
  

 

 

 ی حقانیت و نجات براساس رویکرد تشکیکی تحلیل مسأله 
 

    قربانی قدرت اهلل
 

 چکیده 
سه رویکرد انحصارگرایی،   درباب چگونگی حقانیت و نجات از منظر ادیان، عمدتاً

. را داردکه هریک مزایا و معایب خودش  مطرح هستندگرایی گرایی و کثرتشمول

ضمن تا تالش دارد  و شودمطرح می ی است کهبدیل جدید تشکیکی رویکرد

البته بین این باشد. داشته هم  را هابودن از مشکالت نظریات مزبور، مزایای آنعاری

شباهت بسیاری وجود دارد،  ، ویژه در سنت اسالمیهگرایی دینی، برویکرد و شمول

مطلق الهی و کلیت ، شناخت حقیقت رویکرددر این یکی نیستند.  ولی لزوماً

طریق تشکیکی تبیین ه ب ، های ادیان و نیز گشودگی راه سعادت و نجاتآموزه

از حقیقت  ، برخی ادیان غیرالهی گاهادیان الهی و ی صورت که همهاینشود، بهمی

ند، با این تفاوت که هر مندوار بهرهطور تشکیکی و سلسلههب ، و طریق نجاتمطلق 

های و حاوی برخی آموزه را دارد مانند اسالم، کماالت ادیان پیشین، الهی خرأدین مت

 یاینکه همه  برعالوه  ؛دنممکن است در ادیان قبلی وجود نداشته باشاست که    یجدید

. را دارندبیشترین اشتراک تشکیکی  ، باورهای بنیادی سطحویژه در هادیان الهی، ب

ادیان از حقیقت، راه نجات هم برای آنان مندی تشکیکی پیروان پس به تناسب بهره 

هایی چون وحدت تشکیکی در لفهؤم ، گشوده است. در این زمینه، با استناد به قرآن

و نیز اهمیت  دینی تشکیکی اسالم، تنوع باورهایحقیقت وحی، صراط مستقیم، 

 رویکردمنطقی  ویژگیی کنندهتوانند تبیینصفات جمال و رحمانیت الهی می

  اینکه یافتن باشند. در این مقاله، ضمن حقانیت و نجات  یمسألهبه تشکیکی 

، پرسش حقانیت و نجات از منظر ادیان بهمنطقی  گوییپاسخبرای رویکردی کارآمد 

  تشکیکی به محک آزمون گذاشته شود.  ، تالش شده تا رویکرداست  مهم شمرده شده

،  صراط   . 5اسالم،    . 4تشکیکی،    رویکرد   . 3نجات،    .2حقانیت،    . 1:  کلیدی  گانواژ
  . گراییشمول  . 7تعدد ادیان،  .6
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 مقدمه. ۱

 های پیشپرسشتعدد ادیان و از    مهم  مسائلاز    ،چگونگی راه نجات و حقانیتپرسش از  

را بهتر  روی پیروان ادیان الهی و حتی غیرالهی است. اینکه کدام دین حقیقت مطلق و خدا

توان به نجات در جهان آخرت امید و های کدام دین میو با پیروی از آموزه کندمعرفی می

منان ادیان مختلف است. اهمیت  ؤویژه مهها و بانسان  راکث مهم هاییقین داشت، از دغدغه

به نگرش ما  ینجاست که نحوهه آ، تا بمربوط به آن دینی و معرفتی یاین پرسش و دغدغه

معنای زندگی ما و  کند، دقیقاًنجات ما معرفی میو راهی که برای  ماننظرمدحقانیت دین 

باب های ادیان درع، فهم ما از آموزه . درواقدهدرا شکل می از سعادت و خوشبختیمان فهم

 تأثیرزندگی ما را تحتهای بنیادی است که کلیت و نجات، ازجمله باورها و آموزه حقانیت

ادیان  یهمه دیگر، تقریباًپوشی از آن نیست. ازسوی امکان چشم کهطوریبه ،دهدقرار می

ممکن  ها و مدعیاتی دارند کهت آموزهغیرالهی نیز درخصوص حقانیت و نجا گاهیالهی و 

است در تقابل باهم باشند. در همین زمینه است که دعوت از دینی به دین دیگر، یا هجرت 

 دار است.معنی  ،به حقیقت برتر و نجات بهتر  از یک سنت دینی به سنت دینی دیگر، برای نیل

رو روبهگرایی گرایی و کثرت انحصارگرایی، شمول  با سه دیدگاه عمدتاً در این زمینه، 

 هاهستیم که هریک درباب حقانیت دینی و گشودن راه نجات برای پیروان ادیان و انسان 

هم در سنت اسالمی و هم سنت   را  این سه گرایش  توانمی  ضمن اینکهدارند.    ادعاهای خاصی

در سنت اسالمی، برخی متفکران از انحصارگرایی   مثالً  کرد؛بیشتر مطالعه و بررسی    ،مسیحی

های خاصی تحت قیود و ویژگی  ،شناختیگرایی نجاتگرایی یا کثرت مول شناختی و شمعرفت

بودن جهانی آیاتی از قرآن اشاره دارند که بر به ،دیدگاه خود تأییدها در . آنکنندحمایت می

کتاب به پذیرش فراخوانی اهلجهانی و نهایی اسالم در آینده، ی اسالم، مهیمن یا سیطره

های درست دارند، اگرچه وجود برخی حقایق و آموزه تأکیدپیامبر اسالم و نظایر آن  دعوت

 :1389گرجیان، ؛ 48-27 :1389قدردان قراملکی، ) در دیگر ادیان الهی را نیز منکر نیستند

کنند و تالش دارند تا گرایی حمایت مین مسلمان از کثرتا(. همچنین برخی متفکر72-73

بازرگان، ) حظی از حقانیت و نجات تعریف کنند ،غیرالهی گاهیادیان الهی و  یبرای همه 

علما توان از برخی ها می(. درکنار آن18: 1377سروش، ؛ 336: 1375سروش، ؛ 52 :135۰

بیشتری  تأکیداسالمی در سنت  شناختینجات گراییشمول دیگر یاد کرد که بر  متفکرانو 

ن را از این طیف ااهلل مطهری و برخی معاصرطباطبایی و آیت یتوان عالمهدارند که می

با نظر به دو سنت اسالمی و  طور خالصه،هب (.215ـ2۰7: 139۰زاده، اسماعیلدانست )

: اول اینکه دارددو مدعای اصلی  ،اشکال و تفاسیر آن بیشترانحصارگرایی دینی در  مسیحی،

و دوم اینکه  ؛شودیافت می ،یا اسالم مسیحیت مانند سنت دینی خاصی، در فقطحقیقت 
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پذیر است. برخی از متفکران ازطریق این سنت دینی خاص امکان  فقطنیز  نجات و رستگاری  

رستگاری و حقیقت  چوناند که این عقیده بر ،کنندمسیحی که از این دیدگاه حمایت می

 ،اندهایی که دیگر ادیان ارائه کردهدر شخص مسیح و دین مسیحیت هست، بسیاری از راه   فقط

تنها و  ،بنابراین مسیح د؛انجامنات نمیر راه خدا نیستند و به حقیقت و نجبیانگ چندان

ترین خداوندگار در میان خداوندگاران نیست، بلکه خداوندگاری جز او وجود ندارد بزرگ

گرایی، یک شمول رویکرد براساس (. 56: 1392شاهرودی، حسینی؛ 55 :1384ریچاردز، )

ت و سایر حامل حقیقت مطلق و غایی اس، مسیحیت مانندسنت و شریعت و دین خاص، 

یی را همان حقیقت نها  فرعی و عرضیهای  ها و رهیافتجنبه   ها وجلوه  های دینی صرفاًسنت 

متعلق به آن دین خاص  ،ترین راه رستگاریمطمئنرو موثرترین و ازاین ؛نندکمنعکس می

توانند موجب نجات و رستگاری شوند میحدی  نوعی و تااست، ولی سایر ادیان نیز به

وجود دارد   نیز  ترییافتهتفسیرهای تعدیلگرایی  از شمول البته    (.114-111:  1384ریچاردز،  )

به دیگر   ،طور فرعیهسنت مسیحی و باصل به    مندی از حقیقت و نجات، درها بهرهکه در آن

 ؛شود. در این دیدگاه، برای خدا دو راه تجلی عام و خاص وجود داردها سرایت داده میسنت 

 ،دلیلهمینبه  ؛تنها در مسیحیت واقع شده است  ،در دیگر ادیان و تجلی خاص  ،تجلی عام الهی

ان مسیحی موقعیت و جایگاه برتر اما ایم  ،شوددر این رویکرد، حقانیت سایر ادیان پذیرفته می

بارز آن ی که جان هیک نماینده پلورالیسم دینی (.1۰7-1۰4: همان) دش را داردخاص خو

پذیرش این دیدگاه که تحویل و تبدیل وجود انسانی از حالت  است، عبارت است از

عالم های دینی بزرگ سنت یدر درون همه ،به طرق گوناگون ،خودمحوری به خدامحوری

بلکه در ،  نجات و رستگاری وجود ندارد  یدیگر، تنها یک راه و شیوهعبارتبه  ؛گیردصورت می 

 (. 71: 1386هیک، وجود دارند ) های متعدد و متکثری، راهاین زمینه

، ضمن اینکه  گرایی نوع مسیحی آنگرایی و شمول انحصارگرایی، کثرت هایدیدگاه

درباب حقانیت و توانند نمی ،کنند، اما درمجموعیان میحقایقی را درباب حقانیت و نجات ب

. مشکل اصلی حل منطقی ارائه دهندراه  ،  غیرالهی  گاهیادیان الهی و    یهمه  مربوط بهنجات  

، انحصارگرایی، انکار قابلیت ادیان الهی دیگر، مانند اسالم، درباب حقانیت و نجات است

 گراییِ. اشکال شمولداردتری های جامعآموزه مسیحیت،  ی بادر مقایسهاسالم  کهدرحالی

گرفتن ارزش حقانیت و نجات و فروکاستن ادیان دیگر به نادیده مضیق و از نوع مسیحی آن،

است. تر منطقیگرایی از انحصارگرایی شمول رویکرد است، اگرچه ترین سطح ممکن پایین

 تأثیردارد، اما تحت تأکیدصل خدامحوری مطلق آن، اگرچه بر اعام و گرایی در معنای کثرت 

گرفتن گرایی معرفتی و نادیدهانتی از نومن و فنومن، دچار نسبیسوبژکتیویسم و تفکیک ک

گرایی، برخی گرایی و کثرت. درمجموع، اگرچه در شمول شده استهای حقیقی ادیان تفاوت
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شان را زیرسؤال کارآمدیها،  آنشود، اما وجود برخی تعارضات در  های منطقی دیده میدیدگاه

 سازد. را ناممکن میها از آن یاستفادهبرد و می

که  شودمیرسش مهم مطرح نظر به مزایا و معایب سه دیدگاه مزبور، این پ  اکنون با

دهد که واجد مزایا و فاقد معایب ارائه میچه تعریفی تشکیکی، از حقانیت و نجات رویکرد 

 اشد؟شده بهای بیاندیدگاه

ارائه دهد تعریفی  تشکیکی تالش دارد از حقانیت و نجات  توان گفت رویکرد  در پاسخ می

ها نیست. در این دیدگاه های موجود دارد و هم عین آنبا برخی دیدگاه هاییشباهتکه هم 

طور تشکیکی، هغیرالهی، ب گاهیادیان الهی و  یدر همه ،شود که حقانیت و نجاتمی تأکید

طور ه، بیادشدهادیان الهی، برخالف سه دیدگاه  یراتبی است. پس همهمسلسلهمدرج و 

مند مند هستند، نه اینکه تنها یکی بهرهحقانیت و نجات آخرتی بهرهموهبت از  ،تشکیکی

نظریات  یدرواقع عمدهمند باشند. طور مساوی بهره هیا همه ب، نصیبباشد و دیگران بی

دارند،  تأکیدحقانیت از نجات، بیشتر بر شمول نجات  یهمسألگرایی، با تفکیک شمول 

ویژه هبودن حقانیت و نجات در ادیان مختلف، ببر تشکیکی ،در رویکرد تشکیکی کهدرحالی

ضمن بیان  ،در ادامهاین تحقیق است.  یکه این وجه ممیزهشود می تأکید ،ادیان الهی

. شودمیآن درباب حقانیت و نجات تبیین  های  تشکیکی، قابلیتل مهم رویکرد  چیستی و اصو

برخی   که است متعددی نوشته شده هایهحقانیت و نجات مقال یاست که درباره گفتنی

 یاند، اما وجه ممیزهیی با رویکرد تشکیکی اشاره داشته گرابه شمول  ،طور ضمنیبه ها،مقاله

 کند.تمرکز می های آنقابلیت د وبر این رویکرآن است که با تقریری نسبتاً نو،  لهاین مقا
 

 تشکیکی  رویکردچیستی . ۲
گرایی از شمول   است که  ، عنوان رویکرد جدیدیدرباب حقانیت و نجات  تشکیکی  رویکرد

. این رویکرد اب کرده استانتخ  خودبرای بیان دیدگاه    آن را  نگارنده  شود ومنشعب میدینی  

 اینکه، ضمن  هایی داردها و شباهت، تفاوتگرایی دینیگرایی و کثرت  انحصارگرایی، شمولبا  

تشکیکی، دیدگاهی است که  رویکردها. درواقع متباین از آن  هاست و نه کامالًنه عین آن

، اساسدور باشد. براینبه  ها  از معایب آن  کندسعی میا  ام  ،داردرا    یادشدهمحاسن رویکردهای  

طور عام، و هها، بانسانیت و رستگاری و نجات  حقان  ،تشکیکی نگرشی است که در آنرویکرد  

 دارد.  فیو ضع  یدشدیی  هاویژگییعنی  دارد؛    تشکیکیخاص، مراتب  طور  ه بالهی  پیروان ادیان  

ای از حقانیت خی از ادیان غیرالهی، درجهبر حتیو  ادیان الهی یهمه ،مطابق این دیدگاه

این ادیان از  مندیبهره، اما دارنداز امکان رستگاری و نجات  ایو درجه شناختیمعرفت

است.  تشکیک طولیصورت هاز هم و بمتفاوت درواقع، بلکه  حقانیت و نجات یکسان نیست،
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ادیان را تشکیل یکی از ای تشک از ادیان غیرالهی خداباور، سلسلهپس ادیان الهی و برخی 

 ،از حقانیت معرفتی و نجاتادیان قرار دارند که ترین ، ضعیف سلسله در آغاز آن ودهند می

ترین و بیشترین ادیانی هستند که عالی ،آن یو قلهو درنهایت مندی را دارند کمترین بهره

 یسازند. مطابق این سلسلهمندی از حقانیت معرفتی و نجات را آشکار میحد ممکن از بهره

 آدمیان و مکانی مختلفِ های زمانی وموقعیت بهباتوجه  ،یقت واحد الهیتشکیکی، حق

 شدهها متجلی  در اشکال و صور مختلف تشکیکی، نه عرضی، بر آن  ،هاهای متفاوت آنظرفیت

پیش رفته و او به بلوغ عقالنی نسبی بیشتری به جلو ضمن اینکه هرچه تاریخ بشر  ؛است

ی حقانیت و نجات تر شده و شدت و غنااست، سطح و کیفیت این تجلی کامل رسیده

ادیان الهی   یافزایش یافته است. پس طبق این دیدگاه، اگرچه همه نیز  ان  مؤمنبه    یاعطاشده

دی منمندند، اما بهرهموهبت حقانیت معرفتی و نجات بهرهاز   ،برخی ادیان غیرالهی  و احتماالً

لی این ادیان طو  یهای بزرگ طولی، و نه عرضی، در سلسله ها باعث ایجاد تفاوتتشکیکی آن 

)مانند مسیحیت و  در ادیان قبلیکند که تصدیق میاین نگرش همچنین است.  شده

 ،هاکند که شکل کامل آن آموزهبیان میاند و  های درست وجود داشته یهودیت(، برخی آموزه

برخی شده است، ضمن اینکه اسالم عاری از و متجلی بیان  (یعنی اسالم) در دین بعدی

تذکر این نکته هم الزم است که ابتنای رویکرد تحریفاتی است که در آن ادیان رخ داده است.  

میانی  باورهای اصلی و بعضاًدر سطوح  عمدتاً ،یکی بر مشترکات نصوص اصلی دینیتشک

، مبنای قضاوت هایا رفتارهای متفاوت آن  ان از نصوص دینیداردیناست. بنابراین فهم متکثر  

تشکیکی و  شناختینجاتپس در این رویکرد حقانیت معرفتی و نیست. این دیدگاه 

 یمرتبه   شود کهتوجه می به این  شود، اما  مراتبی ادیان پیشین به رسمیت شناخته میسلسله 

تر حقانیت سطح عالی همچنین ؛استفروتر کی ادیان الهی تشکی یسلسله از ،هاحقانیت آن 

یروان دیگر ادیان به دین که موجب اقبال پ   شودمیمعرفی    شناختینجاتتشکیکی معرفتی و  

ی بر حقانیت معرفتی و تواند با تکیهمیتشکیکی رویکرد  اساس،براینشود. خاتم می

تری ارائه  تبیین منطقی ادیان گوناگون الهی و غیرالهی یاز رابطه ،شناختی تشکیکینجات

 بقای در دینممکن است  ش را دارد، هممنطق خود هم دعوت به دین برتر ،که در آن دهد

در باشد. بخش و نجاتبخش نتیجه  ،تشکیکی یتری از سلسله در سطح پایین نیزپیشین 

وحی، اسالم، شود؛ محورهایی چون بیان میمحورها برخی در  ،های این رویکردلفهؤم، اینجا

 .آمیزمدارای صلح  نجات و تساهل و،   دین  دین و شریعت، خاتمیت و اکمالهای  تفاوتایمان،  

 وحدت تشکیکی در وحی.  ۱.  ۲

 . در شودمربوط میها از وحی الهی  مندی آنبهره  به ،ادیان آسمانی  مهم  مدعیاتیکی از  
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در  ،ترسطوح پایینی از حقیقت متعالی در مندبرخی ادیان غیرالهی نیز بر بهره ،این زمینه

 دارند. پس وحی چه در قالب الهی و تأکید ،الهامات ربانیهای دینی و عرفانی و قالب تجربه

 گاهیک ادیان الهی و  از وجوه مشتر  ،های دینی و عرفانیصورت الهامات ربانی و تجربههچه ب

از حقیقت  ،ویژه ادیان الهیهمندی ادیان، بمهم آن است که بهره یاما نکته غیرالهی است.

 ووحدت دارند در حقیقت وحی  ی ادیان الهیمهه یعنی در عین اینکه؛ وحی یکسان نیست

طور هب هامندی آن، اما بهرهاندترکهای دینی مشدر حقیقت الهامات و تجربه اکثر ادیان

بلوغ فکری یعنی هرچه  ؛ مراتبی استو سلسله طولیتشکیکی،  صورتبه بلکه  ،یکسان نیست

شود. الهی نیز افزوده میبر غنای کمی و کیفی وحی و الهامات  ،یابدو عقالنی بشر شدت می

خدای عبودیت دعوت به ، و آنیک هدف دارد  الهی یتوان گفت اگرچه ارسال انبیاپس می

در مقایسه با  تفاوت تشکیکی وحی در ادیان الهی، خود ادیان نیز ه دلیلواحد است، اما ب

کنیم که ی می، ابتدا آیاتی را بررسمسألهر این . برای فهم بهتدارندتفاوت تشکیکی  یکدیگر،

ه به کما همچنان» اند از:این آیات عبارت دارند. تأکیدالهی  یانبیا یبه همه بر وحدت وحیِ 

ل و یم و اسماع یم و به ابراهیردکز[ وحى یبه تو ]ن ،میردکامبران بعد از او وحى ینوح و پ 

و به   کردیمز[ وحى  یمان ]نیونس و هارون و سلیوب و  یسى و ایعقوب و اسباط و ع یاسحاق و  

سفارش  ، به نوحآن ین آنچه را دربارهیام[ دکاز ]اح»(؛ 163: )نساء «1میدیداوود زبور بخش

م و یبه ابراه ،آن یو آنچه را درباره ،میردکرد و آنچه را به تو وحى کع یبراى شما تشر ،ردک

(؛  »بگو به خدا و آنچه بر 13:  « )شوری2دیبرپا دارن را  یه دکم یکردسى سفارش  یموسى و ع 

 و آنچه شدهعقوب و اسباط نازل یل و اسحاق و یم و اسماع یما نازل شده و آنچه بر ابراه

از آنان فرق   یکچیان هیم و میدیگرو،  دادهها  به آنگر[  یاى ]دیسى و انبیموسى و ع پروردگار  

شود مشخص می با تأمل در این آیات (؛84: عمرانآل« )3میبردارم و ما او را فرمانیگذارنمى

در اصل   ،انبیا  ییعنی همه  ؛یکسان است  ،الهی  یانبیا  یشده به همه که حقیقت وجودی وحی 

های وحیانی شود که کیفیت و سطح آموزهحال مشخص میوحدت دارند، اما درعین وحی

ویژه همنطقی تفاوت شرایط زندگی، ذهنیات مردم و زمانه و ب یزیرا الزمه ؛یکسان نیست

در  ،ادیان الهی ییعنی همه ؛تکامل تاریخی عقل بشری، تکامل تشکیکی وحی الهی است

قرآن   توان ازمیها یکسان نیست.  های وحیانی آناصل وحی مشترک هستند، اما سطح آموزه

برخی  بهگوید می قرآن صورت که اوالً  اینبه  ید؛فهم ، این واقعیت راطرق گوناگون بهنیز 

و   دهدمیجهانی  ی  ها جنبه ین آنیبه آ  ،و درواقع  داده شدهکتاب و دین مشخص جدید    انبیا

 ،ردندکامبران نستوه صبر یه پ کگونه »پس همان ی. در آیه نامدمی لعزم اچنین انبیایی را اولو

به تفاوت این انبیا اشاره شده است. همچنین در آیات متعددی از  ،(35: « )احقاف4نکصبر 

 .پیامبران، کتاب الهی داده شده است )رک  یشده است که تنها به برخی، نه همه   تأکیدقرآن  
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تفاوت محتوایی، یعنی کمی و کیفی و  ،( که این واقعیت55: ؛ اسراء46: ؛ مائده7: احزاب

در  ،تبلیغ دین قبلیشان که رسالتدهد را نشان میی ها از دیگر انبیایتشکیکی رسالت آن 

 میان انبیا  گذاریبه اهمیت تفاوت  باید  ن،بر ایجغرافیایی خودشان بوده است. عالوهی  محدوده

پیش رو  اشاره کرد. در این زمینه، در آیات نیزقرآن  بیاندر  بر برخی دیگرو برتری برخی 

ی تفاوت در سطح وحی و واسطه رغم وحدت در اصل وحی، بهشود که انبیا علیمالحظه می

»برخى ی تعلیم و دیگر شرایط، تفاوت در رتبه دارند:  تفاوت شرایط زمانی و مکانی و گستره

ه خدا با او سخن گفت کسى بود کاز آنان ؛ میدیگر برترى بخشیامبران را بر برخى دیاز آن پ 

ا را بر بعضى یبعضى از انب ،قتی(؛ »و درحق253: )بقره «5رجات بعضى از آنان را باال بردو د

ده هر ش (؛ همچنین ضرورت وحدت تشکیکی وحی انبیا باعث55: )اسراء «6میدیبرترى بخش

 را داردمنطق الزم خود    لحاظبه آمدن نبی بعدی بشارت دهد. این بشارت از آن    ،نبی پیشین

طور تشکیکی متفاوت هب  ،هالیم انبیا یکسان بوده، اما سطح کمی و کیفی آنکه محور اصلی تعا

با استفاده از ، حقیقت الهی را با آمدن رسول جدید وظیفه دارندبوده است، پس متدینان 

در متن که کند؛ ضمن اینکه تحریفات تاریخی که او معرفی میطلب کنند طریق جدیدی 

 ،طور طبیعیه، باندعلمای دین مطرح کرده ی کهو تفسیرهای متکثر رخ داده نصوص دینی

هم کماالت ،  باشدمصون  که هم از تحریفات پیشین  دهد  نشان میلزوم آمدن وحی جدیدی را  

الهی،  یانبیا یهمه میانباشد. درواقع، پذیرش وحدت مطلق حقیقت وحی  داشته بیشتری

بیند، بلکه این بلوغ نسبی تدارک نمی  کافی را  ، توجیه منطقین جدیدییبرای آمدن رسول و آ

عقل بشری، تفاوت شرایط زندگی مردمان و دیگر الزامات معرفتی و غیرمعرفتی است که 

ضمن اینکه  ؛سازدتر میجدید را منطقی آیینتر وحی در قالب ضرورت آمدن سطوح عالی

، در حقیقت وحی و های الهی پیشینآیینجدید، با وحی و  آییناین سطوح وحی و  میان

ای گونه به برقرار است؛ها شدت و ضعف تشکیکی آن میان، اما وجود دارداشتراک  ،پیام الهی

، بلکه را دارد تنها حقیقت وحیانی کتب پیشین، نهاست آخرین کتاب وحیانیکه قرآن که 

در سطحی   ،های وحیانی جدیدیو حامل آموزه  ستهادر آن   یدادهفاقد انحرافات تاریخی رخ

 یس سلسله أ که در ر ی استاساس است که قرآن کتاب الهی خطاناپذیرتر است. براینعالی

برای کل   را دارد که  هاترین آموزهشمول ترین و جهانجامع  قرار دارد وتشکیکی کتب وحیانی  

که در آیات متعدد   طورهمان؛  نازل شده است  ،ها و شرایط جغرافیاییزمان   یدر همه  ،بشریت

( معرفی شده 1۰4:  ها )انبیاو رحمتی برای آن   (1:  )بقره  قرآن، این کتاب برای هدایت عالمیان

کنند داللت می نیزبودن رسالت پیامبر اسالم )ص( جهانی و عمومی براست. چنین آیاتی 

 (.  49: ؛ حج1۰4؛ یوسف.79: نساء .)رک

 



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   94

 اسالم  یکاربرد تشکیکی واژه.  ۲.  ۲

اسالم در قرآن است. این  یبر کاربرد تشکیکی واژه تأکیدویژگی دوم رویکرد تشکیکی، 

به کار اسالم به دو شکل معرفه و نکره    یواژهدر قرآن،    چونکه    دارد  نظر اهمیتاز آن    تأکید

 ؛گرایانهکثرت یو هم برداشت کرد انحصارگرایانه یبرداشت توان از آنمی، هم رفته است

 یمیان همه منطق وحی در اسالم، یعنی پذیرش وحدت تشکیکی وحی بهباتوجه کهدرحالی

نه انحصارگرایی و  ،اسالم اقبال نشان داد یبودن کاربرد واژهبه تشکیکی بایدالهی،  یانبیا

: شودها آشکار بررسی علمی آن یکنیم تا زمینهگرایی. ابتدا به آیات زیر توجه میکثرت 

م فرمان ی(؛ »پروردگارا ما را تسل19:  عمرانآل« )7ن نزد خدا همان اسالم استید  ،قتی»درحق

اى  :(؛ »موسى گفت128: « )بقره8د آوریردار خود پدبُخود قرار ده و از نسل ما امتى فرمان

(؛ 84: «  )یونس9دینکل کبر او تو ،دیامید و اگر اهل تسلیامان آوردهیاگر به خدا ا !قوم من

« 1۰ان نبودکبردار بود و از مشرى فرمانیگراه حقکبل ،هودى بود و نه نصرانىیم نه ی»ابراه

رفته نشود و وى در یهرگز از وى پذ، دیگر جوینى دید، ه جز اسالمک(؛ »و هر67: عمرانآل)

خود   امل و نعمتکتان  ین شما را برای(؛ »امروز د85:  عمرانآل)   «11ان استکارزیانآخرت از  

 (. 3: )مائده «12دمیبرگز اسالم را نییو براى شما آ کردمرا بر شما تمام 

به معنای تسلیم  ،اسالم یها واژهدر برخی از آن ،دهندکه این آیات نشان می طورهمان

پیامبرانی چون موسی)ع(، عیسی)ع( و ابراهیم)ع( هم  ،خدا بودن است که در همین زمینه

مشخص رسول خاتم)ص(  آیینشوند و در برخی آیات، منظور از اسالم، مسلمان نامیده می

هردو معنای تشکیکی اسالم ، اسالم یتوان گفت واژهاست. پس با نظر به مجموع آیات، می

را شامل رسول خاتم )ص(  ینآییعنی ، عام، یعنی تسلیم مطلق خدا بودن، و اسالم خاص

حقیقت وحی و تسلیم خدا بودن را در سطح تشکیکی    ،، با این تفاوت که اسالم خاصشودمی

چنانچه صدای اسالم خاتم  پیروان ادیان دیگر نیز شایسته است کهکند و تری بیان میعالی

ان رسول این  برده باشند، تسلیم راه و روشی باشند که از زب را شنیده و به حقانیت آن پی

، ازآنجاکه در دین خود نشدهها آشکار ، اما اگر حقیقت این دین برای آنشودمیدین ابالغ 

تر با این تفاوت که از سطوح تشکیکی پایین، نداخداپرست ،تسلیم خدا هستند، درحقیقت

ترین سطوح تشکیکی وحی که در دین خاتم آشکار شده نه از عالیبرند، مند میبهرهوحی 

ترین سطح تشکیکی اسالم ترین و عالیان علی)ع( عمیقمؤمن. در این زمینه است که امیراست

که کسی پیش از من وصف  کنمفرماید: »اسالم را چنان وصف ایشان می ؛کندرا تبیین می

کردن و زیر بار رفتن، باور است. اسالم زیر بار )احکام خدا و رسول )ص(( رفتن است نکرده

هاست و اعتراف به آن  ،هاکردن آن هاست و قبولکردن آن ها، قبولآن کردن هاست و باورآن 

هاست. پس عمل به آن ،جاآوردنههاست و بجاآوردن آن هشدن برای بها، آمادهاعتراف به آن
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. (12۰  :البالغه، حکمتنهج  )  م همان عمل به دستور خدا و رسول )ص( است«درحقیقت، اسال

ی اسالم در آیات قرآن، استفادهی  طباطبایی نیز با اشاره به کاربردهای متفاوت کلمه  یعالمه

 گوید: کند و میمی تأییدمراتبی آن را تشکیکی و سلسله

  ؛برابر اعتقادات حق و اعمال حقبرابر حق است، تسلیم در  اسالم به معنای تسلیم در

از  که معارف و احکام الهی آن دسته از دیگر، اسالم عبارت است از تسلیم در مقابلعبارتبه

، ازلحاظ کمیت الهی  یشرایع رسل و انبیا  میان  هرچقدر همربوبیت صادر شده است.    یناحیه

حکایت کرده است،  اختالف وجود داشته باشد، اما چنانچه خداوند در کتابش ،و کیفیت

و  یک امر بیشتر نیست و همانا اختالف شرایع، اختالف در کمال و نقص است ،درحقیقت

ها در این ها در مراتب است و تمام آن. تفاضل بین آنبرقرار نیست تضاد و تنافیها میان آن

 هستند  آنچه خداوند ازطریق رسل خود از بشر خواسته، تسلیم و مطیعکه در برابر  اند  مشترک

 . (258-254: 1393حسینی، ؛ 3/121: 197۰طباطبایی، )

 ها، بر آن طور تشکیکیه ب  واست  مشترک  ادیان الهی    یهمه میان  اسالم    یواژه   ،نتیجهدر

یعنی متناسب با بلوغ فکری، تفاوت شرایط زندگی و نظایر آن، اسالم خاتم  شود؛میحمل 

 ،کار رفته استه و اسالم عام که در ادیان پیشین الهی ب را دارد ترین حقایق معرفتیعالی

ها آن یدر همه ،، اگرچه اصل حقیقت اسالم، یعنی تسلیم خدا بودنداردتری سطوح پایین

گردد به خود اسالم برمی  ،االختالف ادیاناالشترک و مابهدارد. پس مابهمشترک است و وحدت  

ادیان الهی وجود دارد. البته آیاتی که به اسالم  یدر همهطور تشکیکی، به ،که حقیقت آن

این  طور خاص،به کنند کهتری از اسالم را معرفی میسطح عالی دارند، قطعاًاشاره خاتم 

ترین اسالم حقیقی که عالی  ،به این معنی  ؛شودمائده مشاهده می  یسوم سوره  یویژگی در آیه

ن امؤمنتمسک    خصوص، همان اسالم خاتم است که خداوند متعال هم دررا داردکماالت دینی  

هایی کند، اما ازآنجاکه لب حقایق اسالم عبودیت الهی است، آناعالم می  ، رضایت خود رابه آن

مندی واسطه بهرهه، باند(لجاجت ورزیده ها کهآننه ) اندکه به حقیقت اسالم خاص نرسیده

 نزد حق تعالی مأجورند. ،از اسالم عام

 اشتراک تشکیکی ادیان در ایمان و باورهای بنیادی.  ۳.  ۲

از نکات بسیار مهم در فهم رویکرد تشکیکی، توجه به اهمیت اشتراک و اختالف تشکیکی 

اینکه در ادیان  اشاره بهاینجا با  ان در ادیان الهی است. درداردیندر ایمان و باورهای دینی 

شود ، بیان میدارند  در یک سطح نیستند، بلکه وحدت و اختالف تشکیکی  ، باورهای دینیالهی

بیشتر   هاو اختالف تشکیکی آن  است  در باورهای بنیادی  ،ادیان  یک تشکیکی عمدهکه اشترا

ای است. باورهای بنیادی یا پایه، باورهایی هستند که مبنا در سطح باورهای میانی و حاشیه

که اند، طوریباورهای دینیآغازگر نظام و سلسله  ،و به تعبیریند  باورهای دیگر  یو اساس همه
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بررسی سنت  ،گیرند. در این زمینهت میئاز این باورها نش ،به طرق گوناگون ،دیگر باورها

ها در نیز اشتراک تشکیکی آن یت(چون اسالم، مسیحیت و یهود)دینی ادیان ابراهیمی 

چون باور به وجود خدا، باور به  اموری ن،این ادیا یعنی در دهد؛را نشان می گونه باورهااین

سه  آید که ضمن اینکه هرازجمله باورهای بنیادی به حساب می ،نوجود پیامبر و روز واپسی

در چگونگی این باورهای بنیادی  ،هاها معتقدند، اما اختالف تشکیکی آندین مزبور به آن

هاست وجه اشتراک باورهای بنیادی آن ،از جهت وجودی ،سه باور مزبور ،است. درمجموع

باورهایی هستند که در نظام باورهای دینی، پس  ،میانی(. باورهای 52: 1387آملی، جوادی )

باورهای بنیادی،  اب  قیاسدر  گیرند و ای قرار میاز باورهای بنیادی و مقدم بر باورهای حاشیه

. از دارندوحدت بیشتری  ،ایبا باورهای حاشیه یمقایسه و در ی دارندکلیت و وحدت کمتر

، استفهم و تفسیر باورهای بنیادی  ینحوه  ستقیمم یاین باورها که نتیجه مهم هاینمونه 

ذات و صفات خدا، تنوع صفات  یاشاره کرد: صفات و افعال الهی، رابطهامور  اینتوان به می

خدا با جهان و انسان، نقش خدا در افعال اختیاری و اجباری   یها باهم، رابطهآن یو رابطه 

علم پیشین و پسین  یتفصیلی خدا، نحوه علم اجمالی و یانسان، علم پیشین الهی، نحوه

خدا به موجودات، چگونگی براهین اثبات وجود خدا، نحوه و میزان کارآیی براهین اثبات خدا، 

توحید نظری و عملی، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی، توحید عملی، شرک و ماهیت آن، 

الهی،  یدیت خدا، ارادهتوحید عبادی، توحید در خالقیت، تشبیه و تجسیم خدا، ازلیت و اب 

، صفات ثبوتی و سلبی خدا، قضا و بودنش کالم الهی ازنظرکالم الهی، حدوث و قدم قرآن 

قدر، جبر و اختیار، ضرورت یا حسن نبوت، فلسفه و فواید نبوت، صفات و ممیزات نبی، ماهیت 

و  اسالمی، چگونگی مرگ یمعجزات، عصمت نبی، صفات و خصوصیات رهبر و امام جامعه

های بهشتیان و جهنمیان، انواع مرگ و احوال متقین در برزخ، اوصاف بهشت و جهنم، ویژگی

سومین و آخرین سطح از نظام   ،ایمقابل، باورهای حاشیه  (. در57-56:  1386رشاد،  بهشت )

و از عوامل  و بیشترین میزان تکثر را دارد باورهای دینی است که کمترین ویژگی عقالنی

( چون تقلید از حجیت منابع دیگر و محیط زندگی و معیشت مردم)هممعرفتی و غیرمعرفتی  

ف تشکیکی (. بنابراین اشتراک و اختال123-111: 1393قربانی، ) پذیردتأثیر فراوانی می

این است که تمرکز   سؤالحقیقتی انکارناپذیر است. حال    ،ادیان الهی در کلیت باورهای دینی

و تمرکز  تأکیدرسد که است؟ به نظر می یادشدهادیان الهی بر کدام دسته از باورهای 

 ییعنی مقصود اصلی خدا از ارسال انبیاباشد؛  بر باورهای بنیادی    های ادیان الهی عمدتاً آموزه 

تکامل اخالقی است که در زبان  یعالوههب ،الهی و معرفی ادیان است، همان باورهای بنیادی

بردار اساس، ایمان نیز حقیقتی تشکیکی و مراتبعمل صالح نامیده شده است. براین، قرآن

. کردبررسی  توان آن را  می  ،است که از اقرار زبانی تا پذیرش و التزام قلبی و حتی باالتر از آن
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دیگر، توجه به عبارت؛ بهکندمی  تأییدبه آیات قرآن نیز آن را    یاین حقیقتی است که مراجعه 

دهد که پذیرش اسالم، یعنی تسلیم خدا شدن، اولین گام برای منطق آیات قرآن نشان می

اما به آن   ،شودایمان است، یعنی ایمان از پذیرش حکومت حق آغاز می  یواردشدن در حوزه

 اسالم و ایمان تفاوت گذاشته ، میاندر برخی از آیات قرآن ،دلیلهمینبه ؛شودختم نمی

 طورهمان  ؛ولی ایمان نیاورده باشد  ،شود که ممکن است کسی اسالم بیاوردو بیان می  شودمی

د یین بگویکل  ،دیااوردهیمان نیا  :بگو،  میمان آوردیا  :نان گفتندینشهیکه گفته شده »برخى از باد

امبر او را فرمان یمان داخل نشده است و اگر خدا و پ یهاى شما ام و هنوز در دل یاسالم آورد

(. 14:  « )حجرات13مهربان است  یخدا آمرزنده  ،ندکم نمىکزى  یتان چیهارده کاز ارزش    ،دیبر

، بعدی یبا آیه شود، بلکه همراهتنها بین اسالم و ایمان تفکیک قائل مینه صراحتاًاین آیه 

ها آن  یشمرد که ازجمله ها و شرایط نظری و عملی ورود در ساحت ایمان را برمیویژگی

است که خدا و رسول)ص( چیزی  یقین قلبی به خدا و رسول و جهاد در راه خدا و انجام قلبی  

بودن ایمان و نظام باورهای دینی، به معنی آن توان گفت تشکیکی. اکنون میانده دستور داد

کلیت این واقعیت در ادیان الهی و حتی برخی ادیان غیرالهی بیان شده تاحدودی، است که 

است؛ ضمن اینکه آیاتی که شرط  شدهدر دین خاتم معرفی  ،ترین سطح آناما عالی است،

درواقع ناظر به این ،  (62:  )بقره  دانندنجات را ایمان به خدا، روز آخرت و انجام عمل صالح می

ها و عمل و حتی باورهای فرعی منشعب از آن  یادشدهحقیقت هستند که ایمان به باورهای 

بندگان یکسان نیست، بلکه  میان به دستورات دین در قالب اخالق و اعمال عبادی، قطعاً

تالف و اشتراک به اخ ،و درواقع است متفاوت ،شانشرایط زندگانی و بلوغ عقلی با مطابق

 تشکیکی است. 

 تفاوت تشکیکی دین و شریعت .  ۴.  ۲

شود؛ یعنی می تأکیددین و شریعت بر تفاوت  ،در رویکرد تشکیکی چهارم اینکه ینکته

های هریک از انبیا ، یکی است، اما شریعتکندمیالهی معرفی    یانبیا  یدینی که خدا به همه

اختالف شرایع به اختالف ذهنیات و شرایط متفاوت زندگی  دهدنشان میمتفاوت است که 

ی تفاوت زمانی، واسطه پیش رو بر این حقیقت تأکید شده که به  در آیات  .وابستگی داردمردم  

 های متفاوت خداشناسی را که شرایع مختلفها، خداوند راهمکانی و روحیات مختلف ملت

 شوند:ها به یک مقصد منتهی میها قرار داده است و درنهایت، این راهاند، برای آنیک دین

شما را ، خواستم و اگر خدا مىیاعت و راه روشنى قرار دادهیشر، هااز شما امت یک»براى هر

: « )مائده14دیازمایب ،ولى خواست تا شما را در آنچه به شما داده است ،دادامت قرار مى یک

ن امر با تو ید در ایپس نبا ،نندکه بدان عمل مىکم یى قرار دادک(؛ »براى هر امتى مناس48

: « )حج15را تو بر راهى راست قرار دارىیز؛ نکبه راه پروردگارت دعوت  .زندیزه برخیبه ست
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ه کم یستیسان است بایکان ما و شما یه مکد بر سر سخنى ییایب !تابکاى اهل :(؛  »بگو67

جاى خدا به گر را بهیبعضى د ،و بعضى از ما نکنیماو  یکزى را شریم و چیخدا را نپرستجز 

 ،میه ما مسلمانکد ید شاهد باشییبگو ،ردندکعراض شنهاد اِین پ یپس اگر از ا ؛ردیى نگیخدا

مطابق حکمت الهی،  دهند کهاین آیات نشان می دیگر،عبارتبه ؛(64: عمران)آل «16نه شما

اختالف  یواسطههاختالف و اشتراک تشکیکی وجود دارد، ب فقط دین واحد که در آن

 شودمیها، یعنی فقه و احکام عبادی مختلف متجلی  مقتضیات زندگی مردم، در قالب شریعت

شریعت ر و ههستند  بلکه در طول هم ،نیستند یکدیگرها هم در عرض که البته این شریعت 

طباطبایی با  یتر است. در این زمینه، عالمهاز شریعت پیشین کامل ،طور تشکیکیهب ،پسین

است و اخص این عقیده است که شریعت از دین  دین، شریعت و ملت، بر میانگذاری تفاوت

دارد که دین الهی، همانا  تأکیدداند. عالمه لذا شریعت را برخالف دین، متعدد و متکثر می

ها و طرق نیل به دین، برحسب ه واحد و ثابت است، اما شرایع الهی و راه اسالم است ک

استعدادهای مختلف و متنوع بشری، متکثر و متعدد است. بنابراین کثرت شرایع، اگرچه 

های گوناگون آن حکایت دارد منتسب به همان وحدت تشکیکی دینی است، درواقع از جلوه

 (. 354-5/35۰ :197۰طباطبایی، متغیر است )و متناسب با مراتب فهم و ادراک بشر، 

 خاتمیت و اکمال تشکیکی دین.  ۵.  ۲

گرایی تشکیکی دینی است. ابتدا اصل خاتمیت و اکمال دین در اسالم نیز مبین کثرت

را ابطال  های درست ادیان الهی پیشینتوجه داشت که خاتمیت دین اسالم، آموزه باید

های مشترک بین ادیان ترین سطح از آموزهترین و عالیکامل، بلکه مبین آن است که  کندنمی

دلیل است که همینبه  ؛های جدید، در دین خاتم بیان شده استبرخی آموزه  یعالوههب  ،الهی

شود که دین مائده، خطاب به پیامبر اسالم و امت مسلمان گفته می یسوم سوره یدر آیه

. در اینجا، درواقع منظور از اکمال دین، شده استمام  ها تو نعمت الهی بر آن  هها کامل شدآن 

ترین سطح از بلکه معرفی کامل ،های ادیان الهی قبلی نیستآموزه با آوردن چیزی مغایر

الهی پیشین معرفی شده   یبه انبیا  ،در قالب وحی  قبالً  ا،ههایی است که سطوح نازل آنآموزه 

شمول و ، صفاتی جهانهای قرآن و رسول خاتمبه آموزه،  در چنین آیاتی  ،دلیلهمینبه   ؛است

قبلی نسبت داده نشده  ییک از انبیابه هیچ ،شود که در این سطحنسبت داده می گیرعالم

( و 28: ( یا مبشر و منذر بودن پیامبر )سباء1۰7: للعامین )انبیاءة صفاتی چون رحم ،است

های که او معرفی کرده، هم جامع آموزه  یل خاتم و دین اسالمکه رسو  دهدنشان می  ،نظایر آن

 ؛ترین سطح آن استدر عالی ،هاو هم معرف بهترین آموزه است اصیل ادیان قبلی

کند، با قرآن امت رسول خدا)ص( را بهترین امت معرفی می وقتی دلیل است کههمینبه
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موجب بهترین خیر و  را دین خاتمبه شان برای پذیرش اسالم، گرایش کتاباهلدعوت از 

 (. 11۰: عمرانداند )آلها مینیکی برای آن

 تفاوت تشکیکی در صراط مستقیم.  ۶.  ۲

رویکرد تشکیکی، کاربرد دوگانه و درواقع تشکیکی عبارت صراط  تأییدششم در  ینکته

به   متفاوت، در دو شکل  در برخی از آیات قرآن  ،اسالم  یمانند واژه  است. این عبارت  مستقیم

ه تو بر راهى راست قرار  ک»آیات توجه داشت:  این توان بهدر این زمینه، می. کار رفته است

(؛ »و 3-4:  )یس  «18امبرانى، بر راهى راستیتو از ]جمله[ پ   ه قطعاًک(؛ »43:  )زخرف  «17دارى

د ی(؛ »او را برگز2:  )فتح  «  19کند  تیو تو را به راهى راست هدا  گرداندخود را بر تو تمام    نعمت

 «21ن است راه راستیا  ؛دیه مرا بپرستکنی(؛ »و ا121:  )نحل  «2۰ردکتش  یو به راهى راست هدا

ه راه کدیپس او را بپرست ؛خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، قتی(؛ »درحق61: )یس

ن یها و آنچه در زمه آنچه در آسمانکى  ی(؛  »راه همان خدا51:  عمران)آل  «22ن استیراست ا

فتن یمن هم براى فر  ،ندىکراهه افیه مرا به بک(؛ »گفت پس به سبب آن53:  )شوری  «...23است

ت ی(؛ »ما را به راه راست هدا16: « )اعراف24بر سر راه راست تو خواهم نشست حتماً  ،آنان

معنای عام و کلی  ،اول آیات یدسته ،شودکه مالحظه می طورهمان (.6: )فاتحه «25فرما

نوع تسلیم خدا بودن اطالق  بر هرتوان آن را  میدارند که منطقاً  را مدنظر صراط مستقیم

کار ه صورت معرفه هم به ها عبارت صراط مستقیم بدر آن گاهی دوم که  ی؛ اما دستهکرد

. حال ممکن است برخی با کندداللت میدهد، بر راهی مشخص یا معنای معرفه می ،رفته

درست و موجب نجات   استناد به آیات گروه اول، هرگونه خداباوری و تسلیم خدا بودن را کامالً

اینکه  یواسطه هبرخی نیز با استناد به آیات گروه دوم استدالل کنند که ب ،مقابل بدانند و در

  که چرا ؛این دین مصداق حقیقی صراط مستقیم است قطفدین خاتم است، پس  ،تنها اسالم

عمران آل ی سوره 85 یضمن اینکه در آیه؛ نیست هم منطقی، بیشتر از یک صراط ،درواقع

تر اینکه در این آیه نیز پذیرفتنی نیست و مهم، هیچ دینی شود که غیر از اسالممی تأکید

، مقابل (. در85: عمران)آل  کار رفته استه صورت معرفه بهب الم و با الف و ،اسالم یکلمه

معنای  تواننمی هاکنند و از آن آیاتی نیز وجود دارند که صراط و هدایت را عام معنی می

حل منطقی این مشکل، دفاع از انحصاری و مضیق اسالم خاتم را استنباط کرد. در اینجا راه

بودن صراط مستقیم ، نه عرضیبودنوار و مراتبیراهکار رویکرد تشکیکی و پذیرش سلسله

 یواحد  ، حقیقتکه وحی به انبیا الهی  طورهمانخواست الهی،    با  مطابق  که  است؛ به این معنا

در مراتب کمالی و شدت و ضعف کیفی و کمی آن است، حقیقت صراط   فقطو اختالف  دارد

لی، اما تسلیم خدا بودن و عبودیت حق تعا عبارت است ازمستقیم الهی هم واحد است که 

مراتب ها  شده است که به آنموجب  شان  ها و بلوغ نسبی تاریخیتفاوت مراتب معرفتی انسان
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صورت نکره ههرگاه عبارت صراط مستقیم ب  . پسمعرفی شودتر تشکیکی صراط مستقیم  عالی

ه صورت معرفه بهو هرگاه بداللت دارد یعنی تسلیم خدا بودن  ،کار رود، بر معنای عام آنه ب

ین صراط مستقیم ابنابر  ؛استترین سطح آن  دال بر اسالم خاتم است که تجلی عالی  ،کار رود

نشان ، اما  کندداللت نمیبه معنای خاص آن، بر نقض و ابطال ادیان الهی پیشین    ،بودن اسالم

 همچنین   و  هایش جدید استکامل است و برخی آموزه  های با آندهد که اسالم در مقایسهمی

بودن توان تشکیکیدلیل، میهمین. بهاست  ها رخ دادهبرخی تحریفاتی است که در آن   عاری از

ادیان  یهمه ینیز ارتباط دارد، تکیه مسألهمهم دیگر که با این  یصراط را پذیرفت. نکته

همان معنایی است که ادیان الهی معرفی  به ،الهی بر اصل خداباوری و تسلیم خدا بودن

قصور یا کوتاهی فکر، یا شرایط   به دلیلهایی وجود داشته باشند که  انسان  کنند. حال اگرمی

فطرت   یواسطه هاما ب  نیافته باشند،و نظایر آن، به حقیقت دین برتر دست    اجتماعی، تبلیغات

ای ها هیچ بهرهگفت آن  توانآیا میباشند،    اخداپرست و تسلیم محض خد  واقعاً   پاک الهی خود

یا اینکه با نظر به  ؟عذاب خواهند بودصراط مستقیم الهی ندارند و اهلاز حقیقت و 

هایی به مراتب توان گفت اگرچه چنین انسان بودن حقیقت صراط مستقیم الهی، میتشکیکی

 یسطهاوهاند، اما بدست نیافته (ه استکرداسالم معرفی  که  کمالیمثالً) عالی کمال

نجات و هدایت هستند. اهمیت اهل  ،تقیم، به همان میزانمندی از مراتب فروتر صراط مسبهره

ها در و اکثر انسان استها متفاوت آن است که استعدادها و ذهنیات انسان این رویکرد در

ندارد  امکان وکنند شرایط مختلف جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، نژادی و غیره زندگی می

رویکرد،  براساس اینهمچنین  ان دهند.واکنش یکسانی نش به پیام وحیها ی آنهمه که

شوند، از تر صراط الهی نایل نمیبه سطوح عالی ،های با نهاد پاکانسان برخی رغم اینکهعلی

 . شوندمیمند سطوح فروتر آن بهره

 تشکیکی رحمانیت و صفات جمال الهی  یگستره.  ۷.  ۲

 یگستره  کرده است، تأیید آن را کالمی مسلمانان که قرآن هم یاز مسلمات اندیشه 

توان به عدالت، رحمت این صفات می  ینامتناهی رحمانیت و صفات جمال الهی است. ازجمله 

بودن، ستاربودن و وفای به خدا، مهربانی، بخشندگی، رئوف یالهی، مغفرت گسترده یواسعه 

قدری ه. اهمیت این صفات بکردها اشاره کارهای نیک انسان دادن خدا بهعهد و لزوم اجر

ردن خدا از مقام کبرای ایراد نقض بر صفات جمال الهی و ساقط ،هااست که نبود یکی از آن

 مثالً  ؛بدون قید خاصی است نیزکند. درواقع انتساب خداوند به این صفات الوهی کفایت می

کند؛ یا پاداش هرگونه کار خود ظلم نمی یبندهخداوند عادل است و تحت هیچ شرایطی به 

ها را ضایع سازد یا بدون دهد و در شأن الهی او نیست که اجر کارهای نیک انساننیکی را می

اوصاف جمالی   اینتعداد آیاتی که    ه در قرآن،تر اینکها تبعیض روا دارد. جالببین انسان  ،دلیل



 1۰1  ی حقانیت و نجات براساس رویکرد تشکیکیتحلیل مسأله

تأکید دارد که ایمان و عمل صالح، به ورود به بهشت   هآیاین    مثالً  نیست؛کم    ،کنندرا بیان می

 ،اندردهکسته  یارهاى شاکو  اند  مان آوردهیه اکسانى از آنان  ک: »خدا به  شودپرنعمت منجر می

نیز بر همین حقیقت تأکید  آیه این ( و29: « )فتح26استآمرزش و پاداش بزرگى وعده داده 

 هاى پرنازونعمتدر باغ ،اندردهکسته یارهاى شاکو  اندمان آوردهیه اکسانى ک»کند: می

ناپذیر ی خدا را حق و تخلف ی پیش رو نیز ضمن اینکه وعدهآیه ؛(56: )حج «27خواهند بود

د که مؤمنان در آن دانی ایمان و عمل صالح را ورود به بهشتی میداند، مطابق آن، نتیجه می

زودى در به  ،اندردهکسته  یارهاى شاکو    اندمان آوردهیه اک  را  سانىک: »و  جاویدان خواهند بود

 ،نداشه در آن جاودان یهم ،نهرها روان است ،ر ]درختان[ آنیه از زک درآوریم ىیهابوستان 

(. 122: )نساء« 28از خدا راستگوتر است، سى در سخنکخدا راست است و چه  یوعده

شود؛ ها ضایع نمیی ایمان و عمل صالح انسانگاه نتیجهتأکید دارد که هیچ  آیه  این  همچنین

مان یه اکسانى ک: »کندها، پاداش اعطا مییعنی خداوند متناسب با اعمال نیک ما انسان

 ،رده استکارى کویکه نکسى را که ما پاداش کبدانند  ،اندردهکسته یارهاى شاکو  اندآورده

گاه اجر سازد که خداوند هیچنیز آشکار می آیهاین  همچنین(. 3۰: )کهف «29مینکتباه نمى

: )هود  «3۰دکنیع نمیاران را ضاکویکه خدا پاداش نک: »سازدو پاداش اعمال نیکو را ضایع نمی

عم از ی اعمال ریز و درشت ما، ای پیش رو نیز تأکید دارد که همهنهایتا اینکه آیه . (115

»پس   شود:پوشی نمیها اغماض یا چشمشود و از آن خوب و بد، در محضر الهی رسیدگی می

 ،ندکاى بدى وزن ذرهه همکو هر دیآن را خواهد د یجه ینت ،ندکى یکاى نوزن ذرهه همکهر

 .(7-8: )زلزال «31دی[ آن را خواهد دیجه ی]نت

مفاهیمی چون ایمان و اعمال صالح، اجر آن است که ، این آیات ینکته مهم در همه

 مثالً د؛ نو قید خاصی ندار اندکار رفته ه طور مطلق به محسنین و ورود به بهشت و نظایر آن، ب

بر هر عمل نیکی است   تأکیدشود، بلکه  اعمال نیک مسلمانان پذیرفته می  فقطکه    نشدهگفته  

ثمربخشی   یاندازهیعنی حتی اعمال نیک کفار و منافقین نیز به  داده باشند؛ها انجام  که انسان

توان گفت که رحمت و نظر به این آیات می با ،آن عمل، نزد خداوند مأجور خواهد بود. حال

، مراتبی استها تشکیکی و سلسلهیعنی هم ایمان انسان  ؛تشکیکی است  ،بخشی خداوندنجات

 با مطابق ،نتیجه، پاداش یا کیفری که در آخرتدر؛ دهندهم اعمال صالحی که انجام می

مراتبی است. کنند نیز تشکیکی، تدریجی و سلسلهرحمت و عدالت الهی دریافت می

هایی که از ابتدا توان به سه گروه تقسیم کرد: آنها را در آخرت میاساس، انسان براین

هایی که در ابتدا د بودند؛ و آناند و مخلد در آن خواهنهایی که از ابتدا جهنمیاند؛ آنبهشتی

الهی و براساس اعمال نیکی  یرحمت واسعه با مطابق ،اند، اما پس از چشیدن عذابجهمنی 

اینجا، سرنوشت این گروه سوم  شوند. دروارد بهشت می اند، نهایتاًکه در این دنیا انجام داده
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 رحمانیت و عدالت الهی یبر گستره ها موقتی و محدود است، دقیقاً که درواقع جهنم آن

ها و در خداباوری نقص ، گاهیهایی که در این دنیاکه به موجب آن، انسان کندداللت می

اساس است که یابند. برایننجات می ، نهایتاًدادندانجام می، اما عمل صالح داشتندمشکالتی 

فقط کافی است که  .ارندد تأکیدبر نجات فراگیر الهی  ،حکمای مسلمان، مانند مالصدرا

نهایت درتا    را به دست آورندآن   یای از ایمان و عمل صالح، حتی فروترین مرتبهها درجه انسان

ن حقیقی امؤمننجات  یبا مرتبهرا  نجات یمرتبه  توان اینقطعاً نمی یابند، اگرچهنجات می

نجات عام و  یبه دو گونهدر همین زمینه است که مالصدرا  . دقیقاً کرداهلل مقایسه ءو اولیا

نوع بشریت   یهمه تقریباً ،الهی یمطابق رحمت واسعه  . از دید او،شودمیخاص معتقد 

به خدا  ،و نه از روی عمد و لجاجت یعنی حتی کسانی که سهواً ؛دنشومی مشمول نجات عام

مالصدرا، نجات هستند ) یاند نیز مطابق حکمت و رحمت الهی، شایستهایمان نیاورده

داند که نیل به این های ویژه و اولیاءاهلل می(. او نجات خاص را مخصوص انسان 294  /1366:6

 (. بنابراین نظر مالصدرا نیز249: 136۰مالصدرا، به معنای سعادت حقیقی است ) ،مقام

را تأیید  بودن نجاتمراتبی و تشکیکیگرایی تشکیکی دینی و درواقع، سلسلهرویکرد کثرت 

ها نجات اکثریت انسان  ،الهیی  یعنی اگرچه مطابق رحمت و نیکویی و عدالت واسعه  کند؛می

سختی نجات برخی به  ؛ها یکسان نیستیافتگی آننجات  ینجات و مرتبه  ییابند، اما درجهمی

آسانی اهل نجات و برخی به  ؛مساوی است  ها تقریباً چون ترازوی اعمال نیک و بد آن؛  یابندمی

مراتب ی اند. ضمن اینکه خداوند همهو بهشت نعیم هستند و در باالترین مراتب آن متنعم

 ها را پیش چشم دارد.انسان یایمان، عمل صالح و کارهای نیک و بد همه

 ادیان   یراه نجات برای پیروان همه  ، انفتاح تشکیکی.  ۸.  ۲

تشکیکی است.  ،حقیقت باشد که راه نجاتتواند مبین این می پیشینمطالب سطور 

های مهم اسالم، پذیرش حقیقت تشکیکی نجات است؛ یعنی در منطق درواقع از ویژگی

 ها،در رأس آن  ویژه پیروان ادیان الهی وهمعتقدان به خدای واحد و ب یاسالمی برای همه

ران که در شناخت خدا مسلمانان، و حتی خداباوران غیرمعتقد به ادیان الهی و برخی خداناباو

طورکلی راه رستگاری و نجات تشکیکی باز ه، اما عامل به عمل صالح بودند، بندقصور داشت

بودن دین و است. البته گشودگی راه نجات مشروط به شروطی است و آن، دلیل بر یکسان

ایمان پیروان ادیان مختلف نیست، بلکه دلیل بر وحدت طولی اعتقاد دینی آنان، وسعت 

 هاست. در این زمینه،کیفیت ایمان دینی آن  اساسها برحمت الهی و امکان پذیرش انسانر

داللت دارند  بر این که انداول آیاتی یدسته کرد؛گروه از آیات قرآنی را مالحظه  دو توانمی

 طور تشکیکی،هسه دین الهی، ب شود و در هرشامل مسیحیت و یهودیت هم می ،که اسالم

وجود دارد و مالک رستگاری، ایمان به خدا، روز قیامت و انجام عمل صالح  صراط مستقیم
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ها با از آن هایی که به حقیقت اسالم راه نیافتند کهآن، دوم آیاتی یدستهبنابر بیان ؛ است

براساس رحمت  توانند می شود نیز اهلل یاد می قاصران، مستضعفان و المرجون المر عناوین

؛ 128: ؛ بقره2: ؛ فتح3-4: )یستگی الزم برای نجات را داشته باشند شایس ،خداوند یواسعه 

(. این آیات درواقع نوعی ارتباط طولی و تشکیکی اسالم با مسیحیت 62: ؛ بقره19: عمرانآل

است، در   شدهکه در اسالم معرفی    یحقیقت و راه نجات  ،کنند، درنتیجهو یهودیت را بیان می

اینکه  یواسطه در دو دین مزبور هم قرار داده شده است. اگرچه اسالم به  ،تریسطوح نازل 

 یهایهاست و آموزهیافته در نصوص اصلی آنجامع کماالت دو دین قبلی و مانع انحرافات راه 

تر شناخت حقیقت الهی راه بهتر و متعالیو همچنین  که در آن دو دین نیست داردمتعالی 

 ،مراتبیطور تشکیکی و سلسلهه. پس راه نجات و رستگاری، البته بدهدو رستگاری را نشان می

قدر طاقت و توان خود از آن  توانند بهها میادیان الهی وجود دارد و پیروان آن  یدر همه

 مند شوند.بهره

(. این 1۰6: دوم توجه داشت )توبه یتوان به برخی از آیات دال بر دستههمچنین می

 حقیقت اسالمموفق نشدند کنند که کسانی که به دالیل مختلف و موجه آیات نیز بیان می

و  کافریا ، یهودیت و مسیحیت یپیرو حتی اگر، عمل کنندیا مطابق احکام آن  را بفهمند

ادیان غیرالهی باشند، اگر مطابق اصول انسانی، اخالقی و الهی زندگی کرده باشند،  یپیرو

 ؛ شودشان بهشت نصیب به فضل و رحمت الهی،که  داشته باشندتوانند امیدوار می

 ،کنند که اگر افراد غیرمسلمانبقره بیان می  یسوره  62  یویژه آیههاین آیات، ب  ،دیگرعبارتبه

و بدون عنادورزی، دین خود  نکنند)ص( قطع پیدا  به برتری و حقانیت دین خاتم محمدی

خود، اعمال نیک انجام دهند، اهل هدایت و  آیینهمچنین براساس دین و  و را حق بدانند

 ی الهی درباره یرستگاری خواهند بود؛ زیرا این امر مقتضای حکمت، عدالت و رحمت واسعه

 (.21: 139۰زاده، اسماعیلبندگان و مخلوقات است )

رغم تفاوت پیروان ادیان الهی و حتی غیرالهی بهکه  شده آن استمطالب بیان ینتیجه 

ویژه پیروان ادیان الهی هها، بآن   یدستیابی به حقیقت الهی، راه نجات برای همه   در شناخت و

یعنی ایمان به خدا،  ،باز است، به شرطی که به آنچه هدف و مقصود اصلی ادیان الهی است

 یجهان آخرت و عمل صالح، التزام نظری و عملی داشته باشند. ضمن اینکه رحمت واسعه 

از خطای بسیاری ش و مطابق مشیتش،  گذاشته و حق تعالی از باب رحمت  الهی، باب توبه را باز

 گذرد.ها درمیاز انسان 

 در اسالم   آمیزمسالمتبر تساهل، مدارا، صلح و همزیستی   تأکید.  ۹.  ۲

های اسالمی به گرایی تشکیکی دینی، سفارش آموزه کثرت تأییدمهم دیگر در  ینکته

های هاست. درواقع، از ویژگیانسان یبا همه آمیزمسالمتتساهل، مدارا، صلح و همزیستی 
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بر  تأکیدمعصومین متجلی شده است،  یاسالم که در قرآن و سنت نبوی و ائمه یبرجسته 

و غیر آن  کتاباهلو کافر،  مؤمنها، اعم از انسان یاصل صلح و همزیستی بشری با همه

 کرده و اصل تأکیدها چیزی، بر اصل انسانیت انسان هر از ، پیشاست. در این زمینه، اسالم

. پذیردمیآمیز را از زندگی صلحنظر از نوع دینشان( ها )صرفی انسان همه برخورداری  لزوم

ت و کننده به حق اسدعوت  فقطشود که او  به پیامبر اکرم)ص( گفته می  اساس در قرآنبراین

 «32اى، بر آنان تسلطى ندارىردهندهکه تو تنها تذکر ده کپس تذها ندارد: »تسلطی بر انسان

شود که پذیرش دین اجباری نیست، ها ابالغ میانسان یهمچنین به همه ،21-22: )غاشیه

انتخاب کنند: »در   ،هر دینی را که خواستندخود،  فهم، اراده و اختیار    اساسبرحق دارند  بلکه  

بر (. عالوه256: « )بقره33ار شده استکخوبى آشه راهه بیست و راه از بیچ اجبارى نین هید

زیربنای کل را مملو از آیات و روایاتی است که عدالت ، معصومین یقرآن و سنت ائمه ،این

، کندمعرفی می  اهآنها و قوانین جاری در زندگی  ها و سنتزندگی انسان  اساسنظام هستی،  

ها الهی را تحقق عدالت در زندگی انسان یارسال انبیا مهم از اهدافیکی تاآنجاکه خداوند 

: »بگو پروردگارم شودپیش رو به این حقیقت اشاره می برای نمونه در آیات؛ کندمعرفی می

ار روانه کآشل  یامبران خود را با دالیراستى پ (؛ »به29:  )اعراف  «34به دادگرى فرمان داده است

 .(25: د ی« )حد35زندیم تا مردم به انصاف برخیتاب و ترازو را فرود آوردکها م و با آنیردک

الهی چون اسالم که اصل آن بر حکمت،  یطرح کرد که در دینمتوان این پرسش را حال می

اخروی هدایت و سعادت حقیقی دنیوی و    عدالت، رحمت و خیرخواهی خداوند بنا شده است و

و آن را   توان جنگ و خشونت را اصل قرار دادانسان را هدف خود قرار داده است، چگونه می

هدایتگری حقیقی انسان، بر صلح و همزیستی بشری برتری داد؟ بلکه برعکس، در اسالم، 

ارکان آن است و جنگ به معنای دفاع  یآمیز در همه متضمن صلح و همزیستی مسالمت

 بالفعل مسلمانان هجوم دشمن به  شود کهزمانی تجوز می فقط  نیز ناناممشروع از کیان مسل

نرمی اخالق پیامبر)ص( با مردم،  بر . در این زمینه است که آیات متعدد قرآن، همبرده باشد

این در    مثالً  کند؛می  تأکیدمدارای با کافران و مشرکان    بر  ها و همبا آن  یرفتار عادالنه  بر  هم

دلی و مهربانی سمت او، نرمشدن مردم بهگوید که علت جذبل به پیامبر می، خداوند متعاآیه

با  ،ت[ رحمت الهىک»پس به ]بر اش:طلبی و سنگدلیطلبی او بوده است، نه خشونتو صلح

نده کرامون تو پرایاز پ  قطعاً  ،دل بودىخو ]و پرمهر[ شدى و اگر تندخو و سختآنان نرم

 (. 159: عمرانآل) «36شدندمى
 

 

 

 گیری نتیجه. ۳
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ها مطابق توان، طاقت، آموزد که انسانبه ما می  ،درباب حقانیت و نجاترویکرد تشکیکی  

کنند. مربوطه را دریافت می پاداشو اند در مقابل حق تعالی مسئول  ،آگاهی و عملکردشان

ای است که گونه است، به  این دیدگاه، حقیقت مطلق الهی نه امری محسوس  با  درواقع، مطابق

 هانگاهی از همه کامالًنه  طور یکسان حاصل شود؛باشد و برای همه، به بدیهی  شناختنش

تشکیکی به شناخت    توانندمیمتناسب با بصیرت درونی خود    ،آدمیان  یهمهست، بلکه  غایب ا

نه آنچنان موسع است   ،که طریق نجات الهی شودمیمتذکر  . همچنین این رویکرد  برسندآن  

محدودی از  یبگذرد و نه چنان مضیق است که تنها عدهاز آن راحتی بهکه هرکسی بتواند 

بر نجات  ،الهیو رحمت . ضمن اینکه اصل حکمت جهنمی باشند ،و اکثریت آن عبور کنند

 یای خود با تکیه بر ارادهشده است، اگرچه عده مبتنیها انسان یهمه یآزادانه و آگاهانه

 بیشترین  از آنای نیز  و عده  سازندمیمحروم  الهی    ی، خود را از رحمت واسعهشانآزاد و آگاهی

را که براساس آن،  ما یگرایانهنگرش انحصار رویکرد یادشده، همچنین. کنندمیاستفاده را 

 مندیبندگی و بهره  یدرجه   با  دهد که مطابقان میزداید و نشمی  دانیم،میامت برتر    خود را

است، اگرچه همه به یک باز شده تعالی  و راهی به قربهمه  برای از حقیقت الهی، هاانسان

حقانیت  یمسألهی به رویکرد تشکیک نهایتاً  نیستند. یا مطرود از آن اندازه مقرب درگاه الهی

 داردگشوده نگه می  را  ترعالی  برتر و حقیقت و نجاتان به دین  مؤمن  یراه دعوت همه  ،و نجات

 ماندنباقیکه با    کسانیفراهم باشد، اگرچه    نیزان به بهترین طرق سعادت  مؤمنامکان ورود  تا  

تر محروم حقیقت و نجات عالیاز بر دین خود و نرسیدن به حقیقت دین برتر، خود را 

 راه دارند. حقانیت و نجات شان، به مراتب پاییندین خود با سازند، مطابقمی
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  :الدین آشتیانی، تهران، تصحیح سیدجالل الشواهد الربوبیه ،  (136۰)  ،لهین أ. مالصدرا، صدرالمت14

 نشر دانشگاهی. 

 انتشارات بیدار.   :، قم7  -1  تفسیر قرآن کریم، ج  ،( 1366)،  لهین أ. مالصدرا، صدرالمت15

 نشر علم.   :عبدالرحیم گواهی، تهران  ی، ترجمهپلورالیسم دینیمباحث  ،  (1386)  ،. هیک، جان16

 


