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 چکيده

تعدد و تکثر است و که اصل و مبنایش  پلورالیسم یا تکثرگرایی تفکری ست

، سیاست ، اجتماع ، دین و... مطرح ، ودر بین اندیشمندان در موضوعات مختلفی از اخالق 

مورد بحث می باشد . آنچه در این مقاله مورد بحث ما قرار گرفته تکثرگرایی دینی ست 

ارائه  از آن تفاسیر مختلفی د و که به دو شاخه درون دینی و برون دینی تقسیم میشو

این در حالیست که  .د می باشداز مباحث اصلی کالم جدیشده است و در سالهای اخیر 

برخی از این تفاسیر هم در متون دینی ما اعم از آیات و روایات آمده است و هم در علم 

کالم اسالمی و همچنین در علم اصول فقه خصوصا در بحث تخطئه و تصویب به تفصیل 

الصدرا ، به آن پرداخته اند. که از قدما می توان از عنبری ،جاحظ ، غزالی ، ابن سینا ، م

جوادی آملی   ،، امام خمینیشاطبی و... و از علمای دهه های اخیر به شیخ شلتوت 

،شهید مطهری،عالمه جعفری و... نام برد .ولی متاسفانه اکثریت علمای اسالمی علیرغم 

پذیرش برخی از تفاسیر  تکثرگرایی در اعتقاداتشان ،  کمتر کسی از آنها همچون شیخ 

ل نیز به آن معتقد بوده اند. در حالیکه حداقل عمل به آن در بحث شلتوت در فتوی و عم

بسیر مثمر ثمر باشد. ودر بسیاری مواقع ، مانع میتوانست برای جهان اسالم ، درون دینی 

 .شود راه افتادن دشمنی و ستیز اعتقادی

 علمای اسالمی –تکثرگرایی درون دینی   -پلورالیسم  :يديکل اژگانو
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 فرهنگ افراسيابی

 اه پیام نور مرکز دارابدانشگ علمیعضو هیئت  
 

 :نام نویسنده مسئول

 فرهنگ افراسيابی

 تکثرگرایی دینی در آراء علماي اسالمیپلوراليسم یا بررسی تفصيلی
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 مقدمه
 طرح مسئله =1

خصوصا زمانی که این جنگ و جدالها در مسائل اعتقادی باشد که از مسائل شخصی و عقلی انسان می  غالبا گفتگو بهتر از ستیز است 

باشد و باید بتوان با گفتگو شخص را به ترک اعتقاد خود در صورت نادرست بودن آن قانع کرد طرح مباحثی همچون پلورالیسم یا تکثرگرایی 

ی از طرف اندیشمندان نیز در صدد کاهش این جنگ و جدالهای در حوزه اعتقادی بشر می باشد. خصوصا زمانی که دیده می شود در بین دین

ای رخ داده است.  پیروان دین واحد ، از فرقه های مختلف در بسیاری موارد ستیزه جویی و گاها جنگهای خونین و قتل عامهای گسترده

، که  حداقل بصورت تئوریک تفاسیر مانع جنگ و ییه از مباحث قدیمی در بین علمای اسالمیست، در صورتی که علمابنابراین تکثرگرایی ک

ان جدال پلورالیسم را پذیرفته اند در عمل نیز پیروان خود را ترغیب به تبعیت از آن کنند ،می توان امید به همزیستی مسالمت آمیز با پیرو

خصوصا امروزه که متاسفانه آنچه که دشمنان اسالم بدنبال آن بوده اند رقه بین فرق مختلف اسالمی داشت سایر ادیان و  وحدت و عدم تف

از  و دشمنان نیز به شدت بر طبل نفرت شیعه و سنی داده استاتفاق افتاده و در جای جای جهان اسالم بین مسلمانان تفرقه و بعضا جنگ 

،می توانستند به تدریج ریشه این کینه و نفرت را بخشکانند و جای آنرا با وحدت و کثرگرایی می کوبند در حالی که علمای معتقد به ت هم

    . همبستگی جهان اسالم پر کنند

 

 لوراليسم در لغت و اصطالحپ -2
جتماع و سیاست مطرح باشد، که دارای تنوع و تکثر باشد. به همین دلیل در حوزه دین، اخالق، ا، در موضوعاتی مطرح میزم یورالپل

و برای اولین بار توسط جان هیک متکلم مسیحی معاصر، مطرح شده  داردتکثر گرایی به این عنوان سابقه طوالنی ن در عین حالباشد. می

در است. پلورالیسم دینی در مسیحیت پیامد لیبرالسیم سیاسی و دینی و ناشی از واکنشی است که در عصر حاضر در قبال عقاید مسیحیت 

 (121، 1380حسین زاده،فلسفه دین، -1ی نجات، مطرح شده است.) مورد مساله

باشد ولی از ی فکری مسلمانان نمیبنابراین پلورالیزم دینی از لحاظ موضوعی یعنی اختالف و تکثر آرا، بحث چندان جدیدی در حوزه

ای از تفاسیر باشد ولی پارهشند و تا حدودی براساس، آیین مسیحیت میبانظر محتوا، ـ برخی تفاسیر ارائه شده از آن ـ کامالً جدید می

ی پلورالیزم، نه تنها در بین مسلمانان وجود داشته بلکه حتی ریشه در آیات و روایات دارد مانند بحث از آمرزش پیروان سایرادیان، همزیست

 .بین ادیان گومسالمت آمیز و گفت

ای که از گروههای نژادی مختلف تشکیل ـ زندگی در جامعه1چنین شرح داده شده است: (Pluralism)در فرهنگ آکسفورد واژه 

توانند در یک ـ پذیرش این اصل که گروههای مختلف یاد شده، می2باشد یافته، یا گروههایی که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف می

 (2004آکسفورد،ویرایش ششم،-2«)جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند

داند و به ست که اصل و مبنای خود را تعدد و تکثر گرایی میباشد. بنابراین پلورالیسم، تفکریواژه پلورالیزم به معنای تکثر گرایی می

ـ دینی و... اما در اینجا ما فقط به پلورالیزم دینی های متعددی تقسیم میشاخه ـ اجتماعی   Religious)شود مانند پلورالیسم اخالقی، سیاسی 

pluralism) پردازیممی. 

و مکتب  (Enclusivim)باشد دو مکتب فکری دیگری نیز وجود دارد: مکتب انحصار گرایی در برابر پلورالیسم که معتقد به کثرت می

در مسیحیت و تنها یک  انحصار گرایان معتقدند که حقیقت و رستگاری، منحصراً در یک دین وجود دارد مثال.(inclusivisn )شمول گرایی

جوادی آملی،دین  -3توان به غایت خلقت رسید، زیرا تنها، در این دین حقیقت و سعادت وجود دارد. ) آن میدین حق است و در پرتو 

 ( 134و کتاب نقد، سال اول، شماره چهارم، 185، 1383شناسی،

وجود دارد و این راه نیز صرفا در یک دین خاص قابل شناخت و شناسایی است شمول گرایان معتقدند که تنها یک راه برای رستگاری 

توانند در این راه قدم بگذارند. به شرطی که، به ضوابط مطرح شده در آن دین حق، گردن نهند یا در طریق رستگاری و در  عین حال همه می

ی همانند کثرت گرایان معتقدند که لطف و عنایت خداوند به صورتهای نهد سالکان صادقی باشند بنابراین از سویبخشی که در ان دین پیش می

تواند رستگار شود حتی اگر از اصول اعتقادی دین حق چیزی نشنیده باشد و از آن مختلف در ادیان گوناگون تجلی کرده است و هر کس می

یقت و سعادت بوده است و من دیگران را در کنار خود اند از قبال سهم من از حقبی خبر باشد به دیگر سخن، اگر از سعادت نصیبی برده

 کنم. دانم و جزء خودم تلقی میمی

توان تخطئه را در مقابل انحصار گرایی و تصویب را در برابر کثرت گرایی و شمول گرایی را در مقابل رسد با کمی تسامح میبه نظر می

 قول به اشبه قرار داد.
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 ایی دینی تکثر گر از تفاسير و رویکردها-3
متعدد است یا  ـ آیا راه سعادت و حقیقت2ـ آیا همه ادیان بر حقتند؟ 1از جمله  میباشددر پلورالیسم دینی سئواالت زیادی مطرح 

گرایی و براساس پاسخ به این سئواالت نیز تفاسیر متفاوتی از پلورالسیم و تکثر  همها از کتاب مقدس صحیح هستند؟ و...فـ آیا همه 3واحد؟ 

 :کنیمعرضه شده در اینجا ما به برخی از این تفاسیر اشاره می

باشد براساس این تفسیر، همه ترین رویکرد میترین و مشهورترین و شاید افراطیاین تفسیر رایج حقانيت همه ادیان و مذاهب:الف:

باشند و باشند و تضمین کننده سعادت پیروان خود میحق می ادیان آسمانی بدون هیچگونه تفاوت میان اسالم، مسیحیت و یهودیت و.. بر

اند ومعتقد به حقانیت کلیه مکاتب آسمانی و غیر آسمانی از قبیل بودئیزم ـ حقانیت و رسمیت دارند حتی برخی پا را از این نیز فراتر گذاشته

ین دیدگاه هیچ گونه تفاوت معرفت شناسانه یا فرجام شناسانه هندوئیزم و نیز مکاتب الحادی مانند کمونیسم، مارکسیم و ... هستند براساس ا

 (249و 250کتاب نقد ،همان ، -4 میان ادیان با یکدیگر و یا با سایر مکاتب بشر )براساس دیدگاه دوم( قابل تصور نیست.)

 توحید اسالمی و تثلیث ای از جمله بحران منطقی و عقلی مانند اجتماع نقیضین و ضدین مثالاین نوع تفسیر با مشکالت عدیده

 .ع در برابر این مشکالت ارائه دادتوان ادله خردپسندی برای دفاباشد که نمیمسیحی و نسبیت حقیقت وشکاکیت روبرو می

 

تفسیر دومی که از تکثر گرایی بیان شده است در زمینه متون دینی براساس مبانی :حقانيت فهمهاي مختلف از متون دینب ـ 

و عبارت است از اینکه فهم و درک افراد از متون دینی، متنوع ومتکثر است چرا که متن دینی صامت است و ما با   باشدوتیک میجدید هرم

پردازیم و این اننتظارات و پرسشها و پیش فرضها برون دینی هستند و پیش فرضها و انتظارات و پرسشهای گوناگونی به تفسیر این متون می

ابراین بر این اساس، باید تفاسیر نیز متحول ومتنوع باشندو همه فهمهای دینی وادیان و فرق مذهبی حقیقت داشته باشند. متحول و متنوع. بن

 این تفسیر همان چیزی است که در مقاالت قبض و بسط بیان شده و ما مشروحا در جای خود از آن بحث خواهیم کرد. 

 

نخستین کسانی است که دین را، گوهر قائم به ذات یا جوهر متعالی ، و زیر بنای همه مظاهر :هگل یکی از . رویکرد گوهر گرایانهج

ادیان جزئی، زائد و »دانند. بنابرایندانست. طرفداران تفسیر گوهر گرایانه نیز دین را بر مظاهر جزئی و تابعی مقدم میهای تاریخی میو جلوه

ای از گوهر دین را در ر تام و تمام وحدت متعالی دین، ضروری است از آنجا که هر دینی، بهرهغیر ضروری نیستند بلکه تکثر ادیان برای ظهو

و ادیان با « توان تا حدودی درست دانستای که در بیان گوهر یا صورت اولیه دین توفیق داشته باشند میهبردارد ادیان تاریخی را تا انداز

توان به لحاظ اهمیت ای از ماهیت حقیقت دین دارند و ادیان را میاین حال کم و بیش بهره شوند بااینکه دستخوش تحریف وتغییر واقع می

باشد و با آن در ارتباط است و به عبارت دیگر اشکال و صور با یک معیار طولی مرتب کرد که براساس تکامل خود آگاهی دینی انسان می،

تکامل خود آگاهی انسان از طریق چند گانه پرستی به یکتا پرستی رسیده است اسالم،  ابتدایی ادیان با پرستش بتها و طبیعت آغاز شده و با

کاملترین و نافذترین دین و کمال تحول  ،شود و از میان ادیان، شکوهمندترینیهودیت و مسیحیت نماینده اصلی ادیان توحیدی تلقی می

ست که شالیر ماخر به آن معتقد است ودر رویکرد باشد این چیزییت میی اوج پیشرفت تدریجی و سیر تکامل ادیان، مسیحدینی بشر و نقطه

رسد، تفسیر شالیر ماخر به نوعی شمول ( البته به نظر می73تا 75، 1383یچارد،پلورالیسم دینی،-5گوهر گرایانه خود بیان کرده است. )ر

 باشد.گرایانه می

 

رفداران این گروه معتقدند که پیروان مذاهب و ادیان، در عین اینکه، حقانیت و نجات و سعادت ط. تفسير اجتماعی از پلوراليسم: د

دانند. در عمل با پیروان سایر ادیان و مذاهب دیگر برخوردی از سر تسامح و شکیبایی و بردباری داشته را منحصر به دین و مذهب خود می

باشد و در در دین اسالم و فرهنگ اسالمی دارای قدمت زیادی می ونامند. تسامح می (Tolerance)باشند. پلورالیسم به این معنا را تولرانس 

 متون اسالمی تاکید زیادی بر آن شده است.

 

: که عبارت است از گفتگوی منطقی و عقلی و خردپذیر بین پیروان ادیان مختلف، به . رویکرد تبادل نظر و گفتگوي بين ادیانه

ها و افزایش دوستی و تقریب قلبها و همدلی و شرح د شنیدن و بررسی اصول و ادله سایر ادیان و انتخاب دین صحیح و یا کاهش تنشقص

 (135ریچارد،همان،  -6صدر بین متدینان ادیان گوناگون. )  

باشد و این تفسیر با این پیش فرض)تردید( ود میالبته این رویکرد تفسیر سومی نیز دارد که گفتگو براساس تردید در معتقدات دینی خ

 (247کتاب نقد،همان، -7کند.)زند و اصل مسئله را محو مینظام گفتگو را به هم می
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رویکرد گفتگوی منطقی و عقلی بین پیروان، برای پذیرش دین صحیح در منابع اسالمی بسیار مورد تاکید واقع شده است و از آن به 

 ( 46)عنکبوت/ « ال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن» (و 125)نحل « وجادلهم بالتی هی احسن»عبیر شده استجدال احسن ت

 

ی هدایت وسعادت و منحصر ندانستن کنند به، اعتقاد به وسعت پهنهبرخی پلورالیسم را تفسیر می . معذوریت، رستگاري و نجات:و

برای دیگران.  اند و قائل شدن حظی از نجات و رستگاری و سعادت و حقانیتنوان مومن را بر خود نهادهآن به افراد خاصی که فی المثل ع

 اند و نباید معیار نجات و رستگاری بشمار آیند.براساس این دیدگاه، عناوین کافر و مومن، صرفاً عناوین فقهی ـ دنیوی

اند که به تعبیر شورای دوم کلیسای غیر مسیحیان دادهرا به « مسیحیان گمنام»اندیشمندان مسیحی، عنوان افتخاری

کوشند طوری عمل کنند که عملشان مرضی خداوند باشد اما هنوز بشارت و دعوت مسیح ( مردمی خداجو هستند و می1963ـ1965کاتولیک)

 اشند. توانند به لطف الهی و سعادت جاوید، امیدوار باند. این گروه نیز میاند و در نیافتهرا نشنیده

 

 انواع تکثر گرایی -4
 شود: تکثر گرایی درون دینی و تکثر گرایی برون دینی پلورالیسم از جهتی به دو قسم تقسیم می

ای از : این قسم از پلورالسیم به این معناست که ادیان متعددی وجود داشته باشد وهمه آنها بهرهالف: تکثر گرایی برون دینی

ته باشد،به عبارتی دیگر این نوع تکثر گرایی در بین ادیان مختلف مطرح است که همچنان که گفته شد گاه فقط به حقیقت و سعادت داش

شود و گاهی نیز به صورت عام، در مورد ادیان و مکاتب اعم از آسمانی و الهی و بشری و الحادی صورت خاص، در مورد ادیان آسمانی بیان می

 مطرح است.

س تفاسیری که از پلورالسیم، بیان شد نظرات علما واندیشمندان متفاوت است چرا که تکثر گرایی از مسائل در این زمینه براسا

باشد و جهان بینی و انسان شناسی ارتباط وثیقی، با هم دارند و شناخت انسان در این مسئله، ست. و مربوط به جهان بینی افراد میعقلی

گذشته، دارای حقایق گوناگونی بوده است. پس ادیان گوناگون نیز صحیح است. اما اگر ثابت شود که، اهمیت زیادی دارد اگر انسان در اعصار 

انسان دارای فطرت الهی ثابتی است، که تغییر ناپذیر است و فقط بدن مادی اوست که دستخوش تغییر و تحول است. بنابراین باید دین ثابت 

 .ثر گرایی باطل استو واحد باشد. و چون در واقع چنین است، پس تک

 

: تکثر گرایی درون دینی خود دو نوع است: تکثر گرایی مذاهب یک دین وتکثر گرایی در درون یک تکثر گرایی درون دینی ب:

د. تکثر گرایی درون دینی به این معناست که در دین واحد به استناد تفسیرهای گوناگون از آن، مذاهب و فرق گوناگون متجلی شو. مذهب 

  (187تا 189جواد آملی،همان، -8) وپلورالیسم درون مذهبی به این معناست که در یک مذهب ، تفاسیر مختلفی وجود داشته باشد. 

 

 ي اسالمیپلوراليسم برون دینی از دیدگاه علما-5

نیز، توسعه داده است.  ست که دایره تکثر گرایی وتصویب را به سایر ادیاناز نخستین کسانی حظجا (:163ق، 255ـ جاحظ ) 5-1

داند. البته مراد وی از تصویب همه ادیان و مذاهب، و مجتهدان و صاحبنظران همه ادیان و مذاهب را، در عرصه اعتقادات و معارف، مصیب می

، 1412محصول،ورازی،ال 1417،349غزالی المستصفی،  -9).معذور و ماجور بودن پیروان راستین ادیان و مذاهب است، نه حقانیت همه آنها

6/29  ) 

 استدالالت جاحظ:

( کسی را به فراتر از توانش، مکلف نساخته است و کسی که با جد 286)بقره/ « ال یکلف اهلل نفسا اال بوسعها»الف خداوند براساس آیه 

مینان پیدا کرده، محال است. ای را برگزیده ممکن نیست به نقیض اجتهاد خود، مکلف باشد. زیرا تصدیق به خالف آنچه به آن اطو جهد عقیده

 و تکلیف ما الیطاق میباشد.

ب. هر گاه خداوند، به ایمان آوردن دستور داده در حقیقت به اجتهاد، کوشش و مهیا کردن مقدمات ایمان نیز، فرمان داده است زیرا 

به  ،د و بنابر فرض ما هر مجتهد حقیقت جویایمان حالتی است نفسانی و غیر اختیاری که به ذات خود، ممکن نیست متعلق تکلیف باش

وظیفه خود عمل کرده است ودر نتیجه، یا به حقانیت چیزی جز مرام خود، دست نیافته، یا دست کم، خود را ملزم به مطالعه دیگر ادیان، 

 ندیده است.
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پیامبر فرموده است: من برای دین سهل و دهد که روح غالب شرایع، سهولت و تسامح است همچنان که ج. تامل در شرایع نشان می

اندازد و شارعی مهربان و حکیم است. پس ام بنابراین خداوند نسبت به بندگان سخت گیر نیست و آنها را به سختی نمیسمحه، مبعوث شده

 ی خود گرفتار کند. اند. به عذاب ابدچگونه چنین شارعی ممکن است انسانهایی را که عمر خود را صرف دست یابی به حقیقت، کرده

استناد کرده که وبال و عذاب هر گونه خطا را، از « لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به لکن ما تعمدت به قلوبکم»ـ همچنین به آیهد

 (34تا 31غزالی،همان و رازی،همان، 10روی انسان برداشته است. )

 

کند: کسانی که نام و نشانی از اسالم و پیامبر اسالم به سه گروه تقسیم میایشان ابتدا امتهای دیگر و غیر مسلمانان را،  :غزالی2ـ 5

اند و اند، بل که از کودکی او را به دروغ گویی، شناختهاند اما با دالیل و معجزات او، آشنا نشدهاند، و کسانی که اخباری از او شنیدهنشنیده

نویسد: دسته آخر منکران دروغگو و کافرانند که البته اکثر رومیان و ترکان چنین می اند. سپسکسانی که از روی عمد و دانسته به او نگرویده

ای ایجاد شود تا به دنبال دعوت حق ومطالعه آن برود، و نیستند بلکه من معتقدم، اگر کسی این مطالب به گوشش رسید، باید در او انگیزه

ه معلول دنیاگرایی و بی مباالتی در دین، نبوده یا آنکه به مطالعه و تحقیق پرداخت ولی ای در او پدید نیامده و این عدم انگیزگرنه اگر انگیزه

ننما. و  ربدون آن که کوتاهی کرده باشد قبل از حصول نتیجه مرگش فرا رسید این شخص آمرزیده است پس رحمت گسترده خدا را انکا

( بنابراین غزالی نیز مانند بسیاری از علمای 105تا108ق،1407لتفرقه ،فیصل ا ،غزالی-11کارهای او را با موازین کوچک و رسمی نسنج. )

 داند.دیگر بین کافر معاند و غیر معاند فرق قائل است و کافر غیر معاند را آمرزیده می

 

غلبه  اخوان الصفا )قرن چهارم( از مخالفان سر سخت پلورالیسم، به معنای حقانیت همه ادیان می باشند و به :اخوان الصفا 3ـ5

معتقدند و بر این باورند که تنها راه رسیدن به حق و رهایی از اختالف، تمسک « سخن واحد»نهایی اسالم در آخر الزمان و گرد آمدن بر محور

 باشد .به علما و منصوبان خاندان پیامبر، می

ادیان دیگر، را قبول دارند و معتقدند که انسان  اما ایشان پلورالیسم، با رویکرد تساهل و شمول رحمت خدا و معذور بودن پیروان        

حق طلب کوشا نباید به هیچ فرقه و گروهی روی آوردو مردم را به دین و مرام پدران و اسالفشان سرزنش و مالمت کند زیرا حق در هر دینی 

دینشان و شبهات وارده به آنها دعوت  وجود دارد و بر هر زبانی جاری می شود و فقط اهل تحقق و تفحص را به اجتهاد و تحقیق در مورد

ها را جستجو کنند و به کار گیرند کنند بلکه باید در همان دینی که دارند، بهترینکنند. و غیر آنها را از قدم گذاشتن در این وادی منع میمی

بینند باالترین عیب مرام خود را نمی و در پی  عیوب مذاهب دیگر، نباشند. زیرا عاقالن از سر محبت و شیفتگی به دین خود، عیب مذهب و

شود در حالی که ونا بهنجاری، بالی بی دینی و المذهبی است که به بهانه اختالف ادیان و معیوب بودن مذاهب، دامن گیر انسان عاقل می

کنند. و آنها، یا به حق اصابت میهای زیادی، برای اهل علم وتحقیق، قرار داده است ومردم در استدالل وداوری نسبت به خداوند آیات ونشانه

:اخوان الصفا،رسائل،بی 12ر ).یا مخطی هستند و میزان صواب و خطای آنها بر حسب توانایی، مراتب دقت و تجربه آنها، متفاوت خواهد بود

 ( 405تا،

 

د: یک عده شیفته کنسیم میابن سینا مردم را از لحاظ روحی و برخورد با حقیقت به سه گروه تق :نظریه شيخ الرئيس ابن سينا.4ـ5

اند ولی اگر حقیقت به آنها عرضه شود حقیقتند. یک عده دشمن سر سخت آن و گروه سوم که اکثریت هستند، هر چند به حقیقت نرسیده

برای  پذیرد. پس به سخن کسانی که نجات و رستگاری را در انحصار یک عده معدود داشته، و اهل جهل و خطا را از دایره نجاتآن را می

رسد طرح مسئله معذوریت پیروان ادیان و مذاهب کند. گوش فرا مده که رحمت خداوند فراخ و گسترده است . به نظر میهمیشه خارج می

 .دیگر به خاطر جهل و خطا، برای نخستین بار در بین فالسفه توسط ایشان، بیان شده است

 

صدر المتالهین نظریه ابن سینا را، با ظواهر برخی نصوص  :(ق1289ـ1213ق( و حکيم سبزواري) 1050نظریه مالصدرا) 5ـ5

هر چند کالم وی با ظواهر برخی نصوص و روایات سازگار نیست اما »نویسدپذیرد و چنین میداند اما با این حال، آنرا میوروایات، ناسازگار می

حکیم   «اکثر مردم جهان در آخرت، اهل سالمت و نجاتند. رساند کهدقت نظر در اصول ایمان و قواعد عقلی، ما را به این جزم و یقین می

سبزواری نیز با شیخ الرئیس و مالصدرا هم قول است ولی با سخن مالصدرا، در تنافی نظر ابن سینا، با ظواهر نصوص و روایات، موافق نیست 

، 1361مالصدار،اسفار،-13)یز مبتال به معارضند.مین نصوص نو معتقد است که ظواهر نصوص نیز منافاتی با کالم شیخ الرئیس ندارد زیرا ه

 ( 129وعزیزی، همان،  3/80
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ای در این زمینه کرده است او با پلورالسیم، استاد مطهری در کتاب  عدل الهی بحث گسترده :نظریه شهيد مرتضی مطهري.6ـ 5

که، درست است که همه انبیا،  دارنداست. ایشان بیان میبه معنای یکسان بودن همه ادیان از لحاظ اعتبار و موقعیت در همه زمانها، مخالف 

اند اما این به معنای آن، نیست که، در هر زمانی چندین دین حق وجود هاند و به سوی یک خدای یکتا، دعوت کردیک هدف واحد داشته

نسان باید همه آنها را قبول داشته باشد. و بداند داشته باشد. و انسان مخیر است که هر کدام را بخواهد انتخاب کند بلکه به این معناست که ا

اند. پس الزمه اند و پیامبران الحق، مصدق پیامبران سابق بودهکه پیامبران سابق مبشر پیامبران الحق خصوصا محمد)ص( خاتم النبیین، بوده

 دوره اوست. ایمان به همه پیامبران، این است که در هر زمانی ،تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که 

ای معتقدند که دین عده ولین، اطاعت کنیم و تنها دین پذیرفته شده اسالم باشد.یببپس اجبارا الزمست که در این دوران، از خاتم الن

باشید. و  مورد پذیرش مهم نیست بلکه مهم این است که، شما خدا را بپرستید. و به یکی از ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده است معتقد

ها چندان اهمیتی ندارد. جرج جرداق نویسنده کتاب االمام علی)ع( و جبران خلیل جبران نویسنده احکام آن را انجام دهید. شکل دستور

 معروف مسیحی لبنان، چنین اعتقادی دارند.

( این عقیده را باطل 85)آل عمران/ « لخاسرینو من یتبع غیر االسالم دینا لم یقبل منه و فی االخره من ا»شهید مطهری براساس آیه

دانند. و بیان داند .در مقابل عقیده فوق، برخی نیز تقریبا همه انسانها را مستحق عذاب مین میداند. و اسالم را در این دوران تنها شکل دیمی

اند یا غیر شیعه، غیر شیعه ند و مسلمانان نیز یا شیعهدارند که مردم یا مسلمانند یا غیر مسلمان. آنها که مسلمان نیستند قطعاً اهل دوزخمی

نیز اهل دوزخند و شیعیان نیز اکثریتشان فقط اسما شیعه هستند. و اهل دوزخند و تنها اقلیتی که واقعاً شیعه هستند اهل نجات و بهشت 

ت قرآن نه اندیشه گزاف روشنفکران مابان را و نه کند که منطق قرآن اسای را بیان می، عقیدههستند. شهید مطهری در مقابل این دو عقیده

 کند.تنگ نظری خشک مذهبان را تائید می

شود ودیگری کفری که از روی باشد جحود، نامیده میکند: که کفر دو نوع است: کفری که از روی عناد و لجبازی میقرآن بیان می

اول عقال و نقال با ادله قطعی مستحق عذاب هستند ولی در مورد کفار گروه دوم، باید  جهالت و نادانی و ناآشنایی با حقیقت است کفار گروه

ما »فرماید:باشد. مورد عفو و بخشش خداوند هستند.  خداوند میقائل به تفصیل شد. گروهی که جهالت ونادانی آنها از روی تقصیری شخصی نمی

 (15اسراء/«)کنا معذبین حتی نبعث رسوال

داند دانند تقابل تضاد میای از علما که تقابل سلب وایجاب یا عدم و ملکه میمطهری تقابل میان اسالم و کفر را، بر خالف عده شهید

 و کفر را عبارت از عناد و میل به پوشاندن حقیقت، نه مطلق انکار، هر چند از روی عناد نباشد بیان میکند. 

اینگونه اشخاص »دانند.دانند بلکه مسلمان فطری میرا نه تنها کافر و مستحق عذاب نمی ایشان، کسانی همچون دکارت سبر همین اسا

نماید اینها در مقام پوشانیدن حقیقت، نیستند ماهیت کفر چیزی جز عناد ورزند کافر ماجرائی نمیتوان کافر خواند، زیرا اینها عناد نمیرا نمی

توان خواند زیرا تقابل توان مسلمان نامید ولی کافر هم نمیباشند. اینها را اگر چه نمیری میو میل به پوشانیدن حقیقت نیست اینها مسلم فط

 مسلمان و کافر، از قبیل تقابل ایجاب و سلب و یا عدم و ملکه نیست بلکه از نوع تقابل ضدین است 

این است که شخص در مقابل حقیقت تسلیم باشد، در دل ست و آن آنچه از نظر واقع، با ارزش است اسالم واقعی»نویسدهمچنین می

را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنجا که حق است بپذیرد و عمل کند، اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد  و به عللی، حقیقت اسالم بر او 

 نجات از دوزخ است.  سازد او اهلمکتوم مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد هرگز خداوند او را معذب نمی

بینید شما اگر به همین مسیحیت تحریف شده نگاه کنید و بروید در دهات وشهرها، آیا هر کشیشی را که می»داردهمچنین بیان می

آدم فاسد و کثیفی است و اهلل میان همینها، صدی هفتاد و هشتادشان، مردمی هستند با احساس ایمان و تقوی و ظوهی که بنام مسیح و 

 «رودروند، کشیش آنها هم، به بهشت میاند آنها به بهشت مییم، چقدر راستی و تقوی و پاکی به مردم دادهمر

فطرت بشر در همه جا حتی شوروی)سابق( همین طور است از آن ده »نویسدایشان همچنین حتی درباره شوروی کمونیست می

اند اگر به سراغ صد و نود میلیون دیگر بروید یک عده میلیون کمونیستش )اعضای حزب( که بگذرید که هم شاید پنج میلیونشان اغفال شده

 (271تا 251، 1372عدل الهی،-14« . )مسلمانان فطری، مسلمان با لفطره، یعنی یک انسان سالم انسانهای فطری می بینید، یعنی

 داند.بنابراین شهید مطهری مالک نجات و رستگاری را عمل صالح با نیت خالص و عدم عناد با اسالم می

 

ثی همچون پلورالسیم را در بین مردم جعفری معتقد است که نباید به عنوان آزادی، مباح هعالم :محمد تقی جعفري هعالم .7ـ5

نه عادی مطرح کرد و اذهان آنها را مشوش کرد و در عقیده آنها تردید ودودلی ایجاد کرد چرا که مردم عادی به مبانی و عوارض و جوانب اینگو

ها و محافل دانشگاهی و علمی و ی باید در حوزهیها، واقف نیستند و ترویج چنین عقایدی در بین آنها، صحیح نیست بلکه چنین بحثهابحث

 در بین صاحب نظران مطرح شود.
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پذیرد اما عالمه جعفری مانند اکثریت علمای مسلمان، بحث بلورالسیم را به معنای حقانیت و یکسانی تمام ادیان در یک زمان، نمی

 پذیرد.را میپلورالسیم، با تفاسیری همچون معذوریت، اهل نجات بودن و تساهل و تسامح با سایر ادیان 

باشند: یا اینکه با یقین به صدق ادعای آنان که عاری از هر گونه اعتقادات مذهبی هستند. بر دو قسم می»دارند کهایشان بیان می

اند. این عدم تصدیق نیز از دو حال خارج نیست: یا به جهت بی اعتنایی به حس مذهبی است که این شخص، به مذهب، آن را، تصدیق نکرده

اینکه بدون تحقیق، احساس خود را، نادیده گرفته، گناهکار خواهد بود، اما اگر به ادعای مذهب، بی اعتنایی نکرده و آن را بررسی نموده  جهت

د ولی تفکرش به جایی نرسیده به شرط اینکه در این بررسی خود، غفلت نورزیده و مسامحه ننموده باشد البته گناهکار نخواهد بود زیرا خداون

 دهد.را که قدرت تشخیص واقعیت ندارد مسئول قرار نمی کسی

مسلم است که در اذهان مردم عامی، مسیحیت نیز مفهومی از خدا دریافت شده و »داردوی همچنین در مورد مردم مسیحی بیان می

لذا حکم قطعی به شرک بودن آنها صحیح با گرایش و توجه به آن و بابجا آوردن اعمالی بر تقرب به آن، شکوفایی و رضایت روحی ندارند، 

 ( 52/ 2، ج 1357شرح نهج البالغه، ،جعفری-15« )نیست

 

ایشان معتقدند که تکثر گرایی برون دینی به معنای حقانیت همه ادیان امکان ندارد وصحیح نیست  :آیت اله جوادي آملی.8ـ 5

احد است از این رو دینی که برای تربیت انسان است باید واحد باشد.) چرا که دین برای تربیت انسان است و ثابت شده که حقیقت انسان، و

 ( 189، 1383دین شناسی،-16

شود که خودشان نفسیتی ندارند نسبی به اموری گفته می .همچنین معتقدند که ادیان و معارف بشری حقیقتی مشکک دارند نه نسبی

مانند دوری و نزدیکی و چپ و راست. بنابراین ادیان و معارف  .پذیرندکام گوناگون میبلکه به تناسب مقایسه و سنجش و اعتبار انسان، اح

اما تشکیک در ادیان به این معناست که کثرت ادیان، تباینی نیست بلکه ادیان الهی در بسیاری از خطوط  .توانند نسبی باشندبشری نمی

در معارف بشری نیز  .یعنی بعضی کامل و برخی کاملترمیباشند و درجات  اعتقادی، اخالقی، حقوقی، و فقهی مشترکند لیکن دارای مراتب

ین چنین است زیرا هر چیزی، در جایگاه خاص و مرتبه خود قرار دارد. و فهم از واقعیات درجات مختلفی دارد. اختالف فقها و مفسران نیز از ا

 باشد. دسته می

قرون مختلف در عین اشتراک، در بسیاری قوانین به صورت حقایق متفاوت نازل ادیان به تناسب نیازهای بشری در اعصار و بنابراین 

 گردد نه به نسبیت. اختالف شرایع و مناهج به تشکیک در حقیقت برمی واند شده

باشد که یا میباشد و مربوط به دندارند که زندگی مسالمت آمیز با ادیان دیگر، غیر از تکثر گرایی دینی میایشان همچنین بیان می

   ( 197و198همان،-17باشد.)کنند اما در مورد آخرت دین حق، یکی است و تنها راه سعادت میقرآن و احادیث نیز آنرا سفارش می

 

 تکثر گرایی درون دینی از دیدگاه علما -6

با استناد به « کرامیه»ز و نیز گروهی ا« مرجئیان»براساس نقل مقدسی، برخی از نظریه مرجئه و کراميه)اول هجري(: .1ـ6

از پیامبر معتقدند که همه مذاهب اسالمی بر حق « یفترق امتی علی ثالث و سبعین فرقه، اثتتین و سبعین فی الجنه و واحده فی النار»روایات

( البته این  117همان،  عزیزی،-18دانند و مقدسی، باطنیه.) ها را زنادقه میو صواب است و تنها یک مذهب از آنها باطل است و کرامیه، آن

دیگر در جهنم نیز بیان شده است ولی به هر حال این  دوتا وحدیث به صورت بر عکس آنچه باال ذکر شد یعنی تنها یکی در بهشت و هفتاد

 اند.تر دانستهدو گروه حدیث باال را صحیح

 

ه مذاهب و تکثر گرایی در حوزه اندیشه اسالمی به اولین نظریه پرداز پلورالیسم به معنای حقانیت هم :ق( 168نظریه عنبري) .2ـ6

ست که دایره تصویب را از حوزه احکام و فقه به حوزه باشد چرا که ایشان اولین کسیاحتمال قریب به یقین عبداهلل بن حسن عنبری می

 دارد که در حوزه اعتقادات نیز قائل به تصویب است. دهد و بیان میاعتقادات و کالم توسعه می

دنباله رو بودن در حق بهتر از سرآمد بودن در باطل »به هر حال عنبری هر چند بعدها، از نظرش برگشت و توبه کرد و اظهار داشت:

تعالیم قرآن کریم، خاستگاه و سرچشمه آرای مختلف و متضاد کالمی »اما استدالل او آنچنان که شاطبی بیان کرده است چنین است « است

یابند ریشه در قرآن دارد همان اندازه که اهل قدر و اختیار گرایان به قرآن ی علمی که مجتهدان به آن دست میهر نظریهو فقهی است و 

 ( 349و غزالی ،همان ،  119عزیزی،همان،-19«)نزدیک و مرتبطند. جبر گرایان نیز دارای چنین قرب و پیوندی هستند
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،همان، المحصولنند سایر علما از تصویب معنایی جز معذوریت و ماجوریت اراده نکرده است)فخر رازی ، معتقداست که عنبری نیز ما

رسد که همان معنای حقانیت همه مذاهب، منظور ( ولی این سخن فخر با توبه عنبری و استدالل او سازگار نیست بنابراین به نظر می6/29

 عنبری باشد.

حتی  .دانشمندان اهل تسنن و به اتفاق ائمه اطهار و فقهای مذهب امامیه باطل استبه هر حال این نظریه به اجماع همه مذاهب و 

، حقایق تابع و پیرو اعتقادات و آرا هستند در حالی که احکام و امور داند زیرا براساس این قولها نیز، شرتر میغزالی آن را از قول سوفسطائی

شود مثال محال است که قرآن کریم هم قدیم باشد و هم حادث، ه هیچ وجه دگرگون نمیذاتی، بر خالف امور اعتباری، واحد و معین است و ب

رویت خدا هم محال باشد و هم ممکن. این در حالی است که خود غزالی در حوزه احکام و فقیهات به تبعیت احکام از آرا وعقاید مجتهد، 

 ، همان(  المستصفی-19اعتقاد دارد. )

 

 هایدر کتاب ،الی در کتب مختلف خود نظرات مختلفی بیان کرده است همچنانکه نظر او در این موردغز :امام محمد غزالی .3ـ6

ایشان در کتاب فیصل التفرقه، همان راهی را رفته است  که  .القسطاس المستقیم و فیصل التفرقه مختلف است ،مفصل الخالف  ،المستصفی 

 دهد.اما در المستصفی این نظریه را سرسختانه مورد نقد قرار می ،یت مذاهب مختلفاند یعنی معذوریت و ماجورجا حظ و فخر رازی رفته

ست و مابقی ی متفرق شدن امت به هفتادو سه فرقه که تنها یکی ناجیدر فیصل التفرقه با اشاره به روایات معروف پیامبر درباره ایشان

ستگاری در یک فرقه این است که، آنان به وجه مطلق، بدون عرضه شدن بر آتش و دارد که معنا و مقصود از حق و راهل دوزخند بیان می

سپس جهت جمع بین روایت « یابندافتند، ولی از راه شفاعت نجات میبدون احتیاج به شفاعت، رستگارانند، اما دیگران هر چند در آتش می

ممکن است هر دو گروه »نویسد:داند چنین میو فقط یکی را جهنمی می کنددو فرقه را ناجی بیان می و که هفتاد ،فوق و روایات متعارض آن

روایات صحیح باشند به این معنا که فرقه هالک و معذب مطلق و نیز فرقه ناجی و رستگار مطلق، یکی بیش نیستند، آنها کسانی هستند که 

ها که میان این دو گروه قرار روند. دیگر فرقه، به بهشت میاند. و اینان کسانی هستندکه بدون شفاعت و حساب رسیدر عذاب خداوند جاودانه

یا با نزدیک شدن به آتش، سپس نجات از راه شفاعت و ، بینند، بعضی  فقط با حسابرسی به پرونده ایشان هایی دیگر کیفر میدارند، به گونه

و اعمال. نتیجه آنکه از این امت، کسانی در آتش جهنم ها در عقاید ی لغزشروند، یا با دیدن کیفر به اندازهحساب رسی، به بهشت می

 ،همان،فیصل التفرقه-21« ) اندیا از سر مصلحت از زبان آن حضرت دروغ ساخته انداند. که دروغ بستن به رسول خدا را جایز دانستهجاودانه

106 ) 

در کتاب القسطاس المستقیم وجود اختالف را بین مردم همچنانکه بیان گردیدغزالی در کتب خود نظرات مختلفی را بیان کردهاست 

اند این نوع اختالف را، از میان مردم بردارند. زیرا یک حکم ازلی بیان کرده است که از بین رفتنی نیست و حتی پیغمبران الهی نیز نتوانسته

ان در کتاب مفصل الخالف نیز، اختالف را ضروری ایش .قضای الهی در ازل به این اختالف، تعلق گرفته و رد قضای حق، امکان پذیر نیست

ولی از  دانسته و آن را مقتضای حکم ازلی بشمار آورده است. با اینهمه کوشیده که با موازین قرآنی، هر گونه اختالف و تفرقه را از میان بردارد

باشد و در اینجاست که ضمن رد وانکار امام میاین واقعیت نیز آگاه بوده است که این امر مشروط به تسلیم شدن مردم در برابر حقیقت 

تواند اختالف و  امام معصوم نمی»:داردداند و بیان میمعصوم، و عدم توانایی او در برطرف کردن اختالف، وجود او را عامل بروز اختالف می

نیست که اختالف را میان بردارد بلکه وجود امام،  امام معصوم نه تنها قادر» :نویسدو در جای دیگری چنین می« تفرقه را از میان مردم بردارد

دانستم که رئیس امت اسالمی)علی بن ای کاش می»:نویسدو در خصوص حکومت امام علی)ع( می« گرددخود باعث بروز اختالف و تفرقه می

« روزگار باقی است هرگز پایان نخواهد یافت ابیطالب )ع( سبب رفع اختالف میان مردم بود؟ یا اینکه امامت او، اختالفاتی را بوجود آورد که تا

توان همه علوم را به میزان درآورد و همه اختالفات را از می ،کند که با استخراج موازین منطقی از قرآنبا وجود این سخنان، ایشان ادعا می

 (299و298، 1383،،منطق و معرفتدینانی-21) .میان بردارد 

 

اش پذیرش الزمه،مقتضای حکم ازلی بودن اختالف واختالف خلق را یک حکم ضروری ازلی بیان کردن رسد که قول به به نظر می

توان اختالف را براساس این قول، جبری دانست و الاقل در باشد چرا که به نوعی میاختالف وعدم سخت گیری در مورد گروههای مخالف می

ینه تکفیر افراد، رعایت احتیاط کرد در حالی که غزالی، یکی از پیشروان و بزرگان تکفیر های مخالف، به نوعی مدارا کرد ودر زممورد اندیشه

ست که از موقعیت دینی واجتماعی خود بهره جسته و در تکفیر مخالفان و دگر مخالفین در بین علمای اسالمی است وی از جمله کسانی

انی چون ابن سینا، فارابی و امثال اینها و بیرون دانستن آنها از دایره اسالم، اندیشان، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است. با وجود تکفیر بزرگ

های مختلف اسالمی در اصل اعتقاد به کامل بودن خدا پذیرفت؟ در حالی که الزمه توان ادعای او را بر نزدیک و متحد بودن فرقهچگونه می

باشد که ضمن برحق دانستن خود، دیگران را ایی،  تفسیر شمول گرایی میتحول حکم ازلی بودن اختالف، حداقل از تفاسیر مختلف تکثر گر

اما غزالی نه تنها به چنین چیزی اعتقاد ندارد بلکه بر خالف سخن قبلی او در تفسیر حدیث هفتاد و سه فرقه  .نیز اهل نجات و رستگاری بدانی
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ـ اهل 3ـ اهل تعطیل 2ـ اول تشبیه 1کند به شش گروه تقسیم میزند و اهل اهوا را شدن مسلمانان، به یک تقسیم بندی مخصوص دست می

کند که مجموع گروهها ـ اهل نصب، پس هر یک از این گروهها را به دوازده گروه فرعی دیگر نیز تقسیم می6 ضـ اهل رف5ـ اهل قدر 4جبر 

باشد چهار گروه اول که منظور از آنها مشخص بر میبیان شده در حدیث پیام 72گردد و هدف او رسیدن به عدد به عدد هفتاد و دو بالغ می

اند و در سب و ناسزا به صحابه پیامبر، افراط باشد که مدعی محبت اهل بیت عصمت و طهارت شدهکسانی می ضاست مقصود ایشان از اهل رف

 اند.لم و کفر از هیچ کوششی دریغ نکردهباشند که در عدوات و دشمنی با اهل بیت)ع( و انتساب علی)ع( به ظاند واهل نصب کسانی میکرده

داند و تنها فرقه اهل نجات و کنند منحرف و از راه مستقیم و راست، بدور میها پیروی میغزالی همه کسانی را، که از این فرقه

 ( 301و  300دینانی،همان، -22اند.)باشند که در حد وسط میان افراط و تفریط این گروهها قرار گرفتهرستگاری،اهل سنت و جماعت می

رسد که وجود سخنان متعارض در کتب مختلف غزالی، عیب و ایرادی بر ایشان نیست با توجه به اینکه این کتب در ادوار به نظر می

است  باشند که ایام زندگیش دست خوش تغییر و تحوالت زیادی گردیدهگوناگون حیات ایشان نوشته شده است وایشان از جمله کسانی می

 د.نبه همین دلیل طبیعی است که در کتب مختلف، ایشان نظرات مختلفی بیان کرده باش

 

ابواسحاق شاطبی مالکی، وجود هر گونه اختالف وتکثر و تضاد در متون دینی خصوصاً قرآن  ق(:790نظریه امام شاطبی)م.6-4

وبرای اثبات ادعای خود به آیات  داندختالفات را در بیرون دین میکند و ریشه همه اکه خاستگاه اختالف در بین امت باشد. را رد می،کریم 

اما در عین حال نظریه شمول گرایانه او قائل به تعمیم اجر و عذر به همه اجتهادهای عالمانه است.  وروایات منهی اختالف استدالل میکند. 

 (415تا 400، صص 1408االعتصام،-23)

 

که، برای نخستین بار، به صورت معجزه آسا، معضل تکثر در مذاهب فقهی در میان تصویب ایشان معتقد است  :نظریه شعرانی.6-5

را تالیف کرده و آن را بزرگترین ترازوی ارزیابی و سپس توجیه حقانیت و « المیزان الکبری»گرایان را، توانسته حل کند. و بدین منظور کتاب 

تکثر و تنوع مذاهب فقهی واصولی، »از تا پایان کتاب در صدد اثبات این تئوریست کهمشروعیت مذاهب فقهی و اصولی قرار داده است او از آغ

 استدالالت ایشان در اثبات نظریه فوق از این قرار است: « .ریشه در تکثر و تنوع ذاتی شریعت دارد

ف آفریده است و چون او به همه این خداوند بزرگ بشر را بر طبق روح و جسمش، با استعدادها، صورتها و سیرتهای گوناگون و مختل

ای مقدر کرده است و برای معرفت و ابالغ این ست در نظام تشریع و دینداری، فراخور هر نوع استعدادی، وظیفهآگاه ،تکثرات و اختالفات

گر وجهی از وجوه دین است ی عظیم شریعت و گزارشای از تنهتکلیف، دانشمندان و پیشوایانی را برانگیخته است هر مجتهدی پیامبری شاخه

ها دارای دو مرتبه سهولت (بر این اساس اوالً شریعت، در همه آموزه7و1/6که با علت ازلی از طرف پروردگار طراحی شده است)شعرانی،بی تا، 

 .ای استو صعوبت و شدت و خفت است و هر فقه پژوهشی، نماینده مرتبه

قیم یا غیر مستقیم با یک واسطه یا چند واسطه، با متن شریعت، دالیل و اصول شرعی در ارتباط ثانیاً اجتهاد هر مجتهدی به طور مست

است از این رو تخطئه مجتهدان نسبت به یکدیگر صرفاً به دلیل دوری و نزدیکی اجتهاد آنها، نسبت به ادله و نصوص شرعی است و گرنه هر 

 رتباط است و خطای مطلق در اجتهاد متصور نیست. ای، با سرچشمه و منبع شریعت در ااجتهادی به گونه

 .ثالثاً: هیچ مذهب فقهی و اصولی، نماینده کامل شریعت نیست، شناخت شریعت کامل با شناخت همه مذاهب میسر است 

ست و هیچ مجتهدی، به رابعاً ـ هر مذهبی وجهی از وجوه دین بوده و هر مجتهدی، سالک راهی از راههای منتهی به راه مستقیم ا

 رود. بیراهه و انحراف نمی

سادساً: همانگونه که ایمان به حقانیت  .خامساً هر مجتهدی مصیب و هر مذهب فقهی از عصر رسالت تا کنون، حق و حقیقت است

 .واجب است ،شوایان دین اسالم نیزادیان و شرایع پیامبران قبلی، با همه تکثر و اختالفات  واجب است، ایمان به صحت و حقانیت مذاهب پی

منحصر به مذاهبی است که تابحال همه تحقیقها و پژوهشهای فقهی در حوزه آن مذاهب انجام شده باشد این مذاهب به  ،البته این حقانیت

ی پایان است و راه برای هر عقیده او عبارتند از: حنفی ـ مالکی ـ شافعی ـ داوود ظاهری ـ ابولیث ـ اسحاق. البته عجایب و شگفتیهای قرآن ب

 گونه ابداع و اجتهاد باز است. 

سابعاً: هیچ مذهبی بر مذهب دیگر برتری ندارد وهمه در صحت و حقانیت برابرند. و هیچ کس حق تخطئه و نکوهش نسبت به هیچ 

ی، کاالی ارزشمند و مطمئنی است که ( در ترازوی بزرگ شعرانی دستاورد هر مذهب29تا23شعرانی،همان، -24مذهب و امام مذهبی را ندارد.)

 .مند شود و هر گونه تعصب و سرسختی را به کناری نهد تواند با آرامش خاطر، از آن بهرههر مسلمان مکلفی، می

 

امام خمینی در بحث تکثر گرایی درون دینی معتقد است که پیروان مذاهب اسالمی، اهل نجات و  : نظریه امام خمينی)ره(.6-6

دارند که و بیان می .دانداسالم حقیقی می اسالم آنانرا،دانندای که اسالم مسلمانان اهل تسنن را، اسالم ظاهری میو بر خالف عدهرستگاریند 
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ست بنابراین اسالم اعتقاد به توحید و رسالت و معاد است. و اعتقاد به امامت جزء اصول مذهب است و اصول دین فقط، همان سه مورد اول

 ( 110تا 102،صص 1378امام خمینی،کلمات قصار، -25)باشد.ست و صحیح میتسنن، اسالم واقعیاسالم، اهل 

 

کند و ایشان معتقد است که پذیرش تکثر گرایی درون دینی نسبت به مبانی مختلف فرق می :نظریه آیت اهلل جوادي آملی.6-7

 نسبت به بعضی قابل قبول و نسبت به بعضی مبانی قابل پذیرش نیست: 

توانند آن را بپذیرند و مقبول مبنای اول: اگر قائل به تصویب باشیم تکثر گرایی قابل پذیرش و تحمل است اما قائلین به تخطئه نمی

  .نیست

ه توان در حالی که قائل به تخطئه بود به تکثر گرایی نیز اعتقاد داشت به این شرط که با اعتقاد به این کرسد که میالبته به نظر می

چراکه اگر پیامبر اعظم هیم.بر خطا بودن خود را نیز بدو  ،ندانیم و احتمال وجود حق متعین ،حق واحد و معین است اما حق را در انحصار خود

را ناجی بشر میدانیم تنها سنت مورد اعتماد او که بدون واسطه ا ز آن حضرت رسیده و هیچ امری اینگونه نیست سنتی میباشد که از طریق 

 انی تارکم  فیکم ثقلین کتاب اهلل و عترتی....میباشد این در حالتی است که هیچ فرقه ای دیگر چنین ویزگی ندارد. "بیت به استناد روایت  اهل

ای که در شرایط گوناگون نسبت به صاحب نظران گوناگون متفاوت باشد و مبنای دوم: اگر حقیقت و واقعیت را نسبی بدانیم، به گونه

ل به حقیقت مطلق و صرف و طلق نباشیم کثرت گرایی مورد پذیرش است اما اگر قائل به حقیقت مطلق و صرف باشیم و شناخت آن را قائ

 نیز ممکن بدانیم تکثر گرایی، مورد قبول نیست.

ایی، صحیح و رواست البته مبنای سوم: اگر در مکتب واحد، صاحب نظران دارای برداشتهای متفاوت و مختلف باشند این نوع تکثر گر

برای شناخت مکتب باشد. البته معموالً چنین کسانی، اختالفاتشان در فروع  ،در صورتی که این برداشتها روشمند و با اصول واسلوب صحیح

یکدیگر را تحمل  نشان، به راحتیبیبه همین خاطر، فقها و مفسران، با وجود اختالف نظر  .جزئی است. و اختالف در جزئیات، قابل تحمل است

اری فتوا به شکل تباین و اختالف در امر کلی باشد قطعاً یکی از نظرات صحیح و حق کنند البته در صورتی که اختالف نظر عمیق و ناسازگمی

 کند. ا ست و مابقی باطل است چنانکه حدیث تقسیم امت به هفتاد ودو ملت، آن را تائید می

الک قبول نظرات مختلف، روشمند بودن آنهاست در غیر این صورت مورد قبول نیست. اما اگر روشمند و بنابراین از نظر ایشان، م

اما اگر روشمند « للمصیب اجران و المخطی اجر واحد»مطابق واقع باشد دو اجر و اگر مطابق واقع نباشد یک اجر برای تالش روشمند اوست

 و مرتکب گناه شده است. شد نمیبانباشد نه تنها ماجور نیست بلکه معذور نیز

ایشان ضمن تقسیم بلورالسیم درون دینی به تکثر گرایی درون یک مذهب و تکثر گرایی بین مذاهب یک دین که ناشی از برداشتهای 

کسی قاصر بود  دارند که، تکثرگرایی درون دینی به هر دو صورت قابل پذیرش و تحمل است البته اگرمختلف از یک دین واحد است بیان می

  را چنین بیان میکنند: دالیل پذیرش تکثر گرایی درون دینیایشان    .نه مقصر. که در این صورت معذوراست و مستحق عذاب نیست

 اند و سرمایه علمیالف: صاحبان برداشتهای مختلف، از مبانی و مبادی با اطالعند. و سالیان درازی در این رشته خاص تحصیل کرده

 کنند اند و در نتیجه، روشمند، استنباط میاندوخته

اند و در فروع اختالف دارند و در هدف نهایی مشترک های مختلف در بسیاری از اصول و مبانی، هم فکر و عقیدهب: صاحبان اندیشه

 ( 233 و 229 همان،،جوادی آملی -26 ).پزشکی نیز چنین است  علوم دیگر مانندهستند. همچنان که در

 

باشد که در صورت پذیرش آن، دارای پیامدهای مهم و ثقیلی : بحث تکثر گرایی و پلورالسیم، بحثی میشيخ محمود شلتوت.6-8

کنند ولی ممکن است در عمل به آن پایبند در عمل خواهد بود به همین دلیل علما زیادی هستند که اگر چه در نظر به آن اظهار اعتقاد می

مرحوم شیخ شلتوت که یکی از علمای بزرگ معاصر و شیخ اکبر دانشگاه االزهر مصر بودند یکی از  ازم تکثر گرایی، تن ندهند.نباشند و به لو

ی اجرا در آورند و با فتوا به حقانیت شیعه مانند سایر مذاهب اهل تسنن و اجازه تقلید از معدود کسانی است که پلورالسیم عملی را به منصه

قسمتی از فتوای تاریخی اد خود را به پلورالسیم درون دینی ابراز کردند و گام بزرگی در تقریب مذاهب اسالمی برداشتند.آن، با عمل اعتق

مذهب «ان مذهب الجعفریه المعروف بمذهب الشیعه االمامیه االثنا عشریه مذهب یجوز تعبدبه کسائر مذاهب اهل سنه»ایشان چنین میباشد:

 اثنی عشر مانند سایر مذاهب اهل سنت تعبد به آن جایز است.شیعه جعفری معروف به شیعه 
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 نتيجه گيري-7
ای مختلفی بیان شود اما اعتقاد به تعدد حقیقت در موضوع واحد به تناقض حقیقت همیشه واحد است ولی ممکن است به زبانهالف . 

.بنابراین منظور از پذیرش تکثرگرایی، اعتقاد به تفاسیری می انجامد وصحیح نیست مثال قران یا قدیم است یا حادث ، قطعا یکی درست است 

 نه تفاسیر افراطی که حتی دفاع عقالنی نیز از آن امکان ندارد.ست که با روح تعالیم دین اسالم سازگار است 

ارج شود و خصوصا ب. اعتقاد به تکثرگرایی چه در بعد برون دینی و چه در بعد درون دینی، در صورتی که از حالت بحثهای تئوریک، خ

و در سایه مجمع تقریب مذاهب که از سالها پیش در -که متاسفانه بین خود مسلمانان اختالفات بیشتری وجود دارد  -در بحث درون دینی 

اسالم جهان اسالم تشکیل شده است  علماء بالد اسالمی می توانند با روشنگری نزد مقلدینشان ،تالش کنند تعصب و فرقه گرایی را در جهان 

 .کاهش دهند و آنقدر آنرا تکرار کنند که در گوش متعصبین کر و کور نیز وارد شود

ج. نیاز به امثال عالم بزرگوار شیخ شلتوت درجهان اسالم به شدت احساس می شود. امروزه باید علمای اسالم چنین بزرگوارانی را 

 در برابر دشمنان قرار دهند. سرلوحه اقدامات خود در مسیر تقریب  مذاهب و اتحاد جهان اسالم
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