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 ��م ا� ا����ن ا����م

روش چهرة پلوراليسم سدر ميزگردي كه مجلإل كيان ترتيب داده بود تا جناب دكتر 
اي دربارة اين نظريه ابراز دارد، آقاي سروش تصريح  تازهديني را روشنتر كند و سخنان 

تواند پلوراليست باشد، او اص�ً تمام ماهيت رسالتش  هيچ پيامبري نمي« :كرده است كه
». و مكاتب ديگر منصرف كند اه اين است كه ديگران را به سوي خود بخواند و از فرقه

آيه و گزارة  ها ده رفته واين سخن جناب سروش، در محلّ صدق و موضع حق قرار گ
رسد كه دكتر سروش به عذر  ديني شاهد و مؤيد آن است. با اين همه شگفت به نظر مي

سپرد و به  ، در اين باره راهي جز راه پيامبران را مي»ايم كه پيامبري كنيم ما نيامده« :آنكه
 :گذرد كه بندد و از اين نكتإل روشن به آساني و با مسامحه مي پلوراليسم ديني دل مي

گونه كه در قرآن كريم  شوند، همان پيامبران سرمشق و مقتداي پيروان خويش شمرده مي
 :آمده است

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ّلَقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ﴿
ُ
ِ أ   .]٢١[األحزاب:  ﴾َّ

 ».براي شما در پيامبر خدا شرمشقي نيكوست«

ها  آن از انبياء، عقايد و آرايي برخ�ف توانند در عين پيروي بنابراين، دينداران نمي
خيلي كارهاي پيامبر « :داشته باشند. البته دكتر سروش سخن خود را چنين توجيه كرده كه

رد يدر اينجا آنهه لزم است مورد عنايت آقاي سروش قرار گ». هست كه ما نبايد بكنيم
ترين و عقيده است، نه دانند، يك دك اين است كه اوالً پلوراليسم ديني چنانكه خود مي

ورزيم. پس  تاي از تكاليف عملي با پيامبر مخالف يك كار! و از اين رو ما هر چند در پاره
اگر پيامبر، به اعتراف ايشان پلوراليست نبوده، پيروان وي نيز نبايد پلوراليسم را بپذيرد. 

ها  آن سياري نيز باثانياً اگر پيامبر در كارهاي معدودي از پيروانش جدا شده، در كارهاي ب
ران و پيروانش را به ااست و از جمله در دعوت مردمان به كيش خود، ي همگام بوده
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دهد و در قرآن  گواهي مي يخفرا خوانده است، چنانكه تارهمراهي و هماهنگي با خويش 
 :شريف نيز آمده است

ٰ بَِصَ��ٍ قُۡل ﴿ َ�َ ِۚ َّ ََ ٱ وْا  ِِ ُُ ۡۡ
َ
ا أ ِِ ِِ  َسِِ� ِِ ٰ َبَعِ��  ََ َّ ِِ ٱ ََ ََ  

 ََ۠
َ
  .]١٠٨يوسف: [ ﴾َ

كنم، هم من و هم  بگو اين راه من است كه از روي بصيرت به سوي خدا دعوت مي«
 ».پيروانم

بنابراين لزم است كه مسلمانان به پيامبر بزگوار خود تأساي كنند و از روي بصيرت 
پيامبر گرامي خود، بساط همان دعوت را بيش از پيش در جهان بگسترانند و همهون 

هاي ديگر منصرف كنند، هر چند اين كار با تئوري  ها و مكتب مردمان را از فرقه
 پلوراليسم سازگار نباشد!

ي اساسي با يكديگر ها تفاوت شوند) اصولً اديان موجود (كه در پلوراليسم مطرح مي
: گويد . يكي ميكند دعوت مي» توحيد«خواند و ديگري به  فرا مي» تثليث«دارند. يكي به 

را  شمرد. يكي محماد مي» مخلوق خدا« ابوده و ديگري او ر» پسر خدا« مسيح
د، يكي عقيده دارد كه با ظهور ندا داند و ديگري وي را پيامبر نمي مي» پيامبر خدا«

شمرد ... چگونه  ، باب نبوات بسته شده است و ديگري اين باب را مفتوح ميمحماد
وال ضدا و نقيض، صحيح بوده و به تعبير دكتر سروش، حظّي از ممكن است همإل اين اق

آيد خداي جهان هم  حقيقت داشته باشند!! اگر همإل اين آرا را درست انگاريم، لزم مي
هم پيامبر  هم پسر خدا باشد و هم نباشد، محماد يگانه باشد و هم نباشد، مسيح

ناشدني، رفع  از اين مشكل حلباشد و هم نباشد ...! دكتر سروش در صدد برآمده تا 
سخن بر سر تناقض دو گزاره نيست، اديان هر كدامشان « :اشكال كند و گفته است كه

به  فاي محفو ها به طوري كه هر گزاره يك سيستمند. يعني يك مجموعإل بزرگي از گزاره
ه تك گزاره با هم مقايس ووقت در عالم واقع، د  هاي بسيار ديگري است، يعني هيچ گزاره
شوند و اين دو سيستم با آن  شوند، بلكه دو سيستم يا دو دستگاه وارد مقايسه مي نمي

آقاي ». است كه حكم به نقيض بودنشان بسيار مشكل استهاي مرتبط  حجم عظيم، گزاره
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شوند  هاي متناقض مذكور، از اصول اديان شمرده مي سروش عنايت نموده است كه گزاره
و هنگامي كه دو سيستم در اصول با يكديگر تناقض داشته  نه از فروع و جزئيات آنها،

هيأت بطلميوسي قديم در اصول خود  :توان هر دو را پذيرفت. به عنوان مثال اشند، نمي
(يعني مركزيات زمين و سكون آن و حركت خورشيد و سياارات به دور زمين) با 

است به طوري كه بر اخترشناسي جديد سازش ندارد، ولي در فروعي چند با آن هماهنگ 
 توان طلوع و غروب آفتاب و خسوف و كسوف خورشيد و ماه و مبناي هيأت مزبور، مي

بيني كرد. با اين همه هيأت بطلميوس اينك به لحاظ  امثال اين امور را به درستي پيش
ا استرونومي جديد يشود، زيرا چنانكه گذشت در ات�ف اصولي  علمي باطل شمرده مي

هاي اصلي مانند  همين صورت، هنگامي كه در دو سيستم ديني، گزاره قرار دارد. به
هاي فرعي با يكديگر مشترك باشند.  اي از گزاره پارهدر در برابر هم » توحيد و تثليث«

عيسي مسيح همان خدا است كه  :كنند ادعا مي» انجيل يوحنّا«مسيحيان بنا به مندرجات 
ل يوحنّا، باب اوال) و مسلمانان در كتاب جسم گرديده و ميان مردم ساكن شد! (انجي

 :خوانند آسماني خود مي

ُِ َمۡر�َمَ ّلَقۡد َ�َفَر ﴿ َ ُهَو ٱلَۡمِس�ُح ٱۡ� َّ َِ قَ۠لُواْ  ِِّن ٱ َِ ِّ   .]١٧املائدة: [ ﴾ٱ
 ».اند همانا كساني كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است، كافر شده«

هاي ديگر، برحق شمرد با آنكه قرآن  به اعتبار گزاره توان هر دو دستگاه ديني را آيا مي
كند!!  تبديل مي» كفر«را به » ايمان«كند كه همين يك گزارة اصلي، مقام  مجيد تصريح مي

لزمإل سخن قرآني آن است كه گزاره مذكور، هرگز در كلّ سيستم، حل و محو نخواهد 
اينكه آقاي دكتر سروش اداعا  سازد! آمديم بر سر شد، بلكه حكم سيستم را تابع خود مي

اثبات حقّانيات خود، از دليل برابر برخوردارند  و به اصط�ح،  ردكند اديان گوناگون  مي

اند. بنابر آنهه پيش از اين گفتيم چون اديان موجود، در اصول با  رسيده »تكافؤ ادلّه«به 

ه است، زيرا دگونه بوچها  آن يكديگر اخت�ف دارند (كاري نداريم به آنكه شكل ابتدايي
صحيح به شمار ها  آن كند) پس همإل پلوراليسم از تكثّر اديان در شكل كنوني بحث مي
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رت واضح است وآيند، يعني در ميانشان حق و باطل، هر دو وجود دارد. در اين ص نمي
توان اداعا كرد دين حق، دليلش با كيش باطل برابر است! زيرا دليل، از مدلول خبر  كه نمي

كند، پس اگر كسي گمان كرده مث�ً ف�ن آيين، با اس�م به تساوي  دهد و آن را ارائه مي مي
 ادلّه رسيده، اين گمان از سر اشتباه رخ داده و دقت كافي در ادلّإل طرفين نكرده است.

آقاي سروش در اثبات پلوراليسم ديني، به هدايت الهي نيز استناد كرده و در اين باره 
گر اسم هادي الهي را قبول داشته باشيم و اگر هدايت را در عقايدي كه ا« :اظهار كرده

دانيم منحصر نكنيم، اسم هادي الهي عمل كرده است و در سراسر  فقط خودمان حق مي
اكثريت مردم هاي مختلف از هدايت دارند و  ها و حظّ پخش است و مردم سهمجهان 
دليل آقاي سروش مبني بر ». هاست آن اند و نجاتشان هم منبعث و ناشي از اهتداي ناجي
است پس بايد اكثريت مردم جهان به هدايت رسيده » هادي«چون نام خداوند  :آنكه

است پس بايد اكثريت » جميل«چون نام خداوند  :ماند كه كسي ادعا كند باشند، بدان مي
يتند و از اين ت به عموم مردم دنيا در اقلبرويان نس مردم جهان، زيبارو باشند! با آنكه زيبا

رو، زيبايي ارزش و اهميت بسيار يافته است. حقيقت آن است كه اين گونه دليل آوردن، 
بين باشيم بايد اين همه فساد و  انجامد و ما اگر بخواهيم واقع مي ها واقعيت به دور شدن از

نشانإل ض�لت اكثريت  شود، تباهي و ظلم و بيدادگري را كه در سراسر جهان ديده مي
 :فرمايد داوري را تصديق كرده و ميها! چنانكه وحي الهي نيز اين  اريم، نه هدايت آنبشم

﴿ ِّ ّّ ِّبُِعوَن ِِّ  ٱل ِۚ ِِن ََ َّ ِ َسِِ�ِل ٱ َُ ِِ َُِك عوَن  ض
َ
ِ ِ� ٱۡ  ََ ۡ�َنَ 

َ
ۡۡ أ َِ األنعام: [ ﴾ِن  ُ

١١٦[.  
جز ها  آن سازند، ا گمراه مياگر اكثر مردم روي زمين را اطاعت كني، تو را از راه خد«

 ».كنند گمان چيزي را پيروي نمي
آري، اسم هادي الهي، مظاهري دارد و ع�وه بر اينكه در عالم طبيعت (جمادات و 

و نباتات و حيوانات) ظهور كرده، در جهان انساني نيز تجلّي نموده و هزاران نبي و وليا 
ست، اما اين تجلي در مرحلإل محدود بندة صالح خدا را در طور تاريخ هدايت فرموده ا
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زندگي دنيا، مطلق و اجباري نيست و با اختيار و ارادة آدمي پيوند دارد و بنابراين جاي 
اين درست نيست كه بگوييم مردم مختارند « :شگفتي است كه جناب سروش گفته است

اگر مردم، مختار و  »!و اگر گمراه شدند خودشان مقصارند، به هيچ وجه اينهنين نيست
را ناجي و مهتدي شمرده است نه » اكثريات مردم«مقصار نيستند، پس چرا آقاي سروش 

امتناع فرموده است! ها  آن مردم را! چه كاستي در اقليت بوده كه خداوند از هدايت» همإل«
ه باشد، پس چرا تيا اگر قرار است تجلّي هدايت خداوند در اين دنيا اط�ق و شمول داش

 اند!! قليتي از آن محروم شدها
تواند پذيرا باشد كه بسياري از مردم جهان (از بودايي و يهودي و  آقاي سروش نمي

اكثريت دينداران كه « :د، ولي خود اقرار كرده استنرو مسيحي و ...) به گمراهي مي
دينداران متوسط باشند، يقينهايشان معلّل است يعني علل تربيتي، خانوادگي، عاطفي، 

ها  آن ناميم در مي» جزم«است تا حالت رواني خاصي كه ما آن را  تبليغاتي و ... باعث شده
پس به قول ايشان اكثريات دينداران دنيا، از راه استدلل و جست و جوي ». پيدا شود
 :فرمايد اند و به دستور قرآن مجيد كه مي ندار نشدهيحقيقت د

﴿ ِ ِّ َْ  �ِ�َن۠ َ�َۡهدِ ََٱ َِ َ�َٰهُد َ ۚ ّنُهۡم ُسُب ََن۠   .]٦٩العنكبوت: [ ﴾ََ
 ».كنيم ي خود هدايت ميها راه دربارة ما مجاهدت ورزيدند، آنان را بهكساني كه «

به هدايت حقيقي ها  آن اند، در اين صورت چه مانعي دارد كه اداعا كنيم عمل نكرده
راه است و  اند! مگر نه آنكه از يك سو لزمإل هدايت حقيقي، شناخت درست ت نيافتهسد

هاي خانوادگي يا تبليغاتي همواره به شناخت صحيح  و تلفين ها تربيت از سوي ديگر
 انجامد و ممكن است با اشتباه و خطا همراه باشد! نمي

به دينداري روي  ها راه روش رأي كساني را كه از اين گونهسالبتّه جناب دكتر 
مان يقين معلّل غير مدلّل كه به واقع ه« :گويد شمرد و مي اند، نزد شارع، مقبول مي آورده

اين سخن معنايش اين » پذيرد يقين هم نيست، مقبول شارع است و همان را از متديانان مي
اند تا به يقين واقعي  است كه دينداران مزبور هر چند به بصيرت و آگاهي درستي نرسيده
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كه چنين است، پس كند. اينك  قبول ميها  آن دست يابند، ولي خداوند از سر زحمت از
چرا آقاي دكتر سروش به مخالفت با كساني برخاسته است كه عقيده دارند: حساب 

بايد جدا كرد، ممكن است كساني به حق، نرسيده باشند ولي » معذوريات«را از » حقانيات«
را معذور دارد. آقاي سروش در مخالفت با اين دسته گفته است: ها  آن خداوند

آيا بحث خود جناب » كنند كنند، اشتباه مي ينجا بحث معذوريات ميبزرگواراني كه در ا«
پيوندد! آقاي سروش دربارة حقانيات پلوراليسم ديني، بدين  سروش، به همين نتيجه نمي

گري را پيش از ظهور اس�م (در قرن  سخن نيز دست آويخته است كه مسلمانان، مسيحي
دهند.  را در حقانيت آن كيش دخالت مي» قيد زمان«اند، لذا  هفتم مي�دي) بر حق شمرده

اماا ممكن است كه ده قيد ديگر هم فكر كنيم و « :افزوده استسپس آقاي دكتر سروش 
اماا اوالً مسيحيت »! رويد ميان آوريم بنابراين پلوراليسم در عرصإل اديان به نحو طبيعي مي

هيچ قيد  است) بي پلوراليسم مطرحكند (و در  دعوت مي كنوني كه به الوهيات عيسي
زماني (نه پيش از قرن هفتم و نه پس از آن) مورد پذيرش مسلمانان نبوده و نيست و 

ني با مسيحيتي كه امروز كليساي كاتوليك يا پروتستان ... معرفي آقر يتآيين مسيح
ايم. تا اجازه داشته  كند، تفاوت اساسي دارد. ثانياً قيد زمان را ما به مسيحيات نيفزوده مي

از  اشيم قيود ديگري از پيش خود بر آن اضافه كنيم. محدوديت زماني در آيين مسيحب
نويد داده شده است (به  شود كه در كتاب مقداس، به ظهور پيامبر اس�م آنجا ناشي مي

و انجيل يوحنّا باب اوبل نگاه كنيد) در قرآن مجيد هم گزارش  42اشعياء نبي باب 
 :فرموده

كۡ ﴿ ََ ِ��لِ َ�ُِدَََُهۥ  ََٱۡ�ِ َّۡوَرٮٰةِ  ُِنَدُهۡم ِ� ٱ ًا۠   .]١٥٧األعراف: [ ﴾ُُو
 ».يابند او را در تورات و انجيل نزد خود، نوشته مي«

ه ايمان و پيروي از آن بزرگوار بتاب كاهل  ح است كه با ظهور پيامبر خاتمو واض
ت من و امثال موظّف بوده و هستند. دين خدا هم به دسشود،  عود ايشان شمرده ميوكه م

 پسنديم در آن بكنيم. كه ميمن داده نشده تا هر تصرّفي 
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رسيم. آقاي دكتر سروش براي اينكه  مي» فهم متن«از اين موضوع كه بگذريم به مسألإل 
نشان دهد دستيابي به حقيقت اديان دشوار است، در فهم متون ديني اشكال كرده و گفته 

دارد. مث�ً اين آيه را درنظر  ي است و چندين معنا برميمتن، حقيقتاً و ذاتاً امر مبهم«  :است
 :بگيريد

﴿ ۖ َِ ٰ ُمۡ ِك ُس َۡ�َ�ٰ َ�َ �َُِ ٰ�َ َّ ُۡ ُوْ  ٱل ََ  ۠ ََ َبُعوْ   َّ   .]١٠٢البقرة: [ ﴾ََٱ
مرحوم عآلمه طباطبائي ذيل اين آيه نوشته است كه براي اين آيه، يك ميليون و 

پس ما در مقام فهم يا اثبات با تعداد دويست و شصت هزار معني مطرح شده است، 
نيست، زيرا  روش جناب آقاي دكتر شروش در اينجا روشي علمي»! مواجهيم معاني

رده است. گيرم كه آيإل مزبور، معاني متعدادي كم كلّي صادر كايشان از يك مورد جزئي، ح
يح و معاني ميليوني است و آيات صر نداشته باشد ولي آيا هر آيإل قرآني داراي هما

اي همين حكم را صادر كرده است  روشن در قرآن نداريم! آيا آقاي طباطبائي ذيل هر آيه
 يا تنها دربارة آيإل فوق چنين گفته است!

 ف ةال ي�اد يوجد نظ�« :آقاي طباطبائي اوالً در ذيل اين آيه تصريح كرده است كه
ن محيد يافت آاز آيات قر كيهمانند اين آيه در هيچ « :يعني »ن  آيا  مقرآآ  ملجيد ةآي

و ثانياً ايشان با توجه به قراين داخلي آيه، يك معنا از ميان معاني محتمل را  »!شود نمي
برگزيده است. يعني هر چند آيإل كريمه، بدون توجاه به قراين و سياقش، معني گوناگوني 

آقاي طباطبائي در پذيرد، با در نظر گرفتن قراين، يك معنا بيشتر ندارد . بويژه كه  را مي

 ةبضع آالف آيه) آي وقيس ب� آيا  مقرآآ  (و�« :مقدامإل تفسير الميزان نوشته است
، 1(ج »ّ ّو مكم  ن  مغ ال ومّلعريد ة م  ق ال مكم  ون  شط مقفصاح ةومحد

بر چند هزار است حتّي يك آيه وجود در ميان آيات قرآن كه بالغ « :، ط تهران) يعني7ص
ر كه ذاتاً ابهام و پيهيدگي داشته باشد به طوري كه ذهن در فهم معناي آن متحيا ندارد

ترين سخنان است و از شروط فصاحت آن  ماند، چرا اين گونه نباشد با اينكه قرآن فصيح
 »!است كه سخن از ابهام و پيهيدي خالي باشد
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م�حظه نظر از رأي شخصي آقاي سروش، اگر ما به قرآن شريف رجوع كنيم،  صرف
شمارد و در سورة  خواهيم كرد كه قرآن به صراحت، متن خود را آسان و قابل فهم مي

 :كند قمر، چهار بار تكرار مي

ّدكِرٖ ﴿ َع  َِِ ِۡكرِ َ�َهۡل  ِك ِ ََ۠ ٱلُۡقۡرَاَْن ل ۡ ّۡ َ لََقۡد َ   .]٤٠و  ٣٢و  ٢٢و  ١٧القمر: [ ﴾١ََ
 ».اي هست! گيرنده پندما قرآن را براي پند گرفتن آسان كرديم، پس آيا «

اند كه  گزارش كرده نبايد بكنيم. آري، از پيامبر اكرم» نصا«بنابراين اجتهاد در برابر 

هر كسي دربارة قرآن به « »مّلار نرعده ن  ءف يتبو ةمقرآآ  بآأي ن  اا  ف« :رموده استف
آقاي اماا اگر فهم متن (چنانكه  ».رأي خويش سخن گويد جايگاهش را در آتش گيرد

ن به رآلت رأي شخصي (كه از خارج قكند) ممكن نبود يا بدون دخا سروش اداعا مي
فرمود، زيرا  آمده) امكان نداشت، در آن صورت پيامبر از تفسير به رأي منع نمي دست 

اظهارنظر كند. و تفسير بدون تكيه به رأي شخصي اساساً ممكن نبود كسي دربارة قرآن 
شود،  به رأي نوعي تحميل عقايد شخصي بر قرآن شمرده ميآيات به آيات است، تفسير 

كه متأسافانه جناب آقاي سروش در مورد سخنان علّامإل طباطبائي معمول  شبيه كاري
تجربإل «كه آن را نوعي » وحي نبوي«داشتند! اين بحث با ديدگاه آقاي سروش در مورد 

اي جداگانه به نقد آن  قالهپندارد، نيز پيوند دارد كه به توفيق خداوند در م مي» شخصي
 خواهيم پرداخت.
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