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  چكيده

سـم  پلورالي يـة اى از طرفـداران نظر  عدهجمله داليلي است كه  تكثر فهم پيامبران، از 
خـود را از دو منظـر    يةآنان فرض .كنند بيان مي حقانىِ اديان براى تقويت ديدگاه خود

يـك از   خـود، هـر   ةها و حاالت ويـژ  نخست اينكه پيامبران با قابليت. اند تفسير كرده
هاى متفاوت خود را به شـكل   خود به حقيقت واحد نگريسته و دريافت ةگاه ويژ نظر

اند؛ و دوم اينكـه تجليـات و ظهـورات خداونـد بـر       هدين به پيروان خود عرضه كرد
ايـن عـده در   . اسـت  شدهبراى پيدايش اديان مختلف  يپيامبران گوناگون بوده و علت

  .اند كردهخود، به آياتى از قرآن كريم نيز استناد  ةبيان فرضي
عمـدتاً بـا نگـاهى     ،از هر دو منظر ،فوق را ةنظريتا نوشتار حاضر بر آن است  
  .كندى و با تكيه بر آيات قرآن، بررسى دين درون

  .، پلوراليسم حقانيوحى، پيامبر، دين، قرآن: ها واژه كليد

                                                            
  پژوهشي دانشگاه مفيد  عضو هيات علمي.  1

   



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

204 

  مقدمه . 1  

هـا  نآ ةهاى مختلف و متفاوتى قابل طرح است؛ كـه از جملـ   پلوراليسم و تكثرگرايى در عرصه 
سياسى، پلوراليسـم   توان به پلوراليسم دينى، پلوراليسم نجات، پلوراليسم فرهنگى، پلوراليسم مى

؛ بلكـه در حـوزه   كرداخالقى، پلوراليسم نژادى، پلوراليسم زبانى و حتى پلوراليسم فقهى اشاره 
د كـر توان اين مبحث را درباره مذاهب و فرق مختلـف درون آن ديـن مطـرح     يك دين نيز مى

مينـه  هاى ديگر مورد توجـه قـرار گرفتـه، سـخن در ز     آنچه بيش از عرصه. )پلوراليسم مذهبى(
  . شود يتكثرگرايى در حوزه معرفتى و دينى است كه به تبع آن پلوراليسم نجات نيز مطرح م

هاى مختلفى از تكثرگرايـى دينـى ارائـه     از اين نكته نبايد غفلت ورزيد كه تاكنون قرائت 
روادارى و ": رويكردهـايى همچـون  . طلبـد  اى را مـى  جداگانـه   شده است كه هـر يـك بحـث   

و  "تكثـر اديـان ناخـالص   "، "گرايـى  شـمول "، "تكثر معارف بشرى"، "آميز همزيستى مسالمت
هايى هستند كه از بطن اين نظريه پديد  ديدگاه ء، همه جز"مستقيم هاى طصراتساوى اديان يا "

و از جملـه ديـن    -از اديـان   توانند ريشه در برخى اند؛ هرچند برخى از اين رويكردها مى آمده
ويژه رويكردهايى كه به تسـاوى اديـان يـا بـه      هب –برخى ديگر از آنها  داشته باشند، اما -اسالم

مفاهيمى وارداتى هستند و تاريخچـه آن بـه مشـكالت و     -انجامد  شكاكيت و نفى حقيقت مى
گردد كه در زمان گاليله و كپرنيك براى مغرب زمين به وجود آمـد و طـى آن    مى اختالفاتى باز

و كسانى در اروپا براى حـل تعارضـات    شد ى دچار اختالفبا نظريات تجرب در مواجهه كليسا
به طرح اين مسائل پرداختند، و بر اين باور شدند كه هيچ معرفت يقينى  "علم"و  "كليسا"ميان 

  .ها هيچ ترجيحى نيست نسبت به مطالب دينى وجود ندارد و ميان اين معرفت
بـه اول الزم اسـت بـا نگـاهى     هرچند بررسى نظريه پلوراليسم يا تكثرگرايى دينى در مرت 
انـد بـه    دينى صورت پذيرد، اما از آنجا كه بسيارى از كسانى كه وارد ايـن مباحثـات شـده    برون

ها  الخطاب همه ديدگاه معتقدات دينى باور دارند و قرآن را كالمى آسمانى دانسته و آن را فصل
 .توانـد راهگشـا باشـد    مـى  دانند، بررسى ديدگاه قرآن كريم در اين زمينه و نظريات مختلف مى

هـاى   پردازان قرائت د كه برخى از نظريهشو اهميت بررسى قرآنى اين مبحث زمانى آشكارتر مى
مختلفى از تكثرگرايى دينى با استناد به آياتى از قرآن كريم، ديـدگاه خـود را بـه قـرآن نسـبت      

  .كنند اى براى رويكرد خود معرفى مى دهند و آن را پشتوانه مى



  42ره پياپي شما پژوهشي دانشگاه قم، –  ميفصلنامة عل

205 

  لهئح مسطر. 2  

ه ديـد  1تكثر فهم پيامبران يكى از رويكردهايى است كه در نظريه پلوراليسم حقانىِ اديـان  
و نـه فقـط    - هاى مختلف پيامبران شود؛ و به اين معناست كه اختالف اديان معلول برداشت مى

ه يعنى حقيقت اديان، بيش از يك حقيقت نيست اما پيامبران الهـى كـ  . دانسته شود -پيروان آنها
انـداز خاصـى بـه ايـن حقيقـت       انـد، از نظرگـاه و چشـم    يك آيين خاصى را عرضه داشـته  هر

هـا   هايى كه در سرشتشان نهفته بوده است، دريافت ها و توانايى اند و با توجه به قابليت نگريسته
. انـد  هاى مختلف ارائه داده ها و آيين هاى گوناگونى از آن حقيقت را در قالب و در نتيجه عرضه

آنان وحى الهى را به يك گونه و در يك سـطح  . ر حقيقت منشأ اختالف، خود پيامبران هستندد
هـاى خـود را بـا تفاسـير مختلـف بـه        كردند و پس از افاقه از جذبه خود، دريافت دريافت نمى

  .كردند صورت دين به مردم عرضه مى
دانند و حتى  ها مى انسانالن به اين قرائت، وحى را ويژه پيامبران ندانسته و شامل همه ئقا 

واَوحى ربك الى النّحل اَنِ اتّخذى من الجبال بيوتـاً ومـن الشـجر وممـا     «: با استناد به آيه شريفه
  )11و  10، ص1380سروش، ( .دهند آن را تا زنبور عسل نيز گسترش مى )68: نحل(»يعرشون
شخصـى پيـامبران   هـاى   ويژگى مهم اين رويكرد آن است كه ديـن را برآمـده از تجربـه    

 .دانـد  شمارد، و اختالف اديان را برگرفته از اختالف نظرگاه پيامبران نسبت بـه حقيقـت مـى    مى
  )14، صهمان(

                                                            
، و در صدد اثبات  شناسانه در باب حق بودن اديان جهاني اي است معرفت پلوراليسم حقاني اديان نظريه . 1

اي طبيعي است كه نشان از حق بـودن   ورزي نازدودني و حادثه آن است كه كثرت موجود در عالم دين

نكته درخور توجـه  ) ، الف و ب1380سروش ، . (كثيري از اديان و محق بودن كثيري از دينداران است

به عبارت ديگر مقصود اين نيسـت  . گيرد نه در طول يكديگر اين كه اين حقانيت در عرض هم قرار مي

و دين اسالم را ) ع(ا در زمان حضرت عيسيو دين مسيح ر) ع(كه دين يهود را در زمان حضرت موسي

اي كه در هر زمان فقط يك ديـن برحـق باشـد؛ بلكـه      حق بدانيم، به گونه) ص(در زمان حضرت محمد

كنند كه در يك زمان همـه اديـان در عـرض يكـديگر از حقانيـت برخوردارنـد و ايـن         آنان تصريح مي

  ) 159، ص 1380همو، . (گري مرجح دانستتوان هيچ يك را بر دي اي است كه  نمي حقانيت به گونه
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كـه   )253: بقـره ( »تلك الرُّسل فَضَّلْنا بعضَهم على بعض«:اين ديدگاه با استناد به آيه شريفه 
هاى دينـى   م پيامبران را همان حاالت و تجربهدارد، دين و پيا تأكيدبر اختالف مقامات پيامبران 

به اعتقاد آنان هريك . كنند خواند كه آنان پس از بيدارى براى امت خويش بازگو مى پيامبران مى
هـاى پيـامبران    ميـان نهـاده اسـت و دليـل تفـاوت بهـره       از انبيا حظّى كه يافته با امت خـود در 

  )18 ،همان(. شخصيت متفاوت آنان بوده است

هـايى كـه    از جملـه توصـيف   -جه چنين رويكردى آن است كه كلمات و آيات قرآن نتي 
صـلى اهللا   (حاصل تجربه دينى پيـامبر اسـالم   -درباره عذاب دوزخيان يا نعم بهشتيان شده است 

  :تلقى شود )عليه وآله وسلم
 از نعيم اخـروى و بهجـت   )صلى اهللا عليه وآله وسلم (همچنين است تجربه پيامبر اسالم« 

درآمده است،  -زنان سيه چشم  - "حور"و لذت معنوى كه در مقام بيان در قالب 

اينهـا  . گاه در قرآن ذكرى از موهاى بور و چشمان آبى به ميان نيامـده اسـت   و هيچ

انـد و   خصوص برمنظـر انگشـت نهـاده    ههمه نيكو است، اما عارفان ما در اين مقام، ب

و تجربـه متفـاوت باشـد، محصـول     هـاى اهـل كشـف     انـد كـه وقتـى ديـدگاه     گفته

  )13 ، صهمان( .»شان هم متفاوت خواهد بود تجربه

گونه كه گفته شود اختالف  توان تفسير كرد، به اين اى ديگر نيز مى اين رويكرد را از زاويه 
گردد و نه بـه اخـتالف نظرگـاه     مى اديان به ظهورات و تجليات مختلف خداوند بر پيامبران باز

تواننـد پيـام خـود را     گونه كـه مبلّغـان مـى    در حقيقت همان. هاى متفاوت آنان بهپيامبران و تجر
هـاى   متناسب با مخاطبان گوناگون خود تنظيم كنند، خداونـد نيـز خواسـته اسـت بـه صـورت      

  )؛ به نقل از جان هيك 8،ص 1376، همو( .هاى گوناگون سخن گويد مختلف و با فرهنگ
  :توان به ترتيب زير خالصه نمود را مىحاصل استدالل پيرامون اين رويكرد  
  .دشو ها و حتى حيوانات مى وحى الهى اختصاص به پيامبران ندارد وشامل همه انسان . 1 
ها، بلكه هر يك از انبيا با توجه به استعدادى كه دارد وحـى الهـى را    هريك از انسان . 2 

از آنجا كه  ،بنابراين .گذارد ن مىدريافت و آن را كه تجربه دينى ويژه خود اوست با مردم در ميا
شان بوده است،  استعداد پيامبران و شخصيت آنان متفاوت و تجربه دينى آنان متأثر از شخصيت

شده از سوى آنان و توصيفات آنان از خدا و نعمات و نقمات او نيز متفاوت  آيين و دين معرفى
  .است
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ت آنـان را نپـذيريم، منشـأ اخـتالف     هاى متفاو اگر اختالف نظرگاه پيامبران و تجربه - 3 
اى تجلّـى نمـوده و خواسـته     گردانيم كه بر هر پيامبرى به گونـه  اديان را به خود خداوند باز مى

يـك را   هاى گوناگون تطبيق دهـد و هـر   هاى مختلف و با فرهنگ است پيام خود را به صورت
  .ويژگى خاصى بخشد و مضمون متفاوتى دهد

تدالل فوق، ابتدا وحى را در لغت و لسـان قـرآن كـريم بررسـى     اكنون با توجه به سه اس 
هـاى   تجلّـى "و  "هاى متفـاوت پيـامبران   تجربه"كنيم، و سپس به ديدگاه قرآن كريم پيرامون  مى

  .به طور جداگانه خواهيم پرداخت "گوناگون بر پيامبران
   

  وحى در لغت و لسان قرآن كريم .3

 در لغت .1.3 

كردن و القـاى مفـاد و    عبارت از منتقل "وحى"شود كه  تفاده مىاز مجموع متون لغوى اس
اى كه فقط طرف مورد نظر بفهمد؛ اين انتقال ممكن است از طريق  گونه معنايى به غير است، به

اشاره يا سخن رمزى، پيام مخفيانه به وسيله نامه يا از طريق تكوين و غريزه و با القـا بـه قلـب    
وسوسه، الهام و وحى تشريعى به انبيا، : د داراى اقسامى است، مانندالقا به قلب خو. انجام گيرد

  )515 ،1392راغب اصفهانى، ؛ 93/6: تا فارس، بى ابن( .كه اين هم اقسامى دارد

  در قرآن كريم .2.3  

  :پردازيم درقرآن در موارد متعددى از واژه وحى استفاده شده كه به طور خالصه به آن مى 
 »فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم أن سبحوا بكرةً وعشـياً « :مطلق اشاره .1.2.3 

از محراب عبادتش به سوى مردم خارج شد و با اشاره به آنها اعـالم   )زكريا(پس « : )11: مريم(
  .»كرد كه صبح و شام خدا را تسبيح گوييد

دست يا لـب و  يعنى اشارت به  "فاشار اليهم"را  "فاوحى اليهم" :عموم مفسرين عبارت 
و  1397،12/311؛ طباطبــايى، 1/304 ،1412؛ شــبر، 4/141 :1345بالغــى،( ؛انــد ماننــد آن معنــا كــرده

  )5/339 :1344؛ كاشانى،3/275 ،1399؛ فيض كاشانى، 14/25

ثم استوى الـى السـماء   « :؛ نظير آياتوحى تكوينى به معناى تقدير نظام هستى .2.2.3  
ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين؛ فقضيهنَّ سـبع سـموات فـى     وهى دخان فقال لها ولالرض
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آسمان كـرد،   )آفرينش(سپس آهنگ « : )12و  11: فصلت( »....اوحى فى كلّ سماء امرها يومين و
خـواه از روى اطاعـت و خـواه از    : پس به آن و به زمين فرمود. در حالى كه بخار و دودى بود

پس آنها را هفـت آسـمان در دو روز   . پذير آمديم فرمان: آنها گفتند. آييد )به وجود(روى اكراه 
  ».مقرر داشت و در هر آسمان كار آن را وحى فرمود

اقوال مختلفى ارائه شده است، كـه از آن   ،»واوحى فى كلّ سماء أمرها«در تفسير عبارت   
  :جمله است

. خواسـت آفريـد   چـه مـى  خداوند در هر آسمانى از فرشتگان و ديگر موجودات، هر آن - 
  )9/111 ،1409؛ طوسى، 5/107 ،1415بحرانى، : به نقل از( )قول سدى و قتاده(

  )5/6 ،1379طبرسى، : به نقل از(. خواست فرمان داد خدا در هر آسمانى آنچه مى - 

 )قول على بن عيسـى (. خداوند به اهل هر آسمانى دستورات عبادى آنان را وحى فرمود - 

  )همان(

ند به اهل هر آسمانى امر الهى را كه منسوب و متعلـق بـه آن آسـمان اسـت بـه      خداو - 
  )17/390 ،1397طباطبايى، ( )نظر عالمه طباطبايى(. كند اهلش يعنى مالئكه ساكن در آن وحى مى

همان معناى اصطالحى آن باشد؛ و اگـر   "وحى"الزمه دو قول اخير آن است كه مراد از  
ممكن بود اين احتمال صحيح باشد؛ اما  »اوحى الى كل سماء امرها و«: عبارت اين گونه بود كه

  .»واوحى فى كلّ سماء امرها«: فرموده است
و مقصود از فرمان در قول دوم نيز اگر دستور تشـريعى باشـد، بـاز همـين اشـكال وارد       

  .و اگر مقصود، دستور و فرمان تكوينى است كه به قول اول بازگشت دارد. شود مى
رسد با توجه به سياق آيه شريفه كه بيان تقدير و تدبير نظام هستى اسـت، و   ر مىو به نظ 

ترين وجه آن است كه مقصود  صحيح »واوحى فى كل سماء امرها«نيز با توجه به ظاهر عبارت 
از وحى را نه وحى معمول و اصطالحى، بلكه وحى تكوينى به معناى تقـدير نظـام هسـتى در    

  .نظر بگيريم
؛ يعنى القاى مفاد و مفهومى به طبيعت با اين لحاظ كه طبيعت به هام به طبيعتال .3.2.3  

اذا زلزلت االرض زلزالهـا، واخرجـت االرض اثقالهـا،    «  :نظير آيات. اين القا آگاهى و شعور دارد
ـ ( .»دث اخبارها، بانّ ربك اوحـى لهـا  وقال االنسان مالها، يومئذ تح هنگـامى كـه   « : )1 - 5: ةزلزل
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اش لرزانيده شود، و زمين بارهاى سنگين خـود را بـرون افكنـد، و انسـان      به لرزش ويژهزمين 
كـه  زمين را چه شده است؟ در اين هنگام زمين خبرهاى خود را بازگو كند، بدان سـبب  : گويد

  .»پروردگارت برايش وحى كرده است
را و هرعملـى  شود كه زمين هم به نوعى داراى شعور است  از اين آيه شريفه فهميده مى  

دهـد و در روز قيامـت اخبـار     فهمد و خير و شرّ آن را تشخيص مى مى، شود كه در آن واقع مى
  .كند خود را بازگو مى

و نيز  )44: اسراء( »وان من شيئ الّا يسبح بحمده ولكن التفقهون تسبيحهم« :همچنين از آيه 
آيد كه حيـات و شـعور در    به دست مى )21: فصلت( »قالوا انطقنا اللَّه الّذى انطق كلّ شيئ«: آيه

  .خبر باشيم تمامى موجودات جارى است، هرچند ما از نحوه حيات آنها بى
واوحى ربك الَـى النّحـلِ   « :؛  نظير آيه شريفهوحى تكوينى مخصوص حيوانات .4.2.3  

گارت به سوى زنبـور  پرورد« : )68: نحل( ».اَنِ اتّخذى منَ الجبال بيوتاً ومنَ الشّجر ومما يعرشون
  .»هايى براى خود برگير كنند، خانه ها واز درختان وازآنچه داربست مى عسل وحى كرد كه ازكوه

گونه كه قبالً بيان شد، وحى در لغت به معناى اشاره سريع است كه از جنس كالم  همان  
آن اسـت؛  و از باب رمزگويى و يا به صورت صوت و مجرد از تركيب و يا به اشـاره و امثـال   

آيد كه عبارت از يك نوع القاى  و از موارد استعمالش به دست مى )515 ،1392راغب اصفهانى، (
پس الهام به معنـاى القـاى معنـا در فهـم      )6/93 ،تافارس، بى ابن(. استمخفى و پوشيده از اغيار 

ود، حيوانـات بـه انـدازه شـعور حيـوانى خـ      . آيـد  حيوان از طريق غريزه نيز وحى به شمار مـى 
نه اينكه تمامى وحـى را از نظـر علمـى و عقلـى درك      ،فهمند اش را مى مضمون وحى و اشاره

كنند كـه ميـان    گونه كه كامالً برايشان مجهول باشد؛ بلكه نوعى رمز را دريافت مى كنند، و نه آن
  .شود ناميده مى "غريزه"علم و جهل مطلق به وحى است و 

ه ذكر شد، اختصاص به زنبور عسـل نـدارد و شـامل    بنابراين، وحى تكوينى به معنايى ك 
و قراردادن اين نوع از وحى در رديف وحـى تشـريعى، نشـان از خلـط     . دشو همه حيوانات مى

  .به آيات قرآن كريم است نگرش غيردقيقمبحث و 
 و« : )7: قصـص ( »....واوحينا الى ام موسى ان اَرضعيه« :؛ نظير آيه شريفهالهام به انسان .5.2.3  

  »....ده به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير
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طباطبـايى،  (بر نظر اكثر مفسرين، الهـام بـه قلـب اسـت؛      مقصود از وحى در اين آيه، بنا  

جبرئيل بـر   اند كه هرچند برخى گفته )8/131 ،1409؛ طوسـى،  4/240 ،1379؛ طبرسى، 16/7 ،1397
اند در رؤيا به وى وحـى شـد و يكـى از     تهنازل شد، و برخى ديگر گف )عليه السالم (مادر موسى

اما چنين تفاسـيرى دور از   )طوسى، همان :به نقل از(. اسرائيل براى وى تعبير نمود دانشمندان بنى
  .رسد و نيازمند دليل است ذهن به نظر مى

و التأكلوا مما لم يـذكر اسـم اللَّـه عليـه وانّـه      « :وسوسه شياطين؛ نظير آيه شريفه .6.2.3  
: انعـام (» .سقٌ، وانّ الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكُم وانْ اَطعتمـوهم انّكـم لمشـركون   لف

و . و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخوريد، چرا كه آن قطعـاً نافرمـانى اسـت   « : )121
 طاعتشـان كنند تا با شما به مجادله برخيزنـد؛ و اگـر ا   شياطين به دوستان خود وسوسه و القا مى

  .»كنيد قطعاً شما مشرك خواهيد بود
اللحمى است كه به طريـق شـرعى ذبـح     آيه در بيان تحريم گوشت حيوانات مأكولاين   

: مشركان در اين حكـم شـبهه انداختـه و گفتنـد    . اند و نام خدا بر آنها خوانده نشده است نشده
آن را كشته حـرام باشـد؟    شده به دست شما حالل است اما حيوانى كه خدا چگونه حيوان ذبح

اين سخن از چيزهايى است كه شياطين به اولياى خـود  : فرمايد در پاسخ به اين شبهه، قرآن مى
 ابلـيس و دار  "شياطين"پس ظاهر آيه آن است كه مراد از . كنند القا مى -كه مشركان هستند  -
يعنـى   "ءاوليا"به  "موهماطعت"در  "هم"و ضمير . مشركان "اولياء"دسته او باشند، و مراد از  و

؛ زيـرا مشـركان بودنـد كـه بـه مجادلـه بـا مسـلمانان         "شـياطين "گردد نـه بـه    مشركان باز مى
وان «: فرمايـد  خواستند و احتمال اطاعت برخى از مسلمانان از آنها وجود داشت؛ و لذا مى برمى

كننـده   عـت گـردد كـه اطا   در حقيقت اطاعت از مشركان موجب مـى  .»اطعتموهم انّكم لمشركون
بحرانـى،  (. اند از مفسران اين قول را اختيار كرده بزرگانيعباس و  ابن. آيد جزو آنان به شمار مى

   )2/152 ،1399؛ فيض كاشانى،7/353 ،1397؛ طباطبايى، 2/474 ،1415
وحى تشريعى؛ كه همان وحى مصطلح و به معناى القـاى معـارف و مقـررات از     .7.2.3  

انّا اوحينا اليك « :نظير آيه شريفه. د براى ابالغ و هدايت بندگان استطرف خدا به رسوالن خو
   واالسـباط كما اوحينا الى نوحٍ والنبيين من بعده واوحينا إلى ابراهيم و اسماعيلَ واسحاقَ ويعقـوب

ما به سوى تـو وحـى   «: )163: نساء( ».وعيسى وايوب ويونس وهارونَ وسليمانَ وآتينا داود زبوراً
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و بـه سـوى ابـراهيم و    . سوى نوح و پيامبران پس از او وحـى نمـوديم   گونه كه به همان كرديم،
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايـوب و يـونس و هـارون و سـليمان وحـى      

  ».د زبور داديموكرديم، و به داو
اَن يكلمه  وما كانَ لبشرٍ«: وحى تشريعى نيز داراى اقسامى است؛ و با توجه به آيه شريفه  

تـوان آن   مـى  )51: شورى( »من ورائِ حجابٍ اَو يرسلَ رسوالً فيوحى بِإِذنه مايشاء اللَّه الّا وحياً اَو
  ،"وحى بدون واسطه و حجاب" :را به سه قسم تقسيم نمود

  ."فرستادن فرشته وحى"و  "تكلّم از وراى حجاب"
دانـد؛ زيـرا بـه نظـر او      ايى منقطع نمىرا استثن »الّا وحياً« يطباطبايى استثنا محمد حسين 
و دو قسـم پـس از آن، يعنـى تكلّـم از وراى حجـاب و ارسـال        بدون واسطه و حجـاب  وحى

پـس هرسـه   . رسول، هرسه از مصاديق تكلّم خدا است؛ البته مصاديقى اعم از حقيقى و مجازى
رسال رسول، نوعى نوع تكلّمى كه در اين آيه بيان شده، يعنى وحى و تكلّم از وراى حجاب و ا

با درنظرداشتن اينكه به گفته راغب به معناى اشـاره   »وحياً«كلمه  ،بنابراين. از تكلّم با بشر است
و معنـاى  . هستندسريع است، مفعول مطلق نوعى است و دو قسم ديگر در معناى مصدر نوعى 

كند به نوعى از انواع گيرد كه خدا با او تكلّم  هيچ بشرى در اين مقام قرار نمى: آيه اين است كه
كه به نـوعى بـه او وحـى كنـد، دوم اينكـه از وراى      ر به يكى از اين سه نوع؛ اول اينتكلّم، مگ

خواهد وحـى   كه رسولى بفرستد و به اذن خود هر چه مىحجاب با او سخن بگويد، و سوم اين
  )18/75 ،1397طباطبايى، ( .»نمايد

بـه   "اَو"سه قسم ذكرشـده در آن بـا حـرف    نكته قابل توجه در آيه شريفه اين است كه  
در حقيقـت دو قسـم   . اسـت تفاوت ميان اين سه قسـم   ،يكديگر عطف شده است؛ و ظاهر آن

كه مقيد به هيچ قيدى نشـده   -اما در قسم اول  استيا حجاب  واسطه باگفتنِ همراه  اخير سخن
االترين نـوع و درجـه   توان ب مى اين وحي را. گفتنى است بدون واسطه يا حجاب سخن –است 

شود كه اين نوع از وحى در شب معـراج بـر    شمار آورد كه از ظاهر قرآن فهميده مى از وحى به
ثـم دنـى فتـدلّى، فكـان قـاب      «: اى القا شده است بدون هيچ حجاب و واسطه  قلب پيامبر اسالم

  )8 - 10: نجم( ».قوسينِ او اَدنى فاوحى الى عبده ما اَوحى

تر  ل مختلفى در اين آيه و ارجاع ضماير آن نقل شده است، اما قول صحيحو هرچند اقوا 



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

212 

 »فتدلى«، »دنى«آن است كه ضماير در كلمات  )عليهم السالم (شده از ناحيه ائمه معصومين و تأييد
 »فاوحى الى عبده مـا اوحـى  «و هرسه ضمير در  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (اكرم به پيامبر »كانَ«و 

  )34و  19/28 ،1379طباطبايى، (. ال بازگرددبه خداى متع

يامبران خدا اختصاص دارد و مفاد آن حقايق پاينكه وحي تشريعي و رسالي، تنها به  نتيجه 
و معارف و دستوراتي است كه خداوند به فرستادگان خود القا فرموده و آنان بدون هيچ نقصان 

ها  تعميم اصطالح وحي تشريعي به همة انسان اند، و يام الهي را به مردم منتقل كردهپيا زيادتي، 
  . گيرد و حتي حيوانات، از خلط معناي لغوي و اصطالحي آن نشأت مي

  ؛ انتقادات وارد بر اين نظريههاى متفاوت پيامبران قرآن كريم و تجربه .4

هايى كه نسبت به نظريه تكثر فهم پيامبران اقامـه   يكى از استدالل ،گونه كه بيان شد همان 
به اين معنا كه تعدد اديان آسمانى از اختالف . دارد تأكيدهاى متفاوت آنان  ده است، بر تجربهش

گيرد و هريك از آنان با توجه به استعداد ويژه خود وحـى   شخصيت و استعداد انبياء نشأت مى
آيـد بـا مـردم در ميـان      و آن را كه همان تجربـه دينـى او بـه شـمار مـى     كرده  الهى را دريافت

هـاى دينـى    شده از سوى آنـان برگرفتـه از تجربـه    هاى ارائه ها و دين در حقيقت آيين. گذارد مى
  .استهاى متفاوت ايشان  هاى دينى هم متأثر از شخصيت آنان، و تجربه

دينى كه بر اين نظريه وارد است، از ديدگاه قرآن كريم اين ديدگاه  عالوه براشكاالت برون
هاى آسمانى  خداى متعال در آيات متعددى، قرآن و كتاب. ه استشدت مورد انتقاد قرار گرفت هب

دانـد و   و كلمات و آيات آن را تنها كالمى الهى و فـوق بشـرى مـى    ،ديگر را تنها از ناحيه خدا
  .آورد اى براى ابالغ و تبيين پيام خداوند به شمار مى پيامبران را تنها رسوالن امين و واسطه

  :شود بيان شده است كه به برخي از آنها اشاره مي اين آيات با تعابير مختلفي 

  الهي بودن وحي و نظارت خدا بر روند ابالغ. 1.4  

لكن اللّه يشهد بما انزل اليك، اَنزَله بعلمه، والمالئكة يشـهدون،  « :فرمايد در سوره نساء مى
او آن . دهـد  اهى مـى اما خدا به آنچه بر تو نازل كرده است گو« :)166: نساء( ».وكفى باللّه شهيداً

دهند؛ و گـواهى   گواهى مى )نيز به آن(تگان شو فر. را به علم خويش نازل فرموده است )قرآن(
  .»خدا كافى است

بـودن آيـات آن داللـت دارد؛     با خداوند و الهـى  ناين آيه به خوبى بر رابطه مستقيم قرآ  
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بـر ايـن نكتـه     »انزله بعلمـه «: عبارت. بدون اينكه هيچ عامل ديگرى در آن دخالت داشته باشد
در حقيقـت صـرف نـزول چيـزى     . دارد كه خداوند قرآن را با علم خود نازل كرده است تأكيد

دليل بر الهى بودن آن نيست؛ زيرا ممكن است در برخى از اقسام نزول، شياطين دخالت نمايند 
ـ  اطلى را بـه جـاى   و بخواهند با وحى شيطانى خود امر هدايت الهى را به فساد بكشانند و راه ب

: ك.ر(راه حقى جلوه دهند يا مقدارى باطل را با وحى حـق الهـى ممـزوج و مخلـوط نماينـد؛      

د بـه       ،از اين رو )5/148 :ق1397طباطبايى، خداى متعال در آيه مورد اشـاره، انـزال قـرآن را مقيـ
ابـالغ آن بـه   كه او هم قرآن كريم را نازل فرموده و هم در رونـد   شودفرمود تا روشن  »هعلمبِ«

  .بشر نظارت داشته است

  از خواندن وحي )ص(پيروي پيامبر. 2.4

ال تحرّك به لسانك لتعجلَ بـه، انّ علينـا جمعـه و    « :فرمايد در سوره قيامت تصريح مى -  
خاطر عجله براى  زبانت را به« :)16 -19: قيامت( ».قرآنَه، فاذا قرأناه فاتّبع قرآنه، ثم انّ علينا بيانه

پس هنگامى . حركت مده؛ همانا گردآوريش و خواندنش تنها بر عهده ماست )قرآن(اندن آنخو
  .»ستگمان بر عهده ما بى )نيز(كه آن را خوانديم، از خواندنش پيروى كن؛ سپس بيان آن 

است كـه   )صلى اهللا عليه وآله وسـلم  اكرم(آيه شريفه در مقام بيان اين نكته خطاب به پيامبر  
كردن آنچه به تـو وحـى    شود و تكرار آن عجله مكن؛ زيرا جمع چه به تو وحى مىبه خواندن آن

يـك از اينهـا از مـا فـوت      كردن اجزاى آن به يكديگر بر عهده ماست و هـيچ  شود و پيوسته مى
  .شود تا سبب نگرانى تو شود و نسبت به خواندن و حفظ آن عجله نمايى نمى
صـلى اهللا عليـه   ( دارد كه مفاد وحى بر پيامبراسالم اين آيه به طور صريح بر اين نكته داللت 

هاى گونـاگون   و ساير پيامبران، حاصل تجربه شخصى آنان و زاييده افكار و دريافت )وآله وسلم
آنان نبوده است؛ بلكه عين حقيقت و كالمى بوده كه از ناحيه پروردگار بـر قلـب پيـامبر نـازل     

د و همـين امـر   كنـ ى را همچون امانتى به بشر منتقل شده و او وظيفه داشته است تا كالم اله مى
  .موجب نگرانى آن حضرت و تعجيل نسبت به حفظ پيام الهى گرديده است

اند مقصود از چهار آيه فـوق، خوانـدن    برخى از مفسران احتمال دادهكه ذكر است  شايان 
بعـد بـر ايـن معنـا      زيرا آيات قبـل و . قرآن نباشد بلكه خواندن نامه اعمال در روز قيامت باشد

داللت دارد و در خود آيات مورد بحث هم هيچ دليلى مبنى بر اينكه قرآن يا حكمى از احكـام  
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از اين رو خطاب اين آيات به شخص گناهكار در روز قيامت . دنيا مورد نظر باشد وجود ندارد
ايت جمـع  كند كه عجله هيچ سودى ندارد؛ زيرا ما نامه عملت را بر است كه وى را سرزنش مى

يك آنهـا تسـليم شـو و تبعـات آن را      ايم، وقتى همه را خواندى آنگاه نسبت به حكم يك كرده
توانى آن را انكار كنى و بر فرض كه انكار كنى، بيان آنها بر عهده  بپذير؛ چون به هيچ روى نمى

  )5/397 ،1379طبرسى، : به نقل از(. )اين قول به بلخى منتسب شده است(. ستما
اند كه  اند و اين چهار آيه را جمله معترضه دانسته ثر مفسران اين احتمال را رد كردهاما اك 

؛ 20/195 ،1397طباطبـايى،  (. در تماميت معناى آن نيازى به داللت آيات قبل و بعد وجود نـدارد 

؛ فـيض كاشـانى،   2/397 ،1404؛ على بن ابراهيم قمى، 10/196 ،1409؛ طوسى، 5/397 ،1379طبرسى، 

1399، 5/256(  
 )114: طـه ( »والتعجل بالقرآن من قبل ان يقضـى اليـك وحيـه   « :آيه شريفه ،عالوه بر اين 

و در هرصـورت، حتـى در   . است -بودن چهار آيه فوق  يعنى معترضه -مؤيدى بر احتمال اول 
 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم  (فرض پذيرش اينكه آيات سوره قيامت به قرآن و وحى به پيامبر اكرم

بـودن   ناظر نباشد، آيه اخير در سوره طه به طور قطع مرتبط با وحى اسـت و صـريحاً بـر الهـى    
  .كند وحى و آيات قرآن كريم داللت مى

  )3 - 4: نجم( ».وما ينطق عن الهوى، ان هو االّ وحى يوحى«: خوانيم و در سوره نجم مى -

ان « :س است؛ و جملههاى نفسانى و رأى و خواسته نف خواهش "هوى"منظور از كلمه   
بودن قرآن كريم است و هرگونه دخالت بشرى و يا  بر وحيانى و الهى تأكيد »هو االّ وحى يوحى

  .كند تأثير تجربه شخصى پيامبر را در آن نفى مى
هرچنـد مطلـق    »مـا ينطـق  «: جمله معتقد است كهدر ذيل اين آيه  الميزانصاحب تفسير  

شده و مقتضاى اين اطالق آن است كـه هـواى نفـس از     است و در آن نطق به طور مطلق نفى
در آيـه   »صـاحبكم «مطلق سخنان پيامبر نفى شده باشد، اما از آنجايى كه در اين آيات خطـاب  

به مشركينى است كه قـرآن را دروغ و افتـراى    - )2: نجم( »ما ضلَّ صاحبكم وما غوى« -قبل 
مقامى بگوييم منظور اين است كه آن حضـرت   پنداشتند، لذا بايد به خاطر اين قرينه بر خدا مى

كند، سخنانش  خواند و آنچه از قرآن برايتان تالوت مى در آنچه شما مشركين را به سوى آن مى
گويـد   گويد؛ بلكه هرچه در اين باب مـى  ناشى از هواى نفس نيست و به رأى خود چيزى نمى
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  )19/26 ،1397طباطبايى، ( .وحيى است كه خداى تعالى به او دارد

رسـد رجـوع ضـمير     نظـر مـى    به: بايد گفت كهعالمه طباطبايى  سخناين  در خصوص  
نداشته باشـد   »وما ينطق عن الهوى«در آيه قبل به مشركين، منافاتى با اطالق جمله  »صاحبكم«

گـردد   مى به قرآن باز »ان هو االّ وحى يوحى«در  »هو«كند كه ضمير  و تنها اين نكته را ثابت مى
گونه تبيين نمود كه خداوند خطاب به مشركينى كـه بـه    توان اين درحقيقت مى. ه مطلق نطقنه ب

گاه از  رفيق شما گمراه و منحرف نشده است و هيچ:فرمايد بستند، مى پيامبر اتهام دروغ وافترا مى
 ،به عبارت ديگر. گويد وقرآن او جز وحى الهى چيز ديگرى نيست روى هواى نفس سخن نمى

نگفتن او از روى هواى نفس، مطلق اسـت وشـامل    هى وانحراف آن حضرت وسخنعدم گمرا
بودن سخنان اواختصاص به قرآن دارد  د؛ ولى وحيانىشو هاى زندگى آن حضرت مى همه عرصه

  .كند گونه تأثيرى در آيات الهى ندارد و تنها وحى خدا را براى شما بازگو مى و خود او هيچ

  الن وحيتأكيد بر امين بودن حام. 3.4

عليـه  ( در آيات متعددى از قرآن كريم بر نزول وحى توسط فرشته بزرگ خـدا جبرئيـل   - 

ات هرگونـه شـائبه   تأكيـد شـده اسـت؛ و ايـن     تأكيـد بـا او   )ص(و گفت و شنود پيامبر )السالم
از جمله در سـوره تكـوير پـس از سـوگندهاى مكـرر      . دكن يبودن قرآن كريم را منتفى م بشرى

: تكوير( »انّه لقول رسولٍ كريم، ذى قوةٍ عند ذى العرش مكين، مطاعٍ ثَم اَمين« :يمخوان خداوند مى

نزد صاحب عـرش   )كه(گمان سخن فرستاده بزرگوارى است، نيرومندى  بى )قرآن(« :)19 - 21
  .»آنجا مورد اطاعت و امين است )در(فرماندهى با مكنت و مكانت است، 

صـلى اهللا عليـه وآلـه     (را پيامبراكرم »...ةل كريم، ذى قورسو«برخى از مفسرين مقصود از   

و برخـى   )5/434 ،1415بحرانـى،  (انـد؛   عباس نسـبت داده  اند، و اين قول را به ابن دانسته )وسـلم 
را  »عند ذى العرش مكـين  ةذى قو«: ، صفات)عليه السالم( ديگر با استناد به روايتى از امام صادق

صـلى اهللا عليـه وآلـه     (را بـه پيـامبراكرم   »مطاعٍ ثَم امين«: و صفات )معليه السال(  مربوط به جبرئيل

  )2/408 ،1404على بن ابراهيم قمى، (. اند اختصاص داده )وسلم
شـبر،  (. گرداننـد  بـازمى  )عليـه السـالم  (  اما بيشتر مفسران تمامى اين صفات را به جبرئيل 
؛ 10/286 ،1409؛ طوســى، 5/446 ،1379؛ طبرســى، 20/328 ،1397؛ طباطبــايى، 1/586 ،1412

عالوه بر اينكه آيـات بعـدى ايـن سـوره      ؛)7/526 ،1981؛ مغنيه، 5/292 ،1399فيض كاشانى، 
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بـودن   آيند، آيات ديگـرى از قـرآن كـريم را كـه بـر واسـطه       مؤيدى بر تفسير اخير به شمار مى
داللـت   ) عليـه وآلـه وسـلم   صـلى اهللا  (در ارسال وحى قرآنى به پيامبراكرم )عليه السالم(  ئيلرجب

من كان عدواً لجبريل فانّه نزّله على قلبك «: د؛ نظير آياتذكر كرتوان به عنوان شاهد  دارند، مى
و انّه لتنزيلُ رب العالمين، نزل به الروح االمين، على قلبك لتكـون مـن   «و  )97: بقره( »باذن اللّه
به عنوان رسول  )عليه السالم(  را به جبرئيل "قول"و در اينكه  .)192 - 194: شعراء( »المنذرين

از آنِ خداونـد اسـت، و نسـبت آن بـه      "قول"شود كه در حقيقت  نسبت داده است فهميده مى
  )20/328 ،1397طباطبايى، (. نسبت رسالت به رسول است )عليه السالم(  جبرئيل
كه از  ف شده استبه شش صفت توصي )عليه السالم(  در اين آيات، جبرئيل ،بر اين اساس 

بر  آيات فوق بنا  .كند در رساندن وحى الهى دخل و تصرّفى نمى كهست بودن او امينآن جمله 
 يا و بدانيم )عليه السالم(  يعنى چه تفسير مشهور كه همه صفات را از آن جبرئيل -هر دو تفسير 

بـودن   بـر الهـى   -لقى كنـيم  ت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(همه يا برخى از آنها را ويژه پيامبر اينكه
بـودن حـامالن آن بـراى ابـالغ بـه بشـريت داللـت دارد؛ و دخالـت          آيات قرآن كـريم و امـين  

  .دكن هاى شخصيتى و بشرى پيامبر در دريافت و ابالغ آن را به شدت نفى مى ويژگى

  تأكيد بر عدم اختالف در آيات قرآن. 4.4

شـده و علـت ايـن     تأكيـد قرآن كريم  در آياتى ديگر بر عدم وجود اختالف و تناقض در
افال يتدبرون القرآن، « :بودن آيات آن بيان شده است؛ نظير آيه شريفه هماهنگى و يكسانى، الهى

پـس آيـا در قـرآن تـدبر     « :)82: نسـاء ( ».و لو كان من عند غير اللّه لوجـدوا فيـه اختالفـاً كثيـراً    
  .»يافتند ه در آن اختالف بسيارى مىاراز نزد غير خدا بود همو )بر فرض(كنند؛ و اگر  نمى

  اسناد نزول آيات قرآن به خداوند. 5.4

همچنين در آيات فراوانى از قرآن كريم نزول آيات آن به صراحت به خداوند نسبت داده 
عالوه بر قرآن كريم، كتب آسمانى ديگر  تأكيدشده است؛ اين  تأكيدبودن آن   شده و بر آسمانى

يا ايهـا  «نظير آية  .شامل گرديده است )يش از تحريفپ( و زبور را نيزهمچون تورات و انجيل 
 »....الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الّذى نزّل على رسوله والكتاب الّذى انزل مـن قبـل  

  )136: نساء(
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: مائـده ، 113: نسـاء ، 7، 3: آل عمران، 285، 176، 159، 99، 23: بقره: همچنين است آيات
  ....و 14: هود، 94 :يونس، 114،  92: انعام، 67، 49، 47

تنها قـرآن، بلكـه    خالصه آنكه آيات قرآن كريم به خوبى نمايانگر اين حقيقت است كه نه
اى از پيـامبران يـا    به هيچ روى تحت تأثير تجربه ويژه -پيش از تحريف  -كتب آسمانى ديگر 

انـد   ها امينان و رسوالن كالم الهى بـوده هاى متفاوت آنان نبوده است؛ و آنان تن حاصل شخصيت
گونـه تغييـر و زيـاده يـا      اند؛ و حق هيچ كه وظيفه ابالغ و تبيين آيات خداوند را بر عهده داشته

وجـه تأثيرگـذار در كـالم الهـى      نقصانى را در رساندن اين پيام نداشته و شخصيت آنان به هيچ
  .نبوده است

از نعيم اخروى و بهجت و لذت معنوى يا نقمات و توصيفاتى كه در قرآن كريم  ،بنابراين 
، )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   (هاى دوزخى شده است، نه حاصل تجربه شخصى پيامبراسالم عذاب

كـه گفتـه شـده اسـت پيـامبر      نبلكه عين كالم خداوند و بيان واقعيت خارجى بوده اسـت؛ و اي 
تجربـه شخصـى خـود را دخالـت داده و      در بيان لذات بهشـتى،   )صلى اهللا عليه وآله وسلم (اكرم

هيچ «درآمده است و  ،زنان سيه چشمو به تعبير آنان  "حور"توصيف او در مقام بيان، در قالب 
از  )13، ص1380سروش، ( »گاه در قرآن ذكرى از موهاى بور و چشمان آبى به ميان نيامده است

  .گيرد نشأت مى "حور"عدم دقت در معناى لغوى لفظ 
  :دهد گونه توضيح مى معرفت در پاسخ به اين شبهه، اين محمد هادي 

گويند كـه سـفيدى چشـم او     ، به كسى مى"احور"مؤنث  "حوراء"جمع  "حور"« 

رنگى باشد  درخشنده است و از شدت درخشندگى تخم چشم، مردمك آن، به هر

 "البيـاض ة شـد "به معنـاى   "حور"از ريشه  "حور". كند درخشش زيبايى پيدا مى

.... آن را شست تا به خوبى سفيد و شفاف گرديد. غَسله و بيضه: حور الثوب. است

 "عـين "كـه مقصـود از    دارندگان چشمان درخشان است؛ چنـان  "حور"مقصود از 

جـا وصـف    ايـن دو وصـف در زنـان در همـه    . باشد چشم درشتان مى "عيناء"جمع 

  )1380،155معرفت، ( .»است و به جامعه عرب اختصاص نداردزيبايى 

العرب به عنوان مخاطبان اصلى آن زمانِ قـرآن،   ةجزيرفهم مردم : ممكن است گفته شود  
قـرآن   ،در چگونگى توصيف نعمات يا نقمات اخروى تأثيرگذار بوده است؛ و بر همين اسـاس 

برد كه عرب آنهـا را   هايى نام مى هاى بهشتى، از ميوه در بيان انواع ميوه -به عنوان مثال  -كريم 



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

218 

فيهمـا فاكهـة   «و  )32: نبـأ ( »حـدائق واعنابـاً  «: شناخته و با آنها سر و كار داشته است؛ مانند مى
هـاى ديگـرى كـه مـردم آن زمـان       گـاه از ميـوه   در حالى كـه هـيچ   )68: الرحمن( »ونخلٌ ورمان

  .نامى به ميان نياورده است -... مثل كيوى، انبه و -اند  شناخته نمى
بـه   -فرض پذيرش اين سخن، اين خداى متعال بـوده اسـت كـه     بر: گوييم در پاسخ مى 

شـرايط مخاطبـان را در نظـر گرفتـه و هرگونـه كـه بـه         -كننده حقيقى آيات قرآنى  عنوان نازل
و ايـن مطلـب بـا دخالـت تجربـه شخصـى       . مصلحت دانسته آيات خود را فرو فرستاده است

ى و تأثيرپذيرى آيات قـرآن از آن، بـه   در چگونگى دريافت وح )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (پيامبر
  .غايت متفاوت است

  هاى گوناگون بر پيامبران قرآن كريم و تجلّى .5

، بيان و استدالل ديگرى كه بـراى ايـن رويكـرد از    ذكر شدگونه كه در ابتداى مقاله  همان 
ه شـود؛  تكثرگرايى دينى ارائه شده، اين است كه منشأ اختالف اديان به خود خداوند بازگردانـد 

اى تجلّى نموده و خواسته باشد پيام خود را به صـور   به اين شكل كه او بر هر پيامبرى به گونه
و مضـمون   هديهاى گوناگون تطبيق دهد و هريك را ويژگى خاصـى بخشـ   مختلف و با فرهنگ

گونه كه خداوند كتاب آفرينش را متنـوع و گونـاگون آفريـده،     همان ،در حقيقت. دهدبمتفاوتى 
هدايت و تشريع بشرى را نيز گوناگون و متفـاوت تقريـر كـرده؛ و همـين تعـدد تجلّـى        كتاب

  )14: 1380سروش، (. استموجب تعدد و تنوع اديان شده 

در پاسخ به اين استدالل بايد گفت تعدد و تكثر تجليات الهى بر پيامبران مالزم با تكثر و  
فراوانـى پيـامبران، اديـان و شـرايع الهـى      تعدد اديان و شرايع نيست؛ چرا كه با وجود تكثـر و  

  .هستندشمار  محدود و انگشت
زيـرا از نگـاه   . "دين"است نه  "شريعت"از سوى ديگر بايد دانست كه اين تكثر وصف  

دين در نزد خداى متعال يكى بيش نيسـت و اختالفـى در آن راه نـدارد و بنـدگان      ،قرآن كريم
ان دين، و بر انبياى خود كتابى نازل ننموده مگر درباره خود را امر نفرموده مگر به پيروى از هم

پا نكـرده مگـر بـراى همـان ديـن كـه عبـارت اسـت از          اى به همان دين، و هيچ آيت و معجزه
شدن در برابر بيانى كه از مقام ربوبى در مورد عقايد و اعمـال و يـا در مـورد معـارف و      تسليم

رى كه در قرآن حكايت شده در شرايع رسـوالن  و اين بيان هرچند به طو. شود احكام صادر مى
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و انبياى او از نظر مقدار و كيفيت مختلف است، اما در عين حال از نظـر حقيقـت چيـزى جـز     
وجود   -)1(برد بشر قبل از تحريف و دست -ها  همان امر واحد نيست؛ اختالفى كه در شريعت

فى اساسى بين آنها باشد؛ و معنـاى  دارد از نظر كمال و نقص است، نه اينكه اختالف ذاتى و تنا
شدن به خدا در انجام شرايعش، و اطاعـت   جامعى كه در همه آنها هست عبارت است از تسليم

  )3/126 ،1397طباطبايى، (. خواهد زمان با زبان پيامبرانش از مردم مى از او در آنچه در هر

با امر قدسى و دريافـت و   بنابراين همه پيامبران واجد قابليت و استعداد الزم در مواجهه 
انتقال اصل حقيقت دين هستند؛ و با اخـتالف و تكثـر تجليـات الهـى، حقيقـت ديـن تغييـرى        

  )2/181 :1372مطهرى،(. نهد كند، بلكه حداكثر معارف آن رو به تكامل مى نمى

آل ( ».الدينَ عنداللَّـه االسـالم   انّ«: فرمايد يقرآن كريم در سوره آل عمران م از سوي ديگر،

  .»ن دين در نزد خدا همان اسالم استگما بى« :)19: عمران
در اين آيه شريفه را به معناى اصطالحى آن يعنى دين اسـالم   "اسالم"برخى از مفسران  

 ،1344شـبر، (انـد؛   اخذ كـرده  -آور آن بوده است  پيام )صلى اهللا عليه وآله وسـلم ( كه پيامبر خاتم -

و برخى ديگر  )2/194 ،1344؛ مالفتح اللّه كاشانى،1/299 ،1399ى، ؛ طوسى، همان؛ فيض كاشان2/194
؛ علـى بـن   3/126 ،1397طباطبايى، (. اند شدن تفسير نموده آن را به معناى لغوى، يعنى تسليم حق

  )1/99 ،1404ابراهيم قمى، 

  :شود آيه استفاده مىاين را بپذيريم، دو نكته از  -شدن  يعنى تسليم -اگر معناى دوم   
هـا از نظـر كمـال و     اول اينكه دين در نزد خداوند واحد است و به حسب اختالف امت 

آن چيزى  شدن در برابر خداوند و هر شود و معناى جامع در همه آنها، تسليم نقص مختلف مى

                                                            
د؛ امـا پـيش از آن و   شو هاى اديان، پس از تحريف اديان توسط بشر مطرح مى بحث تناقض ميان آموزه .1

توجـه داريـد كـه    . تـوان دريافـت   گونـه تناقضـى را نمـى    ويژه با توجه به محدوديت زمانى آنهـا، هـيچ   هب
كـه بسـيارى از    -هاى قابل دسـترس كنـونى    كه اديان با آموزهكنند  معتقدان به پلوراليزم حقانى ادعا مى

 تأكيدهمگى از حقانيت برخوردار هستند؛ و  -آنها تحريف و دگرگون شده و با يكديگر تناقض دارند 
: ك.ر(. بسـت رسـيده اسـت، نـه در مشـتركات      كنند كه پلوراليسـم در مختلفـات و مفترقـات بـه بـن      مى

   )164ص 1380سروش، 
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  .خواهد زمان از زبان پيامبرانش از مردم مى است كه او در هر
صـلى   (ى كه از زمان بعثت پيـامبر اسـالم  دومين نكته اين است كه در اين صورت نيز، دين 

به معنـاى   -تا پايان جهان مورد قبول خداوند خواهد بود، همين دين اسالم  )اهللا عليه وآله وسلم
زيرا اگر كسى واقعاً پيرو و تسليم اوامر خداوند باشد و هرآنچه را خـدا  . است -اصطالحى آن 

رسيد كه خداوند از او گرويدن به دين خاتم  خواهد به كار بندد، به اين نتيجه خواهد از وى مى
را مطلـوب و   -و نه اديان گذشته  -طلبد و از زبان آخرين پيامبر خود پيوستن به دين او  را مى

  )19و 15،16: ؛ مائده70 - 71: آل عمران(. كند صراط مستقيم معرفى مى
و روح ديـن نـزد   بودن گـوهر   دانم كه يكى در اينجا مجدداً تذكر اين نكته را ضرورى مى

اديان گذشـته   :اوالً: ؛ زيرايستخداى متعال به هيچ روى به معناى حقانيت همه اديان موجود ن
 ديدههاى نادرست و متناقض در آنها  اند و آموزه برد بشر قرار گرفته تحريف و دست در معرض

و نسبت به ظهور  شده تأكيدبودن آنها  در همان اديان، پيش از تحريف، بر موقتى :ثانياً. شود مى
و اين مطلب در آيات متعددى از قرآن كـريم تصـريح   اند؛  بشارت داده ،دين اسالم پس از خود

گونه كه گفته شـد گـوهر ديـن در نـزد خداونـد و معنـاى جـامع آن         همان :ثالثاً و 1.شده است
تـب  هـم در ك -هاى اوست؛ و همـو   شدن در برابر فرامين و دستورات او و انجام خواسته تسليم

همگان را به پذيرش و انقياد در برابر دين اسالم به عنوان  -آسمانى پيشين و هم در قرآن كريم 
  .دين خاتم دعوت كرده است

اى تجلّى كرده و خواسته است پيـام خـود    خداوند بر هر پيامبرى به گونه: و اين گفته كه 
قابل پـذيرش اسـت كـه    هاى متفاوت تطبيق دهد، در صورتى  هاى مختلف و فرهنگ را به گونه

هاى مختلف خداوند با يكديگر در تعارض و تضاد نباشند؛ زيرا خداوند حكيم است و از  تجلّى
  .بيان كند -كه نافى يكديگر هستند  -شخص حكيم قبيح است كه مطالب متناقض را 

 نسبت بـه  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( خداوند در تجلّى خود بر پيامبر اسالم ،از سوى ديگر 

                                                            
 ةاسرائيل انّى رسول اللَّه اليكم مصـدقاً لمـا بـين يـدى مـن التوريـ       مريم يا بنى ابنواذ قال عيسى «: از جمله .1

   )6: صف(. »ومبشراً برسولٍ يأتى من بعدى اسمه احمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرٌ مبين



  42ره پياپي شما پژوهشي دانشگاه قم، –  ميفصلنامة عل

221 

. آن دسـتور داده اسـت   بـه  كرده و همگان را به گرويدن تأكيدترجيح دين اسالم بر ساير اديان 
پذيرند كه قرآن كريم كـالم خداونـد اسـت و بـه      اگر موافقان اين قرائت از پلوراليسم دينى مى

آيد، چنين دعوتى از سوى خـدا در قـرآن    تعبير آنان يكى از تجليات او بر پيامبران به شمار مى
  .تر و برتر نسبت به ساير اديان بدانيم كه اسالم را دينى كاملاينمگر  ،سنديده نيستپ

  :نويسد در بيان اين استدالل مى )ره(منتظرى حسينعلي 
به طور قطع دين اسالم بعد از يهوديت و مسيحيت تشريع شده است و طبعـاً ديـن   « 

تر است و  نباشد يا ناقص تر باشد، زيرا اگر كامل هاى سابق مى تر از دين متأخر كامل

آيـد خـدايى كـه آن را تشـريع      تر باشد، الزم مى يا مساوى؛ اگر از دين سابق ناقص

آيـد   نموده مرجوح را بر راجح مقدم داشـته باشـد؛ و اگـر مسـاوى باشـد، الزم مـى      

و به حكم عقل هـردو  . ترجيح آن بر ساير اديان بدون مرجح و تشريع آن لغو باشد

  )130 -129، ص1382منتظرى،( .»ح استبر خداى حكيم قبي

كه خداوند بـر هريـك از انبيـا بـه      -الن به اين رويكرد ئتقرير بيان فوق آن است كه قا  
 -گـردد   هاى گوناگون موجب تعدد اديـان مـى   كند و اين تجلّى اى تجلّى مى اى و از روزنه گونه

سـوى خداونـد هسـتند و او پيـام      شده از اند كه همه اديان آسمانى فرستاده اين اصل را پذيرفته
هـاى گونـاگون    و صور مختلف و متناسب بـا فرهنـگ   اشكال خود را از طريق پيامبران خود به

  .براى بشريت فروفرستاده است
از مسلّمات تاريخى است كه ديـن اسـالم از نظـر زمـانى از سـاير اديـان        ،از سوى ديگر 

متـأخر   ،توافـق طـرفين ايـن بحـث اسـت      كم اديانى كه آسمانى بودن آنها مورد دست ،آسمانى
بدون هيچ قيد  -باشد؛ و نيز كامالً روشن است كه در آيات كتاب آسمانى اين دين، همگان  مى

)1(اند، و حتى پيروان ساير اديان به اين دين دعوت شده -زمانى و مكانى 
و اين دعـوت نيـز از    

                                                            
الكتـاب ويعفـوا عـن كثيـر، قـد      يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون مـن  « .1

جاءكم من اللَّه نور وكتاب منير؛ يهدى به اللَّه من اتّبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم مـن الظلمـات الـى    
هوالذى أرسل رسوله بالهـدى وديـن الحـقّ    «. )15 - 16: مائده(. »النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم
   )33: توبه( .»ونليظهره على الدين كلّه ولوكره المشرك
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واحد و متعال بـوده اسـت؛ همـان    كننده اين آيين يعنى خداى  سوى فرستنده اين آيات و تجلّى
. هـايى را تشـريع نمـوده اسـت     خدايى كه بر پيامبران گذشته نيز تجلّى نموده و براى آنان آيين

تواند از  برداشتن از آيين خود و گرويدن به آيين اسالم، نمى دعوت اهل كتاب به دست ،بنابراين
  :سه حالت زير خارج باشد

تـر از   پيش از خود، مرجوح باشد و اديان گذشته كامل اينكه دين اسالم نسبت به اديان - 
اين دين به شمار آيند؛ در اين صورت دعوت به چنين دينى از سوى خداوند، از قبيـل تـرجيح   

  .مرجوح بر راجح است؛ و اين عمل بر شخص حكيم قبيح است
ـ    اينكه دين اسالم همانند اديان ديگر و مساوى بـا آنهـا بـه شـمار      -   ى آيـد و يـك تجلّ

د؛ نه اين ديـن بـر اديـان پـيش از     شوهمچون ساير تجليات گوناگون خداوند بر پيامبران تلقّى 
اى از  خود برترى داشته باشد و نه اديان ديگر نسبت به آن رجحان داشته باشند و همگـى بهـره  

الن اين روايـت از تكثرگرايـى   ئكه ظاهر كالم قا -در اين فرض . حقيقت را كسب كرده باشند
هـاى ديگـر، از    دعوت خداى واحد حكيم به پذيرش اين دين و رهاساختن آيـين  -است دينى 

  .استقبيل ترجيح بالمرجح خواهد بود كه بر خداى حكيم قبيح 
تـر   ها و شرايع پيش از خود كامـل  تنها فرض ديگر آن است كه دين اسالم از همه آيين - 

پيروان ساير شرايع را نسبت به گرويدن  و برتر باشد؛ و به خاطر همين برترى و كمال، خداوند
  .به آن ترغيب فرموده است

  گيرى نتيجه. 6

در مواجهه با حقيقت وحي  با تكثر فهم پيامبران مالزمگاه  تكثر و تنوع اديان آسمانى هيچ 
هاى متفاوت آنان بر محتـواى وحـى و    و به اين معنا نيست كه شخصيت انسانى و قابليت نبوده

اى گوناگون آنان مؤثر فرض شـود؛ اراده و شخصـيت آنـان، نـه در محتـواى      ه در نتيجه عرضه
بخشى به آن، نقشى نداشته، بلكه اين اراده الهـى بـوده اسـت كـه مطـابق       وحى و نه در صورت

و البتـه بـا در نظـر گـرفتن شـرايط و مقتضـيات اجتمـاعى و         -حكمت و مصـلحت خـويش   
هـايي   ويژگـى  ،هاى متفـاوت  هاى مختلف و تجلّى پيام وحى را به گونه -هاى هر پيامبر  قابليت
  .ه استبخشيد
از جملـه نقـض غـرض از     -التزام به چنان رويكردى، عالوه بر اين كه عوارضى منفـى   
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دينـى   دينى و درون را در پى دارد، از نگاه برون -ارسال رسوالن يعنى هدايت الهى و معصومانه 
 –شده از پيامبران  هاى متكثر و روايت زمان فهم دينى، پذيرش هم از منظر برون. نيز مردود است

و برقـرارى پلوراليسـم حقـانى ميـان آنهـا،       -بر حذف عنصر زمان از آن  تأكيدويژه همراه با  هب
كـه تجلّـى    مستلزم پذيرش اجتماع نقيضين خواهد بود كه بر خداوند حكيم قبيح اسـت؛ چنـان  

زمان يكديگر را نفى كننـد، و بـا    د كه همشو بييناى ت هاى متفاوت بر پيامبران نبايد به گونه پيام
ات بـه آن، بـا فـرض        رعايت اين شرط نيز دعوت تجلّى متأخّر به پيوستن پيـروان سـاير تجليـ

  .گذارد تر بودن تجلّى متأخّر را باقى نمى پذيرش خداى واحد حكيم، راهى جز كامل
هـاى درون   واى وحى با آمـوزه نظريه تكثر فهم و تجربه پيامبران و تأثيرگذارى آن بر محت 
؛ و آيـات  مطالب اين مقاله استتر از  نيز تنافى دارد كه وجوه آن فراوان -ويژه قرآنى  هب –دينى 
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