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ایران  المسلمین   ماهیت تقریب از دیدگاه اخوان

 و اندیشمندان آن؛

 پلورالسیم یا تولرانس؟
 *رضا پورعلی رسخه دیزج

 چکیده
« المســلمین اخوان»هـای متــأثر از اندیشـ   از گروه« جماعـت دعـوت و اصــالح ایـران»

« دگرپذیری»دانند و  بیشتر  پیروان مذاهب را امری ضروری می است. آنان تقارب هرچه
انـد. بایـد دیـد کـه  را از اعتقادات و باورهـای اساسـی  خـود معرفـی کرده« تکثرگرایی»و 

انـد و نقـا  مثبـت و منفـی  ایـن معنـا  دگرپذیری ارائه دادهایشان چه معنایی از تقریب یا 
این معنا بر کـدام مبـانی، اسـتوار اسـت و آیـا ایـن مبـانی صـحیح اسـت یـا بـا  ؟چیست

معنای  بـه« جماعـت دعـوت و اصـالح»دگرپـذیری نـزد  ؟روسـت التی جـدی روبهااشک
داننـد و  وار میمبنـا اسـت آنان دگرپذیری یـا تـولرانس را بـر سـهتولرانس یا تسامح است. 

معنای تـولرانس  شدن  تقریب و دگرپذیری به دیگر، راهکاری که برای عملیاتی عبارتی به
مبنای فرهنگی و روانی: بـه ایـن معنـا کـه  .6مبنا است:  بر سه مبتنی دهند، ارائه می

لحاظ  فرهنگـی آمـادگی  دگرپـذیری را داشـته باشـند.  لحاظ  روانـی، و جامعـه بـه فرد بـه
دنیا  شناختی: به این معنا که افراد جامعه به این باور برسند که واقعیت   هستی مبنای .8

پذیرش  مطلق  پلورالیسـم  دینـی   یعنیشناختی:  مبنای معرفت .7بر تنوع بنا شده است. 
نیا در تفسیر این مبنا بیان داشته است، یا اعتقاد به  گونه که بهرامی آن ،شناختی حقیقت

تأییـد  ای که محتوای آن مـورد گونه که در مقاله آن ،ظنیات  دینآن در مسائل نظری و 
های ناشـی  جماعت است، بیان شده است. اشکال مبنای دوم این است که حتی تنوع
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از سوءاختیار  انسان را نیز واقعیتی در خلقت هستی دانسته است. مبنای سوم نیـز اگـر 
ــ  شــناخ معنای پــذیرش  مطلــق  پلورالیســم  دینــی  حقیقت بــه تی باشــد، اشــکاالت نظری
شناختی در  معنای پذیرش پلورالیسم  دینی  حقیقت یسم بر آن وارد است؛ اما اگر بهالپلور 

ات دین باشد، خود به دو صورت امکان اگـر بـه ایـن  .6پذیر است:  مسائل نظری و ظنی 
ــات  دیـن، برداشــت های دیــدگاهمعنـا باشــد کـه  هایی  ملتلـر در مســائل نظـری و ظنی 

اند، اشکاالت  نمایی از واقعیت ها دیدگاهواقعیت هستند و هرکدام از این  ت از یکمتفاو
جملـ  ایـن اشـکاالت،  شـناختی بـر آن وارد اسـت کـه از نظری  پلورالیسم  دینی  حقیقت

معنای پـذیرش  اگـر بـه این در خـالی اسـت کـهدانستن  اجتماع نقیضین است.  ممکن
 پذیرش است. ل اجتهادی باشد، نظری قابلاحتمال خطا در برداشت از دین در مسائ

المسـلمین ایـران، جماعـت دعـوت و  تولرانس، پلورالیسـم دینـی، اخوانها:  کلیدواژه
 گرایی. اصالح، نسبی

 مقدمه
َرق و ادیان است. محور بحـ  ایـن اسـت  یکی از موضوع« تقریب» های کلیدی در حوزۀ ف 

 نای تقریب، بر چه مبناهایی استوار اسـت؟اواًل: مراد از تقریب چیست؟ و ثانیًا: این مع که
َرق و ادیان و حتـی جنبش ازاین هـای ملتلـر در حـوزۀ تقریـب و بیـان  رو، تبیین اندیش  ف 
ـَرق و ادیـان  قـوت  آن، از مباحـ  مورد  ضعر و نقـا   نقا  اهتمـام  پژوهشـگران  عرصـ  ف 

 است.
« و اصـالح  ایـران جماعت دعـوت»های اسالمی  فعال در عرص  تقریب  گروه جمله از

بـر  0دانـد، المسـلمین می دار  جنـبش اخوان لحاظ  فکـری خـود را وام است. این گروه که بـه
آنـان  2بیشتر  پیروان مذاهب تأکید داشته و آن را امری ضروری دانسته است. تقارب هرچه

انتشـار به  توجه با 3.دانند میدگرپذیری و تکثرگرایی را از اعتقادات و باورهای اساسی  خود 
                                                 

األوسـط،  ، سـایت الشـرق«لمعارضـة األقـرب إلینـااألمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة: ا». محمود، خالـد، 0
 ق، آدرس:6676رجب  86

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU 

 ش، آدرس:6726شهریور  3، سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح، «بنام خداوند مهربان مهرورز. »2
http://www.islahweb.org/content/1384/6/3904/مهرورز-مهربان-خداوند-بنام.html 

 ، سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح، آدرس:«نامه نامه و اساس مرام. »9
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مراد این گروه از : مباح  ملتلر دربارۀ پلورالیسم  دینی توسط جماعت دعوت، باید پرسید
 مبناهـاییدگرپذیری و تکثرگرایی چیست؟ تعریر  جماعت دعـوت از ایـن دو لفـظ بـر چـه 

استوار است؟ آیا این تعریر و مبانی  آن، با پلورالیسم  دینی سازگاری دارد یا اینکه جدای از 
 و جماعت دعوت معانی دیگری برای آن ارائه داده است؟ آن است

از آنجایی که جماعت دعوت در تبیین معنای دگرپـذیری و نیـز مبـانی  آن زیـاد سـلن 
ــزد  نگفتــه اســت، پاســخ بــه ایــن پرســش ها بــدون تبیــین و تحلیــل  ماهیــت تقریــب در ن

و بـه بحـ  دربـارۀ ماهیـت ر  رو، مقال  پیش   پذیر نیست. ازاین پردازان  این گروه امکان نظریه
دنبال آن اسـت کـه بدانـد  پـردازد و بـه می ایـران المسـلمین   اندیشـمندان  اخوانتقریب نزد 

داننـد یـا اینکـه بـرای تقریـب یـا  ایشان تقریب یا مبانی  آن را مترداف با پلورالیسم دینی می
 ؟دهند مبانی  آن، مفاهیمی نظیر  تولرانس )تساهل  رفتاری( را ارائه می

لبته در هر بحثی از مباح  این مقاله، سلنی از خود  جماعت دعوت یـا گفتـاری کـه ا
نظـر  صـورت وجـود اختالف تأیید آنان است، یافت شده و بدان اشاره شده است و در  مورد

هــای موجــود نیــز پرداختــه شــده اســت.  پردازان  آن، بــه اختالف میــان جماعــت و نظریــه
پردازان جماعـت دعـوت، گفتـار و اندیشـ   ن و نظریهصورت، گفتار اندیشمندا این غیر در

جماعت دعوت فرض شده است؛ بنابراین، اگر جماعت دعوت، عقاید و اظهارات ایشان را 
ــد  خــود نمی ــد خــویش در ایــن حــوزه را در پایگــاه رســمی  دانــد، انتظــار مــی عقای رود عقای

 رسانی جماعت دعوت و اصالح تبیین نماید. ا الع
گاه تبیین معنـای  آن و تدا به معرفی جماعت  دعوت پرداخته شده استدر این مقاله، اب

های مشـابه  موضـوع  بحـ   تقریب یا دگرپذیری در اندیش  جماعت، و تطبیق آن با دیدگاه
 شده تبیین و تحلیل خواهند شد. ، مبانی  معنای  ارائهنیز نهایت درو  قرار گرفته است

دیشـ  تقریبـی  جماعـت دعـوت و اصـالح ارائـه از آنجایی که تاکنون هید تحلیلی از ان
تواند راهگشای فعاالن  عرص  تقریب باشد و آنـان را بـا  نشده است، ارائ  چنین تحلیلی می

 عمق اندیش  جماعت  دعوت در این حوزه آشنا سازد.
                                                 

http://www.islahweb.org/maramnameh 
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 المسلمین ایران اخوان
هـــای متـــأثر از اندیشـــ   هـــا و گروه از جریان« جماعـــت دعـــوت و اصـــالح ایـــران»
سنت  ایـران،  است که این گروه را جمعی از عالمان و اندیشمندان اهل« المسلمین واناخ»

 1از انقالب اسالمی ایران تأسیس کردند. اندکی قبل
کند و التزام بـه مبـانی  فکـری   تأثیرپذیری  خود از اندیش  اخوان تصریح می  این گروه به

دربـارۀ رابطـ  جماعـت دعـوت بـا  9یعبدالرحمن پیرانـ 2داند. این جنبش را مای  افتلار می
عنوان یـک جماعـت  اسـالمی  فعـال،   بیعتـًا بـه»گویـد:  مرکز  جنبش  اخوان در قاهره می

های برجست  اخوانی  ویژه شلصیت های اسالمی و رهبرانشان به ای با جنبش روابط حسنه
 4«.کدام از آنان رابط  تشکیالتی نداریم داریم؛ اما با هید

اساسنام  مربو  به ایـن گـروه، خـود را چنـین تعریـر کـرده اسـت: جماعت دعوت، در 
های فرهنگـی،  جماعت، تشکلی است مدنی، در چـارچوب اندیشـ  اسـالمی کـه در زمینـه»

نیا، از اعضای شورای مرکزی  جماعـت،  جلیل بهرامی 5«.کند اجتماعی و سیاسی فعالیت می
تی است یا تشکلی سیاسی؛ اساس  تشکلی تبلیغی و تربی« جماعت دعوت»در پاسخ به اینکه 

هـای  کارکرد  جماعت را مبتنی بر تربیت  دینی دانسته است. وی استقبال  جماعـت از فعالیت
                                                 

 : ، سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح، آدرس«رویکردها و راهکارها. »0
http://www.islahweb.org/roykard 

األوسـط،  ، سـایت الشـرق«األمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة: المعارضـة األقـرب إلینـا»د، خالـد، . محمو2
 ق، آدرس:6676رجب  86

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU 

، سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و «اساس روزنام  عراقـی  "الزمـان" بیبیانی  جماعت دعوت و اصالح ایران در خصوص خبر »
 ش، آدرس:6723آبان  83اصالح، 

http://www.islahweb.org/content/1387/8/3862/ -خصـوص-در-ایـران-اصـالح-و-دعـوت-جماعت-بیانیه
الزمان»-عراقی-روزنامه-اساس بی-خبر  

 . دبیر کل جماعت دعوت و اصالح ایران.9
األوسـط،  ، سـایت الشـرق«األمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة: المعارضـة األقـرب إلینـا». محمود، خالـد، 4

 ق، آدرس:6676رجب  86
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU 

 ح، آدرس:، سایت رسمی جماعت دعوت و اصال«نامه نامه و اساس مرام. »1
http://www.islahweb.org/maramnameh 
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سیاسی را ناشی از خوانش  فراگیر جماعت از اسالم و نیز نگرش این گروه به موضوع تربیت، 
ایر ابعـاد زنـدگی و اینکه تربیت، صرف  پند و اندرز نیست بلکـه فراینـدی اسـت کـه شـامل سـ

ــز می از ــه اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ نی ــه جمل اعتقاد  او،  شــود، تشــلیص داده اســت. ب
 1مجموْع تشکلی تبلیغی و تربیتی است تا تشکلی سیاسی. در« جماعت دعوت»

 معهاشهاسی تقریب
یشود »سـازی  مـذهبی و گروهـی، بلکـه در چـارچوب  بستگی را نه در یکسان هم ،جماعت

نگارنــده ایـن اعتقــاد جماعـت را قبــول دارد و آن را  9دانـد. پـذیر می تحقق 2«ًعضوهم ًعضووء
معنای انتلـاب مـذهب معیـار و تطبیـق سـایر  داند؛ چراکه تقریـب مـذاهب بـه صحیح می

پی نلواهد داشت. البته این اختالف کـاماًل  بیعـی  مذاهب بر آن، چیزی جز اختالف در
ود اصـرار دارنـد و اساسـًا الزمـ  پیـروی  است؛ چراکه پیروان تمـام مـذاهب بـر حقانیـت  خـ

 بودن  آن است.  مذهب، اعتقاد به حق صادقانه از یک
سؤالی که مطرح است و باید پاسخ آن را در اندیش  جماعت یافت، این است: حال که 

معنای انتلاب و گزینش مذهب معیار را مردود دانست، آن را بر اساس  جماعت، تقریب  به
« یشد ًعضوهم ًعضوء»کردن ایدۀ  دیگر، علمیاتی عبارت داند؟ به یر میپذ کدام مبانی تحقق

 منو  به کدام مبانی است؟
معنای قبول  عقیـدۀ  ـرف  مقابـل  به« دگرپذیری»نیا بر این باور است که  جلیل بهرامی

لحاظ فکـری و  از خود اسـت؛ اشلاصـی کـه بـه معنای پذیرفتن  اشلاصی غیر نیست و به
 سازد: نشان می سیداحمد هاشمی نیز خا ر 4ا یکی نیستند.مذهبی و عقیدتی با م

                                                 
، سـایت «نیـا گو بـا جلیـل بهرامی و جماعت دعوت و اصـالح؛ رویکردهـا، راهکارهـا و عملکردهـا در گفـت». سهرابی، یحیی، 0

 ش، آدرس:6735بهمن  6رسمی جماعت دعوت و اصالح، 
http://www.islahweb.org/content/2017/1/17768/و-راهکارهــا-رویکردهــا،-الح؛اصـ-و-دعــوت-جماعـت-

 بهرامینیا-جلیل-با-وگو گفت-در-عملکردها

 «.رسانند برخی از آنان، برخی دیگر را یاری می. »2
 ش، آدرس:6726شهریور  3، سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح، «بنام خداوند مهربان مهرورز. »9

http://www.islahweb.org/content/1384/6/3904/مهرورز-انمهرب-خداوند-بنام.html 

، سـایت رسـمی «نیـا پژوهشـگر امـور دینـی گو بـا جلیـل بهرامی و مفهوم دگرپذیری در گفت». کریمی، یسری و نسیبه امینی، 4
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این نیست که هرکسی باید به دین، مـذهب و فکـر دیگـری « دگرپذیری»منظور از 
روز یک دین و مذهب داشته باشـند. بلکـه   ور باشد، افراد باید هر بگراید. اگر این

اختالفـی کـه  به این معناست که در کنار یکدیگر زندگی کنیم و همـدیگر را بـا هـر
 0آمیز داشته باشیم. داریم، بگذیریم و تحمل کنیم و زندگی  مسالمت

اسـت و « یشود ًعضوهم ًعضوء»بسـتگی در چـارچوب   این عبارات، بیان دیگـری از هم
تـوان بـدون  اسـاس کـدام مبـانی می ست که بـر همینان سؤال مذکور به قوت خود باقی

 ی، عقیدتی، مذهبی و...، آنان را پذیرفت؟وجود تمایزات فکر  پذیرش  عقیدۀ دیگران و با
، دومین تفسیری است کـه در دهد تفسیری که جماعت از تقریب و دگرپذیری ارائه می

این تفسیر ناظر به ُبعد اجتماعی  دین و  2کسفورد برای پلورالیسم ارائه شده است.آ فرهنگ 
تقادی، در کنار یکدیگر توان با وجود تمایز فکری و اع حیات دینی است؛ به این معنا که می

البتـه  رفـداران  9با صلح و آرامش زندگی کرد و حقوق و حـدود یکـدیگر را محتـرم شـمرد.
یا « تولرانس»هیکی  آن، این تفسیر از پلورالیسم را برنتافته و آن را  معنای جان پلورالیسم به

ــد. نامیده« تســامح» ــد کــه در تســامح، انســان حقــوق دیگــران را  4ان ــان معتقدن ــرم آن محت
شمارد؛ اگرچه معتقد باشد که تمام حق نزد اوست. اما پلورالیسـم  دینـی بـر ایـن تأکیـد  می

دار ضمن اینکه در گرو  امر مطلق است، این باور را نیز داشته باشد کـه  دارد که انسان  دین
کند در چنگ دارد، هم  حقیقت  نهـایی نیسـت؛ بلکـه  آن مقدار از حقیقت را که او فکر می

و نمادی از آن است و ممکن است دیگران نیز پرده و نمادی دیگر از حقیقت  نهایی را پرده 

                                                 
 جماعت دعوت و اصالح زنان، آدرس:

http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703 

، سایت رسـمی جماعـت دعـوت و «از به "دگرپذیری" داردمعاونت تربیتی جماعت: جامع  ما نی»رسانی اصالح،  . پایگاه ا الع0
 ش، آدرس:6735اردیبهشت  67اصالح، 

http://www.islahweb.org/content/2016/5/16627/ ــت -بــه-نیــاز-مــا-جــامعهی-جماعــت-تربیتــی-معاون
دارد-«دگرپذیری»  

 ش، آدرس:6727فند اس 3، سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح، «بررسی و نقد پلورالیسم دینی )بلش نلست(. »2
http://www.islahweb.org/node/1175 

کسفورد، ایل واژۀ 9  ، آدرس:«Pluralism». دیکشنری آ
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/pluralism 

 .68و  66، ص82 ، شمارۀمجلۀ کیان ،«پلورالیسم دینی» . مجتهد شبستری، محمد،4
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 0در اختیار داشته باشند.
معنای تسامح یا تولرانس،  به هر حال، سؤال اصلی این است که تقریب یا دگرپذیری به

 شدن را دارد؟ بر کدام مبانی استوار است و قابلیت عملیاتی

 و اصال  ایرانمبانی تقریب جماعت دعوت 
 توان بررسی کرد: حوزه می مبانی تقریب در اندیش  جماعت را در سه

 . مبهای روانی و فرههگی0
نیا بر این باور است که پایه و اساس دگرپذیری، آمـادگی  روانـی در سـطح فـردی، و  بهرامی

آمادگی  فرهنگی در سطح اجتماعی است؛ بـه ایـن معنـا کـه فـرد از لحـاظ روانـی آمـادگی  
ای باشد که تنوع مذاهب  گونه زیستی با غیر خود را داشته باشد و فرهنگ جامعه نیز به هم

 2ها و... را بگذیرد. و نژادها و جناح

 شهاختی . مبهای هستی2
شناسـی و  نگری در هستی نیا ُبعد دیگر  دگرپـذیری ایـن اسـت کـه بـا واقـع اعتقاد  بهرامی به

موجود در جهـان  هسـتی، توجـه فکـری و فلسـفی های  ها و تنوع شناسی، به تفاوت جهان
 9رسمیت بشناسیم و بگذیریم کـه واقعیـت  دنیـا بـر تنـوع بنـا شـده اسـت.  کنیم و آنها را به

بر دگرپذیری در برخورد با تنوعات را الزم دانسته و سنت تنـوع  سیداحمد هاشمی نیز تکیه
وی بر این بـاور اسـت کـه  4ها معرفی کرده است. های الهی در میان انسان را یکی از سنت

                                                 
 . همان.0
، سـایت رسـمی «نیـا پژوهشـگر امـور دینـی گو بـا جلیـل بهرامی و مفهوم دگرپذیری در گفت»به امینی، . کریمی، یسری و نسی2

 جماعت دعوت و اصالح زنان، آدرس:
http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703 

 . همان.9
یت رسـمی جماعـت دعـوت و ، سا«معاونت تربیتی جماعت: جامع  ما نیاز به "دگرپذیری" دارد»رسانی اصالح،  . پایگاه ا الع4

 ش، آدرس:6735اردیبهشت  67اصالح، 
http://www.islahweb.org/content/2016/5/16627/ ــت -بــه-نیــاز-مــا-جــامعهی-جماعــت-تربیتــی-معاون

دارد-«دگرپذیری»  
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اعتقاد  او تنـوع در خلقـت یکـی از  بـه 0خداوند هم  موجودات را ملتلر خلق کـرده اسـت.
قـالی کـه هماننـد  بلشـد؛ هایی است که به وصر خالقیت خداوند، نوعی زیبایی می نشانه

 2تری داشته باشد، زیباتر خواهد شد. های متنوع ها و رنگ اندازه گل هر
های موجود در جهان  هستی به دو  ها و تفاوت ات فوق باید گفت که تنوعدر تبیین عبار 

 پذیر هستند: دسته تقسیم
ترین نقشی در  هایی که خارج از اختیار انسان است و انسان کوچک ها و تفاوت . تنوع6

 نژادی. و پوستی  ایجاد آنها ندارد؛ مانند تنوع  
ر ایجاد و بروز آنها متصور است؛ مانند هایی که برای انسان نقشی د ها و تفاوت . تنوع8

 مذاهب. و تنوع ادیان
تطبیق اســت.  هــا قابــل بــر قســم اول از تنوع ،نیــا و نیــز دکتــر هاشــمی ادعــای بهرامی

های غیراختیاری، واقعیت هستند و باید بگذیریم که جهان  ها و تفاوت عبارتی دیگر، تنوع به
هـایی بنـا شـده  نیـا بـر اسـاس چنـین تنوعچنینی خالی نیست و واقعیت د های این از تنوع
 است.

پذیر اسـت: آنیـه اآلن در عـاَلم خـارج موجـود  اما قسم دوم، خود به دو حالت تقسـیم
شــد. بلـه، در دنیــای امـروز تنــوع ادیـان، تنــوع مـذاهب و... امــری  اسـت و آنیــه بایـد می

اسـاس  دنیـا را بـرمتعـال نیـز  شود؛ اما آیا خداوند وضوح مشاهده می انکارناپذیر است و به
دیگر، اات اقدس الـه تنـوع ادیـان، مـذاهب و... را  عبارت ها آفریده است؟ به همین تنوع

واقعیت در خلقت آْفرینش لحاظ کرده است یا اینکه ایشان مثاًل تنـوع ادیـان  عنوان یک به
یـا  با ـلپیروی دانسـته و ادیـان دیگـر را  دین را قابل ای فقط یک را برنتافته و در هر دوره

هـای  و  اعالم کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس دیگر نباید ادعا کـرد کـه تنوعنسم
واقعیـت در خلقـت  عنوان یـک ناشی از ارادۀ انسان هماننـد تنـوع ادیـان، مـذاهب و... بـه

ها هسـتند کـه بـا سـوءاختیار خـویش، از دسـتور  هستی لحاظ شده است؛ بلکه این انسان

                                                 
 . همان.0
 . همان.2
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است، پس   و اگر پاسخ منفی ،اند چنینی را ایجاد کرده ای اینه الهی سرپییی کرده و تنوع
متعال تنوع ادیان  عنوان دین منتلب چیست؟ چراکه اگر خداوند مالک انتلاب اسالم به

عنوان حقیقتی در خلق آفرینش لحاظ کرده باشد، دیگر مانعی نیست که انسـان پیـرو   را به
خا ر انتلـاب دینـی  متعـال انسـان را بـه مسیحیت، یهود و سایر ادیان شود و اگر خداوند

خالف  اراده و عملکرد  قبلی  خویش انجام داده است.  از اسالم مؤاخذه کند، رفتاری بر غیر
سـوی  ها را مجبـور بـه انتلـاب ادیـان ملتلـر کـرده و از  رفی انسان عبارت دیگر، از به

ه کـرده اسـت. روشـن ذخـانتلاب دین  واحد، یعنـی اسـالم، مؤا خا ر عدم دیگر، آنان را به
خا ر انجام عملی که خود  ایشان آنهـا را بـه انجـام   است که عذاب انسان توسط خداوند به

 آن مجبور کرده است، غیرمعقول و قبیح است و از خداوند حکیم صادر نلواهد شد.

 شهاختی . مبهای معرفت3
بـه ماهیـت  توجـه ه بـاعضو شورای مرکزی  جماعت دعوت و اصالح بر این باور اسـت کـ

 کـردن    متکامل فرایند شـناخت، تفـاوت توانمنـدی و صـفات محققـان در کشـر و آشـکار
ها و متون وجود دارد، غیرممکن است که  به محدودیتی که در واقعیت توجه حقیقت، و با

 0ها فهم واحدی از واقعیت داشته باشند. انسان
هیک،  عبارت  دیگر  کالم جان نیا، این گفتار  بهرامی گه در تبیین این عبارت باید گفت

های دینـی  پرداز پلورالیسم یا تکثرگرایی دینی، است. او بر این بـاور اسـت کـه سـنت نظریه
بـه اینکـه  توجـه دهند. بـا میارائه از کوه هیمالیا  ،گران هایی است که کاوش نظیر گزارش

گـران بـه قلـ  کـوه  یـک از کـاوش ارتفاعات  بلند  کوه در زیر ابرها پنهان مانده اسـت و هید
های ملتلفـی از  پیمایند، احساس اند و نیز هریک از آنان مسیر متفاوتی را می دست نیافته

نیا، دستیابی به فهم واحد از یـک  َتَبع آن، بهرامی هیک و به بنابراین، جان 2؛این کوه دارند
ات ایـن مطلـب دنبال اثبـ نیـا بـه واقع، بهرامی دانند. در ها محال می واقعیت را برای انسان

واقعیـت توسـط افـراد ملتلـر،  امکان  برداشت  واحد از یک بر اصل عدم تکیه است که با
                                                 

 . همان.0
 .73و  72ص ،پژوبان دین ،«م دینیسپلورالی». باربور، ایان، 2
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عبارت دیگر، انسان این را  های اعتقادی و... را توجیه کرد و دگرپذیر شد. به توان تفاوت می
اند و با این  واقعیت های متفاوت از یک بگذیرد که یهودیت، مسیحیت، اسالم و... برداشت

 نگاه دیگران را پذیرا باشد.

شکالی جدی  ام
های  واحد از یک واقعیت امکان نـدارد و ادیـان و مـذاهب برداشـت  این سلن که برداشت

هـم ایـن اسـت کـه در برخـی  روسـت و آن اند، با اشکالی جدی روبه واقعیت متفاوت از یک
های  ا برداشـتتـوان آنهـا ر  نـد؛ پـس چگونـه میا متعارض ها بـا یکـدیگر موارد این برداشت

عنوان مثــال مســیحیت بــه تثلیــ  قائــل اســت و  واقعیــت دانســت؟! بــه متفــاوت از یــک
توان تثلی  و توحیـد را دو برداشـت   مقابل، اسالم بر توحید تأکید دارد. حال چگونه می در

 واقعیت دانست؟! متفاوت از یک

 پاسخ اشکال
فرضی  پلورالیسـتی  نـوع   کانت شده و دامن   به هیک در پاسخ به این اشکال دست جان

کانت را مطرح کرده است. کانت بر این بـاور اسـت کـه شـناخت انسـان متـأثر از پدیـدارها 
شـوند نـه  گونه است که بـر مـا پدیـدار می بنابراین، شناخت ما از اشیا آن ؛ها( است )تجربه

عتقد شناختی  کانت م هیک بر مبنای مدل معرفت جان 0االمر هستند. گونه که در نفس آن
ای از خـدایان و  صـورت مجموعـه های دینـی  گونـاگون به نفس  سنت است که واقعیت  فی

ــده ــق درک ش ــور مطل ــداری ام ــودن  این  اند. پدی ــدایان و مطلق ب ــه خ ــه گون ــا، ب معنای  ه
یات واقعی و عینی از واقعیت  غایی هستند. بودن نیست؛ بلکه به  توهمی  2لحاظ تجربی َتجل 

واقـع بــا یکــدیگر  وع  کانــت، دعـاوی حقانیــت ادیـان ملتلــر را درگرایــی  نـ فرضـی  کثرت
داند؛ چراکه این دعاوی تجلی  ملتلر  حقیقت  غایی بر جوامع ملتلر  دینی   متعارض نمی

بشر است و هریک از آنها مفاهیم اهنی، آداب معنوی، نحوۀ معیشت، گنجینـ  اسـا یر، 

                                                 
 .685غالمعلی حداد عادل، ص ه:، ترجممهیدا ت. کانت، ایمانوئل، 0
 .35، صاخبای دین، «گرایی دینی های کثرت نظریه». هیک، جان، 2
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هیـک در توضـیح ادعـای   جـان 0آورد. بار می خود را به حکایات و خا رات تاریلی  خاص  
ــتان   ــه داس ــویش، ب ــا فیل»خ ــی  کوره ــنت 2«شناس ــه در س ــاره دارد ک ــودایی اش ــز  9ب و نی

ای از  این باور است که هریک از افراد  نابینا به جنبه نقل شده است. وی بر 4مولوی مثنوی
 1انست.توان خطاکار د یک از آنان را نمی رو، هید کل واقعیت اشاره دارند؛ ازاین

واقعیـت  هیک، بعد از انکار  امکـان  برداشـت  واحـد از یـک نیا نیز همانند جان بهرامی
 ها با یکـدیگر توسط افراد ملتلر، با این اشکال مواجه شده است که برخی از این برداشت

بـر فرضـی  پلورالیسـتی نـوع  کانـت،  تکیـه ند و باید پاسلی برای آن یافت؛ لذا باا متعارض
واقع نه خـود  اسـالم، بلکـه برداشـتی از اسـالم دانسـته  ی در زندگی مردم را دراسالم  جار 

 6است که لزومًا آن اسالمی نیست که در قرآن و سنت آمده است.
المـدر ک، عـین  نفسـه و اسـالم  عنـد گذاشتن میـان اسـالم فی روشن است که تفاوت

بـر تمـایز کـانتی  کیـهت المدر ک بـا نفسه و حقیقت عند شدن میان حقیقت فی تفاوت قائل
هیـک انجـام داد تـا بگویـد حقیقـت   اسـت؛ همـان کـاری کـه جـان 7فنومنمیان نومن و 

المدر ک همان تصوری است کـه  نفسه همان خداوند در عاَلم واقع است و حقیقت  عند فی
دیگـر، هـر دینـی ورای عینـک   عبارت در هر دین از خداوند سبحان ارائه شـده اسـت. بـه

ی، تاریخ و جغرافیایی  خود تصویری از حقیقت را نزد خود سـاخته اسـت؛ فرهنگی، اجتماع
تصویری که دروغ نیست؛ امـا حیثیـت التفـاتی دارد و بـه امـری بیـرون از خـود کـه همـان 

                                                 
 . همان.0
در این داستان آمده است که یک فیل را نزد گروهی از نابینایان آوردند. فردی از این گروه به پای فیل دست زد و آن را مانند . 2

وم فیل را لمس کرد و احساس کرد مار است. نفر سوم دم فیل را در دست گرفت و گفت که ستون  درختی یافت. فرد دیگر خر 
 این  نابی ضلیم است.

 .23، صچنین گف  بودا، بلش مطالعات خارجی دانشگاه توکیو. 9
 .737، صمعنو مثنو  الدین محمد بن محمد،  . مولوی، جالل4
 .37حیم گواهی، صعبدالر  ه:، ترجممباحث پلویالیسم دینی. هیک، جان، 1
، سـایت رسـمی «نیـا پژوهشـگر امـور دینـی گو بـا جلیـل بهرامی و مفهوم دگرپذیری در گفت». کریمی، یسری و نسیبه امینی، 6

 جماعت دعوت و اصالح زنان، آدرس:
http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703 

 «فنـومن»  کلمـ ی  معادل فارسـ، و «اات معقول»و « هنفس یف ءیش»، «بود»همیون  ی، عبارات«نومن»  کلمی  معادل فارس. 7
از آن  چیـزی اسـت کـهنـاظر بـه  «فنـومن» یولـ ؛اسـت ءیشـ تعیـناظر به واق «نومن» ،واقع است. در «داریپد»و « نمود» زین

 کند. یم دایپ شود و نمود یم داریپد تیآن واقع ایشود  یبرداشت م تیواقع
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ملتلـر را  ادیـان   کند و از این باب اسـت کـه او خـدایان   نفسه است، رجوع می حقیقت  فی
کـه  بنـابراین، هنگـامی 0( نامیـده اسـت.hallucination Veridicalنمـا ) توهمات واقع

المـدر ک متفـاوت باشـد؛ اسـالم  نفسه با اسالم  عند نیا اسالم  فی اساس ادعای بهرامی بر
و اسـالم  هسـتند  نفسه نفسه ناظر به حقیقت فی نفسه، مسحیت فی نفسه، یهودیت فی فی

ه حقیقــت  المــدر ک نیــز نــاظر بــ المــدر ک، مســیحیت عنــد المــدر ک، یهودیــت عنــد عنــد
اند  لذا مسیحیان قائل به تثلی ، و مسلمانان قائل به توحید شده ؛المدرک خواهند بود عند

 یک خطا نیستند. نما هستند و هید گانه و نیز خدای واحد توهمات واقع و خدایان سه

 ای حائز اهمیت نکته
مـالی را نگارنده احتمال خطا در برداشت از متون دینـی را منکـر نشـده اسـت و چنـین احت

کند،  نیا تصریح می گونه که بهرامی  داند؛ اما سلن این است که آیا همان کاماًل  بیعی می
دیگر، آنیـه  عبارت پذیر نیست؟ به واقعیت برای افراد ملتلر امکان برداشت واحد از یک

المـدر ک اسـت کـه لزومـًا  اند، اسـالم  عنـد واقعیت بـه آن رسـیده عنوان یک مسلمانان به
صـورت اتفـاقی مطـابق بـا آن باشـد؛  توانـد به نفسه نیست، هرچنـد می ا اسالم فیمطابق ب

 هم تطابق ناقص؟ آن
 نیا به دو نکته اشاره دارد: توضیح اینکه بهرامی

:
ً
 پذیر نیست. واقعیت امکان برداشت واحد برای افراد ملتلر از یک او؛

:
ً
 ومًا مطابق با آن نیست.نفسه است و لز المدر ک غیر از اسالم فی اسالم  عند ثانیا

 الزم  این نکات این است که:
کـه  صورت اتفاقی نیز ممکـن نباشـد؛ چرا نفسه حتی به . دستیابی  کامل به اسالم  فی6

صورت اتفاقی نیـز  واقعیت، حداقل به اگر چنین امکانی باشد، امکان برداشت واحد از یک
 وجود خواهد داشت.

اسـت،   صورت اتفاقی بـه آن دسـت یافتـه ردی بهنفسه که ف . آن بلشی از اسالم  فی8

                                                 
1. Hick, John, an Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, P.9-
75. 



 

 

 بیتقر تیماه
ز د

ا
ی

 دگاه
وان

اخ
سلم

الم
ن  ی یا 

 ران
 اند

و
ی

دان
شمن

 آن 

131 

صورت اتفاقی بـه آن دسـت یافتـه اسـت؛ چراکـه  غیر از آن بلشی باشد که فردی دیگر به
واقعیـت  صورت اتفـاقی از جـزء یـک صورت، امکان  برداشت  واحد، حداقل به این غیر در

 وجود خواهد داشت.
از ایـن اسـت کـه  اسـالم، غیـردر یک کالم، پذیرش احتمال  خطا در برداشت از دین 

نفسـه را انکـار کنـیم و حتـی دسـتیابی  اتفـاقی بـه  دسترسی  قطعی به بلشی از اسالم  فی
نیا در سلنان خـود  صورت مشترک را نیز پذیرا نباشیم؛ لذا آنیه بهرامی بلشی از اسالم به

ان دارد کـه امکـ کنـد و بیـان مـی شناسی مطـرح می حقیقت در حوزۀ معرفت عنوان یک به
سـنت و تعـدد  ها منشأ تعدد مذاهب در میـان اهل ها در عین  همسانی  انگیزه تنوع برداشت

مطابق با نظری  احتمال خطا در برداشت از دین  0مراجع تقلید در میان شیعیان شده است،
امکان دستیابی  قطعی و نیز اتفاقی مشترک حتی به بلشی از اسـالم   است؛ نه نظری  عدم

ها در عـین   دلیل امکـان تنـوع برداشـت دیگر، تعدد مذاهب یا مراجع به ارتعب نفسه. به فی
توانــد اثبــات کنــد، امکــان خطــا در برداشــت از  چیــزی کــه می  همســانی  انگیــزه، نهایــت

واقعیـت وجـود نـدارد و حتـی  واقعیت است؛ نه اینکـه امکـان  برداشـت  واحـد از یـک یک
 پذیر نیست. نفسه امکان از اسالم  فیدستیابی  قطعی و نیز اتفاقی مشترک به بلشی 

انگاری   معنای یکسـان ها بـه کند که قول بـه تنـوع برداشـت تصریح می نیا البته بهرامی
بـه  توجـه بـا حـال، ایـن بـا 2ها یا اعتراف به نسبیت مابعـدالطبیعی نیسـت.  اعتبار برداشت

 مطالب مذکور باید گفت:
:

ً
اعتقاداتش از اعتبار کافی برخوردار است و  تواند ادعا کند که مسلمان  نوعی نمی او؛

مسیحی اعتبار الزم را ندارد؛ چراکه دسترسـی  قطعـی بـه تمـام اسـالم یـا  عقاید مثاًل یک
نفسه تطابق با عقاید مسـیحیت  فی نفسه را ندارد و ممکن است اسالم   فی بلشی از اسالم  

                                                 
1 ، سـایت رسـمی «نیـا پژوهشـگر امـور دینـی گو با جلیـل بهرامی و مفهوم دگرپذیری در گفت». کریمی، یسری و نسیبه امینی، 
 جماعت دعوت و اصالح زنان، آدرس:

http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703 

آار  82، سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح، «ایـدۀ وحـدت تـا لـزوم رعایـت حقـوق شـهروندی از». بهرامیان، مولود، 2
 ش، آدرس:6735

http://www.islahweb.org/content/2016/12/17501/ شهروندی-حقوق-رعایت-لزوم-تا-وحدت-ایدهی-از  
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 داشته باشد و فرد مسلمان مسیر را اشتباه رفته باشد.
 
ً
کند که ماوراءالطبیعه نسبی نیست و واقعیت ثـابتی  نیا تصریح می هرچند بهرامی :ثانیا

گذاشـتن میـان  تفاوت  وسـیل تـوان به بر پلورالیسـم نـوع کـانتی می تکیه وجود دارد، اما با
هـا از آن  تطابق لزومی  آن دو، اخـتالف قرائت المدر ک و عدم نفسه و اسالم  عند اسالم  فی

واقعیت دانست؛  رد و اعتقاد به توحید و تثلی  را برداشت  متفاوت از یکواقعیت را توجیه ک
 نیا بدان اشاره شد. تر در تبیین گفتار بهرامی گونه که پیش  همان

 مؤید خیالی
واقعیـت  امکان فهم واحـد از یـک عدم»نیا برای اثبات دو ادعای اصلی  خود یعنی  بهرامی

تطابق  نفسه و عدم المدر ک و اسالم  فی سالم  عندتفاوت میان ا»و نیز « توسط افراد متعدد
به دلیل یا مؤیدی متوسل شده است که هید ارتبا ی بـه آن دو نـدارد. وی « لزومی آن دو

إ به آی   ل  ع  ءُکْم ل  ْو ِإیا
 
ء أ ِبًٍن ِإنا ٍ  مُّ ال  ْو ِفي ض 

 
ى أ ما یا شما بـر هـدایت یـا  ،حقیقت )و در 0؛ُهدا

 دارد: کند و بیان می ستدالل میآشکار هستیم( ا گمراهی  
الشـأن اسـالم در عـین  یقـین و ایمـان بـه حقانیـت  خـویش، در مقـام  پیامبر عظیم

ما یا شما یکی بـر »اند:  گو  رف مقابل را به بطالن محکوم نکردند و فرموده و گفت
 2«.و یکی در گمراهی  آشکار است ،مسیر صحیح

 ،واقعیت توسط افـراد متعـدد هم واحد از یکامکان ف نیا با اصل عدم این کالم  بهرامی
مـا و »فرمودنـد:  بایـد می اسـالم اساس این اصل، پیامبر تقابل  کامل دارد؛ چراکه بر

قول  امـا بـه«. واقعیت هستیم؛ لکن برداشت متفاوتی از این واقعیت داریم شما دنبال یک
قـادی از دو کالم ایشان حاوی این مطلب است کـه هـر سـلن و اعت  با بایی عالمه

سومی ندارد؛ نـه نفیـًا و نـه اثباتـًا. نـه  حال خارج نیست: یا هدایت است یا ضاللت، و شق  
یک از آن دو نباشد و نه ممکن است که هر دو باشد. پس ما و  ممکن است که سلن هید

                                                 
 .86. سورۀ سبا، آی  0
، سـایت رسـمی «نیـا پژوهشـگر امـور دینـی بـا جلیـل بهرامیگو  و مفهوم دگرپذیری در گفت». کریمی، یسری و نسیبه امینی، 2

 جماعت دعوت و اصالح زنان، آدرس:
http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703 
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شما که دو اعتقاد ملتلر داریم، ممکـن نیسـت هـر دو در هـدایت یـا هـر دو در ضـاللت 
اید گفت که یا سلن ما هدایت است و سلن شما ضاللت، یا سـلن شـما باشیم و ناچار ب

 ـرف  مقابـل را بـه  اکـرم تر، نبـی عبارت سـاده بـه 0هدایت است و سلن ما ضـاللت.
واقعیـت  بطالن محکوم نکردند؛ اما این را نیز بیان نکردند که ما و شما دو برداشت از یک

کننـد کـه یـا شـما  صراحت بیـان می بلکه به ایم؛ گونه فهمیده واقعیت را به دو داریم و یک
نتیجه، ما در ضاللت هستیم، یـا مـا  اید و در هدایت هستید و در واقعیت را درست فهمیده

 نتیجه، شما در ضاللت هستید. ایم و در هدایت هستیم و در به واقعیت دست یافته

 پلورالیسم و تبلیغ دین
ند، ملالر  جدی  تبلیغ  دین  منتلب ا هفکرانش مطرح کرد هیک و هم پلورالیسمی که جان

عنوان کسی کـه وسـیل  نجـات   د که مسیح بههستن دیگر، آنان بر این باور عبارت است. به
آنها شده است، مای  احترام و تکریم است؛ بدون اینکـه سـایر ُ ُرقـی را کـه دربـارۀ ارتبـا  

ن مسـیحی را تمجیـد و میان خدا و انسان گزارش شده است، انکار کنند. آنان  ریق  ایمـا
تـوان ادعـا  آنکه سایر ُ ُرق ایمانی را تقبیح کنند. آنان معتقدند که می کنند؛ بی تحسین می

جز آن وجـود  کرد که رستگاری در مسیح است، بدون آنکه ادعا کرد رستگاری  دیگـری بـه
داشـت  اساسًا وقتی حقانیت را امری پراکنـده در میـان ادیـان دانسـت و ادیـان را بر  2ندارد.

واقعیـت معنـا کـرد، دیگـر فراخوانـدن بـه آیـین و دیـن  خـود معنـا نـدارد.  متفاوتی از یـک
چیزی که وجود دارد این است که پیروان ادیان به دین خـود پایبنـد باشـند؛ چراکـه   نهایت

عنوان مثال در قالب مسـیحیت  به پدیدارهای موجود، به توجه حق و واقعیت برای آنان با
 تواند برای آنان برداشتی از واقعیت باشد. و اسالم نمی پدیدار شده است

واقعیـت توسـط  سـویی برداشـت  واحـد از یـک نیا بدون توجه به این مطلب، از بهرامی
نفسـه  از اسـالم  فی المـدر ک را غیـر افراد گوناگون را محال دانسـته اسـت و اسـالم  عنـد

                                                 
 .736، ص67، جالمیزان في تفسیر القرآن.  با بایی، سید محمدحسین، 0
 .73 و 72ص ،پژوبان دین ،«م دینیسپلورالی». باربور، ایان، 2
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اسالم را دینی تبلیغی و پیامی برای دیگر،  سویی از 0داند که لزومًا مطابق با آن نیست. می
غافـل  2کند که مسلمانان باید تالش کنند آن را سراسری نماینـد؛ کل مردم دنیا معرفی می

واقعیت برای افراد ملتلر وجود نداشته باشد،  از اینکه وقتی امکان  برداشت  واحد از یک
کـه برداشـتی هماننـد توان آنان را به اسالم دعـوت کـرد و خواسـتار  آن باشـیم  چگونه می

برداشت ما از واقعیت و حقیقت غایی داشته باشند و خداونـد سـبحان را یگانـه بداننـد و از 
نیا امکان  دستیابی  قطعـی  اساس سلنان بهرامی تثلی  و... دست بردارند! اسالمی که بر

 به بلشی از واقعیت  آن نیز حتی برای مسلمانان وجود ندارد.

 یپلورالیسم و حکومت دیه
ــی  حقیقت ــم  دین ــایج پلورالیس ــی از نت ــناختی  یک ــبی»ش ــن نس ــم دی ــت. « گرایی در فه اس

شـناختی بایـد گفــت کـه ادیـان  اساس نظری  پلورالیسـم  دینـی  حقیقت دیگر، بر عبارت به
تـوان ادعـا کـرد کـه مـثاًل  بنابراین، نمی 9هستند؛  واقعیت ملتلر برداشت متفاوت از یک

ن داشته و مثاًل مسیحیت، دین را غلط فهمیـده اسـت؛ بلکـه اسالم، دریافت درستی از دی
 صحیح این است که گفته شود هر دینی به نمایی از واقعیت دست یافته است.

یـا همـان « جدایی دین از سیاسـت»گرایی در فهم دین،  روشن است که از نتایج نسبی
تمام ادیان اسـت  های های، آموز  گاه سیاست در جامعه که یا تکیه است؛ چرا« سکوالریسم»

های آن دین، مسائل سیاسی اعم  اساس آموزه دین  منتلب تکیه شده است و بر یا به یک
های ادیـان و  دلیل گستردگی  آموزه شود. قسم اول به از مدل نظام حکومتی و... تعریر می

بـا پذیر نیست. قسـم دوم نیـز  ها در برخی موارد با یکدیگر، امکان نیز تقابل جدی  این آموزه
 روست: به دو اشکال اساسی رو

:
ً
ای که افراد  آن، پیرو  ادیان و مذاهب ملتلر هستند و هرکدام واقعیـت  در جامعه او؛

                                                 
، سـایت رسـمی «نیـا پژوهشـگر امـور دینـی گو بـا جلیـل بهرامی و مفهوم دگرپذیری در گفت»و نسیبه امینی، . کریمی، یسری 0

 جماعت دعوت و اصالح زنان، آدرس:
http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703 

 . همان.2
 .676عبدالرحیم گواهی، ص ه:، ترجممباحث پلویالیسم دینی. نک: هیک، جان، 9
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تـوان  اند، چگونـه می ای متفاوت از دیگری فهمیده و به بلشی از آن دست یافته گونه را به
 دین یا مذهب منتلب تکیه کرد؟ در مسائل سیاسی به یک

:
ً
جامعه پیرو  دینی خاص هم باشند، باز این دین، نمایی از  ر تمام افراد یکحتی اگ ثانیا

هـای آن اعتمـاد کـرد و  تـوان بـر آموزه نفسـه. بنـابراین، نمی واقعیت است؛ نه واقعیـت فی
خصوص اینکه حتی در ایـن جامعـه نیـز  ها مدل سیاسی تعریر کرد. به اساس  آن آموزه بر

های سیاسی  آن داشته باشند و  رداشت متفاوتی از آموزهدین، ب پیرو  یک ممکن است افراد  
چیزی   با فهم دیگری دریابند. نهایت ضای متعارض یا متناق گونه آن را به واقعیت سیاسی  

توان ادعا کرد این است که افراد جامعه بر دریافت خود از واقعیت پایبند بوده و جنب   که می
بــاره  این ل نماینــد. دکتــر صــادق الریجــانی درصــورت فــردی دنبــا دینــی  زنــدگی  خــود را به

 گوید: می
ها برای  هایی است که غربی گرایی در فهم دین، یکی از بهترین سالح بح  نسبی

گرایی  ای بهتـر از نسـبی برند و هید حربه کار می کردن  حکومت  دینی به سالح خلع
بت حکومت دینی را از محتوای خودش خالی کرده و شدت و صـال نیست که یک

گرایی، بحـ  سکوالریسـم و جـدایی  را از آن بگیرد؛ زیرا یکی از لوازم بحـ  نسـبی
 0دین از سیاست است.

در یــک کــالم بایــد گفــت کــه تقریــب یــا دگرپــذیری  متــرادف بــا پلورالیســم دینــی، بــه 
گرایی نیـز سـکوالر را نتیجـه خواهـد داد و سـکوالر یـا  گرایی خواهد انجامیـد. نسـبی نسبی

 از سیاست، با حکومت  دینی تقابل  کامل دارد.جدایی  دین 

 نقد نظریۀ پلورالیسم دیهی
الهی که پیـامبران بـه بشـر  های نلست باید گفت که حقیقت  هم  ادیان ابراهیمی و آیین

برابر  خداوند  هم توحید و تسلیم در چیز بوده است و آن از تحریفشان یک اند، پیش رسانده
عند الله اإلسوالمإن الدین و آی   2سبحان است

البتـه  2دارد.نیـز بـه ایـن واقعیـت اشـاره  0
                                                 

 رسانی حوزه، آدرس: ، سایت ا الع«نقد پلورالیسم دینی»استاد صادق الریجانی،  گو با و . گفت0
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/4276/27910/دینی-پلورالیسم-نقد 
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و  پیـامبران دیـدگاه  اختالف  شرایع وجود داشته است؛ اما این اختالف ناشی از اختالف
دیگر، از خداوند، جهان یا انسان نبـوده  عبارت تفاوت درک و شناخت آنان از واقعیت، و به

سابقه است.  )اثبات و نفی( یا آوردن  حکمی بیقبیل نسخ  ها، از است؛ بلکه تفاوت شریعت
خا ر اختالف  حاالت و شرایط  حیات  انسانی بوده اسـت؛  دیگر، اختالف  شرایع به عبارت به

مطهری نیز  شهید 9واقعیت. و درک متفاوت آنان از یک پیامبران دیدگاهنه اختالف در 
بّ منه و هل في اآلخرة مون الاءسورینو من یبتغ غًر اإلسالم دینءا فلن یقبا استناد به آی  

4 
 نویسد: می

دین اسالم همان تسلیم است؛ ولی حقیقت  تسـلیم در هـر زمـان شـکلی دارد و در 
ــه ــن  گرانمای ــان دی ــکل آن هم ــان، ش ــن زم ــه به ای ــت ک ــرت  ای اس ــت حض دس

بودن، پذیرفتن  دستورهای  ظهور یافته است. الزم  تسلیم  خداوند االنبیا خاتم
شن است که همواره بـه آخـرین دسـتور  خـدا بایـد عمـل کـرد و آخـرین اوست و رو

 1دستور، همان ]دینی[ است که آخرین رسول آورده است.

 ،های غیرمعصوم گرچه واقعیـت دارد دربارۀ انسان ها دیدگاهنکت  دیگر اینکه، اختالف 
انیت  هم  آنها تواند تکثر مذاهب و ادیان را تفسیر کند؛ اما حق ولی چنین اختالفی، تنها می

هـا و  ها فهم شـود کـه انسـان باع  نمی دیدگاهدیگر، اختالف  عبارت به 6کند. را اثبات نمی
ای خـاص  گونـه واقعیت داشته باشند و هرکدام، واقعیت را به های ملتلفی از یک دریافت

ا نظر است که برخی از این نظرها مطابق بـ اختالف دریابند؛ بلکه نهایت تأثیر این اختالف،
 واقع و صحیح است و برخی دیگر تطابق با واقع ندارد و صحیح نیست.

 روست: شناختی با اشکاالتی جدی روبه پلورالیسم  دینی  حقیقت
وارد است. آنیه مولوی از ایـن  «شناسی  کورها فیل» این اشکال، به مثال   اشکال اول:

                                                 
مًا دین  ]واقعی که هم  پ63عمران، آی   . سورۀ آل0 غ  آن بودند: مسل 

 نزد خدا، اسالم است. [یامبران ُمبل 
 .37، صتحلیل و نقد پلویالیسم دینی. ربانی گلگایگانی، علی، 2
 . همان.9
کـاران  : هرکس دینی غیر از اسـالم اختیـار کنـد، هرگـز از وی پذیرفتـه نیسـت و او در آخـرت از زیان25عمران، آی   . سورۀ آل4

 است.
 .857ص ،عدل الهی. مطهری، مرتضی، 1
 .37، صتحلیل و نقد پلویالیسم دینی. ربانی گلگایگانی، علی، 6
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خواهد بگوید کـه اگـر در  خالف پلورالیسم  دینی است. او می داستان نتیجه گرفته است، بر
روند و همگان حقیقت  می بین ها از خداشناسی از راه و ابزار درست استفاده شود، اختالف

دیگر، اگر  عبارت به 0گونه که درک  آن برای بشر میسور است، فهم خواهند کرد. واحد را آن
گانه  سـه شـده بـه خداونـد بنگـرد، او را های مسیحیت  تحریر اساس آموزه انسان واحد بر

های اسالم به خداوند سبحان بیندیشد، قائل به  خواهد یافت؛ اما اگر همان انسان با آموزه
 توحید خواهد شد.

ست، این است کـه نظریـ  پلورالیسـم   تر از اشکال قبلی اشکالی که جدی: اشکال دوم
از تر، وقتـی امکــان  برداشـت واحــد  بیان  ســاده دینـی، گرفتـار اجتمــاع نقیضـین اســت. بـه

بر این نظریه اسالم، یهودیت،  تکیه واقعیت برای افراد گوناگون را محال دانست و با یک
واقعیـت معرفـی کـرد، بایـد هـم وحـدانیت   های متفاوت از یـک مسیحیت و... را برداشت

اسـاس  هـای اسـالم را پـذیرفت و هـم الوحـدانیت  ایشـان را بـر ه اسـاس آمـوز خداوند بـر
 . های مسیحیت و... آموزه

روشن است که نظری  پلورالیسم نوع کانـت نیـز تـوان مقابلـه بـا ایـن اشـکال را نـدارد؛ 
اسـاس  ها تـوان دسـتیابی بـه واقعیـت را ندارنـد و بـر چراکه حتی اگر بگـذیریم کـه انسـان

رسند، باز این سؤال مطرح است که واقعیـت بـا  پدیدارهای موجود، به نمایی از واقعیت می
دیگـر، حقیقـت غـایی یـا خداونـد  عبارت متناقض تطابق دارد؟ بهیک از این نماهای  کدام

االمر، واحد است یـا الواحـد؟ اگـر گفتـه  واقع و نفس نظر از این نماها و در سبحان با قطع
شود هم واحد است و هم الواحد، اجتمـاع نقیضـین خواهـد شـد و اگـر یکـی از دو حالـت 

احد و الواحد( مطابق با واقـع نبـوده و نمای متناقض )و  ترجیح داده شود، قطعًا یکی از دو
 ای از واقعیت نبرده است. بهره

 نیا با نگاه جماعت دعوت تقابل کالم بهرامی
پذیرش  جماعت دعوت است، پلورالیسم را به دو معنا مردود  ای که محتوای آن مورد مقاله

                                                 
 .38، صهمان. 0
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 دانسته است:
 .اند حقمعنای تکثر حقایق و اینکه عقاید متناقض همه  . پلورالیسم به6
. پراکندگی حقیقت در میان ادیان ملتلر و اینکـه در هـر دینـی بلشـی از حقیقـت 8

 0وجود دارد.
های  دیگــر، ادیــان و مــذاهب را برداشــت عبارت شــناختی و بــه امــا پلورالیســم حقیقت

 ور خـالص در دسـترس  هـید  دانستن، و باور به اینکه حقیقت بـه  متفاوت از یک حقیقت
نتیجه هید مکتبی بر مکتب دیگر ترجیح  گیرد و در نیز قرار نمی انانسانی حتی پیامبر 

محکمات و ضروریات دین صـحت داشـته باشـد؛  دربارۀتواند  اعتقاد جماعت نمی ندارد؛ به
 2پذیرش است. اما در محدودۀ مسائل نظری و ظنی قابل

آن و حتی  نیا که دسترسی  قطعی به تمام حقیقت اسالم و نیز بلشی از بنابراین بهرامی
نفسه را ممکـن ندانسـت، بـرخالف افکـار  فی دسترسی  اتفاقی  مشترک به بلشی از اسالم  

امکان  برداشت  واحـد  بر عدم اینکه از سلن خویش مبنی جماعت سلن رانده است؛ مگر
صـورت، جـدایی  اسـالم  ایـن واقعیت توسـط افـراد ملتلـر، عـدول نمایـد کـه در از یک

فاسد نلواهد داشـت.  نفسه که تطابق لزومی با هم ندارند، تالی یف المدر ک از اسالم   عند
توانـد ایـن جـدایی را توجیـه نمایـد و نیـز در ایـن  احتمال خطـا می این بدین دلیل است که

و نیز  9شدن  اعتبار  آسمانی  دیگر ادیان و عقاید بر منسو  صورت است که ادعای او مبنی
پـذیرش خواهـد بـود؛  قابل 4بـات صـریح اسـالموجود منافات میان پلورالیسم صـدق و واج

 المـدرک از اسـالم   اگر او از اصل مذکور عدول ننماید و آن را به اصل جدایی اسـالم عنـد
نفسه که لزوم تطابقی با یکدیگر ندارند، ضمیمه کند، همان مسیری را  ی کرده اسـت  فی

                                                 
 ش، آدرس:6727اسفند  3، سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح، «بررسی و نقد پلورالیسم دینی )بلش نلست(. »0

http://www.islahweb.org/node/1175 
 . همان.2
آار  82، سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح، «وم رعایـت حقـوق شـهروندیاز ایـدۀ وحـدت تـا لـز». بهرامیان، مولود، 9

 ش، آدرس:6735
http://www.islahweb.org/content/2016/12/17501/ شهروندی-حقوق-رعایت-لزوم-تا-وحدت-ایدهی-از  

 . همان.4
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 اند. هیک  ی کرده انشناختی نظیر ج پردازان  پلورالیسم  دینی  حقیقت که نظریه
ـات  دیـن، اگـر  سلن آخر اینکـه پلورالیسـم حقیقت شـناختی در مسـائل نظـری و ظنی 

پذیرش است؛ اما  معنای احتمال خطا در برداشت از دین در مسائل اجتهادی باشد، قابل به
اگر مراد این باشد که نظرهای ملتلر در مسائل نظری و ظنی دیـن برداشـت متفـاوت از 

اند، اشکال واردشده بر نظری  پلورالیسم دینـی  وده و هرکدام نمایی از واقعیتواقعیت ب یک
 شناختی، بر این نظریه نیز وارد است. حقیقت

 نتیجه
معنای تولرانس یـا تسـامح  رفتـاری  جماعت دعوت و اصالح ایران دگرپذیری یا تقریب را به

مبنـا اسـتوار اسـت:  هداند. این گروه بر این بـاور اسـت کـه ایـن معنـای تقریـب بـر سـ می
لحاظ فرهنگـی  لحاظ روانی، و جامعه به مبنای روانی و فرهنگی: به این معنا که فرد به .6

شناختی: به این معنا که افـراد جامعـه  مبنای هستی .8آمادگی  دگرپذیری را داشته باشند. 
مـ  ایـن این مسئله را دریابند که واقعیت  هستی بر تنوع بنا شده است. روشن است کـه الز

اختیار   هایی مانند تنوع مذهبی و تنوع ادیانی، که ریشه در سوء ادعا این است که حتی تنوع
شـناختی:  مبنـای معرفت .7عنوان واقعیتی در خلقت هستی لحاظ شـود.  انسان دارند، به

نیـا در  گونه کـه بهرامی صورت مطلق آن شناختی به یعنی اعتقاد به پلورالیسم دینی حقیقت
گونه که  ین مبنا بیان داشته است یا اعتقاد به آن در مسائل نظری و ظنیات دین آنتفسیر ا

تأیید جماعت دعوت است، بیـان شـده اسـت. در تبیـین  ای که محتوای آن مورد در مقاله
شناختی با اشکاالت جـدی   حقیت دینی   پلورالیسم   این مبنا نیز باید گفت که پذیرش مطلق  

 دینـی   روست. همینین اگر پذیرش پلورالیسـم   به شناختی رو حقیقت دینی   نظری  پلورالیسم  
 شناختی در مسائل نظری و ظنیات دین به این معنا باشد کـه امـور نظـری و ظنـی   حقیقت

انـد، بـازهم  واقعیـت بـوده و هرکـدام نمـایی از واقعیت های متفـاوت از یـک دین برداشـت
ارد اسـت کـه از جملـ  ایـن اشـکاالت، شـناختی و  حقیقت دینی   اشکاالت نظری  پلورالیسم  

اعتقاد به امکـان اجتمـاع نقیضـین اسـت؛ امـا اگـر مـراد از آن، پـذیرش احتمـال خطـای 
  ای بر آن وارد نیست. قبول است و خدشه برداشتی در مسائل اجتهادی دین باشد، قابل
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