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 ادیان

. ادیان و مذاهب موجود در جهان امروز به قدری فراوانند که اگر کسی بخواهد همه ی آنها را تحقیق کند یک عمر 1

وقت نیاز دارد. عقل نیز انسان را برحذر می دارد که عمر خود را در این راه صرف نماید ؛ چرا که بسیاری از این ادیان 

دوئیسم ، بودیسم ، آیین کنفسیوس و ادیانی هستند که نه تاریخ واضح البطالن هستند. برای مثال ادیانی چون هن

مشّخصی دارند نه به پیامبری معتقدند ، و حّتی نه اّدعای الهی بودن دارند. در بین ادیان موجود تنها چهار یا پنج دین 

زرتشتی ، آیین یهود ، وجود دارند که اّدعاهایی روشن داشته منشاء خود را وحی الهی می دانند که عبارتند از : آیین 

آیین مسیحّیت و دین اسالم ؛ برخی آیین صابئیان را هم جزء این ادیان شمرده اند ، ولی برخی دیگر آن را ملحق به 

یهودیت یا مسیحّیت نموده اند. بنا بر این ، کسی که می خواهد در باره ی ادیان تحقیق نماید کافی است که درباره ی 

 و حّق را بین آنها بجوید.  این چهار دین تجسس نماید

برای این منظور راه آسان این است که شما به کتب تاریخ ادیان مراجعه نمایید. تاریخ ادیان ، علمی است برون دینی که 

به دور از قضاوت ، تنها از تاریخچه ، اعتقادات اصلی و برخی آموزه های مهّم ادیان گزارش می دهد ؛ و کاری به درستی 

 این اعتقادات و آموزه ها ندارد. برای این منظور منابعی خدمت حضرت عالی معّرفی می شود. یا نادرستی 

 ـ آشنايى با اديان بزرگ ، حسین توفیقى  1

 ـ تاریخ ادیان ، علی اصغر حکمت 2

 ( ، مبلغى آبادانى 1ـ 3ـ تاريخ اديان )3

 ـ تاریخ جامع ادیان ، جان بی ناس ، ترجمه علی اصغر حکمت 4

 دیان آسیایی ، مهرداد بهارـ ا 5

 ـ ادیان زنده ی جهان ، رابرت ای هیوم ، ترجمه علی اصغر حکمت و ترجمه ی دیگر از عبدالرحیم گواهی6

 ـ دین شناسی تطبیقی ، کدارناث تیواری7

 ـ تاریخ اصالحات کلیسا ، جان الدار  8

 ـ مسیحّیت و ادیان جهان ، آرنولد توینبی ، ترجمه حسین توفیقی 9

 ـ ریشه های مسیحّیت در اسناد بحرالمّیت ، ژان دانیلو ، ترجمه علی مهدیزاده  11

 ـ در آمدی بر تاریخ و کالم مسیحّیت ، محّمدرضا زیبایی نژاد11

 

چرا » ، « چرا یک دین ؟ » ، « چرا دین؟ » . در موضوع تجسس برای یافتن دین و مذهب حّق چهار مقاله با عناوین 2

توّسط محّقق بزرگوار جناب آقای حمیدرضا شاکرین نگاشته شده که ذیاًل تقدیم محضر انور « شّیع؟ چرا ت» ، « اسالم؟ 

 حضرت عالی می شود. این مقاالت به صورت کتاب نیز منتشر شده اند.

 چــــــــرا دیــــــــن؟

د ديندار بود؟ رابطه دين و ترين پرسش انسان درباره دين اين است كه دين چه فايده و چه لزومي دارد؟ چرا باياساسي

پذير است و در اين صورت، ديني زيستن بهتر است يا زندگي اي است؟ آيا زندگي بدون دين امكانرابطه انسان چگونه

بند؟ آيا توان به هر ديني پايآيد كه آيا ميمنهاي دين؟ پس از روشن شدن چرايي و ضرورت دين اين سئوال پديد مي

اي است؟ يا در میان اديان موجود حق و باطل، نیك رند و گزينش هر ديني كاماًل شخصي و سلیقههمه اديان با هم براب

تر وجود دارد و الجرم و به حكم خرد بايد برترين را برگزيد؟ در گام سوم، براي يك مسلمان يا كسي و بد يا خوب و خوب

همان اسالم است؟ كدامین دلیل پشتیبان اين  آيد كه آيا دين برترشود اين سئوال پديد ميكه به اسالم دعوت مي

هاي عقلي آزمود؟ اكنون بر آنیم كه به ياري خداوند با رعايت اختصار به توان آن را با سنجهمدعاست و چگونه مي

 هاي يادشده بپردازيم.بررسي پرسش

 

 رابطه انسان و دين

ها تأمین كننده بسیاري از نیازهاي انسان، بلكه دار است. دين نه تنگرايش انسان به دين امري ذاتي، عمیق و ريشه

حس مذهبي يكي از »نويسد: مي« تا نه گي دو كه نه تن»خود نیازي بنیادين و نهفته در ژرفاي وجود آدمي است. 

ترين قسمت آن به هیچ يك از رويدادهاي ديگر قابل ترين و ماهويعناصر اولیه ثابت و طبیعي روح انساني است. اصلي

هاي آن از ژرفاي روان ناخودآگاه فوران نیست، بلكه نحوه ادراك فطري وراي عقلي است كه يكي از چشمهتبديل 
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مربوط به هنر )و نیكي( مربوط به اخالق )و راستي( مربوط به علم )مفهوم ديني(،  كند و نسبت به مفاهیم)زيبايي(مي

 «. همان اصالت و استقالل سه مفهوم ديگر است تر، مفهوم مقدس، مقوله چهارمي است كه داراييا به طور صحیح

احساس عرفاني ]ديني[ جنبشي است كه از اعماق فطرت سرچشمه گرفته »نیز بر آن است كه: « آلكسیس كارل»

 «. است و يك غريزه اصلي است

ه زوال فقدان احساس اخالقي و عرفاني در میان اكثريت عناصر فعال يك ملت، زمین»نويسد: وي در جايي ديگر مي

« تولستوي»بیند؛ سقوط يونان قديم معلول چنین عاملي بود. در نگاه قطعي ملت و انقیاد او را در بند بیگانه تدارك مي

يعني ايمان »گويد: استاد مطهري در توضیح اين سخن مي« كند.ايمان آن چیزي است كه انسان با آن زندگي مي»نیز 

هاي زندگي مانند سالمت، امنیت، ثروت و رفاه مردم به برخي از سرمايه به نظر وي«. ترين سرمايه زندگي استمهم

و... توجه دارند، اما به يك سرمايه بزرگ كه نامش ايمان است توجه ندارند؛ چرا كه آنان اصواًل محسوسات و ماديات را 

زندگي بدون، »گويد: مي نیز دين روح زندگي است، او« ويل دورانت»شناسند. در نظر بیش از معقوالت و معنويات مي

 «. روحانگیز و پست است، مانند جسدي است بيدين مالل

ايمان يكي از قوايي است كه بشر به »توان يافت. او مدعي است: مي« ويلیام جیمز»قريب به اين مضمون را در سخن 

 «. كند، فقدان كامل آن در حكم سقوط بشر استمدد آن زندگي مي

ورزي اين ناپذير است. الزمه ذاتي بودن دينشود كه نیاز انسان به دين امري جاودان و زوالاز آنچه گذشت روشن مي

است كه دين همچون ديگر غرايز و نیازهاي ذاتي انسان همپاي حیات بشر بپايد و آينده بشريت را همچون گذشته در 

 ت. توان و نبايد انتظار داشنوردد. الجرم گسست بین انسان و دين را هرگز نمي

دارم ممكن است روزي هر چه را دوست مي»گويد: در پايندگي و ژرفايي تأثیر دين در نهاد انسان مي« ارنست رنان»

هاي حیات است از میان برود، و نیز تر و بهترين نعمتنابود و از هم پاشیده شود و هر چه را كه نزد من لذت بخش

یهوده گردد، ولي محال است كه عالقه به دين متالشي يا محو ممكن است آزادي به كار بردن عقل و دانش و هنر ب

شود، بلكه همواره و همیشه باقي خواهد ماند و در كشور وجود من شاهدي صادق و گواهي ناطق بر بطالن ماديت 

 «.خواهد بود

َفَأِقْم »كرده است:  گرايي انسان را چنین ترسیمتوان يافت كه رمز دينهمه آنچه گفته آمد را در يك آيه زيباي قرآن مي

ها را بر نسانَوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنیًفا ِفْطَره اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها؛ پیوسته رو به سوي دين پاك خداوند داشته باش كه ا

 «.آن سرشته است و آفرينش الهي دگرگون نخواهد شد

 

 كاركردهاي دين

 نسان است. كاركردهاي مثبت دين در سه حوزه قابل بررسي است: دين از جهات متعددي مددرسان و ياور ا

 . حوزه معرفت و دانايي؛ 1

 انساني؛ . حوزه اجتماعي و مناسبات 2

 . حوزه روانشناسي. 3

گذاريم. از هاي آن را به ناچار فرو مياكنون به اختصار به بررسي كاركردهاي روانشناختي، دين پرداخته و ديگر عرصه

هاي جديد هیچ يك مانند نشناختي دين كاركردها و ثمرات بسیاري براي انسان دارد. در میان دانشنظرگاه روا

ناپذير آن را در همین زندگي دنیايي به طور دين و دينداري بر نكشیده و لزوم اجتناب روانشناسي نقاب از رازهاي شگفت

شناسي در پي تعیین حق و باطل و به تعبیر ديگر ملموس روشن نساخته است. البته بايد توجه داشت كه اساسًا روان

هاي اين دانش است. افزون بر آن دين نیست؛ چرا كه تعیین اين مسئله خارج از توان و كارويژه« ارزش صدق»

اي نیز براي اي از اديان كاركردهاي منفيروانشناسي در اين باره نظر به دين خاصي ندارند؛ و چه بسا در برخورد با پاره

تري داشته و فاصله مطرح كنند. مسلمًا هر اندازه ديني از حقانیت بیشتري برخوردار باشد كاركردهاي مثبت دين

گیرد و توان بهترين كاركرد از بهترين دين انتظار داشت. آنچه اين دانش پي ميبیشتري با تأثیرات منفي دارد؛ الجرم مي

اي از رغ از حقانیت و ارزش صدق آن است. چه بسا پارهدر صالحیت آن است ثمرات و كاركردهاي رواني دين فا

 ورزي عبارتند از:كاركردهاي روانشناختي دين و دين

 

 ـ معنا بخشيدن به حيات1

پرسد كه زندگي براي ترين كاركردهاي اساسي دين، تبیین معناي زندگي است. هر انساني از خود مياز مهم

ارد؟ و در مجموع آيا جهان ارزش زيستن دارد يا نه؟ يافتن پاسخي صحیح چیست؟ درد و رنج و مرگ و میرها چه معنا د
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ساز است و ناكامي در برابر آن زندگي سوز. دين با تبیین جاودانگي، حكمت و هدفمندي ها زندگيدر برابر اين پرسش

، خرد پذيرترين و در پرتو تدبیر خداوند حكیم و رحمان و رحیم گیري رو به خیر و كمال و تعالي آن،هستي و جهت

 دهد.دلپسندترين معنا از حیات انسان و جهان را به دست مي

در میان همه بیماراني كه در نیمه دوم حیاتم با آنها مواجه »نويسد: در اهمیت اين مسئله مي« كارل يوستاويونگ»

حیات باشد. با  ام، يكي هم نبوده كه مشكلش در آخرين وهله، چیزي جز مشكل يافتن يك نگرش نسبت بهبوده

اند كه چیزي را كه اديان زنده هر عصر، به پیروان كردهتوان گفت كه همه آنان از آن رو احساس بیماري مياطمینان مي

 «اند و هیچ يك از آنان قبل از يافتن بینش ديني خود، شفاي واقعي نیافته است.دارند، از دست دادهخود، عرضه مي

 داند، يعني دين بهترين معني براي زندگي كردن است. مي« َاَبر معني»ن را عقیده به نیز قدرت دي« ويكتور فرانكل»

معنايي در زندگي بشر و تالش در جهت شناسان نیز برآنند كه گوهر دين واكنش در برابر تهديد به بيبرخي از جامعه

ناختي تفسیر ديني حیات عبارت است اي از بروندادهاي روانشنگريستن به جهان به مثابه حقیقتي معنادار است. پاره

 از:

 بیني و رضايت. احساس خوش1

 . مطبوع سازي زندگي در مجموعه هستي2

 . ايجاد امیدواري3

 . مسئولیت پذيري4

 . نشاط و حركت5

 سازد. بینانه ميهاي ديني نگرش فرد به نظام هستي و قوانین آن را خوشآموزه

شف هستي همچون شهروند كشوري است كه قوانین و تشكیالت و نظامات آن از نظر استاد مطهري فرد با ايمان در ك

، زندگي براي او مطبوع و دلپذير داند و به حسن نیت كارگزاران آن ايمان دارد. الجرم: اواًلرا صحیح و عادالنه مي

آيد. ثالثًا، در او پديد مي« اريامیدو»بیند و روح هاي ترقي و تعالي را براي خود و ديگران فراهم ميشود. ثانیًا زمینهمي

گريزي خود و امثال خود تجربگي و مسئولیتكاري و بيماندگي او شود آن را جز از ناحیه كماگر چیزي موجب عقب

داند. اين انديشه به طور طبیعي ها را زمینه ترقي و تكامل خود ميها و دشوارياي از رنجداند. او همچنین پارهنمي

دارد و از به حركت و جنبش در جهت اصالح خود وامي« امیدواري»و « بینيخوش»آورد و با ت ميشخص را به غیر

 كند.ها استقبال ميدشواري

داند و از قبول آنها ايمان مانند شهروندي است كه قوانین، تشكیالت و كارگزاران كشورش را فاسد ميدر مقابل، فرد بي

افتد، از جهان هاست. او هرگز به فكر اصالح خود نميها و كینهباشته از عقدهاي ندارد. درون چنین فردي انهم چاره

 برد و هستي براي او زنداني هولناك است كه يا بايد از چنگ آن بگريزد و يا با رنج و سختي آن را تحمل كند. لذت نمي

 به شرح ذيل برشمرد:توان تأثیرات معناي ديني حیات بر روان و كنش فرد را با توجه به آنچه گذشت مي

 سازي زندگي، امیدواري، مسئولیت پذيري و جنبش و حركت اصالحي.خوش بیني، مطبوع

 

 . بهداشت، سالمت و آرامش روان2

كننده علمي و هاي خیرهيكي از نیازهاي مهم انسان، سالمت و آرامش روان است. در دنیاي كنوني علیرغم پیشرفت

ب، دلهره، افسردگي و ناآرامي بیش از پیش بر انسان چیره شده و حاجت به آرامش تكنولوژيكي بشر روز به روز اضطرا

شود. نقش دين در سالمت و آرامش روان از جهات مختلفي حايز اهمیت است. در روحي و رواني بیشتر احساس مي

 شناسان قابل توجه است:اين باره تحقیقات انجام شده توسط روان

 

 ي روانيالف. دينداري و تحمل فشارها

هاي ديني نقش مؤثري در تسكین دردهاي روحي، كاهش اضطراب و تحمل دهد انگارهتحقیقات انجام شده نشان مي

 برند. فشارهاي رواني دارند و افراد مذهبي از ناراحتي رواني بسیار كمتري رنج مي

 

 ب. دينداري و افسردگي

سبت معكوس وجود دارد. اين مسئله در عصر حاضر بر اساس تحقیقات، بین دين و افسردگي، استرس و اضطراب ن

 مورد توجه بسیاري از روانشناسان و انديشمندان است.

شود و از طريق اعمال مذهبي و بر آن است كه فرد مذهبي از طريق اعتقادات ديني بر مشكالت چیره مي« ويلر»
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دارد كه نیز اظهار مي« دورمی»شود. هاي اجتماعي متصل ميشركت در مراسم ديني به شبكه وسیع حمايت

كند وابستگي ديني چون بديل ديگر متغیرهاي مؤثر بر سالمت روان مانند وضعیت اقتصادي و حمايت اجتماعي عمل مي

 شود. و منجر به كاهش شیوع افسردگي مي

 

 ج. ديندارى و بزهكارى

منفى وجود دارد و رفتارهاى مذهبى مى بررسى ها گواه بر آن است كه بین ديندارى و بزهكارى و جرم و جنايت رابطه 

 تواند بین آنها تمايز افكند. 

 د. ديندارى و كاهش مصرف الكل و مواد مخدر

افراد مذهبى از مواد مخدر استفاده « ديويدز»و « اوتار»، « اسمارت»، « ادلف»براساس تحقیقات انجام شده توسط 

به ويژه در میان عناصر مذهبى اصولگرايان كمتر از « هیوز»و « لوچ»نمى كنند و يا بسیار كم مصرف مى كنند. از نظر 

همه به مواد مخدر گرايش دارند و هر اندازه ايمان دينى فرد قوى تر باشد احتمال استفاده از مواد مخدر و الكل در او 

 كمتر يا مساوى با صفر است. 

 

 هـ . دين دارى و كاهش خودكشى

، صفحه 17/9/47ر تمدن كنونى بشر است. روزنامه اطالعات مورخه مسأله خودكشى يكى از بحران هاى جدى د

سازمان بهداشت جهانى اخیرًا آمار جالبى درباره خودكشى در كشورهاى مختلف »مى نويسد: « عبور از پنج قاره»

ساله  44تا  15جهان انتشار داده است. به موجب اين آمار در هشت كشور صنعتى جهان خودكشى در بین افراد 

ین علت مرگ و میر در اين كشورها را تشكیل مى دهد. اين كشورها عبارتند از: آلمان غربى، اتريش، كانادا، سوم

 فنالند، دانمارك، مجارستان، سوئد و سوئیس.

كارشناسان سازمان جهانى بهداشت كه اين آمار را پس از ده سال مطالعه كرده اند همچنین اعالم كرده اند كه 

در حال توسعه نیز به طور وحشتناك رو به افزايش است. در اين كشورها حتى جوانان كمتر از خودكشى در كشورهاى 

 سال نیز دست به خودكشى مى زنند. 15

كرده و روشنفكر بیش از آمارى كه از طرف كارشناسان مزبور تهیه شده، نشان مى دهد كه به طور كلى طبقات تحصیل

ثاًل در انگلستان عده زيادى از پزشكان در سال هاى اخیر خودكشى كرده طبقه كارگر اقدام به خودكشى مى كنند. م

اند. تنها در آلمان غربى همه ساله دوازده هزار نفر خودكشى مى كنند و شصت هزار نفر ديگر به نحوى در صدد 

بیش از ترين علت خودكشى آلمانى ها بیمارى عصبى است. در حال حاضر در آلمان غربى خودكشى بر مى آيند. مهم

 يك میلیون نفر از فشار عصبى رنج مى برند و ممكن است هر آن دست به خودكشى بزنند. 

در مقابل، تحقیقات نشان مى دهد خودكشى در كسانى كه در مراسم دينى شركت مى كنند نسبتى بسیار كمتر از 

ى كه به عبادتگاه ها نمى روند ديگران دارد. كامستاك و پاتريچ در يك بررسى نشان دادند احتمال خودكشى در افراد

چهار برابر بیش از شركت كنندگان در محافل دينى است. همه پژوهش ها نشان مى دهد يكى از علل مهم خودسوزى 

 «.ضعیف بودن اعتقادات مذهبى بوده است

ضان ( انجام شده است نشان مى دهد تعداد خودكشى در ماه رم1992«)داراكه»يك بررسى كه در كشور اردن توسط 

 هاى ديگر سال كاهش قابل توجهى را نشان مى دهد. در مقايسه با ماه

 

 و. ديندارى، رضايت از ازدواج و كاهش طالق

مسأله ناپايدارى خانواده و گسست آن يكى از بحران هاى بزرگ دنیاى متمدن كنونى و در پى آورنده نتايج ويرانگر روانى 

، مذهب مهم ترين عامل پاى بندى به خانواده، رضايت از ازدواج و و اجتماعى است. براساس مطالعات انجام شده

كاهش طالق است و اين مسأله عامل مهمى در بهداشت روانى خانواده ها به شمار مى رود. تحقیقات نشان داده 

به بیمارى است مردانى كه همسرانشان را طالق داده و يا از آنها جدا شده اند ده برابر بیش از ديگران در معرض ابتال 

 هاى روانى هستند. 

 

 . سازگارسازى جهان درون و برون؛ كاهش رنج ها3

و در نتیجه كاهش رنج ها و « ايجاد سازگارى بین جهان درون و برون»بهره ديگرى كه از تفسیر دينى حیات بر مى خیزد 

 ناراحتى هاست.
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خارج وجود دارد تفاوت هايى مشاهده مى بدون شك در مواردى بین خواسته ها و تمايالت انسان و آنچه در جهان 

آفرين و مالل انگیز است. اين تفاوت ها مى شود. گاه اين تفاوت ها به گونه اى است كه شرايط خارجى براى انسان رنج

 تواند به گونه هاى مختلف باشد مثل: 

، زلزله، نقص عضو، بیمارى . تفاوت بین خواسته هاى ما و نظام تكوين، مانند شرور و آفاتى چون مرگ و میر، سیل1

 و...

 . بین تمايالت ما و واقعیات اجتماعى، مثل حاكمیت نظام استبدادى و...2 

از طرف ديگر در مواردى واقعیات خارجى به سهولت و در شرايطى كه ما در آن قرار داريم تغییرپذير است؛ در چنین 

سود تمايالت خود مى كوشند؛ اما گاه جهان خارج اصاًل وضعیتى انسان ها به طور معمول در جهت تغییر جهان خارج به 

تغییرپذير نیست، يا در شرايط مورد نظر شخص دگرگون نمى شود؛ و يا تغییر آن مستلزم هزينه هايى تحمل ناپذير و 

دو دهنده اين نامعقول است. در اين موارد بهترين راه سازگارسازى درون با خارج است و دين نیرومندترين عامل آشتى

جهان است. دين با تفسیرى كه از جهان و ناماليمات و رنج هاى آدمى در آن مى دهد، نه تنها ناسازگارى آن دو را از 

میان بر مى دارد؛ بلكه با دادن نقش عبادى به تحمل دشوارى ها و اينكه بزرگ ترين اولیاى الهى چشنده تلخ ترين 

زير شمشیر غمش رقص »مى كند؛ به طورى كه انسان مؤمن مى گويد:  رنجهايند شیرين ترين رابطه را بین آن دو ايجاد

 بهترين راه مقابله با مشكالت تغییرناپذير را مقابله مذهبى مى داند. « الیسون»، از همین رو «كنان بايد رفت

بر جان و  اينكه حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در سرزمین سوزان كربال و ديدن آن همه رنج و مصیبت و زخم هاى بسیار

و زينب كبرى)س( پس از تحمل آن همه دشوارى طاقت فرسا مى « رضا اهلل رضانا اهل البیت»توان خويش فرمود: 

عالى ترين نمايش شكوه ايمان در سازگارى جهان درون و برون و شیرين نمودن رنج و « ما رأيت اّلا جمیال»فرمايد: 

است. بدين ترتیب نه تنها رنج انسان كاهش مى يابد، بلكه در سختى در جهت مقاصد و اهداف بلند الهى و انسانى 

 مواردى شیرين و دلپذير مى شود و اين جز در سايه دين و ايمان دينى امكان پذير نیست.

 پرورىآلبخشى و ايده. هدف4

مورد گرايش يكى از مهم ترين كاركردهاى دين ارائه ايده آل و آرمان مطلوب است. ايده آل اصل يا موضوعى است كه 

انسان قرار گیرد و هدف تالش ها و كوشش هاى او باشد. ايده آل موجب شكل گیرى نوع انتخاب آدمى است. شخص 

آل از مختصات زندگى بشرى و به طور آگاهانه يا ناخودآگاه همه پديده ها را با آن مى سنجد و ارزشداورى مى كند. ايده

آل و واند از يك زندگى حقیقى برخوردار باشد كه آگاهانه براى خود ايدهاز عناصر اساسى آن است. انسان زمانى مى ت

آرمان انتخاب كند. انسان ها در طول تاريخ ايده آل هايى چون رفاه، ثروت، شهرت، مقام، عشق، زيبايى، دانش و... 

 آل آن است كه داراى شرايط زير باشد:انتخاب كرده اند لیكن بهترين ايده

 . منطقى باشد.1

 قابل وصول باشد. .2

 آدمى را كنترل كند.« من طبیعى». تمايالت سودجويانه و خودخواهانه و 3

 . در انسان چنان كششى ايجاد كند كه از درون به سوى هدف اعالى حیات حركت كند.4

 چنین آرمانى تنها از دين حق و معناى دينى حیات بر مى خیزد. 

لم، ما را از آنچه هست آگاه مى كند و دين )وحى( است كه ما را به آنچه ع»مى گويد: « اينشتین»از قول « میلر بروز»

 «. كه سزاوار است كه باشد مطلع مى كند

 

 . پاسخ به احساس تنهايى5

شهرها به شدت رو به افزايش است، مسأله احساس يكى از رنج هاى بشر كه در جهان صنعتى و پیدايش كالن

در اينجا تنهايى فیزيكى يعنى جدايى از ديگران نیست؛ بلكه گونه هاى ديگرى تنهايى است. منظور از احساس تنهايى 

هم چون ناتوانى ديگران در پاسخ دهى به برخى از نیازهاى انسان، عدم درك ديگران از شخص و يا سرگرمى ديگران به 

تأمین خواسته ها و كار خود و جستجوى منافع خويش و عدم توجه عمیق، جدى، خیرخواهانه و ديگرخواهانه در جهت 

 نیازهاى شخص است. 

به عبارت ديگر، انسان در اين دنیا خود را در میان انبوه مردمانى مى يابد كه همواره در بند خودخواهى هاى خويشند و 

حتى اگر اعمالى به ظاهر نیك و مفید به حال ديگرى انجام مى دهند عمدتًا آمیخته به انواع درخواست ها، گرايش ها و 

انجام نمى دهد. اما در « من»كارى براى « من»واهى هاى ظاهر و پنهان است و كسى صد در صد به خاطر خودخ
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 نگرش دينى، انسان هیچ گاه تنها نیست. 

 

 . تقويت قدرت كنترل غرايز6

براى از جمله خطراتى كه همواره جامعه بشرى را مورد تهديد قرار داده و در عصر قدرت و تكنولوژى خطراتى صد افزون 

بشريت به بار آورده لجام گسیختگى غرايز، خودخواهى ها و تمايالت سركش نفسانى است. اين پديدة شوم نه تنها از 

جانب علم و دانش و فلسفه هاى بشرى مهارشدنى نیست، بلكه اربابان قدرت و دانش را نیز به اسارت خود درآورده و 

 ه است.علم و تكنولوژى را نیز در اين جهت، استخدام كرد

سوز آن عامل نیرومندى كه انسان را از اسارت هواهاى نفسانى آزاد ساخته و قدرت رويارويى با طغیان هاى زندگى

 نفس اماره را مى بخشد، ايمان استوار دينى است.

يعنى غیر از خداباورى و ايمان مذهبى هیچ «. اگر خدا )دين( نباشد همه چیز مباح است»مى گويد: « استايوفسكى»

عدالتى، تجاوز و فساد و تباهى و رام كردن نفس اماره و امل ديگرى توان بازدارندگى از اعمال ضداخالقى، بیمارى بىع

 سركش آدمى را ندارد. 

 

 . ديگر كاركردها7

تنى و جسمانى ديگرى براى دين ذكر شده كه شناختى، فراروانشناختى، روان افزون بر آنچه گذشت كاركردهاى روان

 ناوين آنها بسنده نموده و خواننده عزيز را به مطالعه و جستجوى بیشتر در اين زمینه فرا مى خوانیم:به ذكر ع

. بهداشت و سالمت جسمانى، طول عمر، پايدارى در فعالیت هاى فیزيكى، تقويت سیستم ايمنى و دفاعى بدن، 1

 تسريع در بهبودى و كوتاه كردن دوران درمان. 

 سلیم در جهانى آكنده از سرگردانى و تعارضات فكرى. . ايجاد خضوع، تعبد و ت2

 . عشق و محبت، پاسخ به غرايز فرامادى بشر و ايجاد لذت هاى فراجسمانى، تصفیه غم ها و جذب شادى ها. 3

 . كاهش اضطراب، ترس ها و وحشت ها؛ به ويژه ترس از مرگ. 4

 يرسازى ذهنى. . افزايش قدرت كنترل و مديريت ذهن )سايكو سیبرنیتك( و تصو5

 بخشى، انسجام و تعادل شخصیت ، رهايش از آشفتگى و هماهنگ سازى افكار و احساسات. . هويت6

 آفرينى و افزايش قدرت پايدارى در برابر دشمنان و زورمندان. . شجاعت7

 . بهداشت و سالمت روح و حقیقت برين وجود آدمى. 8

 ى. . ايجاد وقار و سنگینى و دورى از جلفى و سبك9

 . كاهش و كنترل عملیات جنسى. 11

مى نويسد: « دين و نیازهاى فرد»به پايان مى بريم. او در مقاله « میلتون يینگر»بندى اين نوشتار را با سخنى از جمع

 در پزشكى روان تنى وقتى نكات زير را مالحظه كنیم، ارزش دين آشكار مى شود:»

ى كند و به عقل وى روشنگرى الزم را مى بخشد. دين براى يك فرد . دين، انسان را به يك فلسفه حیات مسلح م1

 نما براى يك كشتى و در درياى زندگى جهت و راهنمايى در اختیار او مى نهد.نقشى را ايفا مى كند كه قطب

 . دين بر اراده انسان تأكید مى نهد، آن را تقويت و فرد را كمك مى كند تا به فرمان هاى عقل گردن نهد.2

 «دين نیازهاى اساسى روح، به ويژه نیاز به عشق و جاودانگى را، تحقق مى بخشد. .3

 

  

 چـــــــــــــــرا یـــک دیــــــــــــــن؟

 چيستي پلوراليسم ديني؟

 هاي زير دانست: توان مشتمل بر گمانهپلورالیسم ديني را مي

ـ منظور از حقانیت اديان اين است كه اواًل اعتقادات همه آنها به طور نسبي صادق است و هیچ ديني از حقانیت 1

 مطلق برخوردار نیست. )پلورالیسم نسبي صدق( 

ـ پذيرش و تعبد به هر ديني جايز بوده و هیچ ترجیحي براي پذيرش ديني نسبت به دين ديگر وجود ندارد. )پلورالیسم 2

 (اعتبار

 ـ همة اديان از نظر سعادت و رستگاري پیروانشان تأثیر برابر دارند. )پلورالیسم نجات(3

ـ منظور از حقانیت اديان، بر حق بودن َعْرضي و همزمان است؛ نه در طول زمان. به عبارت ديگر ادعا اين نیست كه 4
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 ها و در عرض يكديگر بر حقند.مه زمانآيین هر پیامبري در زمان خود بر حق بوده است؛ بلكه اديان گوناگون در ه

بر »توان ، نميـ حقانیت اديان، به طور مساوي است؛ نه داراي مراتب تشكیكي. به عبارت ديگر براساس اين انگاره5

مندي بیشتري از حقیقت كسب كند و دين ديگر، در رتبه فروتر از را درجه بندي كرد تا در پرتو آن، ديني، بهره« حق بودن

 ار گیرد. بر اساس اين انگاره، هیچ فرقي بین اسالم، يهوديت، مسیحیت و يا ديگر اديان بزرگ نیست.آن قر

ـ منظور از حقانیت اديان حقانیت در جهات مشتركشان نیست؛ بلكه اديان ـ با اختالفاتي كه دارند ـ بر حقند. به عبارتي 6

و ثنويت زرتشتي، و همه آنها همان بهره از حقیقت  ديگر توحید اسالمي همان اندازه بر حق است كه تثلیث مسیحي

 گرايي دارد.خدايي بوداييرا دارند كه بي

 

 عقل و پلوراليسم ديني

 دهد اين مسئله داليل متعددي دارد از جمله:هاي عقلي بر بطالن پلورالیسم ديني گواهي ميكاويژرف

ها و عقايد ديگر اديان در تضاد و يا بعضي از آنها با آموزه هايي هستند كهـ استلزام تناقض: اديان موجود داراي آموزه1

باشد. بنابراين حقانیت همه آنها، مستلزم جمع ضدين و يا جمع نقیضین است و چنین چیزي محال است. به تناقض مي

د در فاعلیت عنوان مثال آيین اسالم، بر يكتايي خداوند و توحید در همه مراتب آن اعم از توحید ذاتي و صفاتي و توحی

 يعني، خداي پدر، خداي پسر و خداي روح القدس ـ است!ـ « تثلیث»تأكید دارد. در مقابل، مسیحیت قائل به 

 انگاري منشأ خلقت گرايش دارد!و دوگانه« ثنويت»گري نیز به زرتشتي

 م يكتاپرستي صحیح باشد،ها، نافي ديگري است. بنابراين اگر هر سه دين، بر حق باشند، بايد ههر يك از اين آموزه

انجامد و محال است؛ زيرا يگانگي خداوند، مساوي پرستي. چنین چیزي به تناقض ميگانهپرستي و هم سههم دوگانه

با نفي دو يا سه انگاري اوست. در حالي كه ثنويت و امثال آن، به خدايي بیش از يكي، اقرار دارد. بنابراين حقانیت همه 

 دا هم بیش از يكي است و هم نیست و اين تناقض است و محال.آنها؛ يعني اينكه خ

هاي ديگر را هاي مخالف در دينـ خودستیزي: حقانیت همة اديان، خودستیز است؛ زيرا به طور معمول هر ديني آموزه2

ند ـ بايد اين انگارد. بنابراين هر يك از اين اديان ـ اگر بر حق باشنفي كرده و يا به طور كلي دين ديگر را باطل مي

آيد و ادعايشان نیز بر حق بوده و مورد قبول قرار گیرد. بنابراين از حقانیت هر دين، بطالن ديگر اديان به دست مي

دهد. در نتیجه پلورالیسم ديني، خود برانداز است انگاري هر ديني بطالن ديگر اديان را نتیجه ميپلورالیسم ديني؛ حق

 د كه درصدد نفي آن بوده است.دهو همان چیزي را نتیجه مي

ـ استلزام بطالن همه اديان: پنداره پلورالیسم سرانجامي جز بطالن همه اديان ندارد؛ زيرا اين انگاره از سويي، به 3

كنند! نتیجه اين كند و از ديگر سو، اديان موجود معمواًل حقانیت عرضي يكديگر را نفي ميحقانیت همه اديان حكم مي

 باطل انگاري همه اديان و شكاكیت و سرگرداني نیست. تعارض چیزي جز

فرض بنیادين و زيرساخت تئوريك انگاره پلورالیسم نسبیت معرفت و يا نسبیت حقیقت است. بر اساس اين ـ پیش4

اي از جهاتي گمانه هیچ حقیقت مطلق و پايداري وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد قابل شناخت نیست. چنین پنداره

باشد. از جمله ايرادات وارد بر آن خودشمولي و بدين وسیله خويش براندازي آسیبمند و ويرانگر بنیادي معرفت مي چند

 است، چرا كه: 

شود كه همین گزاره مطلق است يا الف( اگر هیچ حقیقت مطلقي ـحتي خداـ وجود نداشته باشد سئوال مي

نقیض سالبة كلیه موجبه جزئیه است. و اگر غیرمطلق است غیرمطلق؟ اگر مطلق است كه خودش را نقض كرده زيرا 

پذير است و بازوال آن انگاره رقیبش يعني وجود واقعیاتي مطلق تحقق خواهد پس همین مدعا خود امري نسبي و زوال

 يافت. پس در هر صورت واقعیاتي مطلق و پايدار وجود خواهند داشت.

شود كه همین گزاره چگونه معرفتي است؟ نسبي يا سئوال ميپذير نباشد ب( اگر هیچ واقعیت مطلقي شناخت

اي گذرا و نسبي است پس جاي خود را به انگاره رقیب يعني مطلق؟ اگر مطلق است خود را نقض كرده و اگر گزاره

 سپارد.هاي ثابت و پايدار از حقیقت ميوجود فهم

 ديان را بكاويم و منطق قرآن مجید را در اين باره بررسیم:اكنون جاي آن دارد كه از منظر درون ديني نیز مسئله حقانیت ا

 

 قرآن و پلوراليسم ديني

قرآن حقانیت طولى شرايع انبیاى الهى را مى پذيرد و همه آنها را در عصر خود اسالم به معناي واقعي كلمه مى داند؛ 

 اما حقانیت عرضى اديان را نمى پذيرد.

دين حق در اسالم و نفى پلورالیسم و تكّثرگرايى دينى، به صراحت با بعضى از  آيات قرآنى عالوه بر داللت بر انحصار
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اصول و مبانى پلورالیسم، مخالف است و آن را ابطال مى كند. آياتى كه در اين زمینه وجود دارد، به چند بخش تقسیم 

 مى شود:

 

 . امكان رسيدن به حقيقت 1

و عدم امكان دستیابى به حقیقت ـ كه از مبانى و پیش فرض هاى آياتى از قرآن با مبناى شكاكیت و نسبیت گرايى 

پلورالیسم دينى است ـ در تضاد و تقابل است و نشان مى دهد كه از ديدگاه قرآن، به هیچ وجه شكاكیت و نسبّیت در 

 امكان پذير است. برخي از اين آيات عبارتند از:« حقیقت»دين، مورد پذيرش نیست و رسیدن به 

 كه شك ورزان را مورد سرزنش قرار مى دهد.  . آياتى1ـ1

. آياتى كه ادله پیامبران را روشن و آشكار و ترديد شكاكان را بى وجه معرفى مى كند. براى مثال در رابطه با آشكار 2ـ1

ى در دين نیست؛ به درستى ال ِإْكراَه ِفى الدِّيِن َقْد َتَبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ؛ هیچ اكراه»بودن حقیقت اسالم مى فرمايد : 

 «. كه راه هدايت از گمراهى، روشن گرديد

 . آياتى كه امر به تبعیت از علم و يقین و نهى از پیروى ظن و گمان دارد. 3ـ1

 

  . عدم قبول غير اسالم2

دانسته، به اين آيات با صراحت، اسالم را تنها دين حق و صراط مستقیم معرفى مى كند و پیروي از ديگر اديان را باطل 

 پیروى از اسالم دعوت مى كند:

دينى ]ديگر[  َو َمْن َيْبَتِغ َغْیَر اْلِإْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفى اْلآِخَرِة ِمَن اْلخاِسِريَن؛ و هر كس جز اسالم،. »1ـ2

همه پیامبران الهى را راهبر به سوى  البته اسالم«. جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است

دانسته و دين همه را اسالم مى داند. بنابراين پیروى از پیامبران خدا، در عصر رسالتشان، همان اسالم « حقیقت»

 است و مصداق آن در زمان رسالت حضرت ختمى مرتبت، پیروى از آيین حضرت محمد)ص( است. 

الَِّذى َو اَل النَّصارى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهدى َو َلِئِن اتََّبْعَت َأْهواَءُهْم َبْعَد َو َلْن َتْرضى َعْنَك اْلَیُهوُد . »2ـ2

ه از كیش جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َو ال َنِصیٍر ؛ هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى شوند، مگر آنك

آنان پیروى كنى. بگو : در حقیقت، تنها هدايت خداست كه هدايت ]واقعى[است و چنانچه پس از علمى كه تو را حاصل 

 «.شد، از هوس هاى آنان پیروى كنى، در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشت

َمِسیُح اْبُن اللَِّه ذِلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفواِهِهْم ُيضاِهُؤَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َو قاَلِت اْلَیُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َو قاَلِت النَّصارى اْل. »3ـ2

َقْبُل قاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكوَن؛ و يهود گفتند : ُعَزير، پسر خداست و نصارا گفتند : مسیح، پسر خدا است! اين سخنى 

فتار كسانى كه پیش از اين كافر شده اند، شباهت دارد. خدا آنان را بكشد؛ است ]باطل[كه به زبان مى آورند، و به گ

 «چگونه ]از حق [ بازگردانده مى شوند؟!

 آيات فراوان ديگرى از اين سنخ وجود دارد كه شما را به تأّمل و تدّبر بیشتر در آنها ارجاع مى دهیم. 

 

 . دين همه انسان ها3

را مخاطب قرار داده و به دين اسالم دعوت نموده و قرآن و پیامبر اسالم را هادى  بسیارى از آيات قرآن، همه انسان ها

َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیرًا َو َنِذيرًا؛ و ما تو را »همه انسان ها معرفى كرده است. از جمله اينكه مى فرمايد : 

در جاى ديگر مى «. دهى و ]از عذاب او[ بترسانى...داش الهى [ بشارتنفرستاديم، مگر براى همه مردم تا ]آنها را به پا

«. ُقْل يا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّى َرُسوُل اللَِّه ِإَلْیُكْم َجِمیعًا؛ بگو : اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم»فرمايد : 

ْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلعاَلِمیَن؛ آن كتاب )قرآن( نیست، مگر ِإ»در رابطه با همگانى بودن قرآن در موارد مختلفى مى فرمايد : 

 «.تذكرى براى همه جهانیان

 

 . فراخوانى اهل كتاب به اسالم 4

قرآن مجید اهل كتاب را به اسالم فرا خوانده و روى گردانى از آن را كفر و حق پوشى تلقى نموده و به شدت از آن 

 توبیخ مى كند:

ر ما به سوى شما آمد؛ در حالى كه بسیارى از حقايق كتاب ] آسمانى [ را كه شما مخفى اى اهل كتاب! پیامب»

داشتید، روشن مى سازد و از بسیارى از آنها صرف نظر مى كند. آرى از جانب خدا به سوى شما نور و كتاب آشكارى 

هدايت مى كند و به فرمان خود،  آورد. خداوند به بركت آن، كسانى كه خشنودى او را پیروى كنند، به راه هاى سالمت
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 «. از تاريكى ها به سوى روشنايى مى برد و آنها را به راه راست هدايت مى كند

يا اهل اْلِكتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآياِت اللَِّه َو َأْنُتْم َتْشَهُدوَن؛ اى اهل كتاب! چرا به آيات خدا »قرآن در جاى ديگر مى فرمايد : 

 «.لى كه ]بر درستى آن [ گواهیدكافر مى شويد، در حا

در اين زمینه آيات فراوان ديگرى وجود دارد كه بر بطالن پلورالیسم دينى، به گونه هاى مختلف داللت دارد و همگان را به 

 بررسى و شناخت اسالم و پیروى از آن فرا مى خواند. 

 چكیده ديدگاه اسالم پیرامون حقانیت و اعتبار عبارت است از:

ق، تنها اسالم است. اسالم همان آيین توحیدى به معناى كامل كلمه و در همه ابعاد آن است كه دين همه . دين ح1

پیامبران الهى بوده و آنان، همگان را به سوى آن دعوت كرده اند. بنابراين آموزه هايى چون تثلیث، ثنويت و... هرگز بنیاد 

 و اساس درستى ندارد.

كثرت طولى است ؛ يعنى، آنچه در طول تاريخ تغییر كرده، شريعت الهى بوده است و  . از نظر اسالم، شريعت داراى2

هر پیامبر صاحب شريعتى، شريعت پیشین را نسخ نموده و شريعتي كامل تر، متناسب با رشد بشر و مقتضیات زمان 

م همه شرايع پیشین عرضه كرده است. بنابراين تكّثر طولى ـ نه عرضى ـ شريعت وجود داشته است و با شريعت خات

 نقض شده و تنها دين مقبول، توحید ناب و شريعت محمدى) ص( است.

نمايد كه با توجه به انحصار حقانیت در دين توحیدي اسالم و شريعت آسماني محمدي)ص( اكنون اين سؤال رخ مي

به جهت بطالن دينشان اهل  يهوديان، مسیحیان، زرتشتیان و پیروان ديگر اديان چه وضعي خواهند داشت؟ آيا همه آنان

 دوزخ و شقاوتند يا اهل نجات و رستگاري؟ در برابر اين پرسش سه رويكرد وجود دارد: 

 

 گيرانه ـ انحصارگرايي سخت1

اند. به عنوان بر اساس اين گمانه در میان همه اهل زمین تنها پیروان دين و مذهب و فرقه واحدي اهل نجات و رستگاري

شیعه دوازده امامِي پايبند به همه اصول مذهب و احكام شريعت امكان رستگاري دارد و ديگران مثال تنها مسلمان 

همه نارستگارانند. چنین نگرشي نه مبناي خردپذيري دارد و نه با منطق اسالم تالئم دارد. از نظر عقلي اين گمانه 

ها و دف اساسي خلقت انسان و مالكمغاير با اصل غلبه خیر بر شر است و از نظر ديني با غلبه رحمت خدا و ه

 معیارهاي رستگاري و نارستگاري ناسازگاري دارد. 

 

 ـ تكثرگرايي نجات2

اند. به عبارت ديگر شرط نیك فرجامي فقط دينداري است و براساس اين گمانه، همه پیروان اديان اهل نجات و رستگاري

زمینه ندارد. اين گمانه مبتني بر پلورالیسم ديني است كه بس، اما اينكه كدامین دين را برگزينیم هیچ نقشي در اين 

 بطالن و ناراستي آن از نظر عقل و دين مورد بررسي واقع شد. 

 

 گرايي اعتداليـ قرآن و نجات3

گرايِي حق و باطل يكسان انگار. را در نگاه قرآن تابد و نه كثرتگیري انحصارگرايانه را بر ميقرآن در باب نجات نه سخت

 ر و انحراف از دين حق دو گونه است:كف

 . كفر عناد و لجاجت)جحود(؛ كسي كه داراي چنین كفري است از نظر اسالم قطعًا مستحق عقوبت است. 1

. كفر جهالت و ناداني؛ چنین كفري اگر ناشي از تقصیر و كوتاهي عمدي شخص نباشد، بلكه صاحب آن از سويداي 2

كه با آن آشناست باشد، و با قلب سلیم و تسلیم قلبي در برابر حق، خدا را دل جوياي حقیقت و پیرو آن در حدي 

هايي است كه بر بندگان تمام كرده و سازد؛ چراكه عذاب خدا تابع حجتمالقات كند؛ خداوند او را معذب نمي

راط نجات را آيین ستیزانه آنها در برابر حجج الهي. قرآن ضمن آنكه تنها دين حق و صهاي منفي آگاهانه و حقواكنش

 كند از جمله: داند، به نكات مهمي در كنار اين مسئله پیرامون شرايط نجات و رستگاري اشاره مياسالم مي

َيْوَم ال َيْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن * ِإال َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِلیٍم؛ روزي كه مال و پسران سود »فرمايد: الف( درباره قیامت مي

 « جز اينكه كسي با قلب سلیم نزد خدا بیايد. قلب سلیم نیز قلب تسلیم در برابر خدا و حقیقت است. نبخشد

َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبیَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوال؛ ما چنین نیستیم كه رسول نفرستاده )بدون اتمام »فرمايد: ب( از طرف ديگر قرآن مي

 «حجت( كسي را عذاب كنیم.

ِإنَّ اللََّه ال ُيِضیُع َأْجَر اْلُمْحِسِنیَن ؛ خدا هرگز پاداش نیكوكاران را تباه »ديگر قرآن يادآور شده است كه در جاهاي  ج(
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 «سازد.نمي

 شود كه سعادت اخروي در گرو عوامل متعددي است از جمله: از آنچه گذشت روشن مي

 ـ حسن فعلي يا گزينش راه درست1

 ي درون و تسلیم امر حق بودنـ حسن فاعلي يعني سالمت و پاك2 

 هاي انسان در برابر آن.ـ برقراري حجت الهي و چگونگي برخورد و واكنش3 

انگاره فوق خرد پذيرترين انگاره است؛ در اين انگاره از سويي مسئولیت انسان در جستجو و گزينش راه حق محفوظ 

ادي به راه حق و حقیقت مورد عذاب و شقاوت است و از ديگر سو هیچ انساني صرفًا به جهت عدم دستیابي غیر ار

 گیرد. قرار نمي

 

 معيارهاي دين حق

ها وظیفه دارند تا در حد توان به شناسايي آيد كه اگر تنها يك دين برحق است و همه انساناكنون اين سئوال پديد مي

ها و اديان باطل ادن آن از راهو كشف دين حق پرداخته و از آن پیروي كنند؛ چه راهي براي تشخیص دين حق و تمیز د

توان دريافت كه در میان همه اديان موجود تنها آيین اسالم برحق است؟ به ياري خدا اين مسئله وجود دارد و چگونه مي

 گیريم.را در شماره آتي پي مي

 

  

 (1چـــــــرا اســالم ؟)

 سنجه هاي حقانيت : 

 : شاخص ه هاي اساسي حقانیت يك دين چهار امر است

 

 . بنياد الهي 1

 اصل الهي بودن يك دين از راه هاي زير قابل بررسي است:

 

 ـ آموزه هاي دين1ـ 1

با مراجعه به آموزه هايي كه هر ديني براي خود دارد ـ چه اين آموزه ها در قالب كتاب مقدس باشد يا گفتارهاي پیامبر 

هي است يا خیر؟ در اينجا معقول و منطقي بودن، داشتن آن دين ـ مي توان پي برد كه آيا يك دين، واقعًا دين حق ال

هماهنگي و انسجام، پاسخ گويي به نیازهاي ابدي و اساسي انسان، وجود نظام اعتقادي، ارزشي و عبادي، 

هدفمندي و مطابقت با سیر و سرشت جوهري انسان، بهترين شاخص هايي است كه مي تواند ما را به حق بودن يك 

 دين رهنمون شود.

 

 ـ تأييد دين قبلي يا بعدي1ـ 2

از آنجا كه اديان آسماني، با يكديگر پیوند عمیقي دارند و هر ديني مؤيد و تكمیل كننده دين قبلي است، مي توان با 

مراجعه به نصوص معتبر رسیده از پیامبري كه حق بودن دينش براي ما به اثبات رسیده است، كشف كرد كه آيا اديان 

ين دين رسیده اند يا نه. اين روش از جايگاه ويژه اي برخوردار است كه كمتر بدان توجه شده است. از ديگر، به تأيید ا

 طريق اين روش عدم حقانیت همه ادياِن ادعايِي پس از پیامبر خاتم نیز اثبات مي شود.

 

 ـ اعجاز1ـ 3

امبر بايد به طور قطعي اثبات شود. معجزه پیامبر يكي از داليل اثبات صدق نبي و بنیاد الهي دين اوست. معجزه پی

بنابراين كسي كه در حقانیت ديني تحقیق مي كند بايد خود آن معجزه را مشاهده كند و يا از طريق نقلي كه صدق آن 

قطعي و غیرقابل ترديد است با آن آشنا شود. مورد نخست تنها در مورد حاضرين در محضر پیامبر امكان پذير است و 

بهره اند، جز در مورد قرآن كه معجزه زنده و ابدي است و همگان مي توانند با اين سند رسالت ارتباط غايبان از آن بي 

 مستقیم برقرار كنند و اعجاز آن را تجربه كنند.

 

 ـ روش تاريخي1ـ 4
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صي با رجوع به گزارش هاي مستند، معتبر و كافي تاريخي، مي توان فهمید كه آيا دين خاصي داراي ويژگي ها و خصاي

كه بیان شد هست يا خیر؟ تاريخ در اين باره، يكي از منابع شناخت ما در اديان مطابق با واقع است. اين چهار روش در 

 عین مجّزا بودن از يكديگر، در پاره اي موارد مي توانند مكمل يكديگر در اثبات حقانیت يك دين باشند.

 

 ـ ادعاي خود دين1ـ 5

 لهي به سه صورت قابل تصور است: ادعاي خود دين نسبت به بنیاد ا

 ـ يا ديني ادعاي الهي و وحیاني بودن دارد. 

 ـ يا ديني ادعا دارد که از سوي خداي هستي نازل نشده. 

 ـ يا ديني نسبت به اين مسئله ساکت است. 

ه يا عکس آن را در مورد اول بايد صدق مدعا را از طريق راه هاي پیشین آزمود. اما اگر ديني ادعاي الهي بودن نداشت

داشته باشد، مانند اديان ابتدايي و قديم همچون آنیمیسم، فتیشیسم، میترانیسم، هندوئیسم، برهمنیسم، 

جنیسیم، و اديان تركیبي مانند سیكیسم و يا اديان فلسفي چون بوديسم و کنفوسیونیسم و بسیاري از اديان قديم 

یث هندي و... کاماًل از مجراي بحث خارج مي شوند و حوزه آمیخته به شرك مثل تثلیث بابلي، تثلیث رومي، تثل

 تحقیقات، منحصر به اديان مدعي الهي بودن چون اسالم، مسیحیت، يهوديت و زرتشتي گري مي شود.

 

 ـ تحريف ناشدگي2

آن  صرف بنیاد الهي در اصل نخستین يك دين براي اثبات حقانیت فعلي آن كافي نیست؛ بلكه بايد وثاقت كتاب آسماني

 از جهت مصون بودن از تحريف و دستكاري هاي بشري نیز اثبات شود.

 2و  1ـ 1براي اثبات وثاقت كتاب آسماني، يعني استناد قطعي آن به پیامبر و تحريف نشدن آن، مي توان از روش هاي 

 نیز كاربرد دارد. 1ـ 3استفاده نمود. در خصوص قرآن به لحاظ اعجاز بودنش روش  1ـ 4و  1ـ

 

 نسخ ناشدگيـ 3

 نسخ شدن يا نشدن يك دين از دو طريق به دست مي آيد:

 

 ـ عدم پيدايش شريعت حقه پسين  3ـ1

براساس اين ضابطه تا زماني كه شريعت الهي جديدي نازل نشود شريعت قبلي باقي است و با پیدايش شريعت جديد 

ا آمدن شريعت جديد براي همیشه منسوخ خواهد شد. اين روش نسخ نشدن را به طور موقت ثابت مي كند و ب

شريعت پیشین منسوخ شناخته مي شود. از اين رو با آمدن شريعت اسالمي همه شرايع پیشین براي همیشه 

 منسوخ خواهند بود.

 

 ـ ادعاي خاتميت 3ـ 2

صدق ديني كه اصل الهي بودن و تحريف ناشدگي كتاب آسماني آن اثبات شده باشد اگر ادعاي خاتمیت كند، به لحاظ 

قطعي اين ادعا نسخ ناپذيري آن براي همیشه ثابت مي شود و مالكي براي كشف كذب و عدم حقانیت همه اديان 

ادعايي بعدي خواهد شد. بنابراين خاتمیت اسالم به تنهايي دلیل قاطع بر كذب و بطالن همه اديان بعد از آن همچون 

 همیشه اختصاص به دين مبین اسالم دارد.  آيین سمیك و بهائیت مي باشد. بر اين اساس حقانیت براي

 

 ـ خردپذيري4

بررسي تطبیقي اديان براساس اين مسئله، تحقیقي گسترده و فراخ دامن مي طلبد. در عین حال به طور فشرده و 

 كوتاه، اشاراتي در مقايسه چند دين بزرگ خواهیم داشت:

در اسالم، خردپذيرترين « توحید»ين راستا آموزه آن است. در ا« خداشناسي»الف( مهم ترين ركن اساسي يك دين، 

و « تثلیث»آموزه است و ادله متقن بسیاري بر آن گواهي مي دهد. اثبات توحید به خودي خود، ابطال كننده آموزه 

 است. بنابراين همین مسئله، به تنهايي براي اثبات عدم حقانیت اديان غیر توحیدي كافي است.« ثنويت»

ان، به رغم دارا بودن پیشینه الهي، در طول تاريخ دچار تحريفات چشمگیري شده و اصالت خود را از ب( بسیاري از ادي

دست داده اند. همین مسئله باعث شده كه آموزه هاي خردستیز بسیاري در اين اديان رخ نمايد. اكنون از باب نمونه 
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عتیق كتاب مقدس يهوديان و مسیحیان، هر  تنها به چند نمونه از تحريفات عهدين اشاره مي شود. گفتني است عهد

 دو است، و عهد جديد كتاب مقدس مسیحیان مي باشد.

 

 تحريفات عهدين 

 . تناقضات:1

هیچ تناقضي نبايد در آن كتاب وجود داشته باشد. اكنون با توجه به »ارنست رنان درباره كتاب مقدس مي نويسد: 

در عین حال كه گنجینه هايي تاريخي و زيباشناختي بر من نمايان  مطالعه دقیقي كه در كتاب مقدس انجام داده ام،

شد، اين نكته نیز براي من اثبات شد كه اين كتاب همچون ديگر كتب قديمي از تناقضات، اشتباهات و خطاها مستثنا 

 «. داردنیست. در اين كتاب داستان هاي دروغین، افسانه ها و آثاري كه كاماًل نگارش يافته انسان است، وجود 

 

 . اتهامات ناروا به پيامبران:2

عالوه بر رسوخ تحريفات بنیادي و اعتقادي در كتاب مقدس، پاره اي از اتهامات ناروا و غیراخالقي به برخي از پیامبران 

 نسبت داده شده است كه قلم از بیان آن شرم دارد!! 

اب نوشانده، مست كردند و با او همبستر شدند. در عهد قديم درباره حضرت لوط)ع( آمده است كه دخترانش وي را شر

همچنین داستان شرم آوري درباره حضرت داوود)ع( در عهد قديم )كتاب دوم سموئیل( آمده است. براساس اين 

را ديد كه در حال شست و شوي خود بود. حضرت داوود)ع( به آن زن عالقه « اوريا»داستان، وي از پشت بام زن زيباي 

نه اي، اسباب فرستادن اوريا به جنگ و كشته شدن وي را فراهم ساخت و پس از گذشت مدت ماتم مند شد و به گو

 فقدان اوريا، همسر او را به خانه خود برد. 

 

 . وجود افسانه ها: 3

وجود افسانه هاي بي پايه در كتاب مقدس، يكي ديگر از جنبه هاي تحريف آن است؛ از جمله مي توان به كشتي 

 عقوب با خدا و غلبه او بر خدا، اشاره كرد!! گرفتن حضرت ي

برجسته ترين عضو مكتب تفسیري اسكندريه در رابطه با وجود افسانه هاي غیرعقالني در عهدين مي « اوريگن»

وقتي كه شیطان عیسي را باالي كوهي بلند »حتي اناجیل، مملو از چنین عباراتي است؛ مانند اين جمله كه »نويسد: 

خواننده دقیق صدها عبارت مشابه ديگر در اناجیل « ... نجا قلمرو كل جهان و عظمت آن را به او نشان دهدمي برد تا از آ

مي يابد؛ مطالبي كه او را متقاعد خواهند ساخت كه حوادثي كه اصاًل رخ نداده اند داخل گزارش حوادثي شده اند كه 

 به راستي رخ داده اند. 

 

 . انسان شناسي بدبينانه:4

ن معتقدند: آدم در بهشت به گناه آلوده و اين گناه به حساب همة فرزندان او نوشته شده است؛ يعني، انسان مسیحیا

ذاتًا با به دوش كشیدن بار گناه، به دنیا مي آيد! حتي اگر پس از آمدن به دنیا هیچ گناهي مرتكب نشود از طرف ديگر 

اهد بخشید و تصلیب و تنها به دار كشیده شدن حضرت هرگونه تالش و عمل او در رهايي از اين خطا، سودي نخو

عیسي، كّفاره گناه ذاتي و جبلي انسان است! پس انسان نه با اختیار خويش گنهكار و پلید گشته و نه با گزينش 

 اختیاري خود پاك مي شود.

 

 . تقويت ظلم:5

وت در برابر حاكمان ظالم، به بهانه اين يكي ديگر از آموزه هاي نامعقول كتاب مقدس، توجیه ظلم و ستم و دعوت به سك

 است كه آنان، حاكم و سايه خدا در زمینند!! 

 

 . علم و معرفت ستيزي:6

ستیز با دانش و آگاهي بشر هم در بن مايه عقايد مسیحي نهفته است و هم در سیره ارباب كلیسا در نگرش 

دانايي بود )شرح بیشتر اين مسئله در مطالب بعدي مسیحي آنچه آدم را از بهشت بیرون راند تناول درخت ممنوعه 

خواهد آمد.( وجود آموزه هاي غیرعقالني، در كنار طرح مسئله تثلیث و تجسیم و وجود تناقض هاي متعدد در متن كتاب 

 مقدس ، دلیل روشني بر عدم حقانیت يهوديت و مسیحیت امروزي در برابر اسالم است.
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 ، بر عدم وثاقت متون مقدس گواهي داده است: . تحقیقات علمي و زبان شناختي7

اكثر متفكران كاتولیك، ارتدوكس و پروتستان عصر حاضر عصمت »توماس میشل ـ استاد الهیات مسیحي مي نويسد: 

 « لفظي كتاب مقدس را مردود مي دانند.

 

 امتيازات اسالم بر ديگر اديان:

 

 . خردپذيري و خردپروري1

م، عقالنیت، خردپذيري و باالتر از آن خردپروري آموزه هاي آن است. اين مسئله در امور از جمله امتیازات مهم اسال

 مختلفي نمودار است؛ از جمله:

 در ابتداي همین مقاله حدفاصل حروف و اعداد با خط تیره آمده و بايد يكسان شود.

، راهنماشناسي و فرجام . نظام فكري و عقیدتي اسالم: )مانند خداشناسي، هستي شناسي، انسان شناسي1ـ 1

 شناسي(؛

 . نظام اخالقي اسالم؛1ـ 2

 . نظام رفتاري و قوانین و دستورات عملي؛1ـ 3

 . دعوت به تحقیق و پرسشگري در انتخاب دين.1ـ 4

خردپذيري آموزه هاي اسالم، از چنان وضوح و روشني برخوردار است كه قرآن مجید، آدمیان را به بررسي هوشمندانه و 

َفَبشِّْر ِعباِد الَِّذيَن »ردمندانه دين دعوت كرده و هر گونه تحمیل و اجبار و پذيرش كوركورانه دين را نهي مي كند: انتخاب خ

 يْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفیتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه؛ پس بشارت ده بندگانم را، آنان كه به سخنان ]مختلف[ گوش فرا داده و برترين را بر

ْكراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبیَن الرُّْشُد ِمَن اْلَغي؛ هیچ گونه تحمیل و اجبار در امر دين روا نیست؛ ]زيرا[ به ال ِإ»و « مي گزينند

اما مسیحیت كنوني به علت قرار گرفتن در تنگناهاي شديد معرفتي و ناتواني «. خوبي راه هدايت از ضاللت روشن شد

ري مسیح، به جداسازي و گسست ايمان از معرفت فتوا داده و دين و در حل رابطه تثلیث و توحید و تجسد و خداانگا

 ايمان را با عقل و خرد بیگانه ساخته است! 

چیزي كه در اسالم بیش از همه، براي من جاذبه داشت، اين بود كه چقدر اين دين از »پروفسور لگنهاوزن مي گويد: 

 «. ات بیشتر در تعالیم دين مي كندپرسش هاي انسان استقبال مي كند و همواره دعوت به تحقیق

وقتي از كشیش ها مي پرسیدم كه من نمي فهمم چه طور خدا يكي است و سه شخص است؟ در »همو مي گويد: 

اكثر موارد جواب مي گفتند كه ما نمي توانیم به درك اين آموزه برسیم. تنها خدا مي داند كه حقیقت اين امر چیست. 

را مي داند و عقل در اينجا به بن بست مي رسد! از جمله چیزهايي كه براي بنده  اين رمزي است كه فقط خدا آن

خیلي جالب بود، اين بود كه در اسالم نگفته اند اصول دين را چشم و گوش بسته بپذير؛ بلكه دعوت كرده اند كه بپرس. 

 « مخصوصًا اين خصلت در میان شیعیان خیلي بیشتر است

پس از آنكه عقايد همه كیش هاي بزرگ را مورد »جمیله( نیز در اين زمینه مي نويسد: خانم مارگريت ماركوس )مريم 

بررسي قرار دادم، به اين نتیجه رسیدم كه به طور كلي مذهب هاي بزرگ يكي بودند؛ ولي به مرور زمان فاسد شده 

لق و انزوا از مشخصات اند. بت پرستي، فكر تناسخ و اصول طبقه بندي در كیش هندويي سرايت كرد. صلح جويي مط

كیش بودايي شد. پرستش آبا و اجداد جزء عقايد كنفسیوسي، عقیده اصالت گناه و تثلیث و در نتیجه آن مفهوم خدايي 

مسیح و شفاعت به استناد مرگ ادعايي عیسي بر روي دار در مسیحیت، انحصارطلبي ملت برگزيده يهود و... نتیجه 

انديشه هايي كه مرا منزجر ساخته بود، در اسالم پیدا نمي شد؛ بلكه به صورت  اين انحرافات است. هیچ يك از اين

روزافزوني احساس مي كردم كه تنها اسالم آن مذهب اصیلي است كه طهارت خودش را حفظ كرده است. ساير 

كرده مذهب ها فقط و فقط بعضي اجزاي آن، مقرون با حقیقت است؛ ولي فقط اسالم است كه تمام حقیقت را حفظ 

 « است.

 

 ـ اسالم و علم2

به رغم آنچه در تعارض و ناسازگاري مسیحیت با علم و معرفت بیان شد، دين اسالم با دانش و معرفت، پیوندي نزديك و 

 ناگسستني دارد. وفاق و آشتي دين و دانش در اسالم در سه حوزه چشمگیر و در خور توجه است:
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 يك( تشويق به فراگيري دانش

اسالم گوي سبقت از هر مكتب و آئیني را ربوده است و از اين هم فراتر رفته و كسب دانش هاي الزم در  در اين عرصه

ان طلب العلم »جهت تأمین نیازمندي هاي دنیوي و اخروي را ضروري دانسته است؛ چنان كه پیامبر اكرم) ص( فرمود: 

 «فريضة علي كل مسلم؛ همانا علم آموزي بر هر مسلماني واجب است.

و نیز آمده است: عالمي كه از دانش او بهره برند از هفتاد هزار عابد برتر است. در كتاب هاي روايي و نصوص ديني 

 ابواب مفصلي در اين زمینه وجود دارد. 

 

 دو( تقويت روحيه علمي:

قرآن مجید اسالم روحیه پژوهشگري را ارج مي نهد و در مسیر حقیقت يابي و معرفت اندوزي هیچ مانعي نمي نهد. 

بشارت ده بندگاني را »آواي تحقیق و جست وجوي آزاد و گزينش رهاورد معقول پژوهش را صال داده و فرموده است: 

 « كه به سخنان گوش فرا داده و برترين آنها را برمي گزينند.

 

 سه( دارا بودن مضامين علمي:

ه اسالم هم در بردارنده مباني و پیش فرض نصوص ديني اسالم آكنده از مضامین و مطالب علمي است. در اين عرص

هاي عام و متافیزيكي علوم است و هم دارنده بسیاري از گزاره هاي علمي، به گونه اي كه يكي از وجوه اعجاز كتاب 

آسماني اسالم اعجاز علمي آن شناخته شده تا آنجا كه دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان صدها كتاب در باب 

 آن به نگارش درآورده اند.رهاوردهاي علمي قر

از جهت سازگاري با علم و دانش بشري نیز اسالم كارنامه درخشاني دارد. موريس بوكاي، دانشمند فرانسوي، به دو 

 امتیاز اساسي در اين رابطه اشاره مي كند:

سبت به بسیاري از ـ غناي فراوان قرآن در حوزه مسائل علمي؛ در حالي كه عهد قديم )تورات( و عهد جديد )انجیل( ن 1

 آنها ساكت و فاقد اطالعات و داده هاي مشخصي هستند. 

ـ استواري و توافق داده هاي قرآن با دستاوردهاي متقن و معتبر علوم روز؛ در حالي كه عهد عتیق و اناجیل به  2

ینیت كامل، ابتدا به من بدون سبق ذهن و با ع»تعارضات آشتي ناپذيري در اين زمینه مبتال هستند. بوكاي مي نويسد: 

قرآن توجه كردم و خواستم درجه سازگاري اين متن را با معلومات علمي امروز بسنجم... در پايان كار بر من مسّلم شد 

كه قرآن، به ايجاب و اثبات هیچ مطلبي نمي پردازد كه در اين دوره معاصر، بتوان آن را از نظر گاه علمي محل انتقاد و 

 ترديد قرار داد.

ساس همین روش عیني، عهد عتیق و اناجیل را نیز مطالعه كردم. در مورد عهد عتیق به هیچ وجه نیازي نبود كه پا برا

را از كتاب نخست آن؛ يعني، سفر تكوين )پیدايش( فراتر بگذارم، تا به تأكیداتي آشتي ناپذير، با معلومات متقن علمي 

 اين روزگار برخورد كنم!

نیز، شجره و نسب عیسي)ع( ما را دچار اشكال مي كند؛ زيرا در اين باب متن انجیل متي با در همان صفحه اول انجیل 

متن انجیل لوقا آشكارا در تناقض است. درباره تاريخ ظهور بشر بر روي زمین نیز مطالب انجیل لوقا با معارف امروزي 

 «. كاماًل ناسازگار است

نیز بر مسیحیت دارد و آن نوع نگاه اسالم به علم و دانش است. اسالم البته اسالم در اين باره، امتیاز اساسي ديگري 

ديني است كه به گسست ناپذيري علم، عقل، ايمان، معرفت و رستگاري فتوا مي دهد. اما به اعتقاد رسمي 

مسیحیت شجره ممنوعه ـ كه آدم و حوا به جرم خوردن آن از بهشت رانده شدند و به تبع آن همه انسان ها مورد 

پس گرفته خداوند »خشم الهي قرار گرفته و گنهكار شدند ـ چیزي جز شجره معرفت و دانش نیك و بد نبوده است: 

پروردگار آدم را در بهشت عدن قرار داد تا او را رستگار و مورد عنايت خود سازد و آدم را امر نموده، چنین گفت: آنچه از 

 «. ت نیك و بد بخوري كه هر گاه از آن بخوري خواهي مرددرختان خواهي بخور؛ اما مبادا كه از درخت معرف

اكنون انسان مانند يكي از ما شده كه نیك و بد را تمیز »در باب سوم مي گويد: خداوند پس از تخلف آدم چنین گفت: 

دن بیرون مي دهد و اكنون است كه دست دراز كند و از درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند؛ پس او را از بهشت ع

 «. كرد...

بر اساس اين آموزه، جست وجوي دانش و معرفت در تعارض با رستگاري و خلود انسان در بهشت است. به عبارت 

ديگر، چنین وانمود مي كند كه يا بايد رستگاري در بهشت را برگزيد و يا در جست وجوي دانش و معرفت برآمد. پس 

یمودن طريق دانش و معرفت فاصله گیرد و آنكه دانش و معرفت مي جويد، آنكه بهشت و رستگاري مي خواهد، بايد از پ
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بر اساس اين »بايد بهاي سنگین خروج از بهشت و سعادت جاودان را بپردازد! استاد مطهري در اين باره مي نويسد: 

 « .برداشت همه وسوسه ها، وسوسه آگهي است؛ پس شیطان وسوسه گر همان عقل است

 

 

 (2ـــــــرا اســـالم ؟)چـــــــــــــــ

 معارف

 ـ كتاب معصوم الهي3

آن است. قرآن مجید، از چند جهت بر كتاب هاي ديگر « كتاب آسماني»يكي از مهم ترين امتیازات اسالم بر ديگر اديان، 

 اديان امتیاز دارد. برخي از اين جهات عبارت است از:

سوي خداوند، بر پیامبر)ص( نازل شده و تمام الفاظ و كلمات به كار ـ كالم الهي؛ قرآن مجید كتابي است كه تمامًا از 3ـ1

رفته در آن، عینًا كالم الهي است. به ديگر سخن، اسالم تنها ديني است كه مستقیمًا كالم خدا را در دسترس بشر 

بوده و حتي قرار مي دهد و انسان را با سخن او آشنا مي سازد؛ در حالي كه ديگر اديان، از چنین امر مهمي تهي 

 ادعاي آن را ندارند.

ـ اين است ـ در مورد كتاب هاي مقدس فرق اساسي ديگر میان مسیحیت و اسالم »دكتر موريس بوكاي مي نويسد: 

كه مسیحیت متني ندارد كه از طريق وحي نازل شده و تثبیت گرديده باشد؛ اما اسالم قرآن را دارد كه با ضابطه باال 

 مي خواند.

و گزاره وحیاني است كه از طريق جبرئیل به محمد)ص( رسیده است. بر خالف اسالم، اصول مذهبي مبتني قرآن بیان 

بر وحي در مسیحیت، بر پايه گواهي هاي متعدد و غیر مستقیم افراد انساني استوار است و بر خالف تصور بسیاري از 

 « .یني زندگاني عیسي)ع( باشدگونه قولي در دست نیست كه واسطه نقل آن، يك شاهد عمسیحیان، هیچ

 73تا  66ـ مي نويسد: بر خالف قرآن، كتاب مقدس مجموعه اي بین ـ استاد الهیات و كشیش مسیحي توماس میشل 

ـ ـ كه تاريخ نام بسیاري از آنها را فراموش كرده سال تألیف شده و شمار بزرگي از مؤلفان  1511كتاب است كه در طول 

 لیات پیچیده اي پرداخته اند.براي تهیه آن به عم

اصواًل مسیحیان نمي گويند خدا كتاب هاي مقدس را بر مؤلفان بشري امال كرده است؛ بلكه »او همچنین مي گويد: 

معتقدند او به ايشان براي بیان پیام الهي به شیوه خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبك نويسندگي ويژه 

 «. هر يك، توفیق داده است

میشل اشاره مي كند كه نويسندگان كتاب هاي مقدس، معصوم نبوده و دچار محدوديت هاي علمي و تنگناهاي زباني 

گاهي اين نويسنده »بوده و به رنگ زمان خود در آمده بودند و الجرم خطاهايي نیز در كتاب مقدس به يادگار نهاده اند: 

 « .اثر آن در متن كتاب باقي مي ماند بشري، نظريات غلط يا اطالعات اشتباه آمیزي دارد كه

ـ بنیانگذار اسالم، از اين جهت كه متن مقدس آن صريحًا وحي خداوندي به يك فرد خاص »رابرت ا. هیوم نیز مي نويسد: 

 « .ـ است، در میان همه اديان جهان منحصر به فرد است. در قرآن سخنگوي اصلي خداست...اين دين 

آن كتابي است تحريف ناپذير كه همواره اصالت و عصمت خود را در طي قرون حفظ و دست بشر ناپذيري؛ قرـ تحريف3ـ2

« عصمت»را از دستبرد تحريف كوتاه كرده است؛ در حالي كه هیچ يك از اديان موجود، از اين ويژگي برخوردار نیست. 

 ا ذكر كرد:امري افزون بر اصل الهي بودن پیام قرآن است و براي آن مي توان مراحل زير ر

 ـ عصمت از ناحیه نازل كننده )خداوند(؛ 3ـ2ـ1

 ـ عصمت از ناحیه حامالن وحي و فرشتگان رساننده به پیامبر)ص( ؛ 3ـ2ـ2

 ـ عصمت در دريافت وحي از سوي پیامبر)ص(؛ 3ـ2ـ3

 ـ عصمت در ابالغ وحي به مردم از سوي پیامبر)ص(؛ 3ـ2ـ4

 تاريخي وحي در میان بشر تا پايان تاريخ. ـ عصمت در بقا و استمرار 3ـ2ـ5

به اعتقاد مسلمانان، كتاب هاي آسماني نازل شده بر پیامبران پیشین نیز از نظر عصمت در چهار مرحله نخست با قرآن 

 مجید همتا و همپ هستند؛ لیكن مرحله پنجم عصمت )تحريف ناپذيري ابدي در میان مردم( از اختصاصات قرآن است.

ه جاويد و سند رسالت؛ پیامبران براي اثبات رسالت خود، معجزه آورده اند؛ لیكن كتاب آسماني آنها، غیر از ـ معجز3ـ3

معجزه و سند رسالتشان بوده است. اما قرآن خود معجزه است؛ يعني هم كتاب رسالت است و هم برهان صدق آن. از 

سالت است كه قرن ها و عصرها را در مي نوردد و طرف ديگر اين كتاب معجزه اي جاودان و باقي و سندي زنده بر ر

همگان را به تحّدي مي طلبد. در حالي كه معجزات پیامبران پیشین، فقط نزد حاضرين مشهود بوده و اثري از آن باقي 
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 نیست و جوامع بشري از مشاهده آن محرومند.

 كه بررسي آنها مجالي فراخ تر مي طلبد. افزون بر آن كتاب آسماني اسالم، امتیازات بیشماري از جهت محتوايي دارد

 

 ـ جامع بودن4

از ديگر ويژگي هاي اسالم در برابر ديگر اديان، جامع بودن آن است. اسالم برنامه تكاملي بشر تا پايان تاريخ را به ارمغان 

نجیل داراي مكتب و قرآن مطابق تحقیقات كومب با انجیل فرق دارد؛ زيرا ا»... آورده است. جان ديون پورت مي نويسد: 

روش فقاهتي نیست؛ بلكه به طور كلي محتويات آن مركب است از قصص و روايات و بیانات تحريض و ترغیب بشر در 

نشر عواطف و احساسات عالي و فداكاري و... ولي هیچ نوع عامل و رابطه منطقي جالب و جاذبي كه اين معاني را با 

از اين گذشته قرآن مانند اناجیل نیست كه فقط به عنوان میزان و شاخصي  يكديگر ربط دهد، در انجیل وجود ندارد.

درباره عقايد ديني و عبادت و عمل درباره آن شناخته شده است؛ بلكه داراي مكتب و روش سیاسي نیز هست؛ زيرا 

قانوني براي تخت و تاج يا به تعبیر ديگر اساس دستگاه و سازمان سیاسي، روي اين شالوده ريخته شده و هر نوع 

اداره امور كشور، از اين منبع گرفته مي شود. و باالخره كلیه مسائل حیاتي و مالي با اجازه همین منبع و مصدر قانون 

 گذاري، حل مي شود.

 

 ـ نظام حقوقي اسالم5

ندان غرب از جمله امتیازات انحصاري اسالم بر ديگر اديان، نظام حقوقي اصیل آن است. اين مسئله بسیاري از انديشم

قابل « جامعیت اسالم»را به تحسین و اعجاب وا داشته است. اگر چه اين مسئله در ذيل نظام رفتاري و بحث از 

بررسي است، لیكن به جهت اهمیت ويژه اي كه دارد به طور مستقل مورد بررسي قرار مي گیرد. اولین نكته قابل 

 وق بین الملل است.توجه، نقش بي بديل اسالم در بنیان گذاري و توسعه حق

در قرون وسطي هر وقت »مارسل بوازار پژوهشگر انستیتوي تحقیقات عالي حقوق بین الملل در ژنو، مي نويسد: 

ركودي در قوانین مسیحیت روي مي داد صاحب نظران از حقوق اسالمي استفاده مي كردند. در قرن سیزده میالدي در 

پژوهش قرار گرفت. اگر فلسفه تأسیس دانش حقوق بین الملل را  چند دانشگاه اروپا، مباني فقه اسالمي مورد

دگرگوني در روابط ملت ها و جلوگیري از تجاوز زورمندان و توانگران و برابري و برادري انسان ها بدانیم؛ بايد اذعان كنیم 

 «. كه پیغمبر اسالم صلي اهلل علیه وآله بنیانگذار حقوق بین الملل بوده است

 در اسالم اصول حقوق بشر

 حقوق بشر و يا حقوق بین الملل اسالمي داراي اصولي چند است؛ از جمله:

 . اصل حرمت و كرامت انسان؛1

 . اصل عدالت، برابري و نفي تبعیض؛2

 . اصل صلح و همزيستي مسالمت آمیز؛3

 . اصل وفاي به عهد؛4

 . اصل تفاهم و رواداري؛5

 . اصل مشاركت و همكاري هاي بین المللي؛6

 اصل حمايت از ملل تحت ستم و ... . .7

اصول ياد شده در نگاه انديشمندان غربي، مورد توجه قرار گرفته است. مارسل بوازار در مورد اصول همزيستي 

در مورد پیروان اديان الهي بايد گفت اصواًل اسالم، آنها را مورد حمايت خود قرار »مسالمت آمیز و تفاهم مي نويسد: 

لي در جامعه اسالمي دارند. آنان مي توانند طبق دستورات ديني خود آزادانه عمل كنند، به خصوص داده و امنیت كام

كه در قرآن نیز رعايت حقوق آنان توصیه شده است. اين تساهل ديني در مسیحیت و يهود، مطلقًا وجود نداشته و به 

 « .فرسا بوده اندويژه پیروان دين يهود، ناگزير از انجام فريضه هاي بسیار سخت و توان 

در ديانت يهود، برتري نژادي وجود دارد و در برادري مسیحیت، رابطه الهي بر جنبه هاي عملي آن در »وي مي نويسد: 

زندگي اجتماعي غلبه يافته و در شرايط امروز قابل اجرا نیست. اما در ديانت اسالم اين افراط و تفريط به چشم نمي 

نشأت مي يابد، به ديانت اسالم سوداي جهانشمولي مي بخشد. اسالم به دنبال ساختن خورد... اين تفكر كه از قرآن 

ـ با تفاهم، همكاري، برادري و برابري ـ حتي آنان كه به دين سابق خويش وفادار مانده اند جهاني است كه همه مردم 

 «. كامل زندگي كنند
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 ـ خاتميت6

 ازمي دارد؛ از جمله:اسالم دين خاتم است و اين خاتمیت، اركان و لو

ـ به عنوان . نسخ شرايع پیشین؛ هر پیامبري كه شريعتي به ارمغان آَوْرد، شريعت پیشین را نسخ كرد و اسالم 6ـ1

 ـ ناسخ همه شريعت هاي پیشین است.آخرين شريعت و برنامه كامل سعادت بشر از سوي خداوند 

تم بودنش، از پايايي و ماندگاري برخوردار است. اين دين هرگز . نسخ ناپذيري؛ دين و شريعت اسالمي به لحاظ خا6ـ2

 نسخ نخواهد شد و شريعت ديگري جايگزين آن نمي شود.

. همگاني بودن؛ الزمه ناسخ بودن و پويايي اسالم، آن است كه اين دين، بديل ناپذير، همگاني و يگانه پرچمدار 6ـ3

لواي توحید و يگانه شريعت و قانون سعادت آفريِن خداوند باشد. دعوت به سوي توحید و وحدت بخش همه آدمیان تحت 

ويژگي هاي ديگري نیز در باب جاذبه هاي اسالم و امتیازات معارف آن وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها 

 خودداري مي شود.

 

 ـ نفي نيست انگاري 7

ه ويژه مسیحیت، پیراستگي آن از درون مايه هاي نیست يكي از امتیازات اساسي اسالم، در برابر برخي از ديگر اديان ب

انگارانه و نفي زمینه گرايش به نیهیلیسم )نیست انگاري( است. به تعبیر پروفسور فالطوري، در اسالم عنصري يافت 

نمي شود كه بهانه به دست نیست انگاري چون نیچه دهد تا در اين حوزه فرهنگي، حكم به نیست انگاري كند. توضیح 

ينكه نیچه؛ نیهیلیسم را مفهومي دو پهلو مي داند كه يكي از وجوه آن نیست انگاري به معناي قدرت روح و به تعبیر ا

است و ديگري نیست انگاري به معناي سقوط و زوال قدرت روح )نیهیلیسم منفعل( . نیست « نیهیلیسم فعال»وي 

چه معناي حیات و ارزش هاي واقعي را تشكیل مي دهد، انگاري منفعل، از تباه شدن قوه خاّلقه و از بي هدفي و آن

 ناشي مي شود .

نیهیلیسم فعال، بر مال كننده بیهودگي مطلق و به تعبیر ديگر افشاگر نیهیلیسم منفعل است. نیست انگاري منفعل، به 

يني مسیحیت است. گذشته فرهنگ مغرب زمین تعلق دارد و بنیاد آن از نظر نیچه، تصور متافیزيكي افالطوني و باور د

ـ افالطوني مورد توجه وي، نگاه منفي به جهاني است كه ما در آن زندگي مي كنیم. باور عمده ترين عنصر مسیحي 

افالطوني و ايمان مسیحي، اين جهان را كه ما در آن زندگي مي كنیم، جهاني خیالي و ساختگي، غیر واقعي و 

ا مذهبي نیست انگارانه مي خواند و مي گويد: آري، نیست انگاري و دروغین و بد و زشت مي پندارد . او مسیحیت ر

 مسیحیت هم قافیه اند و نه تنها هم قافیه كه برازنده هم هستند. 

ـ در مقابل، دو عنصر اساسي در تعالیم اسالمي وجود دارد كه راه را بر بسیاري از انتقادات وارد بر مسیحیت و يهوديت 

. يكتا پرستي مطلق كه مضمون و محتواي اصلي 1مي بندد. آن دو عنصر عبارت است از:  ـاز جمله اين نگرش نیچه 

 . نگرش مثبت به جهان به عنوان اصل و مبناي حیات.2ايمان ديني اسالم را تشكیل مي دهد. 

ر واقعي و در ـ به معناي قلمروي حقیقي و واقعي كه در برابر جهان غیدر اين نگرش، پیامبر، داراي ذات و قلمروي الهي 

ـ نمي باشد. در دين اسالم بین جهان بود و ُنمود، انفصال نیست و جهان نمود، به مقابل جهان ظاهر قرار گرفته است 

اندازه جهان بود، واقعي است. بنابراين تعالیم اسالم بهانه به دست كسي نمي دهد تا بر آن انگ نیست انگاري زند و 

ـ به عنوان مذهبي نیست انگارانه كه حیات را نابود نیز در ضمن نفي مسیحیت  همین مسئله باعث مي شود كه نیچه

 ـ از اسالم تعريف و تمجید كند.مي سازد و علم و فرهنگ را به تباهي مي كشاند 

مسیحیت، ما را از ثمرات تمدن عهد باستان و بعدها از دستاوردهاي تمدن اسالمي محروم كرد. »او مي نويسد: 

ـ كه در اساس با ما خويشاوندتر از يونان و روم بوده و در اسالمي در دوران حكمرانان مسلمان اندلس  فرهنگ و تمدن

ـ، لگدمال شد؛ چرا اين تمدن لگدمال شد؟ براي آنكه اصالت داشت... معنا و مفهوم و ذوق و سلیقه گوياتر از آنها است 

 « .براي آنكه به زندگي آري مي گفت...

 

 عصري كردن دينـ عدم حاجت به 8

نبود نص الهي در اديان ديگر و تعارض آموزه هاي كتب مقدس با ره آوردهاي علمي و حاجات عصري، انديشمندان و 

متألهان غرب را بر آن داشت كه به عصري كردن دين، روي آورند؛ زيرا نه چشم پوشي از دستاوردهاي نوين علمي و 

عارض مي توان زيست و نه متون مقدس از چنان اعتبار و وثاقت و درونمايه نیازهاي عصري امكان پذير مي نمود و نه با ت

اي بر خوردار بود كه بر علم پیشي گیرد. از اين رو يا بايد با دين معارض عقل و علم، خداحافظي كرد و يا براي جمع بین 

 شمندان غربي شد.دينداري و زيستن در زمان حال، دين را به رنگ زمانه درآورد و اين گزينه مقبول اندي
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منظور از عصري كردن دين، جايگزين ساختن دين يا كتاب هاي آسماني جديد و تغییر پیاپي آنها، همگام با تحوالت 

 عصري نیست؛ بلكه تغییر فهم و ارائه قرائت هاي گوناگون از دين به تناسب تحوالت فكري، فرهنگي و تاريخي است.

ـ نباشد و نويسندگان آن برداشت خود از پیام الهي را نگاشته باشند،  به عبارت ديگر، اگر كتاب مقدس سخن خدا

ـ هیچ دلیل برداشتي كه تابع فرهنگ زمان و علوم و دانسته هاي آن زمان بوده و عاري از خطا و اشتباه نمي باشد 

ـ بدون بر زمان خود  منطقي بر تعّبد در برابر نص نخواهد ماند و هر كس مي تواند دين را مطابق پسند و فرهنگ حاكم

ـ فهم و تفسیر كند؛ زيرا آنچه در كتاب مقدس است، كالم مستقیم الهي نیست؛ بلكه داوري و سنجش كتاب مقدس 

 فهمي از آن است، بدون آنكه نويسنده آن و فهم او از پیام خدا، برتر از فهم انسان امروزي باشد.

جامید و راه هرگونه ارزش داوري در باب بسیاري از برداشت هاي چنین چیزي در نهايت به آنارشیزم معرفتي خواهد ان

، زيرا نصي الهي وجود « مؤلف محور»بود و نه « نص محور»گوناگون را مسدود خواهد ساخت؛ زيرا در اينجا نه مي توان 

فهم  ندارد و آنچه هست تفاسیر و تجربه هاي مؤلفان بشري است، و چون نص الهي در میان نیست، راهي به سوي

است. بنابراين، دين امري كاماًل شخصي و « مفّسر محوري»مراد شارع نیز وجود ندارد. پس تنها يك راه مي ماند و آن 

عصري مي شود؛ زيرا چنین ديني، چیزي جز معرفت ديني و برداشت مفسر نیست و هیچ نص و متن نهايي وجود ندارد 

 سنجش قرار داد.كه بتوان معرفت ديني را با آن موزون كرد و مورد 

اما در اسالم، مسئله كاماًل برعكس است. در دسترس بودن متن وحي، جامعیت دين، هماهنگي اسالم با علم و عقل، 

اجتهاد زنده و پويا، هماهنگي دين با فطرت ثابت بشري، وجود قوانین ثابت براي نیازهاي ثابت و قوانین متغیر براي 

گر، حاجت به عصري شدن و لجام گسیختگي در تفسیر دين را مسدود مي سازد. نیازهاي متغیر و بسیاري از عوامل دي

آنچه در اينجا الزم است تنها شناخت نیازهاي نو شونده در طول زمان و عرضه آنها بر منابع ديني و گرفتن پاسخ از دين 

نمايد؛ اما چند تفاوت  بر اساس متدلوژي فهم دين است. اگر چه در اين عرصه نیز گاه برداشت هاي متفاوتي رخ مي

 اساسي در اينجا وجود دارد؛ از جمله:

. وجود برداشت هاي متفاوت، تنها در پاره اي از آموزه هاي ديني؛ يعني، برخي از امور ظني است نه همه آنها و 1

 شامل امور يقیني و ضروري نمي شود. 

و الجرم هرگز به آنارشیزم معرفتي نمي . نص معتبر و خدشه ناپذيري وجود دارد كه مالك و معیار سنجش است 2

 انجامد.

افزون بر آنچه گذشت امتیازات ديگري براي اسالم قابل شمارش است؛ از جمله: مورد بشارت انبیاي پیشین بودن و 

 اعتبار پذيري اديان الهي و پیامبران پیشین از اسالم و... كه به جهت اختصار از بررسي آنها خودداري مي شود. 

 

 (1تشــّيع؟)چـــرا 

گردد و آنگاه به بررسي ماهیت تشیع، خاستگاه در جستجوي چیستي و چرايي تشیع ابتدا نكاتي مقدماتي تقديم مي

 ها خواهیم پرداخت:اي از مستندات ديني و امتیازات آن در برابر ديگر فرقهآن، پاره

 

 يك( مالك مسلماني:

ختمیه از نظر قرآن مجید عبارت است از ايمان به خدا و  بودن و شرط رستگاري امتشاخص و مالك اصلي مسلمان

قید و شرط از فرامین و دستورات خدا و پیامبر. اين رسول و هر آنچه بر پیامبر نازل شده است، همراه با پیروي بي

 ارت است از:اي از آيات قرآن در اين باره عبهاي مختلف در قرآن مجید مورد تأكید قرار گرفته است. پارهمسئله به گونه

 

 ـ لزوم پيروي از خدا و پيامبر: 1

َما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما »؛ «َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل؛ اي مؤمنان خدا و پیامبر را فرمان بريد»

 «ضه كرد برگیريد و آنچه را نهي كرد فرو گذاريد.َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا؛ آنچه را كه پیامبر به شما عر

 

 ـ مرجعيت نهايي خدا و پيامبر: 2

 «.كنید َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل؛ پس اگر در چیزي اختالف كرديد آن را به خدا و پیامبر عرضه»... 

 

 است:ـ اطاعت از پيامبر مساوي با اطاعت از خد3

 «َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه؛ هر كس پیامبر را اطاعت كند همانا خدا را فرمان برده است.»
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 ـ بنياد وحياني سخن پيامبر:4

است كه گويد همه وحي گويد، آنچه ميَوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي ُيوَحى؛ و او )پیامبر( از خود سخن نمي»

 «به او فرو فرستاده شده است.

اطالق آيات ياد شده و همسنگ بودن اطاعت خدا و پیامبر، به عالوه خاتمیت آيین آن حضرت، هر يك به تنهايي داللت بر 

بودن لزوم اطاعت از پیامبر دارد. بنابراين همانگونه كه مسلمانان در زمان حیات پیامبر)ص( موظف جاودانگي و همیشگي

اند، پس از رحلت آن حضرت نیز بايد مسیر خود را دقیقًا بر اساس آنچه ايشان ترسیم وي از فرامین ايشان بودهبه پیر

 تنظیم كنند. نموده و به آن راهنمايي و سفارش فرموده

 

 دو( افتراق امت:

ترين ن و عمدههاي مختلفي تقسیم شدند؛ نخستیها و فرقهامت اسالمي پس از پیامبر)ص( به علل مختلفي به گروه

هاي مكرر پیامبر اسالم)ص( به دلیل توصیه« مكتب اهل بیت»آنها تقسیم به دو گروه شیعه و سني است. تشیع يا 

پس از رحلت آن حضرت در كنار قرآن و سنت پیامبر بر افضلیت، اعلمیت و عصمت اهل بیت و لزوم تبعیت از آنان تأكید 

بیت پیامبرند و به پیامبر بر عهده امامان معصوم)ع( است كه همگي از اهل ورزد. از نظر شیعه، امامت امت پس ازمي

اند، اولین آنان حضرت علي)ع( و آخرين آنها حضرت مهدي)عج( است كه به وسیله نص به امت اسالمي معرفي شده

مكتب » اعتقاد همة مسلمانان منجي نهايي بشريت و عدالت گسترجهاني است. در مقابل تسنن و به تعبیر ديگر

هرگونه وابستگي امامت به نص و نیز شرط بودن عصمت در آن را انكار نموده و امامت را امري زمیني و نامشروط « خلفا

داند. در نظر اين گروه، پس از پیامبر كسي داراي مقام عصمت و علم لدني نیست. در عین حال آنان به عصمت مي

انگارند و پس از قرآن و پیامبر بر سنت گ سیره معصومین ميسنت و سیرة خلفاي راشدين و عمل اصحاب را همسن

قرآن + سیره پیامبر + سیره »ورزند. بنابراين مرجع و حجت وضعي شرعي نزد شیعه عبارت است از: خلفا تأكید مي

ن بنابراي« قرآن + سیره پیامبر + سیره خلفاي راشدين و عمل اصحاب»و نزد اهل سنت عبارت است از: « اهل بیت)ع(

تفاوت اين دو گروه منحصرًا در رهبري سیاسي پس از پیامبر نیست، بلكه حجت و مرجع معتبر ديني نیز يكي از وجوه 

 اساسي تمايز آن دو است.

 

 سه( عدم تكثر حقانيت:

هاي مختلف در درون دين حق چطور؟ چنانكه گذشت حقانیت همه اديان در عرض يكديگر مردود است، اما حقانیت فرقه

هاي گوناگون اسالمي در اصول مشتركشان توان گفت اين است كه مذاهب فرقهبه حكم خرد و نصوص ديني ميآنچه 

توان همه را حق انگاشت؛ چرا كه چنین چیزي به تناقض و يا نسبیت حقیقت همه بر حقند، اما در وجوه اختالفي نمي

يا درست است و يا نادرست؛ اگر درست است حق  انجامد. در َمَثل استناد امامت به نص و شرط بودن عصمت در آنمي

با طرفداران اين انگاره است و در غیر اين صورت مخالفان آن بر حقند. در روايات متعددي كه فرق مختلف اسالمي از 

اند نیز خبر داده شده است كه امت به بیش از هفتاد فرقه تقسیم خواهد شد و در اين میان پیامبر اعظم)ص( نقل كرده

 ا يك فرقه اهل نجات و رستگاري است.تنه

 

 هاي حقانيت:چهار( سنجه

هاي خردپذيري وجود دارد؛ و هر كسي هاي مختلف سنجهبراي شناخت حقیقت و صراط مستقیم هدايت در میان فرقه

 و لجاجت در پي تحري حقیقت برآيد و بر اساس ادله روشن موظف است با دقت و اخالص و پیراسته از هرگونه تعصب

 هاي حقانیت عبارتند از: ترين سنجهدر برابر آن تسلیم و انقیاد ورزد. عمده

 ـ اصالت و قوت استنادپذيري به منابع اولیه ديني. 1

 پذيري حداكثري:ـ صیانت2

يعني دارا بودن عوامل و سازوكارهايي كه بیشترين توانايي را در جهت حفظ خلوص و سالمت ديني و بازداري از 

ويژه در خطوط اساسي دين فراهم آورد. از جمله اين عوامل عبارت است از پیشوايان و راهنماياني كه در انحراف، به 

 علم و عمل تجسم اعالي دين و جلوه حقايق آن باشند.

 ـ عدم ابتال به تناقض و تعارض دروني.3

 و خردستیز.سوز هاي دينو تفريط ها و افراطنگري و دوري از تعصبـ عقالنیت، اعتدال، جامع4
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هاي بشر از دين و توان پاسخگويي هر چه بهتر و بیشتر به مسائل پیچیده و غامض ديني و ـ استقبال از پرسش5

 مذهبي.

 

 پنج( اصل راهبردي پيامبر)ص(

پیامبر اعظم)ص( همواره در طول حیات شريف خود نسبت به آينده امت و چگونگي استمرار حیات ديني آن اهتمام 

است. راهبرد اساسي تعیین شده توسط آن حضرت كه به صراحت و هاي مختلف درباره آن سخن گفته ونهورزيده و به گ

« راهبرد پیروي از ثقلین»اند و همة فرق اسالمي در معتبرترين كتب روايي خود آن را نقل كرده تكرار از آن سخن گفته

اي است كه كمترين ترديدي بر باره به گونهر اينيعني قرآن و اهل بیت است. تأكیدات آن حضرت و نحوه سخن گفتن د

گذارد. با توجه به نقل گسترده اين حديث در منابع اهل سنت اكنون به ذكر آن از همان منابع بسنده كسي باقي نمي

 كنیم.مي

د و همانا من بشري هستم كه نزديك است پیك الهي مرا رس اي مردم!»در صحیح مسلم آمده است كه پیامبر فرمود: 

گذارم: اول آنها كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است من دعوت حق را اجابت كنم پس در میان شما دو چیز گرانبها مي

همانا من در میان شما »در مسند احمد حنبل آمده است: «. پس به آن چنگ زنید و تمسك جويید... و ديگري اهل بیتم

گري است: كتاب خدا، ريسمان كشیده شده مابین آسمان و زمین و تر از ديدهم كه يكي عظیمدو جانشین قرار مي

در صحیح ترمذي از «. ناپذيرند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوندعترت خود يعني اهل بیتم. اين دو از يكديگر جدايي

راه نخواهید شد، گذارم كه اگر به آن تمسك كنید، هرگز گمدر میان شما چیزي مي اي مردم!»پیامبر نقل شده است: 

 «. آن دو عبارتند از: كتاب خدا و عترتم

 گیريم: از اين سخن پیامبر)ص( چنین نتیجه مي

 

 ـ گرانبها بودن اهل بيت:1

هر چیز گرانبها و پر ارج را گويند و كتاب و « َثَقل»رسول خدا)ص( قرآن و عترت را ثقلین نامید »نويسد: ابن حجر مكي مي

رو پیامبر مردم را به اند. از اينهاي الهيرا هر يك از آن دو گنجینه علوم لدني و اسرار و حكمتاند؛ زيعترت اين گونه

 « پیروي از آن دو فراخوانده و سفارش نموده است.

 

 ـ عصمت و حجيت اهل بيت2

عصمت اهل بیت)ع(  قرار دادن قرآن و اهل بیت در كنار يكديگر و تأكید بر لزوم پیروي و انفكاك ناپذيري آن دو آشكارا بر

باشد و داللت دارد؛ چرا كه قرآن كتاب معصوم خداست و ابتال به هر گناه و آلودگي انفكاك و جدايي از قرآن مي

هماهنگي و انطباق كامل با كتاب معصوم الهي مساوي با عصمت است. استاد توفیق ابو اعلم نويسنده و دانشمند 

به كتاب عزيز خداوند مقرون ساخته است، كتابي كه هرگز در او باطل نفوذ پیامبر اهل بیت خود را »نويسد: مصري مي

نخواهد كرد و هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد. واضح است كه صدور هر نوع مخالفت با احكام دين افتراق و جدايي از 

رو، حديث داللتي آشكار گردد، در حالي كه پیامبر)ص( خبر از عدم جدايي اين دو داده است. از همین قرآن محسوب مي

بر عصمت اهل بیت دارد. و پیامبر)ص( كه اين حديث را در مواقف بسیاري ذكر كرده در پي اين هدف است كه امت خود 

را صیانت كرده و آنان را سفارش به استقامت بر تمسك به اين دو نموده تا در امور مختلف ـ اعم از اعتقادات و فروع ـ به 

اهلبیت)ع( معصومند، زيرا جدايي پذير »آيت اهلل مكارم شیرازي نیز بر آن است كه: « ار نشوند...ضاللت و گمراهي گرفت

قید و شرط از آنان از سوي ديگر، دلیل روشني بر معصوم بودن آنها از خطا بودن آنها از قرآن از يك سو، و لزوم پیروي بي

شدند، و پیروي از آنان مسلمانان را از ند از قرآن جدا ميو اشتباه و گناه است، چرا كه اگر آنها گناه يا خطايي داشت

ها مصونیت داريد، دلیل روشني بر فرمايد با پیروي از آنان در برابر گمراهيكرد و اينكه ميضاللت و گمراهي بیمه نمي

 « عصمت آنهاست.

 

 ـ پايندگي تا قيامت3

یامبر درصدد تعیین يك استراتژي جاودانه و دائمي براي امت ناپذيري تا حوض كوثر نشانگر اين است كه پتعبیر به جدايي

اين » حجر آورده است: بوده و نشانگر آن است كه همواره هاديان و پیشواياني از اهل بیت در میان امت وجود دارند. ابن

ت را دارا حديث نشانگر وجود كساني از اهل بیت همراه قرآن است كه همچون قرآن شايستگي تمسك و پیروي تا قیام

دهد كه در تمام طول تاريخ اسالم فردي از اين به خوبي نشان مي»نويسد: آيت اهلل مكارم شیرازي نیز مي« باشند...
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گونه كه قرآن همیشه چراغ هدايت است، آنها نیز همیشه چراغ هدايتند. پس بايد كاوش اهلبیت)ع( وجود دارد، و همان

 «. ا كنیمكنیم و در هر عصر و زمان آنها را پید

 

 ـ لزوم پيروي از هر دو4

اينكه پیامبر)ص( فرمود: تا به آن دو چنگ زنید گمراه نخواهید شد. و برخي از ديگر تعابیر آن حضرت، لزوم پیروي از هر دو 

كند. عالمه را نمايان ساخته و هر حركت و شعاري كه به گسست آن دو انجامد را انحرافي و ضاللت بار معرفي مي

مانند كه رسول در اين حديث اشاره، بلكه تصريح به اين است كه قرآن و عترت دو قلويي را مي»گويد: مناوي مي

خدا)ص( آن دو را پس از خود معرفي فرموده و از امت خواسته است كه به خوبي با آن دو برخورد نموده و آنها را برخود 

 « مقدم دارند و در دين خود به آنها چنگ زنند.

شود. آنچه در اينجا نیز از حديث ثقلین قابل استفاده است كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداري مينكات ديگري 

اهمیت ويژه دارد اين است كه پیامبر براي همیشه امت را به پیروي از قرآن و عترت فراخوانده و هدايت و بازداري امت از 

( اهل بیت)ع( را همچون كتاب الهي معصوم و مصون از هر كژي و اند. نیز پیامبر)صانحراف را در گرو اين مسئله دانسته

 اند كه براي همیشه هادياني از اهل بیت در كنار قرآن براي راهنمايي امت وجود دارند.ناراستي دانسته و بر آن شده

 

 شش( كيستي اهل بيت)ع(

عمر بن خطاب از پیامبر)ص( پرسید آيا بايد  اند.اهل بیت)ع( و امامان ايشان را معرفي كرده»پیامبر)ص( در مواقع مختلف 

خیر بلكه به اوصیاي اهل بیتم: اول آنها برادر و وزير و وارث و »به همه اهل بیت تمسك كنیم؟ پیامبر)ص( فرمود: 

ام در میان امت و آن كسي كه ولّي هر مؤمني است؛ )امام علي)ع(( پس از او فرزندم حسن، و بعد از او فرزندم خلیفه

در بسیاري از مجامع روايي اهل سنت رواياتي « است، آنگاه نه نفر از فرزندان حسین، يكي پس از ديگري...حسین 

گانه اهل بیت)ع( است كه جز بر امامان دوازده شود كه پیامبر)ص( بر جانشیني دوازده خلیفه تصريح نمودهمشاهده مي

 ز:اي از اين روايات عبارتند اباشد. پارهقابل انطباق نمي

 «. گذرد تا آنكه دوازده مرد بر آنان فرمان برانندكار مردم پیوسته مي. »1

 «. ( است12شمار جانشینان من به تعداد نقباي موسي ). »2

 «. تا وقتي كه دوازده خلیفه و جانشین بر شما حكومت كنند، دين پیوسته برپاست. »3

 «. نشین بر آنان بگذرند كه همگي از قريشندهمواره كار اين امت پابرجاست تا دوازده خلیفه و جا. »4

 «. اسرائیل. بر اين امت دوازده خلیفه حكومت خواهند كرد، به عدد نقباي بني5

فرمايد: امامان از قريش، تنها از نسل هاشم هستند و امامت بر . امام علي)ع( در توضیح انحصار امامت در قريش مي6

 «. غیر آنان شايسته نیست...

نظیر اين روايات را ـ كه از اهل سنت در مورد « ة بعدي اثني عشر، تسعة من صلب الحسین و التاسع مهديهماالئم. »7

 توان در ساير منابع مطالعه كرد. تعداد ائمه)ع( وارد شده است ـ مي

ار است تا آنكه همواره دين پايد». در روايات سفیان بن عینیه به نقل ينابیع المودة از پیامبر اكرم)ص( نقل شده است: 8

 «. هاشمندقیامت به پا شود يا بر شما، دوازده خلیفه حكم رانند كه همة آنان از بني

من سرور پیامبرانم و علي سرور اوصیا. »كند كه فرمود: . امام الحرمین جويني از ابن عباس از پیامبر)ص( نقل مي9

 «. دياوصیاي بعد از من دوازده نفرند، اولشان علي است و آخرشان مه

هاي خدا بر خلق پس از من دوازده جانشینان و اوصیاي من و حجت». ابن عباس از پیامبر)ص( نقل كرده كه فرمود: 11

ابن ابیطالب. پرسیده پرسیده شد: برادرتان كیست؟ فرمود: علي«. نفرند، اولشان برادرم و آخرشان فرزند من است

زمین را پر از عدل و داد كند، همانگونه كه پر از ظلم و جور شده شد: فرزندتان كیست؟ فرمود: مهدي، همان كسي كه 

 « است...

اند، حقانیت بنابراين با نصوصي كه از پیامبر اكرم در مورد تعداد ائمه وارد شده و اهل سنت و شیعه آن را نقل كرده

ته جمعي و چه به صورت فرد به چه به صورت دس گانه ـشود. اضافه بر آن در مورد امامت ائمه دوازدهشیعه اثبات مي

 فرد ـ نصوص خاص وارد شده و هر يك از امامان امام بعد از خود را معرفي كرده است. 

 هاي حقانیت بازكاويم.بیت)ع( را بر اساس سنجهاي از امتیازات مكتب اهلبه فضل الهي برآنیم تا در ادامه پاره
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 (2چــــــــرا تـــشّيــع؟)

 امتيازات شيعه

 اصالت در خاستگاه ـ1

ترين جريان همراه با ظهور اسالم، مدافع مسلمات دين حنیف، مولود طبیعي آن و مورد تأيید پیامبر اسالم تشیع اصیل

اي از مسلمین است كه به واسطة حقیقت اين است كه شیعه طايفه»نويسد: است. عالمه طباطبايي مي

ب و سنت مشاهده كرده، در مقام اعتراض و انتقاد برآمده و به هايي كه از اكثريت، نسبت به مسلمات كتامخالفت

مالزمت مسلمات كتاب و سنت برخاسته و دعوت كرده است... غرض آنها از اين انتقاد، دفاع از يك دسته نصوص 

اي بود كه به موجب آنها، واليت عموم مسلمین به دست امیرالمؤمنین علي )ع( سپرده شده بود؛ نصوصي كه مسلمه

موجب آنها اهل بیت پیغمبر، پیشوايان دين و مرجع جمیع شئون علمي و عملي اسالم معرفي شده بودند و همین  به

 « باشد.اكنون نیز به نحو تواتر در دست فريقین ـ اهل سنت و شیعه ـ موجود مينصوص هم

نیانگذار آيین اسالم به دست داده شواهد و قرائني كه شیعه پیرامون خاستگاه خود به ويژه تأيید آن از سوي پیامبر و ب

 الجمله مورد قبول ديگران نیز قرار گرفته است.داراي چنان قوتي است كه في

نصوص تاريخي و روايي متعددي در توصیف گروهي به عنوان شیعه از سوي رسول اكرم)ص( وارد گشته است. از جمله 

نزد پیامبر)ص( بوديم كه علي وارد شد، آنگاه پیامبر »ت: سیوطي در الدرالمنثور به نقل از جابر بن عبداهلل آورده اس

 « فرمود: قسم به او كه جانم در دست اوست، او)علي( و شیعیانش رستگاران روز رستاخیزند...

شیعه نام گروهي بود كه در زمان رسول خدا)ص( دوست و همراه صمیمي امیرمؤمنان »ابوحاتم رازي بر آن است كه 

شدند؛ مانند: سلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود، عمار ودند و به اين نام شناخته ميابیطالب )ع( ببنعلي

بهشت مشتاق چهار نفر »فرمود:  شدند،ياسر و ديگران. رسول خدا دربارة اينان كه شیعه و ياران علي خوانده مي

عتقد به برتري علي باشد شیعه اطالق از آن پس تا زمان ما به هر كس كه م« است: سلمان، ابوذر، مقداد و عمار.

 شود. اين انگاره مورد قبول برخي مستشرقان و عالمان اهل سنت نیز قرار گرفته است. مي

 

 ـ قوت استنادپذيري2

از جمله امتیازات شیعه، درجه استنادپذيري آن به منابع اصیل اسالمي است. علماي شیعه در طول تاريخ در اثبات 

اند. به عنوان به همه ادله معتبر همچون دلیل عقلي، قرآن مجید و سنت قطعیه تمسك جستهمباني اعتقادي خويش 

 اند:آيد به ادله ذيل استناد كردهترين شاخص تشیع به حساب ميمثال در بحث امامت كه اصلي

 

 الف( داليل قرآني:

آيه واليت، آيه تبلیغ و اكمال، آيه تطهیر، بیت عبارتند از: اي از داليل قرآني امامت و مرجعیت ديني ـ سیاسي اهلپاره

ديگر كه در شأن و فضیلت اهل بیت و يا در بیان جايگاه امامت و مبدء مشروعیت آن نازل  ها آيةاالمر و نیز دهآيه اولي

آيه  ترداند و در میان فضايل از همه مهماست كه مبدأ آن را جعل الهي مي« امامت»شده است. از جملة اين آيات، آيه 

 مباهله است كه امیرمؤمنان را نفس نبي خوانده است.

 

 ب( داليل روايي:

چندي از داليل روايي مورد استناد شیعه بر واليت اهل بیت، به ويژه امام علي)ع( عبارتند از: حديث غدير، احاديث 

ینه، حديث امان و دوازده خلیفه، حديث واليت، حديث وصايت، حديث منزلت، حديث خالفت، حديث ثقلین، حديث سف

ها حديث ديگر در فضايل اهل بیت كه شايستگي انحصاري آنان در مرجعیت ديني و رهبري سیاسي را نشان ده

دهد. برخي روايات فوق از نخستین مراحل اعالم رسالت تا واپسین لحظات حیات بارها توسط پیامبر مطرح و مورد مي

تواتر نقل گرديده و در صحاح، مسانید و سنن اهل سنت به وفور يافت تأكید قرار گرفته است. اين احاديث به صورت م

 اند در برابر ديدگاه شیعه توجیه خردپذيري از اينگونه نصوص ارائه كنند.شود. آنان هرگز نتوانستهمي

 

 ج( داليل عقلي:

هاي .استدالل2؛ هاي عقلي مربوط به ضرورت وجود امام.استدالل1شود: استدالل عقلي شیعه شامل چهار جهت مي

هاي راجع به واكنش .استدالل4هاي مربوط به مبدأ مشروعیت و چگونگي تعیین امام؛ .استدالل3راجع به شرايط امام، 

قاعده لطف. آنچه در اين راستا شايان ذكر است اينكه هیچ يك از و پاسخ خداوند به نیازهاي جامعه اسالمي همچون 
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مند و كثرت و تنوع ادله و مستندات در اثبات عقايد اساسي و بنیادين خود بهره مذاهب اسالمي مانند تشیع از قّوت

 اي ادله هر يك از مذاهب بر بنیادهادي اعتقادي خود گواه روشني بر اين مطلب است.نیست. بررسي مقايسه

 

 پذيري حداكثريـ مصونيت3

ها در عرصه درك و فهم حقايق و پذيري در برابر انحرافات و كژانديشيهاي ممتاز تشیع حداكثر مصونیتاز ويژگي

هاي ديني است. اين مهم تابع عواملي چند است از جمله: استمرار نص و وجود رهبراني معصوم كه اقیانوس آموزه

هاست. شهید مطهري در اين باره ها و ناراستيتحريف دانش و معارفشان بهترين مبّین معارف ديني و زداينده غبار

هايي برخوردار است كه ديگر فرق اسالمي فاقد آنند. از جمله آنها استمرار دوران عصمت شیعه از نعمت»معتقد است: 

يعني براي آنها دوران « سال است. 273است. عصمت براي اهل سنت منحصر به بیست و سه سال و براي شیعه 

سال يعني تا وفات امام عسكري)ع( امام معصوم ظاهر دارد  251زمان پیامبر است، اما شیعه افزون بر آن  عصمت تنها

اش حجت است. در اين مدت تغییرات بسیاري در اوضاع زمانه پديد آمد و اوضاع رنگ و روي بسیار متفاوتي كه سیره

نمود و آنچه را كه جامعه ه خوبي حل مييافت. وجود امام معصوم)ع( در اين دوران مشكل اقتضاي زمان را ب

شد. معارف قرآن به توانست با مراجعه به سیره پیامبر پاسخش را دريابد با وجود امام معصوم به راحتي حل مينمي

ها و انحرافات سهوي و گرديد و گنجینه معارف بدون ابتال به التباسات و كژيترين وجه بیان ميزيباترين شكل و عمیق

 شد. وده ميعمدي گش

در مقابل، ديگر فرق اسالمي نه تنها به قدر كافي از فیض وجود امامان بهره نجستند، بلكه منع شدن احاديث نبوي 

هاي مديدي آنان را از معارف ارزشمند نبوي نیز محروم ساخت و در چنین خأل بزرگي راه براي ورود توسط خلفا مدت

اي بر پیكر معارف ناب اسالمي وارد آمد كه آثار آن شد و چنان ضربه اسرائیلیات و احاديث جعلي و خرافي گشوده

 همچنان باقي است و از میان بردن آن كاري بس دشوار، بلكه همچنان ناشدني است.

 

 ـ جامعيت و اجتهاد4

ترين وجه به گیري وافر از روايات معصومین)ع( جامعیت آيین خاتم را به بهاستمرار نص در تشیع تا اواخر قرن سوم و بهره

اي ممتاز از اهل سنت سامان داده است. جهت توضیح اين مطلب مباني و نمايش گذاشته و جريان اجتهاد را به گونه

 كاويم: هاي اجتهاد را از ديدگاه دو مذهب باز ميگونه

 

 الف( اجتهاد در اهل سنت

و متناهي است؛ در حالي كه حوادث و در ديدگاه اهل سنت، احكامي كه به وسیلة كتاب و سنت تشريع شده محدود 

آينده نامحدود است؛ الجرم منبع ديگري غیر از كتاب و سنت براي تشريع احكام الزم است و آن همان وقايع پیش

 است.« اجتهاد رأي»

 چگونه است و به چه ترتیبي بايد صورت بگیرد در میان اهل تسنن اختالف نظر است: « اجتهاد رأي»در اينكه 

است اجمااًل يعني اينكه موارد مشابه را در « قیاس»اصرار دارد كه اجتهاد در « الرساله»در كتاب معروف خود شافعي 

 نظر بگیريم و در قضیة مورد نظر خود، مطابق آن موارد مشابه حكم كنیم. مبتكر اينگونه اجتهاد ابوحنیفه بوده است.

اند؛ رأي را نیز معتبر شمرده« استحسان»ندانسته و « اسقی»بعضي از فقهاي اهل تسنن، اجتهاد رأي را منحصر به 

يعني تقديم مصلحتي بر مصلحت « استصالح»بدون در نظر گرفتن موارد مشابه، بر اساس ذوق و عقل. همچنین است 

یامبر اي از آيات قرآن و يا حديثي از احاديث معتبر پيعني هر چند حكمي در نّصي از نصوص ديني، آيه« تأول»ديگر. و نیز 

خدا)ص( رسیده، ولي به واسطة بعضي مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نص صرف نظر كنیم و رأي اجتهادي 

اي است كه خود را مقدم بداريم. دربارة اجتهاد در مقابل نص، كتابهايي نوشته شده است و شايد از همه بهتر رساله

 است. اشتهنگ« النص و االجتهاد»الدين به نام عالمه سید شرف

زيرا: اواًل حكم تشريع  اند؛در فقه شیعه، قیاس و رأي به هیچ روي معتبر نیست و ائمه اطهار)ع( به جد با آن مبارزه كرده

هايي است كه در ها و تخمیننشده، هرچند به طور كلي به وسیلة كتاب و سنت نداريم؛ ثانیًا، قیاس و رأي از نوع گمان

 رود.مياحكام شرعي زياد به خطا 

حق اجتهاد در میان اهل تسنن ديري نپايید. شايد علت امر، اشكاالتي بود كه عماًل به وجود آمد؛ زيرا اگر چنین حقي 

و تصرف در نصوص را جايز بشماريم و هر كس مطابق رأي خود تصرف و تأولي « تأول»كرد و به ويژه اگر ادامه پیدا مي

همین علت به تدريج حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علماي تسنن بر اين  ماند. بهبنمايد چیزي از دين باقي نمي
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قرار گرفت كه مردم را فقط به تقلید از چهار امام فقهي معروف: ابوحنیفه، شافعي، مالك بن انس و احمد بن حنبل 

ر ساير كشورهاي اسالمي سوق دهند و از پیروي غیر آنها منع كنند. اين كار ابتدا در مصر، و در قرن هفتم و پس از آن د

 ها بايد باز باشد. صورت گرفت. اما از نظر شیعه، اجتهاد بابي است كه در همة زمان

تخطئة قیاس در شیعه نه به جهت عدم حجیت عقل، بلكه به دو جهت ديگر است: يكي اينكه رأي و قیاس، عمل به 

م اينكه مبناي لزوم رجوع به رأي و قیاس وافي ظن است نه عمل به علم، تبعیت از خیال است نه تبعیت از عقل؛ دو

نبودن اصول و كلیات اسالمي است و اين ظلم و يا جهل به اسالم است. درست است كه احكام همة مسائل، به طور 

گوي جزئیات اي تنظیم شده كه پاسخجزئي و فردي بیان نشده است و امكان هم ندارد، ولي كلیات اسالمي به گونه

ضاع مختلف مكاني و شرايط متغیر زماني است. بنابراين وظیفه يك فقیه اين نیست كه به لفظ، جمود كند و پايان و اوبي

جزئي را از قرآن يا حديث بخواهد و اين هم نیست كه به بهانة نبودن حكم يك مسئله، به خیالبافي و  حكم هر واقعة

صول اسالمي در كتاب و سنت موجود است. فقط يك پردازي روي آورد. وظیفة فقیه رّد فروع بر اصول است. اقیاس

 يعني تطبیق هوشیارانه و زيركانة كلیات اسالمي بر جريانات متغیر و زودگذر است. « اجتهاد»الزم است و آن هنر « هنر»

 

  ب( اجتهاد در شيعه

ار و احاديث فراواني در بنیاد نظري اجتهاد در شیعه بر اساس باور جامعیت اسالم و مردودانگاري خأل تشريع است. اخب

متون روايي آمده است كه حكم هر چیزي به طور كلي در كتاب و سنت موجود است. در كتاب كافي بابي وجود دارد به 

 « ها و احتیاجات مردم در قرآن يا سنت موجود است.ها و حرامباب رجوع به كتاب و سنت و اينكه همة حالل»عنوان 

گذاري بر اساس رأي و نظر خود يا قیاس نیست، و اساسًا چنین هاد از نوع تشريع و قانونبا توجه به ديدگاه شیعه، اجت

اجتهادي در نگرش شیعه باطل است. اجتهاد در شیعه به معناي تالش و كوشش عالمانه و تدبر و تعقل در فهم ادلة 

ة كار ويژة مجتهد آمده است كه شرعیه و تفريع و استنباط حكم فروع از اصول است. در سخنان امیرمؤمنان)ع( دربار

يك از آفات اجتهاد گويد. اينگونه از اجتهاد هیچدهد و پاسخ مسئله را بر اساس آن باز ميفروع را بر اصول تطبیق مي

 رأي را ندارد. از اين رو اجتهاد شیعي توانسته است در طول تاريخ پیوسته بپايد و همواره رشد و بالندگي يابد. 

 

 ـ عقالنيت5

جمله امتیازات برجسته تشیع عقالنیت باالي آن است. عقالنیت شیعه نه در هیچ يك از مذاهب اسالمي مانندي  از

دارد و نه در ديگر اديان. در مكتب تشیع بر اساس روايات رسیده از معصومان)ع( عقل و خرد، حجت و پیامبر باطني 

ئل اعتقادي خويش را بر پايه عقل و براهین قطعي عقلي ترين مسااست و پیامبر حجت بیروني؛ از اين رو شیعه بنیادي

هايي دارد كه سازد و آن را يكي از ادله چهارگانه در استنباط فقهي قرار داده است. عقالنیت شیعه ويژگياستوار مي

ن ممیز اساسي آن با ديگر فرق اسالمي است، از جمله اينكه عقل فسلفي عمدتًا در میان شیعه رشد كرد و فیلسوفا

هاي فلسفي و داند، تنها از آن رو كه گرايشاند. احمد امین مصري، فارابي را شیعه ميبزرگ اسالمي نوعًا شیعه بوده

 تواند شكل گرفته باشد. عقالني وي فقط و فقط در بستر تشیع مي

اي قل برهاني بهرهدر اهل سنت اگر چه معتزله گرايش عقلي داشتند؛ لیكن اواًل عقل اعتزالي عقل جدلي بوده و از ع

دهد كه نداشت. ثانیًا معتزله گروهي اندك بوده كه ديري نپايیدند و از جهان تسنن رخت بربستند. اين مسئله نشان مي

پذير نبوده است. هاي الزم براي بقا و دوام خود بوده و در جهان تسنن تحملها و پشتوانهعقالنیت اعتزالي فاقد سرمايه

هاي خردشعارانه معتزلیان؛ همچنین گرياي افراطيوامل مختلفي است از جمله احتمااًل پارهاين مسئله ناشي از ع

گرا در برابر نص و گرايانه در منابع حديثي جهان تسنن و قرار گرفتن جريان عقلفقدان مباحث و بنیادهاي عقل

ه تنها امامان معصوم)ع( بر جايگاه گرايي. اما در جهان تشیع اين مسئله به طور بنیادي حل شده است. يعني نحديث

نمودند بلكه احاديث شیعه، بر خالف احاديث اهل سنت، مشتمل بر احاديثي است كه عقل و خرد تأكید فراوان مي

منطقًا مسايل عمیق ماوراء الطبیعي، اجتماعي و... را مورد تجزيه و تحلیل قرار داده است. استاد مطهري بر آن است 

نت تجزيه و تحلیلي درباره اين موضوعات صورت نگرفته است. مثاًل اگر سخن از قضا و قدر، اسماء كه در احاديث اهل س

و صفات باري، روح، انسان، عالم پس از مرگ، صراط، میزان، امامت، خالفت و... به میان آمده هیچگونه بحث و توضیحي 

ئل طرح شده و درباره آنها استدالل شده است. در پیرامون آنها ارائه نشده است؛ ولي در احاديث شیعه همه اين مسا

سازد. تفكر اي میان ابواب حديث كتاب كافي و ابواب حديث صحاح سته به خوبي اين مطلب را روشن ميمقايسه

شیعي از آغاز استداللي و تعقلي بوده و تنها تشیع توانسته است حیات فلسفي اسالم را حفظ كند. شیعه اين حیات 

هاي عقلي در حوزه ترين بحثبار ژرفیش از همه وامدار امیرالمؤمنین علي)ع( است كه نخستینعقلي را بیش و پ
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ها و مذاكرات و دعوات آن حضرت مطرح شده و توسط ديگر امامان بسط و توسعه يافته است. معارف اسالمي در خطبه

هاي بنیادين فلسفي انسان سشكثرت نصوص عقلي و استداللي در منابع شیعه زمینه مساعدي جهت استقبال از پر

و توانمندي بسیار بااليي در جهت پاسخ به آنها پديد آورده است؛ در حالي كه پاسخ و شعار بزرگان اهل سنت در برابر 

، بوده است. استاد لگنهاوزن بر همین مسئله انگشت نهاده و « السئوال بدعة»هاي خداشناختي ترين پرسشساده

 دانند. هاي انسان مينظیر اين آيین از پرسشخود را استقبال بيراز اسالم آوردن و تشیع 

 

 ـ انديشه سياسي مضبوط6

مند و معیارگراست. در نظر شیعه امامت منصبي، الهي هاي تشیع برخورداري از انديشه سیاسي ضابطهاز ويژگي

صمت، مشروعیت الهي و باشد. اين شرايط عبارتند از: عاست و امام داراي شرايطي مشخص شده در شريعت مي

تعیین از جانب خداوند و ابالغ آن از طريق نص نبوي و يا امام بر حق پیشین. در اهل سنت اين مسئله شكل ديگري 

يابد. آنان امامت را از آسماني بودن و وابستگي به تعیین و نصب الهي به زمین منتقل كرده و آن را كاماًل بشري و مي

 د.به تعبیري سكوالرگونه كردن

اما اينكه پس از زمیني شدن حكومت ساز و كار ايجاد و كاربست و حفظ و انتقال قدرت سیاسي چیست، متأسفانه در 

اين زمینه انديشه سیاسي اهل سنت بسیار آشوبناك و فاقد يك اصل اساسي و ضابطه و نظريه جامعي در جهت 

در جهت توجیه آنها تغییر كرده و تابع وضع موجود  هاتعیین امام و حاكم است و همواره به تناسب تغییر وضع حكومت

هاي سلطنتي ـ موروثي فاسدي چون حكومت بني امیه و بوده است. اين مسئله در نهايت به توجیه و حمايت از نظام

عباس انجامیده است. از نظر تاريخي خلیفه نخست در نزاعي كه بین مهاجران و انصار در سقیفه پديد آمد غالب بني

هاي اسید بن حضیر، بشیربن سعد، عمربن برگزيده شد و با بیعت پنج نفر به نام« فلتًة»به تعبیر خلیفه دوم شد و 

الخطاب، سالم آزاد كرده ابوحذيفه و ابوعبیده جراح به حكومت دست يافت و همین مبناي مشروعیت سیاسي در اهل 

ب كرد و از پي آن نصب خلیفه پیشین از مباني سنت شد. سپس ابوبكر، عمربن خطاب را براي حكومت پس از خود نص

مشروعیت قلمداد شد. عثمان از شوراي انتصابي خلیفه دوم بر آمد و اين نیز يك عامل توجیه سیاسي شد. امام 

علي)ع( افزون بر منصوب بودن از جانب خداوند، پس از عثمان توسط مردم به رهبري انتخاب شد و در نتیجه، انتخاب 

يي براي حكومت شد. پس از آن حضرت مردم با امام حسن)ع( بیعت كردند، ولي معاويه با غلبه در جنگ مردم نیز مبنا

آنگاه  نیز از مباني مشروعیت در میان اهل سنت شناخته شد!« قهر و غلبه»به قدرت سیاسي مسلط شد. آنگاه 

امیه و اد و اين رويه پس از او در بنيمعاويه خالفت را به سلطنت موروثي تبديل كرد و يزيد را ولیعهد خود قرار د

هم اكنون نیز در برخي از كشورهاي اسالمي ـ  عباس ادامه يافت؛ پس واليتعهدي نیز يك مبناي مشروعیت شد!!بني

 عربي نظام سلطنتي موروثي ادامه دارد.

ي القضات ابويعلي )متوفي داريم: قاضاكنون ديدگاه برخي از انديشمندان نامدار اهل سنت را در اين باره تقديم مي

شود و نیاز به گزينش و عقد ندارد؛ بنابراين، هر كس به امامت، با اعمال زور و قدرت نیز حاصل مي»نويسد: ( مي458

خوانده شد، هر كسي كه « امیرالمؤمنین»زور شمشیر، پیروزي به دست آورد و بر مسند حكومت و خالفت نشست و 

جايز نیست كه شبي را به روز آورد و چنین مردي را پیشوا و امام خود نداند؛ خواه چنین د، به خدا و روز قیامت ايمان دار

او درباره « نافذ است. كسي، صالح و نیكوكار باشد و يا فاسق و تبهكار؛ زيرا او امیرالمؤمنین و فرمانش بر همگان،

جنگد و هر كدام سپاه و از دست وي ميپیشواي ديگري كه براي به دست آوردن قدرت و بیرون آوردن زمام حكومت 

شود )زيرا( عبداهلل بن عمر، نماز جمعه و خطبه آن، به نام مرد پیروز خوانده مي»نويسد: ياوري براي خود دارد، مي

نحن مع من غلب؛ يعني با من كسي هستم كه پیروز »گفت: گذاشت و ميهنگام حّره با مردم مدينه نماز جماعت مي

 « شود.

در عقد امامت، اتفاق آرا شرط »هـ. ق( از دانشمندان بزرگ اشاعره بر آن است كه:  478حرمین جويني )متوفي امام ال

گیرد، زيرا ابوبكر به امامت رسید، آن هم پیش از اينكه خبر به امامت نیست، بلكه بدون آن نیز امامت شكل مي

ين در تشكیل امامت فقط هماهنگي و اجماع امت، رسیدنش به گوش ديگر صحابه و اطراف كشور اسالمي برسد. بنابرا

شرط نیست و چون اجماع امت، شرط صحت امامت نیست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب نظران در گزينش 

امام، حدي معین و تعدادي مشخص، به صورت ثابت شده، در دست نیست. بنابراين، امامت با موافقت و صالحديد 

 « گیرد.ل و عقد نیز صورت ميحتي يكي از ارباب ح

نظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرفي كند، اگر يك نفر از صاحب»نويسد: هـ. ق( مي 671قرطبي )متوفي 

 « ساعده، يك تنه عقد بیعت با ابوبكر بست.كافي است و انتخاب او بر ديگران، واجب است؛ زيرا عمر در سقیفه بني
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هر كه مدعي امامت باشد و با قهر و غلبه، مالك رقاب مسلمانان »ر شرح المقاصد آورده است: سعدالدين تفتازاني د

شود... اطاعت امام واجب است، مادامي كه مخالف گردد، اگر چه فاسق يا جاهل باشد، امامت براي او منعقد مي

 مطلب از ديدگاه ايشان است: اين گفتار تفتازاني، بیانگر سه «. حكم شرع نگويد: خواه عادل باشد، خواه جاير

شود، اين است كه كسي مدعي امامت باشد و با ـ نحوه تعیین امام: يكي از اموري كه امامت به وسیله آن ثابت مي1

 قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلط شود و مالك رقاب آنان گردد. 

 شود. و فاسق نیز منعقد مي ـ شرايط امام: در امام، عدالت و علم، معتبر نیست؛ بلكه امامت براي جاهل2

 واجب است، مادام كه مخالف شرع نگويد، چه عادل و چه جاير و ظالم.  ـ اطاعت از امام: اطاعت از هر امام،3

 

 ـ معنويت و عرفان7

اي چون صحیفه سجاديه هاي معنويهاي بزرگ معنوي و عرفاني آن است. گنجینهيكي از امتیازات بزرگ تشیع سرمايه

نظیر فراهم آورده كه در آن عشق و معرفت به بهترين شكل با يكديگر هم اي بيبیت)ع( مجموعهمأثور از اهل و دعاهاي

هاي شگرف و آغوش گشته و همة ابعاد و مراحل حیات را فراگرفته است. معنويت و عرفان شیعي داراي مؤلفه

هاي منحصر به فردي است از انسان و رهیافتتأثیرگذاري در حوزه انديشه، انگیزه، اخالق، سلوك فردي و اجتماعي 

 جمله: 

البالغه، صحیفة الف( توحید عرفاني آنسان كه شیعه تفسیر كرده برآمده از فرهنگ قويم قرآن و منابعي چون نهج

 هاي صادره از معصومان)ع( است. سجاديه، مجامع حديثي و روايي، ادعیه و نیايش

پذيري اجتماعي و گره شناسي و مسئولیتو اجتماعي و همراه با مسئولیت آغوش با عدالت فرديب( عرفان شیعه هم

خورده با حماسه و امر به معروف و نهي از منكر است. عرفان شیعي عرفان فرد و جامعه، قرآن و سنت، اجتهاد و جهاد، 

ه در تصوف اهل سنت گرايي و رخوت آنسان كحماسه و حركت و تربیت و عدالت است، نه عرفان انزوا و عزلت و دروني

شود. عرفان شیعي، عرفان زندگي در دنیا با معیارهاي ناب اسالمي براي حیات جاودان آخرت، گرايش به مشاهده مي

عرفان و عقالنیت، معنويت و حرّيت و.... را در همة ابعاد زندگي به  است كه سلوك و سیاست،« لقاءاهلل»و « اهللرضوان»

 پیوندد. هم مي

اي از مسئلة امامت يا واليت معنوي انسان كامل گیرد كه درجه و مرتبهحول مفهوم واليت شكل مي عرفان شیعي

 باشد و اين اوج مفهوم امامت است.است كه نمود و جلوة تام واليت مطلقه الهیه مي

دارند كه در مسئله واليت معنوي انسان كامل به تعبیري مسئلة حجت زمان است. عرفا و متصوفه بر اين مطلب اصرار 

اي يك انسان كامل كه حامل معنويت كلي انسانیت است وجود دارد. هیچ نبوده و نخواهد بود كه زمین از يك هر دوره

انسان كامل خالي باشد كه حجت خداست بر ديگران. براي آن انسان كامل مقامات و درجات زيادي قائلند. در متون 

 چنین روح كلي است. ها آمده است كه امام داراي شیعه و زيارت

آن است كه در هر  اي بايد يك قطب، يا انسان كامل وجود داشته باشد و شیعه براهل عرفان برآنند كه در هر دوره

امام و »به معناي « انسان كامل»است. بايد توجه داشت كه « انسان كامل»اي يك امام و حجت وجود دارد كه دوره

به « قطب»عرفان و قطب و ولي در عرفان و تصوف است. از اين رو نبايد بین « املانسان ك»باالتر و واالتر از « ولي

مصطلح در عرفان به خصوص عرفان صوفیان انطباق مطلق برقرار كرد؛ بلكه « انسان كامل»عنوان امام و ولي معصوم با 

د حكمت، فقاهت و شريعت به برخي رهبران فاق« قطب»بايد به معنا و مصداق و مختصات آن توجه كامل داشت. اطالق 

 ، امام و ولي و حتي عارفان حقیقي است. «انسان كامل»و حتي سلوك باطني گروهي از متصوفه ظلم فاحش به 

و « مقام نبوت»را به معناي استمرار « امامت و واليت»هاي عرفاني ـ صوفیانه مسئلة از سوي ديگر برخي جريان

با عرفان و « تصوف منهاي واليت»ي كامل الهي باور ندارند و به يقین هاواسطة فیض در نظام خلقت و شريعت و حجت

محور در تضاد و تعارض علمي و عملي است و آنها را بايد از هم بازشناخت تا جريان اصلي عرفان تصوف اصیل و واليت

جور و مغفول واقع گم نشود و معیارهاي معرفتي ـ رفتاري و محكمات براي تأويل متشابهات در حوزة عرفان و تصوف مه

است. « امامت و واليت»شود، عنصر نشود. از محكمات عرفان ناب كه تمام مسائل ديگر در نسبت با آن سنجیده مي

 امامت و واليت در انديشه شیعي در برگیرنده عنصر مرجعیت ديني و زعامت و رهبري سیاسي و اجتماعي نیز هست. 

 


