پلورالیزم دینی (1)
معنای پلورالیسم
واژه «پلورالیسم» (pluralism) از «پلورال» (plural) به معنای «تجمع» و «كثرت» میباشد و پلورالیسم یا كثرت گرایی كه نقطه مقابل حصرگرایی است، به معنی پذیرش كثرت، تعدّد پذیری و تكثّرانگاری است و در برابر نفی كثرت كه یا تأیید وحدت است و یا تأیید قلّت قرار دارد. (1) 
امروزه، پلورالیسم یا تكثرگرایی معنای دیگری پیدا كرده و تفسیر پلورالیستها متفاوت با معانی لغوی آن است. در این معنی، پلورالیسم به مكتبی (مكتب فكری، دینی، فرهنگی و...) گفته میشود كه «حقیقت»، «نجات» و «فلاح و رستگاری» را منحصر در یك تفكر، دین، فرهنگ و... نداند، بلكه همه این مؤلفهها را مشترك بین همه مكتبها بداند؛ به نحوی كه در همه آنها چه به صورت برابر و چه به صورت نابرابر توزیع شده است. بنابراین، هیچ فرهنگ، اندیشه و دینی بر سایر فرهنگها، اندیشهها و ادیان، برتری ندارد و پیروان هر آیینی در صراط مستقیم هستند و همه آنها از نجات، حقیقت و رستگاری برخوردارند. (2) 
قلمرو و حوزههای پلورالیسم
«پلورالیسم» در زمینهها و حوزههای مختلفی مطرح شده كه مهمترین آنها عبارت اند از:
1. پلورالیسم اجتماعی ـ سیاسی
پلورالیسم اجتماعی و سیاسی به مفهوم گرایش به كثرت، تعدد و افزایش كمی و كیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها و تنوع آراء و عقاید، در جهت مصالح جامعه به كار رفته است. در پلورالیسم اجتماعی، لزوم تحكیم مبانی امور فوق و تشویق، ترغیب و هدایت مردم جامعه به سوی احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، اقتصادی، تعلیم و تربیت، فرهنگ و نیز اتحادیهها و سندیكاهای شغلی تأیید میگردد تا از راه مشاركت همه جانبه مردم در امور عامه، مصلحت امور عمومی تأمین شود و اداره امور جامعه، توانی بیشتر و گستردهتر یافته و ترقی یابد. تحمل آراء و عقاید و نیز تساهل و تسامح و داشتن رفتار معتدل با احزاب و جمعیتها، انجمنها، اتحادیهها و سندیكاها، شرط لازم برای تحقق پلورالیسم است. (3) 
2. پلورالیسم فرهنگی
در این عرصه، تعدّد و تكثر فرهنگها، به ویژه در آداب و رسوم اجتماعی و تمایزآشكار آن با فرهنگهای دیگر، مورد پذیرش و دارای جایگاه رسمی است. طبق این نظریه، رفتارهای فرهنگی هر قوم، راه كارها و راهبردهایی هستند كه بسته به شرائط جغرافیایی، زیست محیطی و نژادی، نحوه تغذیه آن قوم و... ، در حوزه عقل جمعی شكل گرفته است و در هر حال، باید به آن احترام گذاشت و گوناگونی آن را پذیرفت. در واقع، پلورالیسم فرهنگی، تبیینی از چرایی این گوناگونیهای ادغام ناپذیر است. (4) 
3. پلورالیسم معرفتی
پلورالیسم معرفتی ـ یعنی شناختی كه انسانها از یك حقیقت دارند ـ متنوع و متكثر است و این تنوع فهمها و معرفتها غیرقابل تبدیل و كاهش به یك معرفت است؛ بلكه همه اینها در عرض هم واقع شده اند و هیچ یك از این معرفتها نسبت به دیگری ترجیح ندارند. (5) 
4. پلورالیسم دینی
این نوع پلورالیسم كه بحث محوری این نوشتار است، وقتی به بهترین وجه روشن میشود و هنگامی میتوان به شناخت دقیق تری از آن دست یافت كه با توجه به تاریخ و در كنار سایر رقبایش مورد مطالعه قرار گیرد. به همین خاطر، بعد از معرفی رقیبهای مختلف پلورالیسم دینی، به خاستگاه و بستر تاریخی آن اشاره خواهیم كرد. 
به طور كلی، در مواجهه با پدیده دین و مسئله تعدد و تنوع ادیان، موضع گیریهای متفاوت ـ و گاه متضاد ـ صورت گرفته است كه عبارت اند از:
الف) طبیعت گرایی (6) 
طبیعت گرا به كسی گفته میشود كه قائل است چیزی بیش از طبیعت وجود ندارد. طبیعت گرا، دین سنتی را كه براساس اعتقاد به ماوراء طبیعت بنا شده ـ مردود میشمارد؛ اما این لزوما بدان معنا نیست كه دین را بما هو دین مردود شمارد. بسیاری از طبیعت گرایان برای دین سنتی، جایگزینی در نظر میگیرند كه كاركردهای نوعی دین را داراست، بدون اینكه مدعایی فراتر از جهان طبیعی داشته باشد. با توجه به اینكه طبیعت گرایان چه چیزی را خدا محسوب دارند، یعنی چه چیزی را به عنوان پرستش برگزینند، بهتر میتوان صورتهای طبیعت گرایانه از دین را رده بندی كرد. (7) 
به طور كلی طبیعت گرایان یا ابطال گرایان را میتوان به دو دسته تقسیم كرد:
عدهای برای رد و ابطال ادیان الهی از تبیینهای جامعه شناسانه استفاده میكنند كه «امیل دوركیم» از مهمترین طرفداران این نظر به شمار میرود. وی دین را مظهر قدرت جامعه میداند و منشأ آن را «توتمیسم» (8) (Totemism) ذكر میكند. 
گروه دوم برای نفی دین، تقریری روان شناختی به كار میبرند. زیگموندفروید بنیان گذار روان كاوی، از مشهورترین آنهاست. به اعتقاد فروید (9) ، دین، فرافكنی ساخته و پرداخته ذهن آدمی است. 
نظریه طبیعت گرایانه دین، به سرعت مورد نقد جدی قرار گرفت و مهمترین نقد بر این دیدگاه این بود كه این دیدگاه غیرتاریخی، خیال پردازانه (غیرواقع گرایانه) و بیشتر شبیه یك فرضیه است كه بدون دلیل و غیرمطابق با نمونههای خارجی است. 
ب) انحصار گرایی (Exclusivism) 
انحصار گرایی كه دیدگاه غالب در بین اندیشمندان و دین داران میباشد، نجات و رستگاری را منحصر در یك دین میداند و بقیه ادیان را منسوخ میداند؛ «انحصارگرایان معتقدند رستگاری، رهایی، كمال یا هر چیز دیگر كه هدف نهایی دین تلقی میشود، منحصرا در یك دین خاص وجود دارد یا از طریق یك دین خاص به دست میآید.» ادیان دیگر نیز حاصل حقایقی هستند، امّا منحصرا یك دین حق وجود دارد؛ دینی كه راه رستگاری و رهایی را پیش روی ما مینهد. به این ترتیب، پیروان سایر ادیان، حتی اگر دین دارانی اصیل و به لحاظ اخلاقی درستكار باشند، نمیتوانند از طریق دین خود رستگار شوند. برای نجات دادن این افراد باید یگانه راه رستگاری را به ایشان نشان داد. و «دین داران به دلیل داشتن چنین اعتقادات انحصارگرایانهای است كه با غیرت و اشتیاق دین خود را تبلیغ میكنند.» (10) 
ج) شمول گرایی (Inclusivism) 
پاسخ دیگری كه در قبال تعدد ادیان مطرح شده، دیدگاه «شمول گرایی» یا «اشتراك پذیری» دینی است. این دیدگاه كه نسبت به دیدگاه پیشین (انحصار گرایی) متساهلتر و آسان گیرتر میباشد، معتقد است كه گر چه یك دین حق وجود دارد و سایر ادیان باطل اند، ولی پیروان سایر ادیان كه انسانهای مخلص و درست كاری هستند، هرچند از دین حق چیزی نشنیده باشند، ولی میتوانند رستگار شوند. 
كارل راند، از این افراد (جستجو گران حقیقی خدا در ادیان دیگر) تحت عنوان «مسیحیان گمنام» نام میبرد. (11) 
د) وحدت گرایی
«وحدت گرایی» یكی دیگر از رهیافتهاست كه توسط سنت گرایانی مانند: شوان، رنه گنون، سید حسین نصر و... ، نسبت به تكثر ادیان و مذاهب اتخاذ شده است. 
وحدت گرایان معتقدند كه گوهر و لُب لباب همه ادیان یكی است. ادیان در نهایت، یك پیام دارند، ولی به شیوههای گوناگونی آن را مطرح میكنند. به اعتقاد وحدت گرایان، ادیان، حقیقتی دارند و رقیقتی؛ گوهری دارند و صدفی؛ باطنی دارند و ظاهری؛ هستهای دارند و پوستهای و اختلافات ادیان فقط در ظواهر، صدفها، و پوسته هاست، نه در حقیقت و گوهر و باطن و البته این اختلافات، ظاهری و ضروری است و «همه راهها به یك قله ختم میشوند.» (12) 
دیدگاه «شمول گرایی» و همچنین «وحدت گرایی»، دچار اشكالات فراوانی است كه ضمن تحلیل و ارزیابی پلورالیسم دینی، این اشكالات مشخص خواهد شد. 
ه) پلورالیسم دینی (13) 
«پلورالیسم دینی» در باب تكثر ادیان، یكی دیگر از رویكردها میباشد كه امروزه بر سر زبانها جاری است و واكنشهای مختلفی را برانگیخته است. كثرت گرایی دینی نظریهای است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دین داران و بر آن است كه كثرتی كه در عالم دین ورزی پدید آمده است، حادثهای است طبیعی كه از حق بودن ادیان و محق بودن دین داران پرده برمی دارد. كثرت گرایان معتقدند ادیان مختلف، میتواند پاسخها و واكنشهای گوناگونی نسبت به واقعیت غایی، در راه رستگاری انسان باشند (14) و «علی رغم این واقعیت كه ادیان، دعاوی متناقضی نسبت به حق، نجات، درست و نادرست و یا باید و نبایدها، تاریخ و بشر دارند، كثرت گرایان دینی مدعی هستند كه همه این اقوال میتوانند نسبت به جهان بینیهایی كه خاستگاه آن اقوال هستند، صحیح باشند.» (15) 
«جان هیك» در برابر ادعای مطلق گرایی هر دینی از جمله مسیحیت، بیش از هر كس دیگری این مفهوم كثرت گرایی را پرورانده است. او میگوید كه ادیان بزرگ جهان، بیانگر مواجهاتی اصیل ـ هر چند مختلف ـ با خداوندند. آنها ادراكات و تصورات مختلف از حق و غایت و واكنشهای گوناگون نسبت به آن را در درون شیوههای مهم و متنوع زندگی انسانی تجسم میبخشند. 
دغدغه هیك این است كه ادعای صدق و ادعای رستگاری را كه در هر دین بزرگی میبیند، با یكدیگر تلفیق كند. از اینرو، سنتهای بزرگ دینی را باید «فراخناهای» بدیل رستگاری یا «راههایی» دانست كه زنان و مردان در آن میتوانند تحقق رستگاری یا آزادی را بنگرند. 
كثرتگرایی برخلاف ادعاهای مطلق انحصارگرایی و شمول گرایی، مدعی است كه حقیقت محتوای ایمان میتواند از تنوع تعبیرات مشروع برخوردار باشد؛ چنان كه «گاوین دوكستا» در این خصوص میگوید: «دیگر ادیان به یكسان، راههای رستگاری به سوی خدا هستند و این مدعا را كه مسیحیت، تنها راه رستگاری... یا كاملترین راه رستگاری است، باید به دلائل قوی كلامی یا پدیدار شناختی رد كرد.» (16) 
در كشور ما هم برخی از روشنفكران به تبعیت از جان هیك (طراح طرح پلورالیسم دینی) و با استفاده از تجربیات قبلی محمد اركون و فضل الرحمان، سعی در بومی سازی نظریه پلورالیسم دینی دارند. یكی از روشنفكران در این باره میگوید:
«مسئله پلورالیسم، كاوشی است در تبیین كثرت بالفعل موجود در عالم. آن هم كثرتهای نا زدودنی و متباین و گاه متعارض.» (17) 
به طور خلاصه، پلورالیستها مدعی اند كه تمامی ادیان، مذاهب و مكاتبی كه در جهان وجود دارند، میتوانند انسان را به نجات و حقیقت برسانند و موجب سعادت و رستگاری او بشوند؛ هر چند كه این ادیان، ادعاهای متفاوت و متعارضی نسبت به یك حقیقت دارند؛ مانند اینكه: مسیحیت به «تثلیث» (پدر، پسر، روح القدوس) و اسلام به «توحید، و...» قائل است. بنابراین، به نظر اینان، اختلافات ادیان، هیچ اشكالی ندارد و همه آنها از یك حقیقت سخن میگویند و در نهایت، انسان را به نجات و رستگاری میرسانند. 
زمینههای پیدایش پلورالیسم دینی
به طور خلاصه، بحث پلورالیسم دینی از زمانی در اروپا آغاز شد كه فرقههای مختلف مسیحیان، با عدم پذیرش مسیحیت از جانب مهاجرینی روبه رو شدند كه بعد از جنگ جهانی دوم و در نیمه دوم قرن بیستم از كشورهای مختلف به اروپا مهاجرت كرده بودند. این در حالی بود كه مسیحیان، قرنها شعار «بیرون از كلیسا هیچ نجاتی وجود ندارد» را سر داده بودند و معتقد بودند: همه آنهایی كه مسیحی نیستند، اهل جهنم اند. 
این موضوع چالشی بود برای متكلمان مسیحیت؛ چون بعضی از آنها میدیدند كه در میان غیرمسیحیان، افراد خوبی پیدا میشوند. به همین خاطر، راجع به این تعلیم كلیسا بد گمان شدند و چند پیشنهاد برای كنار گذاشتن این شعار مطرح كردند. اولین عكس العمل در نوشتار كارل رانر دیده شد. او كه متكلمی كاتولیك بود، همزمان با جنگ جهانی دوم و پس از آن، پیشنهاد كرد كه مسیحیان میتوانند قبول كنند كسی رسما مسیحی نباشد و خدا به خاطر طرز زندگی و اخلاقش او را مسیحی حساب كند. آنان در حقیقت مسیحی هستند، ولی در ظاهر مسیحی نیستند. این اولین تلاش بود. بعد از آن بعضی از نویسندگان گفتند: این كافی نیست و دیدگاه منصفانه نسبت به این مسئله این است كه بگوییم: نجات یافتن شخص، به خاطر پاك شدنش به وسیله دین خودش میباشد. پس ما باید قبول كنیم كه برای نجات، راههای مختلفی وجود دارد و منحصر به دین مسیح نیست. 
این بیان كه راه نجات منحصر به یك دین نیست، كاملاً مخالف آن چیزی است كه برای قرنها در دین مسیح بود و اكثر متكلمان و متفكران دین مسیح نیز این طرز فكر را قبول نمیكنند. (18) 
مهمترین شخصی كه این اندیشه را (یعنی اینكه نجات منحصر در دین مسیح نیست = پلورالیسم دینی) مطرح كرد، جان هیك، متكلم پروتستانی بود.
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پلورالیزم دینی (2)
اصول و مبانی پلورالیسم دینی
چنانكه اشاره شد، «پلورالیسم دینی» یكی از مباحث مهم «فلسفه دین» و «كلام جدید» میباشد كه در دهههای اخیر، در عرصه دین پژوهی مطرح شده و تكثر و تنوع ادیان را به عنوان یك امر مهم و سرنوشت ساز تبیین میكند و تعیین میكند كه انسانها در قبال سایرادیان، چه واكنشی داشته باشند؛ آیا فقط یك دین را برگزینند یا به همگونی و هماهنگی ادیان معتقد شده و همگی آنها را بر حق بدانند؟ پاسخی كه یك پلورالیست به این پرسش میدهد این است كه ادیان، همگی بر حق بوده و هر یك از انسانها با گزینش یك دین (هر دینی كه باشد) از میان ادیان مختلف، میتواند به نجات و رستگاری برسد. 
بحث «پلورالیسم دینی» گر چه ابتدا در اروپا مطرح شد، ولی دیری نپایید كه به سایر كشورها ریشه دوانید و واكنشهایی را برانگیخت. برخی از نو اندیشان دینی هم در كشور ما به تقلید از فرهنگ غرب به طرح و ترویج این تفكر پرداخته و سعی در بومی سازی پلورالیسم دینی داشتند. اینان با استفاده از آنچه از غرب گرفته بودند و نیز با توسل به برخی آیات و روایات، در صدد این برآمدند كه به آن رنگ دینی بزنند. 
این نوشتار، در پی نقد و بررسی چنین رویكردی است و با بهره جستن از ادله عقلی (برون دینی) و ادله نقلی (درون دینی) پلورالیسم دینی را غیرقابل قبول میداند. 
پلورالیسم دینی بر یكسری اصول و مبانی استوار است كه مهمترین آنها عبارت اند از:
1. دین واحد و برداشتهای متفاوت
این دیدگاه معتقد است كه دین، همواره واحد است، ولی فهمها و برداشتهای انسانها از این دین واحد، مختلف و متعدد است؛ بدین معنا كه دین اسلام، مسیحیت، یهودیت و... همه برداشتهای مختلفی از یك دین هستند. 
این دیدگاه از نظریه معرفت شناسی كانت، در تبیین پلورالیسم استفاده میكند. كانت معتقد بود كه ما در عالم، یك «نومن» داریم و یك «فنومَن.» منظور از نومَن (واقعیت و پدیده) چیزی است كه در واقع وجود دارد یا به عبارت دیگر، «واقعیت فی نفسه» میباشد. و منظور از فنومن (نمود و پدیدار) چیزی است كه برای ما ظاهر و متجلی میشود و به عبارت دیگر، «واقعیت در نزد ما» میباشد. و ما وقتی میخواهیم به چیزی شناخت پیدا كنیم، نمیتوانیم به واقعیت و باطن آن پی ببریم، بلكه این ظاهر و نمود شی ء است كه بر ما پدیدار میشود. (1) 
كثرت گرایان از این نظر كانت چنین استفاده میكنند كه «دین» آن گونه كه در واقعیت عالم میباشد، قابل شناخت نیست. به عبارت دیگر، انسانها نمیتوانند به واقعیت الهی دست رسی پیدا كنند، بلكه این ظاهر دین است كه بر انسانها مكشوف و پدیدار میشود و در نتیجه، انسانها به خاطر اینكه هر كدام قوای ادراكی خاصی دارند و هر یك از منظر و عینك خاصی به آن مینگرند، برداشتهای مختلفی از دین پیدا میكنند. بنابراین، حقیقت و باطن ادیان یكی بیش نیست و این اختلافات ادیان، ظاهری است و ناشی از قوای ادراكی انسانهاست. 
هیك، از داستان معروف مردان كور و فیل استفاده میكند: «برای گروهی از مردان كور كه هرگز با فیل مواجه نشده بودند، فیلی آوردند. یكی از ایشان پای فیل را لمس كرد و گفت كه فیل، یك ستون بزرگ و زنده است. دیگری خرطوم حیوان را لمس كرد و اظهار داشت كه فیل، ماری عظیم الجثه است. سومی عاج فیل را لمس كرد و گفت كه فیل شبیه به یك گاو آهن است و الی آخر... البته همه آنها درست میگفتند، اما هر كدام صرفا به یك جنبه از كل واقعیت اشاره میكردند و مقصود خود را در قالب تمثیلهای بسیار ناقص بیان میداشتند.» (2) 
او میگوید: «ما نمیتوانیم بگوییم كه كدام منظر صحیح است؛ چرا كه هیچ منظر نهاییای وجود ندارد كه ما بتوانیم از آن منظر مردان كور و فیل را در نظر آوریم. حقیقت آن است كه همه ما، انسانهای كوری هستیم كه در بند مفاهیم شخصی و فرهنگی خود گرفتار آمده ایم. اختلاف این سه (مؤمن و گبر و یهود) ، اختلاف حق و باطل نیست، بلكه دقیقا اختلاف نظرگاه است؛ آن هم نه نظرگاه پیروان ادیان، بلكه نظرگاه انبیاء. حقیقت یكی بوده است كه سه پیامبر از سه زاویه به آن نظر كرده اند... .» (3) 
نقد و ارزیابی
گذشته از ایرادی كه بر نظریه كانت (تفكیك نومن از فنومن) وارد است و آن اینكه تمایز بین نومن (واقعیت فی نفسه) و فنومن (واقعیت نزد ما) نتیجه و لازمه منطقیاش چنین میشود كه ما باید به نسبی گرایی و شكاكیت تمام عیار معرفتی معتقد باشیم و هرگز نتوانیم به واقعیت و باطن جهان خارج، علم و معرفت پیدا كنیم، نمیتوان از این سخن كانت، پلورالیسم دینی را نتیجه گرفت. بهتر است این نكته را با داستان تمثیلی هیك بیان كنیم:
ما نمیتوانیم هیچ چیز درباره فیل واقعی بدانیم؛ حتی نمیتوانیم اطمینان داشته باشیم كه فیلی وجود دارد. همین امر، در مورد واقعیت غایی هم صدق میكند. در واقع، نكتهای كه میتوان از داستان تمثیلی هیك آموخت، این نیست كه همه مردان كور درست میگفتند، بلكه این است كه هیچ كدام درست نمیگفتند. آنچه آنها لمس میكردند، ستون، مار یا تیغه گاوآهن نبود، بلكه یك فیل بود و این ادعا كه آن فیل یكی از آنها یا همه آنهاست، ادعایی كاملاً غلط است. (4) 
جالب اینجاست كه برای انبیاء شأنی همچون شأن كوران در برابر فیل قائل اند و اختلاف آنها را تفاوت نظر گاه میدانند. از نظر آنان «اختلاف سه دین بزرگ یهودیت و زردشتی گری و اسلام، اختلاف حق و باطل نیست، بلكه دقیقا اختلاف نظرگاه است؛ آن هم نه نظر گاه پیروان ادیان، بلكه نظرگاه انبیاء.» در حالی كه موضع انبیاء را موضع آدمیان كور بر میشمارند، موضع كثرت گرایان را موضع بینایانی میدانند كه از بام هستی بر این نزاعها و اختلافها نظر میكنند. آیا چنین دیدگاهی، نشان از تكبری معرفت شناسانه نمیدهد كه بشر عصر جدید را گرفتار كرده و حرمتی برای آدم تا خاتم باقی نگذاشته است؟ (5) 
در تفكر اسلامی، انبیاء و امامان معصوم علیهم السلام كسانی هستند كه با اتصال به غیب، به واقعیت و باطن عالم راه دارند. پیامبران، دین را آن گونه كه خداوند متعال به آنها نازل میكند، دریافت كرده، به مردم ابلاغ میكنند. 
همچنین این دیدگاه به نسبی گرایی در دین و معرفت دینی میانجامد، در حالی كه نسبی گرایی را نمیتوان پذیرفت؛ چرا كه نسبی گرایی هم مخالف ایمان و هم مخالف ضرورتهای دین میباشد. از جمله آیاتی كه مخالف نسبی گرایی است، این آیه است: «یعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَیعَلِّمُكُمْ مالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»؛ (6) «كتاب و حكمت و آنچه را كه نمیدانستید به شما میآموزد.» كه بر اساس آن، خداوند از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله، كتاب و حكمت را به مسلمانان تعلیم داده است. اگر فهم بشری همیشه از درك واقع قاصر میماند، چگونه ممكن است كه بگوییم: مسلمانان از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله، كتاب و حكمت آموخته اند؟
2. هرمنوتیك و صامت بودن شریعت
یكی دیگر از مبانی پلورالیسم، تنوع در فهم انسانها از متون دینی است. دلیل این گونه گونی فهم و برداشتها از متن، صامت دانستن متون دینی و كمك گرفتن از انتظارات، پرسشها و پیش فرضها در تفسیر متون مقدس میباشد كه مبنا و ریشه در هرمنوتیك فلسفی گادام دارد. او قائل به نامتعین بودن عالم متن است؛ بدین معنا كه متن، قابلیت دارد هر معنا (یا معانی بیشماری) را در خود جای دهد؛ هر چند كه این معانی با هم متناقض باشند. به عبارت دیگر «عبارات، نه آبستن كه گرسنه معانی اند. حكیم، آنها را چون دهانهایی باز میبیند، نه چون شكمهایی پر. و معانی مسبوق و مصبوغ به تئوریها هستند.» (7) یا «مفسران وحی اسلامی، همیشه براساس پیش فهمها، علائق و انتظارات خود از كتاب و سنّت ب ه تفسیر آن پرداخته اند.» (8) 
بنابراین، به باور كثرت گرایان، وقتی فهمها و برداشتها از یك متن (دینی) ، متكثر شد (= پلورالیسم قرائی) ، نتیجه آن پلورالیسم دینی میشود. 
نقد و ارزیابی
نظریه تحول فهم دینی، نظریهای پارادوكسیكال (تناقض آمیز) میباشد و از اثبات (صدق) آن، نفی (كذب) اش لازم میآید؛ چرا كه این نظریه بر آن است كه همه فهمها و معرفتها در تحول و تغیر میباشند، در حالی كه این سخن هم خود یك نوع، فهم و معرفت به شمار میرود و در نتیجه، مفاد و مفهوم این نظریه، خود شمول و خودشكن میباشد. (9) 
اما این ادعای هرمنوتیسینها و پلورالیستها كه مفسر در مقام تفسیر و فهم متن دینی (مانند قرآن كریم) ، متأثر از پیش فرضها و ذهنیتهای خودش میباشد، ادعایی باطل است و در اسلام به نام نوعی «تفسیر به رأی» میباشد كه در قرآن و روایات از آن نهی شده و جایگاه چنین شخصی آتش جهنم است. 
در فرض پذیرفتن مقدماتی كه گفته شد، یعنی تحول همه معارف دینی و صامت بودن شریعت، باز هم نمیتوان از این مقدمه و مبنا، پلورالیسم دینی را نتیجه گرفت. تنها چیزی كه میتوان از آن نتیجه گرفت، تكثر و تنوعِ میانْ فرقهای و مذهبی یا به عبارت دقیق تر، پلورالیسم درون دینی است، نه پلورالیسم برون دینی؛ نه به این معنا كه تمام ادیان، حق اند، بلكه نهایتا حقانیت و صدق مذاهب مختلفِ (مانند تشیع، تسنن و...) درون یك دین (مانند اسلام) را اثبات میكند كه البته این سخن هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ اطلاعات مربوط به دین ادعایی باطل است. از لحاظ عقلی باطل است؛ چرا كه حقانیت تمامی فرقههای یك دین (مانند مذاهب مختلف دین اسلام: تشیع، تسنن و...) ، نوعی قائل شدن به تناقض است؛ چون هر یك از مذاهب یك دین، ادعاهای مخالف با مذهب دیگر دارند و چگونه میتوان حكمْ به تساوی دو ادعای مخالف داد؟
امّا بطلان كثرت گرایی درون دینی (یعنی حقانیت مذاهب مختلف یك دین) از جهت اطلاعات دینی این گونه است كه خداوند، تنها یك دین و یك مذهب (مثلاً اسلام) را نازل كرده است، نه اینكه مذاهب مختلفی مانند: تشیع و تسنن و... را بر پیامبر نازل كرده است. علت پدید آمدن مذاهب مختلف یك دین نه خود پیامبران و خداوند، بلكه علتهایی مانند: تحریف دین (در یهودیت و مسیحیت) و عمل نكردن به دستورات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مورد اطاعت اهل بیت علیهم السلام میباشد. 
3. تجربه دینی و پلورالیسم دینی:
یكی دیگر از مبانی پلورالیسم دینی، تجربه دینی و تفكیك تفسیر از تجربه میباشد. (10) پلورالیستها ادعا میكنند كه همه انسانها در مواجهه با واقعیت غایی (خداوند متعال) ، احساسات و تجارب دینی را از سر میگذرانند و به خاطر اینكه از لحاظ فرهنگی، ادراكی و زبانی مختلف هستند، در نتیجه وقتی كه میخواهند «تجربه دینی» خود را به قالب زبان بریزند و آن را برای دیگران تعبیر و تفسیر كنند، دچار اختلاف میشوند و گرنه همه با یك چیز مواجه میشوند. بنابراین، باید همه آنها را به رسمیت شناخت و نمیتوان هیچ یك از آنها را باطل خواند و هر دینی، تفسیری شخصی از تجربههای شخصی است. 
این استدلال، در واقع، نوعی ادعاست كه دلیلی بر آن، اقامه نشده است. اما چنین ادعایی اگر درست باشد، اثبات خواهد كرد كه در چارچوب احساسات دینی، میان «مردان باطنی» (عارفان، پیامبران و شاعران) هیچ تمایزی به «درست و نادرست» امكان ندارد و هر دعوی وحیانی و عرفانی، با هر مؤدّی و لوازم و نتیجهای میتواند تصدیق و تأیید شود؛ گر چه این تجربیات، مفاد و ملزوماتی متضادّ با یكدیگر داشته باشند. 
عبارت «تجربه دینی» (Religious experience) مفهوم خاصی دارد كه محصول فلسفه تحلیلی غرب است. برخلاف تعابیری چون «شهود»، «كشف»، «مكاشفه» و «عرفان» و «رؤیای صالح صادق»، «واقعه غیبی» و... در فرهنگ اسلامی، كه همگی به نوعی از «آگاهی» (آگاهی لطیف از حقایق ربّانی) حكایت دارند، تعبیر «تجربه باطنی و دینی»، مطلقا اشاره به نوعی «معرفت و آگاهی» (از یك نفس الامر غیرمادی) ندارد، بلكه آن را صرفا در حد یك احساس شخصی، (آن هم بدون مفاد معرفتی «تجربه») به رسمیت میشناسد. 
در دیدگاه پلورالیستها، این احساس، هر چه باشد، «خوب» است و از آنجا كه نوعی ادراك به شمار نمیآید و راه معرفت ماوراء طبیعی و شهودی، در این فلسفه، مسدود است و قابل تقسیم به حق و باطل، درست و نادرست و صادق و كاذب نیست؛ برخلاف مفاهیم عرفانی اسلام كه حتی مكاشفات عرفانی را به «رحمانی» و «شیطانی» تقسیم میكنند و معیاری كه برای ارزیابی یك «مكاشفه» میآورند، اولاً: عدم تناقض آن با بدیهیات و مستقلات عقلی (مثل امتناع تناقض) و ثانیا: عدم تناقض آن با «وحی و قرآن و عترت» در محكمات عقائد و اخلاق و احكام اسلامی و ضروریات دین میباشد. 
وقتی از احساس شخصی غیرقابل داوری، به نام «تجربه دینی» سخن به میان آید، اساسا از هر گونه ارزیابی درباره صدق و كذب و درست و نادرست آن، نمیتوان بحث كرد. احساس، احساس است و به آدمی دست میدهد. ممكن است «معلولات یا عللی» داشته باشد (و دارد) ، ولی فاقد «مدلولات و دلائل» میباشد؛ یعنی نه مدلول معرفتی و نه دلیل، هیچ یك را ندارد، بلكه باید گفت كه بی نیاز از دلیل است؛ زیرا از سنخ «معرفت مطابق با واقع» نیست تا «دلیل» بطلبد. (11) 
در حقیقت، در استدلال فوق (كه براساس تجربه دینی، پلورالیسم دینی استنتاج شده است) ، وحی به تجربه درونی و شخصی پیامبر تنزّل و فرو كاسته شده است (تحویل گرایی (12) = «Reductionism») و ماهیت قدسی و الهی وحی، مورد نفی و انكار قرار گرفته است. طبق دیدگاه تجربه گرایی در وحی، پیامبر، فقط مواجهه و تجربهای را نسبت به خداوند از سر میگذراند، نه اینكه حقایق و گزارههایی واقع نما را از خداوند متعال دریافت كرده باشد؛ در حالی كه به اعتقاد تمامی مسلمانان و متفكران اسلامی، وحی، واقعیتی قدسی، فرا تاریخی و فرا تجربی است كه از طرف خداوند، بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده و او در فرآیند وحی، حقایق و پیامهایی را دریافت و به مردم انتقال میدهد. به عبارت دیگر، وحی، «سرشت زبانی» دارد. 
ادله وحیانی بودن الفاظ قرآن
ادلهای كه بر سرشت زبانی وحی و اینكه ساختار و الفاظ قرآن، وحیانی و الهی است، دلالت دارند، عبارت اند از: (13) 
1. نخستین دلیل بر وحیانی بودن الفاظ قرآن كریم، معجزه جاوید بودن آن است. قرآن، تنها كتاب آسمانی است كه با قاطعیت تمام، اعلام داشته كه هیچ كس توان آوردن كتابی مانند آن را ندارد و حتی اگر همه آدمیان و جنّیان با یكدیگر همكاری كنند، قدرت چنین كاری را نخواهند داشت: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاِْنْسُ وَالْجِنُّ عَلی اَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لایأْتُونَ بِمِثْلِهِ»؛ (14) «بگو: اگر انسانها و جنها جمع شوند تا مثل این قرآن را بیاورند، نمیتوانند مانند آن بیاورند.» و نه تنها قدرت آوردن كتابی مثل قرآن را ندارند، بلكه توانایی آوردن ده سوره و حتی یك سوره یك سطری را هم نخواهند داشت: «اَمْ یقُولُونَ افْتَریهُ قُلْ فَأْتُوا بَعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دوُنِ اللّه ِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ»؛ (15) «یا میگویند: او به دروغ این [قرآن] را به خدا نسبت داده است؟ بگو: اگر راست میگویید، شما هم ده سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید و تمامی كسانی را كه میتوانید ـ غیر از خدا ـ دعوت كنید.» 
«اَمْ یقُولوُنَ افْتَریهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دوُنِ اللّه ِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ»؛ (16) «یا میگویند: او به دروغ این قرآن را به خدا نسبت داده است؟ بگو: اگر راست میگویید، یك سوره مثل آن را بیاورید و [در این كار] هر كه را میخواهید ـ غیر از خدا ـ دعوت كنید.» 
سپس قرآن كریم با بیشترین تأكیدات، همگان را مورد «تحدّی» قرار داده و به معارضه طلبیده و عدم قدرت ایشان را به چنین كاری، دلیل بر خدایی بودن این كتاب و رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دانسته است: «وَاِنْ كُنْتُمْ فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه ِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ»؛ (17) «و اگر در آنچه بر بنده مان نازل كردیم، شك دارید، پس سورهای مثل آن بیاورید و [در این كار] گواهان خود را ـ غیر از خداوند ـ دعوت كنید، اگر راست میگویید.» با این بیان، دامنه این تحدّی نه تنها كافران و منكران كتاب الهی، بلكه تمام انسانها را شامل میشود و گستره تعجیز همه انسانها را در برمی گیرد؛ حتی خود پیامبر صلی الله علیه و آله نیز بدون وحی الهی قدرت آوردن چنین كتابی را ندارد. 
2. دلیل دوم، اطلاق لفظ «قول» و «قرائت» به وحی است. در چندین آیه، از قرآن كریم به عنوان قول یاد شده است كه دلالت بر الهی بودن ساختار جملاتِ قرآن دارد: «اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ»؛ (18) «قرآن، سخنی است كه حق را از باطل جدا میكند.» «اِنّا سَنُلْقی عَلَیكَ قَوْلاً ثَقیلاً»؛ (19) «ما سخن سنگینی را به تو القا میكنیم.» 
همچنین در آیات دیگر تعبیرات «قرائت»، «تلاوت» و «ترتیل» به كار رفته است: «فَاِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِـعْ قُرْءانَهُ»؛ (20) «آن گاه كه آن را خواندیم، از قرائتش تبعیت كن.» «وَرَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتیلاً»؛ (21) «قرآن را با دقت و تأمل بخوان.» «ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَیكَ مِنَ الاْآیاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكیمِ»؛ (22) «اینها را كه بر تو میخوانیم، از نشانه هاست و یادآوری حكیمانه است.» 
باتوجه به اینكه «قول» به مجموع دال و مدلول اطلاق میشود و نه مدلول تنها، و همچنین «قرائت» عبارت است از: بازگو كردن عبارات و الفاظی كه دیگری تنظیم كرده است، در برابر تكلم كه انشاء معنی است با لفظ و عباراتی كه خود انسان تنظیم میكند، نتیجه این میشود كه الفاظ و عبارات قرآن، از پیامبر نیست. از این رو، نمیگوییم: پیامبر قرآن را تكلم كرد، بلكه میگوییم: قرآن را قرائت یا تلاوت كرد. 
اشكالات پلورالیستها و نقد آن
علاوه بر مبانیای كه برای «پلورالیسم دینی» ذكر شد، برخی از نو اندیشان، برای اثبات پلورالیسم دینی، به آیات و روایات توسل جسته اند و سعی در تبیین آن از طریق «درون دینی» دارند. در این بخش از نوشتار، به برخی از ادلهای كه از آیات و روایات معصومین علیهم السلام برای پلورالیسم دینی ذكر كرده اند، میپردازیم. 
اما قبل از پرداختن به ادله درون دینی پلورالیسم، نكتهای روش شناختی را در مورد بحث متذكر میشویم. و آن نكته، این است كه كثرت گرایان مدعی اند كه «كثرت گرایی دینی نظریهای است معرفت شناسانه و دین شناسانه در باب حق بودن ادیان و محق بودن دین داران.» (23) بنابراین، طبق اعتقاد اینان، بحث پلورالیسم دینی، معرفت شناختی برون دینی و مربوط به «فلسفه دین» میباشد و بحث درون دینی در این باب معنای محصّلی ندارد. 
به نظر میرسد كه «پلورالیسم دینی» گرچه از مباحث مهم فلسفه دین محسوب میشود و فلسفه دین هم بحثی برون دینی میباشد، نه درون دینی و فیلسوف دین، در مقام بحث از مسائل فلسفه دین، غیرمتعبدانه وارد بحث میشود، ولی هیچ مانعی وجود ندارد كه متكلمان و دین داران هم در قبال مباحث، این چنین اتخاذ موضع كنند و بحث درون دینی بكنند؛ چرا كه شخص دین دار حق دارد نظر دین خود را نسبت به مسائلی كه به نحوی به عقاید و اعمال دین داران مربوط میشود، بداند. 
گذشته از این، اگر بحث پلورالیسم دینی، مربوط به فلسفه دین و بحثی برون دینی است، پس چرا پلورالیستها خود به این مبنا وفادار نمانده و در تأیید پلورالیسم دینی به آیات و روایات تمسك جسته و در صدد اثبات آن برآمده اند؟
بنابراین، پلورالیسم دینی گر چه در اصل، بحثی فلسفی به شمار میرود، ولی میتوان در كلام از آن بحث كرد و موضع دین را در مقابل آن مشخص كرد. 
دلائل پلورالیستها
1. استدلال بر مبنای هدایت الهی
مسلمانان، خداوند را «هادی» میخوانند و هدایت او را جهان شمول میدانند. بنابراین، باید همه یا اغلب بشریت را هدایت یافته بدانیم و الاّ اگر اكثریت مردم را بر سبیل ضلالت و گمراهی بدانیم، «هادی» بودن خداوند را نسخ و لغو كرده ایم. (24) به عبارت دیگر: «می توان پرسید: اگر واقعا امروزه از میان همه طوایف دین دار (بی دینان به كنار) كه به میلیاردها نفر میرسند، تنها اقلیت شیعیان اثناعشری هدایت یافته اند و بقیه همه ضالّ یا كافرند... ، در آن صورت هدایت گری خداوند كجا تحقق یافته است و نعمت عالم گیر هدایت او به سر چه كسانی سایه افكنده است و لطف باری (كه دستمایه متكلمان در اثبات نبوت است) از كه دستگیری كرده است؟ و اسم هادی حق، در كجا متجلی شده است؟» (25) 
نقد و بررسی
در نقد استدلال فوق باید گفت: (26) آیا معنای هدایتگری خداوند این است كه افراد، از روی اختیار هدایت را بپذیرند یا از روی اجبار؟ اگر بنا شود كه پذیرش هدایت اختیاری باشد، قطعا كسانی كه آن را نپذیرند غیرمهتدی، ضال و كافر خواهند بود. لازمه لطف باری این است كه دستورهای هدایت را به آنها عرضه كند، خواه بپذیرند یا نپذیرند. 
از همین جاست كه قرآن میگوید: پس از آنكه پیامبران آمدند و حجت را بر مردم تمام كردند، براساس عدلْ میان آنها حكم خواهد شد؛ یعنی این گونه نیست كه هر كس از هر مسیری كه خواست حركت كند، خود را هدایت شده تلقی كند؛ «وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لایظْلَمُونَ»؛ (27) «برای هر امتی پیامبری هست. پس هنگامی كه پیامبرشان آمد [و حجت بر آنها تمام شد] براساس عدل، میان آنها حكم خواهد شد و بر هیچ كس ستم نخواهد شد.» 
«هادی بودن» خداوند منافاتی با ضلالت و شقاوت گروههایی از بشریت ندارد؛ زیرا هادی بودن خداوند، بدان معنی است كه علاوه بر هدایت عام تكوینی، آنچه برای هدایت تشریعی نیز لازم بود، از جانب خدای متعال صورت گرفته است. اعطای قوای ادراكی حسّی، عقلی و شهودی، فطرت و از همه مهم تر، فرستادن پیامبران و كتب آسمانی و توضیح «معارف»، «اخلاقیات» و «احكام عملی» لازم برای نیل به سعادت و كمال، همه و همه به مقتضای اسم «هادی» صورت گرفته و حجّت بر انسان مختار و آگاه، تمام است. در مواردی نیز كه حجّت تمام نیست و كمبود عقلی و ادراكی، یا محرومیت از ابلاغ تفصیلی پیامبران وجود دارد، تكلیفی نخواهد بود و خدای متعال كمبودها را جبران خواهد كرد. 
هیچ مستضعف و جاهل معذوری به جهنم نخواهد رفت؛ اما نكتهای مهم كه از آن غفلت میشود، دخالت عنصر «اختیار» در مفهوم «هدایت و اهتداء» است. آقایان، «هدایت» را با «اجبار» اشتباه میكنند؛ زیرا انسان را «غیرمختار» مفروض گرفته اند، حال آنكه اساسا هدایت بدون اختیار، معنی ندارد؛ چنان كه «ضلالت» نیز مسبوق به مختار بودن انسان است. 
پس اگر اكثریت مردم نیز «راه گم كرده» باشند، باز خداوند «هادی» است و البته هدایت یافتگیها و گمراهیها نسبی است و هر یك درجاتی دارد؛ ولی عامل این گمراهیها در هر حال، «هادی نبودن» خداوند نیست، بلكه نفسانیتها، جهلها، ظلمها، سوء اختیار، حاكمیتهای فاسد و سایر مظالم بشری، عامل همه ضلالتها و شقاوتهاست. (28) 
2. ناخالصی همه امور
یكی دیگر از ادله پلورالیسم دینی، ناخالصی امور عالم است: «نكته قابل توجهی است كه هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمیشود. خدای جهان هم بر این نكته انگشت تأیید نهاده است، آنجا كه میگوید: «اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ اَوْدِیةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیلُ زَبَدا رابِیا... كَذالِكَ یضْرِبُ اللّه ُ الْحَقَّ وَالباطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً واَمّا ماینْفَعُ النّاسَ فَیمْكُثُ فِی الاَْرْضِ»؛ (29) «از آسمان آبی فرستاد و از هر درّه و رودخانهای به اندازه آنها سیلابی جاری شد. سپس سیل به روی خود كفی حمل كرد... خداوند، حق و باطل را چنین مثل میزند. اما كفها به بیرون پرتاب میشوند، ولی آنچه به مردم سود میرساند، در زمین میماند.» 
نه تشیع، اسلام خالص و حق محض است و نه تسنن (گرچه پیروان این دو طریقه هر كدام در حق خود چنان رأیی دارند) ، نه اشعریت حق مطلق است نه اعتزالیت. نه فقه مالكی نه فقه جعفری. نه تفسیر فخر رازی نه تفسیر طباطبایی... .» (30) 
نقد و بررسی
در مورد این استدلال میتوان گفت: اینكه از آیه شریفه 17 سوره رعد ناخالصی امور عالم و آمیخته بودن حق و باطل را نتیجه میگیرند و براساس آن به پلورالیسم دینی فتوا میدهند، نتیجه صحیحی نمیباشد. (31) در این آیه خداوند میفرماید: گر چه باطل، احیانا جولانی دارد و پوششی بر روی حق قرار میگیرد، ولی استقرار ندارد و از بلندای هیاهو فرو میافتد. آن گاه چهره تابناك حق، خواهد درخشید. 
این آیه، درست همان چیزی را میگوید كه در آیه هجدهم سوره انبیاء آمده است: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیدْمَغُهُ فَاِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَیلُ مِمّا تَصِفُونَ»؛ «همواره حق را بر باطل فرو میزنیم تا آن را هلاك سازد و در این هنگام باطل، نابود گردد. وای بر شما از آنچه توصیف میكنید!»
بنابراین، مقصود از آیات، این است كه حق، هیچ گاه مقهور باطل قرار نمیگیرد، بلكه حق همواره پیروز و باطل شكست خورده است. 
به یك سخن از امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در همین راستا استناد كرده اند و آن اینكه حضرت فرمودند: «لَوْ اَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْباطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ اَلْسُنُ الْمُعانِدینَ؛ (32) اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت، زبان دشمنان از آن قطع میشد.» 
اما سخن امیرالمؤمنین علیه السلام هم این نیست كه حق خالصی نداریم، بلكه سخن حضرت این است كه فریبكاران برای اینكه باطل را موجه و خوش ظاهر نمایند، مقداری حق را هم با آن میآمیزند و لذا یافتن حق را برای طالبان حق دشوار میكنند. آیات حق میخوانند و به روایات حق استناد میكنند، اما باطلی در نهان دارند كه میخواهند به خورد مردم بدهند. 
همان طور كه دیدیم در این استدلال، برای تأیید پلورالیسم دینی، آیهای از قرآن، یا خطبهای از نهج البلاغه، به صورت نیمه و منقطع ذكر شده و از همان نیمه ناقص، برداشتی صورت گرفته كه تعارض صریح با همان آیه و خطبه دارد. در واقع كثرت گرایان، دچار «مغالطه حذف» شده اند. بدین سبب، برای روشن شدن مسئله، بهتر است كل آیه و خطبه ذكر شود:
«أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیلُ زَبَداً رابِیاً وَ مِمّا یوقِدُونَ عَلَیهِ فِی النّارِ ابْتِغاءَ حِلْیةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذ لِكَ یضْرِبُ اللّهُ الحَقَّ وَالباطِلَ فَأَمّا الزَّبَدُ فَیذهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما ینْفَعُ النّاسَ فَیمْكُثُ فِی الأَرضِ كَذ لِكَ یضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ» (33) ؛ «خداوند از آسمان آبی فرستاد، پس از هر درّهای و رودخانهای به اندازه آنها سیلابی جاری شد. سپس سیل بر روی خود كفی حمل كرد و از آنچه [در كوره ها [برای به دست آوردن زینت آلات یا وسائل زندگی، آتش روی آن روشن میكنند نیز كفهایی مانند آن پدید میآید. خداوند حق و باطل را چنین مثل میزند. اما كفها به بیرون پرتاب میشوند، ولی آنچه به مردم سود میرساند [= آب یا فلز خالص] در زمین میماند. خداوند این چنین مثال میزند.» 
و اما خطبه حضرت علی علیه السلام :
«اِنَّما بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ اَهْواءٌ تُتَّبَعُ وَاَحْكامٌ تُبْتَدَعُ یخالَفُ فیها كِتابُ اللّه ِ وَ یتَولّی عَلَیها رِجالٌ رِجالاً عَلی غَیرِ دینِ اللّه ِ فَلَوْ اَنَّ الْباطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاجِ الْحَقِّ لَمْ یخْفَ عَلَی الْمُرْتادینَ وَلَوْ اَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْباطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ اَلْسُنُ الْمُعانِدینَ وَلكِنْ یؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَیمْزَجانِ فَهُنالِكَ یسْتَوْلِی الشَّیطانُ عَلی اَوْلِیائِهِ وَ ینْجُو «الَّذینَ سَبَقتْ لَهُمْ مِنَ اللّه ِ الْحُسْنی» (34) (انبیاء/101) ؛ همانا آغاز پدید آمدن فتنهها، هواپرستی و بدعت گذاری در احكام [آسمانی] است؛ [نوآوریهایی كه] قرآن در آن مخالفت میشود. و گروهی (با دو انحراف یاد شده) بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند كه بر خلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمیشد، بر طالبان حق پوشیده نمیماند و اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت، زبان دشمنان از آن قطع میگردید، امّا قسمتی از حق و قسمتی از باطل گرفته میشود و به هم آمیخته میشوند، آنجاست كه شیطان بر دوستان خود چیره میگردد و تنها آنان كه مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت.» 
3. اسلام به معنای «تسلیم»
یكی از آیاتی كه كثرت گرایان در تأیید پلورالیسم دینی، ذكر میكنند، آیه شریفه «اِنَّ الدّینَ عِنْدَ اللّه ِ الاِْسْلامُ» (35) و آیات دیگری است كه در آنها از كلمه «اسلام» سخنی به میان آمده است. این آیات گرچه بر رد و ابطال پلورالیسم است، اما برخی از كثرت گرایان، از این آیات به نفع خود تفسیر (تفسیر به رأی) میكنند. اینان «اسلام» را به معنای مطلق تسلیم ذكر میكنند و نتیجه میگیرند كه اگر كسی در مقابل خدا تسلیم باشد، بر سبیل نجات است و لازم نیست حتما به دین خاصی (مثلاً اسلام) پایبند باشد. 
یكی از پلورالیستها در توضیح آیه شریفه «وَمَنْ یبْتَغِ غَیرَ الإِسْلامِ دِینَاً فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِینَ» ؛ (36) «هر كس دنبال دینی غیر از اسلام برود، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانكاران خواهد بود.» میگوید: «شما اگر به تفسیر المیزان مرحوم طباطبایی مراجعه كنید، آنجا خواهید دید كه ایشان اسلام را درست به همین معنای اسلام واقعی كه ما گفتیم و گفته اند میداند كه منظور، حقیقت تسلیم، در مقابل خداوند است.» ایشان سپس برای تأیید تفسیر خود از اسلام، به روایتی از امام علی علیه السلام استشهاد كرده كه حضرت میفرماید: «اَلاِْسْلامُ هُوَ التَّسْلیمُ؛ (37) اسلام عبارت است از تسلیم.» (38) 
نقد و بررسی
هر چند اسلام به معنای تسلیم است، اما در اصطلاح قرآن، صرفا روحیه تسلیم، اسلام نامیده نمیشود. اسلام در اصطلاح قرآن گاهی، به معنای یك دین، آیین و مكتب خاص است؛ مثلاً اسلام در آیه «اَلیوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِـیتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِیناً»؛ (39) «امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم.» یقینا به معنای دین و مكتب خاص است كه در روز غدیر به حد كمال رسیده است. 
همچنین در آیه «یمُنُّونَ عَلَیكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لاتَمُنُّوا عَلَی اِسْلامَكُمْ»؛ (40) «از اینكه اسلام آورده اند بر تو منت مینهند. بگو: بر من از اسلام آوردنتان منت مگذارید!» یا آیه «كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلامِهِمْ...» ؛ (41) «و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزیده اند...» و حتی در همین آیهای كه به آن استناد شده بود، یعنی: «اِنَّ الدّینَ عِنْدَاللّه الاِْسْلامُ وَ مَااخْتَلَفَ الَّذینَ اُوتُوا الْكِتابَ اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جائَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیا بَینَهُمْ»؛ (42) «در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است و كسانی كه كتاب [آسمانی] به آنان داده شده با یكدیگر به اختلاف نپرداختند، مگر پس از آنكه علم برای آنان [حاصل] آمد، آن هم به سابقه حسدی كه میان آنان وجود داشت.» به همین معناست. این آیه كه اختلاف و مخالفت اهل كتاب را در دین خدا مطرح میكند، قرینه بر این است كه اسلام در صدر آن به معنای مكتب و دین خاص مورد قبول خداست. 
از این گذشته، بر فرض اینكه اسلام مورد قبول قرآن، همان صدق در طلب و تسلیم در مقابل حقیقت باشد، طالبان كاذب و مسخره گر را چه كنیم؟ آیا میتوان این گروه را هم مسلم دانست؟ پس آیه «مَنْ یبْتَغِ غَیرَ الاِْسْلامِ دینا فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ»؛ (43) «و هر كه جز اسلام، دینی [دیگر] جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانكاران است.» ناظر به چه كسانی است؟ (44) 
مرحوم علامه محمد تقی جعفری در مورد آیه شریفه 19 آل عمران میفرماید: «در «اِنَّ الدّینَ عِنْدَاللّه ِ الاِْسْلامُ»هم نمیگوید «اسلام» (به صورت نكره) ؛ زیرا حصر در میان است. البته اسلام یك معنی وسیعی است كه تا ظهور دین اسلام، با جلوههای متنوعی بروز كرده است؛ ولی بدان جهت كه جلوههای ابراهیمی ما قبل اسلام در تغییرات و تحریفات فرو رفته است، لذا منظور از «الاسلام» معنای خاص آن است كه در اسلام محمدی صلی الله علیه و آله جلوه گر شده است.» (45) 
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پلورالیزم دینی (3)
 
4. صراطهای مستقیم و غرقه شدن حقیقت در حقیقت
دلیل دیگری كه برای پلورالیسم دینی ادعا شده و به مولوی نسبت داده شده است، این است كه:
بل حقیقت در حقیقت غرقه شد زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد (1) 
«تراكم حقایق و در هم رفتنشان و حیرانی در مقام گزینش از میان این حقایق است كه تنوعهای اصیل و اجتناب ناپذیر را سبب میشود. این نكته را باید به گوش جان شنید و تصویر و منظر را باید عوض كرد و به جای آنكه جهان را واجد یك خط راست و صدها خط كج و شكسته ببینیم، باید آن را مجموعهای از خطوط راست دید كه تقاطعها و توازیها و تطابقهایی با هم پیدا میكنند. بل حقیقت در حقیقت غرقه شد و آیا اینكه قرآن، پیامبران را بر صراطی مستقیم (صراطٍ مستقیم) یعنی یكی از راههای راست نه تنها صراط مستقیم (الصراط المستقیم) میداند، به همین معنا نیست؟» (2) از آن جمله در خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، «إِنَّـكَ لَمِـنَ المُرْسَلِـینَ * عَلی صِـراطٍ مُسْتَقِـیمٍ» (3) یا: «یتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیكَ وَیهْدِیكَ صِراطاً مُسْتَقِـیماً» (4) . و در مورد حضرت ابراهیم صلی الله علیه و آله : «شاكِراً لاِءَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِـیمٍ». (5) 
از نظر پلورالیستها، این آیات همگی دلالت بر «صراطهای مستقیم» میكنند، نه «صراط مستقیم.» 
نقد و بررسی
در عالم تشریع، سعادت و صراط مستقیم، یكی بیش نیست و آن تسلیم و انقیاد در برابر خداوند یكتاست «اِنَّ الدّینَ عِنْدَاللّه ِ الاِْسْلامُ» (6) و این صراط مستقیم همان است كه در سوره حمد، در وصف آن آمده است: «اِهْدِنَا الصِّراطَ المُستَقِـیمَ* صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمتَ عَلَیهِمْ» و در سوره نساء، آیه 69 در باره «نعمت داده شدگان» چنین فرموده است: «وَمَنْ یطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولـئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِـیینَ وَالصِّـدِّیقِـینَ وَالشُّـهَداءِ وَالصّالِحِـینَ وَحَسُنَ أُولـئِكَ رَفِـیقاً»؛ «و كسی كه خدا و پیامبر را اطاعت كند، همنشین كسانی خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهداء و صالحان؛ و آنها رفیقهای خوبی هستند.» 
همان گونه كه ملاحظه میفرمایید در سوره حمد، صراط مستقیم به صورت معرفه (الصراط المستقیم) آمده است و «الف و لام» در كلمه، برای جنس یا عموم نیست، بلكه برای عهد است؛ یعنی صراط مستقیم معهود كه همان صراط توحید و یكتاپرستی است؛ چنان كه در جای دیگر به صراط مستقیم مشخص اشاره كرده، میفرماید: «وَ إِنَّ اللّهَ رَبِّی وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هـذا صِراطٌ مُسْتَقِـیمٌ» (7) ؛ «همانا خداوند، پروردگار من و شماست. پس او را بپرستید. این است راه راست.» 
و نیز میفرماید: «وَأَنَّ هـذا صِراطِی مُسْتَقِـیماً فَاتَّبِعُوهُ»؛ (8) «و این است راه راست من، از آن پیروی كنید.» و از طرفی، این صراط مستقیم مشخص و معهود، همان صراط پیامبران، صدیقین، شهداء و صالحان است و درباره موسی علیه السلام و هارون علیه السلام میفرماید: آنان را به صراط مستقیم معهود [و معین] هدایت كردیم؛ «وَ هَدَیناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ» (9) . 
بنابراین، همه پیامبران، یك راه را پیموده اند و آن صراط مستقیمِ عبادت و بندگی و توحید است. شاهراه توحید و صراط مستقیم حق یكی بیش نیست و نكره آمدن آن در آیات دیگر، بر اهمیت آن دلالت میكند، نه بر نامعلوم یا بی شمار بودن آن. 
البته، در اینجا چند نكته را نباید از نظر دور داشت:
1. صراط مستقیم، گرچه یك حقیقت بیش ندارد، ولی جلوههای آن در عقیده، اخلاق و عمل، متفاوت است. جلوه آن در عقاید، همان اعتقاد به یگانگی خداوند و صفات جمال و جلال اوست. و در اخلاق، فضائل و در عمل، رفتارهای شایسته است. عقیده حق، اخلاق بایسته و عمل شایسته، جلوههای سه گانه توحید و صراط مستقیم حق میباشند. 
2. در طول تاریخ دین، شریعتهای گوناگونی از جانب خداوند نازل شده است و این شریعتها چنان كه از قرآن كریم و احادیث اسلامی به دست میآید، پنج شریعت نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، و پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله بوده است. بر این اساس، همه كسانی كه تا قبل از آمدن شریعت جدید و یا پس از آمدن آن و قبل از آگاه شدن به آن، به شریعت الهی پیشین عمل كرده اند، همان صراط مستقیم حق را پیموده و اهل سعادت و نجات میباشند، اما پس از آمدن شریعت جدید، چون شریعت پیشین نسخ گردیده است، راه نجات، منحصر در پیروی از شریعت جدید است و عمل به شریعت پیشین با آگاهی از شریعت جدید، پذیرفته نخواهد بود. 
قرآن كریم در این باره كه شریعت حق، جز از طرف خداوند، نازل نمیشود و شریعت مشركان، شریعتی است كه مورد اذن و خواست الهی نیست، میفرماید: «أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ ما لَمْ یأْذَنْ بِهِ اللّهُ»؛ (10) «یا آنان، خدایانی دارند كه برایشان دینی را تشریع كرده اند كه مورد اذن خداوند نیست؟»
از آنجا كه همه شرایع الهی، بر صراط مستقیم توحید استوار گردیده اند، یكی از شرایط ایمان به نبوت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله، ایمان آوردن به نبوتهای پیشین است؛ چنان كه میفرماید: «قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَینا وَما أُنْزِلَ إِلی إِبْراهِـیمَ وَ إِسْمـعِـیلَ وَ إِسْحـقَ وَیعْقُوبَ وَالاْءَسْباطِ وَما أُوتِـی مُوسی وَعِـیسی وَما أُوتِـی النَّبِـیونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (11) ؛ «بگویید به خدا و آنچه به سوی ما و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و به موسی و عیسی و پیامبران از سوی خدایشان داده شده، ایمان آوردیم. بین هیچ یك از آنها جدایی نمیاندازیم و تسلیم او هستیم.» 
آن گاه یادآور میشود كه اگر مشركان و اهل كتاب نیز به نبوت همه پیامبران، ایمان آورند، هدایت خواهند شد. در غیر این صورت، با حق، به شقاق و نزاع برخاسته اند؛ چنان كه میفرماید: «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِـی شِقاقٍ» (12) ؛ «اگر آنان نیز همانگونه كه شما ایمان آوردید، ایمان بیاورند، هدایت شده اند و اگر روی بگردانند، از حق جدا شده اند.» 
اكنون با وجود چنین نصوص قرآنی، چگونه میتوان پذیرفت كه پس از بعثت نبی اكرم صلی الله علیه و آله و نزول شریعت اسلام، آنان كه از روی علم و عمد، از پذیرش آن روی برتافته اند، اهل هدایت و رستگاری اند!
3. حقیقت دین یك چیز بیش نیست، ولی وحدت آن، از سنخ وحدت عددی نیست، بلكه از قبیل وحدت تشكیكی و ذات مراتب است. از این مراتب، قرآن كریم با كلمه «سبیل» تعبیر آورده است؛ چنان كه میفرماید: «وَالَّذِینَ جاهَـدُوا فِـینا لَنَهْدِیـنَّهُمْ سُبُلَنا» (13) و نیز میفرماید: «قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِـینٌ * یهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَیخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذنِهِ وَیهْدِیهِمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِـیمٍ» (14) . 
در این آیه، هم از سُبل سلام (راههای امن) یاد شده و هم از صراط مستقیم (راه راست) . و یادآوری شده است كه پیروی از قرآن و نبوت رسول اكرم صلی الله علیه و آله، انسان را به راههای امن میرساند و نتیجه، این خواهد شد كه از تاریكیهای كفر و شرك و جهل، نجات یافته و به شاهراه هدایت، یعنی صراط مستقیم میرسد. 
از این رو، باید گفت: آنچه متعدد است، سبل الهی است و نه «صراط مستقیم.» صراط مستقیم، شاهراه هدایت است كه هر كس به همان مقدار كه از سبل امن الهی پیروی كند، از صراط مستقیم هم بهره مند خواهد شد و هر كس، همه سبل امن الهی را طی كند، از صراط مستقیم، به طور كامل بهره مند میشود؛ چنان كه «نعمت داده شدگان» چنین اند (نساء/68) و كسانی كه با علم و آگاهی از ایمان به نبوت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله روی برتابند، بهرهای از صراط مستقیم الهی ندارند. 
این نكته نیز روشن شد كه پس از بعثت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله، شرط بهره مندی از سُبل امن الهی و درك صراط مستقیم به طور كامل سه چیز است:
1. ایمان به خدای یكتا، فرشتگان الهی، پیامبران پیشین علیهم السلام و نبوت رسول اكرم صلی الله علیه و آله؛ چنان كه از آیههای 136 و 137 سوره بقره استفاده میشود. 
2. پیروی از دستورهای قرآن و شریعت اسلام؛ چنان كه از آیه 68 مائده استفاده میشود. 
3. داشتن نیت خالص و انگیزه الهی در اعمال و رفتار؛ چنان كه از آیه 68 سوره عنكبوت و نیز از آیه 68 مائده استفاده میشود. 
پس شرائط نجات و رستگاری عبارت اند از: 1. ایمان؛ 2. عمل صالح؛ 3. اخلاص. 
اگر به راستی راه یهود و مسیحیت و مجوس و... پس از بعثت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و آمدن شریعت اسلام، راه مستقیم است و راه پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله نیز راه مستقیم دیگری است، این همه نزاع و جدال و جنگ و كشتار كه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله با اهل كتاب در جزیرة العرب كردند، چه معنایی دارد؟ آیا لازمه آن، این نیست كه عمل پیامبر صلی الله علیه و آله را تخطئه كرده و كار او را بیهوده و نادرست بشماریم! و بلكه چون پیامبر، جز به فرمان خدا كاری انجام نداده است، لازمه فرضیه «صراطهای مستقیم» این خواهد شد كه دستور جهاد با اهل كتاب و بلكه با مشركان از جانب خداوند، ناصواب باشد! و این لازمهای است كه هیچ مسلمانی به آن، تن نمیدهد؛ زیرا نتیجه آن نه بسط حق، كه انكار آن است! (15) 
5. تقلیدی بودن ایمان
از دلائل دیگری كه برای كثرت گرایی دینی ذكر شده و ضمن آن به یكی از آیات قرآن استناد شده است، تقلیدی بودن ایمان و دین داری متدینین میباشد: «بیشتر دین داران، دین داری شان علت دارد نه دلیل. چنین نیست كه همه مسیحیان فی المثل با سنجیدن همه آیینها و مذاهب به مسیحیت روی آورده باشند و از طریق احاطه ادله قطعی، به حقانیت مسیحیت اذعان كرده باشند. ایمانشان اغلب ایمان موروثی و تقلیدی است و این حكم علی السّواء در باب زرتشتیان و مسلمانان و یهودیان و... ثابت و صادق است. آنكه اینك مسیحی است، اگر در جامعه اسلامی زاده میشد، مسلمان بود و بالعكس. زبان حال عموم دین داران (و بل عموم مردم عالم) این است كه «اِنّا وَجَدْنا اباءَنا عَلی اُمَّةٍ وَ اِنّا عَلی اثارِهِمْ مُهْتَدُونَ» (16) نه فقط عامیان كه عموم روحانیون دینی هم چنین اند.» (17) 
نقد و بررسی
هر پیامبر صاحب شریعتی كه مبعوث میشد، مردم را به دینی غیر از دین پیامبر قبلی خود فرا میخواند و حتی پیامبران تبلیغی مردم را به دین تحریف ناشده دعوت میكردند و گروههای بسیاری نیز آن را میپذیرفتند. قرآن كریم مسئله تقلید افراد از آبا و اجداد خود در اعتقادات باطل را مطرح كرده و آنها را مطرود اعلام میكند. بسیاری از افرادی كه با پیامبر جدید مواجه میشدند، میگفتند: ما آیین پدران خود را پذیرفته ایم و نمیخواهیم آن را رها سازیم: «ما سَمِعْنا بَهذا فی ءابائِنَا الاَْوَّلینَ»؛ (18) «ما این سخنان را از نیاكان خود نشنیده ایم.» 
اما این موضع گیری مقلدان و مخالفان موجب نمیشد كه آنها حق داشته باشند از پذیرش آیین جدید سر باز زنند و خود را پلورالیست تلقی كنند. از همین جاست كه قرآن تقلید آنها را محكوم میكند و تلویحا این نكته را بیان میكند كه افراد میتوانند ایمان محققانه (در حد توان فكری خود) داشته باشند: «وَ إِذا قِـیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَینا عَلَیهِ آباءَنا أَوَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا یعْقِلُونَ شَیئاً وَلا یهْتَدُونَ»؛ (19) «و هنگامی كه به آنها گفته میشود از آنچه خدا نازل كرده است پیروی كنید، میگویند ما از آنچه كه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میكنیم. هر چند كه پدران آنها چیزی نمیفهمیدند و هدایت نیافته بودند.» 
اساسا علت عدم پذیرش و ایمان به یك مكتب و مذهب، صرفا مسائل عقلی نیست؛ یعنی این گونه نیست كه اگر افرادی یك دین جدید را نپذیرفتند، به جهت عدم دریافت حقانیت آن باشد. طبق آیات قرآنی، پیروی از هوا و هوسهای نفسانی، جدال جویی، عنادورزی و عوامل دیگر موجب میشود تا انسان در مقابل حق، موضع گیری كند و آن را نپذیرد. اینكه قرآن كسانی را كه تعقل و تفكر نمیكنند سرزنش میكند، به این علت است كه آنها قدرت اندیشه و تفكر را دارند و با اختیار خود میتوانند راه و مسیر خود را انتخاب كنند و این گونه افراد مقصرند؛ امّا چنانچه كسی پیرامون دین جدید تحقیق كند و بر فرض به نتیجه نرسد، قاصر خواهد بود و خداوند به عدل خود با او رفتار خواهد كرد. (20) 
نكته دیگر اینكه، آیا تقلیدی بودن دین داری اكثر دین داران، ثابت میكند كه همه ادیان و مذاهب و فرهنگهای عالم، حق و صراط مستقیم اند! آیا تقلیدی بودن دین پیروان ادیان و مذاهب مختلف ثابت میكند كه همه آنها در صراط مستقیم و اهل حقیقت اند! چه ربطی بین تقلیدی بودن دین داری دین داران و حقانیت آنان و صراط مستقیم وجود دارد؟
این دلیل، حداكثر همین مقدار را میتواند افاده كند كه پیروان مقلد، نباید بر همدیگر تكبر ورزند و فخرفروشی كنند. همگان باید خود را ضعیفان و عاجزانی بپندارند كه حقیقت چه بسا دور از دست رس آنهاست و علم و اطمینانی بر حقانیت خود ندارند؛ چنان كه پیداست این دلیل اگر بتواند نتیجهای داشته باشد، آن نتیجه همان دعوت به تسامح و تساهل آن هم از سر ضعف و عجز و درماندگی است، نه اثبات پلورالیسم و صراطهای مستقیم و نه دعوت به تساهل و تسامح از روی علم و آگاهی و توانگری. (21) 
6. استدلال بر مبنای خاتمیت
پلورالیستها میگویند: اصل خاتمیت، مقبول همه مسلمین و یكی از ضروریات دین و از اركان اندیشه اسلامی ا ست و از این حیث، اختلافی نیست. یك ركن خاتمیت این است كه در بشریت تحولی پدید آمده است و آنان به تكامل رسیده اند و میتوانند دین را صیانت و نگه داری كنند. چنین نیست كه همه مردم مخالف حق و حقیقت و معاند دین خدا باشند و در صدد انهدام نهایی آن بر آیند و لذا دیگر احتیاجی به پاسبانی فوق طبیعی خدا نیست. بنابراین، افراد جامعه بشری امروزه خود به خود طالب حق اند و همه در این مورد مساوی اند و پلورالیسم، لازمهاش همین است. (22) 
نقد و بررسی
البته خاتمیت با نوعی «تكامل» در جامعه بشری، بی ارتباط نبوده است؛ اما این «تكامل بشری» نباید به نوعی تفسیر شود كه عدم نیاز بشر جدید به اسلام رانتیجه بدهد كه در این صورت به تعبیر استاد مطهری، این دیگر به معنی «ختم دیانت» خواهد بود، نه «ختم نبوت تشریعی.» (23)
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