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چکیده
از جمله مهم ترین مسائل فکری مطرح در دنیای معاصر ،بررسی مناسبات میان ادیان است .
قرآن کریم دارای ایده ای متفاوت در این زمینه بوده و دارای ظرفیتی اس کته متی توانتد ارائته
دهنده راهکارهای تحقق وحدت فراگیر ادیان را ارائه نموده ،بدینوستیله در پیشترف و تکامتل
جوامع انسانی نقشی به ستاایی را ایفتا نمایتد .هتد ایتن مقالته بررستی راهکتار استالم جهت
همزیستی مسالم آمیا و تعامل با پیروان سایر ادیان اس  .در همین راستا سؤال اصلی تحقیتق
این اس که :اسالم که به عنوان دین خاتم معرفی شده اس در میانته تضتار عقایتد مختلت
ادیان معاصر ،چه راهی را برای ایجاد روابط صحیح و هدای کننده میان ادیان معرفی میکند.
میتوان وحدت ادیان را ،با محوری اسالم حقیقی انتظار داش به شرطی که اقدامات ذیتل
در نظر گرفته شوند :مبارزه با انحصارگرایی افراطی ،لاوم تعتالی مستلمانان در راستتای وحتدت
ادیان ،تبیین نقش شیعه در تحقق وحدت ادیان؛ پیروی از آیین ابراهیم (ع) ،و سرانجام تکیه بر
راهکارهای تحقق عملی این نظریه (عوامل وحدت بخش ادیان) .این راهکارها بته طتور خالصته
عبارتند از .3 :تکیه بر اصل توحید  .2پیروی از آیتین ابتراهیم (ع)  .1تکیته بتر اصتول و مبتانی
مشترک.
واژههای کلیدی :توحید ،اسالم ،وحدت ادیان.
 .3استادیار دانشگاه بوعلی سینا
 .2استادیار دانشگاه بوعلی سینا
 .1کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ دریاف :
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تاریخ پذیرش3131/5/33 :
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مقدمه
از جمله مهم ترین مسائل فکری مطرح در دنیای معاصر ،بررسی مناسبات میان ادیان اس .
قرآن کریم دارای دیدگاهی خاص متفاوت در این زمینته بتوده و ایتن ظرفیت را دارد تتا ارائته
دهنده راهکارهای عملی تحقق وحدت فراگیر ادیان باشد و در پیشرف و تکامل جوامع انستانی
نقشی به ساایی را ایفا نماید .هد این مقاله بررسی راهکار های اسالم ،جه ایجاد وحتدت بته
معنای همزیستی مسالم آمیا و تعامل با پیروان سایر ادیان اس .
در خصوص مساله کثرت ادیان دیگاه ای اصلی را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

انحصارگرایی :گروهی ادیان را دریاف هتا و پاستخهتای متفتاوت بته یتا واقعیت الهتی
می دانند؛ به باور این عده که انحصارگرا نامیده میشوند ،از میتان دریافت هتای متعتدد،
تنها یا دریاف به حقیق راه مییابد.
شمولگرایی :شمول گرایان دیتن ختود را حتق و طریتق مستتقیم و اصتلی بته ستعادت
میدانند و سایر پیروان ادیان را در صورت عمل به دیتن حتق ،پیتروان بتینتام آن دیتن
مینامند که حقانی شامل حالشان شده اس .
کثرتگرایی :در برابر این دو گروه ،تکثرگرایان قرار دارند که هر دینی را راهی جداگانه و
اصلی به سعادت و نجات معرفی میکنند و تمامی ادیان را حق شناخته و دینداران را در
شمار رستگاران میآورند.
این سه دیدگاه در واقع سه تلقی رایج از مناسبات غیرالحتادی میتان ادیتان هستتند
) (Meister,2009:42گرچه این سه نظر باز هم قابل تفکیا هستند امتا در مجمتوع
میتوان نظریات مختل را به این سه تقسیم بندی کلی ارجاع داد.
اما قرآن کریم کدام یا از مواضع فوق را تأیید میکند؟ نظتر غالتم متتدینین ایتن
اس که انحصارگرایی ادیان (موضع اول) تأیید شده اس ولی نه به این معنا که انحصتار
در حقانی  ،به نفی امکان نجات پیروان دیگر ادیان (پلتورالیام نجتات) و نیتا همایستتی
مسالم آمیا با آنها منجر شود.
به طور کلی از آیات متعدد و صریح قرآن (مواضع تند نسب به اهل کتا  ،دستور بته
مقاتله(توبه )23/و اعالم غلبه دین حق بر کل دین(توبه ) 11/می توان این گونته نتیجته
گرف که قرآن نمیتواند با کثرتگرایی دینی بته معنتی حقانیت مستاوی همته ادیتان
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موافق باشد .اما مسئله این اس که دیدگاههای خوشبینانه 3نسب به ادیتان چگونته بتا
این مواضع سازگار اس ؟
اکنون دغدغه اصلی این مقاله بررسی مستئله پلتورالیام دینتی و نظریتات مختال و
مشابه آن نیس  2بلکه پرسش این اس که اسالم ت که بهعنوان دین خاتم معرفتی شتده
اس ت در جهان معاصر و در میانه تضار عقاید مختل ادیان معاصر چه راهتی را بترای
ایجاد روابط صحیح و هدای کننده میان ادیان معرفی میکند؟ بیگمان نقش خاتمیت
اسالم میبایس در میان نظریات مختل پیرامون وحدت یا کثرت ادیان فراموش نشود.
در این مقاله ضمن بررسی آیات و روایات ،تالش میشود تا ظرفی های دیتن استالم
برای وحدت ادیان و ایفای نقش تمدن ساز دین خاتم شناسایی شود.
از آنجا که یکی از کلیدواژههای مهم این مقاله« ،وحدت» است ززم است توضتیح
داده شود که وحدت مطلو در اینجا نه «انحصارگرایی» ،بلکه راهکار تعامتل صتحیح و
درس در مناسبات میان ادیان ،به منظور حذ اختالفات و چالش ها و نادیا ستاختن
پیروان ادیان آسمانی در اعتالی کلمه مشترک یعنی توحید اس .
 -1امکان گسترش دایره ادیان
در قرآن کریم قصّه برخی از انبیا عظام(ع) آمده اس چنان که میفرماید« :ورُسُالً قَد

قَصَصناهُم عَلَیاَ مِن قَبلُ ورُسُالً لَم نَقصُصهُم عَلَیا»(نساء :)361/و به پيامرباىن [وحى
كردمي] كه سرگذشت آنان را پيش از اين براى توگفتيم ،و پيامرباىن [را برانگيختهامي] كه
سرگذشتشان را براى تو حكايت نكردهامي"« .ولَقَد أرسَلنا رُسُالً مِن قَبلِاَ مِنهُم مَن

قَصَصنا عَلَیاَ ومِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَیا» (غافر :)87/قطعاً پیش از تو پیامبرانى
فرستادیم؛ سرگذش گروهى از آنان را براى تو حکای کردهایم ،و سرگذش برخى را بیان

نکردهایم" .لذا این احتمال به صورت جدی مطرح می شود که ممکن اس تعدادی از
پیامبران نیا در خاور و باختر دور برانگیخته شده باشند و دسترسی ،بررسی و تأمّل در
آثار آنها مقدور مخاطبان نبوده اس  ،از اینرو نامی از آنها در قرآن برده نشده اس  ،و
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قرآن برای تحقیق بیشتر ،مردم را به مساله مهمتری ارجاع داده اس که عبارت اس از
بررسی و پژوهش درباره علل و عوامل ظهور و سقوط تمدنها.
زادگاه انبیای یادشده در قرآن محدود به خاورمیانه اس  .ممکن اس تصورشود که مرز
و بومهای اقلیمی متفاوت اس  ،زیرا سرزمین خاورمیانه خاستگاه پیامبران اس و
سرزمینهای خاوری یا باختری پرورشگاه دانشمندان .از بعضی آیات قرآن به خوبی
برمیآید که هیچ سرزمینی بدون بعث نبوده و هیچ مردمی بیراهنمای آسمانی
نبودهاند« :وإن مِن اُمَّةٍ إزّخَال فیها نَذیرٌ»(فاطر :)21/ما تو را بحق براى بشارت و انذار
فرستادیم؛ و هر امّتى در گذشته انذارکنندهاى داشته اس ".

از نظر برخی مفسرین این پندار صائم نیس  .لذا در مورد اشکال «نام نبتردن قترآن
از انبیای خاور دور یا باختر دور» میخوانیم که:
مردم حجاز که نخستین مخاطبان قرآن کریم بتودهانتد ،فقتط بته تتاریخ و نیتا آثتار
پیامبران خاورمیانته آگتاهی داشتتند ،از ایتنرو بته پیامبرصتلی اهلل علیته و آلته و ستلم
متتیفرمایتتد کتته از انبیتتای پیشتتین بپتتر « :وستتئَل مَتتن أرسَتتلنا مِتتن قَبلِتتاَ مِتتن
رُسُلِنا»(زخر  )15/که ززمهاش آن اس کتا ها و آثار انبیای گذشتته بتوده باشتند ،در
حالیکه مردم حجاز هیچ اطالعی از خاور و باختر دور نداشتند و اصوزً نمتیدانستتند آن
سوی دریاها انسانی هس یا نه .از سوی دیگر ،تردّد هم میسّر نبوده است و ایتن هرگتا
بدان معنا نیس که در آن منطقههای دور پیامبری نیامده اس ( .جوادی آملتی،3133 ،
ج )825 :31
دو دین گمنام که کمتر مورد بحث در قرآن قرار گرفته ،صتابئین و مجتو هستتند.
پیروان این دو دین ،به خصوص صابئین یا صبّیها ،امروزه بسیار کم و نادرنتد ،بتهطتورى
که شاید بتوان گف «صابئین و ستارهپرست امتروزه تقریبتا زوال ،یافتتهانتد و در زمتره
ادیان منقرضه یا مرده به حسا مىآیند و پیروان دین مجو یتا زرتشتتیان عتالم هتم
شاید از پیروان ادیان کوچکى مثل دین جاینى یا دین سیا هم کمتر باشند»( .گتواهی،
 )108 :3186امّا از آن جه کته قترآن کتریم بته هتر حتال از ایتن دو دیتن نتام بترده
میبایس به آنها نیا اشاراتی شود.
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قرآن کریم در سه آیته (ستوره بقتره 62 /؛ ستوره مائتده 63 /؛ و ستوره حتج  )38 /از
صابئین سخن به میان مىآورد که در دو مورد اول ،متؤمنین و یهتود و نصتارى در کنتار
صابئین قرار گرفتهاند ،و در مورد سوم (سوره حج) که در عنوان بعتدى مطترح متىشتود
عالوه بر آن سه طایفه ،مجو هم در کنار صابئین ذکر شده اس  .آنچته مستلم است
ذکر صابئین ،در کنار سه گروه دیگر اهل کتا هاى آسمانى یعنى اسالم و یهود و نصارى
حکای از این دارد که اینان نیا« ،حتداقل در ابتتداى کتار و پتیش از آنکته ایتن دیتن
دستخوش تبدیل و تحری شود ،در زمتره ادیتان الهتى و آستمانى بتودهانتد» (.گتواهی،
)107: 3186
قرآنکریم تنهتا در یتا متورد ،آیته  38ستوره حتج ،از دیتن مجتو نتام متىبترد:
«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ الصَّابِئِینَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُو َ ،وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا ،إِنَّ اللَّهَ
یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ ،إِنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَتهِید» ،یعنتى «ای کستانى کته ایمتان
آوردهاند و آنان که یهودى شدند و صابئىها و مستیحیان و مجتو  ،و آنتان کته شترک
ورزیدند ،خداوند در روز قیام بین آنان حکم و فصل قضاء خواهد کرد ،همانا خداوند بتر
هر چیاى گواه اس » .همان طور کته مالحظته متىشتود ،خداونتد متعتال در ایتن آیته،
مؤمنین و یهود و نصارى و صابئین و مجو را از مشترکین جتدا دانستته است  .بتدین
ترتیم معلوم مىشود ،که مجو هم در ابتدا پیغمبتر و کتتابى داشتتهانتد کته از آن هتا
پیروى مىکردهاند و بر سبیل نجات و هدای بودهاند.
هرچند درباره زندگى زرتش و زمان ظهور وى و متن اصلى کتتا اوستتا اطالعتات
کامالً دقیقى در دس نیس اما گفته مىشود« :منشأ ایتن دیتن و خاستتگاه زرتشت از
ایران زمین و حدود شش قرن پیش از میالد مسیح(ع) و یتا دوازده قترن قبتل از ظهتور
اسالم بوده اس  .زرتشتیان عالم معتقدند که در طتول دنیتا امتور عتالم را دو مبتدأ و یتا
خداى خیر و شر تدبیر مىکنند که اوّلى اهورامادا (یتادان) و دومتى اهتریمن (شتیطان)
خوانده مىشوند .اهورامادا از جنس نور و اهتریمن از جتنس ظلمت و تتاریکى است ».
(همان )103:هم چنین در معابد زرتشتى ،که هنوز تعدادى از آنها در ایران دایر است ،
آتش را مقد مىدانستند و در جایگاه مخصوصى در وسط معبد نگهدارى مىکنند تا از
دستر نفسها و دس هاى ناپاک محفوظ بماند.
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در مورد مجو می شود اطالعات بهتری نسب به صابئین به دس آورد .اما پرسش
مهم این اس  :صابئین دقیقاً چهکسانی هستند؟ علت اختتال نظتر در متورد مصتادیق
آنها چیس ؟ بهطوری که فی المثل عدهای آنها را ستارهپرس متیخواننتد و عتدهای
دیگر پیروان یحیای نبی(ع) و عدهای دیگر مصادیق دیگر را مطرح میکنند.
«طبری» دراینباره چارهای جا نقل اقتوال و ستکوت در انتختا نداشتته و قتول بته
اینکه  .3گروه صابئان دینی ندارند .2 .آنتان بتین مجتو و یهودنتد  .1آنتان قائتل بته
«ز إله إلّااهلل» هستند ولی عمل ،کتا و پیامبری ندارند و به رسول اکرمصلیاهلل علیته و
آلته و ستتلم ایمتتان نیاوردنتد  .1آنتتان مالئکتته را متیپرستتتیدند و بتته طتر قبلتته نمتتاز
میخواندند .5 .آنان فرقهای از اهل کتابند و زبور حضرت داوود (ع) را قرائ میکنند.6 .
آنان طایفهای از اهل کتابند ،...همه را نقل کرده اس (.طبری ،3132 ،ج .)251 :3عالوه
بر این نظرات دیگری در رابطه با صابئین نقل اس  :بعضى از فالسفه از شتهر یونتان کته
ایشان را صابیون خواندهاند ایشان این مذهم داشتهاند (.ابوالمعالی ،بیتا )16:
برخی گفتهاند عل اختالفات و گفتگو درباره این طائفه این اس کته :در اثتر کمتى
جمعی آن ها و اصرار به نهان داشتن آئین خود ،و منع از دعوت و تبلیغ و اعتقاد بر ایتن
که آئین آنها ،آئین اختصاصى اس  ،نه عمومى ،و پیغمبرشان فقتط بتراى نجتات آن هتا
مبعوث شده اس و بس ،وضع آنها به صورت اسرارآمیاى درآمده اس و جمعی آن هتا
به سوى انقراض مىرود .این به خاطر همان احکام ختاص و اغستال مفصتل و تعمیتدهاى
طوزنى اس که باید در زمستان و تابستان انجام دهند ،ازدواج با غیر همکتیش ختود را
حرام مىدانند و حتىازمکان به رهبانی و ترک معاشرت بتانوان دستتور مؤکتد دارنتد و
بسیارى از آنها بر اثر آمیاش فراوان با مسلمانان تغییر آئین مىدهند (.مکارم شتیرازی،
 ،3181ج )230:3چنین تحلیلی ،جدا از صح و سقم آن ،بازهم نشان از ابهام در معنی
دارد.
در میان این نظریات مختلت چته بایتد گفت ؟ جالتم ایتنجاست کته اکنتون در
تقسیمبندی های مرستوم ادیتان نتامی از صتابئین نیست  .بترای مثتال در یکتی از ایتن
پژوهشها ،چند دسته برای ادیان ترسیم شده اس  :ادیان باستتانی ،ادیتان شترق آستیا،
هندو ،بودا ،سیا ،زردش  ،یهود ،مسیحی و اسالم( .پارتریج )3133:13 ،چترا صتابئین
در دینشناسی مدرن مطرح نشدهاند؟
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در قرآن برای هدای و مأجور بودن ادیان زنده از جمله صابئین شروطی تعیین شده
اس  .تعیین شرط و شروط برای ادیان زنده معنی دارد .لذا بهنظرمیرستد صتابئین بایتد
طوری تعری شوند که هم اکنون موجود و موثر باشند و در بحث ادیان به چشم بیاینتد
در غیراین صورت ذکر آن در قرآن صرفاً به یا روای تاریخی از دینی کته دیگتر وجتود
مؤثری در زندگی انسانی ندارد تقلیل مییابد.
در روایتی آمده اس « :وَ الصَّابِئِینَ الذین زعمتوا أنهتم صتبؤوا إلتى دیتن اهلل ،و هتم
بقولهم کاذبون»( .بحرانی ،3136 ،ج )223 :3صابئین کسانی هستند که میپندارنتد بته
دین خدا گرایش پیدا کردهاند اما در گفتارشان دروغ میگویند« .زمخشری» هم بر ریشه
لغوی تأکید کرده اس و میگوید منظتور از صتابئین قتومی هستتند کته از یهودیت و
نصرانی خارج شدند« :و هو من صبأ إذا خرج متن التدین و هتم قتوم عتدلوا عتن دیتن
الیهودية و النصرانية و عبدوا المالئكة»( .زمخشتری ،3108 ،ج )311:1گرچته منظتور از
عبادت مالئکه در گفتار وی مشخص نیس اما به هرحال صابئین خارج شتدگان از دیتن
معنی شدهاند .در اینجا شاید بتوان با استناد به روای و نیم نگتاهی بتهنظتر زمخشتری
معنایی کلیتر از صابئین بهدس آورد.
با این معنا صابئین نه به عنوان یا دین ختاص در یتا دوره زمتانی محتدود ،بلکته
بهعنوان کلیه کسانی که «به دروغ به سوی دین خدا رفتهانتد» یتا «از دیتن ختدا ختارج
شدهاند» ،معرفی می شوند .با اینگونه معنا کردن ،لفظ صابئین شمول بیشتری نسب به
بسیاری گروهها و مکاتم پیدا میکنند.
یا این تعری  ،صابئین را میتوان از جمله ادیان منحر شتده از دیتن ختدا معنتی کترد،
ادیانی که برخال یهود و مسیحی تصدیق قرآن را ندارنتد امتا راه نجتات در آنهتا هست .
دراین تعری ادیانی دیگر غیر از یهود و مسیحی هم مصداق آیه قرآن میشوند .ایتن نکتته
در بحث ادیان ،بستیار اثرگتاار است چترا کته دایتره وحتدت ادیتان از سته یتا چهتار دیتن
مذکور(اسالم ،یهود ،نصاری و صابئین) به ادیان دیگر هم گسترش پیدا میکند :اسالم ،یهتود،
نصاری و دیگر آیینهای منحر که بهنحوی آموزههای توحیدی در آنها مندرج اس .
نکته مهمی که باقی میماند تحلیلی اس که عالمه طباطبایی در بیتان تفتاوت بتین
دو تعبیر اهل الکتا و أُوتُوا الْکِتا َ ذکر کردهاند ،اوز ایشان تعبیتر اهتلکتتا را لاومتاً
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منحصر در یهود و نصاری نمیداند و معتقد اس این لفظ «در عر قرآن شامل یهتود و
نصارى و صابئان و مجوسیان ،و یا تنهتا یهتود و نصتارى متىشتود( .طباطبتایی،3181 ،
ج )581 :20در ادامه بیان می کند که تعبیر دوم یعنتى«آنتانکته کتتا برایشتان نتازل
شده» ،شامل مشرکین هم مىشود .لذا در یا جمعبنتدی معتقتد است تعبیتر «الَّتذِینَ
أُوتُوا الْکِتا َ» اعم از اهل کتا اس  .دلیل این معنا ناد عالمه طباطبایی ایتن است کته
به آیه  231سوره بقره «کانَ النَّا ُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّتینَ مُبَشِّترِینَ وَ مُنْتذِرِینَ وَ
أَنْاَلَ مَعَهُمُ الْکِتا َ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّا ِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَ َ فِیتهِ إِلَّتا الَّتذِی َ
ن
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ» استناد می کند و معتقتد است عمتوم بشتر
مشمول کتم آسمانى بوده و مینویسد:
«کتا خدا براى عموم بشر نازل شده ،و در قرآن کریم تصریح فرموده به این که
خداى تعالى در اولین روز تشکیل اجتماع بشرى ،و بروز اختال هاى حیوانى در بینشان،
کتا بتراى آنتان نتازل کترد ،یعنتى شتریع و قتانونى بتر ایشتان تشتریع کترد تتا در
اختال هایى که در امور زندگى و حیوانی شان رخ مىدهد حکوم کند ،ولى بشر بعد از
آمدن شریع هم ،آن اختال هاى قبلى را در شریع خدا سرای دادند ،با اینکته حتق
برایشان روشن شده و حج بر آنان تمام گشته بود» (همان).
چنین تلقیای ،امکان گسترش دایره مصادیق اهل کتا را به وجود میآورد .در ایتن
صورت تمام آیات را میتوان در غیر مسیحی و یهود هم به کتار بترد و و دایتره وحتدت
ادیان را گسترش داد.
 -2اسالم ظاهری و باطنی
در برخی پژوهشها مباحث لغوی و قرآنی مترتبط بتا واژه «استالم» بررستی شتده و
رابطه آن با بحتث «پلتورالیام دینتی» متورد کنکتاش قترار داده شتده است ( .نجفتی و
محمدی« )3133 ،اسالم» در لغ از «سلم» گرفتته شتده و بتهمعنتای انقیتاد و اظهتار
خضوع و تسلیم اس  ،زیرا از سرکشی و امتناع که نوعی آف و فساد محسو متیشتود،
خالی اس « .اسالم» در عر آیات قرآن به معنای تستلیم بتودن در برابتر ختدا و اوامتر
اوس ؛ اوامری که از سوی پیامآوران خدا به مردم ابالغ شده اس  ،بنابر آیات مترتبط بتا
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رسال پیامبر اسالم(ص) ،یکی از مهمترین لوازم تسلیم ،اعتقتاد بته رستال آن حضترت
اس .
نکته مهم این اس که آیا معنای اسالم در اینجا ،اسالم ظاهری (دین ختاتم و اقترار
در زبان و عمل به ارکان و شریع ) اس یا باطنی؟ «فخررازی» متوجه این ستوال شتده
اس  ،وی به دو نوع کاربرد ایمان و دو نوع کاربرد اسالم در قترآن اشتاره متیکنتد :یتا
اسالم ،اسالمی اس که جا با آن چیای مقبول نمیشود «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْتالمِ دِینتاً
فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» (آل عمران )75 /و اسالم دیگری هس که واجم اس بتا ایمتان باشتد
«قالَ ِ الْأَعْرا ُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا» (حجرات)31/؛ استالم اول انقیتاد و
تسلیم ظاهری اس و اسالم دیگر تسلیم قلبی اس ( .فخررازی ،3120ج)382 :8
روایتی ذیل آیه «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْتهُ وَ هُتوَ فِتی الْت خِرَةِ مِتنَ
الْخاسِرِینَ» (آل عمران ) 75/از امتام صتادق(ع) در معنتای استالم نقتل شتده است کته:
«هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِی فِیهِ الْإِیمَانُ( ».کلینی ،3101؛ ج .)233 :65این روای نشتان متیدهتد
که اسالم در اینجا اسالم ایمانی و قلبی اس .
برای تحقیق در معنای حقیقی اسالم در قرآن ،میتوان به آیات ذیل استناد کترد ،در
همه این آیات اسالم و مسلم از زبان انبیاء گذشته بیان میشتود کته ایتن نشتان از یتا
تلقی توحیدی و غیرظاهری از لفظ اسالم دارد:
«وَ وَصَّى بِها إِبْراهیمُ بَنیهِ وَ یَعْقُو ُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَکُمُ الدِّینَ فَال تَمُوتُنَّ إِزَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (بقره :)312/و ابراهیم و یعقو (در واپسین لحظات عمر )،فرزندان خود را به
این آیین ،وصی کردند؛ (و هر کدام به فرزندان خویش گفتند« ):فرزندان من! خداوند این آیین
پاک را براى شما برگایده اس ؛ و شما ،جا به آیین اسالم [تسلیم در برابر فرمان خدا] از دنیا
نروید!».

دعای ابراهیم(ع)« :رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَاَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَا»(بقره:)327/پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ما ،امتى که تسلیم فرمان باشند ،به
وجود آور! و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر ،که تو توبهپذیر و مهربانى!
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«إِذْ حَضَرَ یَعْقُو َ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدی قالُوا نَعْبُدُ إِلهَاَ وَ إِلهَ آبائِاَإِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (بقره :)311/آیا هنگامى که
مرگ یعقو فرا رسید ،شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گف « :پس از من ،چه
چیا را مىپرستید؟» گفتند« :خداى تو ،و خداى پدران  ،ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ،خداوند یکتا
را ،و ما در برابر او تسلیم هستیم».

از همه مهمتر این آیه اس که اسالم را در سایه وحدت انبیاء معنا میکند.«قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْاِلَ إِلَیْنا وَ ما أُنْاِلَ إِلى إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُو َ وَ
الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى وَ عیسى وَ ما أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ز نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ
نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (بقره :)316/بگویید« :ما به خدا ایمان آوردهایم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛
و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقو و پیامبران از فرزندان او نازل گردید ،و
(همچنین) آنچه به موسى و عیسى و پیامبران (دیگر) از طر پروردگار داده شده اس  ،و در
میان هیچ یا از آنها جدایى قائل نمىشویم ،و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم؛ (و تعصبات
نژادى و اغراض شخصى ،سبم نمىشود که بعضى را بپذیریم و بعضى را رها کنیم)».

اسالم دین همه انبیاس  ،هیچ فرقهای حق ندارد ابراهیم را به دین و آیین خود
نسب دهد؛ زیرا آن حضرت نه یهودی بود و نه مسیحی ،بلکه حقگرای مسلمان بود؛...
ازاینرو همگان باید در اصول مشترک و جامع بر آیین ابراهیم باشند و جا سفیهان و
افراد سبا مغا ،از آیین ابراهیم روبرنمیتابند(جوادی آملی ،3133 ،ج .)238 :6
برخی از مفسران بر آنند که اسالم ،دین همه انبیاس و نبایتد آن را بتا استالم رایتج
به معنای دین خاتم یکی دانس  (.همان ،ج  )813 :31و با بیان این استدزل که استالم
محمدی تحقق کامل آن اسالم اس و کثرت ادیان (به معنای یکستانی در حقانیت ) را
رد میکند.
این دین واحد برحسم استعدادهای انسانی ،به تدریج به جامعه انسانی عرضه شد تتا
بدانجا که به کمال مناسم خود رسید و به صورت مکتم نهتایی کامتل و جتامع عرضته
گردیتتد؛(جتتوادی آملتتی ،3133،ج)237 :6؛ آیتتات قتترآن شتتاهد ایتتن نظتتر هستتتند:
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«وَ تَمَّ ْ كَلِمَةُ رَبِّاَ صِدْقاً وَ عَدْزً ز مُبَدِّلَ لِکَلِماتِه» (انعام .)335/این پیام کامتل الهتی در
اختیار پیامبر خاتم (ص) قرار گرفته؛ «الْیَوْمَ أَکْمَلْ ُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْ ُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی وَ
رَضی ُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دینا» (مائده )1/و در کتابی به نام قرآن جمع آوری گردیتد تتا راهبتر
مردم و هادی آدمیان؛ هدی للنا و نذیر جهانیان باشد.
وی معتقد اس در فرهنگ قترآن ،اصتالً کثترت ادیتان مطترح نیست تتا ستخن از
حقانی یا نجاتبخشی همه آن ها یا منحصر کردن حقانی یا نجات در دین ختاص بته
میان آید؛ بنابراین ،موضوعی برای این بحث باقی نمی ماند لتذا بتا تحقتق 1دیتن استالم،
اساساً کثرت ادیان از بین میرود (جوادی آملی ،3133 ،ج .)220 :6
قرآن هم پس از دعوت اهل کتا به ایمانی مثل ایمان مسلمانان« ،فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا
ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ» (بقره :)318/اگر آنها نیا به مانند آنچه شما ایمان آوردهاید ایمان بیاورند،
هدای یافتهاند" .از رنگ خدایی سخن به میان میآورد« :صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
صِبْغَةً وَ نحَْنُ لَهُ عَابِدُونَ» ( :)317رنگ خدایى (بپذیرید! رنگ ایمان و توحید و اسالم؛) و چه

رنگى از رنگ خدایى بهتر اس ؟! و ما تنها او را عبادت مىکنیم" .در معنای رنگ خدایی هم
چند روای وارد شده اس که الصبغه هی اإلسالم :رنگ خدایی هما پذیرفتن اسالم
اس (بحرانى3136،ق  ،ج)117 :3
اما نکتهای که باید در تکمیل نظریه «اسالم محمدی بهعنوان اسالم کامل» گف این
اس که قرآن بارها از پیروان اسالم محمدی بهعنوان مدعیان آرزومدار ستخن بته میتان
آورده اس  .بهعبارت دیگر اسالم محمدی گرچه محقق شده اس  ،اما قترآن تأکیتد دارد
که همه مسلمانان به آن علم و عمل ندارند .این نکتهای اس که در بحث وحدت ادیتان
در قرآن نادیده گرفته میشود و در ادامه ت ضمن بحث از «لاوم تعتالی مستلمانان بترای
وحدت دین» ت بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد.
بهطورکلی ،عالمه طباطبایی معتقد اس اکتفاء نمودن بتر عمتل بته ظتواهر دیتن ،و
رعای نکردن روح آن ،باطل کردن مصالح تشتریع ،و از بتین بتردن غترض دیتن است .
(طباطبایی ،3181 ،ج )151 :2با سابقه چنین نگتاهی است کته متیبینتیم وی مراتتم
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چهارگانهای برای اسالم و ایمان بیان میکند (.همان ،ج )151- 158 :3که در شتناخ
مقام ابراهیم (ع) و در نتیجه مساله وحدت ادیان بسیار مهم اس  .ایتن مراتتم عبارتنتد
از:
.3اسالم ظاهری .2تسلیم و انقیاد عملی  .1تسلیم بدون مخالف قلبی  .1تسلیم مطلق.
مطابق نظر عالمه« ،اسالم ابراهیمی» بازترین مرتبه اسالم اس و میتوانیم بگتوییم
همین اسالم اس که محور وحدت ادیان قرار میگیرد  (.همان)158:
 -7لزوم تعالی مسلمانان برای وحدت دین
در راستای تمدنسازی در جهان ،در پرتو تعالیم دین ،متیتتوان بته جتای برداشت
انحصارگرایانه و دعوت به اسالم ظاهری ،معنای توحیدی از اسالم را در کانون توجه قترار
داد .بهعبارت دیگر در فرایند وحدت دین ،مسلمانان هم میبایست استالم بیاورنتد .ایتن
نکتهای بسیار مهم اس که آیات قرآن آن را تأیید میکنند.
ال  .هنگامیکه به اسالم دعوت میشود این شبهه به وجود میآید که مسلمانان به خود
دعوت میکنند نه به خدا .در حالیکه درفرایند وحدت ،نه مسلمان و نه اهل کتا
هیچیا اربا نیستند بلکه هر دو باید به سوی کلمه مساوی تعالی پیدا کنند« :قُلْ یا
أَهْلَ الْکِتا ِ تَعالَوْا ...ز یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» :اى دوستان زندانى من! آیا
خدایان پراکنده بهترند ،یا خداوند یکتاى پیروز؟!

منشأ انحصارگرایی هرچیای اعتقاد به ربوبیّ آن اس ؛ از اینجا «باید هشیار بود که
چنین آسیبی در حوزه اسالمی راه پیدا نکند و هر گروه مسلمان بی جه به نفی دیگری
قیام نکند( .جوادی آملی ،3133 ،ج )207 :6
 .در آموزههای قرآنی ،تنها امانی و آرزوهای اهل کتا نیس که بی اثر دانسته شده
بلکه امانی مسلمانان هم از سوی قرآن نفی شده اس  .از این جه مسلمان و
غیرمسلمان یکسان شمرده شدهاند« :لَیْسَ بِأَمانِیِّکُمْ وَ ز أَمانِیِّ أَهْلِ الْکِتا ِ مَنْ یَعْمَلْ
سُوءاً یُجْاَ بِهِ وَ ز یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَ ز نَصیراً» (نساء( :)321/فضیل و برترى) به
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کسى را جا خدا ،ولّى و یاور خود نخواهد یاف " .اساساً قرآن در مورد تقوی دستور مشترک
دارد :مىفرماید« :وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتا َ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا
اللَّهَ»(نساء :)313/آنچه در آسمانها و آنچه در زمین اس  ،از آن خداس  .و ما به کسانى که
پیش از شما ،کتا آسمانى به آنها داده شده بود ،سفارش کردیم( ،همچنین) به شما (نیا)

سفارش مىکنیم که از (نافرمانى) خدا بپرهیاید"! که حکای از آن دارد که دستور الهى
تقوى و پاکدامنى انحصار به دین و آیین خاصى ندارد بلکه همه موظ به رعای آن
هستند.
ﺝ .برای وحدت ادیان ،اهل ایمان باید دوباره ایمان بیاورند« :إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا ...مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْ خِرِ(»...بقره :)62/کسانى که (به پیامبر اسالم) ایمان آوردهاند ،و کسانى که به
آئین یهود گرویدند و نصارى و صابئان [پیروان یحیى] هر گاه به خدا و روز رستاخیا ایمان

آورند ،و عمل صالح انجام دهند ،پاداششان ناد پروردگارشان مسلم اس " .همانطور که قبالً
گفته شد برخی از مفسران این آیه را در مقام دفع توهم تأثیر عناوینی چون یهودی و
مسیحی در رستگاری میدانند .بنابراین اسالم نیا مانند یهودی و مسیحی خواهد
بود .در نتیجه عناوین یهودی  ،مسیحی و اسالم در رستگارسازی افراد نقش آفرین
نیستند ،بلکه تأثیرگذار واقعی سه اصل ایمان به خدا ،ایمان به رستاخیا و عمل صالح
اس .
د .همانطورکه در ادامه (عوامل وحدت متعالی ادیان) خواهیم گف طبق اعتقاد
مفسرین شیعه ،ام وسط معنایی حداقلی دارد نه حداکثری ،یعنی ام وسط شامل
گروهی از مسلمانان میشود نه همه آن ها .بنابراین ام وسط شامل همه مسلمانان
نمیشود .برخی مفسرین هم استدزل نموده اند که قرآنکریم به ناخرسندی خدای
سبحان از برخی مسلمانان ظاهری صراح دارد .واژه ام هم که در برخی موارد بر
گروهی ویژه اطالق شده اس « :بیان (وکذلا جعلناکم أُمّة وسطاً) به نحو قضیه موجبه
جائیه اس نه این که همه مسلمانان ،به نحو عام استغراقی ،پنداشته شود .یعنی از
میان شما ،افرادی شاهد بر اعمال دیگراناند» (.جوادی آملی ،3133 ،ج )125 :8
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به عالوه آیات زیادی از قرآن بر معنای جائی از ام دزل دارد و با مطالعته آنهتا
میفهمیم که عنوان ام بر گروه ویژه و جماع خاص اطالق شده اس مانند:
ال « .إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنیفاً وَ لَمْ یَاُ مِنَ الْمُشْرِکینَ» (نحل :)320/ابراهیم

(به تنهایى) امّتى بود مطیع فرمان خدا؛ خالى از هر گونه انحرا ؛ و از مشرکان نبود" .این آیه
ام را بر یا نفر تطبیق میدهد.
« .کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَ ْ لِلنَّا ِ( »...آل عمران :)330/شما بهترین امتى بودید که به

سود انسانها آفریده شدهاند" .این آیه نشان از خارج شدن ام از مردم دارد.
ج« .وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ( »...آل
عمران :)301/باید از میان شما ،جمعى دعوت به نیکى ،و امر به معرو و نهى از منکر کنند! و

آنها همان رستگارانند" .این آیه میگوید امتی از شما باید دعوت به خیر و امر به معرو
و نهی از منکر کنند .لذا از ترجمه و معنا بر میآید که در این آیه «من» تبعیضیه اس .
د« .لَیْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْکِتا ِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلُونَ آیاتِ اللَّهِ آناءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ» (آل
عمران :)331/آنها همه یکسان نیستند؛ از اهل کتا  ،جمعیّتى هستند که (به حق و ایمان) قیام

مىکنند؛ و پیوسته در اوقات شم ،آیات خدا را مىخوانند؛ در حالى که سجده مىنمایند" .این آیه
که در این پژوهش بسیار مهم و محوری اس صریحاً اشاره دارد که همه اهل کتا را
کلی و یکسان نبینید بلکه از میان آنان یا ام را جدا کنید.
با این تلقی از ام وسط اس که میتوانیم معنی این روای  1را بفهمیم که  :چگونته
ذیل آیه ای که در با ام وسط بحث میکند به ترتیم از نسب عمودی پیتامبر ،اهتل
بی  ،شیعیان و مردم سخن میگویند .این روای نشان دهنده این اس که میتوان ام
وسط را از مجرای اهل بی تفسیر نمود نه همه مسلمانان مدعی اسالم.
 -7عوامل وحدت متعالی ادیان
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ممکن اس با طرح این واقعی که در طول تاریخ و وقوع تحری در ادیان و
دیدگاههای فعلی پیروان ادیان ادعا شود امروزه وحدت ادیان عمال ممکن نیس  .مثالً
درس اس که رسوزن الهی یا سخن گفتهاند اما پیروان ادیان ،دیگر هم سخن
نیستند .پاسخ این اس که قرآن به وحدت تاریخی هم قائل اس و برای این کار
راههایی را معرفی میکند .این راهها اگرچه امروز مورد بیتوجهی ادیان اس  ،اما
بهعنوان مسیر مشخص و محکم مطمئنا روزی در تحقق یا تمدن بارگ نقش خود را
ایفا خواهد کرد .در تفسیر آیه «لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَیْنَ ما تَکُونُوا
یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعا» (بقره :)317/هر طایفهاى قبلهاى دارد که خداوند آن را تعیین کرده
اس ؛ (بنا بر این ،زیاد در باره قبله گفتگو نکنید! و به جاى آن )،در نیکىها و اعمال خیر ،بر
یکدیگر سبق جویید! هر جا باشید ،خداوند همه شما را (براى پاداش و کیفر در برابر اعمال

نیا و بد ،در روز رستاخیا) حاضر مىکند" [که آیه مورد بحث ما در ادامه خواهد بود]
می بینیم که در اعتقاد امامیه این وحدت روزی محقق خواهد شد و این آیه ناظر به
اصحا حضرت ولیعصر(عجل اهلل تعالی فرجه) اس  .آنان  131نفرند و خدای سبحان
آنها را در هرجا باشند گرد میآورد« :یَعْنِی أَصْحَا َ الْقَائِمِ الثَّلَاثَمِائَةِ وَ الْبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا
قَالَ وَ هُمْ وَ اللَّهِ الْأُمَّةُ الْمَعْدُودَةُ قَالَ یَجْتَمِعُونَ وَ اللَّهِ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَاَع کَقَاَعِ الْخَرِی ».
(کلینی ،3108 ،ج :)131 :7یاران حضرت قائم سیصد و اندی نفرند آن ها به خدا قسم
ام مشخصی هستند به خدا قسم در ساع واحد مانند باد پاییای که خارو خاشاک را
می برد دریا جا جمع می شوند".
راههای تحقق وحدت ادیان با توجه به آموزههای قرانی کدامند؟
 .1-7توحید و اسالم
توحید ،کلمه مساوی بین اسالم و اهل کتا اس و با تعالی و رفتن به سم آن
میتوان وحدت ادیان را محقق نمود .آموزه توحیدی علی رغم نفوذ شرک در ادیان هنوز
هم عامل مساوی و مشترک اس  .همان طور که قبالً گفته شد در مقابل آیات 62بقره
و  63مائده که در کثرت ادیان ظهور داشتند ،میتوان آیه سوره حج را مطرح کرد که:
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«إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئینَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُو َ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ
یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهید» (حج :)38/مسلّماً کسانى که ایمان
آوردهاند ،و یهود و صابئان [ستارهپرستان] و نصارى و مجو و مشرکان ،خداوند در میان آنان روز
قیام داورى مىکند؛ (و حق را از باطل جدا مىسازد؛) خداوند بر هر چیا گواه (و از همه چیا آگاه)

اس " .آیات سوره بقره و مائده آیات نجات هستند و آیه سوره حج آیه تفصیل ادیان .در
آیه تفصیل ،معیار داوری میان ادیان «شرک» اس  .این آیه هم زمان دو نکته را توضیح
میدهد .3 :ادیان در ذات خود شرک ندارند چرا که قرآن میان آنها و مشرکین فاصله
قرار داده اس  .2 .پیروان ادیان اگر شرک بورزند از دایره ادیان اخراج میشوند و
میدانیم که شرک دامنگیر بسیاری از متدینین در دیگر ادیان شده اس  .لذا در
جمعبندی این دو نکته میتوان گف  :فاصله گرفتن از شرک ،عاملی تاثیرگذار در تحقق
وحدت ادیان اس .
 .2-7پیروی از ابراهیم(ع)
پیروی از آیین ابراهیمی بهعنوان پدر معنوی بستیاری ادیتان ،راه دیگتر تحقتق ایتن
وحدت اس  .در سوره بقره آیه  310مىفرماید« :وَ مَنْ یَرْغَمُ عَتنْ مِلَّةِ إِبْتراهِیمَ إِلَّتا مَتنْ
سَفِهَ نَفْسَهُ» :چهکسى جا آنکه نفس خویش را سفیه ساخته اس از آیین ابتراهیم روى
برمىگرداند؟" .و در آیه  315همان سوره ،در پاسخ به یهود و نصارى که هر کدام از دید
خود مىگفتند«:کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةةَ إِبْتراهِیمَ حَنِیفتاً وَ متا کتانَ مِتنَ
الْمُشْرِکِینَ( :اهل کتا ) گفتند« :یهودى یا مسیحى شوید ،تا هدای یابید!» بگو( « :ایتن آیینهتاى
تحری شده ،هرگا نمىتواند موجم هدای گردد )،بلکه از آیین خالص ابتراهیم پیتروى کنیتد! و او

هرگا از مشرکان نبود!" .ابراهیم علیهالسالم به عل مسلم شتدن و رستیدن بته درجته استالم
مصطفی و برگایده شد :مقام اصطفاء عیناً همان مقام اسالم اس  ،و شاهد بر آن آیته« :إِذْ
قالَ لَهُ رَبُّهُ :أَسْلِمْ قالَ :أَسْلَمْ ُ لِرَ ِّ الْعالَمِینَ» اس  ،که از ظاهرش بر مىآیتد ظتر (اذ)
متعلق اس به جمله (اصطفیناه) .در نتیجه معنتا چنتین متیشتود :اصتطفاء ابتراهیم در
زمانى بود که پروردگارش به او گف  :اسالم آور ،و او هم براى خداى ر العالمین استالم
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آورد .پس جمله« :إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ :أَسْلِمْ قالَ :أَسْلَمْ ُ لِرَ ِّ الْعالَمِینَ» ،بته منالته تفستیرى
اس براى جمله(:اصطفیناه) (طباطبایی ،3181 ،ج.)151 :3
در آیات 65الی 67آل عمران می خوانیم« :یا أَهْلَ الْکِتا ِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِتی إِبْتراهِیمَ ،وَ
ما أُنْاِلَ ِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِیلُ إِلَّا مِنْ بَعْتدِهِ؟ أَ فَتال تَعْقِلُتونَ؟ ...متا کتانَ إِبْتراهِیمُ یَهُودِیًّتا وَ ز
نَصْرانِیًّا ،وَ لکِنْ کانَ حَنِیفاً مُسْلِماً ،وَ ما کتانَ مِتنَ الْمُشْترِکِینَ .إِنَّ أَوْلَتى النَّتا ِ بِتإِبْراهِیمَ
لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ ،وَ هذَا النَّبِیُّ ،وَ الَّذِینَ آمَنُوا .وَ اللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ :اى اهل کتتا ! چترا دربتاره
ابراهیم ،گفتگو و نااع مىکنید (و هر کدام ،او را پیترو آیتین خودتتان معرفتى متىنماییتد)؟! در
حالى که تورات و انجیل ،بعد از او نازل شده اس ! آیا اندیشه نمىکنید؟؛ ابراهیم نه یهودى بتود
و نه نصرانى؛ بلکه موحّدى خالص و مسلمان بود؛ و هرگا از مشرکان نبود؛ سااوارترین متردم بته
ابراهیم ،آن ها هستند که از او پیروى کردند ،و (در زمان و عصر او ،بته مکتتم او وفتادار بودنتد؛
همچنین) این پیامبر و کسانى که (به او) ایمان آوردهاند (از همه سااوارترند)؛ و خداونتد ،ولتىّ و

سرپرس مؤمنان اس ".

نکته مهم در فراز پایانی اس که نادیا ترین افراد به ابراهیم را کسانی میدانتد کته از او
پیروی میکنند که مصداق حقیقی آن این نبی (پیغمبر اسالم ت ص ت) و اهل ایمتان هستتند.
این آیات همه را به پیروی از ابراهیم و عدم محاجه در او دعوت میکند و بیان متیدارد کته
تورات و انجیل بعد از او نازل شدهاند.
به عالوه بهترین دین ،دین مل ابراهیم(ع) معرفی شده اس « :وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهیمَ خَلیالً»
(نساء :)325/دین و آیین چه کسى بهتر اس از آن کس که خود را تسلیم خدا کند ،و نیکوکار
باشد ،و پیرو آیین خالص و پاکِ ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستىِ خود ،انتخا کرد".

فخر رازی در با این که رویگردانی از مل ابراهیم(ع) ،سفاه اس شبههای مطرح
کرده ،خود به آن پاسخ داده اس  .در جمعبندی نظر وی میتوان اینگونه نتیجه گرفت
که :منظور از مل ابراهیم یا اصول آیین اوس یا فروع آن .قتدر مستلم دیتن ابتراهیم از

 / 62دوفصلنامه االهیات قرآنی سال دوم ،شماره ،2بهار و تابستان3131

لحاظ فروع در بسیاری از احکام ،با مل دین محمدی متفاوت اس و چگونته متیتتوان
تفاوت در فروع ،اعراض از مل ابراهیم تلقتی نشتود و آیتا در آن صتور ت آیته« :وَ مَتنْ
یَرْغَمُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» شامل پیامبر و مسلمانان نمیشود؟ بته عبتارت
دیگر :خالصه اشکال این اس که چگونه رویگردانی از کیش ابراهیمی سفاه است در
حالیکه کیش محمدی ناسخ آن در فروع اس ؟ و اصول دیتن ابتراهیم(ع) نیتا اقتضتای
اعترا به نبوت محمد(ص) را ندارند؟ ایشتان در پاستخ معتقتد است کته محمتد(ص)
مطلو و مورد خواس ابراهیم بود و برایش طلم نصرت و نشر شریعتش را نموده است
بنابراین تأیید ابراهیم تایید مطلو او یعنی شخص محمد(ص) نیا هست  ( .فختررازی،
ج)62 :1
اگر بگوییم مقصود از مل ابتراهیم دیتن استالم است ؛ ....و بعتد بتدانیم کته عناصتر
محوری اسالم عبارت اس از :معار توحیدی ،وحی و نبوت ،ضرورت پذیرش رسال بتا
اعجاز ،معاد و حیات پس از مرگ ،و احکام حقوقی و فقهی .آن وق متی تتوانیم بگتوییم
مشرکین از همه ایتن عناصتر محتوری ملّت حضترت خلیتل (ع) اعتراض کترده و روی
برگرداندند .یهودان و ترسایان با ابتالی به تثنیه و تثلیث از توحید اعراض کتردهانتد و بتا
آلوده شدن به برخی عقاید ،اخالق و احکام دیگر از سایر مسائل و مطالم رَغْبَت کردنتد.
گریا از کعبه که مطتا حاجیتان و معتمتران دینتی و قبلته نمتازگااران الهتی است از
بارزترین مصداق های اعراض از مل ابراهیم(ع) اس  ،بنابراین ،اشکالی که در تفسیر فخر
رازی نقل شده وارد نیس  .خالصه اشکال این اس که ملت حضترت محمّتد(صتلّیاهلل
علیه وآله وسلّم) عین مل حضرت ابراهیم نیس  ،به دلیل نسخ ،پس قبول مل ابتراهیم
مستلام قبول مل حضرت محمّد نیس  .استاد جوادی آملی در تفسیر خود متعرض این
اشکال شده ولی پس از ایراد چند اشکال چنین نتیجه می گیرد که :تکلفات فختر رازی
اس که منشأ همه آنها کژراهه رفتنها در تفسیر و تبیین معنای ملّت ابتراهیم شتده
اس ( .جوادی آملی ،3133،ج  )333: 8وی میافااید« :مقصود از ملت ابتراهیم ،همتان
دین اسالم اس ؛ نه خصوص شریع و منهاج که برای هر پیامبری به طتور ویتژه مطترح
اس « :لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً»( .مائده)17 /
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ابراهیم محور وحدت ادیان اس و رویگردانی از او رویگردانی از همه ادیتان بتهشتمار
می آید .تبیین مل ابراهیمی تح عنوان اسالم بته ایتن معناست کته آیتین ابتراهیم و
محمد وحدت داشته و رویگردانی از آیین یکی اعراض از دیگری بهشمار میرود.
به طورکلی رابطه اسالم و ابراهیم بسیار محکم توصی شتده است  5و در ایتن میتان
رابطه پیامبر اسالم و ابراهیم نبی نیا بهگونهای متفاوت بیان گشته اس  .طبری ذیل آیه
«إِنَّ أَوْلَى النَّا ِ بِإِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اللَّتهُ وَلِتیُّ الْمُتؤْمِنینَ»
(آل عمران ) 67 /نقل می کند که« :إن لکل نبی وزة من النبیین ،و إن ولیی منهم أبی و
خلیل ربی» :هر نبی ولتی دارد و ولتی متن پتدرم و خلیتل و دوست پروردگتارم است
(.طبری ،3132 ،ج)237 :1
 .7-7شهادت امت وسط
قرآن خطا به پیروان قبله ابراهیمی میگوید« :وَ کَذلِاَ جَعَلْناکُمْ أمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُتوا
شُهَداءَ عَلَى النَّا ِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهیدا» (.بقره)311/
صف وسط برای ام را برخی بته معنتی راه میانته تعبیتر کتردهانتد .متثال صتاحم
تفسیرالمنار گفته اس :
برخی مفسران بدون عنای به نکته یاد شده ،مراد از «وسط» را در این آیه ،بتین
افراط و تفریط دانسته و گفته اند :ام وسط ،امتی اس که هم از آسیم افراط محفوظ و
هم از گاند تفریط مصون باشد .ام های پیشین یا گرفتار افراط ،یتا مبتتالی بته تفتریط
بوده اند .در طر افراط ،مشرکان و یهودیان بودند که به مظاهر طبیعی و لذت های مادی
گرایش محض داشتند و در جانم تفریط ،رهبانانِ مسیحی بودند که به لحاظ گرایش بته
معنوی  ،به تقوی روح پرداخته و از مظاهر مادی و طبیعی پرهیتا متی کردنتد .ایتن دو
گروه از حدّ وسط فاصله گرفتند ،ازاین رو از ام اسالمی به دلیل تناه از خصوصیات ایتن
دو گروه و نیا استمداد از ماورای طبیع و مظاهر طبیع در تقوی هر دو بُعد متادی و
معنوی خود ،بهعنوان «ام وسط» یاد شده اس ( .رشیدرضا،بی تا ،ج  1 :2ت )5
اما صاحم تفسیر تسنیم به تأسی از استاد خود ،عالمه طباطبایی که از میانه رستول
و مردم سخن گف ( .طباطبایی ،3181 ،ج )178 :3وسط بودن را به معنی واسطه فتیض
دانسته اس :
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"خدای سبحان همانگونه که مسلمانان را به صراط مستقیم هدای کرد و قبلتهای ویتژه و
مستقل به نام کعبه برای آنان قرار داد ،آن ها را به این فضیل نیتا امتیتاز داد کته بتین پیتامبر
گرامی(ص) و سایر مردم قرار گیرند ،تا همان گونه که رسول اکرم(ص) واستطه فتیض و هتدای
الهی برای مؤمنان اس و بر اعمال آنان اِشرا دارد ،مؤمنان نیا واسطه هدای متردم و مشتر
بر اعمال و رفتار آنان باشند؛ یعنی فیض را از حضرت رسول اکرم(ص) دریاف کترده بته متردم
برسانند .آنان بدین گونه مبیّن سنّ رسول اکرم(ص) بوده و بر اثر ارتبتاط بتا آن حضترت از راه
تعلیم و تاکیه ،تعالی یافته و شاهد بر اعمال دیگران خواهند بود« :وَ کَذلِاَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَتطاً
لِتَکُونُوا شُتهَداءَ عَلَتى النَّتا ِ وَ یَکُتونَ الرَّسُتولُ عَلَتیْکُمْ شَتهیدا» .ایتن ویژگتی از برجستته تترین
نعم هایی اس که خداوند به ام اسالم عطا کرد"( .جوادی آملی ،3133 ،ج )121 :8

و در ادامه در تعبیری دقیق وسط بودن را عمودی میداند نه افقی:
«بنابراین ،مراد از «وسط» در جمله جعلناکم أُمّة وسطاً ،بین بتاز و پتایین در امتتداد
عمودی اس ؛ نه بین راس و چپ در سطح افقی .دو طر ایتن وستط ،پیتامبر و متردم
عادی اند .چنانچه پس از جمله وکذلا جعلناکم أُمّة وسطاً اشاره ای به طرفین این وستط
نشده بود ،ممکن بود وجوهی برای آن ذکر شود( .جوادی آملی ،3133 ،ج .)125 :8
یکی از مهمترین نتایج تفاوت تلقی عمودی از وسط بودن (المیاان و تسنیم) با تلقتی
افقی از آن (المنار و دیگران) در بحث وحدت ادیان اس  .در تلقی افقی زمینته تمتایا و
جدایی از دیگران فراهم میشود اما با شهادت ام وسط ت به معنی واسطه بتین ختدا و
رسول با مردم ت زمینه وحدت و رفع اختال میان مردم فتراهم متیشتود .نستب میتان
«شهادت ام وسط» با «وحدت دین» آنجا بیشتر آشکار متیشتود کته ایتن آیته را در
سیاق آیات قبل و بعد بدانیم و نه جمله معترضه.
 .4-7مشترکات کتب آسمانى
مطلبى که در قرآن مکرراً مورد استفاده و استشتهاد قترار گرفتته است ؛ از جملته در
سوره توبه آیه  ،333به هنگام طرح بحتث «إِنَّ اللَّتهَ اشْتتَرى مِتنَ الْمُتؤْمِنِینَ أَنْفُسَتهُمْ وَ
أَمْوالَهُمْ ،بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ،یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» مىفرماید« :وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا ،فِی التَّتوْراةِ وَ
الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ» که در اینجا سه کتا بارگ آسمانى برجاى مانده از انبیتاى اولتوالعام
ابراهیمى ،تورات و انجیل و قرآن ،را در یا ردی در کنار هم قرار مىدهد .هتم چنتین،
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در ستوره شتعراء ( )26آیته  ،336بته هنگتتام بحتث از رستال و محتتواى قترآن مجیتتد
مىفرماید« :وَ إِنَّهُ لَفِی زُبُرِ الْتأَوَّلِینَ»  ،یعنتى ایتن کته قترآن در کتتم دینتى (زبورهتاى)
پیشینیان نیا وجود داشته که این «زبر» یا «صح » اولین را در سوره اعلى ( )78آیتات
 37و  33توضیح داده و متىفرمایتد« :إِنَّ هتذا لَفِتی الصُّتحُ ِ الْتأُولى ،صُتحُ ِ إِبْتراهِیمَ وَ
مُوسى» که البته از صحیفه حضرت ابراهیم خلیل(ع) ،چیاى بر جاى نمانده اس .
عالوه بر موارد مورد اشاره در قرآن ،در روایات نیا موارد مشترک ادیان متورد اشتاره
قرار گرفته اس  .در این روایات معصوم (ع) به نقل قول از متن تتورات و انجیتل و زبتور
اشاره دارند .مانند« :فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُو یَا ابْتنَ آدَمَ تَفَترَّغْ لِعِبَتادَتِی»( .کلینتی ،3108ج:2
 : )71در تورات مکتو اس که ای فرزند آدم ،خود را برای عبادت من فارغ کن .یتا بته
قرائ معصوم از متن کتا سخن میگویند مانند روایت هتای ذیتل کته لفتظ « قَترَأْتُ
فِی »...در آنها شاهد بر نقل قول از این کتم میباشد:
«قَرَأْتُ فِی الْإِنْجِیلِ یَا عِیسَى جِدَّ فِی أَمْرِی وَ لَا تَهْاَلْ وَ اسْمَع ( »...ابن بابویته،3186 ،
 :)283:در انجیل خواندم که ای عیسی ،در راستای فرمان مکن بکوش و بیهوده مگوی و
گوش به فرمان باش ( . ...رک:مجلسی3132؛ ج« )158: 61قَرَأْتُ فِی الاَّبُورِ یَا دَاوُدُ اسْمَعْ
خ ْلتُت ُه الْجَنَّةةَ » (بحتار اننتوار
ح ُّبنِتی َأ ْد َ
ن َأتَتانِی َو هُت َو ُی ِ
ل مَت ْ
ق َأقُتو ُ
ل َو ا ْلحَت َّ
ِمنِّی مَا َأقُتو ُ

(مجلسی 3132؛ ج :)36 :68در زبور خواندم که ای داود ،ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣ�ﯽﯽ
ﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔ�ﻮﻳﻢ::ﮐﺴ�ﯽﯽﮐ�ﻪ ﺑ�ﻪ ﺳ�ﻮی ﻣ�ﻦ ﺍﻳ�ﺪﺪﻭ ﻣ�ﺮﺍ ﺩﻭﺳ�ﺖ ﺑ�ﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﯽﮐﻨﻢ".
مراجعه معصومین (ع) به کتا های آسمانی خود شتاهد گویتایی است بتر وحتدت
اصولی آموزه های آن ها .5مهم ترین اصولی کته در ادیتان ابراهیمتی آمتده و متی توانتد
معیار وحدت باشد عبارتند از :اعتقاد به خالق قادر متعال ،توحید ،نبوت و وحتی ،اعجتاز،
کتا آسمانی ،اصول اخالقتی ،برختی از شترایع مشتترک ،بتاور بته جتاودانگی انستان و
رستاخیا ،موعود جهانی ،خلق ویژه انسان ،ظلم ستیای و عتدال دوستتی ،محبت بته
همنوعان و غیره.
در این جا به عنوان نمونه بحث کوتاهی در خصوص نبوت و خلق ارائه می شود و
بحث تفصیلی در باره همه اصول مشترک ،مجال دیگری می طلبد.
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ال  .دعوت به توحید :قرآن به کلمه وحدت بخش میان ادیان دعوت میکند« :قُلْ یا
أَهْلَ الْکِتا ِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَزَّ نَعْبُدَ إِزَّ اللَّهَ وَ ز نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ ز
یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»(آلعمران:)61/
بگو« :اى اهل کتا ! بیایید به سوى سخنى که میان ما و شما یکسان اس ؛ که جا خداوند یگانه را
نپرستیم و چیاى را همتاى او قرار ندهیم؛ و بعضى از ما ،بعضى دیگر را -غیر از خداى یگانه -به
خدایى نپذیرد ».هر گاه (از این دعوت )،سرباز زنند ،بگویید« :گواه باشید که ما مسلمانیم!»

 .نبوت از مفاهیمی اس که بین ادیان الهی مشتترک است  .در دو دیتن آستمانی
یهود و اسالم ،خداوند فردی را که نبی اوس انتخا متی کنتد تتا پیتامش را بته متردم
برساند و آنان را در مسیر هدای و کمال قرار دهتد .در مقایسته ایتن مفهتوم در ایتن دو
دین الهی ،به وجوه اشتراک و افتراقی برمی خوریم :در هر دو دین ،نبی الهی متصت بته
اوصا الهی اس  ،نبی الهی برای رسیدن به پیتام خداونتد از طترق مشتابهی بهتره متی
گیرد ،در هنگام دریاف وحی الهی ،ثقل وحی موجم تغییر احوال او می شتود و در هتر
دو دین ،انبیای الهی از مراتم و درجاتی برخوردار هستند.
در عینحال ،برخی نتیجه گرفته اند که در این موضوع اختالفاتی نیا مشاهده می
شود؛ ازجمله این که «در دین یهود ،عالوه بر مردان در میان زنان نیا نبوت رایتج است ،
انبیای بنی اسرائیل به طور گروهی و دسته جمعی نبوت می کنند و دچار خلسه گروهی
می شوند .در عهد عتیق عالوه بر نبوت الهی و راستین بحث نبوت دروغین مشاهده می-
شود» (رجم زاده و دیگران)37: 3130 ،
ج .آفرینش خداگونه انسان نیا از مشترکات ادیان ابراهیمتی است  .بترای اولتین بتار در
آموزههای تورات آمده اس  .بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به
صورت خود آفریده اس ؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیا متورد اشتاره قترار
گرفته اس  .نکته حائا اهمی در دیدگاه عهدین نسب به این مسئله این اس که میان
خلق آدمی بتر صتورت الهتی و ستروری و تستلط او بتر ستایر موجتودات عتالم رابطته
مستقیمی وجود دارد .این آموزه در متون اسالمی اعم از شیعه و سنی نیا آمده اس بته
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نحوی که احادیثی همچون «إن اهللَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِه» از فراوانتی قابتل تتوجهی در
متون روایی برخوردارند.6
جمع بندی و نتیجه گیری
با وجود اینکه طرح مجدد مسئله ادیان در عصر حاضر صورت گرفته است امتا بایتد
توجه داش که قرآن مستقل از این نوع نگاه ،خوددارای بیتانی متفتاوت و ویتژه در بتا
مناسبات میان ادیان اس و دارای ظرفیتی اس که می توانتد ارائته دهنتده راهکارهتای
تحقق وحدت فراگیر اسالمی و پایه ای برای تحقق وحدت ادیان باشد .از آنجا که ادیان
در بسیاری جوامع دارای نفوذ قابل توجهی هستند بدیهی اس چنین رویکردی نقشتی
به ساا در پیشرف و تکامل جوامع انسانی ایفا میکند .توجته بته ایتن نکتته کته امکتان
گسترش دایره ادیان در قرآن نیا وجود دارد میتواند دلیلی دیگر بر قابلی ارتباط مثب
اسالم با بشری باشد.
قرآن به کلمه وحدت بخش میان ادیان دعوت میکند« :قُلْ یا أَهْلَ الْکِتا ِ تَعالَوْا إِلى
كَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَزَّ نَعْبُدَ إِزَّ اللَّهَ وَ ز نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ ز یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»(آلعمران :)61/بگو« :اى اهل کتا !
بیایید به سوى سخنى که میان ما و شما یکسان اس ؛ که جا خداوند یگانه را نپرستیم و چیاى را
همتاى او قرار ندهیم؛ و بعضى از ما ،بعضى دیگر را -غیر از خداى یگانه -به خدایى نپذیرد ».هر گاه

(از این دعوت )،سرباز زنند ،بگویید« :گواه باشید که ما مسلمانیم!» .این کلمه همان «اسالم»
اس اما اسالم نه به معنای ظاهری بلکه بهمعنای تسلیم و پرستش بیشریا خداس .
تفاوت دو تلقی ظاهری و باطنی از اسالم این اس که تنها با تکیه بر تلقی دوم اس
که میتوان وحدت ادیان امیدوار بود.
مطرح نمودن این دیدگاه در دنیای معاصر می تواند نشانه تقریتری از امکتان وحتدت
ادیان با محوری اسالم حقیقی و توحیدی باشد بته شترطی کته اقتدامات ذیتل در نظتر
گرفته شوند :مبارزه با انحصارگرایی و لاوم تعالی مستلمانان بترای تحقتق وحتدت؛ بیتان
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نقش شیعه در تحقق وحدت ادیان؛ تکیه بر راهکارهای تحقق عملی این نظریه بته ویتژه
مفاهیم و اصول مشترک میان ادیان ابراهیمی مانند :اعتقاد به خالق قادر متعال ،توحیتد،
نبوت و وحی ،اعجاز ،کتا آسمانی ،اصول اخالقی ،برختی از شترایع مشتترک ،بتاور بته
جاودانگی انسان و رستاخیا ،موعود جهانی ،خلق ویژه انستان ،ظلتم ستتیای و عتدال
دوستی ،محب به همنوعان و غیره.

پینوشت
 .3برخی آیات از این قرارند :آیات فراوانی که نشان تصدیق کتم ادیان پیشین در قرآن هستند ( :آل عمران،)1/
آیهای که بیان میدارد :کسانی که به اسالم ایمان آورده و کسانی که یهودی شدهاند و ترسایان و صابئان ،هر کس
به خدا و روز بازپسین ایمان داش و کار شایسته کرد ،پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داش و نه
بیمی بر آنان اس و نه اندوهناک خواهند شد( .بقره ،)62/آیه ای که اقامه تورات و انجیل را موجم رسیدن به
نتیجه میداند( :مائده ،)67/آیه ای که نشان تصریح قرآن به این اس که اهل کتا یکسان نیستند .یعنی برخی
مومن بوده و همه را نمیبایس کافر دانس (آل عمران 331/و.)331
 .2نگارندگان طی مقاله ای جداگانه (در دس چاپ) به این موضوع پرداخته اند.
 . 1البته ایشان منظور خود را از تحقق دین اسالم مشخص نکرده اند که منظور تحقق کامل اسالم و آرمان های آن
اس یا ظهور اولیه آن در صدر اسالم؟ اما از سیاق برمیآید که مورد دوم مدنظر باشد.
« .1وَ ایْمُ اللَّهِ لَقَدْ قُضِیَ الْأَمْرُ أَنْ لَا یَکُونَ بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ اخْتِلَا وَ لِذَلِاَ جَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّا ِ لِیَشْهَدَ مُحَمَّد
عَلَیْنَا وَ لِنَشْ هَدَ عَلَى شِیعَتِنَا وَ لِتَشْهَدَ شِیعَتُنَا عَلَى النَّا ِ أَبَى اللَّهُ عَاَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ فِی حُکْمِهِ اخْتِلَا أَوْ بَیْنَ أَهْلِ
عِلْمِهِ تَنَاقُض» (کلینی، 3108 ،ج ، 3ص .) 253مطابق این روای شهادت بر مردم موجم رفع اختال و تناقض
اس  .بر اسا این معنا از ام وسط و روایتهایی مشابه ،میتوان گف که تفکر شیعی نه تنها عامل تفرقه نیس
بلکه ذاتاً واجد توانایی ایجاد وحدت در مذاهم و ادیان اس .
 . 5شاید موجم شگفتی باشد که بگوییم قبله مسلمانان هم ت که در ماجرای تغییر قبله نشان تمایا اسالم و اهل
کتا بود -به عنوان میراث ابراهیم می تواند عامل اشتراک باشد .مسلمانان هم دعوت شده اند تا در مسجدالحرام
ابراهیمی عبادت کنند و مقام ابراهیم را برای نماز اتخاذ نمایند :وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْ َ مَثابَةً لِلنَّا ِ وَ أَمْنا وَ اتَّخِذُوا مِنْ
مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى(بقره .)325/کعبه نماد ام

وسط اس  :سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّئهُمْ عَن قِبْلَتهِمُ

الَّتىِ کاَنُواْ عَلَیْهَا  ...وَ کَذَالِكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شهَُدَاءَ عَلىَ النَّاسِ (بقره 312/و )311و اگر ام
که نهایتاً مقدمه وحدت ادیان را در

وسط عمودی معنا شود نه افقی ،می توان تغییر قبله را تحولی تاریخی دانس
معنی توحیدی را فراهم نماید.
 .6در این جا مسئله اصلی این اس که آیا این آموزه در متون اسالمی برگرفته از عهدین اس  .بهعبارت دیگر ،آیا
این حدیث برساخته جاعالن اس  ،و آن ها این حدیث را از متون یهودی ت مسیحی گرفته و وارد متون حدیثی
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کرده اند؟ یا ریشه در حوزه وسیع تفکرات و تعالیم اسالمی دارد .صر اشتراک آموزه ای میان ادیان مختل مقوم
انگاره اقتباسی بودن آن آموزه نیس  ،و مسئله آفرینش انسان بر صورت الهی یکی از عمیق ترین آموزه هایی اس
که در ادیان ابراهیمی مطرح شده اس بدون آنکه ادیان پسین از پیشین وام گیری داشته باشند(شاکر و موسوی
حرمی ،3130 ،ص)353

منابع و ماخذ
 .3قرآن کریم
 .2ابن بابویه ،محمد بن على ،انمالی3186 (،ش)  ،کتابچى ،چاپ ششم ،تهران
.1الهی ،محمدعلی3173 (،ش) ،بررسی تطبیقتی ازدواج از منظتر دیتن استالم و مستیحی  ،دو
فصلنامه بانوان شیعه ،سال هفتم ،شماره  ،25ص33تا325
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم3131(،ق) ،لسان العر  ،دار صدر ،چاپ سوم ،بیروت
 .5بحرانى ،سید هاشم3136(،ق) ،البرهان فى تفسیر القرآن  ،بنیاد بعث  ،تهران
.6بهرامی ،محمد3173 (،ش) ،نقدی بر قرآن و پلورالیام ،مجله پژوهشهای قرآنتی ،شتماره ،12
ص321تا353
 .8بهرامی ،محمد3172 (،ش) ،نقدی بر قرآن و پلورالیام ،مجله پتژوهشهتای قرآنتی ،شتماره
 ،11ص313تا363
 .7پارتریج ،کریستوفر3133(،ش) ،سیری در ادیان جهتان ،ترجمته عبتدالعلی براتتی  ،ققنتو ،
چاپ اول  ،تهران.
 .3توفیقی،حسین3173) ،ش) ،آشنایی با ادیان بارگ  ،سم و طه ،تهران.
.30جوادی آملی ،عبداهلل3173 (،ش) ،دین شناسی  ،اسراء ،چاپ ششم ،قم.
.33جوادی آملی ،عبداهلل3130 (،ش) ،تفسیرموضوعی قرآن  ،اسراء ،قم.
 .32جوادی آملی ،عبداهلل(3133ش) ،عبداهلل ،تسنیم  ،اسراء ،قم.
 .31راغم اصفهانی(3185ش) ،تحقیق مفردات الفتاظ قترآن ،ترجمته خستروى حستینى ستید
غالمرضا  ،انتشارات مرتضوى ،تهران.
 .31رجم زاده ،شیرین ،جوانی ،حج اهلل3130(،ش) ،مفهوم نبوت در عهد عتیق و زبان عبری
با مقایسه در قرآن ،فصلنامه سفینه ،سال هشتم ،شماره  ،13ص77تا307
 .35رشیدرضا ،محمد(،بی تا) ،المنار ،دارالفکر ،بیروت.
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 .36ریچاردز ،گلین3170(،ش) ،به سوی الهیات ناظر به همه ادیان ،ترجمه گنتدمی نصترآبادی،
رضا ،مفتاح ،احمدرضا  ،مرکا مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهم ،چاپ اول ،قم.
 .38زمخشرى ،محمود3108( ،ق) ،الکشا عن حقائق غتوامض التنایتل  ،دار الکتتا العربتی،
بیروت.
 .37شاکر ،محمدکاظم ،موسوی حرمتی ،فاطمته ستادات3130 (،ش) ،خداگونته بتودن انستان؛
روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی ،دو فصلنامه حدیث پژوهی ،سال سوم ،شتماره
 ،6ص353تا375
 .33طباطبایی،محمدحسین3181( ،ش) ،ترجمه تفسیرالمیاان ،ترجمته سیدمحمدباقرموستوی
همدانی ،بنیاد عالمه طباطبایی ،تهران.
 .20طریحى ،فخر الدین3185 (،ش) ،مجمع البحرین ،کتابفروشى مرتضوى ،تهران.
 .23فخرازسالم ،محمدصادق 3153(،ش) ،انیس ازعالم ،کتابفروشی مرتضوی ،تهران.
 .22فخررازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر 3120( ،ق) ،مفاتیح الغیم ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 .21قدردان قراملکی ،محمد حسن3173 (،ش) ،قرآن و پلورالیام ،کانون اندیشه جوان ،تهران.
 .21مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقتى3101 (،ق) ،بحتار اننوارالجتامعةة لتدرر أخبتار األئمةة
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