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 چكيده

 بديل مناسب انحصارگرايي و "گرايي دينيتشكيكي كثرت"نگرش 
بهي اديان الهي گرايي ديني است. در اين رويكرد باور برآن است كه همهشمول

اند؛ و اگرچه راه نجات براي پيروان اديان برده نحو تشكيكي از حقيقت بهره
 ترين راه در اسالم تجلي يافته است. در رويكردمختلف باز است، اما عالي

گرايي تشكيكي، با تأكيدبر اصل احترام به اعتقادات ديگر اديان و پذيرش كثرت
شود. زيستي ديني فراهم ميمندي آنان از حقيقت ديني، امكان صلح و همحق بهره

با پيروان ديگر، مسلمانان بايد ها با يكي انسانبنابر اصل يادشده و برابري همه
آميزي داشته باشند و حق تعرض و جنگ با ي اديان الهي زندگي مسالمتهمه

را ندارند. كثرت -كه اقدامي عليه مسلمانان نكرده باشند زماني تا -غيرمسلمانان 
مراتبي طور سلسلههاي ديني و خداباورانه را بهي سنتگرايي تشكيكي ديني، همه

آميز بر زيستي مسالمتساختن اصل صلح و همرسميت شناخته و ضمن حاكمبه
 نمايد.هاي تكفيري را سد ميزندگي بشري، راه پديدارشدن جريان

 
 كليدي: هايواژه

 گرايي.گرايي ديني تشكيكي، اسالم، انحصارگرايي، شمولصلح، جنگ، كثرت

                                                      
 .)qorbani48@gmail.comدانشگاه خوارزمي  (دانشيار فلسفه  ∗
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 مقدمه
تهديد شود ي علل مختلفي واسطهتواند بهجهاني ميها و نظامصلح و امنيت ملت
هاي قومي و ملي منجر گردد. ها و يا بروز خشونتها، دولتو به جنگ ميان ملت

هاي ها است؛ پيشرفتيكي از اين علل، افزايش توان علمي و اقتدار نظامي دولت
طلبي سياسي و نظامي حاكمان يك كشور همراه شود، ممكن افزون علمي اگر با

هاي دهد كه تلقيانجامد. تاريخ گواهي ميهاي ديگر بياست به تجاوز به سرزمين
بردن صلح بشري و هاي يك سنت ديني، نقش زيادي در ازبينانحصاري از آموزه

تنها دين ما حق است؛ "گسترش جنگ داشته است. درواقع، اين نگرش كه: 
اند و بايد به عذاب دنيوي و كه در دين ما نيستند، در گمراهي و ظلمتآناني

 معموالً مجوز جنگ و جهاد مقدس شده است. اين نگرش "شوندگرفتار  اخروي
داران است، نه خود اديان الهي؛ نگرشي كه صلح و خطرناك، مربوط به برخي دين

 هايشدن خون انسانكند و موجب ريختهي بشري را تهديد ميامنيت جامعه
 شود.شماري ميبي

از دين، موجب هاي انحصاري اين پرسش قابل طرح است كه چگونه تلقي
 هاييشود؟ با چه تلقيزيستي بشري ميگسترش خشونت و تهديد صلح و هم

بر آميز مبتنيزيستي مسالمتطلبانه و رويكردهاي همهاي صلحتوان نگرشمي
 دادن نقاط ضعفدين را بسط داد؟ در پاسخ به اين سواالت، ضمن نشان

كه راه  -طلق ديني گرايي مگرايي و كثرتهاي انحصارگرايي، شمولنگرش
گرايي ديني از نگرش كثرت -كند تهديد صلح و گسترش جنگ را باز مي

تشكيكي دفاع خواهيم كرد. در اين رويكرد، همزيستي و صلح (بدون توجه به 
ي ترين حقوق انساني شمرده شده و جنگ در همهنوع دين افراد) از اولين و مهم

رد تهديد بالفعل قرار بگيرد، نهي شده احوال، به جز مواردي كه حيات مؤمنان مو
بر ترتيب، اصل حاكماينشود. بهاست؛ چنين جنگي، جهاد دفاعي خوانده مي

ي واسطهها (بهي انسانگرايي ديني تشكيكي، اخوت و برادري همهكثرت
هاست. در آميز آنزيستي مسالمتاشتراك در حقيقت انسانيت) و محوريت هم

هم براي رفع هرگونه ي دفاعي است نه تهاجمي؛ آناين نگرش، جنگ، واكنش
 بردن خشونت در جامعه.فتنه و ازبين
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 . مشكالت انحصارگرايي ديني1
داراي دو مدعاي اصلي است: اول اين -در هرسه شكل  -انحصارگرايي ديني 

كه نجات و شود؛ دوم اينكه حقيقت تنها در سنت ديني خاصي يافت مي
 پذير است.ين سنت ديني خاص امكانرستگاري تنها از طريق ا

جايي كه اند از آنبرخي از متفكران مسيحي حامي اين ديدگاه براين عقيده
 رستگاري و حقيقت تنها در شخص مسيح و دين مسيحيت هست، بسياري از

گر راه خدا نيست و به حقيقت خوبي بياناند بههايي كه اديان ديگر ارائه كردهراه
ترين خداوندگار در ميان انجامد؛ بنابراين مسيح، تنها و بزرگو حيات نمي

خداوندگاران نيست، بلكه خداوندگاري جز او وجود ندارد. درواقع انحصارگرايان 
ي اديان بايد بهاند كه عيسي مسيح تنها معياري است كه همهمسيحي براين عقيده

ترس مسيحيان است و ي آن ادراك و ارزيابي شوند و رستگاري تنها در دسوسيله
در اين "سنت آگوستين". )55-56: 1392(شاهرودي، مردم بدون آن گمراه هستند 

، "شنك"گويد هيچ نوع نجات و رستگاري بيرون از كليسا وجود ندارد. زمينه مي
جا كه رستگاري از متفكرين انحصارگراي ديني مسيحي، بر اين عقيده است از آن

اند، هايي كه ديگر اديان ارائه كردهبسياري از راهو حقيقت تنها در مسيح هست، 
انجامند. بنابراين، مسيح گر راه خدا نيستند و به حقيقت و حيات نميخوبي بيانبه

ترين خداوندگار در ميان خداوندگاران نيست، بلكه خداوندگاري جز تنها بزرگ
 . (Shenk, 1997, P 35)او وجود ندارد

دسته از متفكران مسلمان طرح مدتاً از سوي آنگرايي اسالمي نيز عانحصار
شود كه ختم نبوت پيامبر اسالم(ص) را دليلي بر بطالن اديان الهي پيشين مي

دانند. برخي ي اديان به اسالم ميبر ضرورت رجوع پيروان همهدانسته و آن را دال
نسته و با معناي دين خاتم داي اسالم در قرآن را عمدتاً بهها كاربرد كلمهاز آن

و نساء  6، فاتحه 85و  51عمران ، آل4و  3استناد به برخي آيات قرآن (مانند يس 
كنند كه در منطق قرآن، صراط مستقيم محدود به طريق ) استدالل مي151و  150

عنوان خاتم نبيين(ص) آن را معرفي كرده است؛ خاصي است كه پيامبر اسالم به
 سالم با آمدن اسالم پذيرفتني نيست و قرآنكه اختيار هرديني غير از او اين

 :1384(قراملكي، حتي به مسلمانان دستور جنگ با كفار و مشركين را هم داده است 

150-145(. 
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اين تفسيرهاي مطلق و انحصارگرا، اگر تنها به مباحث كالمي و ديني محدود 
مداران تباشد و به رفتارهاي اجتماعي و سياسي مردم و دينداران و علما و سياس

 سرايت نكند، اگرچه داراي مشكالت خاص فلسفي خود است، اما تا حدودي
 درستي داران اين ديدگاه ضمن اعتقاد بهكه طرفشرطيباشد؛ بهقابل تحمل مي

آميز بشري و زيستي مسالمتي دين خود، به اصل همگرايانههاي كثرتآموزه
حصارگرايي ديني، زماني بالي جان تساهل و مدارا نيز باور داشته باشند. تلقي ان

كند كه پيروان يك سنت مي شود و صلح جهاني را تهديدي بشري ميجامعه
ها ي آنديني انحصارگرا در خودشان اين رسالت را احساس كنند كه وظيفه

ها نپذيرفتند، جنگ دعوت پيروان اديان ديگر به دين خودشان است و اگر آن
است و كسي كه در اين جهاد مقدس كشته شود، ها يك واجب شرعي عليه آن

شهيد است؛ زيرا در راه كشتن كافران شهيد شده است. اين مطلب درحالي است 
وجه مؤيد چنين هيچويژه قرآن) بهچون انجيل، تورات و بهكه نص اديان الهي (هم

آميز از دين الهي نيست؛ بلكه انحصارگرايي ديني، بههاي تند و خشونتبرداشت
ها و منافع اشخاص و ي تحميل نگرشآميزش، نتيجهيژه در شكل خشونتو

 ي خوانش نصوص ديني است.هاي سياسي و نظامي بر نحوهگروه

 گرايي ديني مطلق. مشكالت كثرت2
هاي ممكن به مشكالت انحصارگرايي ديني گرايي مطلق يكي از پاسخكثرت

و فرهنگي جهان، طي چند است و با توجه به تحوالت ديني، سياسي، اجتماعي 
از اين ديدگاه و  7F1"جان هيك"تر مورد توجه قرار گرفته است؛ قرن اخير بيش

گرايي ديني، هم بر تنوع اديان، و كند. كثرتبر آن دفاع ميوگوي مبتنيگفت
طور يكسان از ي اديان تقريباً بههم بر تأييد اين مطلب متكي است كه پيروان همه

 .)52: 1396؛ قرباني و اميدي، 62: 1386(جان هيك، ره دارند حقيقت و رستگاري به
 لحاظ وجودي،وجود خارجي اديان، يك واقعيت انكارناپذير است؛ بنابراين به

اي كه وجود دارد، پرسش از گرايي قابل انكار نيست، اما سوال عمدهكثرت
گرايي ديني (در شكل شناختي است. كثرتشناختي و نجاترويكرد معرفت

                                                      
1. John Hick. 
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هاي طلق آن) مدعي است باورهاي ديني اديان بزرگ جهان، از درون راهم
ي تصورات و ادراكات بودن، دربردارندهي انسانفرهنگي متنوع و عمده

هاي مختلفي العملگوناگوني از حقيقت و يا غايت قصوي بوده و در نتيجه، عكس
ي واسطهشود كه به. درواقع ادعا مي)90: 1386(هيك، نيز نسبت به آن وجود دارد 

هاي متفاوت، هاي مختلف در زمانها در جغرافياها و فرهنگتولد و زندگي انسان
ها ها بر آنبر شرايط فكري آننام خدا يا هرنام ديگري، مبتنيحقيقت واحدي به

ناميم. براينمي "دين"ي تجلي آن حقيقت را متجلي شده است كه ما نام نحوه
هر دين ديگري كه مسلمان، مسيحي، هندو و يا به گويداساس، جان هيك مي
لحاظ معرفتي هاست. در اين ديدگاه، بهدليل قوميت ديني آنبودنِ افراد، معموالً به

هيچ دليلي بر برتري يك نگرش ديني بر نگرش ديني ديگر وجود ندارد؛ بلكه 
مال و ك هاي ديني وجود دارد تا پيروان خود را بهي سنتاين قابليت در همه

 سعادت برسانند.
گرايي ديني مطلق، اتكاي آن به فهم ترين ويژگي و اولين اشكال كثرتمهم

ي تفكيك پديدارها از درباره "كانت"انساني از حقيقت مطلق است كه از ديدگاه 
جا، هركس حقيقت را از منظر و نگاه خود، ناپديدارها نشات گرفته است. در اين

 كه هيچ دليلي بر برتري تفسير ديگران براين كند؛ ضمنديده و تفسير مي
 محورانه به حقيقت است كه هم دچارتفسير من نيست. اين همان نگرش انسان

هاي واسطه دخالت اميال و خواستگرايي معرفتي است و هم ممكن است بهنسبي
اي از آن نداشته باشد. مشكل بهره ها، تفسيري از حقيقت داده شود كه هيچانسان
اعم از اديان الهي و  -ي اديان جهان آن است كه نگرش عرضي به همه دوم

هاي كامالً متضاد باهم هستند، چگونه قابل تبيين و دفاع كه داراي آموزه -بشري 
اي از گر تجربهتوانند بياني الهي ندارند، مياست؟! چگونه ادياني كه هيچ داعيه

 حقيقت مطلق باشند؟!

 گرايي دينيكي از كثرتهاي تلقي تشكي. ويژگي3
گرايي در سنت اسالمي گرايي ديني تشكيكي، تلقي جديدي از كثرتكثرت

گرايي مطلق اجتناب است كه تالش دارد از اشكاالت انحصارگرايي و كثرت
كارگيري اصل تساهل، ترين اصل كاربردي اين تلقي در مقام عمل، بهورزد. مهم
ها يا برادر ديني زيرا طبق اين ديدگاه، انسانآميز است؛ زيستي مسالمتمدارا و هم
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ما هستند، يا داراي اشتراكاتي در خلقت و اصل انسانيت؛ بنابرين صلح و مدارا با 
ها، حتي كفاري كه متجاوز به جان ما نيستند، مورد تأكيد است ي انسانهمه
نجاتحال، تلقي تشكيكي داراي اصول معرفتي و . درعين)31ي البالغه، خطبه (نهج

ي اديان لحاظ معرفتي، مدعي است اگرچه پيروان همهشناختي خاص خود است. به
ها ي آنهمه مندي اسالم ازاي از حقيقت الهي هستند، اما بهرهالهي داراي بهره

شناختي اديان الهي ديگر مندي معرفتمعناي نفي بهرهتر است؛ البته اين بهعالي
 ي اديان الهيناختي تأكيد دارد كه پيروان همهشلحاظ نجاتنيست. اين ديدگاه به

(با شرايط خاص  "انجام عمل صالح"و  "جهان آخرت"، "ايمان به خدا"شرط: به
خود) قابليت نجات را دارند؛ اگرچه در اسالم بهترين الگوي نجات و رستگاري 

 است. معرفي شده

 يمندي تشكيكي پيروان اديان الهي از حقيقت الهپذيرش بهره -3-1
ي كند كه پيروان همهگرايي تشكيكي بر اين نكته تأكيد مينگرش كثرت

طور يكسان. در اين زمينه، توجه به چند مندند؛ اما نه بهبهره اديان الهي از حقيقت
كه هدف از ارسال انبياي الهي، يكي، و آن دعوت به نكته اهميت دارد: اول اين

معناي مسيحيت و ي اسالم بهكلمه كه در قرآنخداي واحد بوده است. دوم اين
كنندهكار رفته است؛ در نتيجه دين پيامبر خاتم(ص) جامع و كامليهوديت هم به

كه تفاوت اديان الهي به اصل آن اديان نيست، بلكه به دو دين قبلي است. سوم اين
هاي ديني است هاي پيروان از آموزهها و تلقيتفاوت در شرايع مختلف آن

 .)286-288: 1393(حسيني، 
توان به آيات زير ي وحدت هدف الهي از ارسال وحي و بعثت انبيا، ميدرباره

 رجوع كرد:
إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيينَ من بعده وأَوحينَا إِلَى إِبرَاهيم ـ 

قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسانَ  وملَيسونَ وارهو ونُسيو وبأَيى ويسعو اطباألَسو
 ؛)163(نساء: وآتَينَا داوود زبورا 

قُلْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ علَينَا وما أُنزِلَ علَى إِبرَاهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ـ 
ا أُوتمو اطباألَسو قُوبعيو دنَ أَحيالَ نُفَرِّقُ ب هِمبن رونَ مالنَّبِيى ويسعى ووسم ي

 .)84(آل عمران: منْهم ونَحنُ لَه مسلمونَ 
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شده به پيامبر دهند كه اصول بنيادي و اصلي تعاليم وحياين آيات نشان مي
غير از اديان  اسالم(ص)، به انبياي پيشين نيز وحي شده است؛ پس اسالم چيزي

ها هم نيست؛ زيرا اگر اسالم كامالً حال عين آنوحياني پيشين نيست، اما در عين
 ها باشد، ديگر ضرورتي به وحي دوباره و ارسال پيامبر اسالم(ص)مانند آن

تر تر و بهتر و گسترهبود. اسالم، همان تعاليم انبياي پيشين را در سطحي عالينمي
هاي لفظي و پيامبران قبلي در طول تاريخ دچار تحريف كند؛ زيرا كتببيان مي

سازد. آياتي مانند: تر ميمعنوي شده است و ضرورت نزول وحي جديد را بيش
»الَماإلِس اللّه ندينَ عةً «؛ )19عمران:  (آل »إِنَّ الدنَا أُمتين ذُرمو نِ لَكيملسلْنَا معاجنَا وبر

وقَالَ موسى يا قَومِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّه فَعلَيه تَوكَّلُواْ إِن كُنتُم «؛ )128(بقره:  »لَّك مسلمةً
ما كَانَ إِبرَاهيم يهوديا والَ نَصرَانيا ولَكن كَانَ حنيفًا مسلما وما «و  )84(يونس:  »مسلمينَ

شْرِكنَ الْممبين اين حقيقت هستند كه حقيقت اديان الهي  )67عمران:  (آل »ينَكَانَ م
تنها در قبلي، چيزي غير از و مغاير با حقيقت اسالم پيامبر خاتم(ص) نيست؛ و نه

 ها سطح نازلي از اسالم خاتم هستند.راستاي همين دين بوده، بلكه آن
لكُلٍّ «يات: كه، دين واحد داراي شرايع مختلف است. در آي سوم ايننكته

 »اكُمجعلْنَا منكُم شرْعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِّيبلُوكُم في مآ آتَ
ى ربك إِنَّك لكُلِّ أُمةٍ جعلْنَا منسكًا هم نَاسكُوه فَلَا ينَازِعنَّك في الْأَمرِ وادع إِلَ«؛ )48(مائده: 

قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم «و  )67(حج:  »لَعلَى هدى مستَقيمٍ
شود كه بهبر اين حقيقت تأكيد مي )64عمران:  (آل »أَالَّنَعبد إِالَّ اللّه والَنُشْرِك بِه شَيئًا

هاي متفاوت ها، خداوند راهتفاوت زماني، مكاني و روحيات مختلف ملتي واسطه
ها قرار داده است؛ لذا عنوان شرايع مختلف يك دين) براي آنخداشناسي را (به

زمينه، عالمه طباطبايي با شوند. در اينها در نهايت به يك مقصد منتهي مياين راه
قيده است كه شريعت، اخص از گذاري بين دين، شريعت و ملت، بر اين عتفاوت

داند و تأكيد دارد كه دين است و لذا شريعت را برخالف دين، متعدد و متكثر مي
ها و باشد؛ اما شرايع الهي و راهدين الهي، همانا اسالم است كه واحد و ثابت مي

طرق نيل به دين برحسب استعدادهاي مختلف و تنوع بشري، متكثر و متعدد 
ثرت شرايع، اگرچه منتسب به همان وحدت ديني است و از است. بنابراين، ك

هاي گوناگون آن حكايت دارد، اما متناسب با مراتب فهم و ادراك بشر، جلوه
 .)350-354: 5، ج1970(طباطبايي، متغير است 
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ي شده توسط همهدسته مطالب آن است كه حقيقت بياني حاصله از ايننتيجه
اند؛ لذا داراي وحدت تشكيكي ياني، در طول هم بودهانبياي الهي در قالب اديان وح

 چه درديگر قرار ندارند. پس آنبا يك گاه در تقابلدروني هستند و هيچ
شوند، شامل ها دعوت ميهاي اصيل يهود، مسيحيت و اسالم مردم به آنآموزه

پرستش خداي يگانه و انجام اعمال صالح براي كسب رستگاري دنيوي و اخروي 
جا كه يهوديت و مسيحيت در فضايي نظر خداي متعال است؛ اما از آن مورد

تدريج شان بهها توسط پيروانمتفاوت از اسالم ظهور كرده و كتب وحياني آن
هاي لفظي و محتوايي قرار گرفته است، ضرورت يافته كه با دچار برخي تحريف

يان حقايق ضمن ب -در قالب قرآن كريم  -وحي جديد به پيامبر اسالم(ص) 
هاي جديدي نيز در تكميل شريعت الهي بيان اصيل كتب الهي پيشين، آموزه

شده در نقص حقايق بيانشده در اسالم، شكل كامل و بيگردد. پس حقيقت بيان
تري از كه به اسالم بگرود، شكل كاملكساديان الهي قبلي است. حال آن

وان اديان الهي ديگر نيز كه به دسته از پيرآورد؛ آندست ميحقيقت الهي را به
شوند. البته چون مند ميتر حقيقت ديني بهرهدين خود باقي بمانند، از اشكال ناقص

ي اين اديان الهي، توحيد و پرستش خداي واحد است، يكي خطوط اصلي همه
ي معتقدان اديان الهي نيز (اعم از يهودي، مسيحي و مسلمان) از هستند و همه
ها يكسان نيست، مندي آنمندند. البته بايد توجه داشت كه بهرههرهب حقيقت الهي

داراي شدت و ضعف معرفتي و  -ديگر در طول يك -طور تشكيكي و به
 وجودي هستند.

 ي اديانپذيرش انفتاح تشكيكي راه نجات براي پيروان همه -3-2
در  شناختي است؛ يعنيگرايي نجاتهاي مهم اسالم، پذيرش كثرتاز ويژگي

ويژه پيروان اديان الهي و ي معتقدان به خداي واحد و بهمنطق اسالمي براي همه
طور كلي راه رستگاري و نجات باز است. البته ها، بهمسلمانان در رأس آن

 بودن دينبر يكسانگشودگي راه نجات، مشروط به شروطي است و آن دليل
وحدت طولي اعتقاد ديني آنان، بر و ايمان پيروان اديان مختلف نيست؛ بلكه دليل

 بر كيفيت ايمان دينيها مبتنيوسعت رحمت الهي و امكان پذيرش انسان
 هاست.آن
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ي توان مورد مالحظه قرار داد. دستهزمينه دوگروه از آيات قرآني را ميدر اين
شود و صراط كه اسالم شامل مسيحيت و يهوديت هم مياول، آياتي دالّ بر اين

كه چنين اينطور تشكيكي، وجود دارد؛ همسه دين الهي، البته به هرمستقيم در 
ي دوم خدا، روز قيامت و انجام عمل صالح است. دستهمالك رستگاري، ايمان به

8Fكه به حقيقت اسالم راه نيافتند،فرمايند كسانيآياتي كه مي

براساس رحمت  1
 اشته باشند.توانند شايستگي الزم براي نجات را دي خداوند ميواسعه

إِنَّك لَمنَ الْمرْسلينَ، علَى صرَاط «دسته اول عبارتند از: برخي از آيات مربوط به
ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك «؛ )2(فتح:  »ويهديك صرَاطًا مستَقيما«؛ )3و4(يس:  »مستَقيم

إِنَّ «و  )19عمران:  (آل »الدينَ عنداللّه اإلِسالَم إِنَّ«؛ )128بقره: ( »ومن ذُريتنَا أُمةً مسلمةً
اللَ صمعرِ ومِ اآلخوالْيو نَ بِاللَّهنْ آمينَ مابِئالصى وارالنَّصواْ وادينَ هالَّذنُواْ وينَ آما الَّذح

 فالَخَوو هِمبر ندع مرُهأَج مزَنُونَفَلَهحي مالَهو هِملَياين آيات درواقع  .)62(بقره:  »ع
كنند؛ در نوعي ارتباط طولي و تشكيكي اسالم با مسيحيت و يهوديت را بيان مي

تري چه از حقيقت و راه نجات در اسالم معرفي گرديده، در سطوح نازلنتيجه آن
كه جامع ي اينواسطههدر دو دين مزبور هم قرار داده شده است. اگرچه اسالم ب

هاست و يافته در نصوص اصلي آنكماالت دو دين قبلي، و مانع انحرافات راه
تر شناخت هاي متعالي دارد كه در آن دو دين نيست، راه بهتر و متعاليآموزه

 دهد.حقيقت الهي و رستگاري را نشان مي
ه نجات و ي بقره تأكيد دارد كه راسوره 62ي از ميان آيات مزبور، آيه

كه چهرستگاري، ايمان به خدا و روز آخرت و انجام عمل صالح است. يعني آن
 منظور اصلي ارسال انبياي الهي بوده است، همين سه مورد است؛ اگرچه در

كه تحقق اين سه جاييهاي مختلف متجلي گرديده باشد. از آنها و روشقالب
پذير هاي ديگر آنان امكانوتشرط براي پيروان اديان الهي بدون توجه به تفا

طور ؛ لذا راه نجات و رستگاري، البته به)335-338: 1، ج1387(مكارم شيرازي، است 
 هاي اديان الهي وجود دارد و پيروان آنمراتبي، در همهتشكيكي و سلسله

 مند شوند.قدر طاقت و توان خود از آن بهرهتوانند بهمي

                                                      
 كند.عنوان قاصران، مستضعفان و المرجون المراهللا ياد مي . قرآن كريم از اين دسته تحت1
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إِنَّ الَّذينَ «ي دوم توجه داشت: بر دستهت دالتوان به برخي از آياچنين ميهم
األَرضِ قَالْواْ أَلَم تَوفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضْعفينَ في

 كلَئا فَأُويهاجِرُواْ فةً فَتُهعاسو اللّه ضيرًا، إِالَّ تَكُنْ أَرصم اءتسو نَّمهج ماهأْوم
لَئبِيلًا، فَأُوونَ ستَدهالَييلَةً وونَ حيعتَطانِ الََيسالْوِلْداء والنِّسالِ ونَ الرِّجينَ مفتَضْعسالْم ك

وآخَرُونَ مرْجونَ لأَمرِ «؛ )97-99(نساء:  »عسى اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَانَ اللّه عفُوا غَفُورا
يمكح يملع اللّهو هِملَيع تُوبا يإِمو مهذِّبعا يإِم 106(توبه:  »اللّه(.  

داليل مختلف و موجه موفق به فهم كه بهكنند كسانياين آيات بيان مي
و پيروان اديان  اند (چه از پيروان مسيحيت و يهوديت، يا كفارحقيقت اسالم نشده

توانند به فضل و غيرالهي) اگر مطابق اصول انساني و الهي زندگي كرده باشند، مي
عبارت ديگر، اين آيات ها شود. بهرحمت الهي اميدوار باشند تا بهشت نصيب آن

فرمايند اگر افراد غيرمسلمان به برتري و مي -ي بقره سوره 62ي ويژه آيهبه -
مدي(ص) قطع پيدا نكرده و بدون عنادورزي دين خود را حقانيت دين خاتم مح

چنين براساس دين و آئين خود اعمال نيك انجام دهند، چنين حق بدانند، هم
هايي اهل هدايت و رستگاري خواهند بود؛ زيرا اين امر مقتضاي حكمت، انسان

: 1390 زاده،(اسماعيلي بندگان و مخلوقات است ي الهي دربارهعدالت و رحمت واسعه

 گويد: اهللا مطهري در اين خصوص مي. آيت)210
مكتوم  اگر كسي داراي صفت تسليم باشد و به عللي اسالم بر او«

تقصير باشد، هرگز خداوند او را معذب باره بيمانده باشد و او در اين
 .)293: 1، ج1390(مطهري، » سازد. او اهل نجات از دوزخ استنمي

زمينه وجود دارد كه راه نجات را مشهوري در اين از امام علي(ع) نيز حديث
گذارد. ايشان هشت در براي ورود به بهشت براي پيروان اديان ديگر بازمي

كنند كه آخرين در مربوط به غيرمسلماناني است كه به خداوند اعتقاد معرفي مي
اند، لذا اهل بهشت و نجات اند؛ و چون با حقيقت و حق دشمني نداشتهداشته

 .)407-408: 1377(شيخ صدوق، اهند بود خو
 فرمايند:ي امكان نجات عموم پيروان اديان الهي ميخميني نيز دربارهامام

اما عوام آنان (اهل كتاب)، پس ظاهر است كه خالف مذهبي «
كند؛ بلكه آنان مانند عوام مسلمانان، شان خطور نميكه دارند، به ذهن

مذاهب قطع دارند. پس همانبه صحت مذهب خويش و بطالن ساير 
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سبب تلقين و نشو و نما در محيط اسالم به صحت طور كه عوام ما به
كه خالف مذهب خويش و بطالن ساير مذاهب علم دارند، بدون اين

شان خطور كند، عوام آنان نيز چنين هستند و اين دو آن به ذهن
ود جهت تفاوتي ندارند. و قاطع در پيروي از قطع خگروه از اين

موجب اين توان او را بهمعذور است، نافرمان و گناهكار نيست و نمي
 .)133: 1، ج1381(خميني، پيروي عقاب كرد 

كند؛ زيرا ايشان سپس تكليف علماي دين يهود و مسيح را از عوام جدا مي
دانند، اما حاضر به كه خالف مذهب خويش را ممتنع نميي آنان با اينعمده

 .)134(همان: يقت اسالم نيستند تحقيق و پذيرش حق
رغم تفاوت پيروان اديان الهي و غيرالهي در شناخت و دستدر مجموع، به

باز  -ويژه پيروان اديان الهي به -ي اديان يابي به حقيقت، راه نجات براي همه
شرطي كه به هدف و مقصود اصلي اديان الهي (ايمان به خدا و جهان است؛ به

كه رحمت التزام نظري و عملي داشته باشند؛ ضمن اينآخرت و عمل صالح) 
تعالي از باب رحمت خويش از ي الهي، باب توبه را باز گذاشته و حقواسعه

 گذرد.ها مطابق مشيت خويش درميخطاي انسان

 آميز در اسالم زيستي مسالمت تأكيد بر صلح و هم -3-3
ي گرايانهمنطق كثرتتوان اين سوال مهم را مطرح كرد كه اگر در اكنون مي

مند از حقيقت طور تشكيكي بهرهي پيروان اديان الهي بهتشكيكي اسالم همه
ها گشوده است، ي آنطور تشكيكي براي همهاند و راه رستگاري و نجات بهالهي

ها و ها، خشونتداران در طول تاريخ اديان شاهد جنگي دينپس چرا جامعه
زيستي بشري مورد تهديد قرار گرفته ره صلح و همهاي مختلفي بوده و هموافتنه

هاي هاي اسالمي است يا تلقياست؟ آيا اين وقايع ناگوار منبعث از متون و آموزه
نام دين ثبت شده ها گرديده، و بهها و خشونتجنگ داران منشأغلط و منافع دين

 است؟
از در پاسخ به اين دو پرسش بايد توجه داشت كه اسالم پيش و بيش 

ها تأكيد كرده است. اسالم، اصل برخورداري از هرچيزي بر اصل انسانيت انسان
پذيرد. قرآن ها ميها، بدون توجه به نوع دين آني انسانهمه زندگي را براي

كننده به حق است و فرمايد كه او تنها دعوتكريم به پيامبر اكرم(ص) مي
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(غاشيه: » فَذَكِّرْ إِنَّما أَنت مذَكِّرٌ * لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ«ها ندارد: تسلطي بر انسان

كند كه پذيرش دين، اجباري نيست. ها ابالغ ميي انسانچنين به همه. هم)22-21
ها حق دارند هر ديني هاست و آنبر فهم، اراده و اختيار انسانپذيرش دين مبتني
مملو  (ع)ي معصومينبراين، قرآن و سنت ائمهب كنند. عالوهرا كه بخواهد، انتخا

از آيات و رواياتي است كه تأكيد دارند عدالت زيربناي كل نظام هستي، اصل 
ترين هدف هاست و مهمها و قوانين جاري در زندگي آنزندگي انسان و سنت

شد. براي باها ميي اركان زندگي انسانارسال انبياي الهي، تحقق عدالت در همه
لَقَد اَرسلنا رسلَنا «و  )29(اعراف: » قُل اَمرَ ربى بِالقسط«ي نمونه اين حقيقت در آيه

سطبِالق النّاس قوميوالميزانَ ل تبالك مهعواَنزَلنا م يِّناتمورد اشاره  )25(حديد: » بِالب
 قرار گرفته است.

كه اصل آن  -ر دين الهي اسالم توان مطرح كرد كه دحال اين پرسش را مي
بر حكمت، عدالت، رحمت و خيرخواهي خداوند بنا شده و هدايت و سعادت 

توان جنگ و چگونه مي -حقيقي دنيوي و اخروي انسان هدف قرار گرفته است 
 زيستي بشري برتري داد؟خشونت را اصل قرار داد و آن را بر صلح و هم

آميز زيستي مسالمتتضمن صلح و همگري حقيقي انسان در اسالم، مهدايت
معناي دفاع مشروع از كيان مسلمين، تنها ي اركان آن است. جنگ بهدر همه

ها مورد هجوم بالفعل دشمن قرار گرفته باشند. آيات شود كه آنزماني تجويز مي
بر گوشزد كردن نرمي اخالق پيامبر(ص) با مردم، رفتار عادالنه متعدد قرآن عالوه

و مدارا با كافران و مشركان را مورد تأكيد قرار داده است. براي مثال در  هابا آن
فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَهم و لَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ منْ «ي آيه

كلوشدن مردم به گويد: علت جذبمي خداوند متعال به پيامبر )159عمران:  (آل» ح
. در دليطلبي و سنگطلبي پيامبر است، نه خشونتدلي و مهرباني و صلحو، نرما

و التُجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالّ بِالّتي هي أَحسن إِالّ الذينَ ظَلَموا منْهم و «ي دو آيه
سواء بينَنَا و بينَكُم  قُلْ يا أَهلَ الكتابِ تَعالَوا إِلي كَلَمةً«و  )46(عنكبوت: » قُولُوا آمنّا

ي همه خداوند به پيامبر و )64عمران: (آل» أَالَّنعبد إالَّ اللَّه و النُشْرِك بِه شَيئاً
 كتاب و مشركاندهد كه اثبات حقانيت اسالم در مقابل اهلمسلمانان دستور مي

بايستي ي شمشير و خشونت نيست، بلكه به احتجاج و برهاني است كه واسطهبه
كتاب به حقانيت ي دوم نيز راه دعوت اهل  مسلمانان آن را اقامه كنند. در آيه

دلي و هاست كه باعث همبر مشتركات اعتقادي مسلمانان با آناسالم، ابتدا تكيه
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بر اختالفات كه ممكن است باعث شود، نه تكيهكتاب به اسالم ميجذب اهل
 دشمني و جنگ گردد.

ها با غيرمسلمانان، يك ي در بين مسلمانان و مناسبات آنزيستاصل صلح و هم
ي اسالمي آيد كه صلح جامعهاصل ثابت است؛ اما گاهي برخي شرايط پيش مي

 تهديد شود. از جمله:
 ديگر؛. تجاوز گروهي از مسلمانان به يك1
 . تجاوز كفار و منافقان به مسلمانان؛2
 در جامعه اسالمي.گري توسط منافقان . انتشار تفرقه و فتنه3

در اين شرايط قرآن دستورهاي خاصي براي رفع بحران نظامي و سياسي دارد 
 شمرد.طور موقت براي رفع فتنه، البته با قيود فراوان آن، مجاز ميو جنگ را به

ديگر، قرآن داراي دستورالعمل ي تجاوز گروهي از مسلمانان به يكدرباره
وإِن «ي سازد. در آيهقرآن را آشكار ميطلبي ي صلحمشخصي است كه روحيه

الَّتي طَائفَتَانِ منَ الْمؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَت إِحداهما علَى الْأُخْرَى فَقَاتلُوا 
الْعدلِ وأَقْسطُوا إِنَّ اللَّه يحب تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بينَهما بِ

فرمايد: هنگامي كه دو گروه از مؤمنان باهم مي خداي متعال )9(حجرات:  »الْمقْسطينَ
دچار جنگ و خشونت شدند، ابتدا هردو را به صلح و سازش فرا بخوانيد؛ اما اگر 

كه جنگيد تا زمانيها عصيان كرد و دوباره جنگ را آغاز نمود، با او بيكي از آن
گردن نهد؛ اگر چنين شد، بايستي بين او و گروه  -اصالت صلح  -فرمان خدا به

ترتيب، در اينعدالت رفتار كرده و صلح را عادالنه جاري سازيد. بهديگر به
بر برقراري صلح عادالنه و هرگونه خشونت و اختالفات ميان مسلمان، اصل

ي برقراري چنين صلحي، جنگ است مقدمهمندانه است؛ اگرچه ممكن شرافت
ي اقتصادي يا از نوع ديگر موقت و يا انجام مذاكرات و حتي تهديد و محاصره

باشد. درهرحال، اصالت صلح عادالنه در هرگونه برخورد نظامي ميان مسلمانان 
 باشد.بسيار مهم مي

مانان، قرآن ي مسلانگيزي منافقين در جامعهي تجاوز نظامي كفار و فتنهدرباره
بر برقراري صلح، دفع تجاوز رهنمودهاي بسيار زيادي دارد. در هردو مورد، اصل

ي اسالمي است. قرآن ابتدا هاي منافقين در جامعهبردن فتنهنظامي كفار و از بين
 ي نظامي در برابر كفار و حتي منافقين را بسيار ضروري توصيفتقويت بنيه

اْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط الْخَيلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه وأَعدو«ي كند. در آيهمي
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كُمودعشود كه تقويت قدرت نظامي مسلمانان باعث افزايش بيان مي )60(انفال: » و
الَّذينَ  وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه«ي شود. در آيهها ميها و ترس كفار از آنهيبت آن

دفاعي در  -اصل جنگ نظامي )190(بقره:  »يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدوا إِنَّ اللَّه الَيحب الْمعتَدينَ
ي دوم ي پيشگيرانه دارد و آيهي اول جنبهبرابر كفار بيان شده است. درواقع، آيه

فار را جنگ با آني امت اسالمي در مقابل مهاجمين كي درمان؛ و راه چارهجنبه
و قاتلوهم حتّي التَكونَ «ي چنين در آيهداند. همها براي دفع تجاوز نظامي مي

ي مسلمانان مورد توجه بوده اهميت بسيار زياد رفع فتنه از جامعه )193(بقره: » فتْنَة
نما، وحدت و انسجام هاي منافقين مسلماناست. يعني وقتي كه با گسترش فتنه

گيرد، مسلمانان بايستي با قدرت تمام اسالمي در خطر فروپاشي قرار مي يجامعه
كه آثار فتنه از بين نرفته، از پاي براي كوركردن چشم فتنه اقدام كنند و تا زماني

قدري است كه در آيات متعدد قرآن به مسلمانان ننشينند. اهميت اين مسأله به
در ميان مسلمانان و خطرات ناشي ي منافقين شود كه مواظب رخنهتذكر داده مي

كند؛ ها معرفي ميتر از قتل انسانها باشند. قرآن كريم، فتنه را خطرناكاز آن
برد، بلكه ممكن است تنها امنيت و آرامش مردم جامعه را از بين ميزيرا فتنه نه

 ي مسلمانان را نيز برباد دهد.هستي جامعه
ي قرآن، كه مبين اولويت صلح دوستانهي بسيار مهم و انسانحال، نكتهدرعين

ي هاي فراوان به مسلمانان در مواظبت از نحوهدر دين اسالم است، توصيه
جويان كفار، منافقين، زنان، كودكان، بيماران و غيرنظاميان، رفتارشان با جنگ

جا قرآن ابتدا تأكيد دارد اند. در ايناسيران و كساني است كه از جنگ فرار كرده
مني شما با برخي از كفار و منافقان نبايد باعث شود از مسير عدالت خارج كه دش

 )8(مائده:  »أَلَّاتَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرَب للتَّقْوى  ولَايجرِمنَّكُم شَنَانُ قَومٍ علَى«ي: شويد. در آيه
وإِنْ «ي آيهشود. در محور، حتي با كفار و منافقان، تأكيد ميبه رفتار عدالت

يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللَّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجلسوا لنَحتأكيد )61(أنفال: » ج 
زيستي را انتخاب شود كه اگر دشمنان مايل به برقراري صلح با شما بودند و هممي

كه وظيفه شما رعايت ها تعدي و تجاوز كنيد، بلكردند، شما نيز نبايد به آن
التَقتُلُوا النِّساء والالصبيانَ والالشَّيخَ «ي چنين در آيههاست. همعدالت درخصوص آن

، )190(بقره:  »الكَبيرَ وال من أَلقي إِلَيكُم السلَم وكَف يده، فَإِن فَعلتُم هذا فَقَد اعتَديتُم
كه اظهار صلح به ن و كسانيضرورت رعايت حال زنان و كودكان و پيرمردا

كشند، الزم و واجب شمرده شده است.  كنند و دست از جنگ باز مي مسلمانان مي
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فإنْ إِعتَزَلُوكُم فَلَم يقاتلوكُم و أَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللّه «ي كه در آيهتر اينجالب
كند كه با كفار و اوند به مسلمانان توصيه مي، خد)90(نساء:  »لَكُم علَيهِم سبيالً

غيرمسلماناني كه با مسلمانان عناد و دشمني آشكار و عملي ندارند، مدارا كرده و 
ها در اصل انسانيت و حق زندگي ي آنبا صلح رفتار نمايند؛ زيرا اشتراك همه

 آميز، از هيچ انساني حتي كفار نيز قابل سلب نيست.مسالمت
ته شد، قرآن در مقابل جنگ، خشونت و تجاوزات نظامي چه گفحسب آن

كفار و منافقين و دشمنان اسالم، دو اصل مهم را در دستور كار مسلمانان قرار 
كه امكان دارد) و جنگ با دشمنان   جاييدهد كه عبارتند از: حفظ صلح (تا آنمي

منطق هرقيمتي). منطق قرآن، (فقط براي رفع تجاوز آنان، نه تجاوزگري به
 زيستي بشري است.اصالت صلح و هم

 كند:كار را به پيامبر پيشنهاد ميزمينه، قرآن كريم چهار راهدر اين
هاي الزم به مسلمانان است تا توان نظامي خود را كار منطقي، توصيهاولين راه

قدر افزايش دهند كه كفار و دشمنان تصور تجاوز به مسلمانان را از ذهن خود آن
وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط «چون كنند. در اين زمينه، آياتي همبيرون 

كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهبسيار راهگشا هستند. چنين آياتي  )60(انفال:  »الْخَي
تا با تقويت قواي كنند دهند، بلكه مسلمانان را راهنمايي ميدستور به جنگ نمي

ي نظامي دشمنان بازدارندگي الزم را داشته نظامي خود، در مقابل احتماالت حمله
 باشند.

 كار درماني و دفاعي را به مسلمانان تعليمگروه دوم، آياتي هستند كه راه
شوند. اول، آياتي كه صبر را در مقابل دهند كه خود به چهار دسته تقسيم ميمي

عنوان كنند؛ دوم، آياتي كه گذشت و بخشش را بهيه ميتجاوز دشمنان توص
دادن كنند؛ سوم، آياتي كه فرصتدستوركار برخورد با دشمنان متجاوز تجويز مي

كنند تا شايد اصالح شوند؛ و چهارم، آياتي كه دستور به به متجاوزان را توصيه مي
ها رفع ي آنا فتنهكنند تامان با دشمنان متجاوز را صادر ميي بيجهاد و مبارزه

بيان شده  )130(طه: » فاصبر علي ما يقولون«ي شود. دستور اول (صبر) در آيه
ي است. دستور دوم (بخشش و ناديده گرفتن اذيت و آزار دشمنان) در آيه

گفته شده است. دستور سوم (صبر در ريختن خون  )109(بقره: » فاعفوا و اصفحوا«
مورد تأكيد قرار گرفته است. و دستور  )77(نساء: » كفوا ايديكم«ي آنان) در آيه
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 )191(بقره: » اقتلوهم حيث ثقفتموهم«ي چهارم (جهاد و ريختن خون آنان) در آيه
 آمده است.

بنابراين، اهميت مراتب تشكيكي دستورات قرآن در آن است كه در منطق 
يق جاكه ممكن است اجتناب از جنگ اولويت دارد؛ حتي از طرتا آن اسالم،
كه هيچها؛ اما زمانيدادن به آنچون مذاكره، گذشت، صبر و مهلت هاييروش

تهاجمي، بهآميز جواب نداد، اقدام به جنگ دفاعي و نههاي مسالمتيك از روش
يعني رفع هرگونه  -ي سرطاني كردن غدهعنوان تنها راه جراحي بيماري و خارج

شود هنگامي صادر ميواقع، دستور چهارم بهگيرد. در مي در دستوركار قرار -فتنه 
رسانند كه از هر نوع آزار و اذيتي در حق جايي ميكه مشركين و كفار كار را به

ي مقابله داده تا ظلم كنند. در نتيجه، خداوند نيز به مؤمنين اجازهمسلمانان دريغ نمي
شود: ان ميي حج چنين بيسوره 39ي را از خودشان رفع كنند. اين امر در آيه

ي سوره 193تا  190خداوند متعال در آيات ». اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا«
شود، دستور جنگ و  ختم مي» و قاتلوهم حتي التكون فتنه«عبارت بقره، كه به

 كه فتنه و فساد در روي زمين هست.قتال با كافران را داده است؛ البته تا زماني
دار تبيين حكم اعتقادند كه اين آيات عهدهبرخي از مفسران معاصر بر اين 

ي اساسي در اين آيات اين است كه قتال و جهاد با مشركان مكه هستند. نكته
توانند در برابر مهاجمان  جهاد مؤمنان مقيد به قتال شده است، يعني مؤمنان مي

گاه . درواقع، جنگ مسلمانان هيچ)60(انفال: مشرك به دفاع از خود برخيزند 
طرفه به نواميس و جان و مال مردم، حتي مشركان و كفار ستي تهاجم يكنباي
ي جنگ با كه درنهايت اجازهدليل، در قرآن، ضمن اينهميندفاع، باشد. بهبي

منظور دفاع از كيان مسلمانان داده شده، اما براي جنگ با دشمنان نيز قيود كفار به
كه گرفته شده است. از جمله اينو محدوديت هاي فراواني براي مسلمانان درنظر 

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذينَ يقَاتلُونَكُم والَتَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَيحب «ي در آيه
ي شريفه سه گيرد. اين آيهاين حقيقت مورد اشاره قرار مي )190(بقره: » الْمعتَدينَ

كه مسلمانان در راه خدا بجنگند (نه نقيد براي جنگ ذكر نموده است: نخست آ
كه مسلمانان با كساني بجنگند كه براي يابي)! دوم آن براي دنياطلبي و غنيمت

كه ها را ندارند)! سوم آناند (نه كساني كه سر جنگ با آن پيكار با ايشان آمده
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 در بازانديشي براي

 صلح بشري 
 )42تا  25(

را  كس تجاوز روا ندارند؛ يعني زنان و كودكان و پيران و كسانيمسلمانان به هيچ
 كه اهل جنگ نيستند، محترم شمرند.

 گيرينتيجه
ي هاي تلخ جهان گذشته و كنوني جامعهوجود خشونت و جنگ، از واقعيت

هاي ديني، تمايالت نفساني و منافع سياسي و بشري است كه گاه با گرايش
 اند.ها و حكام اسالمي و غربي گره خوردهاقتصادي ملت
شكل تهاجمي آن، از طريق خوانش دوبارهويژه بخشي به جنگ، بهمشروعيت

هم -هاي اصيل اديان الهي پذير نيست؛ چراكه آموزهنصوص اصيل ديني امكان
ها و رو جنگآميز تأكيد فراوان دارند. ازاينزيستي مسالمتبر هم -چون اسالم 

داران از برخي ي برخي دينخواستهطلبانه و خودها، حاصل خوانش منفعتخشونت
 هاديني است كه موجب تأمين منافع اقتصادي، سياسي و سرزميني آنمتون 

 شود. مي
گرايي مطلق ديني نيز قادر به زمينه، انحصارگرايي ديني و كثرتدر همين

آميز نبوده است؛ زيرا در هردو زيستي مسالمتهم ممانعت از جنگ، و بسط
هديد صلح بشري بخشي به جنگ و تبخواهي و مشروعيتدل آموزه، امكان تفسير

ي واسطهي تشكيكي از دين، بهگرايانهكثرت وجود دارد. در مقابل، در خوانش
و  "كسب حقيقت و رستگاري"ي: نگرش معقول و تشكيكي به دو مقوله

هاي بنيادي اديان الهي (ايمان به ويژه در آموزهبه، "پذيرش وحدت طولي اديان"
ي پويندگان راستين مكان براي همهخدا و روز آخرت و انجام عمل صالح) اين ا

شان دست يابند؛ همطاقت قدرحقيقت و نجات وجود دارد تا به هدف خود به
هاي تفسير راه آميز،زيستي مسالمتبخشي به صلح و همچنين ضمن اصالت

در اين رويكرد، جنگ  هاي ديني نيز مسدود خواهد شد.مدارانه از آموزهخشونت
داران ي دينشود كه حيات جامعهتنها زماني تجويز مي تنها در شكل دفاعي آن،

كه طور بالفعل از سوي دشمنان و كافران مورد تهديد قرار گيرد؛ ضمن اينبه
هاي فراوان ديني است و مبين داران نيز داراي قيود و محدوديتجنگ دفاعي دين

 باشد. طلبي دين اسالم ميصلح اصل عدالت و
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نجات و حقيقت، البته براي همگان به درجات پس در منطق اسالم، راه 
بر حيات بشري است و جنگ طلبي اصل حاكمتشكيكي متفاوت باز است و صلح

شود كه براي بازگرداندن صلح كارآيي الزم را داشته جا اجازه داده مينيز تا آن
هاي معاصر در جوامع اسالمي، ناشي از ها و خشونتباشد. بنابراين گسترش جنگ

ي برخي مسلمانان غافل و حاكمان جويانهو تفسير متكبرانه و منفعت خوانش
هاي نفع سياستطلبي است كه گسترش جنگ در جهان اسالم را بهفرصت

 چون قرآن.اي همدانند، نه ناشي از نصوص دينياستعماري خود مي
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