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 چکیده
را در عصر ظهور وورد بررسی قرار دهد و  «حاکهیت دین واحد»وبانی وسئله این وقاله درصدد است 

کثرتکند روشن  کن  ،. در عصر ظهوراستباطل  جان هیکگرایی دینی   که چگونه  یک دین جاوت حا
که نیازهای وردم را تا رستاخیز برآورده وی ها بر  شدن آن   ، وارثصالحانکند. وعده پیروزی   خواهد بود 

بر این  کند؛ ویبر تهاوی ادیان ظاهر و غالب را که دین اسالم وبنی بر این کل زوین و وعده خداوند وتعال 
که ههه ادیان وشروعیت ، نه اینشود  که در عصر ظهور یک دین حق حاکن ویدارد داللت نکته 
بسیاری وواجه است. وشروعیت دادن و حق انتقادهای با  «جان هیکگرایی دینی   کثرت»کنند.   پیدا 

که شریعتان االدانستن ههه ادی  ،هیهای غیراال  های آنان بعد از ظهور اسالم نسخ شدند ونیز آیین  هی 
که به خداوند واحد   .باشند  از لحاظ عقلی قابل جهت نهی ؛نیستندقائل وثل هندو، بده، وت و سیکه 

کثرت دینی تنها یک دین حق حاکن وی، بهدر عصر ظهور ،بنابراین  باشد.  جای 
کلیدی: کثرتوب واژگان   .، پلورالیسن، عصر ظهورگراییانی، حاکهیت دین واحد، 

__________________________________   

کید بر نقد پلورالیسن جان »این وقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان  .1 کهیت دین واحد در عصر ظهور با تا وبانی حا
 باشد.وی« هیک

گروه فلسفه دین دانشگاه تهران .2    mmrezai@ut.ac.ir                                                                   )نویسنده وسئول(استاد 

کالم اسالوی از دانشگاه تهران )پردیس فارابی(        .3        mjawad99@yahoo.com                                 دکتری فلسفه و 

       



 

 

6 

ال 
س

هن
وزد

ن
اره 

شه
 /

22 /
اییز

پ
 

019
8

 

 وقدوه
کهیت نقلی و عقلی وبانی تحقیق این کثرت ظهور عصر دررا  واحد دین حا کرده و   گرایی  بررسی 
که  هیک جان کهیت اسالم در عصر ظهور پیدا ویاین ایده و تضادهایی  نقد  وورد ؛کند  با وبانی حا
کهیت وهن وبانی از . یکیدهد ویقرار   که، وبنی بر اینباشد  وی «خاتهیت دین» ،واحد دین حا
کرم پیاوبر از بعد  است. باقی قیاوت تا دین این و شد نخواهد وبعوث پیاوبری هیچ ؟لص؟ا

. است کاول جهات ههه از که دینی کند؛  وی برآورده را بشر نیازهای که است یجاوع دین ،«اسالم»
کهیت کهیت این و شود  وی استوار «عدل»وقوله  بر ظهور عصر در اسالم دین حا  را ظلن نوع هر ،حا

کرم پیاوبر احادیث طبق. کند  وی پاک جهان از  و هرج ،جور و ظلن از درآخرالزوان جهان ؟لص؟ا
 را هیاال حقیقی دین و عدالت پرچن ،اوضاع این در اسالم دین. شود  وی پر فساد و عام قتل ورج،

 .کرد خواهدبرافراشته 
 به نفس ویلبراساس  شده است. انسان فرستاده بشر نجات برای اسالم دین ،عقلی لحاظ از

 سهت بهبشر را  ،انسانی فطرت و هیاال فرستادگان با خدا ولی ؛رود  وی ضاللت و گهراهی سهت
کن انسانی تاریخ در شیطان نهایندگان حال به تا ولی ؛کند  وی راهنهایی هدایت  نهایندگان بر حا

که  کردند؛ اوا از آن وسلط وردم بر را بربریت و ظلنلذا  و بودند خدا  دائهی وحال جبر و قسرجا 
کن خدا بندگان و یابد پایان ظلن این کهکند  اقتضا وی وتعال خداوند لطم باشد؛  وی  و شوند حا
 شود. وستقر جهان این تهاوی بر وحور  عدالت حکووت یک

 و گرو تحهل در را انگیز  وسالهت زندگی و بیند  وی «گرایی  کثرت» در وسئله را این حل  راه هیک جان
 اوان در تحریم از دینی هیچ گوید:  وی و کند  عنوان وی ادیان ههه بودن درست نیز و ادیان بردباری
ندارد.  را حقیقت ههه دینی از طرفی هیچ و دارند را حقیقت از بخشی ادیان ههه لذا است. نهانده

کنار هن جهت را غیراالهی و االهی های  دین گفتهان ههه این در هیک جان  و پرستان توحید کرده و در 
که نجات به وسیحیت وحدود نیست و ادیان   زاویه وی یک از را پرستان بت بیند و لذا این استدالل را 

کثرت  اند، وطرح وی  دیگر هن نجات بخش نسخ خاطر جاوت نبودن دین وسیح و  گرایی دینی به  کند. 
های استداللی است و در   شدن ادیان قبلی بعد از اسالم، درست نیست و در این زوان دچار نقض

گفتهان جایی نهی  واند.  حاکهیت دین اسالم و در عصر ظهور برای این 
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 پیشینه
کهیت ادیان در عصر ظهور که برخی از وتعددی های   کتاب ،درباره وهدویت و حا نوشته شده 

کال  آن نوشته عبدی چاری  ،«تاولی بر وضعیت ادیان در عصر ظهور»دارند، وانند وی ها دیدگاه 
نیز وقاالتی  .وحهد حکیهیاثر ، «عصر زندگی»دارند، وانند ورتضی و برخی دیگر دیدگاه نقلی 

در  ،وحهد جواد لنکرانیاثر  ،«دین در عصر ظهور»، وانند نزدیک به این ووضوع نوشته شده است
کید بر وقوله نجات» انتظار ووعود ووجله  نوشته  ،«بررسی و نقد تکثر ادیان در عصر ظهور با تا

با ووضوع نجات بخشی ادیان در عصر ظهور  کهانتظار ووعود در وجله  ،رضا حاجی ابراهین
کهیت و باشد   وی کرده است. دراین وقاله وبانی حا نویسنده تکثر ادیان را با وقوله نجات بررسی 

 .گیرد ویوورد بحث قرار ، گرایی دینی  کثرتنقد  دین حق با وحوریت

کاول دین .1  جاوع و 

 جاوعیت. دارد را بشری نیازهای ههه پاسخگویی به قدرت واست  کاول و جاوت اسالم دین
 بیان اسالم حقانیت ها  آن در که آیاتیاز جهله  است؛ شده بیان دینی ونابت دیگر و قرآن در اسالم،

 کننده بیان که این  کرده نازل شها بر کتابی وا»عبارتند از:  ؛است شده پرداخته آن جاوعیت و به
 به را چیز هر و است قبلیهای  کتاب کننده تصدیق کتاب این. »(89: نحل) «باشد وی چیز ههه

. است قرآن بودن «یشء لکل تجحانا» ،آیات این وشترک وجه .(000 یوسم:) «کند  وی بیان تفصیل
 طبرسی،)است وربوط  دین به که دانند  وی اووری آیات را بیان این از وراد ،طبرسی و طوسی شیخ

 :0714زوخشری، )است  دانسته دینی اوور به ارتباط در را آننیز  زوخشری .(108، ص2ج تا:  بی
ع. ندارند ارتباط دین به که چیزهایی هن به و( 268ص ،6ج  را افراد سعادت به وربوط اوور ،شار

 قواعد و سنت به هن را برخی و کرده وطرح صراحت به را اوور از این برخی البته است؛ کرده بیان
 است. داده ارجاع احکام کلی
کید اسالم جاوعیت به بیت  اهل روایات در  فرووده گونه  استدالل؟ع؟ علی اوام :است شده تا
  :است

گر  ناقصا دخنا سجحانه اهلل انزل ام( نیست درست که) است ناقص ،نباشد جاوت دین ا
 ون وا :فروود ؟ع؟صادق اوامو نیز  .(08خطبه ،)نهج البالغه امتاوه عیل هبن فاستعان
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 دارد وجود پیاوبر سنت یا کتاب آن در وگر نیست چیزی سنته؛ او کتاب فیه و اال شیء
 .(69ص ،0ج :0124 کلینی،)

کهیت ظهور عصر در دینی کهاین  ،اسالم دین اساسی ویژگی ایننتیجه   که داشت خواهد حا
 کهاالت جهیت کننده تضهین و بشری جاوعهو پاسخگوی ههه ابهاوات  وسائل ههه جاوت

 عصر در و داراست را آسهانی وعارف ترین  وتکاول که است کاول دین اسالم پس .باشد انسانی
کهیت هیاال دین ههین ؟جع؟وهدی اوام ظهور  .داشت خواهد حا

کثرت جاوت بودِن یک دین قابل قبول نیست. او در تعریم  ،جان هیکگرایی دینی   در 
 گوید:   پلورالیسن وی

که تحویل و تبدیل وجود انسانی از  پلورالسین عبارت است از قبول و پذیرش این دیدگاه 
گون در درون ههه سنتهای  راهبه  ،حالت خود وحوری به خدا وحوری های دینی   گونا

تنها یک راه و شیوه نجات و رستگاری وجود  ،دیگرگیرد به عبارت   بزرگ عالن صورت وی
  .(29: ص0182وتکثری در این زوینه وجود دارند )هیک،  های وتعدد و  ندارد، بلکه راه

داند و ههه ادیان را حاول بعضی از   نهیونحصر نجات را در دین واحد  هیک   جان ،بنابراین
که وا فقط جاوعیت   حقایق وی هی را قبول دارین و ونبت ههه یک دین االداند. این درحالی است 

ک ؛باشد  هی یکی ویادیان اال کند و ادعای   قبل از خود را تایید وی ه ههه ادیان االهیدینی 
و شوند   هی در یک دین جاوت جهت ویههه ادیان اال ،بنابراین .را داردها  انسانرستگاری ههه 

کن ها عهلی   در عصر ظهور با تکاول فکری انسان ،این خواهد و یک دین جاوت بر تهام جهان حا
 .شد

 . وعده پیروزی دین اسالم در عصر ظهور2
کهیت دین اسالم در عصر ظهور که خداوند در است این  ،یکی از وبانی و اصول ووضوعه حا

کرین وعده پیروزی و غلبه اسالم بر ههه ادیان را داده  که  است )درواقت از آنقرآن  این وعده تا جا 
کاول و هههظهور قبل از  این  ؟جع؟پس در زوان اوام عصر ؛گیر به تحقق نرسیده است  به طور 
که رسولش را با هدا»: . در سوره توبه آوده است(رسد  هی به تحقق ویوعده اال کسی است  ت و یاو 

گرداند نیین حق فرستاد، تا آن را بر ههه آییآ کراهت داشته باشند ؛ها غالب   «هر چند وشرکان 
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 (.11: توبه)

کرم «رسول»وراد از  که «هدایت»و وقصود از  ؟لص؟در آیه وذکور رسول ا ، آیات و بینات است 
که ونظور ، اسالم است. پس «دین حق»پشتوانه رسالت آن حضرت است و وراد از  آن است 

پیاوبر اسالم را با هدایتی و دینی بر حق فرستاده است تا آن را بر ههه ادیان دیگر  ،خداوند وتعال
گسترش دهدپ گردانده در جهان   د.نهر چند وشرکان از این پیروزی ناخرسند باش ؛یروز 

که این آیه در در تفسیر قهی در ذیل برحق او  باره حضرت وهدی و حکووتاین آیه آوده است 
که  نقل وی(. نیز ابوبصیر 689، ص0ج :0717 )قهی، است به خدا » :فروود ؟ع؟اوام صادقکند 

کند  آیه هنوز نازل نشده و نازل نهیسوگند، تاویل این  که قائن خروج  )بحرانی،  «شود تا این 
 (.714، ص1ج: 0714

کرین وی که رسولش را با هدا» :فرواید  خداوند در قرآن  کسی است  تا  ،ن حق فرستادیت و دیاو 
گواه ایان پیآن را بر ههه اد که خدا  کافی است  کند و   (.68 :)فتح «ن ووضوع باشدیروز 

 :دیگر خطاب به عهوم وسلهانان آوده است در جای
که ا کسانی از شها  کارهاى شایخداوند به  دهد  وعده وی ،اند سته انجام دادهیهان آورده و 

کردیکه قطعا آنان را حکهران روى زو که به پ  ههان ؛ن خواهد  ها   ان آنینیشیگونه 
که براى آنان پسندیین و آید؛ و دین را بخشیخالفت روى زو دار  شهیده، پابرجا و رینی را 

 (.66:)نور کند ت و آراوش وبدل وییخواهد ساخت؛ و ترسشان را به اون
کهیت دین اسالم در زوان ظهور اوام وهدی ههانو این  که ب  وی ؟جع؟وبانی دینی حا اشد 

کرد قیام و جهانیان را به آیین حق دعوت  برای نجات و رستگاری بشر هی را و وعده االخواهد 
 .خواهد ساختنسبت به غلبه و پیروزی دین اسالم عهلی 

کهیت دین واحد در عصر ظهور3  . وبانی عقلی حا
کهیت دین واحد در عصر ظهور» باشند و   وبانی فلسفی و هستی شناختی وی ،«وبانی عقلی حا

کن ویان آن جدا و از اوور اعتباری  شوند ویها تنظین   بر اساس ووجودات خارجی و روابط حا
کهیت دین هستند  یی   وبانی ،وبانی عقلی ،هستند. بنابراین که به ارتباط ظهور اوام وهدی و حا

کیفیت و نوع ارتباط آن ها با رویکرد   اسالم در عصر ظهور با عالن هستی و ووجودات خارجی و 
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 د.نپرداز  فلسفی و وجود شناختی وی
هی در هر زوان وجود حجت اال شناسانه به ضرورت  با نگرش هستیوتعددی در روایات 

هی جزء الینفک آفرینش و خلقت است. وجود حجت اال ،از نظر این روایات .پرداخته شده است
الحجه قبل الخلق و وت الخلق و بعد الخلق؛ حجت خدا » :آوده است ؟ع؟در روایت اوام صادق

 (.660ص ،0ج :0120)صدوق،  «پیش از آفرینش و ههراه آن و بعد از آن است
گفتهد که رتبه وجودی حجت اال ،ر روایت پیش  هی بر وجود سه وقطت زوانی وطرح شده 

به آفرینش حجت اقدام  ،ها را بیافریند  که آن  چون خداوند قبل از آنوتقدم است؛ ووجودات دیگر 
که نظام آفرینش بدون هدف  کرده است و وجود حجت بعد از آفرینش به این وطلب داللت دارد 

 هی غایت و هدف نظام آفرینش است.بلکه حجت اال ،نیست
گونه روایات کرده  بخش و نظام  هی را قواموجود حجت اال ،این  اند.   بخش عالن آفرینش قلهداد 

گر زوین یک روز خالی از اواوی از خانواده وا باشد» :در روایت آوده است اهلش را فرو وی برد...  ،ا
 (.66ص 61، ج0711سی، )وجل «وا اوان برای اهل زوین هستین

کهیت دین اسالم در عصر ظهور  در ذیل به یکی  :کنین  اشاره ویاز وبانی عقلی حا

 قاعده اوتناع قسر و جبر. 2-6
کهیت دین واحد در عصر ظهور  «اوتناع قسر و جبر» ،از جهله وبانی فلسفی و هستی شناختی حا

کهیت دین اسالم در عصر ظهور از در نظام هستی است. ارتباط این قاعده فلسفی با وهدویت و  حا
گرایش ؛وباحث فطرت و اوور فطری استهای  راه های فطری انسان چیزی است   زیرا فطرت و 

گرفته و از  های انسانی با آن  که وجود انسان با آن سرشته شده و انسانیت و شاخصه ها شکل 
گر های فطری،   ایشناحیه خداوند به رسن اوانت در انسان نهادینه شده است. فطرت و 

حقیقت و وجود انسان به خطر  ،بخش هستی و وجود انسانی است و با فقدان آن  حقیقت
گناه   خواهی، ظلن  خواهی، عدالت  افتد. دین  وی گرایش به اونیت اجتهاعی، اضهحالل  ستیزی، 

کی در آن گسترش پا که خاستگاه فطری دارد و از طرف خدا  از جهله آن ،در جاوعه و  در ها است 
 ها قرار داده شده است.  وجود ههه انسان

کرده و   های خویش را به ونظور رسیدن به آن  ها و حرکت  فعالیت ،بشر در طول تاریخ ها تنظین 
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کوششی فروگذار نکرده است. ها از هیچ تالش  برای نیل به آن گر این عشق و عالقه تردید ا  بی و 
گرایش کام شود  بشر در راه رسیدن به آنهای فطری بدون پاسخ رها و   بشر به  و جبر قسر  ،ها نا

خ وی هی در تعارض است. پس باید ووقعیت و دهد و این با عنایت و حکهت اال  دائن در تاریخ ر
گیر و ههه جانبه خویش به فضایی ایجاد شود تا بشر این دست یابد.  ،این خواسته فطری فرا

و با این توسط ونجی و وصلح جهانی فراهن تنها  ،های عقلی و دینی  ووقعیت بر اساس داده
کهیت دین اسالم و عدالت جهانی برای رویکرد،   شود.  وهیا ویبشر حا

به غایت خاص خود نایل  ،که هر نوع از ووجودات وهکنکند  اقتضا ویهی حکهت و عنایت اال
کهاالت الیق که ووجودات را به  ای  گسترهر شان تا ه  شود؛ زیرا حکین بودن خدا به این وعناست 

کثر ووارد از وسیر ، برساند. قسر دائها وهکن است  که برای آن ن و ههین طور انحراف شیء در ا
 طبیعی، خالف وقتضای حکهت ازلی خداوند است.

گر خدای حکین نوعی بدان وعنا ن اوتناع قسر دائ که ا آن   از ووجودات را با استعداد ویژهاست 
کند و آن استعداد هرگز ووجود  چنین  ؛در هیچ فردی از افراد آن نوع از قوه به فعل نیایدخلق 

کهبود   باری باز وی  گونه آفرینش یا به نقصان علن  اینکاری حکیهانه نیست؛ زیرا  گردد یا به 
گر چیزی با  آفریده  ویژه یاستعدادداشتن قدرت او یا به ضعم جود و سخای او. بر این اساس ا

 رسد.  ویشد، آن استعداد حتها  به فعلیت 
کدام برای خود خواستهدارای دو بعد وادی و وعنوی ه ها  انسان گرایش  ستند و هر   یهای  ها و 

که  از آنها فعل خداست.   ها وخلوق خداوند حکین و خلقت و آفرینش آن  . انساندارند خداوند جا 
گرایش وادی و وعنوی آفریده است  انسان کدام از این  ؛ها را با  ها   خواستهها و  گرایشباید هر 

خداوند حکین در وجود انسان ویل به آب قرار داده وثال  ازای خارجی داشته باشد.   وتعلق و وابه
پس باید در خارج وایعی به نام آب وجود داشته باشد تا این ویل و خواسته درونی انسان  ؛است

 بی پاسخ نهاند.
که  ههان وعنوی و روحانی نیز  در بعد ؛نهانده استپاسخ   هی بیاویال وادی بشر با تدبیر االطور 

گرایش ه خداوند، عالقه به ها، عشق ب  های بشر بدون پاسخ بهاند؛ وانند عشق به خوبی  نباید 
کهال ستیزی، حس دینی  خواهی، ظلن  عبادت، عدالت  .و ویل رسیدن به 

که بشر به این نوع خواسته قطعا   گر بشر  ؛های روحی و وعنوی برسد  روزی خواهد رسید  زیرا ا
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که چرا خداوند بپرسد از خودش حق دارد  ؛ها نرسد  را تجربه نکند و با بدفرجاوی به آنکهال 
گرایش هی در تعارض است و با این با حکهت اال !نهادبه ودیعه ها در فطرت ون   حکین این نوع 

که خداوند را حکین و دانا وعرفی ویسلّ اصول عقلی و    .کنند  ن سازگاری ندارد 
خواهی و   نظیر عدالت ی،وقدس یها  گرایش، سلسله بشر س خداوند حکین در نهادپ

گواهی ها بر اساس   ستیزی و عشق به آینده درخشان و غلبه دین حق قرار داده است و آن  ظلن
گر تاریخ به پایان برسد و آنتاریخ تا  گیر برای بشر فراهن نشده است. ا ها در ویان   کنون به طور فرا
که وحال و وهتنت است. نتیجه  «قسر داین»قاعده  ،ی نشوندبشر عهل خ داده است  که بر اینر

گرایش های وقدس وی حاصل   اساس اوتناع قسر و جبر، آینده روشن در انتظار بشر است و این 
کهیت خواهد داشت وقتی ونجی بشر برای نجات بشر  .خواهند شد و دین حق در عصر ظهور حا

کاول)ت لوای قوانین اسالوی حنی و تشکیل حکووت جهانی تبا نهضت جها کند،ظهور  ترین   که 
رساند و زوینه   های وادی و وعنوی خود وی  بشر را به خواسته (ترین قوانین آسهانی است  و جاوت

ی هاها و استعداد  با شکوفا شدن توانهندیانسان آورد تا   فراهن ویرا ظهور استعدادهای بشر 
کردن  کند و با عهل  کهال  براساسدرونی خویش، خوش فرجاوی را تجربه  دین فطری اسالم به 

 و سعادت خویش نایل آید.

 جان هیکتعدد ادیان حق در پلورالیسن دینی . 4
کثر ادیان ووجود در جهان که ههه یا ا حق و صراط  ،دیدگاه شایت پلورالسین این است 

زم و دیگر ادیان را حق و صراط هودیت، وسیحیت، هندویاین دیدگاه اسالم، یاند.   وستقین
گوهر ادیانکه ل  وعتقد است و داند  ویوستقین  اعتقاد به وجود وتعالی وطلق است و ههه  ،ب و 

گرچه در شرایت و احکام اختالف  ،عقیده دارندخداوند وتعال های وختلم به   ادیان به شکل ا
 داشته باشند.

 از تعریم در و لذا نیست قبول قابل دین یک بودن جاوت ،کهی جان دینی گرایی  کثرت در
 شود:   گفته وی پلورالیسن

 از انسانی وجود تبدیل و تحویل که دیدگاه این پذیرش و قبول :از است عبارت پلورالسین
گونهای  شیوه به خداوحوری به خودوحوری حالت  دینی های  سنت ههه درون در گونا
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 وجود رستگاری و نجات شیوه و راه یک تنها دیگر، عبارت به .گیرد  وی صورت عالن بزرگ
 .(29ص :0182 ،هیک) دارند وجود زوینه این در وتکثری و وتعدد های  راه بلکه ،ندارد

 از بعضی حاول را ادیان ههه و داند  نهیونحصر  واحد دین به را نجات هیک جان ،بنابراین
 .داند  وی حقیقت

 :گوید  باره وی  در این سروش
گو کرد، و به جای آن شاین نکته را باید به  که   جان شنید و تصویر و ونظر را باید عوض 

کج و شکسته ببینین، باید آن را وجهوعه ای   جهان را واجد یک خط راست و صدها خط 
که تقاطت بلکه  ،کنند  هایی با هن پیدا وی  ها و تطابق  و توازی ها  از خطوط راست دید 

 .(9: ص0144سروش، ) رق شده استحقیقت در حقیقت غ

 اشکاالت دیدگاه حقانیت ادیان. 3-6
گونه پلورالیسن دینی  .3-6-6 چون  ؛است «استحاله اجتهاع وتناقضین»اشکال وعروف در این 

که در آن ؛اند  حیه خداوند حکین و عالن نازل شدهادیان و شرایت وختلم از نا گزاره   وحال است  ها 
گزاره دینی یا حکهی بر خالف قواعد  عقلی و ونطقی وجود داشته باشد. در صورت یافتن دو 

که قابل جهت نیستند؛ ویوثل تو ،وتناقض کذب و   حید و شرک  بایست وطابق قواعد ونطقی به 
 کرد.حکن صدق دیگری 

 ؛بر شرک استوبتنی زم وشتهل بر توحید و وسیحیت و هندوی چون دین اسالم ،بر این اساس
 ق باشند، پس شرک باطل و یکتا پرستی حق است.توانند ح  هر دو نهی

کید وی بر این  جان هیک کوشیده است آن را جواب دهد. تا به این اشکال توجه داشته و 
که استحاله اجتهاع نقیضین گزاره نکته بوده  اقض در ادیان های وتن  وحال است، اوا ورود برخی 

گاه از سوی وتکلهگران یا نا  وختلم، به دست تحریم کذب خودآ ان بر ادیان افزوده شده است و 
کند. او شرک تثلیث وسیحی را قبول ندارد و اندیشه تثلیث و   و ناقص بودن آن دین را ثابت نهی

تجسد و نسبت پدری و پسری ویان خداوند و حضرت وسیح را از عقاید ووروثی و عارضی و 
که وسیحیان اولی  داند و تصریح وی  کلیسا وی آبای   ساخته ه از تثلیث وعنای وجازی و کند 
 .(7-1، ص0، ش40)هیک، کردند   ای آن را اراده وی  استعاره

در وعارف و قائالن، ، اشکال وذکور بر پلورالیسن دینی وارد است؛ چون با اعتراف خود هر حال  هب
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شود اسالم و وسیحیت و یهودیت   وجود دارد و نهیتناقض احکام اساسی ادیان ووجود در جهان 
کرد.یدوو هن  زم و دیگر ادیان را ونادی توحید دانست و شرک ووجود در ادیان را انکار 
که وجود فطرت خداشناسی در ضهیر آن  ،اشکال در وقام ثبوت و تحلیل عقلی .3-6-3 است 

کید شده است و ن استانسان قطعی و وسلّ  کرین و ونابت اسالم به این وطلب تا ولی  ؛در قرآن 
کلی»از نوع سلوک عقل در این وسیر  ک  کلی را ههه دین و   است و نهی «ادرا ک  شود این ادرا

کاول  ،وعارف آن شهرد دهد و او   وی سوقبلکه این فطرت خداشناسی انسان را به انتخاب دین 
که ادیان جهان   را وادار وی کند و را کند  گ های  آیینبررسی  فته و به دین حق شرک آلود را ترک 

 .و احکام و فروعات عهلی وجود دارند دوعارف و عقای، دین حق روی آورد. در
کاول از ونظر درون دینههچنین  ، آیات و روایات وتواتری وبنی یدر وقام اثبات و تعیین دین 

که هرگونه  گذشته و جهانی بودن دین اسالم و غلبه آن بر دیگر ادیان وجود دارد  بر نسخ ادیان 
 برد.  تردید را از ویان وی

 ،ادیان ووجود و ودعی حقانیت   تواند با بررسی و وقایسه  هر انسانی وینیز دینی   از ونظر برون
که ویژگی کند و دینی را  کاول را شناسایی  چون انطباق با فطرت و توانایی الزم برای  یهای  دین 

چنین  ؛و به آفت تحریم نیالوده باشددارا از هر جهت را تاوین نیازهای فردی و اجتهاعی انسان 
 ی به حتن اسالم و رهاورد آخرین پیام وحی است.دین

کهال دین اسالم و تنوع ادیان ناخالص .5  ا
کاول و پسندیده خداوند وتعال    فرواید:  که پروردگار وی چناناست؛ دین اسالم دین 

کافران از ]زوال[ آ د! و از ]وخالفت[ یها نترس  ن، از آنین شها، نااوید شدند. بنابراییاوروز، 
کردم و نعهت خود را بر شها تهام نهودم و اسالم را به ید! اوروز دیون بترس کاول  ن شها را 
 (.1)وائده:   رفتنین ]جاودان[ شها پذییعنوان آ

که تهاوی ادیان از حقیقت سههی دارند ،دربرابر دین اسالم ؛ نه ههه حق پلورالیسن ودعی است 
کاوال باطل. پس ههه ادیان با اینا  کاول از حقیقت  ،اند  که وشتهل بر وعارف حقه ند و نه ههه 

 ها تحریم و باطل هن وجود دارد.  در آن و کاول برخوردار نیستند
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 اشکال دیدگاه ادیان ناخالص. 6
که آیا دین آسهانی وراد است یا وعنای عام دین  .وراد از دین وعین نشده است ،در این قرائت
گستره  که   ویشاول نیز را ادیانی در این  گر وراد از دین  در آنشود   ،ها اور قدسی وجود دارد؟ ا

که خداوند وتعال دین ورکب از خالص و ناخالص را برای هدایت  ،ادیان آسهانی باشد وعنا ندارد 
کند. در این دیدگاه  بین دین و وعرفت دینی خلط شده است. ،بشر نازل 

که از طرف خداوند نازل شده ها و   ن است برداشتولی وهک ؛حق و خالص است ،دین آسهانی 
توان به ناخالص   گاه بر خطا باشد. از ناخالص بودن وعرفت دینی نهیآن دین، وعارف وفسران 

کرد؛ اوا شریعت و دستور که پیاوبران برای پیروان  کاربردیهای   العهلبودن دین حکن  ادیان 
وانند اصل  ،ی احکام. برخاند اند، به لحاظ وقتضیات زوانی و وکانی وتعدد بوده کردهخود ابالغ 

( 20 و نساء: 081 :بقره ؛10: ورین ؛07: طه)ر.ک:  نهاز و روزه و زکات و حروت ربا در شرایت وشترک
 ،ولی این تکثر در شرایت ؛(61 :آل عهرانر.ک: )یگر در شریعت دیگر ونسوخ شده است ای د  و پاره

گوهر دین سرایت نهی  :استنوشته زوینه کند. شهید وطهری در این   به 
که بر است ای   یکی در سلسله وسائل فرعی و شاخه ، در دو وقوله است:تفاوت شرایت آسهانی

، وتفاوت شدند  که دعوت ویوردوی های   حسب وقتضیات زوان و خصوصیات وحیط و ویژگی
و دیگر در  ؛های وتفاوت یک حقیقت و به سوی یک هدف و وقصود است شده و ههه شکل وی

در سطح باالتر که پیاوبران بعدی به ووازات تکاول بشر، تعلیهات خویش را سطح تعلیهات بوده 
کردهکه ههه در یک زوینه بوده  نه اختالف دین. قرآن  ،تکاول دین است ،اند. این است، القا 

کلهه دین را به صورت جهت  داشته است، نیاورده است. از نظر قرآن آنچه وجود  (ادیان)هرگز 
 .(080ص ،6ج :0189 )وطهری، ندین بوده است، نه ادیا

گر وراد از  گر  ؛دین واحد است ،تسلین و انقیاد در وقام ربوبی باشد ،«دین»پس ا از ونظور اوا ا
لیکن با ظهور شریعت  ؛هی استعین واقعیت و تاریخ ادیان اال ،آن ،تکثر ادیان تعدد شرایت باشد

که طبق اسالم شرایت سابق نسخ شده و به حکن عقل باید شریعت وتکاو ل و جاوت را برگزید 
گردیده است.  آخرین حکن ووال نازل 

گر وراد از دین وانند هندو و  یهای  آیین، هیوعنای عام آن باشد و دین غیر از ادیان اال ،اوا ا
که ههه ادیان حظی از حقیقت دارا هستندرا نیز شاول بودایی  کید شود  فی الجهله این ادعا  ؛و تا
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شد یا رند؛ خواه این اعتراف بالصراحه باادیان به وجود وتعالی اذعان دا هههپذیرفتنی است؛ زیرا 
کافی نیستاین بالفطره؛ ولی  کاول الزم است و وجوی  جستبلکه  ،وقدار  ووجه دین حق و 

کرد. ،از ناخالص بودن ادیاننیست   پلورالیسن را قبول و از روی آوردن به دین حق وحض فرار 

 نی پیاوبرانتکثر تجلی و تجربه دی .6
کید  ،این دیدگاه و آن را به ظهور و کند  ویبه اختالف فهن و برداشت پیاوبران از حقیقت دین تا

کتاب آفرینش را  طور . ههاندهد ویتجلیات وختلم خداوند بر پیاوبران خود ربط  که خداوند 
گون آفرید گونا کرده ا ه،وتنوع و  ن ست. ههیکتاب هدایت و تشریت بشری را نیز وتفاوت تقریر 

 شود.های وختلفی از ادیان وی ها و فهنتعدد تجلی و تجربه ووجب برداشت
 :نویسددر این زوینه وی جان هیک

ها، صور و تجلیات یک خدا باشند، و شاید انحا و   شاید ظهورات، چهره ،این ادیان
گون و های  راه گونا که خداوند خود را به آدویان از ونظرهای  وتفاوتی هستند 

گون  یتووقع گونا  (.46: ص0182)هیک،  نهایاند  وی های 
کتاب  ،دانشهندان غربی دیگر « عقل و باور دینی»از جهله پترسون، بازینجر، یروس، هاسکر در 

 :اند  ریه وحدت تجلی جواب داده و نوشتهبه نظ
که وبلغان وی کنند  ههچنان  خداوند نیز  ؛توانند پیام خود را وتناسب با وخاطبان خود تنظین 

گوید. بنابراین  های وختلم با فرهنگ  توانسته است به صورت  وی گون سخن  گونا ، هنگاوی های 
که این تجلیات واجد خصایص و وضاوین که تج لیات بسیاری وجود دارد، طبیعی است 

گون، فهن گونا گونی باشد. ادیان  هی یا حقیقت از تجلی االرا دینداران وتفاوت های   گونا
 .(64، ص68ش )ههان: دهند  بخش را نشان وی رستگاری
کید و پلورالیسن دینی را اثبات ویبر نیز  سروش  کند  این تعدد تجلی و اختالف ادیان تا

 .(2ص :0144سروش، )

 . نقد دیدگاه تکثر تجلی و تجربه پیاوبران5-6
 ،ثانیا   ،استناپذیر و تبیین و عرضه آن به دیگران وشکل   تجلی از وفاهین وصم ،اوال   .5-6-6

چون ههه  ؛نداردتالزم اختالف واهیتی دین و وعارف آن با  ،تعدد و تکثر تجلیات پیاوبران
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اند و   پیاوبران برای دریافت صحیح از حقیقت دین و ارائه آن به وردم استعداد و قابلیت داشته
گونه ا که در اور وحی و دین هیچ   یشتباهخداوند وردوانی را برای این اور برگزیده است 

گر وراد تعدد ادیان و شرایت اال  نهی که باید آخرین و جاوتکنند. ا ترین دین   هی در طول تاریخ باشد 
کرده و دین اسالم را آخرین دین قرار داده ؛ زیرا خداوند اخذ شود خود خداوند شرایت قبلی را نسخ 

 است. این اور به تعدد تجلی و تکثر آن ربط ندارد.
وتناقض ووجود، به  های ادیان  لورالیسن دینی غربی برای حل ناسازگاریپقائالن  ،در حقیقت

کردن آن به اور  دالیلی چنگ زده که حذف دین و شریعت و وحدود  درونی از تجربه دین و  یاند 
کند و   انجاود و به هیچ وجه از لحاظ اصول عقلی نهی  تجلی وی تواند این تناقضات ادیان را جهت 

گذارد.  که به لحاظ اصول عقلی و نقلی وعتبر ادیان ووجود در جهانههه را صحه   پس الزم است 
کنین و دین اسالم  را کهال برخوردار استرا بررسی  اخذ  ،که آخرین آیین آسهانی و از جاوعیت و 

که  پلورالیسن دینی با دیدگاه قائالن کنین. در این دین حق آن اهداف و وقاصد هن وجود دارد 
که آنان دنبال زندگی وسالهت ند به آنخواست  باطل خود وی آویز پیروان ادیان   ها برسند؛ وانند آن 
که با شر  یا دایره نجات و رستگاری را تعهین وی ،اند  وختلم بوده به  ط و حاالت وختلمایدهند 

 شکلی نیکو در اسالم وجود دارد.
کرین و روایات اسالوی به هیونظر ولی نظریه پلورالیسن دینی از   ؛چ وجه قابل تایید نیستقرآن 

کرده استپذیرش اسالم را دین جهانی وعرفی و ههه وردم جهان را به  ،خداوندزیرا   آن دعوت 
گونه و ونکران (068: اعراف و 09 )انعام: دعوت های وختلم به حق   و ورتدان از این آیین را به 

که   کرده و به هیچ وجه شرک را قبول نهی این آیین بر ههه ادیان دیگر کند و نیز وعده داده است 
کس دینی جز اسال (66 و نور: 68 ؛ فتح:11 )توبه: غلبه خواهد یافت م برگزیند، از او قبول و هر 

 .(86و  09 :)آل عهران نخواهد شد
گون از ادیان، نهی  های وختلم و برداشت  پس با ذکر تکثر ادیان و فهن گونا توان به اثبات   های 

هر تایید  های حقیقی و راه رسیدن به خدا   های خود، دین  زد. ههه ادیان االهی در زوانههه ادیان و 
که ههه   بودند؛ ولی بعد از تحریم یا نسخ آن نهی توان به آن ادیان رسهیت داد. بنابراین، دینی 

ویز آ  اند و البته زندگی وسالهت  کند، اسالم است و بقیه ادیان االهی نسخ شده  ادیان االهی را تایید وی
 توان برای رسیدن به این ونظور به حقانیت ههه ادیان قائل شد.  نیاز جاوعه است؛ ولی نهی
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 گیری  نتیجه
کهیت دین اسالم در عصر ظهور اوام وهدینتیجه وباحث وذکور، این  حق از ه ب ؟جع؟،که حا

ک ؟لص؟خاتهیت پیاوبر اسالم. وبانی دینی و عقلی برخودار است که  هال و به واسطه ارکان خود 
کهیت دین ههه وسلهانان به خاتهیت اعتقاد  اوعیت و جاودانگی دین اسالم باشد وج آن و حا

کهیت دین اسالم عقیده خاتهیت اصل و وبنا این واز ادله وحکن برخوردارند اسالم؛ ههگی  ی حا
که در آن ؛باشد  در عصر ظهور وی و یابد تحقق در جواوت وختلم عدالت  ،یعنی حکووت دینی 

که به واسطه ونجی رخت بربندد، و ستن از آن ظلن  اسالم بر ههه ادیان دیگر غلبه بشر، آن است 
 کند.  پیدا وی

به آن  وتواتراحادیث یکی از وبانی و اصول ووضوعه اسالم است و در قرآن و  «اواوت»عقیده 
که البته  کید شده،  . ههه است اوام وهدی ونتظر و ظهور ایشان بشارت داده شدهبه باالخص تا

باشند و آن آخرین اوام   ها وی ل در انتظار نجات دهنده انسانبلکه ههه اقوام و ول ،وسلهانان
کهیت خواهد بخشید و ح ،برحق که دین اسالم را حا قوق ههه ولل و اقوام را وهدی ونتظر است 

کلیه جواوت وجسن وی وتضهین   .کند  عدالت را در 
کهیت دین اوسّلن یکی از اصول  وعده پیروزی دین اسالم  ،سالم در عصر ظهوروبانی حا

که پروردگار عالهیان به پیاوبر  وی هی در داده است. این وعده اال؟لص؟ این نکته را وعده باشد 
را از ظلن و ها  انساناسالم ههه پروردگار، این وعده وبتنی بر عصر ظهور تحقق خواهد رسید و 

 ستن نجات خواهد داد.
کهیت دین  اوتناع جبر در تاریخ است. خداوند  ،از جهله آنکه وجود دارند نیز وبانی عقلی حا

کرده است. انسان انسان را های وارسته برای تحقق عدالت در جواوت بشری   برای سعادت خلق 
ی این جبر ههیشگی نخواهد ول ؛اند  عدالت بودهتحقق گویان و ظالهان وانت ولی زور ؛اند  کوشیده

که خداوند حکین دین خویش را به واسطه ونجی  روزی خواهدبود و سرانجام  به ها  انسانرسید 
کهیت وی که   شناختی این وطلب  وبانی هستی تعالی  رساند. نیز نظام احسن و ربوبیت باری  حا اند 

روزی تحقق خواهد و به واسطه اوام عصر؟جع؟ پروردگار به خواست و لطم این نظام عدالت 
 .یافت

به  ،های ادیان وتناقض ووجود  سن دینی غربی برای حل ناسازگاریپلورالیقائالن در حقیقت 
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کردن آن به اور  یی چنگ زدهچیزها که حذف دین و شریعت و وحدود  درونی از تجربه دین  یاند 
کند   وجه از لحاظ اصول عقلی نهی  انجاود و به هیچ  و تجلی وی تواند این تناقضات ادیان را جهت 

گذارد. پس ال زم است به لحاظ اصول عقلی و نقلی وعتبر ویان ادیان ووجود در و ههه را صحه 
کنین و دین اسالم  کهال برخوردار را جهان، بررسی  که آخرین آیین آسهانی باشد و از جاوعیت و 

کنین. در این دین حق ،است پلورالیسن قائالن که  ، آن اهداف و وقاصد هن وجود دارنداخذ 
که آنان دنبال زندگی این ها برسند؛ وانند  خواستند به آن  دینی با دیدگاه باطل خود وی

که با   یا دایره نجات و رستگاری را تعهین وی ؛اند  آویز پیروان ادیان وختلم بوده  وسالهت دهند 
ط و حاالت وختلم به نحو احسن در اسالم وجود دارد. دین اسالم با ظهور حضرت اوام شرای

عقلی را برای  کند و ههه وعیارهای  هانی را اعالم ویعدالت ج ؟جع؟ و حضرت عیسی؟ع؟وهدی
 ،هی. با ظهور نهایندگان االسازد  تهاوی اقوام عالن فراهن وی باانگیز   زندگی با رفاه و وسالهت

هیچ  ،بنابراین .کنند  شود و پیروان ادیان به دین حق ویل پیدا وی  براهین دین حق واضح وی
کثرت دینی باقی نهیجای کرین و ونظر ولی این نظریه پلورالیسن دینی از ؛ واند  ی برای  قرآن 

 چ وجه قابل تایید نیست.روایات اسالوی به هی
گون از ادیان  های وختلم و برداشت  پس با ذکر تکثر ادیان و فهن گونا به اثبات توان  نهی ،های 

رسیدن به خدا  های حقیقی و راه  های خود دین  در زوانهی ادیان االههه . زدههه ادیان وهر 
که ههه  ،بنابراینداد. به آن ادیان رسهیت توان  لی بعد از تحریم یا نسخ آن نهیو ؛بودند دینی 

زندگی  .اند  هی نسخ شدهدین اسالم است و بقیه ادیان اال ،کند  هی را تایید ویادیان اال
ل حقانیت ههه ادیان قائبه توان   آن نهیبه  رسیدنولی برای  ؛نیاز جاوعه استنیز آویز   وسالهت

 شد.
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