نجات بخشی ادیان در ترازوی نقذ
سیس موسی حسینی
موسمه
آنچه زض ظیط می ذوانیس نگبهی است نوّبزانه ثه موبله یٌی اظ زوستاب اضجمنتس ًته زض شتمبضه 31
پژوهشهبی هطآنی ثه چبح ضسیسه است .اظ آنجب ًه این موبله نمبیبنگط شیوه تلٌط و ضویٌطز پلوضالیستت
هبی مسلمب است ،شبیساه می نموز ًه موضز توجه و اضظیبثی هطاض گیطز و میعا سسای یتب استاواضی
منـن آنب آشٌبض گطزز .امیس آ ًه این نوشابض نوسگونه ثاوانس كططای ثطای یي گلتت وگتوی ػلمتی
كطاهم سبظز.
موبله «نجبت ثرشی ازیب زض پطتو هطآ » نوشاه آهبی محمس ثهطامتی ًته زض شتمبضه پیشتین ایتن
كظلنبمه ثه چبح ضسیسه ثط این پبیه اساواض است ًه ازیب یهوزیت ،مسیحیت و استم زض ػتطع هتم
نجبت ثرشنس و هیچ تلبوتی زض این جهت میب اسم و سبیط ازیب نیست .نویسنسه ثط این ثتبوض استت
ًه این زػوی ،سرن هطآ است.
ؿجیؼی است اگط این سرن زضست ثبشس پیبمسهبی نظطی و ػملی ظیبزی زض ػططه زینتساضی پسیتس
ذواهس آوضز؛ اظ جمله آیبت ثسیبضی اظ هطآ ًطیم ضا ثبیس نبزیسه انگبشت؛ ثه ػنوا نمونه آیبتی ًه یهوز
و نظبضا ضا ثه اسم زػوت می ًنس ،یب آیبتی ًه آنب ضا ثه ذبؿط تٌصیت هتطآ و نجتوت پیتبمجط استم
موضز سطظنش هطاض می زهس و ػبهجت تٌصیت ًننسگب ضا شو مؼطكی می ًنس؛ مبننس آیه هبی ظیط:
«الصین آتینبهم الٌابة یؼطكونه ًمب یؼطكو ؤثنبئهم الصین ذسطوا ؤنلستهم كهتم الیؤمنتو  .و متن
ؤظلم ممن اكاطی ػلی اهلل ًصثبً ؤو ًصّة ثأیبته إنّه الیللح الظبلمو »
انؼب 21-20/
و همین ؿوض آیبتی ًه مسلمبنب ضا اظ اضتجبؽ زوسابنه ثب یهوز و نظبضا ًه موجت همبننسی ثتب آنتب
شوز ثبظ می زاضز؛ مبننس:
«یب ؤیهب الصین آمنوا التارصوا الیهوز و النظبضی ؤولیبء ثؼؼهم ؤولیبء ثؼغ و من یاتولّهم متنٌم كئنّته
منهم إ ّ اهلل الیهسی الوو الظبلمین .كاطی الصین كی هلوثهم مطع یسبضػو كیهم» مبئسه15/ت52
و همچنین آیه زیگطی ًه این ػمل ضا مظسام اضتساز شمطزه آ ضا نٌوهش می ًنس:
«یب ایهب الصین آمنوا من یطتسّ منٌم ػن زینه…»مبئسه54/
و همچنین آیبتی ًه اسم محمسی ضا «ضشس» و جع آ ضا «ؿی» مؼطكی می ًنس؛ مبننتس« :الإًتطاه
كی السین هس تجین الطشس من الـی»(ثب توجه ثه شإ نعول آیه)
ثنبثط آنچه نویسنسه ثبوض زاضز ،آیبت یبزشسه و آیبت زیگطی اظ این زست ،همه و همته ثبیتس اظ هتطآ
حصف یب نبزیسه گطكاه شونس ،ظیطا ثط اسبس نایجه ای ًه این موبله ثه زست می زهس ازیب زیگتط هتم
ػطع و هم اضظ ثب اسم موضز ضػبی ذساونس هسانس و وجهی نساضز ًه پیطوا آنب ثه اسم كطاذوانتسه
شونس و یب ثب نپصیطكان اسم موضز نٌوهش و تهسیس هطاض گیطنس.

حبل ثبیس زیس اساساللهبی نویسنسه ثسا پبیه اظ اساحٌب و اساواضی هست ًه ثاوانس پیبمسهبی یتبز
شسه ضا ثطتبثس یب ذیط .نویسنسه محاط ثب ؿطح ا ین پطسش ًه آیب تنهب اسم نجبت ثرش است یب ازیب
زیگط نیع نجبت ثرش هسانس ،زو نظطیه ضا مـطح می ًنس؛ یٌی نظطیه انحظبضگطایب ًه تنهب استم ضا
نجبت ثرش می زاننس و زیگط نظطیه ًثطت گطایب ًه نجبت ثرشی ضا زض همه ازیب می ثیننس .ستپ
ثطای نظطیه نرست سه زلیل می آوضز و آنهب ضا نوس می ًنس ،آ گبه ثطای تإییس نظطیه زو  ،شش زلیل
اهبمه می ًنس .ثطای ثطضسی زهین تط این تمشهب نرست زالیل و نوسهبی نظطیته نرستت و پت اظ آ
زالیل نظطیه زو ضا اضظیبثی می ًنیم.
نظطیه نرست؛ زالیل و نوسهب
یي .اولین زلیلی ًه نویسنسه ثطای نظطیه انحظبضگطایی می آوضز مجموػه آیبتی استت ًته زض آنهتب
«اسم » ثه ػنوا تنهب زین پصیطكاه شسه نعز ذسا و تنهب ػبمل ضساگبضی مؼطكی شسه است؛ مبننس« :إ ّ
السین ػنساهلل اإلسم »(آل ػمطا « ،)19/و من یجاؾ ؿیط اإلسم زینبً كلن یوجل منه و هتو كتی اآلذتط
من الربسطین»(آل ػمطا « ،)85/الیو ؤًملت لٌتم زیتنٌم و ؤتممتت ػلتیٌم نؼماتی و ضػتیت لٌتم
اإلسم زینبً»(مبئسه )3/و «كمن یطز اهلل ؤ یهسیه یشطح طسضه لإلسم »(انؼب )125/
سپ نویسنسه زض نوس این زلیل« ،اسم » ضا زض زو آیه نرست ثطضسی می ًنس و ثه این نایجه می
ضسس ًه موظوز اظ «اسم » زض این آیبت ،اسم محمسی(ص) نیست تب زاللت ثط انحظبض نجبت ثرشتی
زض آ ًنس ،ثلٌه موظوز اظ آ ثه هطینه سیبم ،همب هسض مشاطى ثین ازیب  ،یؼنی توحیس است .مؤیس
این ثطزاشت آ ًه زض آیبت ظیبزی ثط پیطوا سبیط ازیب «مسلمب » اؿمم شسه است( .طلحه  101و
 105ت )109
زض ضاثـه ثب این زلیل و نوس آ چنس نٌاه زضذوض تإمل است:
 .1نرست آ ًه نویسنسه محاط اظ چهبض آیه ای ًه می آوضز تنهب ثه نوس زو آیه نرست ثسنسه می
ًنس و اظ زو آیه زیگط سرن نمی گویس ،شبیس ثه این جهت ًه این زو آیته ،ثتویژه آیته  3ستوضه مبئتسه
هسف ایشب ضا ثطآوضزه نمی سبذت ،ظیطا زض این آیه ثه هطینه شإ نتعول آ  ،انارتبة استم اظ ستوی
ذساونس ثه ػنوا یي زین ثطای مسلمبنب پ اظ اًمبل زین ثب والیتت امتب ػلتی ثتن اثتی ؿبلتت(ع)
طوضت گطكاه است .اگط موظوز اظ اسم زض این آیه همب هسض مشاطى میب همته ازیتب ثتوز و هتیچ
ویژگی نساشت ،وجهی نساشت ًه ثؼس اظ والیت ثه ػنوا زین اناربة شوز ،چطا ًه پیش اظ آ نیتع آ
هسض مشاطى وجوز زاشت.
گصشاه اظ آ  ،اسم مشاطى ،ثطای یهوزیب و مسیحیب هم اناربة شسه است ،و وجهی نساضز ًته
ذساونس ثب لحن منّت گصاضی این اناربة ضا ویژه مسلمبنب هلمساز ًنس و ثلطمبیس« :و ضػیت لٌم االسم
زینبً».
 .2ثه كطع آ ًه اسم زض همه آیبت ثه مؼنبی هسض مشاطى میتب ازیتب ثبشتس؛ آیتب مؼنتبی آ
چیعی جع تسلیم ثوز زض ثطاثط زساوضات و كطمبنهبی الهی است؟
واػح است ًه موظوز چیع زیگط نیست ،چنب ًه نویسنسه ذوز زضمانی ًه اظ ػممته نوتل ًتطزه
است ،این سرن ضا می پصیطز« :و ثؼجبض ؤذطی هو الاسلیم للجیب الظبزض ػن موب الطثوثیة كی المؼبضف

و األحٌب ( ».المیعا  )120/3 ،ثنبثطاین آیب می توا اثجبت ًطز ًه یهتوز و نظتبضا زض ثطاثتط زستاوضات و
كطامین الهی تسلیم انس؟
پبسد این پطسش هنگبمی مثجت است ًه وحی هطآ  ،نجوت پیبمجط و زساوض ذساونس ثط پیطوی اظ آ
ثعضگواض ضا نبزیسه ثگیطیم و گطنه آنب تسلیم این زساوض نجوزه انس ،و اظسوی زیگط زلیلی هم ثط انٌبض این
زساوض نساشانس ،ثلٌه ثط ػٌ چنب ًه ذساونس می كطمبیتس« :التصین آتینتبهم الٌاتبة یؼطكونته ًمتب
یؼطكو ؤثنبئهم» می زانسانس و می شنبذانس ًه این محمس(ص) پیبمجط است و آنچه ثتط او وحتی متی
شوز زساوضات الهی است.
و اظ جهت سو ثسیبض سست است ًه تسلیم ثوز ضا هبثل تجؼیغ ثسانیم و ثطاین ثبوض ثبشیم ًه اگط
ثطذی اظ زساوضات اؿبػت شس و ثطذی زیگط ػظیب  ،تسلیم ثوز طبزم است .ثنبثطاین ثه كطع آ ًه
اسم ضا ثه مؼنبی ػب تسلیم زض ثطاثط ذساونس ثسانیم ثبظ یهوز و نظبضا مظسام آ شتمطزه نمتی شتونس.
ثلی نسجت ثه زساوضات پیش اظ زساوض اذیط ،شبیس تسلیم ثوزنس ،امب این ثطای طسم ػنتوا تستلیم زض
ظمب پ اظ زساوض اذیط ًبكی نیست ،پ یهوز و نظبضا ثؼس اظ نجوت پیبمجط اًتط اظ تستلیم ثتوز زض
ثطاثط كطامین الهی ثیطو ضكاه انس .اظ همین ضو اشٌبل سومی جب می گیطز:
 .3آیبتی ًه ػنوا «مسلمب » ثوز ضا ثه یهوز و نظبضا زازه است مطثوؽ ثه ظمتب نجتوت پیتبمجطا
ذوزشب است ،نه پیبمجط آذطین؛ ثنبثطاین نمی توا اظ آ آیبت ،مسلمب ثوز یهوز و نظبضا ضا ثه ؿتوض
مـلن نایجه گطكت ،و این نٌاه ای است ًه نویسنسه محاط ثسا توجه نٌطزه است.
 .4آنب ًه اسم ضا تنهب ػبمل نجبت می زاننس تنهب ثه این جهت نیست ًه اسم یي زین اظ ازیب
الهی است تب نویسنسه ثپنساضز ًه یهوزیت و نظطانیت نیع اظ ازیب الهی است و تسلیم ثوز نستجت ثته
هط ًسا مبیه نجبت است ،ثلٌه ثه این ذبؿط ًه اسم زین جسیس الهی است ،مؼاوس ثه انحظبض هسانس،
و این نٌاه ای است ًه ماإسلبنه نویسنسه ثسا توجه نٌطزه است .كطم است میب اینٌه ثگوییم استم
چو زین الهی است نجبت ثرش است ،و ثین اینٌه چو جسیستطین آیین و زساوض الهی است نجتبت
ثرش است .زض طوضت زو موػوع و ماؼلن تسلیم ثوز  ،مـلن زساوض نیستت ،ثلٌته آذتطین و تتبظه
تطین زساوض و كطمب است و ثسین ضو این مسئله اذاظبص ثه اسم محمسی(ص) نیع نساضز و زض ظمب
نجوت حؼطت ػیسی(ع) نیع زضست است ًه گلاه شوز تنهب زین حؼطت ػیسی(ع) نجبت ثرش استت
نه ازیب گصشاه ،ظیطا آذطین زساوض ذساونس زض زین حؼطت ػیسی تجلی ًطزه و تسلیم ثوز زض ثطاثط
ذساونس نیع تنهب زض پیطوی اظ همین زین میسط می شوز.
 .5نٌاه آذط آ ًه نویسنسه محاط اظ آیه  84سوضه آل ػمطا «هل آمنّب ثبهلل و مب ؤنعل ػلینتب و متب
ؤنعل ػلی إثطاهیم و إسمبػیل و إسحبم و یؼووة و األسجبؽ و مب ؤوتی موسی و ػیستی و النجیتو متن
ضثّهم النلطّم ثین ؤحس منهم و نحن له مسلمو » ثطزاشت ًطزه است ًه میب ایمب ثه آنچه ثتط ستبیط
پیبمجطا نبظل شسه و اػاوبز ثه نبسد ثوز اسم نسجت ثه سبیط ازیب نبسبظگبضی وجوز زاضز و ثه همین
ذبؿط و ثطای ضكغ تؼبضع گلاه انس موظوز اظ اسم زض آیته ،استم ثته مؼنتبی ػتب استت ،نته استم
محمسی(ص).
زض اینٌه اسم زض آیه ثه مؼنبی لـوی اضازه شسه است تطزیسی نیست ،امب نه ثه ذتبؿط نبستبظگبضی
ًه نویسنسه پنساشاه است ،ظیطا ایمب ثه سبیط پیبمجطا  ،ثه مؼنبی تظسین پیتبمجطی ایشتب و تظتسین
پیبمی است ًه ثط ایشب زض ظمب ذوزشب كطوز آمسه است .ذساونس اظ مسلمبنب ذواساه است ًته ثته

همه پیبمجطا و ًابثهبشب ایمب زاشاه ثبشنس و مبننس اهل ًابة نجبشنس ًه ثه ثؼؼی ایمب آوضزنتس و
ثه ثؼغ زیگط نه .و این تؼطیؼی است نسجت ثه یهوز و نظبضا ًه چنین ایمب موضز ذواست ذساونتس ضا
نساشانس ،چنب ًه تؼجیط «النلطّم ثین ؤحس منهم» زض این آیه ثه آیبت  150تب  152سوضه نستبء اشتبضه
زاضز ًه اظنوع ضكابض اهل ًابة زض ثطاثط پیبمجطا الهی ثویژه پیبمجط اسم پطزه ثط می زاضز:
«إ ّ الصین یٌلطو ثبهلل و ضسله و یطیسو ؤ یلطّهوا ثین اهلل و ضسله و یوولو نؤمن ثتجؼغ و نٌلتط
ثجؼغ و یطیسو ؤ یارصوا ثین شلي سجیمً .ؤولئي هم الٌبكطو حوّبً و ؤػاسنب للٌبكطین ػصاثبً مهینتبً .و
الصین آمنوا ثبهلل و ضسله و لم یلطّهوا ثین ؤحس منهم ؤولئتي ستوف یتؤتیهم ؤجتوضهم و ًتب اهلل ؿلتوضاً
ضحیمبً» نسبء152-150/
ثنبثطاین آیبت یبزشسه مسلمب نجوز یهوز و نظبضا ضا اثجبت می ًنتس ،نته مستلمب ثتوز شتب ضا؛
چنب ًه نویسنسه پنساشاه است.
زو .زلیل زومی ًه نویسنسه ثطای نظطیه انحظبضگطایی می آوضز ،مجموػه آیتبتی استت ًته زض آنهتب
ایمب  ،مبیه نجبت ،و ًلط ،ػبمل شوبوت و همًت مؼطكی شسه است .توطیطی ًه نویسنسه اظ این زلیتل
اضائه می ًنس چنین است ًه زض كطهنگ هطآ  ،ایمب و اسم هم مؼنی و ماطازف هسانس؛ اگط اسم ثه
مؼنبی اسم محمسی ثبشس زض این طوضت ایمب نیع منحظط ثته پیتطوا پیتبمجط استم متی شتوز .زض
نایجه یهوزیب و مسیحیب ًبكط شمطزه شسه و سطانجب ِ ًلط ًه نگو ثرای است شبمل حبلشب متی
گطزز و اظ این كهمیسه می شوز ًه ازیب آنب نجبت ثرش نیست( .طلحه  102و )103
نویسنسه زض نوس این زلیل الجاه ثب توطیطی ًه ذوز زاضز سه نٌاه ضا ثه ػنوا پبسد مـطح می ًنس:
 .1اسم زض آیبت هطآ ثه مؼنبی ػب و هسض مشاطى میب ازیب است؛ نه ثته مؼنتبی ذتبص زیتن
محمسی(ص) .ثنبثطاین ایمب نیع گساطه ای ػب زاضز و پیطوا سبیط ازیب ضا زض ثط می گیطز زض نایجته
آنب مؤمن شمطزه می شونس و سطنوشت ایشب نجبت و ضساگبضی است.
 .2میب ایمب و اسم  ،گسست ملهومی وجوز زاضز و این زو ماتطازف و هتم انتساظه نیستانس و ثته
همین زلیل گطوهی اسم ضا ػب و ایمب ضا ذبص شمطزه انس.
ً .3لطی ًه زض آیبت هطآ مبیه ػوبة اذطوی است ًلط حویوی یؼنی انٌبض ضوح و حویوتت زیتن و
هسض مشاطى میب ازیب الهی است ،نه ًلط ثه مؼنبی انٌبض نجوت پیبمجط اسم ( .طلحه  109ت )113
پیش اظ آ ًه ثه نوس پبسرهب ثپطزاظیم نٌاه ای ضا شبیب شًط می زانیم و آ اینٌه نویسنسه محاط
زض توطیط و توػیح زلیل ،میب ایمب و اسم پیونس ایجبز ًطزه و اظ ؿطین اػم و اذتض ثتوز ملهتو
اسم ثه اػم و اذض ثوز ملهو ایمب ضاه جساه است ،حبل آ ًه چنین ػطوضتی وجوز نساضز؛ اگتط
مؼیبض نجبت و ضساگبضی ایمب كطع شسه است می توا ثه ؿوض مساویم حویوت ایمب و گساطه آ ضا
موضز ثطضسی هطاض زاز ،امب نویسنسه ثسو زلیل میب آ زو اضتجبؽ زازه و زض نایجه زلیل زو ضا ماوهق
ثط زلیل نرست ًطزه است.
امب ضاجغ ثه پبسرهبیی ًه نویسنسه اظ زلیل زازه است چنس نٌاه ضا ذبؿط نشب می سبظیم.
 .1ایمب یي مؼنی ثیشاط نساضز ًه ػجبضت است اظ تظسین مب انعل اهلل ،و ایتن مؼنتی زض هتط ظمتب
مظسام ذبص زاضز؛ انسبنهبی هط ظمب نیع وظیله زاضنس مب انعل اهلل ظمتب ذوزشتب ضا تظتسین ًننتس.
سرن انحظبضگطایب این است ًه یهوز و نظبضا پ اظ نجوت پیبمجط اسم  ،مب انعل اهلل ضا تظسین نٌتطزه
انس و آنچه ًه وظیله شب ثوز و مبیه ضساگبضی شب می شس همین ثوز .اینب نمی گوینس ًته یهتوز و

نظبضا پیش اظ نعول هطآ ًابة ذوز ضا تظسین نٌطزه انس تب نویسنسه محاط ثه ذوز ظحمت زازه ًشق
مهمی ضا انجب زهس مجنی ثط اینٌه آنب ایمب زاشاه انس و هطآ ًلمه ایمب و مؤمن ضا زضثبضه آنتب ثته
ًبض ثطزه است .مگط ًسی گلاه است ًه یهوزیب ظمب موسی یب مسیحیب ظمب ػیستی متؤمن نجتوزه
انس؟! آنچه ثطای نویسنسه سوزمنس ثوز اثجبت این نٌاه ثوز ًه هطآ یهوز و نظبضای ظمب پیبمجط اسم و
پ اظ او ضا مؤمن می زانس نه ًبكط .امب او هیچ گبه این نٌاه ضا اثجبت نٌطزه و ناوانس ًطز ،ظیطا هطآ آنب
ضا ًبكط شمطزه و تٌصیت ًننسه مب ؤنعل اهلل می زانس:
«إ ّ الصین یٌلطو ثبهلل و ضسله و یوولو نؤمن ثجؼغ و نٌلط ثجؼغ و یطیسو ؤ یاّرصوا ثین شلي
سجیمً .ؤولئي هم الٌبكطو حوّبً و ؤػاسنب للٌبكطین ػصاثبً مهینبً»
نسبء151-150/
«و لیعیس ّ ًثیطاً منهم مب اُنتعل الیتي متن ضثّتي ؿـیبنتبً و ًلتطاً كمتتإس ػلتی الوتو الٌتبكطین»
مبئسه68/
 .2زض جواة زو  ،نویسنسه می گویس میب اسم و ایمب گسست ملهومی وجوز زاضز .مب نلهمیسیم
این پبسد چه اضتجبؿی ثه اثجبت مسػبی نویسنسه زاضز؛ اتلبهبً این پبسد ػس زػبوی نویسنسه ضا اثجبت می
ًنس ،چو زائطه ایمب محسوزتط اظ اسم می شوز و نجبت یبكاگب محسوزتط اظ پیش و حاتی اظ میتب
مسلمبنب نیع شمبض ًماطی ضا زضثطمی گیطز.
 .3پبسد سو نویسنسه مجنی ثط اینٌه هطآ سجت ػوبة اذطوی ضا ًلط نسجت ثته ضوح زیتن و هتسض
مشاطى میب ازیب می زانس و نویسنسه اظ آ ثه ًلط حویوی تؼجیط ًطزه نیع ازػبیی ثسو زلیل است.
این ثنسه نمی زانس ًه نویسنسه محاط آیبت  150و  151سوضه نسبء و آیه  68ستوضه مبئتسه ضا چگونته
توجیه می ًنس ،آیب تؼجیطی ضسبتط اظ این وجوز زاضز ًه هطآ می كطمبیس:
«اولئي هم الٌبكطو حوّبً وؤػاسنب للٌبكطین ػصاثبً مهینبً»
آیب این آیبت مطثوؽ ثه اهل ًابة نیست؟ یب نویسنسه نسیسه است؟
گصشاه اظ این ،تؼجیط ثه ًلط حویوی اظ انٌبض هسض مشاطى ،تؼجیط ؿلـی است ،ظیتطا مؼنتبی آ ایتن
است ًه ًلط نسجت ثه هطآ و نجوت پیبمجط اسم ً ،لط مجبظی است (نویسنسه ثه ًلتط ظتبهطی تؼجیتط
ًطزه ،حبل آ ًه زض موبثل حویوی مجبظی هطاض زاضز ،نه ظبهطیً ،ه زض موبثتل ثتبؿنی استت)ً .تب
نویسنسه محاط وجه امایبظی میب آیبت یبزشسه و آیبتی ًه ثیبنگط انٌبض هسض مشاطى زض اطـمح ذوز
اوست نشب می زاز تب مشرض می شس ًه چه تلبوتی میب ًلط حویوی و مجبظی زض آیبت هطآ وجوز
زاضز.
سه .زلیل سو انحظبضگطایی ؿجن توطیط نویسنسه این است ًه پیبمجط اسم  ،ذبتم پیبمجطا و زیتن
اسم  ،آذطین زین الهی و نبسد ازیب پیشین است .ثنبثطاین ازیب نسد شسه اػاجتبض و اضظ نساضنتس و
نمی تواننس نجبت ثرش ثبشنس( .طلحه )104
نویسنسه زض پبسد ثه این اساسالل ثط زو نٌاه تٌیه می ًنس ،یي آ ًه زلیل هطآنی ثط نبسد ثتوز
اسم نسجت ثه شطایغ گصشاه نساضیم .زو اینٌه ثط كطع آ ًه ثطذی آیبت ثط نبسریت اسم زاللتت
زاشاه ثبشس اظ منسوخ ثوز ازیب نمی توا نایجه گطكت ًه آنهب هیچ گونته نجتبت ثرشتی ثتب ذتوز
نساضنس(.طلحه )113

زض ضاثـه ثب این پبسد ،چنس نٌاه هبثل تإمل است .نرست آ ًه نسد ؿبلجبً ثه شتطیؼت نستجت زازه
می شوز ًه ثه مؼنبی اظاله و اظ ثین ثطز است؛ نه ثه زین ،و اگط گبهی ثه زین نسجت ثسهیم ثه مؼنبی
اظ ضسمیت انساذان ذواهس ثوز ،ثنبثطاین هطگبه ثگوییم «اسم نبسد است» ،اگط موظوز شطیؼت استم
ثبشس مؼنبی نرست و اگط زین اسم ثبشس مؼنبی زو منظوض است؛ یؼنی اینٌته استم زیتن ضستمی
ذساونس است و سبیط ازیب اظ ضسمیت اكابزه انس و موضز زػوت و تٌلیق نیسانس.
حبل ثبیس اظ نویسنسه محاط پطسیس ًه منظوض اظ انٌبض نبسریت اسم ًسا مؼنی استت؛ آیتب نبستد
ثوز شطیؼت اسم نسجت ثه شطایغ زیگط ضا انٌبض می ًنس ،یب ضسمی ثوز اسم ضا نستجت ثته ازیتب
زیگط.
اگط موظوز مؼنبی نرست ثبشس ثبیس گلت انٌبض واػحبت و مسلّمبت ًطزه ایس ،ظیطا ثطذی اظ احٌب و
زساوضات ازیب یهوز و مسیحیت ،ثب شطیؼت اسم هـؼبً نسد شسه است؛ اگط چه زض آیتبت زاللاتی ثتط
این نٌاه نجبشس ًه الجاه زض ثطذی آیبت اشبضاتی نیع هست ،چنب ًه ذوز نویسنسه اشػب زاضز.
و اگط موظوز مؼنبی زو ثبشس ثبیس گلت ًه اهاؼبی زین جسیس ،اظ ضسمیت اكابز ازیتب یتب زیتن
پیشین است ،ظیطا زض ؿیط این طوضت ،تجسیس نجوت و اضسبل ضسول مؼنبیی نساشت.
ثنبثطاین اگط ثپصیطیم ًه اسم زین ذبتم است این ذوز زلیل ثط ضسمیت زاشان آ و زض نایجته اظ
ضسمیت اكابز ازیب پیشین است.
نٌاه زو آ ًه نویسنسه پنساشاه است نجبت ثرشی تجعیه پصیط است و ثه همین زلیل می گویتس
ثط كطع نبسریت اسم نمی توا نایجه گطكت ًه سبیط ازیب هیچ گونته نجتبت ثرشتی نساضنتس .اگتط
ثپصیطیم ًه اسم نبسد است و زین نبسد نجبت ثرش است زیگط مؼنی نساضز ًه ثگوییم ازیتب زیگتط
گونه ای اظ نجبت ثرشی ضا زاضنس
زالیل نظطیه ًثطت گطایی
نویسنسه موبله ثطای اثجبت و تإییس زیسگبه ًثطت گطا ثه زالیل چنسی تمسي جساه استت ،زض ایتن
هسمت ثه اضظیبثی این زالیل می پطزاظیم:
یي .اولین زلیل ،آیبتی است ًه زاللت ثط وحست ازیب می ًنس .نویستنسه ثتطاین ثتبوض استت ًته
وحست گوهط ازیب و همبننسی آنهب زض اطول ،ثلٌه كطوع ،اشاطاى آنهب ضا زض نجبت ثرشی ثه زنجبل زاضز
و ثط كطع ًه ثه طوضت یٌستب نجتبت ثرتش نجبشتنس زستت ًتم اظ زضجتبت ًماتط نجتبت ثرشتی
ثطذوضزاضنس ،ثنبثطاین یهوزیت ًماط اظ مسیحیت و مسیحیت ًماط اظ اسم نجبت ثرشنس( .طلحه 113
ت )115
این زلیل اظ چنس جهت هبثل نوس می نمبیس.
نرست آ ًه زین ثه ػنوا زین ،هـغ نظط اظ ػمل و پبیجنسی ثه آ نجبت ثرتش نیستت ،نجتبت
ثرشی زین هنگبمی است ًه موضز ثبوض و ػمل هطاض گیطز .ػمل ثه زین نیع آ گبه مؤثط است ًه مظهط
و نشبنه تسلیم زض ثطاثط ذسا و زساوضات او ثبشس« .إ السین ػنساهلل اإلسم » .و تسلیم وهای میسط متی
شوز ًه ثه همه زساوضات اظ جمله آذطین زساوض ذسا ػمل شوز ،زض ؿیط این طوضت تسلیم تحون نمی
یبثس.
ثنبثطاین وحست ازیب  ،ثط كطع پصیط  ،اشاطاى زض نجبت ضا نایجه نمی زهس.

زو آ ًه نجبت ثرشی ،چنب ًه پیش اظ این اشبضه شس ،تجعیه پتصیط نیستت تتب ًماتط و ظیتبزتط
شوز؛ آیب مؼنی زاضز ًه گلاه شوز یهوزیتً ،ماط اظ آتش جهنم نجبت می زهس و اسم ثیشاط؟
زو .زلیل زومی ًه نویسنسه ثطای نظطیه ًثطت گطایی مـطح ًطزه است ،آیتبتی استت ًته مؼیتبض
نجبت و ضساگبضی ضا ایمب ثه ذسا و آذطت و ػمل طبلح مؼطكی ًطزه است .ؿجن ثطزاشت نویستنسه اظ
این آیبت كهمیسه می شوز ًه اگط زو ػنظط ایمب و ػمل طبلح زض انستب پسیتس آمتس زض هتط ظمتب و
مٌبنی ًه ثبشس ػبمل نجبت ذواهس ثوز و ثطای تإییس این ثطزاشت ثه آیبت  62ستوضه ثوتطه و  69ستوضه
مبئسه اسانبز جساه است:
«إ الصین آمنوا و الصین هبزوا و النظبضی و الظبثئین من آمن ثبهلل و الیو اآلذط و ػمل طبلحبً كلهم
ؤجطهم ػنس ضثهم و الذوف ػلیهم و الهم یحعنو » ثوطه62/
«إ الصین آمنوا و الصین هبزوا و الظبثئو و النظبضی من آمن ثتبهلل و الیتو اآلذتط و ػمتل طتبلحبً

كمذوف ػلیهم و الهم یحعنو » (مبئسه(. )69/طلحه )117
این زلیل نیع همچو زلیل پیشین اثجبت مسػبی نویسنسه نمی ًنتس ،ظیتطا اوالً؛ ثته كتطع آ ًته
ثطزاشت نویسنسه اظ آیبت سوضه ثوطه و مبئسه زضست ثبشس ،ملبز آیبت این ذواهس ثوز ًه ایمتب و ػمتل
طبلح مؼیبض نجبت است .سؤال این است ًه آیب ثب انٌبض زساوض ذتسا و تٌتصیت كطستابزه ذتسا ،ایمتب و
ػمل طبلح تحون می یبثس؟! ایمب تنهب اػاوبز ثه وجوز ذسا نیست ،ثلٌه ثبوض و پصیط ضثوثیت الهتی و
تسلیم زض ثطاثط زساوضات او نیع هست و اظ همین ضو یهوزیب و مسیحیب ظمب پیبمجط اسم زض آیبت ثه
ػنوا ًبكط مؼطكی شسه انس ،چنب ًه زض ثرش زالیل انحظبضگطایی یبزآوض شسیم .این ثتسا استت ًته
آنب چنین ایمبنی ضا نساشانس.
و ثبنیبً؛ آیبت سوضه ثوطه و مبئسه نگبهی ثه ثُؼس ظمب نساضز ،ثلٌه زض ثطاثط پنساضهبی نبزضستت یهتوز و
نظبضا ًه می گلانس« :لن یسذل الجنّة إالّ من ًب هوزاً ؤو نظبضی»(ثوطه )111/و «ًونوا هوزاً ؤو نظبضی
تهاسوا»(ثوطه )135/ذساونس می كطمبیس هسایت و ثهشت ثط اسبس نب و ػنوا نیستت ،ثلٌته ثتط استبس
ایمب و ػمل طبلح است .زض این ظمینه می توا ثه تلسیط المیعا شیل آیه  62سوضه ثوطه مطاجؼه ًطز.
اگط نویسنسه محاط زضًنبض آیبت سوضه ثوطه و مبئسه ثه آیبت زیگطی ًه یهوز و نظتبضا ضا ثته ذتبؿط
تٌصیت هطآ و نجوت پیبمجط اسم سطظنش می ًنس و ًبكط می ذوانس نگبهی می ًطز شبیس ثته نایجته
زیگطی می ضسی ،امب سوگمنسانه چنین نٌطزه و آیبت زیگط ضا ثه ػمس یب اظ ضوی سهو نبزیسه گطكاه ،آ
گبه ثه نایجه ای ضسیسه است ًه ثبػث تنبهغ و نبسبظگبضی آیبت هطآ ثب یٌسیگط می شوز ،ظیطا هطآ اظ
یي سو آنب ضا ًبكط می زانس« :إ ّ الصین یٌلطو ثبهلل و ضسله و یوولو نؤمن ثتجؼغ و نٌلتط ثتجؼغ و
یطیسو ؤ یارصوا ثین شلي سجیمً .ؤولئي هم الٌبكطو حوبً و ؤػاسنب للٌبكطین ػصاثبً مهینبً»
نسبء150/ت151
و اظ سوی زیگط ؿجن ثطزاشت نویسنسه اظ آیبت سوضه ثوطه و مبئسه ،یهتوز و نظتبضا زض ظمتب پیتبمجط
اسم مؤمن ثوزه انس و این زو ثب هم نمی سبظز.
سه .سومین زلیل ًثطت گطایی ؿجن ثیب نویسنسه آیبتی است ًه توضات و انجیل ضا نتوض و هتسایت
می زانس و یهوز و نظبضا ضا ثه زلیل ثی توجهی و ػمل نٌطز ثه آنهب موضز تتوثید و ستطظنش هتطاض متی
زهس .ثط اسبس ازػبی نویسنسه اظ این آیبت اسالبزه می شوز ًه یهوزیت و مسیحیت همچنب مؼاجط و
ضهبیی ثرش هسانس( .طلحه  120ت )122

این زلیل سست تط و ػؼیق تط اظ زو زلیل پیش تط است؛ ظیطا اوالً اظ این آیبت كهمیسه نمتی شتوز
ًه توضات و انجیل همه حن و نوضنس ،ثه زو زلیل ،اول اینٌه واهؼیت آ ضا تٌصیت می ًنس ،چو توضات
و انجیل موجوز ذطاكبت واػح و آشٌبضی ضا زض ذوز زاضنس ًه جبی انٌبض نساضز و هطگع نمی توا گلتت
توضات ،ثب همه این ذطاكبت ،نوض و هسایت است .و زو اینٌه مربلق تؼجیط هطآ استت؛ هتطآ ًتطیم ثتط
ذمف توطیلی ًه اظ ذتوز زاضز و ذتوز ضا نتوض مؼطكتی متی ًنتس «هتس جتبئٌم متن اهلل نتوض وًاتبة
مجین»(مبئسه )15/زض موضز توضات وانجیل می گویتس« :كیهتب هتسی و نتوض»(مبئتسه« )44/كیته هتسی و
نوض»(مبئسه« ،)46/كیهب حٌم اهلل»(مبئسه)43/
این تؼجیطات نشب می زهس ًه توضات و انجیل ،مبننس هطآ  ،اظ آؿبظ تب انجب نوض و هتسایت نیستانس،
ثلٌه هسایت و نوض زض آنهب هست .این یؼنی اینٌه محاویبت ظلمبنی و گمطاه ًننسه نیع زاضنس ًه زض این
طوضت ؿجیؼی است چنین ًابثهبیی مبیه نجبت نرواهنس ثوز و گطنه تمب آموظه هبی ذطاكتی آنهتب نیتع
ثبیس مبیه نجبت ثبشس.
و ثبنیبً همب گونه ًه پیش اظ این اشبضه شس ،مؼیبض و ممى نجتبت ،تستلیم ثتوز زض ثطاثتط زستاوض
ذساست؛ وهای ذساونس ضاهی ضا نشب می زهس و اظ مب می ذواهس ًه ثه این ضاه ضهسپبض شویم ،زض ایتن
طوضت اگط زػوت ذسا ضا نپصیطیم و ثگوییم همب ضاهی ضا ًه پیش اظ این نشب زازه ثوزی متی ضویتم،
این ،اساٌجبض زض ثطاثط ذسا و ًلط است و ػبهجت اساٌجبض نیع ضوشن استت .پت اثجتبت نوضانیتت تتوضات
ًبكی ثطای اثجبت نجبت ثرشی آ نیست.
نویسنسه محاط زض پبیب این زلیل ،ثطای تإییس ازػبی ذوز ثه آیه  113سوضه ثوطه تمسي می جویس
ًه زض آ آمسه است« :و هبلت الیهوز لیست النظبضی ػلی شیء و هبلت النظتبضی لیستت الیهتوز ػلتی
شیء و هم یالو الٌابة»
نویسنسه پنساشاه است ًه جمله «و هتم یالتو الٌاتبة» زاللتت ثتط اػاجتبض ًابثهتبی یهوزیتب و
مسیحیب می ًنس و نشب می زهس ًه ازیب یهوز و مسیحیت ثتب آمتس استم نستد نشتسه استت.
(طلحه  121ت )122
ثب توػیحی ًه ضاجغ ثه نوض و هسایت ثوز توضات و انجیل زازه شس ،این نٌاه آشٌبض شس ًه جملته
كوم نظط ثه ثرشهبی حن و هسایاگط آ زو ًابة زاضز ،نه ذطاكبت و اثبؿیل شب  ،ثنتبثطاین نته اػاجتبض
همه ًابثهبی توضات و انجیل اظ آ اسالبزه می شوز و نه نسد نبشسگی ازیب پیشین ثب آمس اسم .
چهبض .زلیل چهبض ًثطت گطایی این است ًه اگط ازیب زیگط ؿیط اظ اسم نجتبت ثرتش نجبشتس و
پیطوا آنب ثه جهنم ضونس این ظلم و سام است و ذساونس اظ ظلم و سام مجطّی است ،پ ازیب زیگتط
نجبت ثرش است( .طلحه )122
ظبهطاً نویسنسه محاط میب نجبت ثرش نجوز ازیب و نجبت نیبكان پیطوا ازیب ذلؾ ًطزه انتس،
ػسالت ذسا اهاؼب زاضز ًه پیطوا ازیب زیگط ضا ثه ذبؿط اساؼؼبف و جهل نسجت ثه اسم ثته جهتنم
نجطز ،ظیطا اینب اظ زساوض ذسا سطثبظ نعزه انس .امب این ثسا مؼنی نیست ًه زین شب هم پ اظ آمتس
اسم مبیه نجبت انسبنهب است ،ثلٌه ثط ػٌ  ،اگط پیطوا ازیب زیگط اظجهل و اساؼؼبف ثیطو آینتس و
حوبنیت هطآ و نجوت پیبمجط اسم ضا ناواننس انٌبض ًننس ،امتب زض ػتین حتبل اظ پتصیط آ ذتوززاضی
نمبینس ،این سط ثبظ ظز اظ زساوض الهی است ًه موجت ػصاة و همًتت متی شتوز ،چنتب ًته ذتوز
نویسنسه زض پبیب اساسالل ثسا اػاطاف ًطزه است.

پنج .پنجمین زلیل نویسنسه ثط تإییس ًثطت گطایی آیه ای است ًه پیبمجط ضا مإموض ثه زػتوت اهتل
ًابة ثه توحیس می ًنس:
«هل یب ؤهل الٌابة تؼبلوا إلی ًلمة سواء ثیننب و ثینٌم ؤالّ نؼجس االّ اهلل و النشطى ثه شیئبً و الیاّرص
ثؼؼنب ثؼؼبً ؤضثبثبً من زو اهلل» آل ػمطا 64/
نویسنسه می گویس اگط زین یهوز و نظبضا نجبت ثرش نجوز ثبیس پیبمجط اهل ًابة ضا ثته استم ًته
ذوز آوضزه ثوز زػوت می ًطز؛ نه توحیس ًه مشاطى میب ازیب است( .طلحه )123
زض نوس این زلیل چنس نٌاه ضا یبزآوض می شویم:
 .1زض آیبت ظیبزی اهل ًابة ثه اسم زػوت شسه انس؛ ثه ػنوا نمونه:
«كئ حبجّوى كول ؤسلمت وجهی هلل و من اتجؼن و هل للصین ؤوتوا الٌابة و األمّیین ءؤسلمام كب
آل ػمطا 20/
ؤسلموا كوس اهاسوا و إ تولّوا كئنّمب ػلیي الجمؽ و اهلل ثظیط ثبلؼجبز»
«یب ؤهل الٌابة لم تٌلطو ثأیبت اهلل و ؤنام تشهسو » آل ػمطا 70/
«و لو ؤ ّ اهل الٌابة آمنوا و اتّووا لٌلّطنب ػنهم سیئبتهم» مبئسه65/
«هبتلوا الصین الیؤمنو ثبهلل و ال ثبلیو اآلذط و الیحطّمو مب حطّ اهلل و ضسوله و الیسینو زین الحنّ
من الصین ؤوتوا الٌابة حای یؼـوا الجعیة ػن یس و هم طبؿطو »(توثه)29/
«لم یٌن الصین ًلطوا من ؤهل الٌابة و المشطًین منلٌّین حای تإتیهم الجینة .ضسول من اهلل یالو
طحلبً مـهّط … إ ّ الصین ًلطوا من ؤهل الٌابة و المشطًین كی نبض جهنّم ذبلسین كیهتب ؤولئتي هتم
ثینة1/ت6
شطّ الجطیة»
 .2یٌی اظ هـؼیبت و مسلّمبت تبضید اسم این است ًه پیبمجط اسم (ص) پبزشبهب ضو و حجشه ضا
ًه مسیحی ثوزنس ثه اسم زػوت ًطز ،چنب ًه مسیحیب نجطا ضا نیع ثه اسم كطا ذوانس ،و همتین
كطاذوانی ثبػث آمس هیإت نجطا و زاساب مجبهله شس .ثب این واهؼیت تبضیری و آ همته آیتبتی ًته
پیش اظ این یبز شس ،ثسی شگلت است ًه نویسنسه محاط ازػب می ًنس ًه پیبمجط اهتل ًاتبة ضا ثته
اسم زػوت نٌطزه است.
 .3زػوت ثه ًلمه توحیس زض آیه  64آل ػمطا ًه نویسنسه ثسا اساشهبز ًطزه است اوالً زض تطتیت
آیبت هنگبمی طوضت می گیطز ًه مسیحیب اظ ثبوضهبشب زست ثط نمی زاضنس و ثط اػاوبزات ؿلؾ ذوز
زضثبضه حؼطت ػیسی اططاض می وضظنس .ذساونس می كطمبیس ثه ایشب ثگو :حبل ًه ثه ثبوضهبی طحیح ًه
اسم و پیبمجط اسم آوضزه است ایمب نمی آوضیس ،ثیبییس ثه نوـته مشتاطًی ًته ذتوز ازػتب زاضیتس و
زضًابثهبتب آمسه ،یب همه مب ثه ضو آوضز ثه سوی آ وظیله زاضیم ،ضو آوضیم و آ توحیس زضػجتبزت و
نلی شطى است .پ این زػوت پ اظ پبسد منلی زاز ثه زػوت اسم است.
و ثبنیبً ذوز این زػوت نشب می زهس ًه آنب توحیس ضا زض ثبوضهب و ضكابضشتب انٌتبض زاضنتس و گطنته
زػوت مؼنی نمی زاشت .ثنبثطاین اظاین زػوت نمی توا نایجه گطكت ًه اهل ًابة مبننتس مستلمبنب
زاضای ثبوضهبی حن هسانس.
شش .آذطین زلیل نویسنسه محاط ثطای تإییس ًثطت گطایی آیه  123سوضه نسبء استت ًته زض آ
تلبذط و تظوض ثطتطی مسلمبنب و اهل ًابة نسجت ثه یٌسیگط نلی شسه است و مؼیبض ثطتتطی ،ایمتب و
ػمل طبلح هطاض گطكاه است .نویسنسه اظاین آیه نایجه گطكاه است ًه تمب ازیب نجبت ثرش هسانس.
(طلحه  123و )124

این زلیل ،چیع جسیسی جع همب زلیل زو نویسنسه نیست و همب اشاجبه ضا زض اینجب نیع مطتٌتت
شسه است .این آیه ثط نلی تإثیط نب و ػنوا زض ضساگبضی و ثطتطی نعز ذتسا تإًیتس زاضز و تنهتب ػبمتل
ثطتطی ضا ایمب و ػمل طبلح می زانس ،امب اینٌه ایمب و ػمل طبلح چگونه محون می شوز و زض ظمتب
نجوت پیبمجط ذبتم ایمب و ػمل طبلح چگونه شٌل می گیطز ،سرن نمی گویس.
آنچه تبًنو گلاه شس مجموع زالیل و شواهسی ثوز ًه نویسنسه موبله ثط نلی انحظبضگطایی و اثجبت
ًثطت گطایی زض نجبت ثرشی ازیب مـطح ًطزه ثوز .چنب ًه زیتسیم هتیچ یتي اظ آنهتب استاواضی و
اساحٌب الظ ضا نساشت تب ثاوا ثط پبیه آ سنت زینساضی و زیتن وضظی ضا ًته اظ آؿتبظ استم میتب
مسلمبنب ضایج ثوزه است ،ثشٌنیم و ؿطحی نو زض انساظیم.
نٌاه ای ًه زض آذط این نوشابض شبیب یبز است اینٌه زض ؿول تبضید تلسیط هطآ  ،مسلمبنب اظ آیبت
موضز اساسالل نویسنسهً ،ثطت گطایی ضا ثه مؼنبیی ًه نویستنسه زض نظتط زاضز؛ یؼنتی ایمتب و نجتبت
تٌصیت ًننسگب هطآ و نجوت پیبمجط اسم ثه ثهبنه یهوزی ثوز و مسیحی ثوز  ،نایجه نگطكاه انتس،
این ثسا ذبؿط ثوزه است ًه ملسطا زض كهم زیسگبه هطآ  ،ثه مجموع آیبت متطتجؾ ثتب موػتوع متی
نگطیسانس؛ چیعی ًه نویسنسه محاط آ ضا نبزیسه گطكاه و اظ اثاسا ثب گعینش یي نظطیته ثته گتعینش
آیبت پطزاذاه و آیبت مربلق ضا یب نیبوضزه یب تإویل ًطزه است .و این همب تلستیط ثته ضؤی استت ًته
پیبمجط اًط كطموز« :من كسّط الوطآ ثطؤیه كلیاجوّء موؼسه من النبض».



