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 به جای محکومیت تروریسم "کفار"سختگیری بر  ؛آیت هللا خامنه ای

 نظام مسئوالن دیداردر  ۳۰۱۰۹۳۳۹۳۱آیت هللا خامنه ای به مناسبت هفته وحدت شیعیان و اهل تسنن، در  

 .مجدداً از وحدت فرق اسالمی دفاع کرد" وحدت اسالمی المللى بین کنفرانس" هشتمین و بیست میهمانان و

است، به شرط آن که در عمل تبعیض هایی که طرفین در کشورهای خود علیه  موجهاخالقاً این رویکرد 

حتی اگر دیگر کشورهای مسلمان اقدامی در این زمینه صورت . طرف مقابل اعمال می کنند، رفع شود

شده علیه فرق ندهند، فقیهان شیعه حاکم بر ایران می بایست تمامی تبعیض ها و نابرابری های نهادینه 

مسلمان را بزدایند تا اثبات کنند شعارهایشان در این مورد از سر ناچاری و وحشت از گروه های 

 .تروریستی نبوده و نیست

اما فرض را بر این اگر چه چشم انداز روشنی درباره تبعیض زدایی نسبت به فرق اسالمی وجود ندارد، 

که گام های جدی در این زمینه بر دارد و در آینده می گذاریم که حداقل جمهوری اسالمی قصد دارد 

 .رویایی، آنان نیز از حقوق شهروندی و سیاسی بهره مند خواهند شد

 نفی پلورالیسم دینی 

آیت هللا خامنه ای برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهمی در خصوص گستره وحدت، بخش پایانی سخنان 

او به صراحت گفت که سخنانی که درباره پلورالیسم دینی  .خود را به یهودیان و مسیحیان اختصاص داد

 .گفته می شود، با قرآن تعارض دارد

و ( صدق معرفت شناختی)بیعی هر دینداری مدعیات صدق و کذب بردار دین خود را حقیقت به طور ط

اگر چه . عمل به فرامین دینی را منتهی به سعادت اخروی به شمار می آورد، وگرنه به آن دین نمی گرائید

محصول تولد در خانواده ای که دین خاصی دارد و در کشور خاصی زندگی  -معللدینداری اکثریت آدمیان 

باورهای صدق و کذب بردار دین اش کاذب  قطعا  ، اما اگر فرد به این نظر برسد که مدللاست، نه  -می کند

 .دین را رها خواهد کرد بوده و عمل به فرامین دین هم سعادت اخروی در پی نخواهد داشت، آن

دینداران که دین خود را حقیقت به شمار می آورند، نسبت به حقانیت و رهایی بخشی اخروی دیگر ادیان 

 .سه رویکرد متفاوت اتخاذ کرده اند

دیگر ادیان . فقط دین من حقیقت مطلق و مطلق حقیقت و رستگاری آور است :انحصار گرایی دینی -الف

 .ان به سعادت اخروی هم منتهی نمی شوندباطل بوده و پیروانش

همچنان حقیقت مطلق و مطلق حقیقت در دین من است، اما اعتقادات و فرامین  :شمول گرایی دینی -ب

 .دیگر ادیان به میزانی که با اعتقادات و فرامین دین من سازگار باشند، از حقیقت بهره می برند

همه ادیان بهره مند از حقیقت بوده و راه های متفاوت به سوی خداوند و سعادت  :گثرت گرایی دینی -پ

 .اخروی هستند
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به او  .آیت هللا خامنه ای به صراحت رویکرد سوم را نفی کرده و آن را معارض با قرآن به شمار می آورد

دینی قرار گرفته خوبی می داند که آیات متعددی در قرآن وجود دارد که مورد استناد پلورالیست های 

 :می کند همین دلیل ابتدأ به یکی آیات مورد استناد کثرت گرایان اشارهبه . است

َماِعیلَ  إِب َراِهیمَ  إِلَى أُنِزلَ  َوَما إِلَی نَا أُنِزلَ  َوَما بِالّلِ  آَمنَّا قُولُوا  " َحاقَ  َوإِس  بَاطِ  َویَع قُوبَ  َوإِس   أُوتِيَ  َوَما َواألس 

بِِّهم   ِمن النَّبِیُّونَ  أُوتِيَ  َوَما َوِعیَسى ُموَسى قُ  لَ  رَّ ن ُهم   أََحد   بَی نَ  نُفَرِّ نُ  مِّ لُِمونَ  لَهُ  َونَح  بگو به خداوند و :  ُمس 

آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و 

، و بین هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و داده شده، ایمان آوردیم آنچه به پیامبران از سوی پروردگارشان

 (.۳۰۱بقره، ")ما فرمانبردار او هستیم

 :آیت هللا خامنه ای سپس خطاب به حضار می گوید، قرآن در آیه بعدی می افزاید

تََدوا   فَقَدِ  بِهِ  آَمنتُم َما بِِمث لِ  آَمنُوا   فَإِن  " إِن اه  ا   وَّ فِیَكهُمُ  ِشقَاق   فِي ُهم   فَإِنََّما تََولَّو  : ال َعلِیمُ  السَِّمیعُ  َوُهوَ  هللّاُ  فََسیَك 

پس اگر به آنچه شما ایمان آورده اید، ایمان آوردند، راهیاب شده اند و اگر روی برتافتند، بیشک در 

 (.۳۰۱بقره، ")ستیزاند، خداوند یاور تو در برابر آنان بس است، و او شنوای داناست

 : می گویدهللا خامنه ای پس از قرائت این آیه  آیت

 حضرت و  موسی حضرت از چون اسالم" که کنند می ترویج که آنهایی ندارد؛ قبول را پلورالیسم اسالم"

 از کنند؛ مالحظه را اسالمی متون کنند، مراجعه قرآن به "است پلورالیسم به قائل است، کرده تجلیل  عیسی

 قرآن معنای این...است این اسالم کنند؛ می ذکر را مطلبی یک غفلت، روی از و اطاّلعی بی روی

 ".[ است]

هدف نوشتار کنونی در پیچیدن با آیت هللا خامنه ای در این مورد نیست که قرآن با  کثرت گرایی ، شمول 

ینی سازگار است؟ روایت و تفسیر آیت هللا خامنه ای از قرآن نافی کثرت گرایی گرایی یا انحصارگرایی د

 . دینی است

 عوجر یددعتم تایآ هب مه ناملسم  نایارگ ترثک لیلد نیمه هب ،دنتسه (selective) یشنیزگ ریسافت همه

 :دیوگ یم .دناد یمن ناناملسم راصحنا رد ار یراگتسر نآرق .دننک یم

ابِئِینَ  َوالنََّصاَرى َهاُدوا   َوالَِّذینَ  آَمنُوا   الَِّذینَ  إِنَّ " ِ  آَمنَ  َمن   َوالصَّ مِ  بِاللَّ ا َوَعِملَ  اآلِخرِ  َوال یَو  ُرهُم   فَلَُهم   َصالِح   أَج 

ف   َولَ  َربِِّهم   ِعندَ  َزنُونَ  ُهم   َولَ  َعلَی ِهم   َخو   زور و دنوادخ هب هک سک ره ،نیبئاص و نایدوهی و نانموم زا :یَح 

 رب یمیب هن و تسا [ظوفحم]ناشراگدرورپ دزن ناششاداپ ،دشاب هدرک یراکوکین و هدروآ نامیا نیسپزاب

 .(62 ،هرقب)"دنوش یم نیگهدنا هن و تساهنآ

 :دنک یم دیحوت روحم لوح تدحو هب توعد ار نایدا یمامت ناوریپ ای

ا   ال ِكتَابِ  أَه لَ  یَا قُل  " بُدَ  أَلَّ  َوبَی نَُكم   بَی نَنَا َسَواء َكلََمة   إِلَى تََعالَو  ِركَ  َولَ  هللّاَ  إِلَّ  نَع   بَع ُضنَا یَتَِّخذَ  َولَ  َشی ئ ا بِهِ  نُش 

ا بَاب ا بَع ض  ن أَر  ا   فَإِن هللّاِ  ُدونِ  مِّ َهُدوا   فَقُولُوا   تََولَّو  لُِمونَ  بِأَنَّا اش   هک ینخس رس رب دییایب باتک لها یا وگب : ُمس 
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 چیه و میرواین یکیرش هنوگچیه وا یارب و میتسرپن ار دنوادخ زج هک میتسیاب تسا ناسکی امش و ام نیب

 ام هک دیشاب دهاش دییوگب ،دندش نادرگیور رگا و دریگنرب ییادخ هب ،دنوادخ یاج هب ار یرگید ام زا سک

 .﴾۱۶ ،نارمع لا)"میرادربنامرف

 .ستا یا هنماخ هللا تیآمسأله ما گام بعدی  اما

 "کفار"برخورد شدید با 

برای تأیید . مختص مسلمانان استو رأفت هدف آیت هللا خامنه ای بیان این مدعاست که وحدت و رحمت 

 :مدعایش، ابتدأ به این آیه استناد می کند

ن   َرُسول   َجاءُكم   لَقَد  " ِمنِینَ  َعلَی ُكم َحِریص   َعنِتُّم   َما َعلَی هِ  َعِزیز   أَنفُِسُكم   مِّ ِحیم   َرُؤوف   بِال ُمؤ  به راستی که :  رَّ

پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمده است که هر رنج که شما می برید، برای او گران می آید، و 

 (.۳۲۱توبه، ")ومنان رئوف و مهربان استسخت هواخواه شماست و به م

.  است، نه غیر مسلمانان( مسلمانان)آیت هللا خامنه ای می گوید که رحمت و رأفت پیامبر برای مومنان

آیت . پس شما هم باید همین گونه باشید. پیروان پیامبر کسانی هستند که با کفار به شدت برخورد می کنند

 :خود به این آیه استناد می کند هللا خامنه ای برای تأیید مدعای

د  " َحمَّ ُسولُ  مُّ ِ  رَّ محمد پیامبر الهی است و کسانی که با او :  بَی نَُهم   ُرَحَماء ال ُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّاء َمَعهُ  َوالَِّذینَ  هللاَّ

 (.۲۱فتح، ")هستند بر کافران سختگیر و با خودشان مهربانند

 :گیری می کندآیت هللا خامنه ای این گونه ننتیجه 

[ اّما] رأفت دارای مؤمن به نسبت ".َرحیم َرءوف   بِالُمؤِمنینَ  َعلَیکم َحریص  " که میفرماید پیغمبر ی درباره"

 "اَِشّداء" هستند شما دشمن و کنند می دشمنی شما با که کسانی مقابل در ،"بَینَهُم ُرَحمآءُ  الُکفّارِ  َعلَی اَِشّداءُ "

 کند؛ نفوذ شما در بتواند خواست هرجا از دشمن که نباشید نرم خاکریز   مثل باشید؛ سخت یعنی باشید؛

 مهربان هم با باشد، صاف هم با دلهایتان خودتان، بین ،"بَینَُهم ُرَحمآءُ " اّما باشید ایستاده باشید، مستحکم

 مرزهای کند، دشمن هم با را شما نتواند جغرافیایی مرزهای کند، جدا هم از را شما نتواند اسمها باشید؛

 . "است پیغمبر درسهای آن از این بدهد؛ قرار هم مقابل در را ملّتها نتواند جغرافیایی

 متن و سیاق متن

حادثه  ۳۰۱۰۹۳۳۹۳۱در روز چهارشنبه   .خاصی بیان شده است(context) در سیاق (text) این متن 

. و به این موضوع هیچ اشاره ای نکرد همان روز با مردم قم دیدار داشت. تروریستی پاریس اتفاق افتاد

اما سخنرانی روز جمعه در حالی صورت گرفت . شاید هنوز خبرهای حادثه پاریس به گوش او نرسیده بود

 .رهای درگیری های پاریس را منتشر می کردندکه تمامی رسانه های جهان، لحظه به لحظه خب
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اما آیت هللا خامنه ای . قبل از سخنرانی او، حسن روحانی سخنرانی کرد و ترورهای پاریس را محکوم کرد

او می بایست این جنایت را که توسط . در سخنرانی جمعه هم هیچ اشاره ای به جنایت پاریس نکرد

می توانست مانند بسیاری از مسلمانان حداقل  .محکوم کندتروریست های مسلمان صورت گرفته بود، 

اما به جای آن از نفی کثرت گرایی دینی و سختگیری بر . بگوید که این جنایت هیچ ربطی به اسالم ندارد

 .کفار سخن گفت

بزرگ ترین "در این سخنرانی به تظاهرات میلیونی اربعین اشاره کرد و گفت که این تظاهرات به عنوان 

دشمنان اسالم، عزت و عظمت مسلمانان را در این . دنیا شد" تجلیل"و " تعظیم"موجب "  مایی عالمگرده

 .وحدت مسلیمن می تواند چنین پیامدهایی در برابر دشمنان داشته باشد. مشاهده کردند" حرکت عظیم"

اما آنان . دشمن می خواهد که مسلمانان و کشورهای اسالمی را به جان هم بیندازد ،آیت هللا خامنه ای گفت

 :سپس افزود. همه در وحدت در برابر دشمنان است" مصلحت"داشته و بدانند که " بصیرت"باید 

 و آمریکا آن، رأس در امروز که است جهانی استکبار و آمریکا داری سرمایه دشمن، کیست؟ دشمن"

 آن از بخشی یک هم اشغالی فلسطین در صهیونیست دولت که - صهیونیست عناصر - هایند صهیونیست

 اینها مقابل در. آوردند وجود به دنیا در ها صهیونیست که است مهلکی سرطان آن و خطرناک ی مجموعه

 ."کرد مراجعه قرآن متون به کرد، مراجعه اسالم به بایستی اینها درمقابل ایستاد، بایستی

 انحصارگرایی صلح طلبانه

برای این که به میزانی که یهودیت و . آیت هللا خامنه ای می بایست به شمول گرایی دینی باور داشته باشد

 .مسیحیت کنونی با اسالم سازگار باشند، آنها را حقیقت و رهایی بخش به شمار خواهد آورد

آیا در این . باور دارد" انحصارگرایی دینی"ی به اما بگذارید شبهه را قوی کرده و ادعا کنیم که خامنه ا

 صورت تنها راهی که باقی می ماند، تخاصم و جنگ و جدال با ادیان باطل است؟ 

و " حقیقت مطلق"برای این که یک انحصار گرای دینی که دین خود را . پاسخ این پرسش منفی است

قلمداد می کند؛ برای زندگی صلح آمیز " احقن"و " باطل"به شمار آورده و دیگر ادیان را " مطلق حقیقت"

 .ندارد" حق ناحق بودن"باور به  در جهان، گریز و گزیری از

اگر امنیت و صلح جهانی برای همه انسان ها . صلح نابود خواهد شد" حق ناحق بودن"بدون باور به 

در عمل رواداری " هاباطل /ناحق ها"انحصارگرا باشند، نسبت به آرمانی واال به شمار رود، حتی اگر 

 :تفگ دهاوخ رافک هب. پیشه خواهند کرد

 .(6 ،نورفاک)"نم نید ارم و ،امش نید ار امش : ِدینِ  َولِيَ  ِدینُُكم   لَُكم  "

 :در این صورت حافظ وار خواهد گفت

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
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 با دوستان مروت با دشمنان مدارا

فی نفسه دارای  -فارغ از جنسیت و قومیت و مذهب -صلح و جان انسان ها ،اما اگر برای یک انحصارگرا

 .ارزش نباشد، در این صورت به جنگ و تروریسم خوشامد خواهد گفت

مسلمان و مسیحی و یهودی و بودایی و هندو بودن . جنایات تروریست ها در هر صورت باید محکوم شود

آری، تروریست های پاریس مسلمان بودند، اما این . تروریست ها، تروریسم را مباح و مجاز نمی دارد

باعث می شود تا با شدت هر چه تمام تر جنایت آنان و پشتوانه های نظری عمل شان را نقد و محکوم امر 

 .سازیم

۱۰/۰/۱۳/۳۱ ،ادرف ویدار :عبنم  


