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  چکیده
سـیر  ادیان ابراهیمی که در طول تاریخ بر بشریت نازل شدند، به سبب نوع قرائـت و تف 

ها و همچنین مطامع سیاسی صاحبان قدرت، تاریخ پر فراز و نشیبی  عالمان دینی از آن
هـای خـونین    دیگـر، درگیـری   اند. صدور فتواهای دینی علیه یکدر مواجه با هم داشته

دیگر به اسم خدا و دین و...  های طوالنی مدت، کشتار، و هتک حرمت یکنظامی، جنگ
پیروان ادیان ابراهیمی است که در منابع تـاریخی موجـود    ای از اختالف و تفرقۀگوشه
خصـوص   باشد.  تفکیک و دوقطبی ناشی از این تقابل در میان ادیـان ابراهیمـی بـه   می

مسیحیت و اسالم، سبب پیدایش اصطالحاتی چون دنیای مسیحی و دنیای اسالم شد. 
و همگرایی ادیان  این در حالی است که قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی بر تقریب

های تقریـب  ابراهیمی توجه داشته است. آنچه اهمیت دارد این است که عناصر و مؤلفه
ادیان ابراهیمی از نگاه قرآن چه هست و چگونه در ارتباط معنایی با هم شبکۀ معنـایی  

آورد. هدف و خروجی شبکۀ معنـایی تقریـب چیسـت؟ بـه نظـر      تقریب را به وجود می
های تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن بیشتر مبتنی بـر جـوهره و   ؤلفهرسد عناصر و م می

های مشترک زیادی میان وجودی انسان بماهو انسان است که سبب ایجاد گزاره ارزش
هـا در قـرآن   ادیان ابراهیمی شده است. بار معنایی که هر کدام از این عناصـر و مؤلفـه  

گیرند، شـبکۀ معنـایی از تقریـب    ر میکنند وقتی در ارتباط معنایی با هم قراحمل می
کنند که نه تنها بر رشد فردی انسان، بلکه بر پیشرفت و رشد جامعـۀ انسـانی   ایجاد می

های سیاسی فرضنیز تأکید دارند. بنابراین، اگر تفسیر و قرائت صحیح و به دور از پیش
توانـد  رد، مـی های تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن صورت گیـ و  دینی از عناصر و مؤلفه

  ها بکاهد. این جوامع را به سمت همگرایی و رشد سوق دهد و از تقابل و تعارض آن
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  . مقدمه  1
ادیان ابراهیمی به سبب اتصال به منشا وحیانی، ضریب نفوذ و ماندگاری، تعداد پیروان و 

ادیان تاریخی هسـتند کـه از گذشـته تـاکنون در جوامـع       ۀجغرافیایی در زمر پراکندگی
سـه  یهودیـت، مسـیحیت و اسـالم،     ]  [Marvin and Wilson.3-14انـد   بشری رایج بوده

انـد کـه   ی فراوانی داشتهو زدوخوردها در طول تاریخ مناقشه (ع) شاخه مهم دین ابراهیم
ها و نبردهـای خـونین   جنگ گار شده است.تاریخ ماند ۀبه صورت جنگ و صلح در حافظ

میان یهودیان و مسیحیان  ـ نمونۀ آن واقعۀ اصحاب اخدود بود که قرآن  نیـز در سـورۀ    
  به آن اشاره کرده است ــ قبل از اسالم رایج بود. 8تا  4بروج آیات 

عاد (ع) تقابل ادیان ابراهیمی اب ای دیگر از دین ابراهیماسالم به عنوان شاخهبا ظهور 
شکنی و تری به خود گرفت. عدم پذیرش اسالم توسط ادیان قبلی ابراهیمی، پیمانجدید

در شـماری از  واکنش قـرآن  سبب  ،با محمد(ص)جویانه تعدادی از آنان رفتارهای ستیزه
ـذینَ أَ     «جمله: آیات شد، از  ـودَ وَ الَّ هُ ـوا الْیَ ـذینَ آمَنُ لَّ ـداوَةً لِ شَدَّ النَّاسِ عَ نَّ أَ جِدَ وا وَ  لَتَ ـرَکُ شْ

صار نَّا نَ وا إِ وا الَّذینَ قالُ لَّذینَ آمَنُ وَدَّةً لِ هُمْ مَ بَ رَ نَّ أَقْ جِدَ هْبانـاً    یلَتَ هُمْ قِسِّیسینَ وَ رُ نَّ مِنْ أَ ذلِکَ بِ
ونَ رُ هُمْ ال یَسْتَکْبِ نَّ ر این آیه خداوند میان یهودیت و مسیحیت در نـوع  . د]82مائده: [» وَ أَ
جـویی و   مطابق ایـن آیـه، کینـه   . ن داشتند، تفاوت قائل شده استرفتاری که با مسلمانا

عداوت یهودیان و دوستی نصرانیان با مسلمانان برخاسته از مبانی، اهداف و اصول دینـی  
ها نبوده، بلکه محصول رفتار شماری از پیروان آن ادیان بوده است؛ زیرا قـرآن ضـمن    آن
. ]18الجاثیـه:  [دین کامل دانسته اسـت  شناختن یهودیت و مسیحیت، اسالم را رسمیت به

جویانه یهودیان علیه اسالم از زمـان پیـامبر (ص)   این در حالی است که رفتارهای ستیزه
واقـدی،   [قریظـه شـد   نضیر و بنیقینقاع، بنیآشکار و حتی منجر به نبردهای نظامی بی

ی یهودیـان  شـکن هـا و پیمـان  ، قرآن ضمن توجه به این ناسازگاری]176،363،496/ 2و1
گونـه  ، ایـن ]89بقـره:  [ص) (، و حتی کافرشدن آنان به قـرآن و پیـامبر   ]84و  83بقره: [

  داند.     رفتارها را با اصول و مبانی عقیدتی یهودیت مطابق نمی
تقابل اسالم و  تدریج یهودیان به حاشیه رانده شدند، ولی به پس از رحلت پیامبر(ص)
داری را میـان  دامنـه  هایشدت گرفت و درگیری مسلمانانمسیحیت در جریان فتوحات 

های کوچک و بزرگ مسـلمانان و  تعداد جنگها به طول انجامید. آنان رقم زد که تا مدت
مسیحیان از آغاز فتوحات در زمان خالفت ابوبکر تا پایان امپراتوری عثمانی بسـیار زیـاد   

بـه   هـا  آنبـرای   زیـادی  یجـانی و مـال  های هزینهاست. اما دو نبرد خونین و طوالنی که 
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و تقابـل امپراتـوری    ] Jaspert [166-3 .1271تا 1095صلیبی (های همراه داشت، جنگ
  .  [Brown,  and Yule. 350,380,415,457]عثمانی و کشورهای مسیحی بود

ــا، د ــن نبرده ــرا      ر ای ــل اس ــی قت ــد و حت ــیش از ح ــونت ب ــی، خش ــتار، آوارگ   کش
.3/34-76] Steven [های پیروان ادیان ابراهیمی به وجود اک را از جنگای وحشت، صحنه

جواز شرعی  [Fan Gustav. 42-43] دیگر آورد. آنان با اتهام کفر و کافر خطاب کردن یک
 . [Watt. 79]کردند برای مقابله با هم صادر و این نبردها را تقدیس می

ی زیادی از هاهای مسیحی صحنههای طوالنی امپراتوری عثمانی با دولتدر درگیری
های مقـدس، بیـرون رانـدن     ناکردن مک آمیز و نامناسب همچون آلودهرفتارهای خشونت

کـه     [Al-Suri. 366]خـورد کاهنان از آنجا، تغییر کاربری این امکان و...  بـه چشـم مـی   
هایی از معاهـدات  انطباقی با اصول و مبانی اصیل اسالم و مسیحیت ندارد. هر چند نمونه

و برقراری روابط حسنه میان حاکمان مسـیحی و مسـلمان در    ]  [Einhard. 60-62صلح 
نیز وجود دارد، اما تفـرق ایـن ادیـان در     ] [Matthee. 65-100 های تاریخی برخی از دوره

ها برخوردار  طول تاریخ از گذشته تاکنون از برجستگی چشمگیرتری نسبت به تقریب آن
  .بوده است

یان ابراهیمـی توجـه نمـود. قـرآن بـا  بیـان برخـی از        نخستین بار قرآن به تقریب اد
مناقشات ادیان ابراهیمی، با لحن سرزنش آمیز و به صورت تلویحی آنان را بـه همگرایـی   

صار«که در سورۀ بقره آمده است:  فراخواند. چنان تِ النَّ ودُ لَیْسَ هُ تِ الْیَ لـ   یوَ قالَ ـيْ   یعَ ءٍ وَ  شَ
صار تِ النَّ تِ الْیَ  یقالَ ودُ عَلیلَیْسَ ونَ الْکِتابَ .... شَيْ هُ لُ . موضع قرآن ]113بقره:  [» ءٍ وَ هُمْ یَتْ

نه تنها در مورد یهودیت و مسیحیت، بلکه پیروان اهل کتاب پرهیز از مجادله و ظلـم بـه   
ـلَ   «همدیگر بوده است. این مهم در سورۀ عنکبوت چنـین آمـده اسـت:      هْ وا أَ جـادِلُ وَ ال تُ

نُ   الَّتيالْکِتابِ إِالَّ بِ حْسَ ـنُ «. در این آیـه بـا اسـتفاده از واژۀ    ]46عنکبوت: [...» هِيَ أَ حْسَ » أَ
  اهل کتاب را به رفتار نیکو با هم فراخوانده است. 

هـای آن در قـرآن،   با وجود برجستگی مقولۀ تقریب ادیان ابراهیمی و عناصر و مؤلفـه 
هـا بـه تحلیـل و    ز پـژوهش های زیادی در این مورد صورت نگرفته است. برخی اپژوهش

حـدیث  انـد. کتـاب   های امام موسی صدر در خصوص تقریب ادیان پرداختهتبیین دیدگاه
. ]296صـدر.  [هاسـت   از جملـه آن  سحرگاهان گفتارهـای تفسـیری امـام موسـی صـدر     

تحلیل و تبیین مبانی معرفتی امام موسی صـدر در تقریـب مسـلمانان و    «همچنین مقالۀ 
وفایی مغـانی و  [شده در زمینۀ تقریب ادیان ابراهیمی است  ثار انجاماز دیگر آ» مسیحیان
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هـا، عناصـر، مقـوالت و    . اما این آثار بر محور قرآن و استخراج گـزاره ]128-111شمالی. 
مفاهیم قرآنی مبتنی بر تقریب و همگرایی ادیان ابراهیمی استوار نیست. مقالـۀ پـیش رو   

گذاری آن بـر اذهـان مسـلمانان در    ضریب تاثیرکوشیده است با توجه به اهمیت قرآن و 
پاسخ به سواالت: نگرش قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی و محـل رجـوع مسـلمانان    

ها و نقاط مشترکی در ارتباط بـا  نسبت به تقریب ادیان ابراهیمی چگونه است؟ چه مؤلفه
ه از نقاط مشـترک  تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن وجود دارد؟ چگونه می توان با استفاد

موجود در قرآن شبکۀ معنایی را از تقریب ادیان ابراهیمی ترسیم نمود؟ ایـن مهـم را در   
  وجو و با الهام از روش معناشناسی به تحلیل آن بپردازد.   قرآن جست

  
 کاربرد روش معناشناختی در شبکۀ معنایی تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن  .2

شناختی است که به معنایابی واژه و عبارت در مـتن   زبانهای یکی از روش 1معناشناختی
ای گفتار واژه ۀیعنی در زنجیر( 2معناییهای مختلفی چون همپردازد. این روش شاخهمی

و  ]106 صفوی،[ )شود بدون اینکه معنای کل جمله را تغییر دهدجایگزین واژه دیگر می
 Palmar]  [65 .عنـا برخوردارنـد) دارد  ها به تنهایی از چنـد م (برخی از واژه 3معناییچند

 که برای فهم معنای واژگان و عبارات قرآن مناسب است، زیرا زبـان قـرآن زبـان تمثیـل    
است، و بسیاری از واژگان آن به تنهایی چندین معنا دارند که ممکن است معانی پنهـان  

روش  .][Leaman. 395,467,484,485,525هـا بـر خواننـده آشـکار نباشـد       برخـی از آن 
معنـایی و  خصوص هم های روشی بهکند که با تکنیکمعناشناختی این امکان را ایجاد می

  معنایی، معانی ناپیدای برخی از این واژگان و عبارات قرآنی هویدا شود.   چند
معنایی ممکن است معنای واژه و ارتباط معنـایی آن بـا دیگـر واژگـان جملـه      در هم

اما با درک معنای لغوی و اصـطالحی و همچنـین    ]99، صفوی[ چندان مشخص نباشد،
توان نظام معنایی که در پس مـتن پنهـان اسـت را    ها با همدیگر، میارتباط معنایی واژه

ــوبنر    ــین ســبب سباســتین ل ــه هم ــود. ب ــوده روش (Lobner) شناســایی نم ــد ب معتق
به وجـود  ها را  معناشناختی، امکان تفسیر دقیق واژگان و شناخت روابط معنایی میان آن

روابـط  یابی به شناخت . مقاله پیش رو نیز به منظور دست[ Lobner.137-139 ]آورد می
معنایی موجود میان عناصر مهم و تـاثیر گـذار در ایجـاد شـبکۀ معنـایی تقریـب ادیـان        

                                                                                                                             
1.Semantic 
2. Synonymy 
3. Polysemy 
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ابراهیمی، با الهام از روش معناشناختی، ابتدا بـه معنایـابی لغـوی واژه و سـپس تحلیـل      
شرایطی کـه  (  1ها در متن و در صورت نیاز بافت موقعیتیا دیگر واژهارتباط معنایی آن ب

پـردازد. در ایـن مرحلـه امکـان     می ] Malinowski [511-451 . شوددر آن متن تولید می
 آیـد  به وجود میتحلیل و تفسیر روابط معنایی موجود میان واژگان مهم در جمله و متن 

.4] Izutsu [ تقریـب ادیـان ابراهیمـی را در قـرآن      2عنـایی توان شـبکۀ م پس از آن می و
  شناسایی کرد.  

های زنجیـر بـه هـم    شبکۀ معنایی از عناصر مفهومی تشکیل شده که به صورت حلقه
آورنـد.  و ارتباط معنایی مسنجمی برای تولید یک مفهـوم کـالن بـه وجـود مـی      پیوسته

ی دارنـد. فیلیـپ   عناصر معنایی، نقش مهمی در تولید یک مفهوم کالن در شـبکۀ معنـای  
 3هـا، این عناصـر را از بعـد کمـی و کیفـی عبـارت از؛ خوشـه       )Philipp Driegerدریگر (

. بـا  ] Drieger. 4  [دانسـته اسـت   8هـا و گـراف  7مسـیرها،  6ها،گره 5نقاط مرکزی، 4ها، لبه
ها از طریق مسیرهای کمانی شکل به نقطه کـانونی و مرکـزی، شـبکۀ    ها و لبهاتصال گره
بـه وجـود    و مفهـوم کلـی را   ] Steyvers and Tenenbaum. 45 [گیـرد  کل میمعنایی ش

رو تالش شده با شناخت عناصر و مفاهیم مشترک موجـود میـان    آورد. در مقاله پیش می
ها شناسـایی شـود و هـدفی کـه      ادیان ابراهیمی در قرآن، شبکۀ معنایی موجود میان آن

بـه ایـن منظـور، ضـرورت     دی نمایان گردد. قرآن از تقریب ادیان ابراهیمی داشته تا حدو
  دارد ابتدا عناصر معنایی تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن شناسایی و معرفی شوند. 

 
  در قرآنتقریب ادیان ابراهیمی کشف  عناصر معنایی  .3

 هایی هستند که از چند معنایی برخوردارندمعناشناختی، واژگان و نشانه ۀعناصر در حوز
] Jorgensen.53 [ترین عناصری هستند کـه در ایجـاد نقـاط مرکـزی شـبکه       ها مهم. گره

دهـد، مقولـه   ها و عناصر را پوشش میاستراوس نقاط مرکزی که دیگر گرهاهمیت دارند. 
. در واقع مقوله همان نقطـۀ مرکـزی اسـت کـه     ]123کربین،  استرواس و[ نامیده است
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 .] [Cienki. 88-89کنـد  مـی تعـین  درجـه معنـایی آن را    1نظام مبتنی بر قانون برتـری 
توانـد  شناسایی این عناصر در بافت متن قرآن و در ارتباط با تقریب ادیان ابراهیمـی مـی  

تـرین ایـن عناصـر واژه دیـن و      های شبکۀ معنایی تقریب را نشان دهد. یکی از مهمحلقه
  مفهوم آن در ارتباط با یهودیت، مسیحیت و اسالم است.  

تعـاریفی   دیـن چیسـت  کرافـورد در کتـاب    رابرت مختلفی است.دین دارای تعاریف 
ــدا «همچــون  ــرۀ خ ــن ماســکی از چه ــوی «و » دی ــه وجــودی معن ــاد ب ــه داده » اعتق   ارائ

[Crawford. 1]   یا انـدازه  ، اما رابرت هیوم در تعریفی متفاوت از یک طـرف، دیـن را بـه 
ی از آن داشته باشـد.  از  تواند تجربه حقیقیا آدم بالغی میکه هر بچه عاقل  دانستهساده 

طرف دیگر، دین به اندازه جامع و پیچیده دانسته که فهم آن نیازمنـد تجزیـه و تحلیـل    
در واقع یک حقیقت در مورد دیـن وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه دیـن سـابقۀ         .است

ای عالمگیر و وجه تمـایز انسـان از سـایر    پدیدهطوالنی در زیست بشر دارد و هیوم آن را 
بازتـاب  . در قرآن نیز دین به عنوان مقولـه جهـانی   ] Hume. 21 [ته است ات دانسموجود

  وسیعی یافته است.
به کار  بار در قرآن نودمشتقات آن به صورت مفرد، جمع و ترکیب حدود واژه دین و 
رو اهمیـت دارد،  آنچه در ارتباط با تقریب ادیان ابراهیمی در پژوهش پیشرفته است، اما 

(ع) و  تواند زوایای ادیان منشعب از دین ابـراهیم صورت ترکیبی است که می واژه دین به
دیـن  «هـای،  ساز تقریـب اسـت، نشـان دهـد. ترکیـب      را که زمینه ها آنمیزان همگرایی 

 های مهـم و معنـاداری هسـتند   ترکیب» دین اسالم«، و »دین هللا«، »دین القیمه«، »حنیف
وجوه مشترک این ادیـان  تواند میحیت و اسالم، با یهودیت، مسی ها آنکه روابط معنایی 

 دهد.  را نشان می
 ،آیـات  در بافت متن ها ودر ترکیب دین حنیف، معنایابی واژه حنیف در فرهنگ لغت

بـه معنـای   . در لغـت، حنیـف   کنـد آشـکار مـی  گانـه ابراهیمـی   ارتباط آن را با ادیان سه
ثابت و اسـتوار  «، ]260ب اصفهانی، راغ[ »هدایت به راه راست«، »استقامت در راه راست«

آمـده  » قائل به حـق و یکتـایی خداونـد   «، و ]45/ 2، ابن اثیر[ »پیروان ابراهیم«، »در دین
. اگر معانی لغوی این واژه در ارتباط معنایی با هم قرار داده شود، ]1/389، طوسی[ است

بودند، اطـالق  شود که حنیف به یکتاپرستانی که بر دین توحیدی ثابت قدم میمشخص 
شده است. پیروان حضرت ابراهیم (ع) و دیگـر ادیـان منشـعب از آن از ایـن ویژگـی      می
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  برخوردار بودند. 
واژۀ حنیف در قرآن ده بار تکرار شده که هفت مورد آن به صورت مسـتقیم بـه دیـن    

؛ 161؛ انعـام،  125؛ نسا، 95و  67؛آل عمران، 135حضرت ابراهیم (ع) اشاره دارد (بقره، 
ای از ایـن دسـت آیـات، در    ). برای جلوگیری از اطالۀ بحث بـه نمونـه  123و  120نحل، 

ـرِکینَ « شود:سورۀ یونس پرداخته می نَ الْمُشْ نَّ مِ ونَ ینِ حَنیفاً وَ ال تَکُ لدِّ هَکَ لِ جْ نْ أَقِمْ وَ » وَ أَ
ر تقابـل  (یعنی واژگان متضاد که د 1. در این آیه با استفاده از تقابل معنایی]105یونس: [

واژۀ حنیـف و مشـرکین    . کـه در Murphy. 198-209)( )رونـد با هم در متن به کار مـی 
ال «توان منظور و معنای حنیف را دریافت. در تقابل معنـایی عبـارت   وجود دارد، بهتر می
رِکینَ نَ الْمُشْ نَّ مِ ونَ ینِ حَنیفاً«با عبارت » تَکُ لدِّ هَکَ لِ جْ ی) ، شرک (پرستش چندخدای»أَقِمْ وَ

در مقابل توحید (دین حنیف) قرار گرفته است. در واقع معنای این واژه در بافـت متنـی   
کند که منظور از دین حنیف، دین توحیـد اسـت. در سـورۀ روم همـین     می آیه مشخص

ینِ«معنا از  دین حنیف تکرار شده است:  لدِّ هَکَ لِ جْ أَقِمْ وَ ـهِ الَّتـي   حَنیفاً  فَ ـرَتَ اللَّ ـرَ    فِطْ فَطَ
ـونَ         ال لَمُ عْ ـاسِ ال یَ ـرَ النَّ ـنَّ أَکْثَ ـیِّمُ وَ لکِ ینُ الْقَ ـکَ الـدِّ ـهِ ذلِ ـقِ اللَّ لْ خَ ها ال تَبْدیلَ لِ لَیْ  »نَّاسَ عَ
ینِ حَنیفاً«عبارت . ]30روم:[ لدِّ هَکَ لِ جْ ینُ  «دین توحیـدی را  مطـرح و عبـارت    » أَقِمْ وَ الـدِّ

ـیِّمُ  ــیِّمُ«واژه در واقـع   را بـه صـورت صــفت و مشخصـه آن ذکـر کــرده اسـت.     » الْقَ از  »الْقَ
، صـحیح و  ]691،  راغب اصفهانی[  چندمعنایی برخوردار است و در معانی استوار و ثابت

، و پاینـده  ]4/604، طبرسـی [ ، پایدار و غیر قابل نسـخ ]153، محلی و سیوطی[ راست
هِ«آمده است. عبارت  ]3/535میبدی، [ لْقِ اللَّ خَ وار، ثابـت و  معنـای دیـن اسـت   » ال تَبْدیلَ لِ

البینـه نیـز تکـرار شـده      ۀکند. همین منظور در سورمحکم را برای دین حنیف ایجاد می
وا الزَّکاةَ وَ «است.  تُ ؤْ الةَ وَ یُ وا الصَّ ینَ حُنَفاءَ وَ یُقیمُ هُ الدِّ صینَ لَ لِ خْ هَ مُ وا اللَّ عْبُدُ وا إِالَّ لِیَ رُ مِ وَ ما أُ
ـهُ   « در این آیه عبارت .]5البینه: [» الْقَیِّمَةِ  دینُذلِکَ  صـینَ لَ لِ خْ هَ مُ وا اللَّ عْبُدُ وا إِالَّ لِیَ رُ مِ وَ ما أُ

ینَ حُنَفاءَ شدن برای دیـن توحیـد اسـت. إِالَّ در عبـارت از      یک پیام دارد و آن خالص» الدِّ
ادات حصر است که دستور و امر خداوند را  محصور در  اعتقاد بـه توحیـد کـرده اسـت.     

قبل بر ثبات و استواری در دین توحیـد توجـه    ۀنیز همانند آی» الْقَیِّمَةِ  دینُذلِکَ « عبارت
هی و ماموریـت آنـان بـرای دعـوت     دارد. فخر رازی این آیه را بر وجه مشترک انبیای اال

. در این صورت پیـام اصـلی ایـن آیـه     ]32/241، رازیفخر[مردم به توحید دانسته است
  دعوت پیامبران  به توحید است.
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 سـه دیـن  از دیگر مفاهیم ترکیبـی اسـت کـه ارتبـاط معنـایی بـا       » دین هللا«ترکیب 
رَ « ۀابراهیمی دارد. در آی وْعـاً    دینِأَفَغَیْ أَرْضِ طَ نْ فِي السَّماواتِ وَ الْ لَمَ مَ سْ هُ أَ ونَ وَ لَ هِ یَبْغُ اللَّ
ونَ عُ جَ رْ هِ یُ هاً وَ إِلَیْ رْ رَ «) عبارت 83(آل عمران:  وَ کَ ونَال  دینِأَفَغَیْ هِ یَبْغُ حالـت اسـتفهامی   » لَّ

 وجـو  جسـت پرسد آیا با وجود حجت و دالیل کافی دینی غیر از دین خداونـد  دارد و می
هللا اختالف نظـر دارنـد. برخـی آن را همـان     می کنید؟ مفسران در خصوص معنای دین

، قمـی مشـهدی  [ قکنـز الـدقائ  انـد. در تفسـیر   دانسـته  ،(ص) دین محمـد  ،دین اسالم
، در ]2/176، میبدی[ چنین معنایی از آیه برداشت شده است  کشف االسرارو  ،]3/151

فخـر  [ رازیانـد. فخـر  هم جز دین هللا دانسـته  (ص) را حالی که برخی دیگر دین محمد
انـد. در  چنین دیـدگاهی را  مطـرح کـرده    ]1/320، کثیر ابن[ یرو ابن کث ]8/279 ،رازی

دیـن هللا   مجموعه دیت، مسیحت و اسالم در زیراین دیدگاه، ادیان توحیدی از جمله یهو
شـود. آنـان   استفاده می گیرند. برای درک بهتر این مفهوم از دیدگاه براون و یولقرار می

ای جز نخستین جمله در بخشی از گفتمان، به متن پیشـین  اذعان دارند تفسیر هر جمله
هـم روابـط معنـایی    این تکنیک بـه ف  [Brown and Yule. 46]  شودپسین مرتبط می و

تـوان بـا   آل عمـران مـی   ۀبعـدی سـور   ۀکند. به این منظور، با رجوع به آیمتن کمک می
هللا به یهودیت و مسیحیت را تشـخیص  دین پوشانی معنای هم  استفاده از بافت متن آیه

ل«داد.  زِلَ عَ نْ لَیْنا وَ ما أُ زِلَ عَ نْ هِ وَ ما أُ لْ آمَنَّا بِاللَّ راهیمَ وَ  یقُ بْ ـوبَ    إِ عْقُ ـحاقَ وَ یَ سْ سْماعیلَ وَ إِ إِ
وس وتِيَ مُ سْباطِ وَ ما أُ أَ ـنُ     یوَ عیس  یوَ الْ حْ هُمْ وَ نَ ـنْ حَدٍ مِ نَ أَ رِّقُ بَیْ هِمْ ال نُفَ بِّ نْ رَ ونَ مِ وَ النَّبِیُّ

ونَ لِمُ هُ مُسْ رِّقُ«. در این آیه عبارت ]84ال عمران:  [»لَ هِمْ ال نُفَ بِّ نْ رَ ونَ مِ ـدٍ    وَ النَّبِیُّ حَ نَ أَ ـیْ بَ
ونَ لِمُ هُ مُسْ نُ لَ حْ هُمْ وَ نَ دهد و  بـا کمـک معـانی    ، اشتراک ادیان ابراهیمی را نشان می»مِنْ
کنـد،  شود گره مرکزی که  ادیان ابراهیمی را به هـم مـرتبط مـی   می آیات قبل، مشخص

در گانه ابراهیمی را پوشش می دهـد.  توحید است و دین هللا نیز دین توحیدی ادیان سه
ونَ«این آیه،  واژه  لِمُ هی از جملـه موسـی(ع) و   در ارتباط معنایی با اسامی انبیای اال» مُسْ

دهـد کـه ایـن واژه فقـط بـه محمـد(ص) و پیـروان او        عیسی(ع) ذکر شده و  نشان مـی 
کسانی را که معتقد به توحید و تسلیم در برابر اوامـر خداونـد    ۀاختصاص ندارد، بلکه هم

ـ    د. در ایـن صـورت موسـی(ع)، عیسـی(ع)    شوهستند، شامل می  ناو پیـروان حقیقـی آن
همـین سـوره ترکیـب     ۀهمانند محمد(ص) و پیروان حقیقی او مُسـلم هسـتند. در ادامـ   

ـنْ  «سـازد.  مـی اسالم ارتباط و سنخیت ادیان ابراهیمی را بیشتر نمایـان   معنایی دین وَ مَ
لَ  نْ یُقْبَ لَ المِ دیناً فَ سْ رَ اْلإِ ـرینَ   یَبْتَغِ غَیْ خاسِ ـنَ الْ رَةِ مِ ـآخِ وَ فِي الْ هُ وَ هُ . ]85عمـران:   ال[ »مِنْ
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ال« عبارت سْ رَ اْلإِ نْ یَبْتَغِ غَیْ و  ])84 :عمـران  ال [در ارتباط معنایی بـا آیـه قبلـی    » مِ دیناًوَ مَ
توان به طور قـاطع دیـن اسـالم را در    دهد که نمینشان می» مسلمون«خصوص با واژۀ  به

(ص) دانست، بلکه دین محمد (ص) نیز یکی از ادیان اسالم است.  قرآن فقط دین محمد
  شاید بتوان با معنایابی واژۀ اسالم بهتر این منظور را درک کرد.

 ]301، ص 3، ج1371قرشـی،   [» انقیـاد و تسـلیم شـدن   «اسالم در  لغت به معنـای  
لغـوی از  است. ایـن معـانی    ]423راغب اصفهانی، [ در آرامش، ورود در صلح و خیرورود 

واژۀ اسالم آن را حامل بار معنایی دانسته کـه در آن صـلح، آرامـش و خیـر وجـود دارد.      
چنین دریافت معنایی از واژۀ اسالم باعث شده برخـی مفسـران، اسـالم را فراتـر از دیـن      

 ،  قمـی مشـهدی  ]1/472[ ، طوسی]1/256[ محمد (ص) بدانند. کسانی همچون طبری

را  محـدود بـه دیـن محمـد (ص)      امـا  برخـی دیگـر آن    .دبر این عقیده بودن ]155/ 3[
هـای معنـایی از یـک واژۀ کلیـدی را     لنگاکر این تفـاوت  ]5/67صادقی تهرانی، [ اند کرده

کنندگان از زبان دانسته اسـت. ایـن امـر     دید متفاوت استفاده ۀانداز یا زوای چشمناشی از 
شـده نیسـت، بلکـه منظـری      ینو از پیش تعیـ دهد که معنای زبانی امری ثابت نشان می

بـا وجـود ایـن،     [Langacher. 46-47 ]  شـود است کـه جهـان از آن دریچـه  دیـده مـی     
تواند دامنۀ معنایی آن را معنایایی ترکیب دین اسالم که فقط چهار بار در قرآن آمده، می

  بیشتر  نشان دهد.  
ـهِ ا   إِنَّ الدِّینَ«در سورۀ آل عمران آمده است:  ـوا      عِنْدَ اللَّ ـذینَ أُوتُ ـفَ الَّ ـا اخْتَلَ ـالمُ وَ مَ لْإِسْ

ـالمُ     إِنَّ الـدِّینَ «های . در این آیه، عبارت]19آل عمران:  [»الْکِتابَ..... ـهِ الْإِسْ ـدَ اللَّ ـا  «، »عِنْ وَ مَ
معنایی در شبکۀ تقریب ادیان مهم هسـتند.   ، از جهت ایجاد گره»اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ

ـفَ   «سـازد، عبـارت   عبارت این آیه که معنای دین اسالم را روشـن مـی   ترین مهم ـا اخْتَلَ وَ مَ
واژۀ اوتوا بـه صـورت جمـع و نـه مفـرد      » أُوتُوا الْکِتابَ«است. در ترکیب » الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ

هـای آسـمانی اسـت نـه فقـط صـاحب کتـاب         سازد که منظور صاحبان کتابمشخص می
ـنَهُمْ     «مد (ص). همچنین در عبارت آسمانی قرآن، یعنی مح ـمُ بَغْیـاً بَیْ واژه » مـا جـاءَهُمُ الْعِلْ

هـا ادیـان ابراهیمـی هسـتند،      های آسمانی که غالـب آن  به اختالفات پیروان کتاب» بَیْنَهُمْ«
اشاره دارد. در این صورت، دین اسالم به ادیـان صـاحب کتـاب یهودیـت و مسـیحیت نیـز        

شود تا با استفاده از دیدگاه تـایلر و ایـونز کـه    از اسالم باعث میاین معنا  قابل تعمیم است.
 Tyler and Evens.45-47] [ بر غلبه و چیرگی یک معنـا در شـبکۀ معنـایی تأکیـد دارنـد     

توحید را در شبکۀ معنایی تقریب ادیان ابراهیمی مقولـه یـا گـره مرکـزی دانسـت کـه بـا        
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ارتبـاط معنـایی یافتـه و    » دیـن القیمـه  «و  »دین حنیـف «، »دین اسالم«، »دین هللا«مفاهیم 
  شود:   است که در گراف زیر نشان داده میسبب تقریب و پیوند ادیان ابراهیمی با هم شده 

  
: گراف تقریب ادیان یهودیت، مسیحیت و اسالم بر اساس مفهوم شناسی دین در 1نمودار 

 بافت متن قرآن

  

هـا قـرار    در تداوم آندین حنیف و  همسو هستنددر این گراف دین اسالم و دین هللا 
هـای انشـعابی از دیـن حنیـف بـر توحیـد و       دارد. سه دین ابراهیمی نیز به عنوان شاخه

  یکتاپرستی استوارند. 
  

  های  شبکۀ معنایی تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن  های و خوشهشناسایی گره. 4
هـا  ه بـا مجموعـه ای از لبـه   هایی وجود دارند کـ ها و شاخه، گرهشبکۀ معناییدر نمودار 

در خصـوص نمـودار شـبکۀ     Philipp Drieger)یابند. فیلیـپ دریگـر (  ارتباط معنایی می
عین با زیر مجموعه انتخـاب شـده   ، نمودارهای فرعی را بخشمعنایی هایی از یک شبکه مُ
  دکنامکان تجزیه و تحلیل متن را فراهم می ها آنداند که شناسایی ها میها و لبهاز گره

[Drieger.11]گانه ابراهیمی وجود دارد های مشترکی که در ادیان سه. بر این اساس گره
شـود،  ایجـاد مـی   شـبکۀ معنـایی  امکان تقریب ایـن ادیـان در یـک     ها آنو با استفاده از 

  شوند.  شناسایی و بررسی می
د، اتصـال  سـاز ادیان ابراهیمی را  نمایان می االهیهایی که در قرآن موجودیت از گره
سـوره   در . از جملـه اختصاص داده استگره است. قرآن آیات متعددی را به این  به وحی

حَیْنا إِل«نساء آمده است:  وْ حَیْنا إِلَیْکَ کَما أَ وْ نَّا أَ وحٍ وَ النَّبِیِّینَ  یإِ ـ     نُ حَیْنـا إِل وْ هِ وَ أَ ـدِ عْ نْ بَ   یمِ
وبَ عْقُ حاقَ وَ یَ سْ سْماعیلَ وَ إِ راهیمَ وَ إِ بْ سْباطِ وَ عیس إِ أَ ...  یوَ الْ ـا  «. در عبارت ]163نسا: [»وَ نَّ إِ

حَیْنا إِلَیْکَ وْ ـینَ «مرجع ضمیر ک در الیک حضرت محمد (ص) است. عبارت » أَ ـنْ    النَّبِیِّ مِ
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هِ عْدِ که با واو عطف به نوح اتصال یافته پیامبران بعد از حضرت نوح یعنی ابـراهیم (ع)،  » بَ
رَ    «شود. همین مضمون در عبـارت  شامل می موسی (ع) و عیسی (ع) را ـبَ رْ کَمـا صَ ـبِ فَاصْ
لِ سُ نَ الرُّ زْمِ مِ عَ وا الْ ولُ ـزْمِ  «نیز آمده است. در این عبارت واژه  ]35احقاف: [»(أُ عَ ـوا الْ ولُ کـه  » أُ

فقط یکبار در قرآن و آن هم در همین آیه آمده خط سیر مشـترک انبیـای ابراهیمـی را    
 ]7/282[ ، ابـن کثیـر  ]7/117[ ، بیضاوی]6/45[ ، سیوطی]26/24[ دهد. طبرینشان می
زْمِ«منظور از  عَ واالْ ولُ و  (ع) و عیسی (ع) و موسی (ع) ، ابراهیم(ع) نوح االهیرا پیامبران » أُ

رْ«ها با اند. ارتباط این واژهمحمد(ص) دانسته که امر و دستوری از جانب خداوند به » فَاصْبِ
(ع) و عیسـی(ع)   با انبیای قبل از جملـه موسـی   را )(ص محمد(ص) هست، پیوند محمد

   دهد.نشان می

حَیْنا«واژه  وْ ـکَ «نسـا، در ارتبـاط معنـایی بـا      ۀسور 163 ۀبا سه بار تکرار در آی» أَ  »إِلَیْ
سْماعیلَ (ص))، ابراهیم (محمد حاقَ«، »(ع)، إِ سْ ن و دیگر پیامبران، حلقه مشـترک ادیـا  » إِ

شـوری   ۀرا به وجود آورده است. همین مفهوم در سور هیابراهیمی در اتصال به وحی اال
(ع) و  (ع) و عیسـی  (ع)، ابـراهیم (ع)، موسـی   همچون، نـوح  االهیبا ذکر اسامی انبیای 

ـ  «(ص)) نیز آمده است.  خطاب به محمد(إِلَیْکَ  نَ الدِّینِ مـا وَصَّ عَ لَکُمْ مِ رَ وحـاً وَ    یشَ ـهِ نُ بِ
حَیْنا  وْ وسإِلَیْکَ وَ ما الَّذي أَ راهیمَ وَ مُ بْ هِ إِ ـوا     یوَ عیس  یوَصَّیْنا بِ رَّقُ ینَ وَ ال تَتَفَ وا الـدِّ نْ أَقیمُ أَ

ـوا فیـهِ  «. عبارت ]13شوری: [ ».... رَّقُ ینَ وَ ال تَتَفَ وا الدِّ نْ أَقیمُ مقولـه تقریـب و همگرایـی     » أَ
مجموعـه  ادیان ابراهیمی را برجسته کرده است. منشأ وحیانی ادیان ابراهیمی باعث شده 

بر پیامبران ابراهیمی نـازل و گـره مشـترک     احکام، شرایع و قوانین دینی در قالب کتاب
های قدرتمند در تقریب ادیان ابراهیمی دیگری بین این ادیان ایجاد کند. این گره از گره

عمـران   بقـره و آل  ۀبار در قرآن تکرار شده است. از جمله در سـور  170است که بیش از 
ـوا    وَ«آمده است.  وتُ ـذینَ أُ نَ الَّ ریقٌ مِ هُمْ نَبَذَ فَ عَ صَدِّقٌ لِما مَ هِ مُ نْ عِنْدِ اللَّ ولٌ مِ سُ هُمْ رَ لَمَّا جاءَ
ونکِتابَ   الْکِتابَ لَمُ عْ هُمْ ال یَ نَّ أَ هِمْ کَ ورِ هُ هِ وَراءَ ظُ لَیْکَ الْکِتابَ« ]101بقره: [ » اللَّ زَّلَ عَ حَقِّ    نَ ـالْ بِ

نَ یَ صَدِّقاً لِما بَیْ جیلمُ نْ وْراةَ وَ اْلإِ زَلَ التَّ نْ هِ وَ أَ یْ  87و  53. همچنین در آیات ]3عمران:  ال[ » دَ
 هـای  کتـاب مندی ادیان ابراهیمـی از  آل عمران و... بر بهره 19بقره،   ۀسور129و 113و 

ای به نام فرقان وجود دارد که در شده است. اما در قرآن برای کتاب شاخه تأکیدآسمانی 
بـار در قـرآن و در ارتبـاط بـا      7باطل اهمیـت دارد. واژه فرقـان حـدود     تشخیص حق از

؛ آل عمـران،  185و  53بقره، است (پیامبران ابراهیمی از جمله موسی(ع) و محمد آمده 
وسـ   «). در سورۀ انبیا گفته شده: 1، فرقان، 48؛ انبیا، 41، 29؛ انفال، 4 ـدْ آتَیْنـا مُ وَ   یوَ لَقَ
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رْقانَ ونَ الْفُ لْمُتَّقین وَ  هارُ راً لِ  . ]48انبیا: [ »ضِیاءً وَ ذِکْ
  ]2/237ابن جوزی،  [ انداالهی دانستهاگر کتاب را شرایع، احکام، قوانین و دستورات 

کـه ارتبـاط معنـایی     ] 3/439، ابـن اثیـر   [حـق و باطـل دانسـت    ۀفرقان را باید جداکنند
طریـق دسـتورات و قـوانین    ای با کتاب دارد؛ زیرا امکان تشخیص حق و باطل از پیوسته

شود. از این رو در آیاتی که کتاب و فرقان با هم آمـده،  بـا واو   موجود در کتاب فراهم می
فرقان این  ۀسور 1انبیا و  48آل عمران،  4اند. هر چند در آیات عطف به هم مرتبط شده

موجودیـت آن بـه کتـاب    واژه به صورت جانشین برای کتاب استفاده شده، اما همچنـان  
  وابسته است.

شـبکۀ  ای دیگـری در  غلبه معنایی تشخیص حق در فرقان و کتاب باعث شـده، گـره  
را بـیش از بـیش ممکـن     هـا  آنشود کـه اتصـال و تقریـب    ایجاد  معنایی ادیان ابراهیمی

سازد و آن قسط است، زیرا هـدف از تشـخیص حـق از باطـل بـرای برقـراری قسـط         می
ـدْ  « :حدیـد مشـاهده نمـود    ۀتـوان در سـور  معنایی این سه واژه را می باشد. اتصال می لَقَ

ومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ هُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُ عَ زَلْنا مَ نْ لَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَ سُ لْنا رُ سَ . ]25حدیـد:  [ »أَرْ
اسـت.   بـوده م در این آیه هدف از ارسال انبیا و  نزول کتاب، برپایی قسط در میـان مـرد  

 االهـی همانطور که از متن آیه مشخص است، برپایی قسط هدف مشترک همه پیامبران 
و در  کردهبرقرار » النَّاسُ« در بافت آیه حلقه ارتباطی میان کتاب و میزان با  این واژهبود. 

  ای کلیدی شده است. معنابخشی به آیه تبدیل به واژه
در قرآن تکرار شده است. تکرار و بسامد این بار  بیستمشتقات خود بیش از  قسط با

. برخـی ایـن واژه را   به وجود آورده استواژه کلیدی اختالف نظرهایی را در معنایابی آن 
ابـن دریـد،   [ اسـت از اضداد دانسته و معتقدند که در درون آن معنای عدل و جور نهفته 

ایـن واژه تأکیـد دارد    منظور بر غلبۀ معنای عدل در ابن ]86-5/85ابن فارس،  6؛ 2/836
؛ 378/ 7همـو،  [ در واقـع ایـن واژه در معـانی چـون عـدل      .]378-377/ 7منظـور،   ابن[

قسـمتی از یـک کـل    ، ]670راغب اصفهانی، [، بهره و نصیب عادالنه ]286/ 9مصطفوی، 
معـین، ذیـل   ( شوددریافت یا پرداخت مییکسان های های مساوی با کمیتکه در فاصله
) آمـده اسـت. در   »قسط« مدخلحیوانات (دهخدا،  ی ساقها ناتی استخوراس واژه قسط)،

قسط استواری و ثبات آن است. آنچـه مشـخص اسـت فراتربـودن      ۀاین معانی وجه ممیز
های دیگری چـون، میـزان،   مؤلفهمعنایی قسط نسبت به عدل است، چون این واژه  ۀدامن

گفـت رابطـه قسـط و عـدل عمـوم و      توان  نصیب و... دارد. به این ترتیب میبهره، مقدار، 
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  ها عدل هستند.  خصوص مطلق است. یعنی هر عدلی قسط هست اما بعضی قسط
ارتباط معنایی با قسط قابل توجه اسـت. ایـن   واژۀ میزان نیز که در آیه آمده از جهت 

، داللت بـر  ]868راغب اصفهانی، [واژه  از ریشه وَزن به معنای شناختن اندازه هر چیزی 
و ابزاری برای اجرای عدالت آمده اسـت   ]325/ 18؛ 97/ 13مصطفوی، [اعتدال تعدیل و 

ای .  با توجه به اینکه میزان با واو عطف به کتاب متصل شده، انـدازه ]322/ 2طریحی،  [
کند، بر اساس احکـام و دسـتورات موجـود در کتـاب     که برای اجرای عدالت استفاده می

یونس با شـفافیت بیشـتری از قسـط بـه      ۀر سوردتوان گفت که است. با این توصیف می
هُمْ      «است:  شده عنوان گره تقریب ادیان ابراهیمی یاد ـولُ سُ ـإِذا جـاءَ رَ ـولٌ فَ سُ ـةٍ رَ مَّ لِّ أُ وَ لِکُ

هُمْ  ولٌ«. در عبارت ]47یونس: [» …بِالْقِسْطِ قُضِيَ بَیْنَ سُ مَّةٍ رَ لِّ أُ لِّ «واژه  »وَ لِکُ  ۀگسـتر » لِکُ
دارد، زیـرا  در برپایی قسط به عنوان هدف مشترک آنان را بیـان مـی   هیاالاهداف انبیای 

لِّ    . ]732بستانی، [رود اسمی است که برای همه اجزاء یک واحد به کار می  لِکُ
ستیزی شاخۀ مهمی است که به عدل و قسط پیوند دارد. قرآن در سورۀ حج بـه   ظلم

هِ النَّ ...«آن پرداخته است:  عُ اللَّ وْ ال دَفْ واتٌ  لَ ـلَ عٌ وَ صَ عُ وَ بِیَ وامِ تْ صَ مَ هُدِّ عْضٍ لَ هُمْ بِبَ عْضَ اسَ بَ
هِ کَثیـراً   رُ فیهَا اسْمُ اللَّ ـعٌ وَ    «عبـارت   .]40حـج:  [ »…وَ مَساجِدُ یُذْکَ عُ وَ بِیَ ـوامِ تْ صَ مَ ـدِّ هُ لَ

هِ کَثیراً رُ فیهَا اسْمُ اللَّ واتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَ لَ دارد، بلکـه بـر    تأکیدنه تنها بر مقابله با ظلم » صَ
های یهودیان، مسیحیان و مسلمانان نیز توجـه نمـوده اسـت.    حفظ و صیانت از عبادتگاه

واتٌ وَ مَساجِدُ« لَ عٌ وَ صَ عُ وَ بِیَ وامِ ها، کلیساها و مسـاجد ادیـان   ها، کنیسههمان، صومعه» صَ
را بـه  گرفت. طوسـی ایـن عبـارت    عبادت خداوند صورت می ها آنابراهیمی است که در 

 .]321/ 7طوسـی،  [ (ص) مرتبط دانسته اسـت  (ع)، و محمد (ع)، عیسی شریعت موسی
ـهِ کَثیـراً  «وجه تقریب ادیان ابراهیمی در این آیه در عبارت  رُ فیهَا اسْمُ اللَّ کـه ذکـر   » یُذْکَ

وس«احقاف نیز آمده است:  ۀتوحید است، نهفته است. در سور هِ کِتابُ مُ لِ نْ قَبْ ماماً  يوَ مِ  إِ
صَدِّقٌ حْمَةً وَ هذا کِتابٌ مُ صَدِّقٌ«. عبارت ]12احقاف: [» ....وَ رَ ارتباط معنـایی  » هذا کِتابٌ مُ

وس«با عبارت  دارد. واژه مهمـی کـه در ایـن ارتبـاط معنـایی اهمیـت دارد و        » يکِتابُ مُ
صَدِّقٌ«دهد، همانند یک حلقه اتصالی دین یهود را به اسالم پیوند می  است کـه نشـان  » مُ

کتاب بـه   تأیید(ع) را تصدیق کرده است.  شده بر حضرت موسی دهد قرآن کتاب نازلمی
انـد و  شریعت موسی است که هر دو در یک وجه مشترک به هم اتصال یافته تأییدمنزله 

ر«آن در عبارت  وا وَ بُشْ لَمُ ینَ ظَ حْسِنِینَ  يالَّذِ لْمُ ادیان ابراهیمـی را   ستیزی ظلماست که » لِ
 75اعـراف،   103سـوره بقـره،    49رده است. این امر در آیـات دیگـری چـون    برجسته ک
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سوره بقره  87حضرت موسی(ع) و آیه  ستیزی ظلمسوره هود و...که  بر  97و  96یونس، 
 سـتیزی  ظلمسبا و... بر  31فتح،  29عمران،  آل 57حضرت عیسی و آیات  ستیزی ظلمبر 

     دهد.اهیمی را در این شاخه نشان میدارند،  وجه مشترک ادیان ابر تأکیدمحمد(ص) 
گویی اسـت. در سـوره مـریم بـه     گره مشترک دیگر ادیان ابراهیمی در قرآن، حقیقت

ـوْلَ     یذلِکَ عیسَ«گویی حضرت عیسی(ع) تأکید شده است: صراحت بر حق یَمَ قَ ـرْ ـنُ مَ ابْ
ونَ رُ حَقِّ الَّذي فیهِ یَمْتَ (ع) در حضـرت موسـی   در ارتباط بـا . همین مفهوم ]34مریم: [» الْ

ل«سوره االعراف آمده است:  لَ  یحَقیقٌ عَ ولَ عَ نْ ال أَقُ ـنْ   یأَ حَقَّ قَدْ جِئْتُکُمْ بِبَیِّنَةٍ مِ هِ إِالَّ الْ اللَّ
عِيَ بَني لْ مَ سِ أَرْ بِّکُمْ فَ رائیلَ  رَ سْ لَ« . عبارت ]105اعراف:  [»إِ ولَ عَ نْ ال أَقُ حَقَّ یأَ هِ إِالَّ الْ که » اللَّ

گـویی او   وگو با فرعون بیان کرده، تأکیـد بـر حقیقـت    موسی (ع) در جریان گفتحضرت 
دارد. این ویژگی در مورد محمد (ص) هم چندین بار در قرآن آمـده اسـت. از جملـه در    

ول«سوره ص گفته شده:  حَقَّ أَقُ حَقُّ وَ الْ گویی  . هر چند قرآن بر حقیقت )84(ص: » قالَ فَالْ
کرده، اما گویا پیروان آنان این مقوله مشـترک را چنـدان رعایـت    انبیای ابراهیمی تأکید 

گـویی   کردند. به همین سبب خداوند در قرآن دستور مشترکی در خصـوص حقیقـت  نمی
وا فـي «در سوره نسا آمده است. به پیروان آنان داده است.  لُ لَ الْکِتابِ ال تَغْ هْ دیـنِکُمْ وَ    یا أَ

لَ وا عَ ولُ هِ إِالَّ یال تَقُ حَقَّ اللَّ ـلَ الْکِتـابِ  «. خطاب ایـن آیـه بـه    ]171نسا: [ »الْ هْ یـا پیـروان   » أَ
وا في«آسمانی  است. عبارت  های کتاب لُ بر منع پیروان ایـن ادیـان از انجـام    » دینِکُمْ  ال تَغْ

؛ 613راغـب اصـفهانی،   [خـارج شـدن   چنین عملی توجه دارد. تغلوا بـه معنـای از حـد    
کردن  ، تعدی]644بستانی،  [روی  ،  مبالغه و زیاده]2/452 ؛ فیومی،132/ 15منظور،  ابن

جهت می تواند بـرای ادیـان    .  غلوکردن از این]15/133منظور،  ابن[از موضع خود است 
ال «آیـه بـا عبـارت     ۀکند. به همین سبب در اداممیدور را از حقیقت  ها آنآفت شود که 
لَ وا عَ ولُ حَقَّ یتَقُ هِ إِالَّ الْ دعـوت نمـوده اسـت. بـا      گویی حقیقترا به  االهیادیان  پیروان» اللَّ

دهد کـه  استفاده از تکنیک تقابل معنایی در معناشناختی، تقابل حقیقت و غلو نشان می
 االهـی شود. خداوند برای پرهیز پیروان ادیان بستن به خداوند می غلو در دین باعث دروغ

ن را به یک اصـل مشـترک در ادیـان    گویی فرمان داده و آاز این عمل، آنان را به حقیقت
) استناد کـرد  Cruseکروز (توان به گفته ابراهیمی تبدیل کرده است. در این خصوص می

معنی یک جمله در زبان طبیعی پیچیده است، از این جهت که نتیجه «که اذعان داشته: 
نامـد  یم 1او این معنی را معنی همگانی جمله». ترندهایی است که به تعبیری سادهمعنی

                                                                                                                             
1. Global meaning of sentence 
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گـویی در  . در واقـع حقیقـت  ] [Cruse. 34شـود  که در ساختار نحوی جمله مشخص مـی 
مائده  ۀهمین معنا در سورها با هم مشخص شده است.  ساختار آیه و ارتباط معنایی واژه

وا في« :آمده است چنین نیز لُ لَ الْکِتابِ ال تَغْ هْ لْ یا أَ ـ   قُ حَ رَ الْ ). 77ه: مائـد .....» (  قِدینِکُمْ غَیْ
این آیه نه تنها  مفهوم آیۀ قبل از تقابل غلو و حقیقـت را بـازگو کـرده، بلکـه بـه پیامـد       

وا «گرایی در دین نیز توجه نموده و با تکرار واژه افراط ـلُّ ارتبـاط معنـایی میـان غلـو و     » ضَ
وا برقرار کرده است. برای درک تفکر موجـود در ایـن آیـه از دیـدگاه      لُّ ) Lyonsالینـز ( ضَ

هـای  لفـظ  معنی لفظ مرکب حاصل کارکرد معنـی «شود که می نویسد: ک گرفته میکم
. در این دیدگاه، هر کلمه بـار معنـایی دارد و در   [Lyons. 144]  »دهندۀ آن است تشکیل

   تواند تفکر موجود در متن را بهتر نشان دهد.ارتباط با کلمات دیگر در جمله می
که قرآن در ارتبـاط بـا ادیـان ابراهیمـی و      واژۀ هدایت اصطالح کلیدی دیگری است

عَثْنـا فـي  «نحل آمده است:  ۀدر سوررسالت پیامبران مطرح کرده است.  ـةٍ     وَ لَقَدْ بَ مَّ ـلِّ أُ کُ
نِ ا والً أَ سُ نْ هَدَرَ هُمْ مَ وتَ فَمِنْ وا الطَّاغُ هَ وَ اجْتَنِبُ وا اللَّ ـهِ        یعْبُدُ لَیْ ـتْ عَ ـنْ حَقَّ هُمْ مَ ـنْ ـهُ وَ مِ اللَّ

نْ هَدَ«. در عبارت ]36نحل:  [...»اللَةُ الضَّ هُمْ مَ ـهُ   یفَمِنْ ، هـدایت بـه سـوی خداونـد از     »اللَّ
مشترک رسالت انبیای االهی دانسته شده است. هدی در لغت به معنای راهنمـایی  وجوه 

، ]15/354منظـور،   ابن[،  در مسیر حق قرار گرفتن ]327/ 20زبیدی، [به سمت مطلوب 
. در بافـت متنـی آیـه واژۀ    ]11/269 مصـطفوی،  [خیر و صالح است  راهنمایی به سمت

والً« سُ اتصال معنایی دارند و هدایت انسان را جزیـی از رسـالت انبیـا دانسـته     » یهَدَ«و » رَ
اللَةُ«است. همچنین این واژه در تقابل معنایی با واژه  یه نیز برجسـته شـده،   ، که در آ»الضَّ

هُ«گیرد. عبارت قرار می نْ هَدَفَمِنْ هُ  یمْ مَ نیز ناظر بـر همـین هـدف اسـت. ایـن گـره       » اللَّ
گـری انبیـا یـاد کـرد، و آن     توان از آن به عنوان ابـزار مهـم هـدایت   ای دارد که میشاخه

گفـتن اسـت کـه قـرآن در ارتبـاط بـا        استفاده از  زبان نرم و به عبارتی با مالیمت سخن
است.  در سورۀ طـه در مـورد نحـوۀ    حضرت موسی (ع) و محمد (ص) به آن اشاره کرده 

خْشـ    «برخورد حضرت موسی با فرعون آمده است:  وْ یَ رُ أَ ـذَکَّ ـهُ یَتَ لَّ عَ وْالً لَیِّنـاً لَ هُ قَ وال لَ » یفَقُ
وْالً لَیِّناً«. ]44طه: [   آمیـز اسـت   گفـتن و دوری از رفتـار خشـونت    به معنای نرم سـخن » قَ

ـ     ]519/ 18زبیدی، [ گـری مخاطبـان را بیشـتر    رای هـدایت که اثر بخشـی کـالم انبیـا ب
لـ  «کند. به همین سبب، در ارتباط با محمد (ص) در سورۀ قلم آمده است  می عَ ـکَ لَ نَّ   یوَ إِ

لُقٍ عَظیمٍ   شدن پیروان به او دانسته است.  که همین ویژگی را عامل نزدیک ]4قلم:  [» خُ
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بیش از پیش ایجاد  هاي مرتبط آن تقریب ادیان ابراهیمی را گره دیگري که با شاخه
اسرا بدون اینکه تفاوتی بین فرزندان آدم  ةخداوند در سورکند، کرامت انسانی است. می

آدم و حملْناهم   بنیلَقَد کَرَّمنا و « :آنان را صاحب کرامت دانسته است ۀقائل شود، هم
 رِ وحالْب رِّ وی الْبکَ«عبارت . ]70اسرا: [ ».…ف لَقَد نیونا برَّم  مرا مختص  کرامت» آد

معنایی  ةچون سیطرفرزندان آدم دانسته است. این گره به لحاظ معنی وزن باالیی دارد 
کرامت انسانی مربوط به جایگاه و اعتبار گیرد. در واقع را در بر می ها انآن تمام انس

  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَني«ده انسان بماهو انسان در نظام خلقت است.  ادیان ابراهیمی نیز به قاع
ای از کرامت انسانی که مورد تأکید هر موظف به حفظ و رعایت آن هستند. شاخه» آدَمَ

سه دین یهود، مسیحیت و اسالم قرار گرفته، توجه به فضایل اخالقی انسان است. آیات 
ومی و اما یکی از آیاتی که از بعد مفه اند،متعددی در قرآن به این شاخه پرداخته

هَا «مضمونی به برخی از اصول اخالقی انسان تأکید دارد در سورۀ ممتحنه است:  یُّ یا أَ
ل کَ عَ عْنَ بایِ ناتُ یُ مِ ؤْ نینَ   یالنَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُ زْ نَ وَ ال یَ رِقْ یْئاً وَ ال یَسْ هِ شَ نَ بِاللَّ رِکْ نْ ال یُشْ أَ

تینَ أْ نَّ وَ ال یَ هُ وْالدَ نَ أَ لْ قْتُ کَ في وَ ال یَ صینَ عْ نَّ وَ ال یَ هِ لِ جُ نَّ وَ أَرْ یْدیهِ نَ أَ هُ بَیْ رینَ فْتَ هْتانٍ یَ   بِبُ
حیمٌ ورٌ رَ هَ غَفُ نَّ اللَّ هَ إِ نَّ اللَّ هُ رْ لَ نَّ وَ اسْتَغْفِ هُ عْ وفٍ فَبایِ رُ عْ آیه . در این ]12ممتحنه: [»مَ

نَ«های عبارت رِقْ نینَ«، »الیَسْ زْ نَّ«، »الیَ هُ وْالدَ نَ أَ لْ تُ دستورات » الیأْتینَ بِبهتانٍ«و » الیَقْ
خالقی به پیروان دین محمد (ص) داده است. همین دستورات در کتب مقدس به ا

شکلی مشابه به پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) نیز داده شده است. در 
 مکن، دزدی مکن، زنا مکن، قتل «انجیل متی از قول حضرت عیسی (ع) آمده است: 

 خود نفس مثل را خود همسایه و دار حرمت را خود مادر و پدر و مده روغد شهادت
). در ده فرمان موسی (ع) نیز این موارد ذکر شده است 19- 17: 20(متی، » بدار دوست

های اخالقی ادیان ). توجه به این نقطه مشترک ناشی از دغدغه22- 21: 26(خروج، 
انسان است که در گراف زیر و در شبکۀ ابراهیمی و تالش آنان برای رستگاری و سعادت 

  شود. معنایی تقریب نشان داده می
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  ۀ معنایی تقریب ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسالم) : شبک2نمودار
  اساس عناصر مشترک این ادیان در قرآنبر

  
 
 بین ادیان ابراهیمی در قرآن کریم  مشترک ۀمقولسیزده  اساس شبکه ترسیم شده بر

  د.   باشمی به شرح زیر ها آن میان معنایی ارتباطکه  اردوجود د
است. از طریق وحی، کتاب  االهیاتصال به وحی  از وجوه مشترک ادیان ابراهیمی. 1

 ،شد. سپس دسـتورات و قـوانین موجـود در کتـاب آسـمانی      نازل االهیآسمانی به انبیا 
تشـخیص حـق از    ۀزایش قـو با اف نتیجهکرد. در امکان تشخیص حق از باطل را ایجاد می

از  االهـی مشـترک انبیـای    هدفاین د. وشبرپایی قسط در جامعه فراهم میامکان باطل، 
وقتـی در جامعـه    از طرفـی  قرآن اسـت.   در  (ص) و محمد (ع) ، عیسی(ع) جمله موسی
در نتیجـه   .یابـد  تشخیص حق از باطل افـراد نیـز افـزایش مـی     ۀفرما باشد، قو قسط حکم

 جرو این روابط منشده رفه بین تشخیص حق از باطل و برپایی قسط برقرار ای دوط رابطه
 شود.  به تکامل انسان و جامعه می

تشخیص حق از باطل توسط افراد جامعه بیشتر باشد، مقابله با ظلم نیز  ۀهرچه قو .2
ای شـود. رابطـه  م مـی ، مقدمات هدایت انسان فراهستیزی ظلمیابد. با افزایش افزایش می

یافته از پذیرش ظلـم    و هدایت انسان برقرار است. انسان هدایت ستیزی ظلمرفه بین دوط
معنـایی موجـود بـین     روابـط  کنـد. در نتیجـه در اثـر   کرده و با آن مقابله مـی  خودداری

  خواهد شد. حاصل تکامل انسان و جامعه  و هدایت محوری، ستیزی ظلم
شـود. در ایـن   فراهم مـی  رای عدالتجو استیز، شرایط برای برپایی  ظلم ۀدر جامع .3
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رابطه دوطرفه بین قسـط و  سپس  آید.صورت، امکان اجرای قسط در جامعه به وجود می
  که نتیجه آن منجر به تکامل انسان و جامعه خواهد شد.    شودمیعدل برقرار 

نتیجـه آن   کهشود صورت مستقیم باعث برپایی قسط میه ب ستیزی ظلمچنین هم .4
  . بودو جامعه خواهد  تکامل انسان

گـویی  تعادل در دین باعث افزایش حق غلونکردن در دین، یا به عبارتی رعایت حد .5
شود. از طرفی هرچه در بستن به خدا زیاد می شود؛ زیرا وقتی غلو در دین باشد، دروغمی

 ،شـود. بـه ایـن ترتیـب    گویی رواج پیدا کند، حق تبدیل به هنجار ارزشی میجامعه حق
 آورد. مـی  هدایت انسان را فـراهم  ۀگویی و غلونکردن، زمیند رابطه دوطرفه بین حقوجو
  .شدتکامل انسان و جامعه خواهد این رابطه منجر به  ۀنتیج
حفظ رعایت کرامت انسانی منجر به ترویج فضائل اخالقی (عـزت نفـس، اخـالص،     .6

ــاکردن، کــر شــجاعت، حســن ظــن و ... ) و در نتیجــه آن رذائــل اخالقــی (قتــل  دن، زن
رواج ای فضـائل اخالقـی    شود. وقتـی در جامعـه  کردن و...) تبدیل به ناهنجاری می دزدی

. گـردد به سمت نیکی و فضـیلت فـراهم مـی    ها ناشرایط الزم برای هدایت انس پیدا کند،
  .  منجر خواهد شدتکامل انسان و جامعه  این امر به 

ند با زبـانی نـرم و بـه دور از خشـونت،     موظف بود االهیقرآن، انبیای  ۀبنابر توصی .7
 فـراد دعوت کنند، زیرا این شیوه سبب اثربخشـی کـالم و هـدایت ا    االهیافراد را به دین 

     .فتیاهدایت افراد تکامل انسان و جامعه تحقق می ۀدر نتیج .شدمی
ای دوطرفه بین هدایت افراد و برپایی قسط برقـرار اسـت. بـا هـدایت افـراد،       رابطه .8
به ایـن ترتیـب بـا برقـراری قسـط در جامعـه،       د. وشایط برای برپایی قسط فراهم میشر

این رابطه دو طرفه، تکامـل انسـان و جامعـه     ة. در نتیجاستپذیر  هدایت افراد نیز امکان
  حاصل خواهد شد.  

طور که مشاهده گردید روابط موجود بین تمامی وجوه مشترک ادیان ابراهیمی  همان
هدایت انسان، برپایی قسط و در نهایت تکامـل انسـان و جامعـه بـوده      در قرآن، با هدف

دادن انسان و جامعه بـه سـمت رشـد و تکامـل      در واقع رسالت انبیا هدایت و سوق است.
اند، استفاده تقریب معرفی شده شبکۀ معناییبود. به این منظور از اصول مشترکی که در 

د، چـون  رکپذیر می را امکان ها آنگرایی مشترک تقریب و هموجود این اصول  کردند.می
  .  شتنددر جامعه دا را هر سه این ادیان دغدغه  انسان و نوع زیست اجتماعی او
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 نتیجه
ای تنیده هم (ص) بافت پیوستار و به سیر تاریخی ظهور پیامبران در قرآن از آدم تا محمد

پیـامبران، پیـامبران    دهد که گویای اهداف واحـد آنـان اسـت. از میـان ایـن     را نشان می
(ع) در قـرآن   ) از نسـل ابـراهیم  (ص) و محمـد  (ع) ، عیسـی (ع) موسـی ( صاحب کتـاب 

) بـار در  25( ) و  حضـرت عیسـی  136( اند. نام حضرت موسـی جایگاه خاصی پیدا کرده
قرآن ذکر شده است. تکرار اسم این پیامبران نه تنها برای بیان شرح حال آنـان و وقـایع   

دعـوت و اهـداف را    ۀدر شـیو  اصول مشترک آنانرسالتشان است، بلکه مربوط به دوران 
(ع) در قـرآن کـه    (ع) و عیسی هم بیان کرده است. بازتاب وسیع سیمای حضرت موسی

ها و اهداف رسالت آنان همراه شده و به رسـالت  با بیان مفاهیم و مقوالت مرتبط با شیوه
  آیات قرآن شناسایی و معرفی شدند. محمد پیوند خورده، در این  مقاله در بافت متن 

 دهد که پیامبران بنیانگذار ادیان ابراهیمـی معناکاوی این مفاهیم و مقوالت نشان می
(ص)) اهداف مشـترک و یکسـانی داشـتند. ایـن اهـداف بـر دو        (موسی، عیسی و محمد

قرآن،  . در واقع در تفکر ادیان ابراهیمی موجود دراستکانونی خدا و انسان استوار  ۀمقول
خداوند در مرکز جهان هستی قرار دارد و انسان به عنوان برترین موجـود جهـان خلقـت    

به وجـود  بینی مشترکی در ادیان ابراهیمی جهان در طول او قرار گرفته است. این مقوله،
که بر خداشناسی، انسان شناسی و ارتباط این دو بـا هـم مبتنـی اسـت. در واقـع       آورده

سـازی  توحید و انسـان  ۀ(ص) اشاع و محمد (ع) ، عیسی(ع) سیرسالت و هدف اصلی مو
توحید، کرامت انسـانی   ۀدر زیست فردی و اجتماعی بوده است. به همین سبب، سه مقول

و قسط در ارتباط با خدا، انسان و جامعه به عنوان مقوالت مشـترک ادیـان ابراهیمـی در    
  قرآن برجسته شده است.  

تـرین مخاطـب   و برجسته ترین مهمدر نظام خلقت، انسان به سبب جایگاه وجودیش 
قرآن است؛ زیرا رسالت پیامبران برای انسان به منظور ابالغ توحیـد و هـدایت او صـورت    
گرفته است. مفاهیمی که در ادیان ابراهیمی در این ارتباط به عنوان وجه مشترک مـورد  

هدایت انسـان اسـت. بـه     قرآن قرار گرفته، کرامت انسانی، ترویج فضایل اخالقی و تأکید
کرامت انسـانی،   ۀ(ص) مسئول ابالغ و اشاع (ع) و محمد (ع)، عیسی همین سبب، موسی

هـای انسـانی بـرای رشـد و تکامـل       یج اصول و ارزشگویی و تروفضایل اخالقی، حقیقت
بودنـد.   صحیح و درسـت های وجودی او در جهت ها و قابلیتدر راستای توانمندی انسان

ای انسان رشدیافته در زیست اجتماعی قابلیت بیشتری برای ایجاد جامعه در این صورت،
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کند. به این منظور، وجـه دیگـر زیسـت انسـانی یعنـی زیسـت       سالم و پیشرفته پیدا می
  اجتماعی مورد اهتمام جدی ادیان ابراهیمی در قرآن قرار گرفت.  

(ص) در  محمـد  (ع) و (ع)، عیسی بنابراین مفاهیم، مقوالت و اهداف مشترک موسی
دهد که ادیان ابراهیمی در تقریب و همگرایی با هـم قـرار دارنـد، و بایـد     قرآن نشان می

منشاء و ریشه اختالفات و درگیریهایی که در طول تاریخ از گذشته تاکنون در میان ایـن  
گرفتـه، در عـواملی غیـر از دیـن     ادیان وجود داشته و به اسـم خـدا و دیـن صـورت مـی     

توان این فرض را ارائه داد که استفاده ابزاری حاکمان رسد میبه نظر میکرد.  وجو جست
و سیاستمداران از دین برای رسیدن به اهداف سیاسـی خـود، در ایجـاد تفـرق و جنـگ      
میان ادیان ابراهیمی موثر بوده باشد. چـون اسـتفاده از دیـن بـرای جلـب احساسـات و       

ت کارسـاز بـود. تحقیـق در مـورد ایـن      هیجانات مردم و همراهی آنان با دستگاه حاکمی
  طلبد.  ی میها نافرضیه نیازمند مطالعات جدی تاریخی است و پژوهش جداگ
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