
انحصارگرایی محققانھ در قلمرو دین

باقیاسدردینیگراییکثرتآیااست؟دفاعیقابلموضعاخالقیومعرفتیحیثازدینیانحصارگراییآیا
ازصورتیکمدستکھکنماستداللاختصاربھمایلمنوشتارایندراست؟تریسنجیدهوبرترموضعدینیانحصارگرایی
نخستبخشدردارد.برتریدینیگراییکثرتبرمھمیجھاتازواستدفاعقابلمعرفتیواخالقیحیثازدینیانحصارگرایی

بررسیموردرادینیگراییکثرتنظریھھایکاستیاختصاربھدّومبخشدروکنم،میمطرحرانظریھاینازتقریریمقالھ
قرار خواھم داد.

بخش اّول: تقریر نظریھ انحصارگرایی محققانھ
مقامدرانحصارگراییکرد:بررسیمتفاوتسطحدودرکمدستتوانمیراانحصارگراییچیست؟دینینحصارگراییا

صدق یا معرفت، و انحصارگرایی در مقام رستگاری.
کھاستصدقباآنرابطھودیندربارهدیدگاھیمقامایندرانحصارگرایی:معرفتیاصدقمقامدردینیانحصارگرایی

است؛صادقاومختاردیناصلیارکانکمدستکھباشدمعتقدموجھعقالًمبناییبرباوردینفرد)١(باشد:زیرھایویژگیواجد
است،اصلیارکانآننقیضھایگزارهمتضمنکھمکتبییادینھرکھشودمیمعتقدموجھیعقالًنحوبھاعتباراینبھ)٢(و

)۴(دارد؛کافیکمابیشاطالعاتدیگرادیانمحتوایازفرد)٣(است؛کاذباست،ھاییگزارهچنانمتضمنکھحّدآنتاکمدست
ستایشخوردربواقعکھداردوجودصادقانھعبودیتوپرھیزکاری،پارسایی،ازاصیلیمصادیقادیانآندرکھکندمیتصدیقو
اودینصادقوخردپیشھمخالفانبتواندلزوماًکھندارداختیاردرقاطعیدلیلھیچخودکھکندمیاذعانو)۵(است؛بخشالھامو
اینواجدکھرافردیومحققانھ»«انحصارگراییتوانمیراموضعاینکند.قانعدینآنخصوصدرمدعیاتشصدقبھرا 1

ویژگی ھای پنج گانھ است «انحصارگرای محقق» نامید.
عقالًمبانیبرراآن)کانونیباورھایکمدست(یاخوددینیباورھایآنکھبرعالوهفردمحققانھانحصارگراییدر

معقولیتشروطازیکییعنیپاسخگوست.وحساسنیزخودباورھایناقضمواردوانتقاداتبھنسبتکند،میاختیارموجھی
محققانحصارگرایفردبنابراین،باشد.نداشتھوجودباورھاآنبرایایناشدهنقضناقضموردھیچکھاستایناوباورھای
فھمازپسواست،گشودهخوددینیباورھایعلیھشدهمطرحناقضمواردوانتقاداتبھنسبتجویانھحقوصادقانھھمواره
نتیجھبھناقضمواردوانتقاداتآنکھدھدنشانبتوانداواگرکند.بررسیمنصفانھراانتقاداتآنوزنکوشدمیمواردآنھمدالنھ

معرفتیحیثازصورتآندرآید،میبیرونسرفرازانتقاداتآنکورهازاودینیباورھاییعنیانجامند،نمیشانادعایمورد
محققانحصارگراییفردصورتآندرباشند،واردوجّدیانتقاداتآناگرامابماند.پایبندخودباورھایبھھمچنانکھداردحّق
ناکامکارایندراگریاباشد،ایمنناقضمواردبرابردرکھدھدبدستباورھاآنازایتازهتفسیریاکھداندمیملزمعقالًراخود

2بماند، الجرم خود را عقالً  ملزم می داند کھ از آن باورھا دست بشوید.

زیرپدیدهدوبھتوانمیگیرد،میچالشبھرامحققورزدینفردیکانحصارگرایانھباورھایکھمواردیجملھاز
اشاره کرد:

طولدروجھاندرھمدیگریادیانکھداندمیمحققباوردینفردادیان.تکثروتنوعپدیدهازعبارتستنخستپدیده
بخشیالھاموروشنکارنامھعملیحیثازھمواند، بودهخردپذیرکمدستیاخردپسندنظریحیثازھمکھاندداشتھوجودتاریخ
انکارناپذیرشانمعنویواخالقیارزشکھاندبالیدهایوارستھومعنویانسانھایادیانآنبستردرآنکھجملھازواند،داشتھ
درراخودخصوصاًحساسیتایندارد.مثبتحساسیتآنبھنسبتوشناسد،میبرسمیتراپدیدهاینمحققانھانحصارگراییاست.

کھیابدمیملزمعقالًراخودادیانتکثروتنوعپدیدهبارویاروییدرمحققانحصارگرایفردآنکھ)(نخستدھد:مینشانمقامدو
جمعاینبھنقادانھبررسیاینازپساگردھد.قرارمجددسنجشوبازبینیمورداند)صادقاومنظراز(کھرااشدینیباورھای

خودپایبندیبھصورتآندراست،موجھعقالًودفاعقابلھمچنانمختارشدینکانونیھایگزارهصدقبھاوباورکھرسیدبندی
پدیدهبیفزاید.مختارشدینبھاوقلبیاطمینانبرتواندمیآزمونایندلازبرآمدنسرفرازاینجادربخشد.میتداومباورھاآنبھ

من بھ تفصیل در مقالھ زیر درباره شرایط معقولیت باور بھ صدق گزاره ھای دینی و از جملھ نقش موارد ناقض بحث کرده ام:  آرش نراقی،2
،١٣٩۵معاصر،نگاهنشر،گشودهھایافقوسنتاسالم»،دردینیفکراصالحمنطقبابدراینظریھدین:قلمرودرانتقادیگرایی«سنت
.٧١-۵صص.

نگاه کنید بھ:1
Alvin Planting, “A Defense of Religious Exclusivism”, Philosophy of Religion: An Anthology, ed. By Louis
Pojman and Michael Rea, Thomson Wadsworth, Fifth edition, 2008, pp. 516-530, see, p. 519.
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حیتاینازوانگیزد،برمیشاندینیباورھایخصوصدرترانتقادیوترریزکاوانھمداقھبھراباوراندینادیانتکثروتنوع
انحصارگرایفردمختاردینبیرونکھکسانیآنکھ)(دّومکند.میایفامحققفرددینیایمانشکوفاییوپاالیشدرمّھمینقش

میانحصارگرا،فرددینباایمانیفاصلھعلّتبھھستند)دینیھرازفارغاساساًخواهودارندباوردیگریدینبھ(خواهاندمحقق
فردشیوهاینبھمنتقداناینبیاورند.اوچشمبھودریابندرااوباورھایھایکاستیبیشتریطرفیبیودقتباتوانند

فرددینیایمانبرایادیانتنوعپدیدهبنابراین، دارند.وامیاشدینیایمانخالقانھبازبینیبھمستمراًرامحققانحصارگرای
سختمخالفاناینباشد،کاذبمحققانحصارگرایفردباورھایاگردارد.ناپذیرجایگزینوشکوفانندهنقشیمحققانحصارگرای

خوداعتقادبھکھکنندمیکمکاوبھباشند، صادقبواقعباورھاآناگروببیند، راباورھاآنکذبتاکنندمیکمکاوبھکوش
بھوآگاهنقصانھاآنبھنسبترااوباشد،نقصاندچارباورھاآنصورتبندیاگروبکند،بیشتریاعتمادباورھاآنصدقبھنسبت
امنوگشودهدینیتحلیلوبحثفضایکھاستآنمحققانھانحصارگراییالزمھکھاستاعتباراینبھانگیزند.برمیآنھاجبران
مخالفاننیزورقیبیابدیلدینیدیدگاھھایصاحبانتابکوشندخودسھمبھبایدمحققانحصارگرایانکھاستاعتباراینبھوبماند،

بررسیونقدرارقیبدیدگاھھایومطرحراخوددیدگاھھایآزادانھوبمانندجامعھفکرینقدوبحثوگووگفتصحنھدردین
شکوفاییوتحققورزند.مشارکتآراءتضاربوگوھاوگفتایندرفعاالنھبایدنیزخودمحققانحصارگرایانکنند.

فراھمضددینیدیدگاھھایجملھازورقیبدینیدیدگاھھایآزادانھنقدوطرحامکانکھاستآنگرودرمحققانھدینیانحصارگرایی
باشد.

دیگریمکانوزماندراگرمحقق،انحصارگرایانجملھازداران، دینازبسیاریکھواقعیتاینازعبارتستدّومپدیده
رادیگریدینیباورھایوگرفتند،برمیرادیگریدینزیاداحتمالبھبالیدند،میدیگریدینیفرھنگمتندروآمدندمیبدنیا

دراست؟ناموجھعقالًشاندینکانونیھایگزارهصدقبھباوراندینباورکھدھدنمینشانواقعیتاینآیاانگاشتند.میصادق
درکھاستفرھنگیومکانوزمانبندتختھماباورھایازبسیاریکھاستاینحقیقتاست.منفیپاسخیابم،درمیمنکھحّدی

بھزیاداحتمالبھبالیدممیوآمدممیبدنیاباستانیوناندروبطلمیوسروزگاردرمناگرمثال،برایایم.بالیدهوآمدهبدنیاآن
نظریھبھکنممیزندگیگالیلھوکوپرنیکازپسروزگاردرکھاکنونوداشتم،باورشمسیمنظومھدرمحوریزمین-نظریھ

سیاسیواخالقی،فلسفی،علمی،باورھایجملھ(ازمنباورھایازدیگربسیاریدارم.باورشمسیمنظومھدرخورشید-محوری
اینکھگرفتنتیجھتواننمیواقعیتاینصرفبھاماام.شدهپروردهآندرکھاستفرھنگیومکان، زمان، ازبازتابیام)

کھواقعیتاینالبتھنیست.مّوجھعقالًآنھاصدقبھنسبتمنباوریااست،کاذبخورشید-محوری)نظریھبھمنباور(مثالًباورھا
ممکنکامالً امابرانگیزد.بیشترتحقیقوتأملبھرامابایدمیوتواندمیماستتاریخوجغرافیابندتختھزیادیتاحّدماباورھای

کھراباورھاییکھبرسدداوریاینبھموجھیعقالًنحوبھنھایتاًمندروشومحققانھھایبررسیوھاپژوھشازپسفردکھاست
تحت تأثیر محیط و فرھنگ زمانھ خود برگرفتھ است، بھ قدر کافی معتبر و متقن است، و باور بھ صدق آنھا بھ قدر کافی مّوجھ است.

جزمانحصارگراییدردارد.قرارمقلدانھیااندیشانھجزمانحصارگراییباتقابلدرخصوصاًمحققانھانحصارگرایی
عالوهماند.میپایبندباورھاآنبھمقلدانھوگیرد،برمیتقلیدینحوبھعمدتاًراخوددینکانونیباورھایانحصارگرافرداندیشانھ

انگاشتھدرنگخوردروجّدییاشود،میگرفتھنادیدهیکسرهیاناقضمواردوانتقاداتاندیشانھجزمانحصارگراییدرآن،بر
ندارد،درخوریاھمیتادیانآنمعنویواخالقیدستاوردھایوبدیل،دینیباورھایدیگر،ادیاندیدگاهایندرھمچنینشود.نمی

خوددینیباورھایصدقمتفرعنانھیادیگرادیانبارویاروییدراندیشجزمانحصارگرایفردنیست.ضروریآنھاازآگاھیو
رادیگرانآسانیبھکھداردباورھایشبرایقاطعی»«دالیلکھاستمعتقدجاھالنھیاانگارد،میدلیلازنیازبیوبدیھیرا

مندفاعموردانحصارگراییاست.کوردلییاعنادازناشیغالباً«دالیل»آنبرابردردیگرانمقاومتوکند،میمنکوبومجاب
در این نوشتار «انحصارگرایی محققانھ» در مقابل انحصارگرایی جزم اندیشانھ و تقلیدی است.

ازتنھاقدسیامربھتقّربورستگاریکھاستمدعیمقامایندرانحصارگراییرستگاری:مقامدردینیانحصارگرایی
میانکھاستفرضاینبرمبتنیدینیانحصارگراییپذیرد.میتحققانحصارگرا)فردمختاردین(یعنیخاصدینیکطریق
امادانست.دینیرستگاریشرطبایدرادینیباورھایصدقدیگر،بیانبھدارد.وجودمھمیربطرستگاریامکانوباورھاصدق

از انحصارگرایی دینی در مقام رستگاری می توان دست کم دو تلقی متفاوت بھ دست داد: تلقی حداکثری، و تلقی حداقلی.
داشتھباورحقدینبھکسیاگریعنیاست.دینیرستگاریکافیوالزمشرطدینیباورھایصدقحداکثری،تلقیمطابق

بھرهبیرستگاریازالجرمفردآنباشد،نداشتھباورحقدینبھکسیاگروشد،خواھدرستگاردینیحیثازالجرمفردآنباشد،
خواھد بود.

است،شدهرستگاردینیحیثازکسیاگریعنیاست.دینیرستگاریالزمشرطدینیباورھایصدقحداقلی،تلقیمطابق
آن فرد الجرم بھ دین حق باور داشتھ است.
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بنابراین،است.ناممکنمطلقارستگاریحقدینبھباوربدوناند:شریکفرضپیشیکدرحداقلیوحداکثریتلقی
ایمعنویومنش،نیکوارستھ، پارسا،انسانھایکھبپذیردبایدالجرمبپذیرد،راتلقیدواینازیکیکسیاگرکھرسدمینظربھ
ایناند.نصیببیمعنویودینیرستگاریازاند،بخشیدهروشنیوگرمامعناعالمبھواند،شدهپروردهدیگردینیسنتھایدرکھ

داوری منصفانھ و پذیرفتنی بھ نظر نمی رسد.
در مقابل این نوع انحصارگرایی تنگ نظرانھ، بھ نظر می رسد کھ دو راه در پیش روست:

یکسرهرارستگاریامکانوباورھاصدقمیانرابطھھیکجانمانندگرایانیکثرتسیاقبرفردکھاستآناّولراه
سلوکمقامدرصداقتگرودریکسرهرستگاریندارد.اورستگاریدرنقشیھیچفرددینیباورھایمدل،ایندربکند.قطع

مندبھرهرستگاریازباورھایش،ازصرفنظرباشد،خونیکوپارساانسانیاگراست.فرداخالقیزیستومعنویوفکری
خواھد شد.  در چارچوب این مدل، باورھا کامال بھ حاشیھ می روند و اھمیت دینی شان کمابیش منتفی می شود.

وباورھاصدقمیانرابطھسویکازکوشدمیمدلاینکنم.دفاعآنازمایلممنکھاستایترکیبیمدلامادّومراه
اینبماند.ایمنحداقلیوحداکثریتلقیدرمندرجنظرانھتنگانحصارگراییازدیگر،سویازوکند،حفظرارستگاریامکان

مدل ترکیبی بر دو رکن اصلی استوار است:
رستگاری دینی و معنوی است.شرط کافیرکن اّول: صداقت در مقام سلوک فکری و معنوی و زیست اخالقی

است.رستگاریشرط الزم مراتب عالیرکن دّوم: باورھای دینی صادق
از این مدل ترکیبی چند نتیجھ مّھم برمی آید:

اخالقیزندگیوباشدصادقاشمعنویوفکریسلوکدراماباشد،نداشتھصادقدینیباورھایفردیاگرآنکھ،نخست
شایستھ ای پیشھ کرده باشد، این فرد شایستھ رستگاری است.

بااشزندگیونباشدصادقاشمعنویوفکریسلوکدراماباشد، داشتھصادقدینیباورھایفردیاگرآنکھ،دّوم
معیارھا و ارزشھای اخالقی فاصلھ چشمگیری داشتھ باشد،  این فرد شایستھ رستگاری نیست.

اخالقیزندگیوباشدصادقاشمعنویوفکریسلوکدروباشد، داشتھصادقدینیباورھایفردیاگرآنکھ، سّوم
مراتب رستگاری است.عالی ترینشایستھ ای پیشھ کرده باشد،  این فرد شایستھ

جمعقابلوسازگارکامالًدینیرستگاریخصوصدرترکیبیمدلبامعرفتیاصدقمقامدرمحققانھانحصارگرایی
رستگاریخصوصدرترکیبیمدلوصدقمقامدرمحققانھانحصارگراییجمعواقعدرنوشتارایندرمنمختارنظریھاست.

دینی است.
الجرمانحصارگراییکھاستایناستشدهواردانحصارگرایینظریھبرکھانتقاداتیمھمترینازیکیعملی،حیثازاما

دینیباورھایوصادقراخوددینیباورھایفردیکھوقتیانجامد.میعملمقامدرخشونتومدارا، عدمنظری،تنگبھ
آنحامالنوکاذبباورھایسرکوببھوبزندخشونتبھدستدیگرانمقابلدرکھدادخواھدحقخودبھبداند،کاذبرادیگران
عدمونظریتنگوخشونتبادینیانحصارگراییکھنیستبیراھیمدعایاینتاریخیحیثازنظرمبھبگشاید.دستباورھا

تساھل دینی و اجتماعی ھمراه بوده است.  اما بھ نظرم در این خصوص باید بھ دو نکتھ مّھم توجھ کرد:
وتسامحعدموانحصارگراییکھبپذیریماگرحّتینیست.دوآنمیانعلّیرابطھنشانھلزوماًپدیدهدوتقارنآنکھ،نخست

اجتماعیودینیھاینامداراگرییاخشونتھاآنعلّتانحصارگراییکھآیدبرنمیامرآنازاند، بودهمقارنتاریخاً دینیخشونت
یااندیشانھجزم«انحصارگراییومحققانھ» «انحصارگراییمیانبایدمننظربھکردم،اشارهپیشترکھھمانطوراست.بوده

جزماستنبودهانحصارگراییاست، بودهتاریخطولدرنامداراگریوخشونتعلّتآنچھکھرسدمینظربھنھاد.تمایزمقلدانھ»
گشودهانتقادیوعلمیگویوگفتوبحثبھنسبتگرا)کثرتخواهوباشدانحصارگرا(خواهاندیشجزمانساناست.بودهاندیشی
اندیشیجزمکھاستدلیلھمینبھبیند.میخودھویتووجودبرتھدیدیرامخالفومنتقدحضورووجودبلکھونیست،

حرمترامنتقدومخالفگرا)کثرتخواهوباشدانحصارگرا(خواهمحققفرداماانجامد.مینامداراگریوخشونتبھبسرعت
رسدمینظربھبنابراین،داند.میانتقادیومنصفانھعلمیپژوھششکوفاییوتحققالزمشرطرااوحضورووجودونھد، می
ایشانمیاندرشایعانحصارگرایینبودند،آگاهچندانھمازوگشودهچندانیکدیگربھنسبتفرھنگھاپیشامدرنجھاندرچونکھ

انتقادیگویوگفتجایبھراخشونتبسرعتاندیشیجزماینالبتھواست،بودهاندیشانھجزمھایانحصارگراییجنسازبیشتر
می نشاند.
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فرداگرچھیعنیشناسد.میبرسمیترابودنناحقحّقشد)اشارهکھدالیلیبھ(بنامحققانھانحصارگراییآنکھ،دّوم 3

کاذبدیگرادیاندرنقیضباورھایوصادقاومختاردینکانونیباورھایکھاستمعتقدموجھیعقالً نحوبھمحققانحصارگرای
باورمقامدربودنحقداند.نمیباورھاآنصاحبانمدنیوانسانیحقوقنقضبرایکافیدلیلرارقیبباورھایکذبامااست، 

محروماجتماعیوانسانیحقوقازخودبخودیرافردھمباورمقامدربودنناحّقوکند، نمیویژهحّقصاحبخودبخودیرافرد
مداراگریھمخانھطبیعیطوربھدینی)انحصارگرایی(برخالفگراییکثرتکھمعتقدنددینیگرایانکثرتازبسیاریسازد.نمی

ادیانمیاندرآنتوزیعیاحقکردننسبیباکھکوشندمیآورندفراھمدینیجامعھدررامداراھایزمینھآنکھبرایایشاناست.
حقازمندیناندازهبھھمدیگردینآناگرکنند.تشویقیکدیگربھنسبتمدارایواحترامبھراایشانرقیبومتفاوتمکاتبو

بنابراین،بدانیم.احترامخوردرواجتماعیوانسانیحقوقواجدخوداندازهبھھمرادینآنصاحبانبایدبنابراین، است،مندبھره
حیثازفرضیپیشبررویکرداینامامندند.بھرهحقازکھانداحترامومداراخوردرعلّتاینبھرقیبادیانپیرواناینجادر

حقوقازتوانندمیاندحقباورھایصاحبکھکسانیتنھاتلقی،اینمطابقاست.شدهبناخطرناکعملیحیثازوباطلنظری
ھیچکھاستاینحقیقتاماشود.میتلقیداشتنحقکافیوالزمشرطبودنحقدیگر،بیانبھشوند.مندبھرهاجتماعیوانسانی
برایراراهبدانیم،بودنحقگرودرراداشتنحقآنکھمحضبھوندارد.وجودداشتنحقوبودنحقمیانمنطقیتالزمرابطھ
مداراواحترامآنکھجایبھمحققانھانحصارگراییمقابل،درایم.گشودهانگاریممیناحقباورھایواجدکھانسانھاییحقوقتضییع

کند.میتعریفبودنحقازمستقلراداشتنحقبخشد،تحققحقکردننسبییاکردنتوزیعطریقازرادیگرانحقدر
ادیاندرنقیضباورھایوصادقموجھیعقالًنحوبھراخوددینکانونیباورھایتواندمیمحققانحصارگرایفردیکبنابراین،

محفوظومحترمکامالًرارقیبمکاتبوادیانآنصاحباناجتماعیوانسانیحقوقحالعیندرامابداند،کاذبرارقیبمکاتبو
تلقی کند.

بخش دّوم: نقد نظریھ کثرت گرایی

نظربھاست؟ادیانتنوعپدیدهتبیینبرایمناسبتریبدیلمحققانھانحصارگرایینظریھباقیاسدرگراییکثرتنظریھآیا
پارهبھمایلمبخشایندرشود.کافیتوجھآنھابھبایدکھروبروستمّھمیچالشھایباخوددینیگراییکثرتنظریھکھرسدمی

ای از این دشواریھا بھ اختصار اشاره کنم.
تکثرنھاد.تمایزدینی»گراییکثرت«نظریھوادیان»تکثر«پدیدهمیانبایدکھکنمتأکیدنکتھاینبرمایلمابتدایک.

مدعینظریھیکعنوانبھدینیگراییکثرتاست.واقعیتآنتبیینبراینظریھیکگراییکثرتامااست،واقعیتیکادیان
میآوردم،پیشترکھھمانطورمحققانھ،انحصارگراییدھد.میدستبھراادیانتکثرپدیدهیاواقعیتازتفسیربھترینکھاست
دینیگراییکثرتنظریھبھملتزمراخودآنکھبیبگوید،خوشامدآنبھوبپذیردراادیانتکثرپدیدهباید)میمننظربھ(وتواند
بکند.

نظریھ کثرت گرایی بر دو رکن اصلی استوار است:دو.
رکن اّول عبارتست از باور بھ وجود یک موجود متعالی کھ در کانون ادیان مختلف قرار دارد.

رکن دّوم عبارتست از این باور کھ ادیان مختلف ھریک از آن حقیقت واحد متعالی کانونی بھره کمابیش یکسانی دارند.
4بنابراین، مطابق این نظریھ، ھمھ ادیان کمابیش بھ یک اندازه صادق (یا بھ تعبیر دیگر، کاذب) ھستند.

اگراماداند.میادیانتنوعپدیدهبرایتبیینبھترینوصادقراارکاناینگراییکثرتنظریھکھرسدمینظربھسھ.
بایددانندمیباطلرارکندواینازیکیکمدستکھگراییکثرتنظریھرقیبوبدیلھاینظریھالجرمباشد،صادقنظریھاین

اگرامادارد.انحصارگرایانھموضعیگراییکثرتنظریھبھنسبتگراییکثرتنظریھگویییعنیشوند.تلقیکاذب
اخالقیمنظرازودفاعغیرقابلمعرفتیمنظرازکنند)میادعاگرایانکثرتازدیگربرخیوھیک(چنانکھانحصارگرایی

ومعرفتینقایصھمانبھگراییکثرتنظریھانحصاریصدقخصوصدرراگرایانکثرتباوربایدصورتآندررسواست،
5اخالقی دچار بدانیم.

این انتقاد از جملھ مواردی است کھ پلنتیگا در نقد نظریھ کثرت گرایی ھیک مطرح می کند.  نگاه کنید بھ:5

این قرائت از نظریھ کثرت گرایی عمدتاً مبتنی است برتقریر جان ھیک.  برای آشنایی تفصیلی با نظر او، نگاه کنید بھ:4
John Hick, Problems of Religious Pluralism, Palgrave Macmillan, 1985.

درباره مفھوم «حق ناحق بودن» برای مثال، نگاه کنید بھ:3
، نشر نگاه معاصر،مدارا و مدنیت: مقاالتی در باب اخالق اجتماعیآرش نراقی، «مسلمانی و فضیلت مدارا در عرصھ عمومی» در کتاب

.١٠٢-٩١صص.کتاب،ھمانمدارا»،«پارادوکسمقالھنیزو؛٩٠-٧٩و١٣٩٢
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حقیقتآنکھاستایناصلیپرسشاست.بیشترتوضیحمحتاجمختلفادیانومتعالیوجودآنمیانرابطھاماچھارم.
متفاوتمدلدومطابقتوانمیراادیانخدایوکانونیمتعالیامرآنمیانرابطھدارد؟ادیانخدایباایرابطھچھواحدمتعالی

6درک کرد:  مدل بت عّیار، و مدل منظره الھام بخش.

آنکھمختلفیھایشیوهجزنیستندچیزیمختلفدینیسنتھایدرغیرشخصیمطلقاموروخدایانعّیار،بتمدلمطابق
ومستقلجوھرھایمختلفدینیسنتھایدرخدایاندیگر،بیانبھکند.میآشکارمختلفادیانپیروانبرراخودکانونیمتعالیامر
ماندمیآنبھوضعیتتمثیل،بابازآید.درمیشکلیبھلحظھھرکھاندمتعالیواحدامرھماناساسدربلکھنیستند،خودبھقائم
میانبھتازهھیأتیبھوکندمیتنبرایتازهمبّدللباسشبھرشودباخبرخودرعایایاحوالازمستقیماًآنکھبرایپادشاھیکھ

باوآیددرمیبازرگانمردیھیأتبھیکباررود،میمردممیانبھوآیددرمیروستایییکھیأتدریکباررود.میمردم
درافراداینتمامامابینند، میرامتفاوتیافرادظاھربھمردمموارد،اینتمامدرغیره.ونشیند،میگووگفتبھخودرعایای

واقع جز یک فرد واحد، یعنی ھمان پادشاه اما در لباس مبّدل، نیست.
انسانھاھایبرساختھواقعدرمختلفدینیسنتھایدرغیرشخصیمطلقاموروخدایانبخش،الھاممنظرهمدلمطابق

خودخالقیتوظرفیتاندازهبھیکھرآنبخشالھامحضورپرتودرومتعالیواحدامربارویاروییدرانسانھااینھستند.
میواحدزیبایمنظرهیکبرابردرامپرسیونیستنقاشگروھیکھماندمیآنبھوضعیتاینآفریند.میحضورآنازتصویری

ازبیشواقعدرھانقاشیاینجادرآفریند.میصفحھبرنقشیپذیرد،میمنظرهآنازکھتأثیریوالھاممبنایبرھریکوایستند،
دراند.پذیرفتھالھامروپیشمنظرهازجملگینقاشانکھھرچندتاباند،بازمیرانقاشانروانیساختاروذھنیتوسبکچیزھر

منظرهازمستقلوخودآنازھویتیبنابراین،اند،باوران)دین(بخوانیدنقاشانذھنمخلوقخدایان)(بخوانیدھانقاشیاینجا
(بخوانید آن امر واحد متعالی کانونی) دارند.

مستقلیجوھردینیسنتھایدرخدایانعّیار،بتمدلدرکردم،اشارهکھھمانطورزیرانیستند،جمعقابلمدلدواین
وجوھردینیسنتھایدرخدایانبخش،الھاممنظرهمدلدرامانیستند،کانونیمتعالیواحدامرآنجزچیزیواقعدروندارند

تقّرری مستقل از آن امر واحد متعالی کانونی دارند.
نوعیبھواقعدربخشالھاممنظرهمدلمثال،برایروبروست.خودخاصدشواریھایباکدامھرمدلدوایناما

طورھمینواست.متعالیواحدامرنیزوبدینخدایازمستقلومتفاوتجوھراًالفدینخدایکھچراانجامد،میچند-خدایی
الھیاتاینشویم.میروبروخدایانایمجموعھبایکبارهمامدل،اینمطابقبنابراین،غیره.ود، ج، ب،دینخدایاست

تفسیربخشالھاممنظرهمدلمطابقراگراییکثرتنظریھاگربنابرایناست.ناسازگارتوحیدیادیانسنتباکمدستچند-خدایی
تبیینگیرد)میشکلچند-خداییالھیاتنفیباصریحاً(کھتوحیدیادیانسنتکانونیتجربھوالھیاتازتواندنمینظریھاینکنیم،

شایستھ ای بدست دھد.
میپیشنھادراالھیاتنوعدوازتلفیقینھایتاًواقعدرمدلاینروبروست.خودخاصھایدشواریباھمعّیاربتمدل

سنتھایدرخداتصویرمدل،اینچارچوبدرکھاستاینآندلیلسلبی.کامالًالھیاتیکبعالوهگرایانھضدواقعالھیاتیککند:
یکراخودمیھمانکھرعایاییمثال،برایکند.نمیحکایتعالمدرواقعیتیازواستکاذبکلمھدقیقمعنایبھمختلفدینی

«اکنونکھرعایاباوراینیعنی.کنند.میخطاکلمھدقیقمعنایبھوواقعدرکنند،میتلقیغریبھبازرگانیکیاعادیروستایی
ودقیقمعنایبھدوھرھستیم»غریبھبازرگانیکحضوردرما«اکنونکھایشانباوراینیااست»حاضرمننزدروستایییک

اندازهیکبھجملگیکلمھدقیقمعنایبھادیانتمامدرخداتصویرھایواقعدرعّیار،بتمدلدربنابراین،است.کاذبکلمھواقعی
است.بیرونماادراکیدستگاهواسطھبیومستقیمدرکدسترسازکامالًھمکانونیمتعالیواحدامرآندیگر،سویازاند!کاذب

ھیچتوانیمنمیانسانھامانتیجھدروبرد،میبیرونماشناختاریدستگاهدسترسازیکسرهراآنامرآنوار«نومن»خصلت
معنایبھشود،دادهنسبتمتعالیامرآنبھکھایغیرصوریوایجابیصفتھردھیم.نسبتآنبھراغیرصوریایجابیصفت
توانمیمبناییچھبرواقعاًبدانیم.«واحد»راامرآنکھنداردامکاناساساً حّتیکھاستدلیلھمینبھبود.خواھدکاذبکلمھدقیق
چندینکھنکنیمفرضچرااست؟مختلفادیاندرخدایانمختلفتصاویرمنشاء«واحد»کانونیواقعیتیککھکردادعا

اینبھیکبارهگویندمیسخنناپذیربیاناستعالییواقعیتیکازادیانکھادعااینازھیکاست؟کاردرجنسایناز«واقعیت»
نیست.مّوجھمنطقاًجھشایناماگویند.میسخنواحدناپذیربیاناستعالییواقعیت«یک»ازادیاناینتمامپسکھجھدمیادعا

این دو مدل را جوروج ماورودس در نقد نظریھ کثرت گرایی ھیک مطرح کرده است.  برای آشنایی با نقد ماورودس نگاه کنید بھ:6
George Movrodes, “Polytheism”, in The Philosophical Challenge of Religious Diversity, ed. By Philip
Quinn and Kevin Meeker, Oxford University Press, 2000, Ch. 8. Esp. pp. 148-149.

Plantinga, “A Defense of Religious Exclusivim”, pp. 520-521.
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واحدواقعیت«یک»باواقعدرکھباشیم)داشتھتوانیمنمیدلیلیھیچھیک،نظریھمبنایبرآن،ازمھمتر(ونداریمدلیلیھیچما
ایندر«تعالی» آیااست؟«متعالی» باشد)واحدآنکھفرض(بھواحدامرآنمبناییچھبرآن،برعالوهداریم.سروکارمتعالی
آندراست،این«متعالی»معنایاگرگفت؟تواننمیایجابیسخنھیچھست) (ھرچھامرآندربارهکھدارداینجزمعناییسیاق

کھاستاعتباراینبھدارد؟وجوددیگر،سویازامریچنانعدموسو، یکاز«متعالی» امرآنمیانپدیداریتفاوتچھصورت
نظریھ الھیاتی ما درباره آن امر متعالی کانونی یکسره سلبی و از معنا و صفت ایجابی تھی خواھد بود.

اینانجامد.میسلبییکسرهالھیاتیکوگرایانھضدواقعالھیاتیکترکیببھنھایتاًعّیاریبتمدلکھروستایناز
تمامواقعدرکھچراماند.بازمیوجودیوحدتادیانوتوحیدیادیانسنتکانونیتجربھوالھیاتتبیینازھمجدیدالھیات

دارد،قرارادیاناینکانوندرادعا)بھبنا(کھمتعالیامرآندربارهوداند،میکاذبکلمھدقیقمعنایبھراادیاناینخداشناسی
مطابقگراییکثرتنظریھکھاستچیزیحداکثرمحضسکوتاینوبودنکذبادعایآنندارد.محضسکوتجزسخنیھیچ

مدل بت عّیاری می تواند درباره پدیده تنوع ادیان بدست دھد.
ازراادیانازایپارهکھاستمتعھدمفروضاتیبھگراییکثرتنظریھبگیریم،نادیدهرافوقمشکالتاگرحّتیپنجم.

بھندارد.باورعالمایندرمتعالیامریبھاساساًتبتیبوداییآیینمثال،براینھد.میبیرونحقصاحبومشروعادیاندایره
بھکھآنجاازوگذارد،میبیرونحقیقتازمندبھرهادیاندایرهازراآییناینگراییکثرتنظریھکھرسدمینظربھترتیباین

دلیلبھبودا،آیینپیروانکھبگیریمنتیجھبایدآیاداند،میبودن»«حقگرودرراداشتن»«حقگراییکثرتنظریھرسدمینظر
ناحق بودن باور دینی شان، در قیاس با سایر ادیان بھره مند از حقیقت، از حقوق انسانی و اجتماعی کمتری برخوردارند؟

الفدینکھکنیدفرضمثال،برایاست.ناتوانمحوریومّھمدینیھایایدهبرخیتبیینازگراییکثرتنظریھششم.
وصادقدوھرتواندنمیدیندواینباورھایاست.قدیمجھانکھباشدمعتقدبدینواست، شدهخلقعدمازجھانکھباشدمعتقد
وباشد،معتقدتناسخنظریھبھمرگازپسبشروضعیتدربارهالفدینکھکنیدفرضیاباشد.واحدامریکازایتجلّییانمود
درراخودشخصیحیاتمرگازپسانسانکھباشدمعتقدجدینوباشد،داشتھباورجسمانیمعادیاروحیرستاخیزبھبدین
ھمچنینشوند؟تلقیصادقواحدآندروجملگیتوانندمیگانھسھھایتلقیاینآیابازد.درمیغیرشخصیفراتروجودیک

واقعاًعیسیآیارسد.نمینظربھتوضیحقابلھیک-کانتیگرایانھکثرتمدلباکھاندتاریخیادعاھایمتضمنمختلفادیان
آننقیضکھباشدمعتقدبایدالجرماست،دادهرخبواقعواقعھاینکھباشدمعتقدکسیاگربازگرداند؟حیاتبھمرگازراایلعازر

باوروداند،میصادقرامدعااینکھمسلمانیباورآیااست؟بودهخداوندجانبازراستینپیامبریمحّمدآیااست.کاذبباور
تکثرھایگونھاینتواندمیچگونھگراییکثرتنظریھواحدند؟امریکتجلّیدوھرداند،میکاذبرامدعااینکھمسیحییک

مّھم و محوری در قلمرو ادیان را تبیین کند؟
ھمضددینودینمیاننسبتبھراآنتوانمییااستمحدودبینا-دینیقلمروبھدینیگراییکثرتنظریھآیاھفتم.

تکثروتنوعپدیدهبارویاروییدرداردباورخوددینانحصاریصدقبھکھفردیھیک، گراییکثرتنظریھمطابقدارد؟تسّری
استداللھمینالگویبرآیافروبنھد.مختارشدینانحصاریصدقبھراخودباورکھاستملزماخالقیومعرفتیحیثازادیان
ادیانآنبھونشستھادیانھمھکانوندرکھاستمعتقدواحدمتعالیامریکوجودانحصاریصدقبھکھفردیکردادعاتواننمی

ندارند،باورمتعالیامرییادینھیچبھاساساًکھخردورزیوفرھیختھانسانھایانبوهبارویاروییدرافشاند،مینوریکسانبھ
باآیادرآورد؟تعلیقبھاست،نشستھادیانآنکانوندرادعا) بر(بناکھاستعالییحقیقتوادیانبھنسبتراخودباوربایدالجرم
بارویاروییدرگرایی،کثرتنظریھصدقبھنسبتگراکثرتفردانحصارگرایانھباورتداومگرایان،کثرتاستداللمبنایفرض
نحویبھتواندمیفردمبناییچھبراست؟دفاعقابلاخالقیومعرفتیحیثازصادق،واخالقی،فرھیختھ،خداناباورانانبوه

سازگار در قلمرو تنوع درون دینی کثرت گرا باشد اما در رویارویی با تنوع و تکثر برون دینی موضعی انحصارگرایانھ اختیار کند؟
استمعتقدکھمسلمانیکند.میدشواررادینیایمانوالتزامامردینیگراییکثرتنظریھکھرسدمینظربھھشتم.

بسیارصدقواسالمیاختصاصاًھایآموزهمیانرابطھکھبگیردنتیجھبایدالجرمھندو،آیینکھاستصادقاندازهھمانبھاسالم
مینظربھبپذیرد،وجودتمامبارادینیفردیآنکھبرایامااست.صادقنیزادیانسایرپیرواندربارهنکتھھمینواست،ضعیف

دھد.میبدستجھانبافردرابطھوجھانماھیتازمعتبرتروترعمیقدرکیگوییکھببیندچنانرادینآنبایدفردآنکھرسد
دعاھایواست،ناظرجھانبراوعنایتکھداردمتشخصخالقیجھانکھمعتقدندباوراندینتوحیدیادیانسنتدرمثال،برای

اوباورکھکندتصدیقبایدالجرمبپذیرد،رادینیگراییکثرتنظریھفردایناگرامادھد.میپاسخآنبھوشنودمیرابندگانش
واستناشناختنیوناشناختھکامالًصفاتیبانامتشخصنیروییتقلیبپنجھدرعالماینکھاستبدیلباوراینارزھمخدااینبھ

سلوکمبنایکھرسدمینظربھصورتایندرنھ.یاکردبرقرارشخصیایرابطھنیروآنباتوانمیآیاکھنیستمعلوماساساً
دینی این فرد کھ از جملھ متضمن التزام بھ آیین ھایی مبتنی بر فرض چنان خدای متشخص دعا نیوشی است، کامالً لرزان می شود.
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حیثازھمرستگاریمقولھخصوصدرترکیبیمدلھمراهبھمحققانھانحصارگرایینظریھرسدمینظربھآنکھحاصل
میپاسراناباور)دینوباوردیناز(اعمدیگرانحقّ درمداراجوییواحتراموادیانتنوعھماست،دفاعقابلاخالقیومعرفتی

دارد، و ھم از پاره ای آفات و دشواری ھای نظریھ کثرت گرایی دینی و نیز انحصارگرایی جزم اندیشانھ پیراستھ است.

آرش نراقی
٢٠١٩دسامبر١

کالج موراوین،  پنسیلوانیا
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