آﯾﺎ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﻌﻘول اﺳت؟
)ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﻘدھﺎی ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﻠﮑﯾﺎن(
ﭼﻧدی ﭘﯾش )و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﺄﺧﯾر( ﺑﺎﺧﺑر ﺷدم ﮐﮫ دوﺳت ﮔراﻣﯽ آﻗﺎی ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﻠﮑﯾﺎن در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎی اﺳﺗﺎد ﻣﻠﮑﯾﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﻣﻧﺗﻘدان« )ﺑﺧش دّوم( 1ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ را در ﻧﻘد ﻧظرات ﻣن در ﺧﺻوص ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮫ
»ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی در ﻗﻠﻣرو دﯾن« 2آورده اﺳت .اﯾﺷﺎن در آن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر دﺳت ﮐم ﭼﮭﺎر اﻧﺗﻘﺎد اﺻﻠﯽ را ﺑر ﻧظرات ﻣن
وارد داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﮐوﺷم ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺟﮭد ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب ارزﻧده ﺷﺎن ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﯾﺎن ﮐﻧم.
)(١
اﻧﺗﻘﺎد اّول :ﻣن در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی« آورده ام ﮐﮫ ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ در ﮔرو دو اﻣر اﺳت:
)ﻧﺧﺳت( ﻣﻌﻘوﻟﯾت درون دﯾﻧﯽ )ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻓرد دﯾن ﺑﺎور ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣل ﮔراﯾﺎﻧﮫ ،ﻗراﺋن
ﻏﯾرﮔزاره ای )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ( و ﻗراﺋن ﮔزاره ای )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﺑﺎورھﺎی درون دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل از دﯾن( ﺗﺻدﯾق ﮐﻧد(؛
)دّوم( ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺣداﻗﻠﯽ ﺑرون دﯾﻧﯽ )ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻓرد ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻌﻘوﻟﯾت درون دﯾﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﻣورد ﻧﺎﻗض
ﻧﻘض ﻧﺎﺷده ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(.
ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻠﮑﯾﺎن از ﻧظر ﻓوق اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﻣن در دﻓﺎع از ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﻣدﻋﯽ ﺷده ام ﮐﮫ اﮔر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻧﺗواﻧﻧد
ﮐذب ﺑﺎور دﯾﻧﯽ ﻣن را ﻧﺷﺎن دھﻧد ،اﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﺻدق ﻣدﻋﺎی ﻣن اﺳت ،و اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻐﺎﻟطﮫ ای آﺷﮑﺎر اﺳت .او در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯽ
ﮔوﯾد» :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم از ﺿﻌف دﻟﯾﻠت ﮐذب ﻣدﻋﺎﯾت را ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرم ،ﺻدق ﻣدﻋﺎﯾت را ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗو
ﺑﺎﯾد آﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷﯽ .اﮔر دﻟﯾﻠت ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﺑﺎﯾد آﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮕوﯾﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم ﻣدﻋﺎﯾم ﺻﺎدق اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎذب .ﺗﺻور آﻗﺎی
ﻧراﻗﯽ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﻟﯾل ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﭼون ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐذب ﻣدﻋﺎ را ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ،ﭘس ﻣﯽ ﺷود ﺻدق ﻣدﻋﺎ را ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت[...] .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺗدﯾن وﻗﺗﯽ دﻟﯾل اش ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﺑﺎﯾد آﮔﻧوﺳﺗﯾﮏ ﺑﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮕوﯾد ﻧﻣﯽ داﻧم اﯾن ﻣدﻋﺎ ﯾﺎ ﻋﻘﯾده ﯾﺎ ﺑﺎور ﺻﺎدق اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎذب«.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣن ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﻘﺻود اﯾﺷﺎن را ﺑدرﺳﺗﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ادﻋﺎی اﯾﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣن
ﻧﺗواﻧم ﺻدق ﮔزاره اﻟف را ﺑرای ﺗو اﺛﺑﺎت ﮐﻧم ،در آن ﺻورت دﻟﯾل ﻣن ﺑرای ﺑﺎورم ﺑﮫ ﺻدق ﮔزاره اﻟف »ﺿﻌﯾف« اﺳت ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﻣن ﺧود ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻدق ﮔزاره اﻟف ﻻادری ﺷوم .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ،ظﺎھرا ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﻠﮑﯾﺎن ،از اﯾﻧﮑﮫ ﺗو دﻟﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣن ﺑرای ﺻدق
ﮔزاره اﻟف ﻋرﺿﮫ ﮐرده ام ،ﺿﻌﯾف ﻣﯽ داﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرم ﮐﮫ ﭘس دﻟﯾﻠﯽ ھم ﮐﮫ ﻣن ﺑرای ﺻدق ﮔزاره اﻟف دارم ﺿﻌﯾف اﺳت ،و
ﻟذا ﺗداوم ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﮔزاره اﻟف ﻧﺎﻣوﺟﮫ اﺳت .اﮔر ﻗراﺋت ﻣن از ﻋﺑﺎرات اﯾﺷﺎن درﺳت ﺑﺎﺷد ،در آن ﺻورت ﺑﮫ ﻧظرم ادﻋﺎی اﯾﺷﺎن
درﺳت ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮕذارﯾد ﺑرای روﺷن ﺷدن ﻣدﻋﺎﯾم ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑزﻧم :ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﺗﺑﮭﮑﺎر ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﻧد ،و ﺻﺣﻧﮫ را
ﭼﻧﺎن ﻣﺎھراﻧﮫ آراﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗراﺋن ﺣﮑﺎﯾت از آن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻗﺎﺗل ﻋﻠﯽ ﺑوده ام .ﭘﻠﯾس ﻣن را ﺑﮫ ﺟرم ﻗﺗل ﻋﻠﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑرای ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑرد .در دادﮔﺎه دادﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﻗراﺋﻧﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺟرم ﺑودن ﻣن اﺳت ﺑﮫ ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣن ﺑوﺿوح ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم وﻗوع ﻗﺗل ﻋﻠﯽ در ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧودم ﺧﻠوت ﮐرده ﺑودم و اﺳﺎﺳﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﻧﺑوده ام .اﻣﺎ
ﭼون ﺷﺎھدی ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻣدﻋﺎﯾم ﻧدارم ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ام ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧم .ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ )ﺑﺣق( دﻻﯾل ﻣن را ﺑرای
ﺻدق ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ام »ﺿﻌﯾف« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،و ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر )ﺑﺣق( ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎری ﻣن ﺣﮑم ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ آﯾﺎ از اﯾﻧﮑﮫ دﻟﯾل ﻣن ﺑر ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ام
)ﯾﻌﻧﯽ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑوﺿوح ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗﺗل در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﻧﺑوده ام( از ﺣﯾث ﻣﻌرﻓﺗﯽ از ﻣﻧظر ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ )ﺑﺣق(
ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن دﻟﯾل از ﺣﯾث ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﻣن ھم ﺿﻌﯾف اﺳت ،و ﻟذا ﻣن ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ
ﺧود را ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑداﻧم ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ام را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق درآورم؟ ﺑﮫ ﻧظرم روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .ﻣن ﺑوﺿوح ﻣﯽ
داﻧم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم وﻗوع ﺟﻧﺎﯾت در ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑوده ام ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﺎﻣﻼ ﺣق دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ﺧودم ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ دﻟﯾل ﻣن ﺑر
ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ام از ﻣﻧظر اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ﻗوی و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت .اﯾﺷﺎن ﺣق دارﻧد ﮐﮫ دﻟﯾل ﻣن را ﺿﻌﯾف ﺑداﻧﻧد و ﺑﮫ
ﮔﻧﺎھﮑﺎری ﻣن ﺣﮑم دھﻧد ،وﻟﯽ از اﯾن اﻣر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ام اﻣری ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت ،و ﻣن ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺿﺎی
ھﯾﺄت ﻣﻧﺻﻔﮫ ﺧود را ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑداﻧم ﯾﺎ دﺳت ﮐم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ام ﻣوﺿﻌﯽ ﻻادری ﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧم.

 1اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗوﺳط آﻗﺎی ﺣﺟت ﷲ ﻧﯾﮑوﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت و در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت:
http://www.neeloofar.org/index.php/mostafamalekian-2/1755-181196
» 2ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی در ﻗﻠﻣرو دﯾن :ﻧظرﯾﮫ ای در ﺑﺎب ﻣﻧطق اﺻﻼح ﻓﮑر دﯾﻧﯽ در اﺳﻼم« ،آرش ﻧراﻗﯽ ،ﺳﻧت و اﻓق ھﺎی ﮔﺷوده ،ﻧﺷر ﻧﮕﺎه
ﻣﻌﺎﺻر ،ﭼﺎپ اّول ،١٣٩۵ ،ﺻص.٧١-۵ .
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اﻟﺑﺗﮫ اﮔر در ﻣﺛﺎل ﻓوق دادﺳﺗﺎن ﺑﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣن ﻣد ّﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ داروھﺎی روان ﮔرداﻧﯽ ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
از ﺟﻣﻠﮫ ﻋوارض آﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﺣﺎﻓظﮫ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧﺎطره ھﺎﯾﯽ ﮐﺎذب در آن ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﻧد ،در آن ﺻورت ﺑﺎور
ﻣن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آﻧﮑﮫ ﻣن ﺑوﺿوح ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم وﻗوع ﺟﻧﺎﯾت در ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑوده ام ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺎﻗض روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ،و اﮔر
ﻣن ﻧﺗواﻧم اﯾن ﻣورد ﻧﺎﻗض را دﻓﻊ ﮐﻧم ،در آن ﺻورت از ﺣﯾث ﻣﻌرﻓﺗﯽ دﺳت ﮐم ﺑﺎﯾد در ﺻدق ﺑﺎورم و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ام ﺗردﯾد ﮐﻧم،
و در آن ﺑﺎره ﺣﮑم ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾق ﺣﮑم ﺑدھم.
)(٢
اﻧﺗﻘﺎد دّوم :ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر اﺷﺎره ﮐردم ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣدﻋﯾﺎت ﻣن در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی« اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾن داران
ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ،و ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ اﺳت .در اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎن
ﺗﺻدﯾق ﺑﺎور دﯾﻧﯽ اﺳت و ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎور دﯾﻧﯽ را )در ﻏﯾﺎب ﻣوارد ﻧﺎﻗض ﻧﻘض ﻧﺎﺷده( ﻋﻘﻼً ﻣوﺟﮫ ﺳﺎزد .ﻣﻠﮑﯾﺎن در ﻧﻘد
اﯾن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ در ﻋﺎﻟم دﯾﻧداری اﺻﻼ ﺑﺎورھﺎی اﯾن ﺗﯾﭘﯽ ]ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﺟرﺑﮫ[ ﻧدارﯾم [...] .در ﺑﯾرون از دﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎورھﺎﯾﯽ
]ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎورھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ[ دارﯾم ،وﻟﯽ در ﻋﺎﻟم دﯾﻧداری ﻧدارﯾم «.ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر از ﻣﻧظر ﻣﻠﮑﯾﺎن ،ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎوری دﯾﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ
»ﻣﻔﮭوم ﺑﻼﻣﺻداق« اﺳت.
ً
ﭘﺎﺳﺦ :ﻋﺑﺎرات ﻣﻠﮑﯾﺎن در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧدان روﺷن ﻧﯾﺳت .آﯾﺎ ﻣﻘﺻود او اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻧظر ﭘدﯾدارﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﯾزی ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ« در ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت دﯾﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت؟ اﮔر ﻣﻘﺻود وی اﯾن ﺑﺎﺷد ،در آن ﺻورت ﭘذﯾرش ﻣدﻋﺎی او ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺳرﺷﺎر از ﮔزارش ھﺎی دﯾن ورزان از ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود اﺳت .از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺗﺎ دﯾن ورزان
ﻋﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗواﺗر از ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺧود ﮔزارش داده اﻧد .ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺳﺧن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺣﺗ ّﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ ﻣﻌﺗﺑر و واﻗﻊ ﻧﻣﺎ ﺑوده اﺳت و ﺗﻔﺳﯾر و ﮔزارش ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ از ﻣﺣﺗوای آن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻟزوﻣﺎ ً دﻗﯾق و ﺻﺎدق ﺑوده اﺳت.
اﻣﺎ ﻗطﻌﺎ ً ﻣﻌﻧﺎی آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﮐم از ﻣﻧظر ﭘدﯾدارﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از دﯾن ورزان ﺧود را واﺟد ﭼﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد،
و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود را ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭼﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐرده اﻧد.
ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﻠﮑﯾﺎن ﻣﺎﯾل ﻧﺑﺎﺷد اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از دﯾن ﺑﺎوران ﻣدﻋﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑوده
اﻧد و دﺳت ﮐم ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭼﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﻋﺑﺎرات او را ﺑﮫ ﻧﺣو
دﯾﮕری ﺑﻔﮭﻣﯾم .ﺷﺎﯾد ﻣﻘﺻود او اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ادﻋﺎی دﯾن ﺑﺎوران در ﺧﺻوص اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑﺎطل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ درﺳت اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن )وﻟو ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ( ادﻋﺎ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ دﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻣﺎ آن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ(
ﻧﺎﻣﻌﺗﺑر و ﻏﯾراﺻﯾل اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛﻼً زاده ﺗّوھم و ﺧﯾﺎل اﻧدﯾﺷﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ ﺑوده اﻧد ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ در ﻓﮭم و ﺗﻔﺳﯾر
ﻣﺣﺗوای آن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ ﺧطﺎ ﮐرده اﻧد .اﯾن ﻣدﻋﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﺷروط ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺳت ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧدای
ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی وﺟود ﻧدارد ﯾﺎ اﻣر ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﯾرون از ﻗﻠﻣرو ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،در آن ﺻورت ﭼﻧﺎن ﻓردی ﺣ ّ
ق دارد ﮐﮫ در
اﻋﺗﺑﺎر و اﺻﺎﻟت ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح دﯾﻧﯽ ﺗردﯾد ﮐﻧد ،و ﻣدﻋﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم دﯾن داری اﺳﺎﺳﺎ ً واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ اﺻﯾل
وﺟود ﻧدارد ،و ﻟذا ﺑﺎورھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت در واﻗﻊ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧوﻋﯽ ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﯾﺎ ﺧطﺎی ادراﮐﯽ اﻧد و آن ﺑﺎورھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان
)دﺳت ﮐم ﺻرﻓﺎ ً( ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﭼﻧﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺣﺗ ّﯽ در ﺑﺎدی ﻧظر ﻣّوﺟﮫ داﻧﺳت .ﻣﻠﮑﯾﺎن اﻟﺑﺗﮫ ،در ﺣد ّی ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ،ھﯾﭻ دﻟﯾل روﺷن
و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای در ﻧﻔﯽ ﺧدای ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی ﯾﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﺧداﯾﯽ )ﺑﮫ ﻓرض وﺟود( ﻋرﺿﮫ ﻧﮑرده اﺳت .و در ﻏﯾﺎب ﭼﻧﺎن دﻻﯾﻠﯽ
اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ادﻋﺎی او را ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ داﻧﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن داوری ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود را در ﺧﺻوص اﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ وﻗﺗﯽ ﻣوﮐول ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ
ﻣﻠﮑﯾﺎن دﻻﯾل ﺧود را ﺑرای ﭼﻧﺎن ادﻋﺎی دﺷوار و درﺷﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﻣدﻋﺎی ﻣﻠﮑﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﺗر از اﯾﻧﮭﺎﺳت .ﺷﺎﯾد ﻣﻘﺻود او ﺻرﻓﺎ ً اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم واﻗﻊ ﻏﺎﻟب دﯾن داران ﺑﺎورھﺎی
دﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ اﺻﯾل )اﮔر ھم ﺑواﻗﻊ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت و ﻓﻘط
ﺑرای ﮔروھﯽ اﻧدک از ﻧﺧﺑﮕﺎن دﺳت ﻣﯽ دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﮭﺎدن ﺗﻧﮫ ﺗﻧوﻣﻧد دﯾن ﺑر ﺳﺗون ﻧﺣﯾف ﺗﺟرﺑﮫ دﯾﻧﯽ ﺗﺻوﯾری ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده از
واﻗﻌﯾت دﯾن در ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ دھد .اﮔر ﻣﻘﺻود ﻣﻠﮑﯾﺎن اﯾن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ او ﻣواﻓﻘم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣن در ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ
»ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی« ﺑﮫ ﺗﮑرار و ﺗﺄﮐﯾد آورده ام ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ دﯾن ﺑﺎوران ﻣﺗﮑﺛر اﺳت و ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از آن
ﻣﻧﺎﺑﻊ )ھرﭼﻧد از ﻣﻧظر ﻣن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ( اﺳت.
)(٣
اﻧﺗﻘﺎد ﺳّوم :ﻣﻠﮑﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻣن در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی« ﻣرﺗﮑب »ﻣﻐﺎﻟطﮫ اﻧداﺧﺗن ﺑﺎر ﺑرھﺎن ﺑﮫ دوش ﻣﺧﺎﻟف«
ﺷده ام .ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﺎﺑق ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻠﮑﯾﺎن ،دﯾن ﺑﺎوران دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود ﻧدارﻧد ،و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻗﺎﻣﮫ ﺑرھﺎن را ﺑﭘذﯾرﻧد
و ﺑرای ﺑﺎورھﺎی ﺧود دﻟﯾل ﺑﯾﺎورﻧد ،ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻗﺎﻣﮫ ﺑرھﺎن را ﺑر دوش رﻗﯾب ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ،و ﻣدﻋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺻدق
ﺑﺎورﺷﺎن دﻟﯾل ﺑﯾﺎورﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ رﻗﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐذب ﺑﺎور اﯾﺷﺎن اﻗﺎﻣﮫ دﻟﯾل ﮐﻧد .او در ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣﻐﺎﻟطﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم »اﻟف ب اﺳت« ،و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳود ﻣدﻋﺎی ﺧودم دﻟﯾل ﺑﯾﺎورم ،ﺑﮕوﯾم :ھر ﮐس ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ »اﻟف ب ﻧﯾﺳت«
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ﺑر »اﻟف ب ﻧﯾﺳت« دﻟﯾل ﺑﯾﺎورد [...] .ﺗو اﮔر دﻟﯾل ﻧداری ﺑر اﻟف ب اﺳت ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﭘﯾﺳﺗﻣوﻟوژﯾﮏ ﺣق »اﻟف ب اﺳت« ﮔﻔﺗن ﻧداری،
وﻟو »اﻟف ب اﺳت« ﮔﻔﺗن ات درﺳت ﺑﺎﺷد«.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺻورﺗﺑﻧدی ﻣﻠﮑﯾﺎن از ﻣدﻋﺎی ﻣن درﺳت ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد .ﻓرض ﻣﻠﮑﯾﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻧظر ﻣن دﯾن
ﺑﺎوران ﺑرای ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﻣن روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻠﮑﯾﺎن ﭼﯾﺳت .ﻣن
در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی« ﺑﺧش ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ را ﺑﮫ ﺑﺣث درﺑﺎره ﻣﺑﺎﻧﯽ ﭘذﯾرش ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ از ﻣﻧظر دﯾن ﺑﺎوران اﺧﺗﺻﺎص داده ام،
و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺗوﺿﯾﺢ داده ام ﮐﮫ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ دﯾن ﺑﺎوران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣل-ﺑﻧﯾﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ-ﺑﻧﯾﺎن ،و/ﯾﺎ ﺑﺎور-ﺑﻧﯾﺎن ﺑﺎﺷد .و ﺗداوم
اﻟﺗزام اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺷﺎن ﺑر اﯾن ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼً ﻣّوﺟﮫ اﺳت ﻣﺎدام ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻣورد ﻧﺎﻗض ﻧﻘض ﻧﺎﺷده ای ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺗﺟرﺑﮫ ای از ﺣﺿور ﺧداوﻧد را در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود آزﻣوده ﺑﺎﺷم ،و ﻧﯾز ﭘﺎره ای ﺑراھﯾن اﺛﺑﺎت وﺟود ﺧدا
را ھم ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،و ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻘدھﺎی وارد ﺑر ﺑﺎور ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد )ﻣﺛﻼ ﺑرھﺎن ﺷّر( از ﻧﻔﯽ وﺟود
ﺧدا ﻧﺎﺗوان اﺳت .در اﯾن ﺷراﯾط ﻣن از ﺣﯾث ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺣق دارم ﮐﮫ ﺑﺎور ﺧود را ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد ﺣﻔظ ﮐﻧم .ﺣﺎل ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻓردی ﺧداﻧﺎﺑﺎور درﻣﯽ رﺳد و از ﻣن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ از ﺑﺎور ﺧود ﺑﮫ ﺧداوﻧد دﺳت ﺑﺷوﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎﻣﻼً طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن از آن ﻓرد
ﺑﺧواھم دﻻﯾل ﺧود را در ﻧﻔﯽ ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﺧداوﻧد اراﺋﮫ ﮐﻧد .آﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﮫ دﻟﯾل در اﯾن ﺷراﯾط دراﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ورطﮫ ﻣﻐﺎﻟطﮫ اﺳت؟ ﺑﻌﯾد ﻣﯽ
داﻧم .ﺣﺎل ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرد ﺧداﻧﺎﺑﺎور دﻟﯾل ﺧود را در ﻧﻔﯽ ﺧداوﻧد ﻋرﺿﮫ ﮐرد ،و ﻣن ﺗواﻧﺳﺗم ﻧﺷﺎن دھم ﮐﮫ آن دﻟﯾل از اﺛﺑﺎت ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣورد ﻧظر او ﻧﺎﺗوان اﺳت .آﯾﺎ در اﯾن ﺷراﯾط ﻣن ﺣق دارم ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﺎور ﺧود ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﻣﺎﻧم؟ آﯾﺎ اﮔر در اﯾن ﺷراﯾط ﻓرد
ﺧداﻧﺎﺑﺎور ھﻣﭼﻧﺎن اﺻرار ﺑورزد ﮐﮫ ﻣن از ﺣﯾث ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻣوظﻔم ﮐﮫ ﺑﺎور ﺧود را ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻓروﺑﻧﮭم ﯾﺎ آن را ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾق درآورم ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
او ﻣّوﺟﮫ و ﻗﺎﺑل دﻓﺎع اﺳت؟ ﺑﮫ ﻧظرم ﭘﺎﺳﺦ روﺷن اﺳت.
)(۴
اﻧﺗﻘﺎد ﭼﮭﺎرم :ﺳراﻧﺟﺎم آﻧﮑﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻣدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣن در ﺧﺻوص ﻣﻌﻘوﻟﯾت ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ اﮔر ھم ﮐﺎرﺑردی
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط درﺑﺎره ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﮔزاره ھﺎی »ﺧرد ﮔرﯾز« ﻣﺗن ﻣﻘد ّس ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺗن ﻣﻘد ّس ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎ ﯾﺎ ﮔزاره
ھﺎی »ﺧردﺳﺗﯾز« )ﯾﻌﻧﯽ ﮔزاره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻼف ﻋﻘل اﻧد( و »ﺑﯽ رﺑط« )ﯾﻌﻧﯽ ﮔزاره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﺑط ﺧود را ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ از دﺳت داده
اﻧد( ﻣﯽ رﺳﯾم ،آن ﻣدل ﮐﺎرآﯾﯽ و اطﻼق ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣن روﺷن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻟﯾل ﻣﻠﮑﯾﺎن ﺑرای اﯾن ادﻋﺎ ﭼﯾﺳت .ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن
ﻣدﻋﺎ ﻣﯽ آورد ﭼﻧدان روﺷﻧﮕر ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭼرا از ﻧظر او ﻣدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣن ﺑر ﻣوارد »ﺧردﺳﺗﯾز« و »ﺑﯽ
رﺑط« ﻣﺗن ﻣﻘد ّس ﻗﺎﺑل اطﻼق ﻧﯾﺳت .از اﯾن رو ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھم ﮐﮫ ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣن ﺑر ﻣوارد
ﻣورد ﻧظر ﻣﻠﮑﯾﺎن اطﻼق ﻣﯽ ﺷود.
ﻣوارد ﺧردﺳﺗﯾز :ﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﯾﮏ ﺑﺎور »ﺧرد ﺳﺗﯾز« اﺳت؟ در ﺣد ّی ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ،ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﮔزاره اﻟف در
ﺻورﺗﯽ ﺧرد ﺳﺗﯾز اﺳت ﮐﮫ آن ﺑﺎور دﺳت ﮐم ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺎﻗض ﻧﻘض ﻧﺎﺷده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﮔزاره اﻟف ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺎﻗض روﺑرو ﻣﯽ ﺷود ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دو ﭘرﺳش اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھم (١) :آﯾﺎ آن ﻣورد ﻧﺎﻗض ﺑواﻗﻊ ﻧﻘض ﻧﺎﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ؟ )(٢
اﮔر آن ﻣورد ﻧﺎﻗض ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﻘض ﻧﺎﺷده اﺳت ،در آن ﺻورت ﻣطﺎﺑق ﻣدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣن واﮐﻧش ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟
ﻣدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣن ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎدی« ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آورده ام ،ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻧﯽ ﺑرای اﯾن وﺿﻌﯾت دارد:
اﮔر ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﮔزاره اﻟف ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺎﻗض ﺑواﻗﻊ ﻧﻘض ﻧﺎﺷده روﺑرو ﺷود )ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻠﮑﯾﺎن ،ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ آن ﮔزاره
ﺧردﺳﺗﯾز اﺳت( ،در آن ﺻورت ﺗداوم ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﮔزاره اﻟف از ﺣﯾث ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﺎﻣّوﺟﮫ ﺧواھد ﺑود .در اﯾن ﺷراﯾط دو راه ﭘﯾش روی ﻣن
ﮔﺷوده اﺳت :ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮑوﺷم ﺗﻔﺳﯾر ﺑدﯾﻠﯽ از آن ﺑﺎور ﺑﮫ دﺳت دھم ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﻣورد ﻧﺎﻗض ﻧﻘض ﻧﺎﺷده اﯾﻣن ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﮔر اراﺋﮫ ﭼﻧﺎن
ﺗﻔﺳﯾر ﺑدﯾﻠﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،در آن ﺻورت ﺑﺎﯾد از آن ﺑﺎور دﺳت ﺑﺷوﯾم.
ً
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﻠﮑﯾﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻣﻧطق ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺻوﻟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﺣﺗﻣﺎﻻ اﺧﺗﻼف ﻧظر اﺻﻠﯽ ﺑر ﺳر آن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣورد ﻧﺎﻗض
ﺑواﻗﻊ ﻧﻘض ﻧﺎﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،و اﮔر ھﺳت ،آﯾﺎ اراﺋﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑدﯾﻠﯽ از آن ﺑﺎور ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﻣورد ﻧﺎﻗض اﯾﻣن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن و ﻣن ھر دو ﻣواﻓق اﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺑرھﺎن ﺷّر ﻣﻌﺗﺑر و ﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﺷد ،ﺗداوم ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدای ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی
)ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠق ،ﻋﺎﻟم ﻣطﻠق ،و ﺧﯾر ﻣﺣض( ﻋﻘﻼً ﻧﺎﻣّوﺟﮫ ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ظﺎھرا ً ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﻣن
ﺑرھﺎن ﺷّر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣورد ادﻋﺎﯾش ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد )و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑواﻗﻊ ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺎﻗض ﻧﻘض ﻧﺎﺷده ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدای ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی ﻧﯾﺳت
و ﻟذا ﺗداوم ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﺧدای ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻘﻼً ﻣّوﺟﮫ اﺳت( ،و ﻣﻠﮑﯾﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ آن ﺑرھﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣورد ادﻋﺎﯾش را اﺛﺑﺎت
ﻣﯽ ﮐﻧد )و ﻟذا ﺑواﻗﻊ ﯾﮏ ﻣورد ﻧﺎﻗض ﻧﻘض ﻧﺎﺷده ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧدای ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی اﺳت ،و ﻟذا ﺗداوم ﺑﺎور ﻣن ﺑﮫ ﺧدای ادﯾﺎن ﺗوﺣﯾدی
ﻋﻘﻼً ﻧﺎﻣّوﺟﮫ اﺳت (.اﻣﺎ اﺧﺗﻼف ﺑر ﺳر ﻣﺻﺎدﯾق را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎﻗض اﺻل ﻣدل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣن در ﺧﺻوص ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺑﺎورھﺎی
دﯾﻧﯽ داﻧﺳت؟
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ﻣوارد »ﺑﯽ رﺑط« :اﻣﺎ درﺑﺎره ﮔزاره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺗن ﻣﻘد ّس آﻣده اﺳت و ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣدرن »ﺑﯽ رﺑط« اﺳت ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗوان
ﮔﻔت؟
اّول آﻧﮑﮫ» ،رﺑط« ﺗﺎ ﺣد ّ زﯾﺎدی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧظر اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ،رﺑط ﻣﯾﺎن دو اﻣر اﻟف و ب ﺗﺎ ﺣد ّ زﯾﺎدی در ﮔرو ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﯾم .ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻠﮑﯾﺎن ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯾﺎن ﻧﺣوه ﺗﻌﻣﯾر ﭼرخ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ در ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل و زﻧدﮔﯽ
اﻣروزﯾن ﻣﺎ ﮐﮫ در آن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧدارد ،رﺑطﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑﮫ ﻧظرم اﯾن ﭘرﺳش ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻧﯽ ﻧدارد ﻣﮕر
آﻧﮑﮫ ﭘﯾﺷﺗر روﺷن ﮐﻧﯾم از ﮐدام ﻣﻧظر از رﺑط ﻣﯾﺎن اﯾن دو اﻣر ﻣﯽ ﭘرﺳﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻣﻘﺻود اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ
در آن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺣوه ﺗﻌﻣﯾر ﭼرخ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﻣﻐﺎزه ﺗﻌﻣﯾر ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺑﮕﺷﺎﯾد و ﺑﮑوﺷد
از اﯾن راه زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮕذراﻧد ،در اﯾن ﺻورت اﻟﺑﺗﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﻣﻧﻔﯽ ﺧواھد ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣرﻓﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﭼرخ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ راھﯽ
ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش رﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن دﯾﮕر ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ وﺟود ﻧدارد ،ﺗﺎ ﺣد ّ زﯾﺎدی از دﺳت داده اﺳت .اﻣﺎ
آﯾﺎ از اﯾن اﻣر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘس ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﻣﻘوﻟﮫ وﺟود ﻧدارد؟ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻌﯾد ﻣﯽ داﻧم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺷﯾوه ﺗﻔﮑری ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز اﺧﺗراع ﭼرخ و ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺑوده اﺳت ،ﯾﺎ ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷف ﻣﺷﮑل آن ﭼرخ
و رﻓﻊ آن ﻣﺷﮑل در ﺳﮫ ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷده اﺳت )ﻣﺛﻼً اﺳﺗﻔﺎده از ﻧوﻋﯽ ﺗﻔﮑر اﺳﺗﻘراﯾﯽ( ،اﻣروزه ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﻧﯾﺎن
ﺗﻔﮑر ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎ وﺟود دارد ،و اﺳﺎس ﺷﮑل ﮔﯾری ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ﺑوده اﺳت ،و از اﯾن ﺣﯾث رﺑط ﻣﻌﻧﺎداری ﻣﯾﺎن اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ وﺟود دارد.
ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ »رﺑط« ﺗﺎ ﺣد ّ زﯾﺎدی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧظر اﺳت ،و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دو اﻣر ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﻧظر ﺑﯽ رﺑط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،از ﻣﻧظری
دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣّﮭم و ﻣﻌﻧﺎداری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧظر آﯾﻧد.
دّوم آﻧﮑﮫ ،ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣق ﺑﺎ ﻣﻠﮑﯾﺎن اﺳت و ﭘﺎره ای از ﮔزاره ھﺎ ﯾﺎ اﺟزای ﻣﺗن ﻣﻘد ّس ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ اﻣروزﯾن ﻣﺎ ﺑواﻗﻊ ﺑﯽ رﺑط
اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺗون ﻣﻘد ّس ﻏﺎﻟﺑﺎ ً در ﻓﺿﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻋﻧﺎﺻر زﯾﺎدی از آن
ﺟﮭﺎن ﺳﭘری ﺷده را در ﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن در ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد دﯾﮕر ﺗﻧﺎﺳب و رﺑط ﻣﻌﻧﺎداری ﻧدارد .اﻣﺎ از اﯾن
ﻣدﻋﺎ ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود؟ ﺑﮫ ﻧظرم ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻓرد اﯾن ﻣدﻋﺎ را ﺑﭘذﯾرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣت ﺟﮭﺎن
ﻣﺗن -ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ از دل ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺟزای »ﺑﺎرﺑط« و »ﺑﯽ رﺑط« ﻣﺗن ﺑرآﻣده اﺳت -ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺑﺷری ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد
رﺑط ﻣﻌﻧﺎداری دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺎرﺑط و ﺑﯽ رﺑط ﻣﺗن در ﮐﻧﺎر ھم در ﺧدﻣت آﻓرﯾدن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎﻣت ﺧود ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ
ژرﻓﯽ را درﺑﺎره اﻧﺳﺎن و وﺿﻌﯾت او در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑر ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن وﯾژﮔﯽ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻣﺗون ﻣﻘد ّس ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻧﺎﺻر ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﮭﺎن ھوﻣر در ادﯾﺳﮫ »رﺑط« ﺧود را ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن ﺟدﯾد از دﺳت داده اﺳت .اﻣﺎ از
اﯾن اﻣر )ﺑﮫ ﻓرض ﺻّﺣت( ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھوﻣر در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﮫ ﻣدد ﻋﻧﺎﺻر ﻋﮭد ﻋﺗﯾق آﻓرﯾده اﺳت ،ﻓﺎﻗد ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻣﯾق اﺳت
و ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﻣروزﯾن ﻣﺎ ارﺗﺑﺎط و ﻧﺳﺑت ﻣﻌﻧﺎدار و ﻣﻌﻧﺎﺑﺧﺷﯽ ﻧدارد.
ﺑﺎری ،ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود از ﻧﻘدھﺎی ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﻠﮑﯾﺎن ﺳﭘﺎﺳﮕزارم ،و اﻣﯾدوارم ﺑﺎب اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺣﺛﮭﺎی اﻧﺗﻘﺎدی ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﺷوده ﺑﻣﺎﻧد.
آرش ﻧراﻗﯽ
ﮐﺎﻟﺞ ﻣوراوﯾن ،ﭘﻧﺳﯾﻠواﻧﯾﺎ
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