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چكیده
در این مقاله در نظر است نشان داده شود که ادیان توحیدی که به وجود خداوندد و
رخداد معاد باور دارند میتوانند ادیانی که این دو واقعیدت را تکدیی مدیکنندد ا
دائرة حقانیت بیرون بدانند چراکه این دو باور ،ناظر به واقعیتهایی ابژکتیو است نده
اموری سوبژکتیو که برساخت تجربة دینی باشد؛ همدانکده منندای اد دا و اسدتد
کثرتگرایان است .سپس دوشدر اساسدی دیدنداری یعندی ررسدتو و راتارهدای
منتنی بر اخالقیات تنیین خواهدد شدد .ا آنجاکده ا تقدادات و راتدار دیدنمدارانده
باورمندان به ادیان مختلف ،تحت تأثیر وامل جنری بسیاری اسدت لدیا نمدیتدوان
درخصوص میزان مُجزی بودن ندگی مومنانه آنها بهسادگی قضاوت کدرد گرچده
میتوان دربارة درسدت و للد بدودن آن ندوز نددگی ار یدابی داشدت .امدا تندوز
لیراختیاری ندگیهای مؤمنانه با این گزاره که باورهای بنیادین هدر دیدن را بتدوان
در معرض ار یابی قالنی قرار داد مناااتی ندارد و هرکس با محدودیتهدای خدود
میتواند درستترین مسیر دینی را انتخاب کند .لیا دینی کده بیشدترین توایدا را در
تجزیه و تحلیل قالنی بهدست آورد میتواند انحصارگرایانه ا درست بدودن خدود
در برابر سایر ادیان و میاه سخن بگوید.
کلیدواژهها :حقانیت ناظر به واقع ،جنری و اختیاری ،کثرتگرایدی ،انحصدارگرایی،
ررستو ،مسلمات اخالقی.
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 .1تشریح تفاوتهای ابعاد دینی در ادیان گوناگون
نینیان اسمارت ،ردیدارشناس بزرگِ دین ،معتقد است کلیة ادیدان جادان هفدت بعدد دارندد:
«آیینی و مناسکی»« ،تجربدی و احساسدی»« ،اسدوورهای»« ،ا تقدادی و السدفی»« ،اخالقدی و
حقوقی»« )Smart, 1983: 4-8( ،اجتما ی و ناادی» و نیز «مادی» ( )Smart, 1993: 15-18کده
نمیتوان آنها را نسنت بههم متناین دانست بلکه این ابعاد بایکدیگر مدرتن هسدتند .آنچده
دربارة تنوز ادیان اهمیت دارد تفاوتها و شناهتهای ادیان در این ابعاد است.
وجاة اسوورهای هردین ،مختص خود آن دین است و بهندرت می تدوان در ایدن مینده
شناهتهایی با ادیان دیگر یاات .بُعدهای تجربی و احساسی آنچندان شخصدی هسدتند کده
جز بیان نو ی احساس متمایز ا احساسهای اخالقی و یناییشناختی نمدیتدوان بدرای آن
شاخص چندانی گیاشت .درست است که برخی بهدننا وحدت متعالی ادیان ا جات ایدن
بعد ادیان هستند ولی نوز تجربهها و احساسات نهتناا در ادیان مختلدف بلکده در اشدخاص
گوناگون نیز متفاوت است .استیون کتز معتقد است حتی در میان انواز راانهدا در ادیدان و
نحلههای متفاوت نمیتوان مشاباتی ریدا کرد .ابعاد اجتما ی و ناادی و همچنین مادیِ ادیدان
گوناگون که در بناهای دینی متجلی میشود نیز متناسد بدا نگدرش بنیدادین ادیدان و حتدی
میاه بایکدیگر متفاوت است .ابعاد آیینی و مناسکی ادیان وجه مشخصة اصلی هر دیدن را
تشکیل میدهد لیا متفاوت ا هم هستند؛ ا طرای ،این بعد ا ابعاد دین در هیچ نوز اعالیدت
دیگر بشری نیست و بهنو ی وجه تمایز دین با سایر ابعاد ندگی بشری است .گرچه ادیدان
آئینها و مناسک مختلفی دارند ولی در یک امر مشترک هستند کده تمدامی ایدن آیدینهدا در
جات ررستو بهمعنای ام آن یا سرسپردگی تامنه امر متعالی جاتدهی شددهاندد (گیسدلر،
 .)40 :8918رس در این مینه تناا وجه مشترک ادیان ،داشدتن آیدینهدایی اسدت کده در آن
نو ی ررستو به امری متعالی باشد.
اما در ابعاد اخالقی و حقوقی ادیان که وجه ام اخالقیات در انسان را نیز دربر مدیگیدرد
و در ندگی لیردینداران نیز بهنو ی حضور دارد شناهتهای بسیاری بین ادیدان مدیبیندیم.
جان هیک وجه مشترک اخالقی ادیان اصلی را در اخالقیاتی ایدنچنیندی مدیداندد « :شدا،
شادی ،صلح ،مارور ی ،نیکی ،وااداری ،نجابت و کف نفس» ( Hick, 1997: 164به نقدل ا
بیسنگر .)46 :8910 ،دینهای مدة جاان به کسی دیندار میگویند که نهتناا بده اخالقیدات
ا تقاد داشته باشد بلکه به آن ملتزم باشد و در نحوة کارهای او نمود یااته باشد.
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اما ادیان در ابعاد ا تقادی و السفی تفاوتهای بسیاری دارند .تفسیرهای مختلفِ الایداتی
در ادیان آنچنان گوناگون است که نهتناا با ث تفرّق ادیان ا یکددیگر ،بلکده با دث تفدرّق
میاه و حتی نحلههای میهنی ا یکدیگر شده اسدت .تفاسدیر مختلدف السدفی و الایداتی
امل بسیاری ا تکثرهای دینی شده است .اما در مینة ا تقادی برخی باورهای دینی هسدتند
که بهنظر میرسد میتوان آن نوز ا تقاد را در دیدن دیگدر نیدز یاادت ولدی تفداوت منظرهدا
آنچنان یاد است که بیان مشاباتهدا با دث بدداامی یدک دیدن مدیشدود .باورهدایی در
مسیحیت مثل «نجات ،گناه ،شا خداوندی ،تجسد ،نجاتبخشدی مسدیح ،کفداره و تفسدیر
تاریخی ا جریان خلقت ،کتاب مقدس» آنچنان متفداوت ا ا تقادهدای اسدالمی اسدت کده
یااتن معاد برای آنها در باورهای اسالمی تالشی گمراه کننده خواهد بود .آنچه برخدی ا
مسیحیان درصددند به نوان معندای نجدات در آمدو ههدای اسدالمی بیابندد چنددان مقدرون
بهصحت نیست .ما در باورهایمان مفاومی همچون نجات را نداریم بلکه بهجدای آن ،قدرب
الای و راداش و کیفر در ا تقاد اسالمی اهمیت دارد .معاد انجیدل مسدیحی بدراسداس بداور
مسیحیان اعلی ،با مفاومی که ما ا قرآن داریم متفاوت است و هیچیک ِد ِ دیگدری در دو
دین نیست بلکه شخص مسیح را بیشتر میتوان ِد ِ قرآن دانست .ا آنجداکده ایدن بحدث
سر درا دارد باید در جای دیگر دننا کرد .اما برخی باورهای بنیادین هستند کده لدیرلدم
تفسیرهای متفاوت هستة مشترکی بدین برخدی ادیدان دارندد .ا آن جملده ،بداور بده وجدود
خداوند واحد به نوان تناا خالا الم که هر لحظه در کار جادان اسدت و همدهجدا حاردر
است .او لم و قدرت مولا دارد .هرسه دین بزرگ ابراهیمی به وجود این خدا بداور دارندد
ولی سایر ادیان شرقی لیرلم باور به اموری قدسی اراتر ا این جادان بده خداوندد واحدد
متشخصی همچون خدای ادیان توحیدی ا تقاد ندارند و وجه ممیدزه خدود را بدا ایدن ندوز
ادیان ،در قنو نکردن وجود خدایی با این ویژگیها میدانند.
ادیان ابراهیمی لیر ا باور به خداوند به معاد نیز به نوان سرنوشت بشدری کده در آیندده
در جاانی دیگر بهوقوز خواهد ریوست ا تقاد دارند .گرچده رداداش و کیفدر در سدایر ادیدان
شرقی و لیرتوحیدی نیز بهصورتهایی مثل تناسخ مورح میشود ولی به وقوز رو ی بهندام
قیامت در آینده و در جاانی دیگر باور ندارند.
ا مجموز مقایسههای ریشین نتیجه میشود :تنوز ادیان به تکثر و تفاوت آنهدا در ابعداد
مادی ،اسوورهای ،اجتمدا ی و نادادی ،آئیندی و مناسدکی ،تجربدی و احساسدی و بدهندو ی
ا تقادی و السفی و اخالقی و حقوقی میشود .طنا آنچه گفته شد چند ویژگی را میتدوان
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میان ادیان ،مشترک دانست :راینندیهای اخالقدی ،ندو ی ررسدتو و سرسدپردگی بده امدری
متعالی همانکه مواری ا آن به تسلیم تعنیر میکند« :اگر کسی دارای صفت تسدلیم باشدد و
به للی حقیقت اسالم برای او مکتوم ماندده باشدد ( »...موادری )133 :8931 ،و بدین ادیدان
ابراهیمی یا توحیدی ،ا تقاد به وجود خداوند و واقعه آینده معاد.

 .2عوامل جبری و اختیاری در نوع دینداری افراد
لّت تنوز ادیان و میاه  ،مواردی چند میتواند باشد :مامترین تفاوتهایی که بدین ادیدان
و جلوههای بیرونی آن اتفاق میااتد به لّت تکثرهای ارهنگی است که هر دینی متناسد بدا
اقتضاهای ارهنگی خود رنگ بهخصوصدی مدیگیدرد .ایدن تکثدرِ نمودهدای دیندی در بدین
دیدنداران جادان هدمچنددین تحدت تدأثیر دواملی هددمچدون خصوصدیتهدای اجتمددا ی،
موقعیتهای جغراایایی ،تفاوتهای اردی بین انسانها ،تفاوت بین مرجعیتهای دیندیِ هدر
جامعه یا ارد ،جنرهای محیوی همچون تفاوتهای بستر اجتما ی که هر کس در آن بدهدنیدا
میآید و ندگی میکند میتواند باشد .الل این وامدل در اختیدار انسدانهدا نیسدت بلکده
جنرهای گوناگون ،هر ارد یا گروه را در یک موقعیت خاص قرار داده است .اگر دیدنداری،
امری ار شی باشد که بتوان آن را مستحا راداش یا کیفر دانست ،اق ا مدا و اندیشدههدا و
راتار و تعامالتی ا انسان میتواند مستحا راداش یا قاب قرار گیرد که برخاسدته ا اختیدار
انسان باشد .النته باید توجه داشت لیرلم آنکه جنرهای گوناگونی که ذکدر شدد انسدان را
در موقعیت ناخواسته قرار می دهد اما در اللد آنهدا انتخدابهدای انسدانهدا و گدروههدا
میتواند نقو داشته باشد .این انتخابهدا هسدتند کده مدیتواندد مدورد قضداوت درسدتی و
نادرستی قرار گیرند نه ردیدارهای دینداری که بخو ا ظم آن لیراختیاری است.
انتخابهای دینیِ ااراد یا نمودهای ملی دارد یا نمودهای باورمندانه .حا اگر بخدواهیم
یک ارد را دیندار بدانیم و اارغ ا دین او ،ااعدالی کده انجدام مدیدهدد بده کارهدایی دیندی
توصیف کنیم براساس توریحاتی که دربارة تفاوتهای ابعاد دینی گفتیم ،بدهنظدر مدیرسدد
حداقلی که ریرو هر دین باید در راتدار و مدل داشدته باشدد آن اسدت کده او جنندهای ا
ررستو در ندگی او نمود داشته باشد و ثانیا راتارهای اخالقدی درسدتی ا او بدرو کندد و
نشان دهد که راینندی م اخالقی را در ندگی ملیاش دارد یا ا ما او صالح باشد .النتده
م و نه کاای است چراکه ااراد سکو ر هم میتوانند مقید بده اخالقیدات باشدند.
این شر
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اگر اردی این دو مورد در ندگی ملیاش نمود داشته باشد ،حتی اگر بدهخداطر تکثرهدای
گوناگون جنری و اختیاری که گفته شد جلوههای متفاوتی ا آنها نشان دهد ،مدیتدوان او را
امل به حداقل وظیفة دینی یک انسان دانست.
اما اگر این تنوزها برخاسته ا اموری اختیاری باشد میتواندد در معدرض قضداوت قدرار
گیرد و به آنها درست و نادرست استناد کرد .اگدر ا ایدن حیدث نگداه کندیم کثدرتگرایدی
درست نخواهد بود .ولی آیا میتوان انحصارگرایی را در این موارد درست دانست؟
اما با چالشی دیگر روبهرو هستیم و آن مدالک درسدتی و نادرسدتی در ا مدا اختیداری
است .باتوجه به موال قنلی ،ا این حیث حتما میتوانیم انحصارگرا باشیم که حدداقلهدای
راتار دینی در ا ما ارد که همان نو ی ررستو (به هدر صدورت) و رایننددی اخالقدی (در
معنای ام آن) است نمود داشته باشد.
اما ا آنجاکه بشر قددرت تشدخیص درسدت ا نادرسدت را دارد و بدا تمسدک بده آن،
بسیاری ا سرهها را ا ناسره در ندگیاش تشخیص میدهد رس نمدیتدوان دربدارة بخدو
اختیاری (و نه جنری) ا ما انسان که در تفاوت ا ما دینی در ادیان متنوز ا حیدث ابعداد
هفتگانه است هرگونه ملی را درست بدانیم .کثرتگرایانی همچون جان هیک و جدو
رونزو کثرتگرایی را به این دسته ا ا ما نیز سرایت میدهند که بهخاطر اینکه انسان هدم
اختیار و هم قوة تشخیص دارد این نوز کثرتگرایی را نمیتوان درست دانست.

 .3حقانیت ادیان براساس مدعیات دینی ناظر به واقع
حا دربارة باورهای ادیان مختلف که نو ی معرات دینی هستند بررسی کندیم .همدانگونده
که گفتیم ادیان ابراهیمی ا یکطر در ا تقاد به خداوند یکتای خالا همده چیدز و قدادر و
دانا و همهجا حارر مشترک هستند که وجودی اوق الم دارد و قیوم است .ا طر دیگدر،
به واقعة مامی بهنام معاد دکه در آیندة کل بشریت رخ خواهدد داد و لیدر ا ایدن دنیدای مدا
خواهد بود و در آن راداش و کیفر به ا ما اختیاری ما در این دنیا به ندو ی (چده باشدت و
جانم و چه نجات و چه قرب الای و چه رستگاری) داده خواهد شدد ا تقداد دارندد .ادیدان
لیرابراهیمی وجود خداوند را با چندین ترتیندی قندو ندارندد و معتقدد هسدتند کده قیامدت
بهصورت ذکر شده ،واقعهای رخدادنی نیست.
وارح است ادیان ابراهیمی تفاسیر و تعابیر متفداوتی ا خداوندد و معداد داشدته و دارندد
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ولی باور اصلی خود را درحد همان حداقل بیانی که ا خدا و قیامت شد مسدلم مدی دانندد.
حا میتوان گفت که اگر کسی به این حداقل باورها ا تقاد داشته باشدد ا نظدر ایدن ادیدان،
شخص دیندار محسوب خواهد شد.
درست است که ادیان لیرابراهیمی بهنو ی امور قدسی ،بهجای خداوند و ندو ی رداداش
مثل تناسخ ا تقاد دارند ولی آیا این ادیان میتوانندد ا منظدر ادیدان توحیددی نداحا قلمدداد
شوند و آنها را ا حقانیت بیرون دانسدت؟ شداید برخدی بگویندد تفداوتهدای ارهنگدی و
تکثرهای گوناگونی که گفته شد لّت باور ریروان این ادیان به تفسدیری مغدایر ا خداوندد و
معاد شده است و چون این تفسیرها در اختیار خودشان ننوده است نمیتوان به آنهدا باطدل
بودن را نسنت داد ولی مد ای اصلی این مقاله این است که در این مینه بهدرستی مدیتدوان
حقانیت را دربارة ادیان لیرتوحیدی مردود دانست .النته این بهمعنای حقانیت اندواز تلقدیهدا
ا خداوند و معداد در ادیدان توحیددی نیسدت بلکده ایدن ندوز حقانیدت تشدکیکی بدوده و
میتواند نسنت به تفاسیر متفاوت و بده د یدل گونداگون حقانیدت بیشدتری داشدته باشدند و
حداقلّی ا حقانیت دکه همان ا تقاد به خدا و معاد استد را داشته باشد.
جان هیک برای تنیین امر متعالی یا خدا در ادیان ا تجربة دینی آلا کدرده اسدت و ایدن
امر متعالی را متعلَا تجربیات دینی در ااراد دیندار میداند .در این حالدت ،مشدخص اسدت
که هر کسی که واجد نو ی تجربة دینی باشدد براسداس شدرای ارهنگدی حداکم برخدود و
ریوارضهای رسوب یااته در اندیشهاش ،برداشتی متفاوت ا امر متعالی خواهد داشدت .او
با تفسیر تجربة دینی محور ،تنوز ادیان را توجیه میکند .حدا  ،اگدر شدناخت ریدروان ادیدان
مخصوصا ادیان توحیدی را ا خدا نه بهخداطر تجربدة دیندی ریدروان آن ،بلکده آمدو ههدای
بزرگان آنکه ناظر به تجربیات دینی نیست باشد بلکه تأکید تمامی آنها به موجدودی منحدا
ا مواجاة احساسی ما با آن باشد ا اساس نگاه سوبژکتیویسدتی جدان هیدک کندار گیاشدته
میشود و مننایی متفاوت ریددا مدیکندد کده تفداوتهدای ارهنگدی اندواز دیدنداران با دث
برساختهای متفاوت ا آن نخواهد شد چراکه امر متعالی ،برساخت تجربیدات دیندی اادراد
نخواهد بود .معرات به خداوند هسته مرکزی خواهد داشت کده همدان تعریدف خداوندد در
ادیان توحیدی است ولی تفاوتهای ارهنگدی ددر دین حفدآ آن هسدتة مشدترکد با دث
تفسیرهای متفاوت ا آن خواهد شد .تمسک جان هیک به تجربة دینی بدرای برسداخت امدر
متعالی او را ناگزیر ا ناواقعگرایی خواهد نمدود (اخدوان .)3 :8911 ،ریدروان ادیدان مختلدف
بهصورت سوبژکتیو حا ت معنوی و احساسی دینی گوناگونی را بهلحاظ دین خدود دارندد.
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ا آنجاکه این حا ت ،کامال درونی است و متعلّقات امر متعالی در آنها شخصی اسدت بده
این سادگیها نمیتوان بین مابا اءهای امر متعالی در آنها -که حتما متأثر ا شرای ارهنگدی
هریک ا آنهاست-قضاوت کرد .چون هیچکس به باطن ااراد و نحوة حدا ت او دسترسدی
ندارد .کسانی که قائل به وحدت متعالی ادیان هستند چون سعی کردهاند جننههای سدوبژکتیو
مشترک باورهای دینی در ادیان مختلف را مورد توجه قرار دهند نمدیتوانندد وجده تمدایزی
بین ادیان ا این جادت ریددا کنندد و حتدی شددت و ردعف باورهدای دروندی منتندی بدر
تجربههای دینی میتواند مستقل ا متعلّا باور دینیِ معتقدان بده ادیدان باشدد لدیا نداگزیر ا
تمایل به دیدگاه کثرتگرایانه در تنیین حقانیت ادیان هستند.
اما اد ای ادیان توحیدی براساس آمو ههای ریامنرانشان ،مننی بدر ایدنکده یدک موجدود
واقعی بهنام خداوند وجود دارد ،امری آبژکتیدو اسدت .ویژگدیهدای ایدن موجدود ا برآیندد
تجربههای دینی باورمندان به آن دینها بهدست نیامدده اسدت بلکده ا آمدو ههدای ریدامنران
متعدد این ادیان که به یک موجود ورای الم اشاره دارند بدهدسدت آمدده اسدت .لگناداو ن
میگوید:
این ارض که حقیقیت ناایی کامال لیرقابل درک و شناخت است ،همراه با این دیددگاه کده
تجربة دینی و اام دینی ،کامال ساخته و ررداختدة انسدان هسدتند ،بدا امکدان وحدی حقیقدی
ناسا گار است (لگنااو ن.)18 :8931 ،

باور به این وجود ،اق دائر مدار بین نفی و اثنات است .یدک باورمندد بده ایدن موجدود
نمیتواند ا روی تسامح بگوید ،که باور ریرو ادیان دیگر کده ایدن وجدود را نفدی مدیکندد،
میتواند بارهای ا حقیقت را داشته باشد .مدردم بده تقسدیم قلدی ،خدار ا ایدن دو قسدم
نیستند یا به این موجود به نوان حقیقتی در الم ،باور دارند یا به آن باور ندارند .مدة نفدی
این حقیقت این است که شخصِ معتقد به این حقیقت واقعی بگوید یقینا بداور دیگدری بدر
ننودن چنین خدایی نادرست و باطل است .به همین صورت است باور بده رخددادی بدهندام
معاد که واقعیتی در آینده است .ااراد یا قنو دارند چنین واقعهای رخ خواهدد داد و یدا بداور
دارند که رخ نخواهد داد .این واقعه ،لیرلدم تفداوتهدای تفاسدیر مختلدف دربدارة نحدوة
رخداد آن ،امری ابژکتیو است نه سوبژکتیو که وابسته به اا ل شناسا باشد .رخداد معاد امدری
مستقل ا اا لهای شناسایی است که تفاوتهای ارهنگدی آدمیدان بتواندد در آن تأثیرگدیار
باشد .لیا آنها که قائل به معاد هستند (به هر تفسیری) میتوانند اارادی که این واقعدة منحدا
ا نحوة شناخت ااراد را قنو ندارندد بدر باطدل بدانندد .واقعدة بمنداران اتمدی هیروشدیما و
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ناکا اکی در جنگ جاانی دوم توس آمریکا میتواند در معرض تفسدیرهای مختلفدی حتدی
جی قرار گیرد ولی اگر کسی بگوید چنین واقعهای رخ نداده است نمیتوان گفت که ایدن
برداشت شخصی داو بنابر تفسیرش که برخاسته ا ارهنگو استد میتواندد درسدت باشدد.
بلکه باید گفت یقینا او در این اد ایو ،بر باطل است.
بهطور مشابه ،اگر کسی وجود قلّهای بهنام اورست (با تمدامی تفاسدیر مخدتلفو) را نفدی
کند و بگوید چنین قلّهای وجود ندارد نمیگوییم که او ا منظدر خدود ،نگداه کدرده اسدت و
نمیتوان به او نسنت نادرست داد .چنین تسامحی کاری للد و نارسدند اسدت .اورسدت یدا
هست یا نیست اگر هست ،انکار آن (حداقل برای کسی که به وجود اورسدت بداور دارد یدا
آن را دیده است) باطل است .انکار خدا و معاد به همین صورت است.

 .4بررسی اخالقی انحصارگرایی ناظر به واقع
جان هیک در رد انحصارگرایی دینی میگوید انحصارگرایان ا خود نو ی تحکم یا نخدوت
نشان می دهند ( )Hick, 1989: 235یا رونزو معتقد است انحصارگرایی اخالقا نفرتانگیدز و
شدیدا گستاخی است ( .)Runzo, 1988: 348این دو نمیتوانند انحصارگرایی در معنای گفته
شده را اخالقا مردود بدانند .اگر کسی بگوید ا تقاد من به وجود قلّة اورست درسدت اسدت
و کسانی که به آن باور ندارند برخال واقعیت میگویند و درنتیجده ،بدر باطدل هسدتند آیدا
تحکم و نخوت است؟ یا کاری نفرتانگیز انجام دادهاند چون اق حدر خدود را درسدت
میدانند و دیگری را بر باطل؟ اتفاقا اگر کسی ا روی تسامح بگوید هم حدر باورمندد بده
وجود قلّة اورست و هم حر کسی که آن را کاذب مدیداندد هدردو درسدت اسدت کداری
اخالقا نارسند انجام داده است .این تسامح و تساهل نیست بلکه ین دم صداقت است کده
میمومتر ا نخوت ارری است .به همین صورت نیز کسانی که میگویند خددا وجدود دارد
و معاد ،واقعهای رخدادنی است اگر ا روی تسامح بگویند دیگرانی کده ایدن دو را تکدیی
میکنند نیز میتوانند برحاّ باشند ا لحاظ اخالقدی کداری شدت کدرده اندد و در قضداوت
صداقت م را نشان ندادهاند .لیا این ایراد جان هیک و جو رونزو نمیتواند بههیچوجده
در این نوز انحصارگرایی وارد باشد .بلکه مخالفت با این نوز انحصارگرایی اخالقدا ناموجده
است.
با توجه به موال گفته شده ،انحصارگرایی در ا تقاد به خدا و قیامت برای باورمندان بده
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ادیان توحیدی ،نه تناا درست است بلکه اخالقا نیز باید بده آن ملتدزم باشدیم .در ایدن مینده
نمیتوان کثرتگرا بود.

 .5انحصارگرایی در حداقل رفتار دینیِ درست
ا حیث نمودهای ملی نیز انحصارگرایی دینی در ویژگی مشترک ادیان یعندی ررسدتو (در
معنای ام آن) و تقید به اخالقیات (در مورد اخالقیات مورد قندو لالد مدردم) مدیتواندد
درست باشد .اگر کسی بدون این نمودهای ملدی خدود را دیدندار بداندد مدیتواندد مدورد
میمت واقع شود .اگر وجه ممیزهای بین ا ما دینداراندة مدا و ا مدا لیردیندی مدا وجدود
نداشته باشد انتساب دینی به ااعا  ،بیمعنا خواهد بود .انحصدارگرا در ا تقداد بده ایدن وجده
حداقلی ملی ا دین ،یعنی ررستو و التزام به اخالقیات ،کامال موجه است چراکده در لیدر
این صورت ،نمودی ملی وجود نخواهد داشت که دینمدار ا لیر دینمدار تمایز یابد.

 .6تنوع ادیان به علّت عوامل غیراختیاری فرهنگی
اما در باقی ویژگیهای متنوز ادیان میتوان این دگرگدونیهدا و تندوزهدا را بده آمدو ههدای
متفاوت ادیان که معمو در شرایع آنها و سایر ابعاد دینی هر دین ،متجلّی است نسدنت داد.
نوز دینداری هر ارد ا ادیان و میاه گوناگون میتواند متأثر ا جنرهایی باشد که ادرد در
آن قرار گراته است و چنین میرندارد که روش درستی را برای تقیددهای دیندی خدود دارد.
وامل ناخودخواسته ،همچون تنوزهای ارهنگی با ث شده است که هر دینداری بده لّدت
وامل جنری در الل جلوههای دیندی متفداوت ا دیگدری باشدد .ایدن تفداوتهدا با دث
نمیشود دربارة مُجزی بودن آن ارد نزد خداوند بتوانیم بهسادگی حکمی صادر کنیم؛ گرچده
میتوانیم دربارةدرست بودن یا نادرست بودن آن راتار ،ار یابی داشته باشیم .به همین دلیدل،
نمیتوان قائل به انحصارگرایی راداش و کیفر بود .مواری معتقد است:
اگر کسی دارای صفت تسلیم باشدو به للی ،حقیقت اسالم برای او مکتوم مانده باشدد و او
در اینباره بیتقصیر باشد ،هرگز خداوند او را معیب نمیسا د ،و او اهدل نجدات ا دو خ
است (مواری.)133 :8931 ،

میماند در جننههای اختیاری باورها و ا ما و مناسک و آئینهدا و حضدور اجتمدا ی و
حا ت احساسی و لیره؛ آیا میتوان ا کثرتگرایی و انحصارگرایی سخن گفت؟
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دامنة وسیعی ا تنوز ادیان را وامل جنری ،همچون ادگاه ااراد ،تشکیل میدهد .کسدی
که در محیوی مسلمان ا خانوادهای مسلمان بهدنیا آمده است هیچگونه اختیاری ا این بابدت
نداشته است و کسی که در خانوادهای بودایی و محیوی بودایی ،ندگی را شروز کرده اسدت
با این جنر محیوی ،بودایی میشود .همانگونه کده گفتده شدد لدیرلدم بسدیاری جنرهدای
محیوی و ارهنگی ،هر انسانی دامنهای ا اختیار دارد که قددرت ذاتدی تشدخیص درسدت ا
نادرست در وجود او را تشکیل میدهد .انسانها ا لحاظ قدرت انتخاب نیز یکسان نیسدتند.
برخی انسانها بهخوبی میتوانند ا ارادهشان استفاده کنند و با ارادهشدان بدر بسدیاری وامدل
جنری چیره شوند درحالیکه برخی دیگر ،چنین ارادة قویای ندارندد .ایدن همدان نصدری
است که در روانشناسی تربیتی یکی ا جلوههای آن «قدرت نده گفدتن» اسدت .اادرادی کده
میتوانند تصمیمهای سختی د لیرلم جنرهای محیودی خدودد بگیرندد «دارای قدوت اراده»
دانسته میشوند .رس انسانها در یک جنر دیگری نیز قرار دارند یعنی جندر ناشدی ا قددرت
جنری انسانها در استفاده ا اختیارشان.
با این تفاسیر ،برخی ا جننههای تنوز ادیان ،تحت تأثیر وامدل جندری اسدت و برخدی
تحت تأثیر وامل اختیاری .بههمین صورت ،شخص دیدندار مدیتواندد دیدنداری خدود را
ناشی ا برخی وامل جنری و یا ناشی ا برخی وامل اختیاری بداند .اما تعیین اینکه دامندة
اختیاری و جنری هر ارد چقدر است برای ما انسانها آنچندان دشدوار اسدت کده مدیتدوان
گفت تقرینا لیرممکن است .چراکه آنچنان وامل لیراختیاری ما یاد و ندامعلوم اسدت کده
به این سادگیها نمیتوان آنها را شناخت و ا وامل اختیاری متمایز کرد .حا  ،اگر ملدی
دینی ،ا یک ارد دیندار سر ند یا باوری را داشته باشد ،سایر انسانها قدرت بسیار محددود
و ناچیزی دارند تا بتوانند تعیین کنند این راتار یا باور دینی ناشی ا اختیار او بدوده اسدت یدا
وامل جنر ی او را به این راتار دینی یا بداور مدیهنی کشدانده اسدت و ایدن راتدار او مدورد
رییرش خداوند قرار میگیرد یا خیر .لیا در این گونه موارد ،باتر آن اسدت کده درخصدوص
رییراته شدن یا رد شدن آن توس خداوند ،جز تعلیا قضداوت ،کداری نکندیم .لدیا درایدن
خصوص نه میتوان بهطور کثرتگرایانه گفت که او نیز کاری درست انجدام مدیدهدد و نده
انحصارگرایانه گفت که مل آن دیندار،مجزی نیست و اق یک نوز دینداریْ به سدعادت
میرسد .لیا ایراد اخالقی جدان هیدک و یدا جدو روندزو بده کسدی کده انحصدارگرایانه
باورمندي اکثریت متدینان به انواز ادیان را مردود بداند و اق یک نوز دیدنداری را درسدت
بداند میتواندد درسدت باشدد .ایدن ندوز قضداوت دربدارة دیگدران بیشدتر بدهتعنیدر هیدک
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خودخواهانه ،خودرسندانه ،و گستاخانه است.
اما ناتوانی ما در قضاوت درباره دینداری ااراد ،مستلزم آن نیست که مدد یات آن اادراد،
درست یا لل است .امکان دارد اردی با اینکه مامترین وظایف معراتی خود را انجدام داده
باشد ولی در قنو و مل به یک دین دکه د یل بسیاری بر نقص آن نسنت به دیگدر ادیدان
وجود دارد و یا اد اهای نادرست قوعی قلی داشته باشددد آنچندان تحدت وامدل جندری
باشد که نتوان او را به بیثمر بودن راتارش قضاوت کرد (به قو مواری ،بیتقصیر) .ادرض
کنیم اردی بدون هیچ قصددی و ا روی جندر ،شدخص دیگدر را بکشدد .مدثال در خدواب
راتاری ا او سر ند که با ث مرگ دیگری شود .لیرلدم آنکده او را در انجدام ایدن قتدل،
مقصر نمیدانیم ولی بهشدت معتقد هستیم که کار او نادرست بوده است.
ارق است بین مستحا راداش و کیفر بودن و بین درست و نادرست بدودن یدک کدار یدا
اندیشه.
اما انسانها قدرت تشخیص بسیاری ا درستها و نادرستها را دارندد .اگدر ایدنگونده
ننود تمامی تالش بشریت برای بهدسدت آوردن راه درسدتتدر ،کده لّدت اللد کارهدای
اوست ،کاری نث میبود .به همین جات ،انسان مدیتواندد بدین باورهدای ادیدان مختلدف
بررسی داشته باشد و با قوة تشخیص خود ،به برخی باورها و ااعا ،نسنت درسدت بدهدد و
به برخی نادرست .هرگونه جنر محیوی انسان نمیتواند او را ا اندیشیدن دربدارة درسدتی و
نادرستی باوری با دارد .دکارت بهخوبی میگفت که:
با خره اینکه ما ا یک ارادة آ اد برخورداریم که هر وقت بخواهد میتواند به کاری تدن در
دهد یا ا آن تن ند ،چندان بددیای اسدت کده مدیتدوان ایدن مفادوم اراده آ اد را یکدی ا
متعار ترین مفاهیمی ،که بهطور اوری در ما یاات میشود ،دانست (دکارت.)194 :8934 ،

هم او در اصل ششم ا اصو السفه رس ا تنیین شک ااراطی خود میگوید:
در اينکه ما ارادة آزادي داريم که ما را از باورداشتن بهه اشهیام موه وا بهاز مهیدارد و
نمیگذارد فريب بخوريم اما گیرم که آاریدگار ما قادر مولا باشد ،یا حتی اگدر ثابدت شدود
که وی دلو خواسته است که ما را اری دهد ،ما در خود ،احساس آ ادی مدیکندیم وایدن
آ ادی چنان است که هر بار دلمان بخواهد میتوانیم ا باور داشتن به چیزهدایی کده خدوب
نمیشناسیم بپرهیزیم و بدین سان ،هرگز در دام اری نیفتیم (دکارت.)193 :8934 ،

رس میتوان ا درستی و یا نادرستی باوری سخن گفت و آن را در بوتدة نقدد و تحلیدل
قرار داد .رس ا ما و باورهای دینی میتوانهد در معدرض صددق و کدیب قدرار گیدرد .امدا
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با هم ،کار به این سادگیها نیست .بسیاری باورهای دینی هستند که ا جزمیتهای هر دیدن
است که به این سادگیها نمیتوان دربارة صدق آنها سخن گفدت .رهندران و مفسدران هدر
دینی نیز به وجود چنین باورهایی قائل هستند .مثال اینکه چرا نمدا صدنح بایدد دو رکعدت
باشد ولی نما ظار چاار رکعت .الل اینگونه باورها خدود در معدرض ار یدابی قالندی
نیستند بلکه بهطور لیرمستقیم ،منتنی بر گزارههای دیگری هستند کده مندانی تفکدر دیندی را
تشکیل میدهند .این منانی ،خود توجیهکنندة بسیاری ا آمو ههای دیگر هستند که یدا منتندی
بر باورهای دیگرند یا اینکه بنیادین هستند .آنچه شاکلة یک نظام دینی بر آن اسدتوار اسدت
همین باورهای بنیادین هستند .این باورهای اساسدی در معدرض نقدد و تحلیدل قالندی یدا
تجربی یا تاریخی یا لیره قرار میگیرد .حتی کسانی که در یدک دیدن ا ایمدانگرایدی داداز
میکنند در مقابلِ سایر ادیان و میاه نمیتوانند با ایمدانگرایدی ،مدانع مقایسدةیک دیدن بدا
دیگر ادیان و میاه شوند .ایمانگرایی نو ی باور داشدتن بدهصدورت دروندیندی اسدت و
نمیتوان ا آن بهصورت بروندینی استفاده کرد .هر دینی حدداقل درمقدام مقایسده بدا سدایر
ادیان باید بتواند د یل و شواهدی در ترجیح یااتن آن بر ادیان رقی داشته باشدد یدا د یدل
لیه خود را بتواند راسخگو باشد.
اما مال دیده میشود که بسیاری ا شواهد و د یلی که ادیان برای تنیین بنیادهای خدود
میآورند نتوانستهاند آنچنان قوی با ث قانع کردن دیگران شدوند؛ بدهگوندهای کده بده ایدن
سادگیها نمیتوان اد ا کرد بقیة ادیان و میاه کامال تحت تأثیر د یل و شواهد یدک دیدن
یا میه قرار گراته و حکم به درست بودن مولا دین دیگر و یا باطل بدودن دیدن خدود و
یا بالعکس بکنند .مثال به د یل اثنات وجود خداوند توجه شود .لیرلدم شدواهد و د یدل
متعددی که بر اثنات وجود خداوند ارائه میشود این د یل نتوانسته است برخدی ا مدردم را
نسنت به آنها قانع کند .حتی برخی د یل ا نظر برخدی باورمنددان معتندر اسدت و ا نظدر
برخی دیگر نامعتنر ،و بهجای آن ،دلیلدی دیگدر معتندر اسدت .ایدن دشدواری تصدمیمگیدری
درخصوص درستی یک باور براساس شواهد نیز بااندهای شدده اسدت تدا کثدرتگرایدان ا
مسئلهای بهنام تکااوی ادلّه سخن بگویند و اینکه چون مال نمیتوان د یدل قدانع کننددهای
برای حقانیت یک دین یا میه آورد رس نمیتوان ا حقانیت یک دین سخن گفت.
آیا واقعا مة قانعکننده ننودن د یل یک دیدن بدرای تمدامی انسدانهدا ایدن اسدت کده
نمیتوان ا حقانیت سخن گفت؟ بهنظر میرسد چنین نناشدد .اگدر شدواهدی کده دادسدتان
برای مجرم بودن یک ارد میآورد نتواند دادگاه را قانع کند نمیتوان نتیجده گرادت بده هدیچ
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وجه نمیتوان د یلی برای مجرم بودن یک ارد آورد .در اینگونه موارد دادستان بدهدنندا آن
است که د یل بیشتری بیاورد تاحدی که دادگاه به این باور برسدد کده شخصدی دسدت بده
جرمی ده است.
ا طر دیگر ،قانع شدن ،امری روانی است که مدیتواندد کمدابیو تحدت تدأثیر وامدل
محیوی و جنری دیگر قرار گیرد ،ولی این امدر در هدیچ دادگداهی با دث نشدده اسدت کده
دادگاهها هرگونه قضاوتی را تعلیا کنند بلکه دادگاهها لیرلم اطالز ا ایدن امدور رواندی و
اجتما ی میتوانند اد ا کنند که قضاوتی با حداکثر درستی داشتهاند .دادگاههدا بدرای ایدنکده
کاری کنند که محدودیتهای جنری کمترین تأثیر را در نتیجهگیری به نفع یا لیه ادردی در
دادگاه باشد بهجای یک نفر ،ا مجمو ة اارادی به نام هیئت منصفه استفاده میکنند تا د یدل
دادستان و وکیل مدااع را بشنوند و هریک ا اویة دید خدود بده بررسدی شدواهد و د یدل
بپردا د و در جلسه ناایی با طدرح مسدئله ا جنندههدای گونداگون ناایتدا بتوانندد تصدمیمی
منصفانهتر بگیرند .احتما دارد این تصمیم ،یکدی ا ا ضدای هیئدت منصدفه را قدانع نکدرده
باشد ولی دلیل نمیشود که تصمیم بقیة را نادرست بدانیم یا بده کثدرتگرایدی قائدل باشدیم.
تمامی این مکانیزمها نشان میدهد که روشهایی میتواند وجدود داشدته باشدد کده بوهود ا
حقانیت اد ای بنیادین یک دین سخن گفت حتی اگر بعضی با برخی د یل قانع نشوند.
اگر دینی د یل موجهتری نسنت به دین دیگر بیاورد و ردیههای باتری برای دین دیگدر
مورح کند میتواند ا حقانیت خود سخن بگوید در این صورت ،م است کده ا درسدت
بودن باور خود سخن بگوید و باور های دیگر را نادرست بداند .استاد مواری در این مینده
بیان میکند « :دین حا در هر مانی یکدی بدیو نیسدت؛ و بدر همده کدس م اسدت ا آن
ریروی کند» (مواری .)168 :8931 ،رییرش اینگونه انحصدارگرایی نده تنادا مدیموم نیسدت
بلکه اصل اخالقی صداقت ایجاب میکند که ارد ا این جات ،ا انحصار حقانیدت در دیدن
خود سخن بگوید .اما اردی که اینگونده منوقدا انحصدارگرایانه دربدارة دیدن خدود سدخن
میگوید دربارة دیگر ادیان چه میتواند بگوید؟ او میتواند تمام یا برخی ا دیگر ا ادیدان را
نادرست بداند همچنین میتواند معتقد باشد که برخدی ا دیگدر ادیدان و مدیاه حقانیدت
نسنی دارند چراکه برخی ا ناصر اصلی دیدنِ برحدا را نیدز بداور دارندد .یعندی مدیتواندد
انحصارگرا باشد یا شمو گرا .در این مینه کار رانر در میان مسدیحیان و موادری در میدان
شیعیان قائل بهنحوی ا شمو گرایی هستند.
تددالشهددا و مسددا

مواددری و کددار رانددر ،ارائددة راه د میاندده ،بددین انحصددارگرای و
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همهْحاانگاری ادیان است .دیدگاه شمو گرایانة این دو اندیشدمند بدر آن اسدت تدا ردمن
تأکید بر حقانیت یک دین (مسیحیت یا اسدالم) ،راه نجدات را بدرای سدایر آدمیدان مسددود
نداند و با لحاظ کردن شرایو  ،امکان رستگاری را برای همگان ادراهم مد داندد (نجفدی و
محمدی)891 :8919 ،

بهنظر میرسد با توجه به موال گفته شده قنلی تقرینا نمیتدوان ا انحصدارگرایی کامدل
سخن گفت بلکه ناگزیر ا شمو گرایی خواهیم بود.

 .7حقانیت دعاوی ادیانی که باورمندانش عملكردی غیرعقالنی دارند
موروز دیگری که توس برخی کثرتگرایان به آن اشاره شده است ایدن اسدت کده برخدی
ادیان معتقد هستند که د یل ما بر درستی مد اهایمان قویتر است لیا راه درست دیدنداری
ا مسیر دین ما میگدیرد ولدی راتارهدایی ا متددینانو سدرمی ندد کده لیر قالندی اسدت
درحالیکه اینگونه راتارهای لیر قالنی و لیراخالقی ا باورمنددان بده برخدی ادیدان دیگدر
سرنمی ند .این امر نشان میدهد که نمیتوان بهصر مد اهای ادیان توجه کرد بلکده بایدد
به ثمرة آنچه در راتار متدینان نیز نمود ریدا میکند توجه کرد .مثال برخدی ادیدان حکدم بده
قربانی کردن انسانهای بیگناه در مقابل خدایان میکردهاند ،یدا برخدی ادیدان ،نژادررسدتی را
مة دین خود میدانند و برخی ادیان حکم میکنند که کسانی که دارای قاید دیگر هسدتند
با اینکه راتارهای خصومتآمیز در جامعه ندارند باید محکدوم ،معددوم یدا محددود شدوند.
برخی همچون دا و با ااتخار ،حکم به کشتن انسانهایی میکنند که تفسدیر آنهدا ا دیدن
خاص را قنو ندارند .رس صر قوت استد در باورهای رایه یک دین بدرای برتدری آن
کفایت نمیکند (هیک.)60 :8910 ،
برخی در جواب میگویند آمو ههای دینی ،استواری م را دارند ولی برخی متدینان بده
آن دیددن ،راتارهددای ناشایسددتی براسدداس سددایر باورهایشددان یددا تنددگنظددریهددای اددردی و
اجتما یشان ا خود برو میدهند و این ربوی به دین ندارد .گرچه بهکرّات دیده شده است
که باورمندان به یک دین ،بهاسم باور دینیشان دست به اقداماتی می نند که وامل لیردیندی
در آنها دخالت داشته است ولی به هرحا  ،دین نمیتواند ا درستی و برحا بدودن سدخن
بگوید مادامی که نشان دهد آمو ههای آن دین ،تأثیر مثنتی روی دینداران مدیگدیارد .یعندی
دین ،نه تناا در نظر بلکه در مل نیز نشان دهد که توان تأثیر مثنت را بر انسانها دارد.
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او باید توجه داشت صِر راتار ناشایست متدینان نمیتواند حاکی ا اشتناه بودن بداور
دینی خاصی باشد چراکه وامل مختلفی لیر ا دین میتواندد در آن راتدار تأثیرگدیار باشدد.
بلکه باید گفت این اشکا وقتی میتواند وارد باشد که راتار ناشایستی ا باورمندان بده یدک
دین ،صراا به لّت باورشان به یک آمو ة دینی سر ند .ثانیا ،در تعریف ناشایست باید دقدت
داشت .احتما دارد که اردی راتاری را براساس ذائقة شخصیاش نمیرسندد ،او نمدیتواندد
قضاوت کند که راتار االن دیندار ناشایست است .رسند شخصی ننودن با ناشایسدت بدودن
متفاوت است .ناشایست بودن ،بیشتر به نارسند بودن نزد قاطنة قالی الَم نزدیکتدر اسدت
تا نارسند نزد یک ارد .لیا قالنی ننودن یک کار ،منو به آن است که تقریندا قدالی دالَم
آن کار را نامعقو بدانند .مثال مجا ات ا دام نزد قدالی دالم نادرسدت نیسدت بده همدین
جات ،قالی برخی جوامع آن را امری رسندیده مدیدانندد و قدالی برخدی جوامدع آن را
نارسند .اما جنایات دا و نزد قالی الم شت و لیرانسدانی اسدت .ثالثدا ،اگدر نشدان داده
شود که راتار دینداران خاصی ا یک دیدن برخاسدته ا تفسدیر لیدرمعقدو ا باورهایشدان
است میتوان نتیجه گرات که آن راتار نه برخاسته ا آمو ههدای آن دیدن بلکده برخاسدته ا
کژاندیشی آن گروه خاص است .رس وقتی میتوان به تأثیر ملی آمو ههای یک دیدن ایدراد
گرات که مشخص باشد این راتارها نتیجة منوقی و نه د بخواهی ا آن آمو ههاست .نتیجدة
منوقی بهمعنای آن است که راتارها مغایر با برخی دیگر ا آمو ههای آن دیدن نناشدد .چدون
احتما دارد اارادی ا روی خامْاکری اق برخی ا آمو ههدای یدک دیدن را مدالک راتدار
خود قرار داده باشند و بقیه را اراموش کرده باشند یا مغدایر نندودن آن آمدو ههدا را بدا سدایر
آمو ههای دین مورد بررسی قرار نداده باشند لیا استناد راتار ناشایسدتِ برخدی ا ایدنگونده
باورمندان به یک دین به آمدو ههدای آن دیدن درسدت نیسدت .رابعدا ،راتدار ایدن دسدته ا
باورمندان بهخوبی می تواند با راتار برخدی دیگدر ا باورمنددان قابدل نقدد باشدد و همدین
مغایرت میتواند نشان دهد که آمو ههای دین نمیتواند لّت اصلی راتار ناشایست آن دده
قلیل باشد.؛ چراکه همین آمو هها با ث شده است برخی ا ااراد دیگدر ،راتارهدای دیگدری
داشته باشند و این دسدتة دوم آن راتارهدای ناشایسدت را براسداس آمدو ههدای آن دیدن یدا
میه  ،مردود ا الم کنند.

 .8شرط عدم مغایرت آموزههای یک دین با مسلّمات عقلی برای حقانیت
به همین جات است که آمو ههای دینِ برحا باید شامل یک اصل نیدز باشدد و آن ایدنکده
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هرگونه باور یا ملی که مغایر با احکام قوعی قلی باشد ا آمو ههای آن دیدن نیسدت و ا
محدودة آن دین خار میشود .اگر دینی بتواند چنین مننای بنیادینی را به نوان اصو اولیدة
خود بپییرد دیگر ا این اتاام دکه راتارهای ناشایست دینداران ناشی ا آمو ههدای آن دیدن
استد منرّا خواهد بود .چراکه هرگونه راتار ناشایست ا او  ،ا حو ة آن دین خدار شدده
درنتیجه ،ررورتا این راتار ناشی ا آن دین نیست بلکه حتی میتواند راتاری رددینی باشد.

 .9نتیجهگیری
شقوقی که ذکر شد امکانهایی بود که دربارة حقانیت یک دین ،بددون درنظدر گدراتن دیدنِ
بخصوص قابل طرح بود .اما دربارة ادیان و میاه موجود ،چگونه میتوان قضداوت کدرد؟
ادیان و میاه بسیاری در جاان وجود دارند کده هریدک ویژگدیهدای خدود را دارندد .بدا
بررسی تحلیلی آنها میتوان گفت:
 .8هر ملی که در آن نو ی ررستو یا سرسپردگی تام وجود داشته باشد و طنا اصدو
مسلّم اخالقی باشد راتاری دینی است .لیا تمامی ادیان توحیدی و لیرتوحیدی که در آنهدا
راتاری ررستوگونه وجود داشته باشد و تقید اخالقدی داشدته باشدند ( مدل صدالح باشدد)
میتوانیم در مرة دین به حساب بیاوریم.
 .1اق ادیان توحیدی یعنی اسالم ،مسیحیت و یاودیت که قائدل بده وجدود خداوندد و
باور به رخداد معاد هستند میتوانند ا منظرِ باورمندانِ به این ادیدان ،حقانیدت داشدته باشدند؛
چراکه این دو مالک ،امری ناظر به واقعیت است .به این ترتی ادیان شرقی دیگر هدمچدون
هندوئیسم ،بودیسم ،کنفوسیونیسم و حتی رتشتی که این دو باور را ندارند ا دائرة حقانیدت
بیرون هستند .به این معنا انحصارگرایی درست است.
 .9ندگی مؤمنانه با باور به خدا و معاد تحقا نمییابد بلکه نوز راتدار صدالح باورمنددان
(ررستو و تقید به اخالقیات) میتواند ندگی مؤمنانه او را تشدکیل دهدد درنتیجده ،مدأجور
باشد.
 .0تفاوتهای اردی و ارهنگی و اجتما ی مدیتواندد نددگیهدای مؤمنانده متکثدری را
با ث شود.
 .6اگر کسی (در میان باورمندان به ادیان توحیدی) وظایف معراتی خود را بدرای محقدا
ساختن ندگی مؤمنانه انجام داد و بر آن مننا راتار کرد نمیتدوان تخودی او ا دیدن حدا را
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با ث کیفر و یاب اخروی او دانست.
 .4ا آنجاکه وامل جنری بسیاری ( لیرلم اختیارهای اادراد) در ردییرش یدک دیدن،
تأثیرگیار است ،و ا آنجاکه ما انسانها نمیتوانیم میزان تأثیر وامدل جندری و اختیداری را
در باورمندی یک ارد تشخیص دهدیم لدیا دربدارةمیزان مجدزی بدودن راتدار دیندی اادراد و
نحوةاستحقاق راداش و کیفدر آنهدا نمدیتدوانیم قضداوت کندیم و در ایدن خصدوص بایدد
دربارةورعیت ااراد در قیامت ،تعلیا داروی کرد گرچه راتارهای آنها را با مالکهای دیندی
میتوان مورد ار یابی قرار داد.
 .3یکی ا وظایف معراتی آن است که مد ی دینداریناورهایی را که بدا قدل اودری و
اخالق در تضاد وارح باشد به نوان باور دینی خود نداندد در لیدر ایدن صدورت ایدن ندوز
دینداری نیز میتواند مردود باشد.
 .1میتوان دربارة ندگیهای مؤمنانه مأجور به این صورت قضاوت کدرد کده اگدر ادرد
وظایف معراتی خود را برای تنظیم باورهدایو متناسد بدا محددودیتهدایو انجدام داد و
باورهای او در تضاد وارح با احکام قل اوری و مسلّمات اخالقی ننود (به تعنیدر موادری
مسلمان اوری) در آن صورت این نوز ندگی میتواند مأجور باشد .استاد موادری دکدارت
را در سلک این گروه میداند .بر کس ،دربارة باورمندان به خدا و معاد ،کسانی که دو شدر
اوق را نداشته باشند میتوان حکم به مردود دانستن این نوز ندگی و باطدل بدودن آن ندوز
دینداری کرد.
 .1ا آنجاکه انسانها قدرت تشخیص درست ا نادرسدت را دارندد مدیتوانندد دربدارة
باورهای بنیادین هر دین ررسو کرده و دلیل موالنه کنند .ادیانی که بتوانند اسدتد هدایی در
تنیین خود ،که مورد قنو الل ااراد اقل باشدد ،ارائده کنندد هدمچندین اشدکا تی کده بده
باورهای بنیادین آنها میشود باتر راسخ دهند میتوانند ا حقانیت خود سخن بگویندد .ایدن
اد ای حقانیت نهتناا ا لحاظ اخالقی بدون اشکا اسدت بلکده اضدیلت اخالقدی صدداقت
اقتضا میکند که این مسئله را بیان کنند .این استد ها به بنیادهای نظری دین نداظر اسدت و
نه ملکرد دینداران آنها.
 .83قانع نشدن در برابر د یلِ درستی یک دین با درست بودن آن تفاوت مدیکندد .قدانع
شدن امری روانی است و میتواند متأثر ا ریشینههای ارد باشد ولی درسدت بدودن برمنندای
قضاوت لال قالی الَم که بهخوبی د یل را بفامند بهدست میآید.
 .88لیرلم آنکه یکی ا مالکهای رسندیده بودن یک دین ،تأثیر مثنتدی اسدت کده در
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باورمندانو میگیارد و این تأثیر جلوههای ردیداری باید داشدته باشدد ،امدا مدة ملکدرد
ناشایست برخی باورمندان یک دین نمیتواند ردرورتا نادرسدتی د داوی آن دیدن را نتیجده
دهد.این امکان وجود دارد که د اوی یک دین درست باشدد ولدی ملکدرد متددینان بده آن
نادرست باشد.
 .81اگر یکی ا آمو ههای بنیادین یک دین ،دم تضاد باورهای آن دیدن بدا مدالکهدای
قالنی مورد قنو لال قالی الم باشد در آن صورت،نتایج ناشایستِ لیر قالندیِ راتدار
باورمندان به آن دین را میتوان کامال مستقل ا آن دین دانست.ا آنجاکده اسدالم ردروری
میداند که ااراد باید ا تقاداتشدان را براسداس د یدل قلدی و توجیادات منوقدی بدهدسدت
آورندلیا اسالم میتواند بهخوبی ا حقانیت خود سخن بگوید (حتی اگر برخی بدا آن د یدل
قانع نشوند) .ا آنجا که اقالنه بودن باورهای میهنی یکی ا رایههای اصدلی تشدیع اسدت
لیا هرگونه نتایج ناشایست قلی راتار شیعیان را نمیتوان اشکالی بر تشیع دانسدت ،چراکده
ا اساس ،آن مل ا دایرة تشیع خار میشود.
 .89لیرلم آنکه تشیع را واجد بیشترین مالکهدای حقانیدت مدیداندیم ولدی شدیعیان
نمیتوانند به لّت بندهای  0و  4نسنت به تخوئة متددینان بده سدایر ادیدان و مدیاه اقددام
کنند .لیا لیرلم ا تقاد به برحدا بدودن خدود ،بایدد حدداکثر تسدامح را نسدنت بده سدایر
باورمندان به ادیان و میاه و ارقههای دیگر دکه شرای اختیاری و جنری راتارهدای آنهدا
نامکشو استد داشته باشند بهشر آنکه سدایر باورمنددان نداد بدین و لجاجدت آشدکار
نداشته باشند.
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