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           اسالم  پلوراليسم ديني و 
  • جان هيك

  ••ييمحمد محمدرضا: مترجم

  :چكيده
 ارتباط آن با اديان وتا افق روشني از پلوراليسم ديني بر آن است  اين مقال

ح پلوراليسم اطر(جان هيك . ويژه اسالم عرضه كند گوناگون از جمله مسيحيت و به
 از پلوراليسم ,گرايي  شمول وحصارگرايي نقد ان طرح وضمن) ديني در جهان معاصر

به نظر او، . داند  توجيه كثرت ديني را پلوراليسم ميه يگانه را وكند ديني دفاع مي
بخشي در زندگي، حق انحصاري هيچ  پلوراليسم ديني بر آن است كه حقانيت و نجات

هيچ او معتقد است كه . بخشي دارند ها يكسان حقانيت و نجات  آنةديني نيست، هم
 ديني در مورد خود، تصور صلح واقعي ميان اديان جهاني نخواهد بود تا زماني كه هر

                                                                 
هاي ديني را در حلقه كشيشان پرسبيتري  زاده شد و نخستين آموزشيوكشاير انگلستان  در 1922جان هيك  در •    

گرا از مسيحيت گرايش  اش به رهيافتي مطلق  در آغاز زندگي–كند   آن گونه كه خود وي نقل مي–اگرچه . فراگرفت
ن داشت، اقامت در ادينبورگ و ايجاد فرصت پژوهش و مطالعه در فلسفه دين ديدار با پيروان اديان ديگر در آ

در اين هنگام جنگ دوم جهاني در گرفته بود و هيك كه به . ، ذهنيت وي را تغيير داد»آكسفورد«سامان و بعدها در 
 رسماً به كسوت 1953او در . واسطه جنگ، درس و بحث را رها كرده بود، به جرگه معترضان به اين فاجعه پيوست

و سپس در » كورنل«نصوب شد؛ نخست در دانشگاه تري درآمد؛ سپس به سمت استادي در آمريكا ميكشيشان پرسب
گرايانه ديني و االهيات آزادمنشانه وي موجي از  هاي كثرت در همين مدرسه بود كه انديشه. »پرينستون«مدرسه 
  .ها را برانگيخت ها و بحث مناقشه

ين زمان به لحاظ  ااو در. هيك مدت پانزده سال كرسي فلسفه دين در دانشگاه بيرمنگام انگليس را در دست داشت
هاي بسياري  وي تا كنون سخنراني.  ارتباطات محلي و اجتماعي تأثير بسزايي بر پيرامون خود گذاشتدانشگاهي و

گرايي ديني، معناي حيات،  شماري در باب فلسفه دين، كثرت ها و مقاالت بي در سطح جهان انجام داده و كتاب
  .نگاشته است... گاري و گفت وگوي اديان، اخالق جهاني، رهايي و رست

هاي پيشرفته در  موسسه پژوهش«او هم اكنون عضو . نويسد جان هيك به نثري روان، روشن و در عين حال استوار مي
  در دانشگاه بيرمنگام است» هنر و علوم اجتماعي

پژوهشگاه و به اي است كه ايشان پي دعوت پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي در محل       متن حاظر ترجمة مقاله
  است هد ارائه كر3/2/84تاريخ 

  .نمايم  خانم محمدرضايي در ترجمه قدرداني مي,در ضمن از همكاري صبيه محترم: ر دانشگاه تهران دانشيا••      
  10/5/1384:       تأييد3/2/1384: تاريخ دريافت
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نمايد كه  گوي واقعي هنگامي رخ مي صلح پايدار و گفت. برتري بر اديان ديگر دارد
يكسان معتبري از واقعيت نهايي و  هاي متفاوت و به تفسير,  متفاوتبپذيريم كه اديان

است كه انديشه پلوراليستي ريشه در تفكر شرقي و تقد همچنين او مع. خدا هستند
. اسالمي دارد و به تعبيري خاستگاه انديشه پلوراليسم ديني در شرق است نه در غرب

او بر اين عقيده خود در حوزه اسالم به عباراتي از خواجه عبداهللا انصاري، مالي رومي 
  .شود و ابن عربي متوسل مي

گرايي ديني، واقعيت نهايي ،  ليني، انحصارگرايي ديني، شموسم دپلورالي: واژاگان كليدي
  .هاي عرفاني، اديان، كثرت ديني، اسالم، مسيحيت  نومن، گرايش, خدا، فنومن

موضوع رابطه بين اديان، به غايت مهم است حتي، اهميـت آن امـروز، بـيش از گذشـته              
ميان كشيده شده اسـت؛ البتـه   ها، پاي دين به   ، تقريباً هر جنگي بين ملت      ها   قرن براي. است

كننده و اعتبار بخشي؛ اما من اكنون  نه به صورت علت ابتدايي، بلكه به صورت عامل تشديد  
موضوعي در فلسفه دين تلقي كـنم؛ هـر چنـد در مـسير       به عنوان   خواهم كثرت ديني را       مي

ا برخـي ديگـر     هاي اين رابطه در مقايسه ب       شود كه برخي از برداشت      انجام چنين كاري آشكار مي    
  .گيرند براي توجيه و تشويق جنگ و سوء استفاده، با سهولت بيشتري مورد استفاده قرارمي

گرفته است كه خـود را يـا          اين مسأله، چرا مسأله فلسفي است؟ هر ديني با اين فكر خو           
ترين و بهترين ايمان وديـن،      كم حقيقي   در جايگاه يگانه ايمان و يگانه ايمان حقيقي يا دست         

آيا نبايد اين وضعيت صرفاً اين گونه باشد كه يكي از آن اديـان صـحيح و بقيـه       . رح كند مط
  .خواه به نحو مطلق يا فقط به نحو نسبي، نادرست باشند

. سـازد   آفرين مـي   انداز اين موقعيت را، مشكل      اي وجود دارد كه چشم      جا مالحظه   در اين 
در بخـش   ) كنـد   ي اعتـراض مـ    و همچنين ضد آن،   (ار است   ديني كه يك شخص به آن وفاد      

درصد يا در اين حدود، مبتنـي بـر مكـاني اسـت كـه               98اعظم آن در سراسر جهان، احتماالً       
  .جا به دنيا آمده است آن

كسي كه در خانواده مسلمان در يك كشور اسالمي يا در واقع در خـانواده مـسلمان در                  
كـسي كـه در خـانواده       . شـود   آيد، به احتمال زياد، مسلمان مي       كشور غيراسالمي، به دنيا مي    

  .شود شود، احتماالً به همان اندازه مسيحي مي مسيحي زاده مي
ها،   ها و تائوئيست    ها، بودئيست   همچنين، همين حقيقت در مورد يهوديان، هندوها، سيك       

بسيار بعيد است كسي كه در يك خانواده بودايي در تبت به دنيا آمده است، به : صادق است
همچنين بسيار بعيد است كـسي كـه در ايـران يـا در              . لمان رشد كند  صورت مسيحي يا مس   
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صورت مـسيحي يـا بـودايي رشـد كنـد، و            به  است،    پاكستان در خانواده مسلمان زاده شده       
واقعيت تاريخي اين است كه ما، دين را همراه با زبـان و فرهنـگ بـه                . همچنين موارد ديگر  

 كـه مـا را از كـودكي شـكل داده، بـه طـور                ايم و همواره نيز چنين  است و ديني          ارث برده 
آن دين با مـا ومـا بـا آن هماهنـگ            . رسد  طبيعي معلوم است كه براي ما،  حقيقي به نظر مي          

درسـت  . باشد تواند چنين خصوصيتي را داشته هستيم و مطابق معمول هيچ چيز ديگري نمي 
ها به لحاظ آمـاري   هاي فردي از يك دين به دين ديگر وجود دارد، اما اين   است كه نوكيشي  

  .در مقايسه با انتقال گسترده ايمان از يك نسل به نسل ديگر درون يك سنت، ناچيز است
چگونه بايد اين موقعيت جهاني را مورد فهم قرار دهيم كه در آن به علت حادثه تولـد،                  

. ايـم   كنيم كه به لحاظ سـنتي، ايمـان حقيقـي لحـاظ كـرده               ما هم باطناً از آن چيزي آغاز مي       
  .ناپذير است  طرح يك پرسش مشكل، اما اجتنابابررسي رابطه بين اديان، آشكار

يك عامـل ايـن     . است  امروزه عوامل چندي اين پرسش را به نحو خاص، ضرور ساخته          
 نسل گذشته، شـناخت بـسيار بيـشتري     است كه ما اكنون در باب اديان جهاني ديگر، درباره    

و اديان متفاوت، ديگر تقريباً به نحو انحصاري درون ها  عامل ديگر آن است كه ايمان     . داريم
دارند؛ بـراي مثـال،     ايمان يكهايي كه به طور كامل    هاي گوناگون متمركز نيست؛ ملت      ملت

 ها مسلمان در اروپاي غربي و تقريباً دو ميليون در كـشور خـود مـن، بريتانيـا                   اكنون ميليون 
، محل زندگي من، احتماالً  بـيش        )Birmingham( در واقع در شهر بيرمنگام    . كنند  زندگي مي 

هر چنـد   . اند  ها با معماري سنتي اسالمي طراحي نشده        از صد مسجد وجود دارد كه همه آن       
شماره ساخت مسجدهايي با معماري اسـالمي رو بـه فزونـي اسـت، همچنـان تعـدادي از                   

نـابهي از  معتايـن شـهر، همچنـين تعـداد         . اسـت   هاي محلي تبديل شـده      ها به نمازخانه    خانه
ها و تعداد بـسياري از        ها و بهايي    و هندوها و تعداد كمتري از يهوديان و بودائيست         ها  كيس

هـا ميـان جمعيـت بـزرگ          همـه ايـن   . هاي بسيار متفاوت مسيحيت را در بردارد        همه شاخه 
ما همه با هم در يك شهر و بـه طـور     . سكوالر يا به لحاظ اسمي  يا پسا مسيحي قرار دارند          

اكنون، . كنيم   برخورد و در واقع اغلب با روابط بسيار مثبت و سازنده، زندگي مي             كلي بدون 
مـا همـه درون هـر       . زمان آن فرارسيده است كه ملزومات كالمي اين مسأله را بررسي كنيم           

ايمان و ديني، به متكلمان و فيلسوفاني نيازمنديم كه در بـاب ايـن پرسـش كلـي بـه تفكـر                      
برانگيـز    اي تأسف   آيا ما بايد آن را مسأله     . كثرت ديني را بفهميم   بپردازند كه چگونه واقعيت     
  است، بدانيم؟  يا چيزي كه خدا مقدر كرده
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گيـرد، ايـن اسـت كـه افـراد و             عامل دشوار و بغرنجي كه اغلب مورد توجه قـرار نمـي           
است، آگـاهي     هاي قرآني و كتاب مقدس نازل شده        ها وحي   به آن  ها قبل   قرنجوامعي كه   

هـا و اديـان آن        دودي از انـدازه زمـين و جمعيـت و  تنـوع مـردم و فرهنـگ                 بسيار مح 
هـا، بـيش از    افق ديد آن. ايم اند؛ البته ما توجه خود را به اين دو دين معطوف كرده      داشته

 آگـاهي    ها، حـوزه    گرفت؛ البته با گسترش قلمرو      خاورميانه وجهان مديترانه را در برنمي     
ا پيـام اصـلي، بـر               ها، هند و چين و بعدها روسي        آن ه و باز بعدها امريكا را فراگرفت؛ امـ

ا     هاي بخش نسبتاً كوچكي از جهان، دريافت و ابالغ مي           ها و فرهنگ    حسب زبان  شد؛ امـ
االهي را به نحو  جهاني بينديـشيم و         وحي  امروزه بايد به روابط كل نژاد انساني يا منبع          

  . آن را بررسي كنيم
ر خالل تقريباً بيست سال اخير به سرعت، رشـد كـرده و             ادبيات در باب اين موضوع، د     

. اسـت   شود، گسترش يافتـه     اكنون با صدها كتاب و مقاله جديد كه هر سال چاپ و نشر مي             
هـاي   ها به آلماني و  زبان       اي از آن      ها به انگليسي هستند؛ هر چند مقدار فزاينده         هنوز اكثر آن  

  . چند كشور اسالمي نظير فارسي و تركي است
سه ) در باب توجيه كثرت ديني    (است كه     به طور گسترده اين نكته مورد قبول واقع شده        

 و  )inclusivism( گرايي  ، شمول ) exclusivism( هاي انحصارگرايي   مكتب فكري ممكن به نام    
  .  وجود دارد)pluralism (پلوراليسم

   انحصارگرايي
 امـور كلـي وصـف    انحصارگرايي، به آسانترين صورت برحسب هر ديـن خـاص و نـه      

 در مقايـسه بـا       مطالب بيشتري  جا كه من در باب مسيحيت و ادبيات مسيحي          از آن . شود  مي
دانـم، در وصـف انحـصارگرايي بـه صـورت موضـع               اديان ديگر در باب اين موضـوع مـي        

توانيد آن را بر حسب اسالم يـا در واقـع هـر ديـن                 شما مي . مسيحي، اطمينان بيشتري دارم   
  .ديگري بازگوييد

از موضع مسيحي، انحصارگرايي، اين اعتقاد است كه مسيحيت، يگانه دين و يگانه دين              
فهمند، منحـصر بـه       حقيقي است و نجات كه انحصارگرايان به  صورت ورود به بهشت مي            

انـد و     هاي بسياري، اكثر مسيحيان اين مسأله را مسلّم فرض گرفته           براي قرن . مسيحيان است 
ايـن نكتـه را     )  مـيالدي  1438-1435(ر اعالميه شوراي فلورانس   هاي رسمي نظي    در  اعالميه  
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، )غيـر مـسيحيان  (هيچ كسي خارج از كليساي كاتوليك، نه تنهـا كـافران       «نهادند كه       ارج مي 
. تواند در حيات ابدي سـهيم باشـد         افكنان نمي   گذاران يا نفاق    بلكه همچنين يهوديان، بدعت   

است، مگـر ايـن كـه قبـل از            شروران مهيا شده  شوند كه براي      ها به آتش ابدي داخل  مي        آن
بنـدي، و      در آن زمان، كليسا مسلمانان را با عنوان مرتـد طبقـه            .»مرگ به كليسا ملحق شوند    

تـرين    كرد؛ اما در اوايل نيمه قرن نوزدهم، كليساي كاتوليك كـه بـزرگ              ها را  محكوم مي      آن
كليساي كاتوليـك هرگـز     . يددهد، به تعديل اين حكم، اقدام ورز        بخش مسيحي را شكل مي    

هاي رسمي پيشين كليسا نادرست اسـت؛ بلكـه           توانست بگويد هر گونه اعالميه      مستقيم نمي 
ها را پشت سر گذاشت و اكنون آغاز كرد كه مطلبي متفاوت بگويـد؛ امـا فقـط در                  گاهي آن 

 بود كه به طور رسمي تصديق كردند نجات درون  اديـان             1960شوراي دوم واتيكان دردهه   
اي تعـديل شـد كـه مـا  هنگـام طـرح        تواند واقع شود؛ اما اين تأييد، بـه گونـه    ديگر نيز مي  

ي اقليـت     انحصارگرايي مطلق، هنوز با قوت به وسيله      . گرايي به آن خواهيم پرداخت      شمول
تري به وسيله بسياري از مسيحيان        هاي بنيادگرا و به نحو بسيار گسترده        كوچكي از كاتوليك  

  . است پروتستان، حفظ شده)  كاتوليكغير(بنيادگراي 
 از )Alvin plantinga (مدافع فلسفي مهـم انحـصارگرايي مـسيحي، الـوين پالنتينگـا       

 كارانـه   پرداز مهم براي شكل بسيار محافظه       دان قابل و مدافع     او منطق . دام  است  دانشگاه نوتر 
و در مقالـه    اسـتدالل ا  . گـردد   سـابقه خـود او بـه كالونيـسم هلنـدي برمـي            . مسيحيت است 

اساساً ساده و صريح است؛ يعني هر كسي كه  قاطعانه           » دفاعي از انحصارگرايي  : پلوراليسم«
دانند و كامالً به خود اجازه بدهد اين نكته را به نحو              ها حقيقت نهايي را مي      مطمئن شود آن  

  .داه هستنهمه باورهاي ناسازگار با آن، اشتب اثبات كند كه ]همچنين[جزمي اثبات كند و
گر  غير از اين واقعيت براي انحصارگرا ضرورت ندارد كه هر چيزي را در باب اديان دي         

ها از مسيحيت متفاوت هستند و باورهاي متفاوتي دارند بداند؛ زيرا او به نحو پيشيني                   آن  كه
 كند كه انحصارگرايان،    پالنتينگا درانجام چنين كاري استدالل مي     .  اهندبها اشت   داند كه آن    مي

  . كنند شناختي صحيح را نقض نمي  يا امپرياليست نبوده و اصول معرفت ومغرور
دانم كه او شخصاً مغرور نبـوده و هـيچ انحـصارگرايي      من با شناخت خود از  آلوين مي       

 امپرياليست باشد؛ حتي اگر چه برخي چنـين هـستند؛ امـا بـه نظـر مـن،                    و نيز نبايد مغرور  
  .موضوع اين نيست
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دانــد، بــه لحــاظ  وه خــود شــما بــه تنهــايي حقيقــت نهــايي را مــيايــن ادعــا كــه گــر
شناختي، نادرست نيست و اين مسأله چيزي بيش از مساله مقدماتي نيست؛ زيرا اين                معرفت

 عبـور كنـد؛ بـراي       است كه بايـد از آن     مساله مانند درگاه بسيار كوتاهي براي نظام اعتقادي         
 ).Sun Yung Moon (كند كه سون يونگ مـون  مييكسان اين ادعا را توجيه  به طور مثال، آن، 

جنوبي، واپسين پيامبر است و اين كـه پيـروان او بـه تنهـايي، حقيقـت                   ةراوي انجيل در كر   
هاي روز هفتم در مسيحيت يا ادعاي مسلمانان احمديه  دانند يا ادعاي ادونتيست   نهايي را مي  

پالنتينگا ادعاي هر گروهي را در هـر        دفاع  . دانند  ها به تنهايي حقيقت را مي       در اسالم كه آن   
كند كه آن گروه به تنهـايي حقيقـت مطلـق دارد؛ امـا بـا وجـود ايـن،                      جا يكسان توجيه مي   

اي است كه مورد اهتمام پالنتينگـا در          شناختي و منطقي ظاهراً يگانه مسأله       موجهيت معرفت 
كوشـد   ، ميوجه مسيحياعتقاد ماو در كتاب اخيرش به نام       . است  دفاع از انحصارگرايي بوده   

 اما تضمين يا موجهيت معرفتـي، وظيفـه بـسيار           ؛تري براي مسيحيت پيشنهاد كند      توجيه عام 
به نظر من آنچه در معرض مخاطره قرار دارد، اين  است كـه آيـا امـروزه                  . نظرانه است   تنگ
ن كنـيم و ايـن واقعيـت را كـه اديـا             بينانه است وضعيت جهاني را كه در آن زندگي مي           واقع

كنـد، دقيقـاً    ها را از خودخواهي به بندگي خـدا  هـدايت مـي    ديگر، به ويژه اسالم كه انسان 
هـا را بـه شـمار         پالنتينگـا، ايـن   . دهد، ناديده بگيريم    طور كه مسيحيت چنين انجام مي       همان

. هاي زندگي واقعي، جـايي در تفكـر او نـدارد    هاي خاص و پيچيدگي   ويژگي. است   نياورده
اي متمركـز   ، نگرش او بسيار انديشمندانه است كه كـامالً بـر اعتقـادات گـزاره      افزون بر اين  

شده، و در دفاعش از انحصارگرايي، مسأله نجات يا نتايج معنوي و اخالقي ايمان خارج از                
از  نجات اكثريت غيرمسيحي نژاد انـساني        مورد شايد اگر در     .است  مسيحيت را بحث نكرده   

داند، چگونه پالنتينگا يا هر       ين چيزي است كه فقط خدا مي      ا: پرسيده شود، خواهد گفت   او  
تواند بدانـد كـه فقـط گـروه خـود او بـه تنهـايي حقيقـت نهـايي و                       انحصارگراي ديگر مي  

  .بخش دارد نجات
دانم تا چه حد انحـصارگرايان مـسلمان وجـود دارنـد كـه اعتقـاد دارنـد فقـط                      من نمي 

دانـم    من مي.اب بتوانند به بهشت داخل شوندمسلمانان يا شايد فقط پيروان سه دين اهل كت   
اگـر بـه فرقـه     كه برخي وجود دارند؛ زيرا زماني مسلماني با قاطعيت به خود من گفت كـه 

جا كه انحصارگرايان مسلمان  اقليت خاص اسالمي او درنيايم، به جهنم خواهم رفت و تا آن          
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  . شود  يكسان اعمال ميها نيز وجود دارند، انتقاد من به انحصارگرايي،  در مورد آن
انتقاد اساسي به  انحصارگرايي مسيحي و مسلمان، اين است كه انحصارگرايي بـه نحـو                

ها و همچنين مهربـاني و رحمانيـت و رحيميـت             تلويحي رحمت واسعه خدا به همه انسان      
اگر خدا خالق كل نژاد انساني      . كند  خدا، يعني يگانه خالق جهان و همه انسانيت را انكار مي          

است، آيا باوركردني است نظامي را ايجاد كند كه در آن مقدر شود صدها ميليون زن و مرد                  
ها به عذاب ابدي جهنم      و كودك يعني اكثريت نژاد انساني با هيچ خطايي از جانب خود آن            

كسي نيست كـه      ، زيرا خطاي هيچ   »ها  با هيچ خطايي از جانب خود آن      «:گويم  درآيند؟ من مي  
 كنـد   ه محدود نجات تلقي مـي     زمكاني زاده شوند كه انحصارگرايي، حو      در    كه به عوض آن  

  .ندا ده شزاده ديگري در مكان 
است ايـن    كوشيده)William Lane Craig( فيلسوف مسيحي انحصارگرا ويليام الن كريج

 يعنـي ايـن انديـشه كـه     )middle knowledge (»معرفت واسط«اشكال را با توسل به انديشه 
او . داند، حـل كنـد      دهد، مي    كه فرد در هر اوضاع قابل تصوري، انجام مي         خدا هر چيزي را   

هـا   است اگـر بـه آن   ها عرضه نشده    داند افرادي كه انجيل مسيحي به آن        خدا مي : كند  ادعا مي 
هايي كه اكثريت     كردند؛ بنابراين، ظالمانه نيست آن      چنين پذيرشي را انكار مي     شد،  عرضه مي 

اي، آشكارا، عقيده پيشيني است كـه         محكوم شوند؛ اما چنين عقيده    دهند، بايد     را تشكيل مي  
ها محكوم كند و حتي بسياري از فيلسوفان          صدها ميليون انسان را بدون هيچ شناختي از آن        

اند؛ زيـرا براسـاس هـر نگـرش معقـولي،             انگيز يافته   كار، آن را نفرت     مسيحي بسيار محافظه  
شود، ناسازگار بـا خـدايي اسـت كـه لطـف و               رفتهكار گ  انحصارگرايي كه درون هر ديني به     

  .رحمت او واسعه باشد؛ يعني كل نژاد انساني را در بربگيرد

  گرايي  شمول
اش، اين اعتقاد است كه از يك سـو، نجـات هـر فـردي                 گرايي در شكل مسيحي     شمول

ن كـه  وار عيسي بر صليب بستگي دارد؛ اما از سوي ديگر، ايـ  منحصراً به قرباني و ايثار فديه     
ها، قابل دستيابي است؛ بنـابراين، غيـر          نجات نه تنها براي مسيحيان، بلكه در اصل براي كل انسان          

گرايـي را بـه       از اين به بعد، واژه شمول     . توانند در گستره نجات مسيحي داخل شوند        مسيحيان مي 
تواننـد   ها مي آن )Karl Rahner( رانر   تعبير متكلم برجسته كاتوليك، كارل به. بريم كار مي آن معنا به

  . باشند )anonymous christians (»مسيحيان گمنام«حتي بدون آگاهي خود، 
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آيـا مـسيحيان    : پرسـند   آميز است كه مي     اين تعبير، براي بسياري از غير مسيحيان، توهين       
بنـدي شـوند؟ امـا        دوست دارند به صـورت مـسلمانان گمنـام يـا هنـدوهاي گمنـام طبقـه                

شده ميـان     ترين ديدگاه پذيرفته    تفاده از آن تعبير خاص امروزه گسترده      گرايي بدون اس    شمول
ها اين مزيـت را دارد كـه از           گرايي ، براي آن     شمول. متكلمان مسيحي و رهبران كليسا است     

د؛ در حالي كـه از      نكن  يك سو از قطعيت و هنجاريت منحصر به فرد انجيل مسيحي دفاع مي            
  .روند  را در برندارد كه همه غير مسيحيان به جهنم ميسوي ديگر اين نتيجه غير قابل قبول

گرايي در بردارنده چيزي است كـه بـه نظـر برخـي از مـا ملزومـات                   با اين حال، شمول   
خـدا  : بـراي روشـني آن، تمثيـل منظومـه شمـسي را در نظـر بگيريـد                . غيرقابل قبول است  

دش به دور مركـز در      صورت خورشيد در مركز و اديان را به صورت سيارات در حال گر             به
بخش خورشيد مستقيم فقـط بـر         گرايي بر آن است كه گرما و نور حيات          شمول. نظر بگيريد 

تري به سيارات ديگر يعني       افتد؛ سپس در درجه پايين      روي زمين، يعني كليساي مسيحي مي     
دهيـد، نعمـت و مكنـت     اگر شما تمثيل اقتصادي را ترجيح مي      . شود  اديان ديگر منعكس مي   

اشكال رقيق، به مردم اديان ديگـر كـه          شود؛ سپس در    الهي مستقيم بر كليسا نازل مي     فيض ا 
  .شود اند، كم كم  بخش مي زير آن قرار گرفته

گرايانه از موقعيت انساني      پرسش جدي قابل طرح اين است كه آيا اين بيان حقيقتاً واقع           
  .كنيم است آن گونه كه ما آن را بر روي زمين مشاهده مي
∗∗∗  

ها، واقعيـت     اي توجه خود را به مسيحيت و اسالم محدود كنيم، هر دوي آن              ي لحظه برا
هـا در جايگـاه  مخلوقـات           عدالت خدا، وحدت انـسان     ،خدا، ذات رحيمانه و بخشنده خدا     

ديگر و واقعيت زندگي پس از مرگ  خدا، فرمان االهي مبني بر صادقانه برخورد كردن با يك 
كنند كـه فراتـر و متعـالي از جهـان             ها واقعيت االهي را اذعان مي       آن. دارند  را قوياً اظهار مي   

  .است هاي به دست آمده ال هاي همايند و ايده مادي از جمله عقل انساني و انديشه
به لحاظ فلسفي، بدين معنا است كه       . اي در اين نكته آخر  درنگ كنيم         اجازه دهيد لحظه  

ايم كه مطابق آن، خدا واقعيتـي مـستقل از    كردهگرايانه دين را انكار       هاي غير واقع    ما صورت 
ايـن امـر، نيرومندانـه در قـرن     . ال دراذهان ما است خودمان نيست؛ بلكه فقط انديشه يا ايده  

ـ     بـه وسـيله   مطـرح و امـروزه   )Ludwig Feuerbach(  فوئربـاخ گنوزدهم بـه وسـيله لودوي
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، مورد ) Don Cupitt (ت، اما دشمن  فلسفي من دان كيوپييصميمنويسندگاني نظير دوست 
از يك سو اگر ما به صحت و اعتبار هيچ يك از براهين فلسفي وجود               . است  دفاع واقع شده  

يـر رئاليـسم    غطور كه من اعتقاد ندارم، هيچ دليلي وجود ندارد كه             خدا معتقد نشويم، همان   
 مـسأله   مسأله واقعي، . در دين نادرست است؛ البته هيچ دليلي بر صحت آن نيز وجود ندارد            

رئاليـسم خـام، رئاليـسم انتقـادي و         :  اين سه نـوع اسـت       مدار شناختي است كه داير     معرفت
  .رئاليسم يا ضد رئاليسم   غير

 رئاليسم انتقادي كه به وسيله فيلسوفان امريكـايي در قـرن گذشـته در رابطـه بـا ادراك                   
رد؛ امـا مـا   جود دااقعيت موجودي وراي اذهان خود ما و     بر آن است كه و     ,حسي مطرح شد  

هـاي   شـناختي و گنجينـه  ي وسـيله قـوا   شويم كه به  هايي از آن آگاه مي      فقط درقالب صورت  
م، اصـلي   يما بايد به اين مسأله، اصل اعتماد نقادانه را بيفزاي         . شود  مفهومي خود ما ممكن مي    

هايمان عقالني است، مگر هنگامي كه مـا دليـل معتبـري بـر خـالف آن                   كه اعتماد به تجربه   
رود؛   من معتقدم كه اين اصل به نحو مناسبي براي تجربه ديني نيز بـه كـار مـي                 . باشيم  هداشت

بـه ايـن معنـا    اين اصـل،  . زيرا آن اصل، همچنين اصلي درباره تجربه شناخت ظاهري است  
، مگر هنگامي   كامالً عقالني است  مان در باب الوهيت        به تجربه ديني انساني    است كه اعتماد  

باشـيم و ايـن كـه واقعيـت الـوهي، ضـرورتاً در قالـب                  خالف آن داشته  كه دليل معتبري بر     
شود كه به وسيله منابع مفهومي و اعمال روحاني خـود مـا               هايي براي ما شناخته مي      صورت

 بين رئاليسم خـام كـه شـكل دينـي آن بنيـادگرايي اسـت و غيـر                   ديدگاهاين  . يابد  امكان مي 
جهـان مـادي را   ) هر چند حـال در ( متعالي از رئاليسم يا ضد رئاليسم كه هر واقعيت الوهي    

تري را دارد كه    اين مسأله، موضوعي است كه شايستگي بحث كامل       . ، قرار دارد  كند  انكار مي 
ام كـه      بحث كرده  تفسيري از دين  من در واقع  به تفصيل در جاي ديگري به ويژه در كتاب              

اجـازه دهيـد    . اسـت    شده در ضمن، ويراست جديد آن شامل پاسخي به نقادان، اخيراً چاپ          
است كه    پيت، فلسفه پست مدرنيستي قوي را اظهار كرده       يدتر  دان كيو   اضافه كنم كه اثر جد    

كند كه چيـزي بـه نـام حقيقـت وجـود           او ادعا مي  . يكسان غير قابل قبول است    به  براي من   
ن سـازيم؛ امـا او ايـ        حقيقت، چيزي است كه ما هر كدام براي خود در طول زمان مي            . ندارد

بـه  . خواهد كه آن را بپذيريم كند و از همه ما مي      مسأله را به صورت حقيقت بنيادي ادعا مي       
 ايـن، همـان نقـصي اسـت كـه         . بـرد   اش را براي خـود بـه كـار نمـي            تعبير ديگر، او فلسفه   
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بدين ترتيب، به نظر من، ناسازگاري اساسـي در اعتقـاد   . منطقي را تضعيف كرد پوزيتيويسم  
  پست  ما در فرارفتن از اين موضع به يك موضع        . تي كيوپيت وجود دارد   مدرنيس قوياً پست 

يابيم كه با يك دور كامل به اين اصل برگشتيم كه با آن دائم در زندگي               مدرنيستي، مي  پست
پـذيريم كـه آن،    جا باشد، مـي  رسد آن  هنگامي كه چيزي به نظر ما مي.بريم  روزانه به سر مي   

  . براي ترديد در آن به صورت وهم و توهم داشته باشيمجا است، مگر اين كه دليلي آن
هـا زن و مـرد  را در خـود ثبـت             اكنون به تاريخ برگرديم كه جوامع عظيمـي از ميليـون          

 ما نه مـسيحيان و نـه مـسلمانان طبـق اراده االهـي زنـدگي                  است كه براساس شناخت     كرده
 يك دين كه    پيروانتيم؛ اما آيا    به لطف او هس    ما همه قاصر از لطف خدا و نيازمند       . كنند  نمي

  كنند؟    دين ديگر رفتار ميپيروانصورت كل در نظر گرفته شوند، بهتر يا بدتر از 
يكـسان  بـه   يم  يتـوانيم بگـو     ها، قديسان و گنهكاران، تا جايي كه مـي          آيا فضايل و زشتي   

 جايگـاه   كنم و آنچه مرا در      شوند؟ من در مورد ديدگاه اخير فكر مي         درون دو دين يافت مي    
نظير ايمان مسيحي خودم را انكار كنم، اين اسـت              مسيحي وادار كرده است فرض برتري بي      

كه اين نتايج قابل مشاهده به نحو خاص در كليساي مسيحي متمركز نيست؛ بلكه بر عكس                
. هاي گوناگون وجـود دارد      كم و بيش به طور مساوي در سراسر جهان ميان اديان و فرهنگ            

گويم كه مسئووليت برهان يا استدالل بـر          من فقط مي  . تواند ثابت شود    له مي أآشكارا اين مس  
كند اعضاي دين او به طور كلي  به لحاظ اخالقي و معنوي در      دوش كسي است كه ادعا مي     

گرايـي،    هاي بهتري هستند؛ اما اگـر چنـين اسـت،  شـمول               با بقيه نژاد انساني، انسان     يسهمقا
  .يا هر دين ديگري، واقع گرايانه نيستالمي  يا اسخواه به شكل  مسيحي 

تواند   كنم مفهوم اهل كتاب مي      گرايي وجود دارد؟ من تصور مي       آيا شكل اسالمي شمول   
گرايي محدود لحاظ شود، با توجه به اين مسأله كه حقيقت نهايي و كامـل در اسـالم               شمول

 بودا، هندو،سيك و تـائو،      است؛ اما يهوديان و مسيحيان درمقايسه با اديان شرقي، يعني آيين          
كنم كه آيا نتـايج معنـوي و          من شما را به طرح اين پرسش دعوت مي        . ترند  به اسالم نزديك  

ها و ديگران، آشكارا بهتـر اسـت؟          اخالقي دين در حيات انساني  ميان اهل كتاب از بودايي          
 بسيار مـشكل    هستند؟ براي مسلمانان، مسيحيان و يهوديان،     ) بهتر(ها    پرسم كه آيا آن     من مي 

اي از اديان شرقي ارائه دهند؛ اما من دوست دارم اين مسأله را               است كه بيان كامل و آگاهانه     
آن روز شايد اكنـون نباشـد؛ امـا آن روز           . به عهده شما بگذارم كه روزي با آن مواجه شويد         

  .دير يا زود بايد بيايد
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  پلوراليسم ديني
بخشي در زندگي،     د است كه حقانيت و نجات     پلوراليسم ديني به عبارت كلي، اين اعتقا       

 اديـان    حق انحصاري هيچ ديني نيست يا به تعابير شاعرانه عارف بزرگ رومـي كـه دربـاره                
  .•آيد آن نور از ماورا مي.  متفاوت اما نور يكسان استها چراغ: گويد جهان چنين سخن مي

ست؟ منظـور مـن از      جا اين پرسش را طرح كنيم كه منظور ما از نجات چي             بگذاريد اين 
صورت مفهوم عام، روند دگرگوني انساني در اين زندگي از خودمداري طبيعي به             به  نجات  

، و هـدايت بـه      )خدا محـوري  (جهت جديدي است كه در واقعيت االهي متعالي يعني خدا           
: تـوانيم بگـوييم     جـا كـه مـي       تحقق آن در بعد از اين زندگي متمركز است و من برآنم تا آن             

بخش درون همـه اديـان بـزرگ جهـاني، بـه ميـزان                ز عدم وقوع اين روند نجات     ني وقوع و 
  .االهيات پلوراليستي اديان، كوششي براي معنادار كردن اين وضعيت است. مساوي است

هـاي گونـاگون مطـرح        اين موضع پلوراليستي، بـه وسـيله متفكـران مختلـف بـه روش             
  . نيستندضصورت با هم متناقاست؛ اما دو راهبرد اصلي وجود دارد كه به هر  شده

بـه  . يكي از اين راهبردها، آغاز از دين خود فرد وسـپس سـرايت آن بـه بيـرون اسـت                   
 در  يبخـش   كاوش در منابع آن دين براي پـذيرش برابـري نجـات            تعبيري از طريق كشف و    

هاي يكسان معتبر براي نجات بپـذيرد؛ زيـرا    ها را به صورت راه يعني آن اديان جهاني ديگر، 
توانـد بـراي تأييـد ديـدگاه          هاي فكـري را دارد كـه مـي          هر سنتي در واقع  در خود گرايش       

هـاي فكـري درون       جا فرصتي براي اشاره به اين گرايش        اين. شوند  پلوراليستي، به كار گرفته   
و اگـر   «: هر خواننده قرآن با چنين آيـاتي مـأنوس اسـت          هر يك از اديان جهاني نيست؛ اما        

خواهد شما را در آنچه       داد؛ ولي خدا مي     خواست، همه شما را امت واحدي قرار مي         خدا مي 
هـا    ؛ پس در  نيكـي     )و استعدادهاي گوناگون شما را پرورش دهد      (به شما بخشيده بيازمايد،     

ا اسـت؛ سـپس از آنچـه در آن     بازگشت همه شما، به سوي خد     . ديگر سبقت جوييد   بر يك 
  .»كرديد؛ به شما خبر خواهد داد اختالف مي

بسياري از آياتي كه بدون تفاوت، سلسله طوالني انبيا را در اعصار گونـاگون، حمايـت                
تواند درون دين خاص با توجـه         تر ارائه هر منبع ديني فقط مي        كند؛ اما براي فهم گسترده      مي

ين صورت گيرد، و نيازمند آن هستيم كه اين مسأله          به وضعيت خاص و پيروان خاص آن د       
  .در سطح همواره فزاينده صورت گيرد

                                                                 
•  Rumi: Poet and Mystic trans.R. A. Nicholson  London and Boston: Unwin, p. 166 
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راهبرد ديگر كه مورد اهتمام خود من در جايگاه فيلسوف دين است، تالش بـراي فهـم                 
هـاي انكارناپـذير    ياين نكته است كه چگونه اديان مختلف با اختالفات آشكار و ناسـازگار     

هاي متفاوت اعتقادي و عملـي لحـاظ        طح برابر به صورت مجموعه     س  در توانند  اعتقادي، مي 
ها درون هر كدام، نجات را بيابند؛ بنابراين، اجازه دهيد بـه طـور بـسيار                  شوند كه پيروان آن   

گيـريم   من راهنماي خود را از چيزي بر مي    . مختصر، خطوط كلي پيشنهاد خود را طرح كنم       
 هآن اين نكته است كه واقعيت نهايي في نفـس         هاي بزرگ ثابت شده، و        كه درون تمام سنت   

 ينـاس ئهمان گونه كه متكلم بزرگ مسيحي، تومـاس آكو        . فهم انساني است   وراي وصف و  
.خدا فراتر از هر صورت عقلي ما است: است گفته

•   
گونه كـه مـن ترجيحـاً        ناپذير است يا همان     خداي قائم بالذات وسرمدي و نهايي وصف      

 يهاي مفهومي انساني ما است؛ بنابراين ما بين خدا اي قلمرو نظامگويم، فوق مقوله و ور مي
 كه به لحاظ انساني قابـل شـناخت اسـت          ييكه موجود قائم بالذات و نامتناهي است و خدا        

 همين مسأله را در آثار عارفان بزرگ مسيحي نظير مستر اكهـارت            ما. شويم  تمايزي قائل مي  
)Meister Eckhart.(ناپذير اسـت    بين خداوند كه واقعيت نهايي و وصف او.كنيم  مشاهده مي

ها و عبارت كليسا كه بر حسب تعـابير           و خداي شناخته شده از طريق متون مقدس و آموزه         
مـا، تمـايزات مـشابهي را       . است  شود، تمايز قائل شده     انساني محدود ما تصور و فهميده مي      

 آن را بـه     )Maimonides (ونمتفكر يهودي، ابـن ميمـ     . يابيم  هاي بزرگ ديگر مي     درون سنت 
هـاي بـودايي و       همچنـين قرائـت   . اسـت   صورت تمايز بين ذرات وتجلي خدا اظهـار كـرده         

   .ها را اكنون بررسي كنيم هندويي در باب اين تمايز وجود دارد؛ هر چند فرصت آن نيست كه آن
 جا كه من اطالع دارم، چنين تمايزي به طور عمده درگرايش در مورد اسالم، تا آن

ناپذيري نهايي خدا به وسيله شماري از نويسندگان اعالم  وصف. عرفاني وجود دارد
 تو فراتر از آن :گويد است؛ براي مثال، خواجه عبداهللا انصاري در نيايش با خدا مي شده

شود  كنيم تو هستي  و سر واقعيت تو به هيچ كس آشكار نمي چيزي هستي كه ما تصور مي
)Intimate Conversations trans. W. Thackston, New York: Paulist Press London SPCK, pp. (183- 203 

                                                                 
Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles 1. 14: 3 . •  
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ناپذير   ابن عربي مانند ابن ميمون با طرح ملزومات اين مسأله، بين ذات االهي كه وصف              
 فـصوص او در كتـاب     . اسـت   ل شده ئشود تمايز قا    مي  نحو انساني شناخته   است و خدا كه به    

 تيـس الـه ن ها،  ذات اله با قطع نظر از اين نسبت«: گويد مي )the Bezels of Wisdom (الحكم
طـور كـه      شـود؛ همـان     يعني ذات اله با قطع نظر از اسما و صفات، متصف به الوهيت نمي             (

؛ )رعيـت، سـلطان معنـا نـدارد     سلطان نسبت به رعيت، سلطان است و بدون در نظر گرفتن       
يعنـي اگـر مـا بـه        (سازيم    اهر مي پس ما هستيم كه با عبوديت خويش ، معبوديت خدا را ظ           

؛ پـس ذات خـدا بـه الهيـت     )شد كه ذات خدا اله است گاه ظاهر نمي آمديم، هيچ   وجود نمي 
از اين رو است كه پيـامبر گرامـي اسـالم           (شود تا ما به عبوديت شناخته نشويم          شناخته نمي 

  .•)است فرمايد هر كس خود را شناخت، خدا را شناخته مي
به طور كلي هر شخصي ناگزير است، عقيده خاص به پروردگارش     و  : گويد  همچنين مي 

كند و در صورت      داشته باشد كه با آن عقيده يا به سبب ان عقيده به پروردگارش رجوع مي              
هر گاه حق، بـراي آن شـخص، در صـورت آن عقيـده              . طلبد  ا مي  ر  آن عقيده، پروردگارش  

كنـد و اگـر حـق بـراي           و اقرار مـي   شناسد و به ربوبيت ا      خاص او تجلي كند، او حق را مي       
گويـد    كند و اعوذ بك مي      شخص در غير آن صورت عقيده او تجلي يابد، او آن را انكار مي             

كنـد دربـاره      كند؛ حال آن كه منكر نزد خود گمان مي           ادب مي  ئهو به حق در نفس االمر اسا      
 كـه   شـخص معتقـد   ). است  كه انكار حق در صورت غيرعقيده خود كرده       (حق متأدب شده    

به او  ) هاي ديگر را انكار كرده      و صورت ( كرده   منحصر پروردگار را در صورت عقيده خود     
اعتقاد نيافته است، مگر آن چيزي را كه در نفس خود توهم و تـصور الوهيـت آن را كـرده                     

؛ پس پروردگار مورد اعتقاد او در واقع مجعول نفس خودش اسـت             )است  آن معتقد شده      به(
 منزه از تقيدات و تعينات، يعني اسما و صفات است و به حسب اسـما                خدا در مرتبه ذات   (

ها است؛ بنـابراين اگـر خـدا در          وصفات و تجلي ذات در مظاهر آن اسما و صفات همه آن           
                                                                 

 از را قسمت اين برگردان ،الحكم فصوص انگليسي ترجمه در نارسايي علت به مترجم آه است ذآر شايان •
 همچنين و است مترجم هاي افزوده پرانتز داخل عبارات و آند مي بيان درپاورقي عينًا و گزينش اصلي متن
  .دوم پاورقي تاس

لوهيتنا الهاً فال أفنحن جعلناه بم. ثم انّ الذات لو تعرت عن هذه النسب لم تكن الهاً و هذه النّسب احدثتها اعياننا«
  .»يعرف حتي نعرف
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 اسمي براي كسي ظهور يافت، گمان نبرد كه خدا همان است و بـس، بلكـه خـدا در                    شكل
) خـدا ( تمـايزي بـين امـر نهـايي          ،راينبناب؛  •)شود  قالب اسما و صفات ديگر نيز متجلي مي       

گذارد و به وسيله      گونه كه بر ما تأثير مي      نفسه است و همان واقعيت نهايي آن       گونه كه في   آن
آگاهي ما از امر نهـايي، بـدين ترتيـب،          . شود، وجود دارد    اذهان انساني كوچك ما تصور مي     

آگاهي  سهم انساني هاي آن، از آگاهي واسطي است كه صورت آن و در واقع كثرت صورت 
اين اصل رئاليستي نقادانه اساسي كه در آگاهي ما از هـر چيـزي              . شود  ما از آن، دريافت مي    
گـذارد،   شويم، اثر مـي   آگاه مي اخت بر صورت كه با آن ما از آن شيء         همان فاعليت خودشن  

 ؛ امـا  اسـت   شناسي شناخت، به خوبي ثابت شـده        شناسي معرفتي و در جامعه       در روان  هامروز
 :يناس در اين بيانش مطرح شده اسـت       ئها قبل به وسيله توماس آكو       اين مسأله به خوبي قرن    

  .)Summa Theologica II/ II Q.1 art.2( عـالم اسـت   )وجـود ( هشناخت اشيا نزد عالم مطابق با نحـو 
ا در         ) وجود (هدر ادراك حسي متعارف، نحو     عالم انساني، در سراسر جهان يكسان است؛ امـ 

هاي ديني گوناگون، متفاوت      عالم به طور چشمگيري ميان سنت     ) وجود(ني، نحوه   آگاهي دي 
هاي فرهنگي و تاريخي مختلف شـكل گرفتـه و توسـعه يافتـه اسـت؛                  است كه در موقعيت   

بنابراين، فرضيه من اين است كه توجه اديان جهاني معطوف به واقعيت نهايي است كـه در                 
بـه  . شـود   هاي گوناگون متجلي مـي      به به شيوه  هاي تجر   هاي فكري متفاوت و صورت      جهان

  .نظر من، اين مدل بهترين مدل براي معنادار كردن اين موقعيت جامع و عام است
آن، يك سو فهم اساسي از      . گرايي نيست   پلوراليسم ديني، به طور قطع، شكلي از نسبيت       

در مقابـل، بـه     . بدطل  اصل رئاليستي نقادانه است كه معياري را براي تمايز ادراك و توهم مي            
خود اديان اساساً معيارهاي اخالقي واحـدي را در  . گرايي، هر چيزي مجاز است   نظر نسبيت 

هايي نظير فرقه  ها براي نمونه بين اسالم و مسيحيت از يك سو و جنبش خود دارند كه با آن   
و  گاز سارين را در سيـستم متـرو توكيـ   1995 كه در سال ).Aum Shinrikyo (م شينري كيوا

هـاي ديگـر، و     و بـسياري از فرقـه  1997در كانـادا در سـال    Solar templeانداخت يا فرقه 

                                                                 
فاذا تجلّي له الحقّ فيها عرفه و اقرّ .  في ربه يرجع بها اليه و يطلبه فيهاةو بالجمله فال بد لكلّ شخص من عقيد •

ه، و ان تجلّي له في غيرها انكره و نعوذ منه و اساء االدب عليه في نفس االمر و هو عند نفسه انه قد تأدب ب
 .له في االعتقادات بالجعلفاليعتقد معتقد الهاً اال بما جعل في نفسه، فاإل. معه
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 وحشتناك در تاريخ خود اديان جهاني، از سوي ديگـر  اتهاي تاريك و لحاظ     همچنين نقطه 
  .شوند تمايز قائل مي

 مـا بعـد     شود پلوراليسم ديني، محصول ليبراليسم غربي       نكته ديگر آن كه گاهي گفته مي      
ن خطاي آشـكاري اسـت؛ زيـرا انديـشة پلوراليـستي اساسـي،              صر روشنگري است؛ اما اي    ع

اين نظريـه را برخـي از   . است ها پيش از عصر روشنگري اروپايي در قرن هيجدهم بوده  قرن
 و  )Nanak ( و نانـك   )Kabir( متفكران نظير رومـي و ابـن عربـي در قـرن سـيزدهم و كبيـر                

در واقـع ايـن نظريـه در حكـم امپراتـور            . اند  ، تعليم داده  بسياري ديگر در قرن پانزدهم هند     
است؛ بنابراين، هرگز چنـين نيـست          در قرن  دوم قبل از ميالد، بوده        )Asoka (بودايي آسوكا 

واقع اين است كه غرب جديد، اكنون به پـاي          . كه خاستگاه اين نظريه در غرب جديد باشد       
حيت تعابيري در باب پلوراليسم دينـي       شرق باستان رسيده و در واقع، حتي درون خود مسي         

است؛ از اين رو نيكـوالس اهـل          ها قبل از عصر روشنگري قرن هيجدهم وجود داشته          مدت
 يك دين با تنوعي از مناسـك و  فقطكه « در قرن پانزدهم نوشت )Nicholas of Cusa (كاسا

ت كـه  ؛ پس اين تـصور خطـا و ناشـي از جهـل اسـ     )De pace Fidei 6(» شعاير وجود دارد
  .پلوراليسم ديني، اختراع غربي جديد است

اي خاتمه دهم كه در آغـاز بـا پرسـش ايـن               اجازه دهيد سخن خود را با رجوع به نكته        
  :ها مطرح كردم سؤال

چرا اين مسأله مهم است؟ در واقع آيا اين مسأله مهم اسـت؟ خـوب آري ايـن مـسأله،                    
 گسترده جهاني كـه بـا خـودش در    اني انسبسيار اهميت دارد ما در جايگاه بخشي از جامعه        

، زنـان و حتـي كودكـان در    نهـا مـردا   در بـسياري از مكـان  . كنـيم  جنگ است، زندگي مـي   
 ،كنـد   بخشد و هم از نظر عـاطفي آن را تـشديد مـي              ها اعتبار مي    هايي كه دين هم به آن       نزاع
ي، ادعـاي  شوند و اين امر ممكن است؛ زيرا هر ديني به لحاظ سـنت      كشند و هم كشته مي      مي

توانند توجيـه     ها، هر چيزي را مي      مطلق.  يگانه دين حقيقي است     و مطلق دارد كه يگانه دين    
امروزه، اصرار بر برتري انحصاري دين خود شما، بخشي از اين معـضل اسـت؛ زيـرا                 . كنند

  هاي رقيب صلح پايدار داشت؟  توان بين مطلق چگونه مي
ن صـلح ميـان اديـان       وبـد «عبير وجود دارد    در كالم هانس كونك، متكلم كاتوليك اين ت       

  .» ميان مردم اين جهان وجود ندارديجهاني هيچ صلح
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افزايم كه هيچ صلح واقعي ميان اديان جهاني نخواهد بود تا زماني كه   من اين نكته را مي    
 وگـو بـين    گفـت . هر كدام در مورد خود تصور برتري انحصاري بر همه اديان ديگر دارنـد        

اثبات براي صلح  بباشد؛ اما مبناي پايدار و  اي تداوم داشته    سطح همواره فزاينده  اديان بايد در    
وگو به پذيرش متقابل اديان جهاني بـه صـورت روابـط              نمايد كه گفت    فقط هنگامي رخ مي   

  .   متفاوت، اما به يكسان معتبر با واقعيت نهايي، رهنمون شود
   

 
  


