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 رابطۀ نجات و حقیقت در تفکر طیفیِ مسیحی و اسالمی

 

 1زهره سعیدی

 

 چکیده

ها را و ارتباط میان آن« حقیقت»و « نجات»ای انتقادی، دو آموزۀ مهم و محوری یعنی مقالۀ حاضر به شیوه

 هدهد و به مقایسۀ تطبیقی تفکر مسیحی و تفکر اسالمی در رویکردشان بمورد تحقیق و ارزیابی قرار می

گویی به دو پرسش اساسی در مورد ادیان، پردازد. مقالۀ مذکور سعی دارد ضمن پاسخمی نجات و حقیقت

شناختی از نحوۀ تلقی پیروان یک دین دربارۀ سایر ادیان، دوم پرسشی نخست پرسشی وجودشناختی و معرفت

ی دینی گرایبرخی از وجوه کثرت اخالقی از نحوۀ تلقی پیروان یک دین دربارۀ پیروان سایر ادیان روشن سازد،

ی نخست در گرایی دینرسد، با اینکه کثرتنه با مسیحیت سازگار است و نه با اسالم. سپس به این نتیجه می

و با برخی وجوه آن سازگارتر است حال آنکه سنخیتی میان  ترالهیات مسیحی مطرح شد، اسالم بدان نزدیک

ای ترسیم چنین سعی دارد با نگاهی نو، رابطۀ خدا و بنده را به گونهتوان یافت. همآن با مسیحیت سنتی نمی

 شده، بتوان به پیوند و دوستی میان ادیان حکم کرد.یک از سه رویکرد مطرحکند که بدون طرد هیچ

 گراییگرایی، کثرت: نجات، حقیقت، انحصارگرایی، شمولهای کلیدیواژه
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 مقدمه

های حیات فردی و اجتماعی انسان، دین ثیر غیرقابل اجتناب آن بر تمام عرصهتعامل همواره انسان با دین و تأ

های تفاوت حالدیگر، شباهت غیرقابل انکار میانشان و درعینترین مسائل بشر قرار داده است. تأثیر ادیان بر یکرا از مهم

ترین قاعدۀ حیات فردی و اجتماعی حوریکند. لذا دین از سویی مها، ذهن هر متفکری را به خود معطوف میتوجه آنقابل

 ها و ابهاماتی را موجب شده است. پیچیدگیبشر را تشکیل داده و از دیگر سو، سؤاالت، 

با این حال دین در اقصی نقاط جهان یادآور امر متعالی و نظریه ماوراء طبیعت است و شاید ارتباط میان نگاه 

سیاری های بای که پرسشترین مسائل دینی در عصر کنونی باشد. مسئلهمهم واحد به دین و رویکردهای متعدد به آن، از

و اینکه وحدت ادیان صادق است یا کثرت ادیان؟ آیا حقیقت صرفاً منحصر  برانگیخته است، پرسش از وحدت و کثرت ادیان

 ب یکی و طرد دیگر ادیان است؟رساند؟ آیا راه حل، صرفاً انتخادر یک دین است و تنها یک دین ما را به سرمنزل نجات می

 آنکه یکی را پذیرفت و سایر ادیان را طرد کرد، همه را مکمل هم دانست؟ توان بیآیا نمی

گرایی و هایی از قبیل انحصارگرایی، شمولبه تبیین نظریه شناسی دینی، در جهت حل مسائل ایجادشده،معرفت

گرایی ولشود، به شموسیعی اشاره کرد که با انحصارگرایی شروع میتوان به طیف تکثرگرایی پرداخته است. در واقع می

مورد  نظران بسیاریرسد. موضوعی که توسط اندیشمندان و صاحبگرایی میگرایی، به کثرترسد و با گذر از شمولمی

حال،  است. با اینها و مقاالت بسیاری در مورد آن تدوین و تألیف شده تحقیق، ارزیابی و موشکافی قرار گرفته و کتاب

افزاید و بررسی جوانب مختلف آن از حیث کالمی های تطبیقی، با استفاده از منابع دست اول بر روشنگری آن میپژوهش

تا هم وجوه مثبت و سازندۀ آن و هم ابعاد منفی و ضعف آن، با دلیل و برهان روشن شود  رسدو فلسفی، ضروری به نظر می

 یندگان حقیقت.   تا چراغ راهی باشد برای جو

 بررسی مفهومی نجات و حقیقت  

 . نجات1

های مسیحی است، این آموزۀ ترین آموزهاز محوری« نجات»شاید بتوان گفت  . نجات در مسیحیت:1.1

دارد. الهیات رایج مسیحی بر اساس عهد جدید، « فیض الهی»و « تجسد»، «گناه اصلی»های پیوند ناگسستنی با آموزه

شر به به ب« میل به گناه»اه آدم، مرگ را به همراه آورد و طبیعت بشر را فاسد و تباه ساخت، به طوری که معتقد است گن

 نامیده شد. اما محبت خدا، آدم ثانی یعنی« گناه اصلی»ترتیب گناهی که موجب محکومیت بشر گردید  ارث رسید. بدین

گانه خویش را به شکل انسان مجسم کرد تا به صلیب رود، رنج را فرستاد و گناهان ما را کفاره کرد. خداوند پسر ی« مسیح»

طور ندهد. بدین ترتیب همابکشد و گناه آدم را کفاره دهد. لذا از این پس فیض خدا یعنی ایمان به مسیح بشر را نجات می

ت دگان را نجاکه یک گناه )گناه نخستین( طبیعت همه را فاسد کرد، یک عمل کامالً نیک )مرگ مسیح( همه ایمان آور

 (.21-1:5داد. گناه آدم مرگ را در پی آورد و فیض خدا )مسیح( حیات جاودان را به بشر ارزانی داشت )رومیان، 

شات ترین این مناقهای جدی در مسیحیت صورت گرفته است، لکن اساسیدر خصوص نجات و فیض الهی بحث

گیوس که نگران معنویت رو به افول مردم روم شده بود، علت پال  و اگوستین قدیس است. ]1[مربوط به نزاع میان پالگیوس

بارزه کند. م« آلود بودن انسانگناه»کند با آموزه ناپذیری شرارت از انسان دانسته و سعی میاین ضعف را عقیده به جدایی

اه آدم فقط د، بنابراین گنتواند بدون گناه زندگی کنشود و میبه نظر وی هر کودکی با توانایی انتخاب راه درست متولد می

ها با آلود نیست و امکان زندگی بدون گناه دارد. انسانبه خودش آسیب رساند و نه به تمام نسل بشر. لذا انسان ذاتاً گناه

ا تالش، کند اما انسان باید بتوانند اطاعت را برگزینند. فیض الهی برای نجات به انسان کمک میاختیار و با تالش خود می

از  شوند و تعمید آنان شکلیرا شایسته آن سازد. لذا تعمید ابزاری برای نجات نیست. کودکان آزاد از گناه متولد میخود 

 تقدیس باالتر است.  
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ها دیدگاه پالگیوس در نهایت به انکار گناه اصلی، ضرورت تعمید کودکان و حتی انکار اثر کیشبه نظر راست

قابل دیدگاه پالگیوس، اگوستین قدیس قرار داشت که از مخالفان سرسخت وی به انجامد. در متجسد و مرگ مسیح می

رفت. اگوستین معتقد بود سرشت انسان پاک آفریده شد اما با گناه آدم فاسد شد )یعنی گرایش به گناه پیدا کرد( و شمار می

یابند. به نظر  توانند نجاتخودشان، میاین گرایش به نسل آدم منتقل شد و آدمیان تنها به وسیله مسیح و نه با شایستگی 

وی تعمید کودکان برای پاک کردن لکه گناه اصلی است و لذا برای رسیدن به نجات ضروری است. بنابراین دیدگاه، نجات 

شود و اراده انسان در اثر سقوط آدم چنان فاسد شده که قادر به فقط از طریق فیض خدا در مسیح نصیب برگزیدگان می

دهد و خارج از آن نجاتی متصور در جهت نجات خود نیست. در واقع تعمید مسیحی انسان را کامالً نجات می هیچ کاری

ا کنار هکیشاز سوی راست« بدعت»نیست. لذا مسیح منجی جهان است.  پالگیوس تکفیر شد و دیدگاهش به عنوان 

واگذاری »داند و یاثر مبرای دستیابی به کمال را بی گذاشته شد. لکن در مخالفت با افراط دیدگاه اگوستینی که تالش فردی

« نسانسرشت پاک ا»پالگیوسی رشد کرد که ضمن انکار دهد، مکتبی نمیهرا در مرکز مسیحیت قرار می« همه چیز به خدا

با نیمه  مگری مخالفت کرد و هکنند. اما کلیسا هم با پالگیوسیمعتقد بود فیض و اراده انسان برای نجات با هم عمل می

پالگیوسی گری و ضمن محکوم کردن هر دو اذعان داشت که انسان چنان سرشت فاسدی را به ارث برده که بدون فیض 

الهی توانایی بازگشت به سوی خدا را ندارد. لکن اکثر مسیحیان امروزی به مشارکت اراده انسانی و فیض الهی قائل هستند 

 (.111-194، ص. 1311اگوستینی )اْ. گریدی،  بنابراین بیشتر نیمه پالگیوسی هستند تا

در اسالم دایره نجات با در نظر گرفتن ذومراتب بودن حقیقت، محدودیت )فرهنگی،  . نجات در اسالم:2.1

ها در رسیدن به حقیقت، رابطه تنگاتنگ تکلیف و مسئولیت انسان با توانایی و وسعش در اجتماعی، خانوادگی و ...( انسان

 اش، بسیار وسیع و گسترده است.باألخره سبقت رحمت خدا بر غضب قبال حقیقت و

کند که تمام ادیان الهی دارای روح واحدی هستند و رو به سوی حقیقت واحدی دارند. یهودیت، اسالم تصریح می

« ادیاعتقامور ایمانی و »مسیحیت و اسالم هر کدام تجلی و ظهور یک حقیقت هستند و هر کدام برخوردار از دو اصل کلی 

سانی کسانی که ایمان آورده و ک»رسانند: هستند و پیروان صادق خود را به نجات و رستگاری می« تعالیم دینی و شریعت»و 

اند، هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند، پس نه بیمی برایشان است و که یهودی و صابئی و مسیحی

 (69، )مائده«. شوندنه اندوهگین می

مندی از حقیقت موجب لکن از آنجا که حقیقت، نجات و ایمان اموری ذومراتب هستند، لذا اختالف رتبه در بهره

ار باشد، به تری برخوردترتیب هر قدر دینی از حقایق بیشتر و کاملشود. بدیناختالف رتبه در حصول نجات و رستگاری می

کند. بنابراین دین اسالم به عنوان دین خاتم و مظهر رای پیروانش فراهم میتری از نجات را نیز بهمان نسبت زمینه کامل

 دهد.تری از نجات را پیش روی پیروانش قرار میکامل ادیان الهی، زمینه تحقق کامل

در اسالم دو دیدگاه کلی در خصوص نجات مطرح است: الف. برخی اندیشمندان اسالمی، نجات را، هم مبتنی بر 

دانند. بدین معنا که اهل نجات دانستن پیروان سایر ادیان، ی )حظی از حقیقت( و هم مبتنی بر لطف الهی میحقانیت اعتقاد

شان وجود دارد. ب. اما برخی دیگر از اندیشمندان، ای از حقیقت است که در دینعالوه بر فضل و رحمت خدا، به حکم بهره

ر بهره از حق، لکن به حکم مستضعف و قاصام غیرمسلمانان را بینجات را صرفاً مبتنی بر لطف و فضل الهی دانسته، تم

 (.211، ص 1312دانند )حسینی، بودن اهل نجات می

لکن نص صریح قرآن نجات و رستگاری را شامل حال تمام ادیان الهی و مبتنی بر حقانیت اعتقادی، عمل نیک و 

به  داند بلکه اعتقادات دینی )ایمان( و تقیدب رستگاری نمیداند. در واقع قرآن صرف انتساب به دینی را موجفضل الهی می

 شمارد. شریعت )عمل( را در کنار هم نشانده و هر دو را برای حصول رستگاری ضروری می
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د: نشانکند و در این خصوص اهل ایمان و اهل کفر را مقابل هم میقرآن عالوه بر اهل نجات از اهل شقاوت نیز یاد می

اند، آن برای ایشان کافی است و خدا و زنان منافق و کافران، آتش جهنم را وعده داده است، در آن جاودانخدا به مردان »

 (.61)توبه، « شان کرده و برای آنان عذابی پایدار استلعنت

 نبرانگیز است، مصادیق کفر و کافر است. از منظر اسالم، تسلیم قلبی در مقابل حقیقت، ایماآنچه در اینجا مناقشه

اند و کسانی که شود. لذا کسانی که روح پذیرش حق دارند اهل نجاتشود و عناد و انکار حق، کفر نامیده میخوانده می

معنا که عناد آگاهانه با حق موجب عقوبت و عدم رستگاری حالت عناد و انکار در عین ادراک حقیقت دارند، اهل کفر. بدین

 (. 211-299، ص 1315شود )مطهری، ت گرفته بخشیده میشود ولی عنادی که از روی جهالت صورمی

 . حقیقت2

وصیف، در مقام ت« حقیقت مطلق»تمام ادیان بزرگ مدعی اظهار حقیقت معتبر درباره واقعیت غائی هستند، لکن 

ف تعرینماید شود. آنچه در اینجا مهم میشود و دعاوی دینی به ظاهر غیرقابل جمعی مطرح میمتفاوت و گاه متعارض می

رسد. حقیقت و ارائه معیاری برای شناخت آن است. برای شناخت حقیقت، ارائه تعریفی از صدق، حق و یقین الزم به نظر می

 همچنین تفکیک میان حقیقت دینی و حقیقت منطقی ضرورت میابد.

 . صدق1.2

سد( یک اعتقاد در رترین نظریات صدق )که قدمت آن به افالطون میبر طبق کهن: ]1[الف( نظریه مطابقت

(. در قرائت 19، ص 1311ای مطابق با واقع باشد )پویمن، لوئیس پی، شود که متضمن گزارهصورتی متصف به صدق می

 ,Moser and others, 1988معاصر از این نظریه، یک گزارۀ صادق )موجه( است اگر و تنها اگر آن گزاره مطابق با واقع باشد )

p.63ری از واقعیت است و صدق مبتنی بر امری عینی در جهان است.(. لذا هر گزاره تصوی  

گمان،  اند، یعنی اوالً یقین باشد نه شک وفالسفه اسالمی معرفت حقیقی را یقین مطابق با واقع ثابت معنا کرده

ان نگردد )معلمی، و گم ثانیاً مطابق با واقع باشد و ثالثاً این یقین ثابت و ماندگار باشد و از بین نرود و تبدیل به جهل و شک

(. ایشان پس از تقسیم علم، به حصولی )علم به صورت، تصویر یا مفهوم شیء( و حضوری )علم به خود 331، ص 1316

شیء(، علم حضوری را خطاناپذیر دانسته و برخی یا همه علوم حصولی )از جمله مفاهیم کلی و جزئی، مفاهیم فلسفی و 

ها اهم مصادیق علم حضوری را شامل علم نفس به ذات، گردانند. آنلم حضوری برمیمنطقی و بدیهیات اولیه( را به ع

دارند. لذا به این دانند و مالک حضوری بودن علم را اتحاد وجودی میان عالم و معلوم اظهار میتصورات و افعال خود می

حصولی، علم مطابق با واقع دانست توان علم حقیقی را علم به واقع و در علم رسند که در علم حضوری مینتیجه می

کنیم، شوند که وقتی صدق را به مطابقت قضیه با واقع تعریف میحال متذکر می (. با این161-112، ص 1316)معلمی، 

کند. لذا منظور مطابقت قضیه با واقع عینی نیست بلکه منظور مطابقت قضیه با آن چیزی است که قضیه از آن حکایت می

 (. 93-91، ص 1316تواند خارج عینی، ذهنی، امور عدمی و حتی امور محال باشد )معلمی، نیست و میواقع امر وجودی 

مطابقت در بدیهیات )شامل  -1توان در سه مرحله مطرح کرد: به طور خالصه در فلسفه اسالمی مطابقت را می

 یای خارجی )وجود ذهنی(.مطابقت در مورد اش -3مطابقت در قضایای منطقی -2بدیهیات اولیه و وجدانیات( 

مطابقت در بدیهیات مسلم و قطعی است و تردید در آن به معنای فرو رفتن در سوفسطاگری و شکاکیت است. 

برای نشان دادن مطابقت بدیهیات اولیه با واقع، دو تبیین وجود دارد الف( یقین به اینکه الف ج است و یقین به اینکه محال 

ین از متن قضیه برخاسته است که عبارت است از تصور دقیق موضوع و محمول که این متن است الف ج نباشد. این دو یق

هر جا که باشد این حکم را با خود دارد. به تعبیر دیگر قضیه صدق خود را به همراه دارد. ب( بدیهیات اولیه از سنخ قضایای 

علولی علتی دارد( و تمام قضایای تحلیلی به تحلیلی هستند زیرا مفهوم محمول در معنای موضوع مندرج است )مثل هر م
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گردند، لذا خطاناپذیرند. مطابقت در وجدانیات هم )که ناشی از احساسات درون هستند( معلوم به علم علم حضوری بازمی

 حضوری است.

مطابقت در قضایای منطقی )مانند مفهوم انسان کلی است(، مربوط به مفاهیم موجود در ذهن است و انسان به 

 (332-339، ص 1316فاهیم ذهنی خود علم حضوری دارد )معلمی، م

در مورد مطابقت در اشیای خارجی باید اذعان داشت که در واقع نظریه وجود ذهنی برای رد نظریه اضافه )که 

ء دارای اگوید: اوالً اشیداند( مطرح شده است. مالصدرا در تبیین صورت ذهنی میعلم ما به خارج را اضافه نفس به خارج می

یت طور نیست که ماهگوید اینتواند صورت اشیاء را در خود ایجاد کند. وی در ادامه میوجود و ماهیت هستند، ثانیاً عقل می

کند، در واقع آنچه در وجود ذهنی مهم حقیقت شیء در ذهن محقق باشد بلکه مفهوم شیء است که در ذهن وجود پیدا می

کند همانند آینه که از شیشه و جیوه است و بدن یت را بدون کم و کاست حکایت میاست این است که صورت ذهنی، ماه

 کند. انسان را که از گوشت و پوست است ارائه می

 بینم که شهید مطهریتوان مطابقت عین و ذهن را اثبات کرد. لذا میبنابراین با ارائه نظریه وجود ذهنی نمی

کند شده این مطلب را اثبات نمیبحث از مطابقت ذهن و خارج نیست و ادله ارائهاعتراف کرده است که در بحث وجود ذهنی 

بلکه بحث از مطابقت ذهن با آن انفعال درونی و یا با آن صورتی است که ذهن و نفس در درون خود ایجاد کرده است و 

 ه محکی بالعرض که اشیای خارجیاند یعنی مطابقت مفاهیم با محکی بالذات خود نعلت معد این ایجاد، حواس ظاهری بوده

 (.      351-369، ص1316طلبد )معلمی، هستند و مطابقت با اشیای خارجی، ادله و بحث دیگری می

نمایی است. به نظر طرفداران نظریه کنیم مسئله واقعلذا پرسش اساسی که در این رویکرد با آن برخورد می

قابل، نمایی نخواهیم داشت. در مها اگر تصویر ذهنی داشته باشیم دیگر واقعآن شویم. به نظراضافه ما با عالم واقع مواجه می

ده، ترین نقدی که به این نظریه وارد شکند. مهمگویند تصویر ذهنی، عالم واقع را بازنمایی میطرفداران نظریه مطابقت می

گونه که هست بر ما  واقع، واقعیت را آن شود که علم مطابق بااز طرف کانت است. در حالی که در این دیدگاه ادعا می

گونه که بر آگاهی انسان ظاهر گونه که هست( و فنومن )عالم آنکند، اما تمایز کانتی میان نومن )عالم آنعرضه می

دهد. به نظر کانت معرفت ما از اعیان، محدود به واقعیت شود(، امکان رسیدن به معرفت واقعی را مورد مناقشه قرار میمی

د. همچنین گونه که هستند غیرقابل شناختننفسه آنها فراتر برویم، اشیاء فیتوانیم از حدود آندیداری یا تجربی است و نمیپ

الطرفین شناختی کانت، شناخت مطابق با واقع در مباحث متافیزیک مسدود است و احکام مربوط به آن جدلیبر اساس معرفت

توان وجود خدا را ثابت کرد و نه عدم او را. مابعدالطبیعه نظری، علمی است راجع به میهستند. بدین معنا که با براهین نه 

ه ترتیب علم بها محال است. بدیناعیان مطابق با مفاهیم عقل محض ولی چنین اعیانی وجود ندارند و لذا علم درباره آن

 (. 114-116، 1312امور ماورای طبیعی محال است ) فیومرتن، 

: طبق این نظر، یک گزاره  یا باور در صورتی صادق است که با ]3[زگاری یا  انسجام صدقب. نظریه سا

(. لذا ساختاری منسجم از باورها داریم که صدق 19، ص 1311ها و باورهای نظام معرفتی سازگار باشد )پویمن، سایر گزاره

 یک باور موکول به انسجام آن با سایر باورها است.

کنیم و باور خویش را توجیه می T,S,R,Pبا توجه به انسجام آن با  Qیی، ما باور خود را به گرابر اساس انسجام 

سازیم و هکذا. لذا مطابق این دیدگاه باید تمام باورها را بر حسب موجه می T,R,Q,Pاز طریق نشان دادن انسجام آن با  Sبه 

   (N. Rescher, 1973). ها با سایر باورها توجیه کردانسجام آن

شود. بدین معنا که نباید از صدق یک قضیه سخن گفت بلکه باید صرفاً از در این نظریه صدق امری نسبی می

ها از توان دو ساختار یافت که هر یک از آنصدق آن نسبت به یک نظام مفروض از باورها صحبت کرد. همچنین می

 (.14، ص 1311ند )پویمن، سازسازگاری درونی برخوردار است اما با یکدیگر مغایر و ناهم
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لذا در نظریه انسجام، خود را در مقابل این پرسش که آیا صدق و حقیقتی جدا و مستقل از انسجام وجود دارد 

 یابیم.ناتوان می

این نظریه مطابق تبیین ویلیام جیمز، صدق یک باور را در گرو سود و صالح  :]4[گرای صدقج. نظریه عمل

های ام جیمز تنها چیزی صادق است که در زندگی واقعی ما سودمند باشد. این نظریه یکی از شکلداند. از نظر ویلیآن می

 (.15، ص 1311کند )پویمن، نسبیت معرفتی است که هر گونه واقعیت عینی و مستقل از منافع و مصالح را انکار می

 یقین. 2.2

ه ندارد یچ احتمال خالفی در آن رایقین منطقی یقینی است که ه الف( یقین منطقی و یقین غیرمنطقی:

خالف  یقین غیرمنطقی یقینی است که احتمال«. اجتماع نقیضین محال است»مانند یقین به بدیهیات اولیه بشری، همچون 

آید که گرچه به آن یقین داریم ولی احتمال خالف شود مثل یقین به اینکه آب در دمای صد درجه به جوش میآن داده می

شماریم. علوم تجربی و نظریات بسیار بعید از بدیهیات معموالً واجد چنین یقینی هستند )معلمی، ضعیف مجاز میرا ولو خیلی 

 (. 111-119، ص 1316

ت گونه که هسیقین حقیقی همان معرفت حقیقی است که واقع را همان ب( یقین حقیقی و جهل مرکب:

 (.119، ص1316د دارد ولی مطابق با واقع نیست )معلمی، کند. جهل مرکب، یقینی است که جزم در آن وجوحکایت می

الیقین علم به امور نظری و کلی است که از طریق برهان به علم الیقین:الیقین و حقالیقین، عینج( علم

 اند، مثلالیقین علم به اموری است که از راه مشاهده حضوری به دست آمدهآید، مثل یقین به امور فلسفی. عیندست می

، ص 1316شود )معلمی، الیقین از طریق اتصال نفس به مفارقات عقلی و نوری حاصل مییقین به نفس و حاالت آن. حق

111.) 

ل از الیقین است(، یقین حاصیقین مدلل )که مرادف با علم د( یقین مدلل، یقین معلل و یقین شهودی:

ی دیگر معیاری مورد اتفاق همه برای شناخت آن وجود ندارد. برهان و استدالل است که از یک سو بسیار نادر است و از سوی

داران یقین معلل، یقین حاصل از علل تربیتی، خانوادگی، عاطفی، تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی است که یقین اکثریت دین

 (.1، ص 1316گیرد. یقین شهودی که خاص اولیای الهی است )سروش، را در بر می

 . حق3.2

توان از هم متمایز کرد: حق پایه و در یک نظام اعتقادی دو نوع حق را می و حق مستنتج:الف( حق پایه 

ی ادراکی واسطه بوده و مبتنی بر فرآیندهاحق مستنتج. حق پایه، اعتقادی است که حقانیت آن ناشی از تجربه مستقیم و بی

ت داند، ثانیاً از سایر اعتقاداشخص آن را صادق می غالباً اعتمادپذیر است. به عبارت بهتر حق پایه، اعتقادی است که اوالً

وی استنتاج نشده است، ثالثاً مبتنی بر تجربه مستقیم شخص است. حق مستنتج، اعتقادی است که حقانیت آن ناشی از 

پایه  قهستند. زیرا هیچ ح قابل مناقشه« هاحق»حقانیت اعتقادات دیگر بوده و مبتنی بر روش استدالل است. هر دوی این 

کنند و الصدق و لزوماً مورد اتفاق همگانی وجود ندارد و علل در گزینش و تصدیق اعتقادات پایه نقش مهمی ایفا میقطعی

سازند. در خصوص حق مستنتج هم این پرسش مطرح است که آیا اثبات ممکن است؟ پاسخ اعتقادات متفاوتی را موجه می

ن له را به معنای اقامه برها« اثبات»گذارد: الف. دیدگاه عقالنیت حداکثری که یبه این پرسش دو دیدگاه را پیش روی ما م

کننده بدانند و آن را تصدیق کنند، لکن ها آن برهان را قانعداند، به نحوی که جمیع عاقالن در جمیع زمانیک اعتقاد می

« اثبات»النیت حداقلی یا انتقادی که حداکثری ناممکن است زیرا مقدمات آن قابل حصول نیست ب. دیدگاه عق« اثبات»

اج شود به نحوی که به کمک قواعد استنتسازد که از نظر شخص یا گروهی خاص، صادق تلقی میرا مبتنی بر مقدماتی می
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ند کنظر میای قضایا را برای همان شخص یا گروه اثبات کرد. لذا این رویکرد از حق همگانی صرفتوان صدق پارهمی

 (.11-21، ص. 1316)نراقی، 

نفسه اختالف نظری وجود ندارد، اما آنچه در یکی بودن حق فینفسه و حق از نظر شناسنده: ب( حق فی

« فسه هستنعالم آن گونه که فی»برای انسان است. کانت میان « حق آشکار»مورد مناقشه است حق از نظر شناسنده یعنی 

 فرق گذاشت. « شودگونه که بر آگاهی انسان ظاهر میعالم آن»و 

نفسه )نومن( و واقعیت آن چنان که توسط فنومن( را پذیرفت و میان واقعیت فی –هیک، تمایز کانتی )نومن 

 نفسهداران به واقعیت فیشود )فنومن( تمایز قائل شد. وی مدعی شد که دینها درک و تجربه میها و فرهنگانسان

ناشی از واقعیت پدیداری است یعنی آن گونه که بر آنان پدیدار شده است دسترسی ندارند بلکه واقعیت مورد ادعای آنان 

 (.291، ص. 1316)هیک، 

 شود تفکیک میان حقیقت منطقی وتفکیک سومی که مطرح می ج( حقیقت منطقی و حقیقت دینی:

حالت  ست وحقیقت دینی است. در حقیقت منطقی، تقابل میان حق و باطل مطرح است، یعنی نقیض گزاره حق، باطل ا

ی های منفرد و دیگرتوان به آن نگریست؛ یکی حقانیت گزارهسومی وجود ندارد. اما در مورد حقیقت دینی از دو منظر می

توان نسبت نقیضین را برقرار کرد، مثالً اینکه حضرت عیسی های منفرد میحقانیت یک سیستم و مجموعه. در مورد گزاره

اماً یکی از این دو گزاره صادق است و دیگری باطل. اما در مقایسه میان ادیان به صورت پدری زمینی داشته یا نداشته، الز

 توان دینی را حق و سایر ادیان را نقیضتوان حکم به نقیض بودنشان داد. لذا نمییک سیستم و یک مجموعه بزرگ نمی

 (.1، ص.1316های باطل )سروش، های صادق وجود دارد و هم گزارهآن دین و باطل نامید. در هر دینی هم گزاره

 ها، علم و آگاهی نسبت به واقعیت نیست. بنابراینسازد که منشأ بسیاری از یقینشده روشن میتمایزهای مطرح

رسد که هر دینی مراتبی از حقیقت را داراست و به میزان برخورداری از آن هر یقینی مطابق با واقع نیست. لذا به نظر می

 بخش و مایه نجات خواهد بود. اریحقایق دینی، رستگ

 رابطه نجات و حقیقت

توان بر باطل بود و نجات یافت؟ مگر نه این است که اگر کسی حق را یافت و نجات مبتنی بر چیست؟ آیا می

 بند شد طریق نجات را یافته است؟ در اینکه التزام به حق، نجات را در پی دارد شکی نیست اما در مورد ابتنایبدان پای

 نجات بر حق، اختالف نظر وجود دارد، کمااینکه که در خصوص رابطه نجات و حقیقت سه رویکرد مطرح شده است:

 ]5[انحصارگرایی .1

قط ها فبینند. به نظر آنانحصارگرایان نجات را مبتنی بر حق دانسته و هر دو را منحصر در یک دین خاص می

دارانی نهد. پیروان سایر ادیان حتی اگر دینت را پیش روی ما مییک دین حق وجود دارد که یگانه راه رسیدن به نجا

توانند از طریق دین خود رستگار شوند. لذا تبلیغ دینی برای نشان دادن اصیل و به لحاظ اخالقی درستکار باشند، نمی

 (.412، ص.1313یگانه راه رستگاری به افراد است )پترسون و دیگران، 

اند لکن این امر در مسیحیت بیش از دیگر ادیان ات با نوعی انحصارگرایی همراهشاید بتوان گفت ادیان بالذ

مشهود بوده است. مسیحیت به لحاظ تاریخی همواره با انحصارگرایی دینی همراه بوده است و آن را به عنوان مبنا و 

چ ز کلیسا )مسیحیت( هیخارج ا»محور کالم معرفتی خود پذیرفته است. چنانکه در مذهب کاتولیک به صراحت آمده: 

 . ]6[«نجات و رستگاری وجود ندارد

خواهیم دین اگر ب»گوید: همچنین هندریک کرامر نماینده مهم مسیحیت پروتستان با تأکید بر انحصارگرایی می 

 ,Kramer« )حق و مراد خداوند را بشناسیم، این کار تنها از راه توجه به تجلی خداوند در مسیح میسر است و نه غیر آن

1962, p. 79 .) 
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  ]1[. دیدگاه کارل بارث1.1

بارث نجات و رستگاری را منحصر در دین مسیحی دانسته، معتقد است مسیحیت تنها دینی است که از طریق 

ت( ایمانی است. دین )شریعگوید دین در واقع بینشاند و میلطف، حقیقی شده است. بارث دین و تجلی را مقابل هم می

 ترین حالت، دین حاکی از واکنشبینانهو بیهوده انسان برای شناخت خداوند است. به عقیده او در خوش تالش مبتکرانه

ای از تعمد انسان در نافرمانی خداست. دین در واقع شده بشر نسبت به خداست و در حالت بدبینانه، شریعت جلوهتحریف

 دهد.تواند شناختی از خدا به دست جایگزین بشری تجلی است و نمی

تجلی یعنی ظهور ذات خدا از طریق لطف. و ایمان واکنش انسان است به تجلی که عبارت است از تصدیق 

دهد )انسان به سبب هبوطش قادر به نجات خویش تجسد مسیح. خدا با تجلی، بشر را از طریق لطف با خودش آشتی می

عارض شود(. در واقع دین با تجلی در تو تقدیس می نیست بلکه یک بار و برای همیشه از طریق تجلی خدا در مسیح تطهیر

مستقیم است. لذا حقانیت دین مسیحی به معنای برتری ذاتی بر سایر ادیان نیست زیرا دین به خودی خود حقیقی نیست 

 آن را حقیقی توانشود، میشود یعنی آنگاه که به وسیله تجلی، تطهیر و تقدیس میبلکه تنها از طریق لطف حقیقی می

 (.31-41، صص 1311دانست )ریچاردز، 

ت که فرد حقیقت دانسته استوان گفت: الف. اینکه بارث حادثه مسیح را تجلی منحصربهدر نقد این دیدگاه می

د برد بلکه شریعت حق را پدیرا از بین می« شریعت»نه تنها « تجلی»شود و معتقد است موجب آشتی انسان با خدا می

د از طریق تواننهد که چرا باید بپذیریم که خدا فقط یک تجلی داشته است؟ خدا میپیش روی ما می آورد، این پرسش رامی

های گوناگون ارتباط برقرار کند ب. این رویکرد، عدالت و لطف خدا را های گوناگون خود، به انحای مختلف با انسانتجلی

ورد ها او را بشناسند و مگر خداوند واقعاً بخواهد همه انسانبرد. اشده دین مسیحی است زیر سؤال میکه از مبانی پذیرفته

پرستش قرار دهند، قاعدتاً نباید صرفاً در یک زمان یا یک فرهنگ خاص تجلی کرده باشد. ج. چرا باید بپذیریم که تالش 

د و راه آنان را نشخصی پیروان ادیان غیر مسیحی محکوم به شکست است، صرفاً به این دلیل که پیام دینی خاص را نشنید

جسد و هایی چون تثلیث، تهایی استوار است که از مبانی کالمی مسیحیت است، آموزهنپیمودند؟ د. استدالل فوق بر آموزه

، ص 1313ها را اثبات کند )پترسون و دیگران، گناه نخستین. لذا این استدالل زمانی کارآمد خواهد بود که ابتدا این آموزه

415  .) 

 اهلل جوادی آملیاه آیت. دیدگ2.1

این مجموعه، یا حق »گوید: اهلل جوادی آملی پس از تعریف دین به مجموعه عقاید، اخالق و قوانین، میآیت

وید: گکند و طی یک استدالل میوی دینی را که مخلوطی از حق و باطل باشد در زمره باطل محسوب می«. است یا باطل

ه الهی باشد و دین الهی هم فقط اسالم است لذا دین اسالم تنها دین حق است و بر اساس آیات قرآن دینی حق است ک»

 (.111-112، صص 1311)جوادی آملی، « غیر آن گمراهی و ضاللت است

گوید: ها دانسته، میایشان ضمن پذیرش عدم اختالف ادیان در اصل دین، تفاوت ادیان را ناشی از تفاوت شریعت

وت دستورات پزشک است که در خصوص یک بیماری خاص طی چند مرحله داروهای متفاوتی ها مانند تفاتفاوت شریعت»

ستند رو های متفاوتی هها هم نسخهشریعت«. کند و این تفاوت دارو هرگز به معنای تغییر اصول طبابت نیسترا تجویز می

ب ن یکی پس از دیگری و متناساند که در طی قروهای گوناگون یک حقیقتتوان گفت چهرهبه سوی یک حقیقت که می

 (.111-112، صص. 1311اند )جوادی آملی، با فهم و ادراک بشر ظهور کرده

کند که شریعت موسی و عیسی در زمان خود حق بود اما در زمان حاضر دیگر حق با این حال ایشان تصریح می  

ذا به نظر وی جز تشیع، بقیه مذاهب و سایر نیستند. در زمان حاضر، اسالم تنها دین حق است و تشیع تنها مذهب حق. ل
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ها توان پذیرفت که مقداری از حق نزد شیعه است و مقداری نزد سنی، بلکه یکی از اینگوید نمیادیان باطل هستند. وی می

 (.349-351، صص 1316حق است و بقیه باطل )جوادی آملی، 

األخره بیشتر جهنمیان ب»گوید: ت خدا ندانسته، میایشان جهنمی بودن اکثریت آدمیان را منافی با هدایت و رحم

ا و همین ر«. ماندتا ابد در جهنم گرفتار می شوند و فقط کافر عنود لجوجگیرند و از جهنم آزاد میمورد رحمت خدا قرار می

 (.349-351، صص 1316داند )جوادی آملی، کران الهی میدهنده رحمت بینشان

   ]1[گراییشمول .2

 دانند و ضمن اقرار به اینکه تنها یکسو با دین حق مین نجات را مبتنی بر لطف خداوند و حقایق همگرایاشمول

د به توانندین حق مطلق وجود دارد، معتقدند پیروان سایر ادیان نیز به دلیل آنچه در دین حق محقق شده است، می

لهی، نجات و رستگاری شامل سایر ادیان نیز نجات و رستگاری نائل شوند. بدین معنا که به واسطه لطف و عنایت ا

 (.414-411، صص 1313شود.  )پترسون و دیگران، می

گرایی، حقانیت دینی و نجات و رستگاری، اوالً و اصالتا و بالذات از آن دینی به عبارت دیگر در نظریه شمول»

ن دین اصیل، به ادیان دیگری قابل خاص است اما رستگاری و نجات )و نه حقانیت( بالعرض و بالمجاز، به واسطه آ

 (.116، ص.1312)حسینی، « سرایت است

راها گگرایی را پاسخی به نقدهایی که بر انحصارگرایی وارد شده است، دانست. شمولتوان شمولدر واقع می

درکشان از  که فشارنددانند اما همچنان بر این نکته پای میلطف خداوند را بر سر پیروان سایر ادیان نیز گسترده می

ان و مجال داران، امکتر و مؤثرتر است و به شرط یکسان بودن سایر شرایط، بیش از سایر دینتر، خالصدینشان روشن

 (.411-411، ص.1313رستگار شدن دارند )پترسون و دیگران، 

  ]9[دیدگاه کارل رانر .1.2

ایر ادیان س»افزاید: داند اما بالفاصله مییرانر مانند بارث، مسیحیت را تنها دین حق و یگانه راه ضروری نجات م

(. به اعتقاد 126، ص. 1311)ریچاردز، « مشمول لطف فراطبیعی خدا هستند که به خاطر مسیح به ایشان عطا شده است

آنکه خود بدانند نجات مسیح را دریافت بی« ]11[مسیحیان گمنام»رانر جز از طریق مسیح، نجات دیگری متصور نیست لکن 

ها، بخش خدا شامل حال همه انسانهاست )رستگاری فراگیر( و برکات فعل رستگارینند. خواست خدا نجات همه انسانکمی

متحول  توانند با خدا آشتی کنند وشود. لذا همه میاند، میحتی کسانی که از عیسی و مرگ او بر روی صلیب چیزی نشنیده

-411، ص. 1313اه همه ابنای بشر را پرداخته است )پترسون و دیگران، شوند. عیسی با مرگ خود بر روی صلیب، کفاره گن

415.) 

نکه ایمان رغم آهستند که علی« مسیحیان بدون عنوانی»لذا بنا به اظهار رانر، پیروان سایر ادیان به لطف خداوند 

ون دهند )پترسش قرار میمسیحی آشکاری ندارند، آگاهانه یا ناآگاهانه در جستجوی خداوند هستند و او را مورد پرست

 (61-61، ص 1311و نیز هیک،  411، ص 1313و دیگران، 

تواند چنین ادعایی داشته باشد و خود را مطلق و اوج این دیدگاه از چند سو محل نقد است: الف. هر دینی می

ان این د. ب. همچنمند از حقیقت و نجات تصور کنحقیقت بداند و دیگران را به نسبتی که با خودش همراه است بهره

ها را توانند بدون پیروی از مسیحیت رستگار شوند، دیگر چه لزومی دارد که آنها میپرسش باقی است که اگر انسان

و نیز  61، ص 1311ها کنیم؟ )هیک، بنامیم؟ چرا باید وقت خود را صرف تغییر دین آن« مسیحیان بدون عنوان»

توانند همین تحلیل را در مورد دین خود به کار روان دیگر ادیان نیز می(. ج. پی411، ص 1313پترسون و دیگران، 

، 1313بنامند )پترسون و دیگران، « یهودیان بدون عنوان»یا « مسلمانان بدون عنوان»گیرند و پیروان سایر ادیان را 
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و  ق ایمان به مرگهای اساسی و بنیادی مسیحیت یعنی ضرورت نجات از طری(. د. این دیدگاه یکی از آموزه411ص 

 (.61، ص 1311سازد )هیک، رستاخیز عیسی مسیح را نادیده گرفته، آن را خالی از محتوا می

 . دیدگاه شهید مطهری2.2

گیرد که فقط شامل دین اسالم مطهری حقیقت و نجات را از هم تفکیک کرده، دایره حقیقت را چنان تنگ می

شود. وی پس از تأکید بر شد که حتی شامل معاند با حق لکن جاهل هم میبخشود اما دایره نجات را چنان وسعت میمی

مآبان )انحصارگرایی(: . مقدس1کند: یکی بودن دین حق، دیدگاه متفکران را در مورد نجات ابنای بشر به سه دسته تقسیم می

شنفکرمآبان )پلورالیزم(: رأی . رو2دانند. نصیب از نجات میرأی کسانی که غیرمسلمان و غیر شیعه را اهل دوزخ و بی

. دیدگاه 3دانند. های خیر را اهل نجات میروشنفکرانی که فرقی میان مسلمان و غیرمسلمان قائل نیستند و تمام انسان

قیقت هایی که روح پذیرش حشود. انسانگرایی(: از این منظر تسلیم قلبی در مقابل حقیقت، ایمان خوانده میقرآن )شمول

دین نصیب از نجات. بشوند و آنانی که حالت عناد و انکار، در عین ادراک حقیقت دارند اهل کفرند و بیتگار میرا دارند رس

شود. شود ولی عنادی که از روی جهالت باشد بخشیده میترتیب عناد آگاهانه با حق موجب عقوبت و عدم رستگاری می

که هر کس پذیرای حق باشد و در برابر آن تسلیم، فطرتاً مسلمان نامد، بدین معنا ها را مسلمان فطری میوی برخی انسان

 نام است(.است. )این سخن یادآور دیدگاه کارل رانر در خصوص مسیحیان بی

گوید: عمل صالح . عمل صالح، آنگاه می2. ایمان به خدا و روز رستاخیز 1داند: وی نجات را بر دو پایه استوار می

کافی نیست، ایمان به خدا و روز رستاخیز هم شرط اساسی نجات است لکن کسانی که به  به تنهایی برای نجات اخروی

رود و تر مینصیب از نجات نیستند. وی پیشدهند اینان نیز بیخدا اعتقاد ندارند و با انگیزه انسانی عمل خیر انجام می

شود و یا در عذابش تخفیف داده یا معذب نمیدهد به خاطر اعمال خیرش گوید حتی معاند با حق که کار خیر انجام میمی

 شود. می

دهد: دسته اول، بندی آنان را در دو گروه جای میداند و در یک تقسیمبهره از هدایت میوی غیرمسلمانان را بی

خدا و ه اعتقاد بها ممکن است و دسته دوم غیرمسلمانان بیغیرمسلمانان معتقد به خدا و قیامت هستند که نجات برای آن

 قیامت هستند که نجات برایشان غیرممکن است. 

ای )اسالم تقلیدی و جغرافیایی( و اسالم واقعی )تسلیم قلبی در مقابل مطهری اسالم را به دو قسم؛ اسالم منطقه

ست ا تقصیر اسالم بر او مکتوم مانده باشد او اهل نجاتگوید اگر کسی تسلیم حق باشد و بیکند و میحقیقت( تقسیم می

 (. 225-311، ص 1315و هرگز معذب نخواهد شد )مطهری، 

سازد، لکن با قاصر و مستضعف خواندن ایشان، راه ها را از دایره حق و هدایت خارج میمطهری اکثریت انسان

 گشاید. نجات را برایشان می

  ]11[گراییکثرت .3

 دد و متکثر هستند. به نظر ایشان تنها یکهای متعدانند اما قائل به حقگرایان نجات را مبتنی بر حق میکثرت

های متعدد به سوی نجات هستند. بدین معنا که طریق برای نجات و رستگاری وجود ندارد، بلکه ادیان گوناگون راه

ها تحول انسان از هستند که در درون تمام آن« امر غائی»های گوناگون نسبت به ها و واکنشادیان مختلف، پاسخ

بخش و راهی معتبر به سوی گیرد. لذا همگی نجاتداری است، صورت میدامحوری که غایت دینخودمحوری به خ

 (.416، ص 1313؛ پترسون و دیگران، 69، ص 1311سعادت هستند )هیک، 

 ]12[. دیدگاه جان هیک1.3

شنهاد یحلی مناسب پگرایی را به عنوان راهگرایی، کثرتهیک ضمن رد انحصارگرایی و ناکافی دانستن شمول

 مدار به سمت الهیات خدامدار را ضروریکند. وی بدین منظور انقالب کپرنیکی در الهیات یعنی حرکت از الهیات مسیحمی
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در حال حاضر انقالب کپرنیکی در نجوم باعث شده که بشر، جهان و پیرامون آن را به شیوه دیگری فهم کند و »داند: می

چرخند، به این عقیده که خورشید که زمین مرکز جهان است و مابقی کرات حول آن می مورد توجه قرار دهد، تبدیل این ایده

مرکزیت دارد و همه سیارات از جمله زمین به دور آن در حال حرکت و دوران هستند. همچنین انقالب الزم  کپرنیکی در 

 ه شده است، تغییر از این عقیده که مسیحیتالهیات، باعث تغییر و تبدیل ادراک از جهان و ایمان و جایگاه دین ما در آن حوز

مرکزیت )ایمانی( دارد، به این عقیده که خدا در مرکزیت )ایمانی و دینی( قرار دارد و تمامی ادیان بشری از جمله دین ما 

 (.Hick, 1988: a, p. 110« )زنندحول محور خداوند دور می

ز گمارد و بدین منظور ا، به تفسیر دوباره آن همت میوی آموزه تجسد را سد راه مسیحیت در پلورالیزم دانسته

داند که در کند و نظریه تجسد را ساخته کلیسای پس از مسیح میداند دفاع میای که مسیح را انسان و پیامبر مینظریه

یک، واقعی )ه ای است و نه امریای استعاری یا اسطورهگوید این نظریه ایدهطول زمان رشد و تکامل پیدا کرده است و می

 (.  33، ص 1311

 نفسه معرفت پیدا کند لذا در مواجهه با امر مطلق با توصیفاتتواند نسبت به واقعیت فیگوید انسان نمیوی می

گوید، سخن از دو شیوه متفاوت از کند. بنابراین وقتی مسلمان از اهلل یا هندو از برهمن سخن میبشری او را تجربه می

هیک، دهند )های مختلف بشری واقعیت مطلق را مورد ادراک و تجربه قرار میهایی که در قالب ذهنیتتجربه خداست. شیوه

 (.111، ص 1311

گیرد و متأثر از هر فرهنگ های متفاوت با خدا صورت میهای دینی مختلف مواجههتوان گفت که در سنتلذا می

های متفاوت درک امر الوهی است و حاصل آن ارائه دهنده شیوهانشود که در واقع نشها ارائه میتوصیفاتی از این مواجهه

(. بدین ترتیب 11، ص 1311و هیک،  211، ص 1316تصورات متفاوت از خدا یعنی یهوه، کریشنا، اهلل و ... است )هیک، 

 داند. ها میهای مختلف را، هم سر تفاوت ادیان و هم دلیل حقانیت همه آنهیک تجلی حق در چهره

شان توان استعاراتی در نظر گرفت که از طریق کاراییرا می« امر غائی»های دینی ناظر به ظر هیک گزارهبه ن

ند. به ها جنبه ثانوی دارهای دینی گوهر دین نیستند، آنیابند. لذا آموزهها اعتبار میدر باب متحول و رستگار کردن انسان

های ظاهراً متناقض ادیان گوناگون، حد مورد تأکید قرار بگیرند. آموزه هایی مانند تجسد نباید بیش ازهمین دلیل آموزه

ان شوند، هستند و تا جایی که انسهای مختلف در قبال واقعیتی که با آن مواجه میهای متعلق به فرهنگهای انسانواکنش

 را متحول سازند حقیقت دارند.

ورانه انسان را به حیاتی خدامحورانه مبدل کنند. بدین هایی از دین واجد اهمیت هستند که حیات خودمحلذا جنبه

 افتد.ترتیب نجات یعنی تحول از خودمحوری به حقیقت محوری که به نظر هیک در تمام ادیان اتفاق می

اشد. های دینی بگمارد، تعریفی که قابل انطباق بر تمام سنتدر واقع هیک به تعریف جدیدی از نجات همت می

ها گوهر دین نیستند از نظریه سنتی تجسد و تثلیث مسیحی، تفسیری استعاری این نکته که آموزهوی ضمن تأکید بر 

ای است که تأثیر خداوند را بر زندگی آدمیان بیان کند. به نظر وی تجسد، استعارهارائه داده، به نام اسطوره آن را رد می

گوید ما گذارد. وی میها انسان تأثیرات اخالقی میمیلیونانگیز، بر ای است که با ایجاد روحیه خیالکند و اسطورهمی

توانیم به جای این اسطوره از عیسایی سخن بگوییم که در ارتباطی آشکار با خدا، مردم را به مشاهده حضور خداوند می

ستن رانه زیکرد. عیسایی که مانند دیگر پیامبران، زمینه تحول انسان از خودمحوری به خدامحودر زمین راهنمایی می

 (.411، ص 1313؛ پترسون و دیگران، 31، ص 1311را فراهم کرد )هیک، 

توان تمام تصوراتی را که ادیان گوناگون از نماید این است که چگونه میترین پرسشی که در اینجا روی میمهم

ه د کرد؟ پاسخ هیک بکنند، صادق دانست؟ با دعاوی متعارض و گاه متناقض ادیان چه بایارائه می« واقعیت غائی»

ها درک و ها و فرهنگ( و واقعیت آن چنان که توسط انسان]13[این پرسش تمایز نهادن میان واقعیت فی نفسه )نومن
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است  ]16[و نزد برخی دیگر نامتشخص]15[داران امر غائی متشخص( است. اینکه نزد برخی دین]14[شود )فنومنتجربه می

کند اما خدای نامتشخص نسبت به این جهان متعالی است، در واقع دخالت می هاو خدای متشخص در امور انسان

شود. نفسه است، توصیفی که در چارچوب تصورات، مفاهیم و فرهنگ هر کدام درک میداران از واقعیت فیتوصیف دین

یوا، اهلل ین طور شتوان گفت که یهوه و کریشنا )و همترتیب میلذا هر دوی این تصاویر تا حدی درست هستند. بدین

های ذهن بشر متأثر از و پدر عیسی مسیح( تجلیات واقعیت الهی در آگاهی و وجدان بشری و تا حدی فرافکنی

 (. 416-411، ص 1313؛ پترسون و دیگران، 291، ص 1316های تاریخی گوناگون است )هیک، فرهنگ

برای گروهی از مردان »کور و فیل است:  گیری از داستان معروف مردانپاسخ دیگر هیک به این پرسش، بهره

فیلی آوردند. یکی از ایشان پای فیل را لمس کرد و اظهار داشت که فیل،  کور که هرگز با فیل مواجه نشده بودند،

الجثه است. سومی عاج فیل را لمس کرد و گفت که فیل شبیه به تیغه گاوآهن است و الی آخر... البته همه ماری عظیم

کردند و مقصود خود را در قالب گفتند، اما هر کدام صرفاً به یک جنبه از کل واقعیت اشاره میمی ها درستآن

 (.Hick, 1977, p. 140« )داشتندهای بسیار ناقص بیان میتمثیل

ای وجود ندارد تا ما بتوانیم از آن منظر مردان کور و فیل را مشاهده کنیم. لذا گوید هیچ منظر نهاییهیک می

هایی ایم. بدین ترتیب واقعیت نهای کوری هستیم که در بند مفاهیم شخصی و فرهنگی خود گرفتار شدهما انسانهمه 

 های مختلف، توسط اذهان بشر درک شده است.های کامالً متفاوت و متأثر از فرهنگبه صورت

 گرایی از منظر هیکانواع کثرت

ا فه اخالقی مسیحیان این است که رفتار مناسبی بگرایی دینی اخالقی: به این معنا که وظیالف.کثرت

 پیروان ادیان دیگر در پیش بگیرند. در واقع این رویکرد، همان تسامح و تساهل دینی مورد توصیه اسالم است. 

به نظر هیک درست نیست افراد را صرفاً به خاطر داشتن دیدگاه مخالف دیدگاه خود، به دید کهتری بنگریم. وی 

های با ظلم نسبت به یهودیان و قتل آنان، به راه انداختن جنگ»ارگرایی مسیحی، در طی قرون و اعصار گوید انحصمی

صلیبی خشن علیه مسلمانان و اعتبار بخشیدن به امپریالیزم اروپایی و بد نام کردن سایر ادیان به صورتی نکوهیده و 

 (.61، ص 1319)به نقل از لگنهاوزن، « قابل سرزنش در آمد

شود. به بیان شناختی: بدین معنا که حقیقت دینی در ادیان غیرمسیحی هم یافت میگرایی دینی حقیقترتب.کث

نسبت به  توانندرغم اینکه ادیان، دعاوی متعارض و گاه متناقضی نسبت به واقعیت دارند، همه این اقوال میدیگر علی

 واقع پیشنهاد هیک برای رفع تعارض ادیان، تمایز قائل هایی که خاستگاه آن اقوال هستند صحیح باشند. دربینیجهان

ها وجود نفسه و واقعیت مورد تجربه بشر است. لذا به نظر وی در واقع هیچ تعارضی بین آنشدن میان واقعیت فی

های گوناگون حق نسبت به جوامع ایمانی و انسانی مختلفی هستند که هر یک از ندارد. زیرا این دعاوی درباره جلوه

د. کنآن جوامع با مفاهیم، اعمال معنوی، شیوه زندگی، اسطوره، داستان و خاطرات تاریخی مخصوص به خود عمل می

 ها صحیح هستند.های دینی بزرگ، بسیاری از آنرغم ناسازگاری ظاهری میان تعالیم مهم سنتبه نظر هیک علی

مرتبط  ختی با مسئله توجیه اعتقادات دینیشناگرایی دینی معرفتشناختی: کثرتگرایی دینی معرفتج.کثرت

است و به این معناست که توجیه مسیحیان از دین خود نسبت به توجیه پیروان دیگر ادیان بهتر نیست. به عبارت دیگر 

پیروان ادیان بزرگ جهان نسبت به توجیه اعتقاد دینی خودشان با هم برابر هستند، توجیهی که به نظر هیک مبتنی 

وان تینی است. هیک بر این عقیده است که تجربه دینی در همه ادیان بزرگ وجود دارد، از این رو نمیبر تجربه د

برای تصدیق یک دین نسبت به دین دیگر دلیل بهتری ارائه کرد زیرا به نظر وی تجربه دینی، باور دینی را عقالنی 

ه این ها را به شدت بشان آنکه تجربه دینیکند که باور دینی برای کسانی عقالنی است کند. وی استدالل میمی

 توان تجربه دینیدهد. به اعتقاد هیک چون میامر که واقعیت خدا را با تمام وجود و از صمیم دل باور کنند، سوق می
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کند. بنابراین برای پذیرش ها را توجیه میهای بزرگ دینی یافت، لذا اعتقاد هر یک از این سنترا در تمام سنت

ای ونهها را به گپذیرد لکن این کثرتهای دینی را میان اعتقادات متناقض، توجیه وجود دارد. هیک کثرت تجربهزمهم

هایی های متفاوت تفکر و تأمل حقیقت نها، شیوهها و کثرتدهد که منشأ تمام این تفاوتکند و توضیح میتلفیق می

ه در های دینی جهان و تجربیاتی ککه ما به وسیله سنت است. به نظر وی حقیقت مطلق، بعد غیرقابل بیانی است

شویم لذا خدا و برهما نهایتاً به یک آید، به طرق به ظاهر متعارض بدان رهنمون میها به وجود میدرون این فرهنگ

 کنند.  ناپذیر اشاره میحقیقت وصف

د به نجات تواننمان ادیان بزرگ( میشناختی: بدین معنا که غیر مسیحیان )پیروان تگرایی دینی نجاتد.کثرت

تواند به نجات برسد، به شرطی که آن شخص در درون آن سنت نائل شوند. به نظر هیک هر کسی در هر دینی می

متحول شود. هیک در پاسخ به این سؤال که چه کسی اجازه ورود به « محوریحقیقت»به « خودمحوری»دینی، از 

گرا درهای دهد که از دین خود او باشد، شمولرا صرفاً به کسانی اجازه ورود میگوید: انحصارگبهشت را دارد، می

مطابق  های دینی غیرمسیحی هستند اماکند تا مسیحیان افتخاری که در ظاهر متعلق به سنتبهشت را اندکی بازتر می

ها را اند که کارل رانر آننیمعیارهای مسیحیت دارای زندگی صادقانه و اخالق نیک هستند، وارد آن شوند، اینان کسا

ا گرایی آغاز شده ولی نتایج فراتری رداند که با شمولگرایی را دیدگاهی مینامد. هیک کثرتمی« مسیحیان گمنام»

کند که بر اساس آن نجات تری از آن را مطرح می، برداشت عام«نجات»پذیرد. لذا وی به جای آموزه مسیحی نیز می

معطوف  محورانهافتد که انسان از زندگی خودمحورانه به زندگی حقیقتاست و زمانی اتفاق میصرفاً تحولی انسانی 

 (.34-51، ص. 1319نظر از اینکه این حقیقت نهایی را خدا، برهما، نیروانا و یا تائو بنامیم )لگنهاوزن، شود. صرف

 ]11[. دیدگاه عبدالکریم سروش2.3

گمارد. داند و به تبیین و توضیح آن همت میدوم میی و معرفتی درجهدینگرایی را رویکردی برونسروش کثرت

. های نازدودنی، متباین و گاه متعارضداند در تبیین کثرت بالفعل موجود در عالم، آن هم کثرتوی پلورالیزم را کاوشی می

ندی به کیش بز بین نرفته و پایاند، این کثرت ارغم مباحثاتی که متکلمان ادیان مختلف با هم داشتهبدین معنا که علی

کند، بلکه خود همچنان پایدار مانده است. لذا پلورالیزم امری است پسینی که پیشاپیش حکم به حقانیت یا بطالن ادیان نمی

 پردازد که به طور طبیعی در عالم به وجود آمده است.به تبیین کثرتی می

چیز خالص در جهان وجود ندارد، همه چیز )چه طبیعت و چه بریم که هیچگوید در مواجهه با عالم پی میوی می

خالص  اگر حق خالص و باطل»فرمایند: السالم که میشریعت( ناخالص است. وی با استناد به گفتاری از حضرت علی علیه

شر ب اند لکن فهمگوید اصل ادیان الهی عین حق، می«کردوجود داشت هیچ کس در گرویدن حق و ترک باطل تردید نمی

بهره یک بیاند و هیچاز دین همیشه مخلوطی از حق و باطل است. لذا با توجه به اینکه تمام ادیان مخلوطی از حق و باطل

 ترتیب برای رسیدن به کاخ رفیع حق از تمام ادیاناز حق نیستند و از طرف دیگر حقایق با هم سازگار و خویشاوندند، بدین

های ناقص حق دیگران هم حرمت نهاد و با روی باز کثرت را های ناقص حق خود، به پارهباید کمک گرفت و در کنار پاره

 پذیرفت.

سروش با تأکید بر پیچیده و غامض بودن حقیقت، چندالیه بودن واقعیت و تو در تو بودن آن، از کثرت ادیان 

ق مطلق. هر دینی با قیودی و نسبت کند، نه حمعرفی می...« حق برای »گوید. وی حق در ادیان را از جنس حق سخن می

هایی در ها سخن گفتن هیچ اشکالی ندارد و ادیان، حقترتیب با آوردن این قیود از تکثر حقبه اشخاصی حق است. بدین

گوید زبان در وصف واقعیت به تناقض داند و میشوند. وی حق را در احکام متناقض ادیان هم جاری میعرض هم می

ناقض ها را تحال حق هم هستند. البته وی این تناقضکند که درعینمتناقض و غیرقابل جمعی صادر میافتد و احکام می

 امری متعارف است.« رازها»داند که در خصوص ظاهری می
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معنا که اگر یکی حق باشد سایر ادیان نقیض آن هستند و باطل، وجود ندارد. به نظر او میان ادیان تناقض بدین

داران به داند یعنی محق بودن دینداران میگوید آن را برآمده از محق بودن دینبودن ادیان سخن میوی وقتی از حق 

« ا واقعمطابقت ب»اند. سروش تعریف حق به نشیند، به این معنی که همه ادیان به طور یکسان حقجای حق بودن ادیان می

گوید تمام کسانی داند و میوی نجات را منوط به هدایت می گوید حق با هادی بودن آن مالزمت دارد.پذیرد لکن میرا می

اند حظی از هدایت دارند. به عبارت دیگر هر کس در عمل و نظر تابع امیال فاسد و باطل که پایشان را در راه حق گذاشته

ر در هاست و اگت آناند و نجاتشان هم ناشی از هدایگیرد. بدین ترتیب اکثریت مردم ناجینباشد در جاده هدایت قرار می

 گری خداوند است. این دنیا به هدایت تام نرسند در دنیای دیگر بدان خواهند رسید. لذا حق بودن ادیان الزمه هدایت

یافته و دیگران را ضال و کیشان خود را نجاتبه نظر وی نباید به صرف اعتقاد به چند ماده اعتقادی خاص، هم

انه و فضایل اخالقی را برتر از اعمال دینی بدانیم. لذا بر صدق طالب و نجات واپسین او هالک بدانیم بلکه باید طلب صادق

گویی  کنند.شود و طالب صادق را به هر نام و مذهبی باشد، دورادور دستگیری میهای دینی تأکید میبیش از صدق آموزه

های گوناگون د اما بر خود و طریقه خود نامگیرنداران پیروان طریق واحدی هستند که از خدای واحدی کمک میهمه دین

 ورزند.کنند و به توهم اختالف با هم دشمنی میهای مختلف میگذارند و دعویمی

ها اعم از وحی به کند. به نظر ایشان وحی به انسانمی« تجربه دینی»را تحویل به « وحی»سروش آموزه 

)تجربه باطنی( هستند که نیازمند تفسیرند. وی دین را محصول تجربه پیامبران، عارفان و شاعران همه از سنخ تجربه دینی 

باطنی پیامبران دانسته و معتقد است شخصیت پیامبران بر پایه این تجارب شکل گرفته است. به نظر او ذهن و زبان پیامبران 

یی که حس و تجربه قدرت احاطه بر گوید از آنجاآفریند. وی میپس از مواجهه با خداوند، با تفسیر این مواجهه ادیان را می

ریم و بای به سر میهمه مطلوب و معلوم را ندارد و مانند نظر کردن به فیل در تاریکخانه است لذا ما در چنان تاریکخانه

 کنیم.گاه به تمام واقعیت دسترسی پیدا نمیهیچ

شان واقعی و اصیل است و ند و تفاوتداند که در عرض هم قرار دارسروش پیامبران و بالتبع ادیان را انواعی می

داند می گوید و پیامبران را درختهای متفاوتیتر نیست. وی از کثرت و تنوع تباینی انبیاء سخن میکدام از دیگری کاملهیچ

از دیگری  رتتوانیم یکی را کاملاند و نمیاند. به نظر وی پیامبران انواع مختلفهای متفاوتی به بار آوردهکه هر کدام میوه

 گیرد که کثرت در این عالم اصل است.ها را به نوع واحدی تحویل کنیم لذا نتیجه میتوانیم آنبدانیم و نمی

 نگاهی نو به رابطه نجات و حقیقت 

گرا گرا، بلکه هم انحصارگرا بود، هم شمولگرا و نه کثرتتوان خدا را بنده بود اما نه انحصارگرا بود، نه شمولمی

آویزد تا رستگار شود و خدای مهربان به بشر، برای رستگاری انسان، گرا. انسان محتاج خدا، به دامان خدا میثرتو هم ک

فرد پوشد و گاه دامن محمد. مسیح و محمد هر دو فرستاده خدایند و اگر بشر، مسیح را تجلی منحصربهگاه دامن مسیح می

پر بیراه نرفته است. مسیح و محمد هر دو تجلی خدا بر روی زمین هستند. اش، ترین فرستادهبیند و محمد را کاملخدا می

جلی و بشر نامتعالی وقتی محل ت ای ندارد جز تجلی در بشر نامتعالیخدای متعالی برای نشان دادن خویشتن به بشر، چاره

ین خداست که با فدا کردن کند. در واقع اشود و وقتی متعالی شد، خود را فدای بشریت میخدا قرار گرفت متعالی می

کننده ها، خویشتن را دریافتهایش، خود را فدای بشریت کرده است و این بشر است که با دیدن این فداکاریعزیزترین

زند و ایشان را به سوی خود پندارد و در پشت تمام این تعابیر، این خداست که به روی بشر لبخند میانحصاری آن می

هایی را که برایت فرستادم بگیر و به سویم باال بیا و آخرین ریسمان را نیز دارد: بنده من! ریسمانمیخواند و اعالم فرامی

 منتظر باش. مسیح موعود تو و مهدی موعود تو، همان آخرین ریسمان من است. 

ان هستی ها را از نور قرار دادم و این نورها را در سراسر جههایم را به نوبت عرضه کردم و جنس آنریسمان

 ای راضی وآویزی؟ آیا به آنچه از خانواده و فرهنگ و جامعه به ارث بردهو تو ای بشر به کدامین ریسمان می پخش کردم
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طور که جامعه، فرهنگ، هنر و علم در گذر زمان رشد کند کدام ریسمان را برگزینی؟ همانخشنود هستی و برایت فرقی نمی

ته است، دین نیز از این امر مستثنی نبوده است. ای بشر! به تو عقل، اندیشه، قدرت و تکامل و فراز و نشیب بسیار داش

رگزین تر یافتی همان را بتر و کاملام و تو در برابر آن مسئولی. اگر دینی را رشدیافتهتشخیص و قدرت انتخاب عطا کرده

هرگاه به این مهم دست یافتی بدان رستگار ها تحول از خودمحوری به خدامحوری است. اما بدان که قدر مشترک تمام آن

 ، پاکی و فضائل اخالقی میان بشریت است. اگر پایبندیای. من به دنبال اسم و رسم نیستم. هدف من پراکندن نیکیشده

تی ها یافآغوش آنات را همای و اگر خود و جامعهبه دینی، این سه را از تو سلب کرد و یا کمرنگ ساخت بدان بیراهه رفته

هایم هستند برای نشان بدان من در آنجا حضور دارم. من خدایی مهربان و دلسوز بشرم. من مسیح و محمد را که عزیزترین

دادن راه درست به میانتان فرستادم. گروهی از شما ایشان را فرزند من و گروهی پیامبر من خطاب کردید. هر چند که من 

به نوعی فرزندان من هستید. پس ای فرزندانم به من ایمان بیاورید و عمل نیک را  از داشتن فرزند مبرا هستم اما تمام شما

 تان قرار دهید تا رستگار شوید. سرلوحه زندگی

 دانمخواهم؟ من میحقیقت یعنی پذیرش خدایی مهربان و محور قرار دادن او در زندگی. و مگر من از شما چه می

و  اید که از طرفی ادعای حقتان یافتهید، خویشتن را متدین به دین آبا و اجدادیابسیاری از شما از وقتی خود را شناخته

نجات انحصاری یا کامل را داشته و از طرف دیگر از رو کردن به دیگر ادیان بر حذر داشته است. لذا تمام شما در وضعیت 

این وضعیت برای اکثر شما کاری بس  هستید و بیرون آمدن از« بودن در دین مدعی حق مطلق و نجات انحصاری یا برتر»

ها دارای اصول و هدفی مشترک هستند که تمام آن رسد، اما اگر خوب بنگرید خواهید دیدآمیز و دشوار به نظر میمخاطره

گویم. این را هم بدانید ها این من هستم که با شما سخن میرغم ظاهر متفاوتشان دارای باطنی واحدند و در تمام آنو علی

مهربانی و رحمت من بیش از خشم و غضبم است و بندگانم را با توجه به شرایط مکانی، تاریخی، فرهنگی و توانایی  که

م! اگر سازم. بندگانمند میطلبی و عمل نیک، از نجات و رستگاری بهره، به میزان حقطلبیتحقیق و انتخاب و روحیه حق

طلبی، کنم تا آن را بیابید و اگر هم در عین داشتن روحیه حقد کمکتان میصادقانه به دنبال یافتن ریسمان پرنورتر بگردی

 جلوه داد و شما هم بدون اینکه عنادی« حق پرنورتر»تان را تان، دین موروثیشرایط محیطی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی

جات ید که با پیروی از دستورهای دینتان ندانستید، بدانپذیرفتید و خود را هم در پذیرش آن محق با حق داشته باشید آن را 

 بخشم. شوید و عقاید باطل مورد قبولتان را هم میخواهید یافت و هرگز محزون نمی

بندگانم، تسلیم و عبودیت در برابر حق )خدامحوری(، گوهر ادیان است و تمام ادیان رو به سوی آن دارند و این 

ت به انحای مختلف متجلی شدم و به هر دینی تشخص و هویتی جدا از دین های متفاومنم که در طول تاریخ و در فرهنگ

ها، علوم( و ادیان رنگارنگ که بدون در نظر ها، درختان، حیوانات، انسانام رنگارنگ )گلدیگر بخشیدم. جهانی خلق کرده

 دت را مشاهده کنید و از خاللتوانید وحتوانید رنگ خدا را در هر کدام ببینید. در میان کثرت میگرفتن رنگ هر یک می

ی رنجانید، به جاام تا شما را به سوی خودم باال ببرم اما شما گاهی مرا میوحدت، کثرت را بنگرید. من به میان شما آمده

د. من آوریآویزید و به جای اینکه به رنگ من درآیید همه چیز را به رنگ خود در میاینکه به من بیاویزید، به خودتان می

پسندم تنها خود را حق و دیگر بندگانم را باطل بدانید، قضاوت میان بندگان را به خالقشان بسپارید. به دنبال حق بگردید نمی

های و اگر آن را یافتید بدان پایبند شوید و این حق را برای سایرین هم قائل شوید. پا را از حد خود فراتر نگذارید. شما بنده

بخشم اما کنید دلسوزتر از من به بندگانم هستید؟ من بندگانم را میدن ندارید. شما فکر میمن هستید و اجازه خدایی کر

 دارید؟ به خود بیایید و بندگانم را از من جدا نکنید.دارم اما شما دوست نمیها را دوست میبخشید؟ من آنشما نمی

ا محبت ت شان حس کنندجای زندگیرا در جایتا حضورم  تر کنندرسوالنم را فرستادم تا بندگانم را به من نزدیک 

کنید هر کنید، چرا فکر میو دوستی را بین بندگانم پخش کنند. و شما به کدامین حق، اختالف و نزاع را جایگزین آن می

 اید، به چهکنید به حقیقت دست یافتهمند از حقیقت و نجات است. اگر فکر میکس به نسبتی که با شما همراه است بهره
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، آیا با کوچک رسیدخواهید دیگران را نیز با حقیقت آشنا کنید، آیا با باطل نشان دادن حق دیگران به هدفتان میقیمتی می

د، نه با تقبیح یابیشوید، آیا تجربه به شما یادآور نشده که با تکریم دیگران است که کرامت میکردن حق دیگران، بزرگ می

تان هستم، شمایی که هر کدام خود را ها، با همهحرمتی به آنشوید، نه با بیت که محترم میو با احترام به ایشان اس هاآن

دانید، پندارید و دیگران را محروم از آن، بر چه مبنایی خود را محق در قضاوت کردن میان بندگانم میواصل به حقیقت می

ه های گوناگون خواست من است، پس بکه دین و مسلک ایدخواهید از من هم پیشی بگیرید، مگر صدایم را نشنیدهآیا می

اید با خضوع و مهربانی دیگران را بدان دعوت کنید نه با خودخواهی پندارید که حق را یافتهخواستم احترام بگذارید و اگر می

ردن است. دایی مو دشمنی. و همواره به یاد داشته باشید که اصل را فدای فرع نکنید، اصل خدایی شدن، خدایی زیستن و خ

کنید و خودخواه شدن، خودخواهانه زیستن و خودخواهانه مردن را جایگزین آن اما شما گاهی این مهم را فراموش می

افتید و به جای محکم کردن ریشه آویزید و به جان هم میسازید. و چه دردآور است که گاهی به ریسمان شیطان میمی

آیید و تا دیر نشده، دست محبت و دوستی به سوی هم دراز کنید  پراکنید. به خودمیدلی، تخم  نفاق و دشمنی محبت و هم

عین  تان، درتوجه به رنگ، نژاد، دین، محیط جغرافیایی، فرهنگ و جامعهو یکدیگر را در آغوش مهربان خود بفشارید و بی

ه خودم دانید و قضاوت میان بندگانم را بقائل شدن به دستیابی به حقیقت، دیگران را نیز در دستیابی به حقیقت محق ب

 بسپارید.

 نتیجه

در این مقاله سعی شد رابطه نجات و حقیقت در دو دین اسالم و مسیحیت نشان داده شود لکن همواره باید این 

یله ه وسدین ارائه شده ب»نکته مهم را مد نظر قرار دهیم که بشر در تعامل با ادیان همواره با دو مسئله مواجه بوده است: 

ها گشوند و گاه فرسناین دو، گاه به هم نزدیک می«. دین مورد پذیرش پیروان ادیان در طول تاریخ»و « بنیانگذار آن دین

سنج و مشتاق حقیقت است که این دو را از هم تفکیک کند، تغییر و تکامل گیرند. لذا بر عهده خواننده نکتهاز هم فاصله می

 گام بردارد.« اقعیتو»آن را دریابد و به سوی 

گناه »های ، پیوندی ناگسستنی با آموزه«نجات»لذا بر طبق الهیات رایج مسیحی که در طول تاریخ شکل گرفته، 

پیدا کرده و مطابق این نظام اعتقادی، خدای پسر )دومین شخص در تثلیث( انسان « فیض الهی»و « تجسد»، «نخستین

ناه بشر را پرداخت و بشر را قادر ساخت تا با خدا آشتی کند و وارث حیات ابدی شد و با مرگ خویش بر روی صلیب، کفاره گ

توان مسیحی سنتی بود و نجات را امری انحصاری ندانست. اما هیک، خردمندانه و البته دلسوزانه مسیح شود. لذا نمی

در نهایت به نجاتی عام و فراگیر  ورزد وزداید و بر روح و باطن و اصل دین تأکید میهای تاریخی مسیحیت را میپیرایه

 یابد. دست می

گمارد. لذا وی در صدد معقول ساختن اعتقادات مسیحی برآمده و به بازاندیشی اصول اعتقادی آن همت می

دارد که نظریه سنتی حلول و تجسد و آورد. هیک خود اذعان میتغییرات جدی و اساسی در اعتقادات مسیحی به وجود می

اپذیر چنین نمسیحی مشکل و مانع مسیحیت در حرکت به سوی پلورالیزم است. به نظر او از لوازم اجتنابنظریه تثلیث 

اعتقادی، رویکردی انحصارگرایانه نسبت به مسیحیت است زیرا وقتی مدعی شویم که عیسی مسیح تجسد خداوند و شخص 

 که هیچ حلول و تجسد الهی دیگری وجود نداشته ومعناست دوم تثلیث است که زندگی انسانی را اختیار کرده است، بدین

شود که توسط شخص خداوند بنا نهاده شده است. به نظر هیک بسیار غیرواقعی نخواهد داشت. لذا مسیحیت تنها دینی می

 (. 69-11، ص 1311ها باشد )هیک، است که معتقد باشیم خداوند فقط خواستار نجات معدودی از انسان

، نجات از همان آغاز وسعت دارد، لکن با این قید همراه است که حقیقت و نجات اموری در اسالم با اینکه

قدر  شود و هرمندی از حقیقت موجب اختالف رتبه در حصول نجات و رستگاری میذومراتب هستند و اختالف رتبه در بهره

 کند.از نجات را برای پیروانش فراهم می تریتری برخوردار باشد به همان نسبت زمینه کاملدینی از حقایق بیشتر و کامل
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دارد که خداوند نورها را به دهد. لکن اظهار میقرآن از نور بودن تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی خبر می

نوبت عرضه کرده و آخرین آن را از سویی پرنورترین آن قرار داده است و از دیگر سو از تغییر و تحریف در امان نگه داشته 

لذا با اینکه در دیگر ادیان حقایقی وجود دارد و بالتبع، آن حقایق، نجات را برای پیروان خود در پی دارد، لکن نسبت  است.

 مستقیمی میان شدت نور و نجات نهایی وجود دارد.

هر کس دینی غیر از اسالم »شود، توصیه اسالم انتخاب اسالم است: در واقع هر گاه انتخاب دین مطرح می

انتخاب یک دین از میان چندین »که اوالً اشاره به وضعیت  ]11[«کند از او پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران استاختیار 

دارد که درباره کسانی است که پس از تحقیق و تفحص و شناخت چندین دین و پس از آشکار شدن دین حق و کامل « دین

شوند کنند نه کسانی که با دینی متولد میان دینی جز اسالم را انتخاب میشو با علم و آگاهی به آن، به پیروی از هوای نفس

داوند سازد. ثانیاً خدهد بلکه آن را غیرضروری نیز میشان نه تنها اجازه تحقیق و تفحص را به آنان نمیو شرایط زندگی

 اشند.اند نه اینکه اهل نجات نببهره ماندهداند یعنی از سودی بیاینان را زیانکار می

توان چند دین داشت که همه حق باشند و پیروانشان را به نجات برسانند. در ادعای پلورالیزم این است که می

توان از آن به معنای مطلق سخن گفت اما نمی« حقیقت در ذات خویش»توان از حقیقت مطلق به معنای این رویکرد می

 بودن یک دین و باطل بودن دیگر ادیان بهره برد.

اند. شاید اگر دینی حق مطلق بود همه به آن رو ان همواره درست و نادرست را با هم در دل خود جای دادهادی

تافتند. دین در گذر تاریخ، فرهنگ، قومیت، زمان و مکان، کردند و اگر دینی باطل مطلق بود همه از آن روی برمیمی

 ر و تأویل شده است، لباسی که گاه خشن شده و گاه لطیف،اش را از دست داده است و ملبس به لباس تفسیشفافیت اولیه

 گاه معقول و گاه نامعقول.

ی ادیان منداند بدین معنا نیست که همه دعاوی ادیان حق است. بهرهگوید همه ادیان حقلذا وقتی پلورالیسم می

 اخالقی. از آنجائیکه حق با حقاز حق، یکی در مواجهه با حقیقت مطلق است و دیگری در فراخوانی به فضائل انسانی و 

اند که حتی اگر هر عضوی متعارض با دیگری سخن بگوید باز هم در اصول خانواده است لذا ادیان اعضای یک خانوادههم

ان شود که انسو اهداف غایی مشترکات اساسی با هم دارند. گاه میان ادیان گوناگون چنان مشترکات اساسی یافت می

ان اند و گاه چنان اختالفاتی نه تنها میرسد که همه به سوی یک غایت و یک حقیقت در حرکتیجه میمتحیرانه به این نت

دیشد انشوند و انسان میها با هم سازگار نمیشود که گویی هرگز اینها و مذاهب یک دین یافت میادیان که میان فرقه

 که هر یک دنیایی دارد متفاوت و گاه معارض با دیگری.

داری دارانی را داریم که اکثراً دینشان موروثی و تقلیدی است، یعنی دیناین تشابهات و تعارضات، دین در میان

شود که پس از اینکه متأثر از خانواده، معلل و نه مدلل و اتفاقاً این حکم شامل حال بسیاری از متکلمان و محققان هم می

واجه اش مروند. لذا متکلم هر دینی خود را با دین کنونیالیل میفرهنگ، قوم و آموزش، دینشان را برگزیدند به سراغ د

بیند، دینی که تفسیر و تعبیرهایی دارد که در طول زمان و متأثر از تاریخ و فرهنگ و ملیت، جزء ذاتی دین شده و جدا می

تکلم به علل حتی برای مکردن مقصود بنیادگذار و برداشت کنونی، کاری به غایت مشکل شده است. بنابراین جدا شدن از 

ند و یکی کند با دلیل، بین ادیان مقایسه کپذیر نیست. متکلم با علل، به دینش متدین شده و وقتی سعی میراحتی امکان

که قصدش رسیدن به کنه حقیقت و تمایز بین حق و تواند علل را کامالً از خود دور سازد. او درحالیرا برگزیند باز هم نمی

ت فراچنک هایی از حقیقبهره از حق نیستند و پردهرسد که دیگران هم بیترین حالت بدین منظر میطرفانهبیباطل است در 

هایی در دیگر ادیان وجود دارد دین خود او هم خالی از نقص نیست و بسیار کم هستند کسانی خویش دارند و اگر کاستی

ن روند و با رسیدن به دالیل کافی، در دیهند و با دالیل پیش مینجویانه و منصفانه علل را به سویی میکه محققانه، حق

 کنند. مانند و یا به دینی دیگر رو میخود باقی می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


211 

 

در اینجا باید اعتراف کرد که در مقایسه میان ادیان، ما با حق و باطل منطقی مواجه نیستیم. زیرا ادیان هر کدام  

توان های منفرد را میها، البته گزارهگزارهشوند و نه به صورت تکیسه میهایی هستند که به طور کلی با هم مقامجموعه

توان به کل سرایت داد. آنچه یک دین با هم مقایسه کرد و اگر یکی حق بود دیگری را باطل دانست. اما حکم جزء را نمی

هایش صدق محض د که تمام گزارهتواند ادعا کنسازد کل مجموعه است و نه یک یا معدودی گزاره و هیچ دینی نمیرا می

گوید. ادله عقلی در باب دین آوردن هایی وجود دارد که معارض با دیگری سخن میها و شاخهاست چرا که در هر دین فرقه

شود. عرصه دین، عرصه عقل محض نیست، عرصه وحی است. در این عرصه بسیار دشوارتر از آن چیزی است که تصور می

داند آید عقل آدمی وظیفه خود را تنها مدلل کردن و معقول ساختن وحی میقتی پای وحی به میان میلنگد، وپای عقل می

ت به شناسانه خود نسبزند و این توجیه را وظیفه حقتواند آن را معقول و مدلل سازد دست به توجیه میو در جایی که نمی

علما و متکلمین مسیحی متکبرانه و لجوجانه به دفاع از تثلیث  توان به عنوان مثال حکم کرد که تمامداند. لذا نمیخدا می

 اند، مردم که جای خود دارند.و تجسد پرداخته

البته این بدین معنا نیست که دفتر کالم را ببندیم و دین خود را حق ندانیم و از آن دفاع نکنیم، بلکه بیشتر بدین 

تر باشیم. خود را حق مطلق و دیگران را باطل محض تر و منصفاطهایمان نسبت به دیگر ادیان محتمعناست که در قضاوت

شدند متولد نمی شانندانیم. بیندیشیم که این حکم در مورد تمام پیروان و متکلمان ادیان صادق است که اگر در محیط کنونی

 پنداریم.تر از آن چیزی است که مینیافتنیتر و دستبودند. در واقع حق پیچیدهمدافع دین دیگری می

 ترین حق بدانیم و خدا را شکرلوحی است که فارغ از ادیان دیگر، دین خویش را بهترین و کاملبنابراین ساده

ل پیرو گونه اندیشیدن شامایم و متأسف شویم که دست دیگران از حق کوتاه است، چرا که اینکنیم که دین حق را یافته

 شود.هر دینی می

ایم؟ هر یک از ما از داران، دینمان را انتخاب کردهباشیم که اوالً کدام یک از ما دین لذا همواره مد نظر داشته

ایم که از طرفی ادعای حق و نجات انحصاری مان یافتهایم، خویشتن را متدین به دین آبا و اجدادیزمانی که خود را شناخته

ر دین بودن د»ها در وضعیت ذر داشته است. لذا تمام انسانیا کامل را داشته و از طرف دیگر از رو کردن به دیگر ادیان بر ح

آمیز داران کاری بس مخاطرههستند و بیرون آمدن از این وضعیت برای اکثر دین« مدعی حق مطلق و نجات انحصاری یا برتر

 رسد.و دشوار به نظر می

وتشان دارای باطنی واحد هستند و رغم ظاهر متفاثانیاً تمام ادیان الهی دارای اصول و هدف مشترک بوده و علی

 شده از طرف خداوند وجود دارد.های نازلها حقدر تمام آن

ثالثاً رحمت و فضل الهی بر غضب الهی غلبه و سبقت دارد. لذا خداوند به لطف خود پیروان صادق و مخلص هر  

نگی و توانایی تحقیق و انتخاب و روحیه گذارد و آدمیان را با توجه به شرایط مکانی، تاریخی، فرهمزد نمیدینی را بی

 سازد.مند میشان از حقایق و عمل به شرایع، از نجات و رستگاری بهرهمندیشان، به میزان بهرهطلبیحق

توان گفت دین اسالم، نه انحصارگرای مطلق است و نه پذیرای بدون قید و شرط پلورالیزم و نه در هر حال می

توان گفت اسالم به معنای عام )تسلیم و عبودیت در برابر خدا( لب لباب ادیان و جان و گوهر گراست. میکامالً یک شمول

روند لذا رو به یک حقیقت واحد دارند. لکن هر کدام وجودی هر یک است و تمامی ادیان، مراتب و تجلیات آن به شمار می

از یک سو و شرایط زمانی و تغییر و  ]21[ست الهیتشخص و هویت خود را نیز دارند و اختالفاتشان به مراتب تجلی و خوا

 شود.های تاریخی، فرهنگی از دیگر سو مربوط میدگرگونی

بنابراین نه چنین است که مطابق نظر هیک، دین را واکنشی انسانی، نسبت به حقیقت بدانیم و آن را کامالً 

د و گفت ای برگزیتوان راه میانهیات الهی بدانیم. میساخته انسان در نظر بگیریم و نه درست است که آن را کامالً از تجل

نور الهی در تمام ادیان بزرگ وجود دارد، لکن شدت این نور برابر نیست و نورها از لحاظ درخشندگی و توانایی حمایت از 
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مواجهه با  یهای انسانی براهای تالشهای ادیان، تفاوتزندگی معنوی یکسان نیستند. لکن از یک سو منشأ تمام تفاوت

  ]22[تواند خود را به طرق به ظاهر متناقض متجلی کند.حقیقت نیست و از دیگر سو حقیقت هم می
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