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  *محمدعلی اخگر

  چکیده
هاي حقانیت و نجات،  هاي ذیل آن، ازجمله پرسش مسئلۀ تعدد ادیان و پرسش

هاي متعددي که به این  شناسانۀ فراوانی هستند. در میان پاسخ حائز اهمیت دین
گیـري از   اي کـه بـا بهـره    گرایانه هاي شمول مسئله داده شده است یکی از تقریر

به نحـو مجمـل توسـط    تعالیم فلسفۀ صدرایی و به طور خاص تمایز تشکیکی 
توان آن را  برخی محققان مسلمان شکل گرفته است نوعی پاسخی است که می

-با بررسـی توصـیفی   1نامید. مقالۀ حاضرگرایی تشکیکی بودن حقانیت  شمول
گیري از تعالیم فلسفۀ صدرایی و نظریۀ  گرایی و با بهره تحلیلی این تقریر شمول 

گرایی که ادیان  ر پرداخته و این شمولگري پیرامون این تقری تشکیک به پرسش
دهد مورد واکـاوي قـرار    متعدد موجود را در سلسلۀ تشکیکی حقانیت قرار می

دهد. مطابق این تقریر تمایز بـین ادیـان موجـود تمـایز تشـکیکی اسـت و        می
خصوصیات یک سلسلۀ تشکیکی ازجمله مشتمل بودن بر نـوعی از ترکیـب از   

تر، حمل حقیقه و  باالتر بر کماالت مراتب پایینوجدان و فقدان، شمول مراتب 
رقیقۀ مراتب بر یکدیگر و غیره بر آن حاکم است درنتیجه هرچه یـک دیـن در   

تـري   مراتب تشکیکی حقانیت باشد از عقاید حقۀ بیش مرتبۀ باالتري از سلسله
تر برخـوردار   مراتب پایین  برخوردار است و از نوعی شمول تشکیکی نسبت به

    است.   
گرایی، حقانیت ادیـان، مالصـدرا، تشـکیکی بـودن      تعدد ادیان، شمول :ها دواژهیکل

  حقانیت.
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  مقدمه. 1
) در دورة معاصر بـه علـل گونـاگون از قبیـل     religious diversityمسئلۀ تعدد و تکثر ادیان (

شـدن و ... بـه    هاي جدید دینـی، جهـانی   گسترش ارتباطات، پدیدة مهاجرت، ظهور نهضت
ویـژه فلسـفۀ دیـن     شناسانه و به ترین عناوین مورد بحث در قلمرو مطالعات دین یکی از مهم

ر خصـوص  تبدیل شده است. صرف نظر از اهمیت نظري مسئله، پذیرش هـر دیـدگاهی د  
این مسئله تأثیرات وسیعی بر زندگی بشر در جوانب گوناگون گذاشته و همین بـر اهمیـت   

: 1379؛ و مـونتگمري وات،  210: 1391افزایـد (رشـاد و هیـک،     پرداختن به این مسئله مـی 
هاي بنیـادین ایـن مسـئله شـکل      ). در میان انواع نظریات گوناگونی که در برابر پرسش134

هـاي   ز محققان مسلمان به طور مجمل با بهـره گـرفتن از برخـی آمـوزه    گرفته است برخی ا
ویژه بـا اسـتفاده از نظریـۀ تشـکیک پاسـخی       فلسفی فیلسوف بزرگ مسلمان مالصدرا و به

گیـري از اندیشـۀ ایـن     اند. مقالۀ حاضر ضمن بهره گرایانه براي این مسئله فراهم دیده شمول
صدرا و به طور خاص نظریۀ تشکیک به واکـاوي و  هاي فلسفی مال محققان، با اتکا بر آموزه

پردازد و چیستی آن را به طور جامع مـورد بحـث قـرار     گرایی می  تبیین دقیق این نوع شمول
  دهد.  می

هـاي   یابی به این هدف، در ابتدا به طور مختصر مسئلۀ تعدد ادیـان، پرسـش   براي دست
گرایـی دینـی    ویژه شـمول  ها به سشهاي اصلی موجود در برابر این پر اصلی ذیل آن و پاسخ

تحلیلی سخنان آن دسته از محققانی که  -گیرد. در ادامه به شیوة توصیفی مورد توجه قرار می
اند مورد بررسی  از مسئلۀ تعدد ادیان ارائه داده  گرایانه با اتکا بر نگرش تشکیکی بیانی شمول

ی ایـن تحقیـق کـه همـان چیسـتی      گیرد. در انتهاي مقاله نیز به پاسخ به سؤال اصـل  قرار می
هاي مهـم   شود و با اتکا بر ویژگی گرایی مبتنی بر تشکیک صدرایی است پرداخته می شمول

هاي حکمـت متعالیـه بیـانی جـامع و تفصـیلی از ایـن نـوع         تمایز تشکیکی بر مبناي آموزه
  گرایی ارائه خواهد شد.  شمول

حققان گوناگون به نحـو مـبهم و   که م رغم این در خصوص ادبیات و پیشینۀ تحقیق، علی
گاه به شکل دیـدگاهی   اند اما چنین تقریري هیچ گرایی پرداخته مجمل به این تقریر از شمول

صـراحت    کامالً روشن و دقیق مورد بحث قرار نگرفته است. در میان آثـاري کـه نسـبتاً بـا    
ۀ تعدد ادیـان اهتمـام   گرایانه از مسئل ي با اتکا بر تمایز تشکیکی صدرا به بیانی شمولتر بیش

  توان مورد اشاره قرار داد:  اند موارد زیر را می ورزیده
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صراحت به تشکیک  به» پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین«. حسن حسینی در اثر خود 1
و برخی ملحقات آن از قبیل حمل حقیقه و رقیقـه اشـاره کـرده اسـت و دیـدگاه خـود در       

  )؛1382کند (حسینی،  ن متکی میخصوص مسئلۀ تعدد ادیان را بر آ
وگوي خود با سروش در باب موضـوع پلورالیسـم دینـی بـه      . محسن کدیور در گفت2

پردازد (کدیور  گرایی می کند و با اتکا بر آن به نقد کثرت تشکیکی بودن رابطۀ ادیان اشاره می
  )؛  1387و سروش، 

کی از تقریرهایی که به عنوان در ی» تکثر ادیان در بوتۀ نقد«. حسن کامران در اثر خود 3
نامـد   مندي از حقیقـت مـی   گرایی نسبیت در بهره کند و آن را شمول گرایی معرفی می شمول

    ).1382گیرد (کامران،  تشکیک و درجات مختلف حقانیت را مبنا می
  

  گرایی   . مسئلۀ تعدد ادیان و نظریۀ شمول2
روست. مواجهـه   انگیزي از ادیان و مذاهب گوناگون روبه امروزه بشر با کثرت و تنوع حیرت

شناختی، تـاریخی و غیـره    شناختی، انسان با این تنوع وسیع دینی از منظرهاي گوناگون روان
پذیر و سودمند است. در میان این منظرهاي گوناگون، بررسی فلسـفی تنـوع و تعـدد     امکان

: 1394هـاي متعـددي اسـت (بیسـینگر،      اي دارد و البته خود واجد پرسش هدینی جایگاه ویژ
رسد سه پرسش اصلی نظرگاه فلسفی به مسئلۀ تعدد ادیان به شـرح زیـر    نظر می ). به11-16

  هستند: 
ــت1 ــه    . پرســش معرف ــن پرســش در جهــت یــافتن الگــویی بــراي توجی شــناختی: ای

هاي دینی است. درحقیقت پرسـش   ارهشناختی اعتقادات دینی و صدق و حقانیت گز معرفت
کـار دارد   و وضـوح بـا ادعـاي حقیقـت داشـتن و صـدق ادیـان گونـاگون سـر          جا به در این

شـناختی نـاظر بـه توجیـه      ). برخی از محققـان پرسـش معرفـت   379/ 3: 1388(خسروپناه، 
شناختی ناظر به ادعاي حقیقـت داشـتن جـدا     شناختی و صدق را از پرسش حقیقت معرفت

رسد حداقل بر مبنـاي تعریـف صـدق بـه      نظر می ) اما به36-35: 1384ند (لگنهاوزن، ا کرده
  مطابقت با واقع، چنین تمایزي غیرضروري باشد؛ 

شناختی: پرسش از نجات درصدد یافتن الگـو بـراي مسـئلۀ نجـات و      . پرسش نجات2
ایـن   رستگاري پیروان ادیان است. این پرسش ناظر به مسئلۀ سرنوشت ابـدي نـوع بشـر و   

تواند در محضـر خـدا از حیـات و رسـتگاري      سؤال است که چه کسی و با چه الگویی می
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  )؛51: 1394ابدي برخوردار شود (بیسینگر، 
گرایی دینی هنجاري (اخالقی یا حقوقی): الگوي هنجاري و رفتـاريِ مواجهـه    کثرت -3

ان بـه ادیـان   با پیروان دیگر ادیان چیست؟ درحقیقت به لحـاظ اخالقـی و حقـوقی، متـدین    
: 1388؛ و خسـروپناه،  34: 1384گوناگون چه رفتاري باید با هم داشته باشـند؟ (لگنهـاوزن،   

3/379   .(  
شک بحث فلسفی مسئلۀ تعدد ادیان بیش از هر پرسشـی بـا    در میان این سه پرسش، بی

اي در  پرسش اول سروکار دارد و بدین جهت پرسش از حقانیت داراي جایگاه کـامالً ویـژه  
). در جایگاه بعد، پرسش از نجات قـرار دارد  51: 1394حث از تعدد ادیان است (بیسینگر، ب

و پرسش سوم که ناظر به بحث از مداراي دینی است صرفاً در حاشیۀ این دو پرسـش مهـم   
مطرح بوده است. البته نباید از این حقیقت غافل شد که دعاوي حقیقت داشـتن و نجـات و   

بحث فلسفی از تعدد ادیان، پیوند نزدیکی با هم دارند و در عـین  رستگاري به عنوان محور 
جدایی از هم در بسیاري از موارد باید در مجموعۀ واحدي مورد بحث قرار گیرنـد (هیـک،   

شـده در ایـن    گرایـی دینـی طـرح    ). ذکر این نکته نیز ضروري اسـت کـه شـمول   89: 1386
ت و اشاره گاه مختصر بـه نجـات   پژوهش به طور مستقیم درگیر مسئلۀ حقانیت و صدق اس

  صرفاً از جهت ارتباط بحث نجات با بحث حقانیت است. 
هاي گونـاگونی توسـط محققـان     هاي اصلی مسئلۀ تعدد ادیان، پاسخ در پاسخ به پرسش

تمـام عمـر    یلسوف دین انگلیسی که تقریباً) فJhon Hick(شده است. جان هیک  دادهمتعدد 
بنـدي   اي براي چهـارچوب  گانه دیان کرده است الگوي سهخود را وقف بحث مسئلۀ تعدد ا

الگویی که در عمل تبدیل به الگـوي شـایع،    ؛ها به مسئلۀ تعدد ادیان فراهم کرده است پاسخ
رغم انتقاداتی که به ایـن الگـو از حیـث      فراگیر و معتبر در بحث تعدد ادیان شده است. علی

اي  گونـه  یحی غلیظ آن وارد است (بـه رنگ مس جامعیت و مانعیت و به طور خاص از حیث
نظـر   بـه  حـال  بـااین روست)  هزمینۀ باورهاي سایر ادیان با مشکالتی روب که طرح آن در پیش

پایبندي به این الگـو در بحـث از تعـدد ادیـان از      ،آید با لحاظ برخی اصالحات مختصر می
بخشـد   ت مـی هاي ایـن مسـئله را سـهول    پذیري پاسخ و فهم کند میتشتت فکري جلوگیري 

هاي موجود در  پاسخ ،). مطابق این الگوي رایج16: 1382و حسینی،  ؛39: 1384(لگنهاوزن، 
تـوان در قالـب سـه نظریـۀ عمـدة انحصـارگرایی،        هاي حقانیت و نجات را می برابر پرسش

) فقـط  exclusivismگرایی درك کرد. انحصـارگرایی یـا حصـرگرایی (    گرایی و شمول کثرت
سـایر ادیـان و   حقانیـت  و  دانـد  مـی بخـش   راه وصول به حقیقت و نجـات  یکی از ادیان را
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) همـۀ ادیـان   pluralismگرایی یا پلورالیسم دینی ( کثرت .شود منکر می طورکلی بهمذاهب را 
هـا امکـان    و براي پیروان تمـام آن  داند  میهاي مساوي براي رسیدن به حقیقت متعالی  را راه

) نیز مطابق تعبیر هیک برخـی از ادیـان   inclusivismرایی (گ سازد. شمول نجات را فراهم می
هـا را   و پیـروان آن  داند میرا نه به صورت کامل بلکه تا حدودي با راه و دین کامل مشترك 

  ).  Hick, 2001: viiداند ( به جهت این اشتراك صاحب نجات و رستگاري می
) Karl Rahnerکارل رانـر (  ،در الگوي رایج و مشهور بحث از تعدد ادیان به طور معمول

گرایی معرفـی   ترین مدافع شمول دانان کاتولیک قرن بیستم به عنوان مهم ترین الهی از برجسته
 anonymousگرایانۀ رانر که به عنوان نظریۀ مسیحیان گمنام ( شده است. مطابق نظریۀ شمول

christians(2 ) یا کاتولیک بازopen catholicism ده اسـت مسـیحیت   و نامیـده شـ   ،) مشـهور
رابطۀ معتبر بشر با خـدا کـه    یگانه ؛یگانه دین مطلق و راه انحصاري نجات براي بشر است

چون یک حقیقت مساوي در کنار خود به رسمیت بشناسد  تواند هیچ دین دیگري را هم نمی
)Rahner, 1975: 192-193; and Rahner, 2001: 22     در عین ایـن جایگـاه انحصـاري دیـن .(

و  استمطابق نظریۀ مسیحیان گمنام راه براي نجات پیروان صدیق سایر ادیان باز مسیحیت، 
هـایی کـه بـه     سازد. از دیدگاه رانر آن همین باور رانر نظریۀ او را از انحصارگرایی متمایز می
آگاهانـه یـا ناآگاهانـه در     حـال  بـااین صورت ظاهري و رسمی به مسیحیت تعلق ندارند اما 

توان اعضـاي افتخـاري مسـیحیت یـا مسـیحیان       طف الهی هستند میجوي اراده و لو جست
گمنام محسوب کرد. این مسیحیان گمنام کسانی هستند که نجات و رستگاري خدا نصـیب  

بخش در کلیساي کاتولیـک هسـتند    و داراي نوعی عضویت غیررسمی نجات شوند میها  آن
)Kilby, 2004: 116شـود بـه معنـاي     باز نامیـده مـی  درستی کاتولیک  ). این نگرش رانر که به

شمول فیض عیسی مسیح و کلیساي کاتولیک بر بسیاري از ابناي بشر است نگرشی کـه بـه   
 شدهگرایی در  الگوي مشهور بحث از تعدد ادیان معرفی  عنوان نظریۀ معیار و معرف شمول

  است. 
اریتـان  )، ژاك مHans Kungعالوه بر رانر محققان مسیحی دیگر از قبیل هانس کونـگ ( 

)Jacques Maritain   ) هینـز روبـرت شـلت ،(Heinz Robert Schlette  ) پـل تیلـیش ،(Paul 

Johannes Tillich) ارنســت تــروئلچ ،(Ernst Troeltsch تقریرهــاي گونــاگونی از شــمول (
در مواجهـه بـا    را اي گرایانـه  و نظریات شـمول اند  دادهنجات یا حقانیت بر سایر ادیان ارائه 

 ؛391-390: 1382تالیـافرو،  ؛ 228-201: 1391اند (کونـگ،   کرده مطرحدیان کثرت و تعدد ا
  ). Troeltsch, 1971و  ؛1380ریچاردز، 
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گرایانۀ متفاوتی از تعدد و تکثر ادیان ارائـه   در میان متفکران مسلمان نیز تقریرهاي شمول
 اسـت پذیر  امکان گرایی کامالً گوید شکل اسالمی شمول که هیک می چنان شده است. اصوالً

 اي کـامالً  گرایـی نظریـه   گویند شمول که برخی محققان می چنان ) و حتی251: 1390(هیک، 
 اسـت فراهم  و زمینۀ طرح آن از سوي متفکران مسلمان کامالً استسازگار با تعالیم اسالمی 

ه شده محققان مسلمان متعددي ب ). این تالئم و سازگاري باعث19: 1389(قدردان قراملکی، 
گرایانۀ متفاوتی را ارائـه کننـد.    و بیانات شمول دهندگرایانه توجه نشان  طرح نظریات شمول

گیري  گرایانه از تعدد ادیان، با بهره هاي محققان مسلمان براي ارائۀ بیانی شمول یکی از تالش
که تا ویژه با اتکا بر نظریۀ تشکیک سامان یافته است. این بیان  از تعالیم فلسفۀ صدرایی و به

حد زیادي مبهم و مجمل است در آثار محققان گوناگون مسلمان مـورد اشـاره قـرار گرفتـه     
بـا   درنهایـت است. در ادامه در ابتدا این بیانات محققان را مورد توجه و بحث قـرار داده و  

 تـوان  که میرا گرایی  هایی که این مفهوم دارد این تقریر از شمول بحث از تشکیک و قابلیت
  ایی تشکیکی بودن حقانیت نامید مورد واکاوي قرار خواهیم داد. گر شمول

عقلی، فلسفی  از ورود به بحث این است که رویکرد این مقاله کامالً پیشنکتۀ ضروري 
واقع، هرچند دیدگاه برخـی از محققـانی کـه بـه عنـوان بیـان نـوعی         دینی است. در و برون
دینـی   کالمـی، درون  تر بیشر آمده است گرایی تشکیکی بودن حقانیت، در مقالۀ حاض شمول

گرایـی دینـی    لـف خـود در بحـث شـمول    ؤم حال بااینگرایی دینی است  و همراه با مدافعه
ارائـۀ یـک    دینی صرفاً ۀو با اتکا بر گرایش فلسف رددینی دا رویکردي عقلی، فلسفی و برون

ر خـود قـرار داده   نظریۀ معین براي تبیین کثرت موجود ادیان در قلمرو حقانیت را وجه نظـ 
گیري از الگوي تشکیک و خصوصیات یک پدیدة تشکیکی،  لف با بهرهؤاست. درحقیقت، م

کـه   فهم حقانیت موجود ادیان و کثرت آن را در قالب تشکیکی تبیین کرده است بدون ایـن 
بر  تأکیدگرایی دینی یا رویکرد درون دینی همراه باشد. همچنین  این تبیین با هرگونه مدافعه

ن نکته ضروري است که بحث حاضر پیرامون کثرت موجود ادیان است. بنابراین اسـالم،  ای
مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان کنونی در این بحث مورد توجه است نه اسالم، مسـیحیت  

  نفسه.   و یهودیت حقیقی و فی
  

  تشکیکی بودن حقانیت در بیان محققان گراییِ . شمول3
گوناگون توسط محققان گوناگون مورد اشاره  يتشکیکی بودن حقانیت به انحا گراییِ شمول
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  د: کرتوان تنظیم  این اشاره را در دو سطح کلی می طورکلی بهقرار گرفته است. 
به این حقیقـت اشـاره    : در این سطح محققان صرفاًتر کمالف) سطح اولیه و با صراحت 

امري که نوعی  ؛ردار از حقیقت و حقانیت هستندکنند که سایر ادیان نیز تا حدودي برخو می
گرایی تشکیک در حقانیت است. در زیربخش اول، این   اشارة ابتدایی و غیرصریح به شمول

بهـره داشـتن سـایر ادیـان از     «سطح از بحث از تشکیکی بودن حقانیت کـه تحـت عنـوان    
      ؛آمده است مورد بحث قرار خواهد گرفت» حقانیت

صراحت و با روشنی تمام  با صراحت کامل: در این سطح، محققان بهب) سطح نهایی و 
گرایـی   تقریـر شـمول   و عمـالً  گویند میاز تشکیکی بودن حقانیت یا طولی بودن آن سخن 

روشنی از  جا برخی از محققان به کنند. در این تشکیک در حقانیت را با وضوح کامل بیان می
و از تعـالیم فلسـفۀ    انـد  رایی سـخن گفتـه  متکی بودن دیدگاه خود بر نظریۀ تشـکیک صـد  

گرایـی   گیرند. در زیـربخش دوم ایـن بخـش، ایـن سـطح از بیـان شـمول        صدرایی بهره می
مورد بحـث قـرار   » تشکیکی و طولی بودن حقانیت«تشکیکی بودن حقانیت را تحت عنوان 

   خواهیم داد.
  
  . بهره داشتن سایر ادیان از حقانیت    1.3

ترتیب  و بدین اند کردهرداري سایر ادیان از سهمی از حقانیت اشاره برخوبه محققان متعددي 
کنند. البتـه بیـان ایـن نکتـه      گرایی تشکیک در حقانیت اشاره می به طور غیرصریح به شمول
گرایانه قـرار داد   توان این نوع بیان محققان را جزء بیانات شمول ضروري است که زمانی می

زیـرا   ؛نظر باشد لف و متفاوت از حقیقت در نزد محقق مدهاي مخت که اعتقاد به داشتن سهم
  گرایی نیست.  ادعاي تساوي در سهم داشتن از حقیقت چیزي جز بیان کثرت

شــود کــه وي بــا رویکــردي   عالمــه طباطبــایی چنــین برداشــت مــی گونــاگوناز آثــار 
هرچنـد دیـن   اي از حقیقت هستند،  گرایانه بر این باور است که همۀ ادیان داراي بهره شمول

ین تـر  بیشو  استاسالم به عنوان خاتم ادیان بیش از هر دین دیگري از حقانیت برخوردار 
). 109: 1389(به نقل از یزدانی و فیضـی،   ستها دارا توانایی را براي رستگار ساختن انسان

عالمه طباطبایی، اختالف ادیان و شرایع الهی را به لحـاظ مراتـب کمـال و از جهـت      اساساً
) و همۀ ادیان را در معناي واحـد تسـلیم   478 /7: 1363(طباطبایی،  دانستهال و تفصیل اجم

داند. درواقـع دیـن واحـد خـدا      در برابر خدا که همان حقیقت واحد دین است مشترك می
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عبارت از تسلیم شدن در برابر بیانی است که از مقام ربوبی صـادر شـده اسـت. ایـن بیـان      
نبیاي خداوند از نظر مقدار و کیفیت متفاوت است امـا از نظـر   هرچند در شرایع رسوالن و ا

 استحقیقت واجد همان معناي واحد است. بنابراین اختالف شرایع از حیث کمال و نقص 
). حتـی بـا اسـتفاده از    188 /3ها وجود ندارد (همان:  و اختالف ذاتی و تضاد اساسی بین آن

و  یسـت خـتالف در صـراط مسـتقیم دینـی ن    توان گفت اختالف در شرایع ا تعابیر عالمه می
). این رویکـرد عالمـه   57 /1یابی به قرب خداوند است (همان:  هاي دست اختالف در سبیل

گر نگاه تشـکیکی ایشـان بـه حقانیـت و صـدق ادیـان        هرچند به صورت غیرمستقیم، نشان
  گوناگون است. 

کنـد، هرچنـد ایـن     گرایانه نسبت به تعدد ادیان ارائه می استاد مطهري نیز نگرشی شمول
گرایی در عرصۀ نجـات و رسـتگاري اسـت. ایشـان در      گرایی بیش از هر چیز شمول شمول

و با طـرح اسـالم فطـري و     شود میهمان گام اول بین حقانیت و نجات جدایی کامل قائل 
و ظاهري، آن دسته از پیـروان دیگـر ادیـان را کـه بـه علـت        اي واقعی در برابر اسالم منطقه

قصور و استضعاف، به حقانیت شریعت محمدي دست نیافته اما داراي حقیقت تسلیم قلبـی  
-266: 1371و فطرت اسالمی هستند مشمول نجات و رستگاري دانسـته اسـت (مطهـري،    

و رویکرد ایشان  استگرایی منحصر به مسئلۀ نجات  ). حقیقت این است که این شمول270
سازد  در مواجهه با پرسش حقانیت بیش از هر چیز نوعی انحصارگرایی را به ذهن متبادر می

نـاظر   تر بیش). البته نباید از این حقیقت غافل شد که انحصارگرایی ایشان 253-250(همان: 
و طرح مبـاحثی   استبه انحصار شریعت حقه به شریعت محمدي پس از ظهور دین اسالم 

چون واحد بودن دین خدا، تفاوت سطح تعلیم شـرایع الهـی، جامعیـت شـریعت محمـدي      
نسبت به سایر شرایع، تمایز هدایت فطري از هدایت اکتسابی و ریشه داشتن دین در فطرت 

پـذیري از مبـانی فلسـفۀ صـدرایی و ازجملـه اعمـال نگـرش         و هدایت فطري نوعی تـأثیر 
و  ؛42-38: 1368، مطهـري سـازد (  ه ذهن متبـادر مـی  تشکیکی در مواجهه با تعدد ادیان را ب

  ).   244-241: 1372، مطهري
دهـد کـه از منظـر قـرآن و      نشان می» قرآن و پلورالیزم«قدردان قراملکی نیز در اثر خود 

ها را بـه یـک    توان ادیان دیگر را در عرض آیین مقدس اسالم قرار داد و همۀ آن سنت نمی
بهرة مطلق از  ویژه یهودیت و مسیحیت نیز بی ادیان دیگر به اندازه حق انگاشت هرچند سایر

). 19: 1389اي از حقانیت هستند (قـدردان قراملکـی،    و هر یک داراي بهره یستندحقانیت ن
کنـد هرچنـد او آن را جـزء     گرایانـه اشـاره مـی    محمد محمدرضایی نیز به این بیان شـمول 
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مطابق این بیان فقـط یـک دیـن حقانیـت      گوید دهد. او می تقریرهاي انحصارگرایی قرار می
حـق مطلـق    اي از حقانیـت داشـته باشـند    کامل دارد و بقیۀ ادیان، هرچند ممکن است بهره

). عبدالحسین خسروپناه نیز پـس از طـرح مسـئلۀ تعـدد     216: 1390نیستند (محمدرضایی، 
گونـه   ینشـناختی را بـد   گرایی در بعد حقانیت و در ارتباط با پرسـش معرفـت   ادیان، شمول

سـایر   حـال  درعـین کند؛ ولـی   گرایی به حقانیت یک دین حکم می کند که شمول معرفی می
/ 3، 1388داند (خسـروپناه،   مند از حقانیت می ادیان را نیز به مقدار نزدیکی با دین حق، بهره

  ).   381و 380
خیلی به طور  گفتگوهایی پیرامون فلسفۀ دینخود هیک نیز هنگامی که در کتاب  اساساً

گرایـی را بهـره داشـتن     کند شمول هاي مختلف به مسئلۀ تعدد ادیان را بیان می مختصر پاسخ
گر ایـن   کند؛ توصیفی که بیان برخی از ادیان از راه وصول به حقیقت متعالی نهایی معرفی می

آیـد بـه مفهـوم     گرایی به ذهن می اي که از شمول حقیقت است که نزد هیک نیز معناي اولیه
). هیـک همچنـین در کتـاب    Hick, 2001: viiاشتن از حقیقت و نجات وابسته است (بهره د

بنـدي، ارزیـابی و    صراحت فصل پنجم کتاب را به فـرض درجـه   به مباحث پلورالیسم دینی
فرض مراتـب گونـاگون حقانیـت را     جا عمالً و در آناست بندي ادیان اختصاص داده  مرتبه

کند تا راه براي دفاع از پلورالیسـم   خود آن را نقد می کند هرچند که مطابق اندیشۀ مطرح می
    ).121: 1386(هیک،  شودهموار 
  
  . تشکیکی و طولی بودن حقانیت2.3

حقانیـت، گروهـی از    تشـکیکی بـودنِ   گرایـیِ  وار به شمول عالوه بر بیان غیرصریح و اشاره
لی بـودن حقانیـت   صریح به تشکیکی و طـو  محققان از این گام جلوتر رفته و به نحو کامالً

گرایی تشکیک در حقانیت را به عنوان نظریۀ مطلوب  روشنی تقریر شمول و به اند اشاره کرده
  کنند.  خود در مسئلۀ تعدد ادیان معرفی می

گوهـاي  و تـرین گفـت   این محققان علـی اکبـر رشـاد اسـت. در یکـی از مهـم       ۀاز جمل
علی اکبر رشـاد بـا جـان هیـک در      گرفته پیرامون مسئلۀ تعدد ادیان یعنی در مباحثۀ صورت

و بیان  کند میگرایی دفاع  صراحت از شمول گرایی هیک به ، رشاد در مواجهه با کثرت3تهران
گرایـی را واجـد    کند. او شمول مندي سایر ادیان از حقیقت شروع می گرایی را با بهره شمول

  کند:  گرایی و عاري از مضار آن معرفی می نکات مثبت کثرت
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گرایی، انحصارگرایی و تکثرگرایی، راه چهارمی نیز باشد (که ایشان نیـز   جز طبیعتشاید به 
گرایی را داشته، مضار آن را نداشته باشد و بـه   اند) که همۀ مزایاي کثرت گاه بدان اشاره کرده

که انکار کنـد کـه بسـیاري از افکـار و      گرایی بی آن گرایی است. شمول نظر ما آن راه، شمول
از  توانند حائز سهمی ها (که خود نیز معتقد نیستند دین هستند) می واره ن و دینمکاتب، ادیا

حـال جـامع حقیقـت، یـک دیـن اسـت و ایـن نگـاه بـا           هر گوید به حقیقت باشند، ولی می
  ).  30: 1391آمیز نیز هیچ منافات ندارد (رشاد و هیک،  لمتمساهمزیستی 

کنـد بلکـه تشـکیکی بـودن      اشاره نمـی  رشاد فقط به سهیم بودن سایر ادیان از حقانیت
دهد. او در مواجهه با استناد هیـک بـه اشـعار     صراحت مورد اشاره قرار می حقانیت را نیز به

گرا دانسته و با استناد به این بیـت   گرایی، موالنا را شمول موالنا جهت دفاع از اندیشۀ کثرت
به دفاع » آمد نود هم پیش ماستچون که صد  .... انبیاستنام احمد نام جملۀ «موالنا یعنی 

  ).  20کند (همان:  گرایی تشکیک در حقانیت را مطرح می و شمول پردازد میگرایی  از شمول
گرفته در ایران پیرامون مسـئلۀ   ترین مباحثه صورت بعد از مباحثۀ رشاد و هیک شاید مهم

ثه کدیور با اخـذ  . در این مباح4تعدد ادیان، مباحثه محسن کدیور با عبدالکریم سروش باشد
پردازد.  گرایی سروش و بیان آثار و پیامدهاي سوء آن می گرایانه به نقد کثرت موضعی شمول

صـراحت بـه تشـکیکی و     جا کدیور عالوه بر سهیم بودن سایر ادیان از حقانیـت، بـه   در این
 نَگرایی تشکیکی بود دار شمول کند. او خود را به عنوان طرف طولی بودن حقانیت اشاره می

هاي پیشـین   داند که اسالم حق و حقانیت تشکیکی را به این معنا می کند میحقانیت معرفی 
نـام خـود    اصطالح بهرا در تعالیم خودش دارد. به تعبیر دیگر اگر کسی دین ما را نداشت و 

اي از حقانیـت اسـت (کـدیور و     را مسلمان ننهاد باز در ضاللت محض نیست و داراي بهره
» دین حق نسبت به ادیان دیگر  شمول«). کدیور دیدگاه خود را با عنوان 24: 1387سروش، 

کنـد، نکـاتی کـه     و براي توضیح ایـن دیـدگاه شـش نکتـۀ اصـلی بیـان مـی        کند میمعرفی 
  گر تشکیکی بودن حقانیت است:  صراحت بیان به

 بین سه نظریۀ اصلی مسئلۀ تعدد ادیان و تساهل و تسامح تالزم قطعی وجـود نـدارد   .1
    ؛)76و  75(همان: 

رسول ظاهري، پیامبران و رسول باطنی، عقل است. هر کدام از ادیـان الهـی در زمـان     .2
اند. از دیدگاه اسالمی دین واحد است و ادیان در ظـاهر   ین حق بودهتر بیشخودشان واجد 

مختلف، با هم تباین ندارند بلکه همگی ادیـان الهـی از یـک حقیقـت واحـد برخوردارنـد.       
  ؛)78-76تفاوت در شرایع است نه تفاوت در دین (همان:  درواقعها  ت اینتفاو
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. نسخ در شریعت است اما در زمینۀ اعتقادي و اخالقی ادیان مؤید و مکمل یکدیگرند. 3
  )؛ 79و  78در زمینۀ شریعت و احکام شرعی نیز نسخ جزیی و در بعضی احکام است (همان: 

اسالم واجد تمام کماالت ادیان گذشته است و شمول تشکیکی و طـولی نسـبت بـه     .4
سایر ادیان دارد. این بدان معناست که اسالم شامل حقانیت تمام ادیان الهی گذشته اسـت و  

    ؛)80و 79تري از حقانیت برخوردارند (همان:  ادیان دیگر از سطوح پایین
ز قبیل دین بودا و کنفسیوس نیـز بـا توجـه بـه     در مورد ادیان غیروحیانی و غیرالهی ا .5

توان نـوعی کوشـش    (البته بهره بردن نسبی)، این ادیان را می ها از رسول باطنی بهره بردن آن
هـا هـم بـه میـزان      بشري براي رسیدن بـه امـر قدسـی و امـر متعـالی فـرض کـرد. لـذا آن        

و باطل محض نیسـتند   ندشان به سوي امر مقدس و متعالی از حقیقت برخوردار گیري جهت
    ؛)81و 80(همان: 

مذاهب داخل یک دین نیز داخل در این سلسله تشـکیکی هسـتند. درواقـع اگـر مـا       .6
گفتیم شیعه بر حق است مرادمان این نیست که تعالیم اهل سنت به طور کامل بر باطل است 

  .)82ي از تشیع برخوردار است (همان: تر کمبلکه بدین معناست که تسنن از حقانیت 
کـه اشـارة مختصـري بـه واژة      رغـم ایـن   حسن کامران از دیگر محققانی است که علـی 

گرایـی نسـبیت در    او بـه عنـوان شـمول    چـه  آنتشکیک و نظریۀ تشکیک صدرایی دارد اما 
کند به طور کامل مبتنـی بـر نگـرش تشـکیکی بـه حقانیـت        مندي از حقیقت مطرح می بهره

اثر خود در باب مسئلۀ تعدد ادیان، تقریرها و تصـاویر   د. کامران درشو ساخته و پرداخته می
گرایـی ارائـه    کند. در تصویر چهارمی که او بـراي شـمول   گرایی مطرح می متفاوتی از شمول

گرایـی   صراحت بیانی از شمول مندي از حقیقت، به گرایی نسبیت در بهره کند یعنی شمول می
یی تشکیکی بودن حقانیـت قابـل تطبیـق    گرا دهد که در حد بسیار وسیعی با شمول ارائه می

متکی بر نگرش تشکیکی و طولی نسبت بـه حقانیـت قابـل سـامان اسـت. او       بوده و کامالً
انـد   اند و توانسـته  ها که زمانی دراز مانده ویژه آن گوید مطابق تصویر چهارم، ادیان عالم به می

هـم نیسـت کـه     گونه ایناما بهره نیستند  گوي نیازهاي پیروانشان باشند، از حقیقت بی پاسخ
ها به میزان مساوي از حقانیت برخوردار باشند بلکه از حق مطلـق تـا باطـل مطلـق      همۀ آن

شود که همـۀ ادیـان مختلـف، در میانـۀ طیـف و البتـه در سـطوح         طیف وسیعی تشکیل می
مختلف قرار دارند. بنا بر بیان کامران، نسبت میان ادیان، نسبت میـان حـق محـض و باطـل     

اسـت. بـدین ترتیـب همـۀ ادیـان       تر کمو حق  تر بیشض نیست بلکه نسبت میان حق مح
موجود در میانۀ طیف قرار دارند و هیچ یک حق محض یا باطل محـض نیسـتند. ادیـان در    
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ها برقرار نیسـت.   مراتب گوناگون حقانیت قرار داشته و رابطۀ دو ارزشی صفر و یک بین آن
پرسـتی و   خودپرستی و حاکمیت نفس رها کـرده و بـه حـق   ادیان هر اندازه که انسان را از 

  ).36-33: 1382تر خواهند بود (کامران،  حاکمیت حق تسلیم کنند به حقیقت نزدیک
بـه نقـد پلورالیسـم    » پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دیـن «حسن حسینی نیز در اثر خود 

عنـوان نظریـۀ مقبـول مسـئلۀ     را بـه  » پلورالیزم در دین«معرفتی پرداخته و نظریۀ خود یعنی 
تکثر دینی با وحدت دینی قابل جمـع  » پلورالیزم در دین«کند. مطابق نظریۀ  حقانیت ذکر می

 ؛است بدین معنا که دین حقیقت واحدي است کـه در صـور مختلـف کثـرت یافتـه اسـت      
بنابراین بیش از یک حقیقت واحد دینی وجود ندارد که البته در طول تـاریخ ایـن حقیقـت    

تبلور پیدا کـرده اسـت.    هاي مختلف مثل یهودیت، مسیحیت، اسالم د در قالب صورتواح
هـاي مختلـف دینـی     بنابراین این حقیقت دینی واحد داراي کثرت و پلـورالیزم در صـورت  

است. این پلورالیزم در دین با پلورالیزم دینی که قائل به تکثر در خود دیـن و نـه در صـور    
ادیان متعدد و حقایق متکثري وجـود دارد، امـا در   » لیزم دینیپلورا«در «است متفاوت است: 

(حسـینی،   »یک حقیقت است که در صور متعدد متکثـر گردیـده اسـت   » پلورالیزم در دین«
کنـد ایـن    گرایی نزدیک مـی  نظریۀ پلورالیزم در دین او را به شمول چه آن). 17و  16: 1382

اسـتفاده از مبـانی فلسـفی تشـکیک      است که او تکثر ادیان در وحدت حقیقـی دیـن را بـا   
داند و حمل اسالم بر مابقی ادیان و بالعکس را از نوع حمل حقیقـه و رقیقـه    تفسیرپذیر می
). حسینی در این راستا خاتمیت دین اسالم را مستلزم کمال این 22کند (همان:  محسوب می

بـه معنـاي نسـخ    داند هرچند از دیدگاه او خاتمیت دیـن اسـالم    دین و جهانی بودن آن می
الهی بـا یکـدیگر    گوناگونحقایق و باورهاي دینی سایر ادیان الهی نیست. درحقیقت ادیان 

ها نسبت به برخی دیگر افضل هستند و اسالم در یک سلسـلۀ   مساوي نیستند و برخی از آن
  ). 287و  286(همان:  استین حقانیت را دارتر بیشتشکیکی 

در هنگام بحث از مسئلۀ تعدد ادیان با تأثیرپذیري برخی محققان مسلمان  دیدیمچنانکه 
و عناصـري   اند برخی از ابتکارات فلسفی او استفاده کردهصدرایی از  ۀروشن از تعالیم فلسف

گیري  اند. این بهره از قبیل تشکیک، حمل حقیقه و رقیقه را در بحث تعدد ادیان شرکت داده
گرایانه از مسئلۀ تعدد  یشۀ او نوعی تقریر شمولپذیري از اند از تعالیم فلسفۀ صدرایی و تأثیر

گرایی تشکیکی بودن  توان آن را شمول که گفته شد می ادیان ارائه داده است تقریري که چنان
  حقانیت نامید.

تمام محققان مسلمانی کـه   نکتۀ مهمی که توجه به آن ضروري است این است که تقریباً
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اند تا حد زیادي به دلیـل تـالش بـراي     پرداخته گرایی تشکیکی بودن حقانیت به بیان شمول
انـد.   اي را در پیش گرفتـه  گرایانه فهم تعالیم قرآنی در باب تعدد ادیان، چنین رویکرد شمول

محققان گوناگون، مباحث فراوانی در باب داللت آیات قرآنی بر رویکردهاي مختلف بحث 
گونـه کـه محقـق در     ) اما همـان 1389 و قراملکی، ؛1388اند (اسالمی،  تعدد ادیان ارائه کرده

طرح پژوهشی خود، که ذکر آن در ابتداي مقاله رفت، نشان داده است قرآن کـریم در ذیـل   
)، بیان معناي اسالم 77و مائده:  ؛82-79آیات متعدد با نقد صریح انحصارگرایی دینی (بقره: 

پـذیري و   )، اشاره به نجات125-122و نساء:  ؛136-130و شمول آن بر غیرمسلمانان (بقره: 
)، 199و  115-113عمـران:   و آل ؛62یـافتگی برخـی از پیـروان سـایر ادیـان (بقـره:        هدایت

و  ؛121-120تحریفی ادیان گذشـته (بقـره:    دعوت به دین اسالم در عین تصدیق حقایق غیر
و  ؛48مائده:  ؛177و  148: )، پذیرش حقانیت و اعتبار نسبی سایر ادیان (بقره110عمران:  آل

گرایانه نسـبت بـه تعـدد و تنـوع ادیـان ارائـه         شمول نگرشی کامالً غیره) و 119-117هود: 
 گرایـیِ  گرایی اسـالمی ازجملـه شـمول    دهد. یکی از دالیل اصلی اقسام گوناگون شمول می

ـ    ت تشکیکی بودن حقانیت، استناد به این آیات است. بحث از این آیـات و چگـونگی دالل
کـه بحثـی کالمـی و     گرایی، بسیار گسترده و وسیع بوده و بـا توجـه بـه ایـن     ها بر شمول آن

  دینی دارد بیرون است.  دینی است از قلمرو این پژوهش که رویکردي فلسفی و برون درون
ها از تعالیم فلسفۀ صدرایی و  گیري آن که بهره شدبا بررسی اندیشۀ این محققان روشن  

وار اسـت. در بخـش    کیک به نحو مجمل و یا حتی گاه غیرصریح و اشـاره ویژه نظریۀ تش به
گرایـی در ابتـدا بـه طـور      بعد به منظور بیان روشن، آشکار و تفصیلی این تقریـر از شـمول  

و سـپس بـا    دهـیم  می ها آن را مورد بحث قرار مختصر تشکیک، سلسله تشکیکی و ویژگی
گرایی تشـکیکی   ب دیدگاه تشکیکی، شمولاستفاده از تشکیک و طرح حقانیت ادیان در قال

        گذاشت.بحث خواهیم  بهتفصیل  بودن حقانیت را به
  

  گرایی تشکیکی بودن حقانیت   . بیان شمول4
دهـد بـر    گرایی تشکیکی بودن حقانیت براي فهم حقانیت ادیان ارائـه مـی   الگویی که شمول

به همین جهت براي فهم این اساس تمایز تشکیکی شکل گرفته و محور آن این تمایز است 
گرایی در ابتدا مفهوم تشکیک و تمایز تشـکیکی بـا اتکـا بـر تعـالیم فلسـفۀ        تقریر از شمول

گرایـی   گیري از تشـکیک، شـمول   صدرایی به طور مختصر توضیح داده شده و سپس با بهره
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اکاوي مند از مسئلۀ تعدد ادیان مورد بحث و و تشکیکی بودن حقانیت به عنوان تقریري توان
گرایـی   گیرد. البته پیش از ورود به بحث، اشاره به این نکته ضروري است که شمول قرار می

وار و غیرصریح مورد بیان مالصـدرا   تشکیکی بودن حقانیت به صورت آشکار یا حتی اشاره
کـه مسـئلۀ نجـات مـورد توجـه       رغم ایـن  قرار نگرفته است. این بدین جهت است که علی

: 1428ن سنتی مسلمان ازجمله مالصدرا بوده است (صدرالدین شیرازي، بسیاري از فیلسوفا
وجه  هیچ اي مشخص به ) اما مسئلۀ حقانیت و صدق سایر ادیان به عنوان مسئله305-312 /9

و بدین جهت رویکرد معین و روشنی در آثار مالصدرا نسـبت   یستمورد توجه مالصدرا ن
نکته از آن جهت ضروري است کـه اسـتفاده از    توان یافت. بیان این به این پرسش مهم نمی

گرایی تشـکیکی بـودن حقانیـت،     مبانی اندیشۀ صدرایی در جهت سامان دادن نظریۀ شمول
اي در آثار خود مالصدرا ندارد. با مالحظـۀ ایـن    و سابقهاست امري مربوط به دورة معاصر 

 د صـرفاً شـ مالحظـه  وار محققـانی کـه    امر، تحقیق حاضر، همانند بیانات مختصـر و اشـاره  
گرایـی تشـکیکی بـودن حقانیـت      درصدد استفاده از تعالیم صدرایی در جهت تبیین شـمول 

  گرایی در آثار مالصدرا نیست.   وجه مدعی وجود این تقریر شمول هیچ است و به
تشکیک الگویی براي فهم و تبیین کثرت است. در تـاریخ فلسـفۀ اسـالمی انـواع      اساساً

کثرت از قبیل کثرت و تمایز به تمام ذات، کثرت و تمایز به بخشـی از   گوناگونی از تمایز و
، 1375ده اسـت (جـوادي آملـی،    شذات و کثرت و تمایز به عوارض خارج از ذات مطرح 

هـایی کـه در فلسـفۀ     ها و تمـایز  ). یکی از انواع کثرت478و  477بخش پنجم از جلد اول: 
ر گرفته است تمایز تشکیکی است. در تمـایز  ویژه توسط مالصدرا مورد توجه قرا اسالمی به

تشکیکی عامل وحدت همان عامل کثرت و امتیـاز اسـت. درحقیقـت در ایـن نـوع تمـایز،       
کنـد. در ایـن    مین مـی أکثرت به همان ماهیت و امري است که اشتراك مراتب و کثرات را ت

ر آن ماهیت و نوع تمایز ما مراتب متعددي از یک حقیقت واحد داریم که در عین اشتراك د
خر و ... با هم متفاوت، متکثـر و  أحقیقت به لحاظ کمال و نقص، شدت و ضعف، تقدم و ت

متمایز هستند درنتیجه عامل وحدت و اشتراك تمام این مراتب، با شدت و ضعف و کمـال  
ها است. این همان معناي تمایز وحدت در عین  و نقص خود، خود عامل کثرت و تمایز آن

). از دیـدگاه مالصـدرا امـوري    402/ 1: 1428است (صدرالدین شیرازي،  کثرت یا تشکیک
مثل وجود، نور و حتی اموري مثل علم، قدرت و سایر صفات کمالیه نیز، با توجه به عینیت 

مند از این تمایز بوده و داراي شمول و مراتب تشکیکی هسـتند (صـدرالدین    با وجود، بهره
  ).  40: 1376شیرازي،  ؛ و صدرالدین11و  10: 1382شیرازي، 
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توانـد   هایی کـه مـی   ویژگی ؛دنهاي گوناگونی در یک سلسلۀ تشکیکی وجود دار ویژگی
هاي مهم این  د. یکی از این ویژگینهاي مهمی را در تحلیل امور تشکیکی فراهم ساز قابلیت

است که در یک سلسلۀ تشکیکی مراتب باالتر حقیقت تشکیکی واجد تمام کماالت مراتب 
تر، داراي کماالت مخصوص بـه خـود    تر هستند و البته عالوه بر کماالت مراتب پایین پایین

از حقیقـت   چه آنشود. درحقیقت همۀ  تر یافت نمی کماالتی که در مراتب پایین ؛هم هستند
تر آن حقیقت موجود است به نحو شدیدتر و بـا بهـره بـردن     واحد تشکیکی در مرتبۀ پایین

حقیقت در مرتبۀ باالتر موجود است. این ویژگی موجـود در تمـام   و شدیدتر از آن  تر بیش
تـر را ایجـاد    امور تشکیکی نوعی شمول و فراگیري مراتب باالتر نسـبت بـه مراتـب پـایین    

گرایی تشکیکی بـودن حقانیـت    خواهد کرد شمولی که مبناي اصلی تحلیل در نظریۀ شمول
  در پاسخ به مسئلۀ تعدد ادیان است. 

هاي تشکیکی وجود دارد و البته در عمل در ادامـۀ ویژگـی    ه در سلسلهویژگی دیگري ک
این است که در تمام امور تشکیکی در هـر مرتبـه از مراتـب بـا نـوعی       شود قبلی مطرح می

رو هسـتیم. ایـن بـدین معناسـت کـه هـر مرتبـه از مراتـب          هترکیب از وجدان و فقدان روب
ـ  بدین ؛ستهاي معینی ا ها و نداشته تشکیکی داراي داشته بـاالتر رفتـه    ه،گونه که هرچه مرتب

تـر   پـایین  ۀو هرچه مرتبـ  شود می تر کمشده و فقدان  تر بیشوجدان و داشتن از آن حقیقت 
 تـر  کـم شده و وجـدان، داشـتن و بهـره بـردن از آن حقیقـت       تر بیشباشد فقدان و نداشتن 

گـري از شـدت و ضـعف    ). این تعبیر که درواقـع بیـان دی  84/ 1: 1379د (طباطبایی، شو می
اي  داشتن مراتب در بهره بردن از حقیقت واحد تشکیکی است بار دیگر ما را به نحوة ویـژه 

  سازد.   از شمول که در حقایق تشکیکی موجود است مرتبط می
که گفته شد بنا بر این شمول، مرتبۀ باالتر حقیقت تشکیکی به نحـوي مشـتمل بـر     چنان

ها  ست. این نحوة شمول درواقع شمول مراتب باالتر بر وجدانتر از خود ا تمام مراتب پایین
تر از حقیقت تشکیکی است و البته باید به این نکته توجه کرد کـه   هاي مراتب پایین و داشته

تـر نیسـت.    هاي مراتب پایین ها و نداشتن وجه دربردارندة نقصان هیچ این شمول تشکیکی به
ین شمول هم وحدت و پیوند میـان مراتـب و   این نحوة خاص شمول این است که ا ۀنتیج

و هـم تمـایز و تفـاوت     سـازد  میتر را فراهم  فراگیري مراتب باالتر بر کماالت مراتب پایین
 یگانۀهاي  تر را توجیه خواهد کرد. این ویژگی مراتب و جدایی مراتب باالتر از مراتب پایین

و  نـد جیه حقانیت ادیـان مهیـا ک  تواند مبناي بسیار مناسبی براي تو سلسلۀ تشکیکی خود می
گرایانـه بـر محوریـت شـمول      اند نوعی تقریـر شـمول   که برخی محققان مسلمان گفته چنان
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  تشکیکی در پاسخ به مسئلۀ تعدد ادیان ایجاد کند. 
 دانـد  میگرایی تشکیکی بودن حقانیت، تمایز ادیان در حقانیت را تمایز تشکیکی  شمول

دهـد. مطـابق    لهی را در درجات گوناگونی از حقانیت قرار میویژه ادیان ا و ادیان موجود به
گرایی، سلسلۀ تشکیکی از حقانیت وجود دارد که از باطل محض تا حق  این تقریر از شمول

هر دیـن و کیشـی در میانـۀ ایـن سلسـلۀ       محض قابل ترسیم است و ادیان موجود و اساساً
و با بطالن و نادرستی فراوان  ته باشدداشتشکیکی قرار دارد حتی اگر از حقانیت بسیار کمی 

که در عرصۀ حقانیت ما با اعتقـادات دینـی    ). با توجه به این33: 1382همراه باشد (کامران، 
رو هستیم بدین جهت هرچه دینی در درجات بـاالتري از سلسـلۀ تشـکیکی حقانیـت      هروب

ي دارد و هرچـه  تـر  کمو بطالن و نادرستی  استي برخوردار تر بیشباشد از اعتقادات حقۀ 
ي تـر  کـم تري از این سلسـله قـرار داشـته باشـد از اعتقـادات حقـۀ        دینی در درجات پایین

ي اسـت. درحقیقـت   تـر  بـیش هاي غلط و انحرافی  و دچار عقاید و اندیشه استبرخوردار 
چون تمام حقایق تشکیکی نوعی ترکیب از وجدان و فقدان یعنی ترکیـب از حقانیـت و    هم

ویژه زمانی که متوجۀ این واقعیت باشـیم کـه همـۀ ادیـان در      جا وجود دارد به بطالن در این
گیرنـد   ها و عقاید که معروض درستی و نادرستی و حقانیت و بطالن قـرار مـی   بخش گزاره

ها و عقایدي کـه برخـی    گزاره هستند؛ها  مشتمل بر مجموعۀ بسیار وسیعی از عقاید و گزاره
ها داراي بطالن و کذب هستند. حال هرچه در  برخی از آن و دارندها حقانیت و صدق  از آن

و  اشندب تر بیشهاي داراي حقانیت و صدق  ها و عقاید یک دین معین، گزاره مجموعۀ گزاره
ي از واقعیـت و  تـر  بـیش باشد آن دین داراي کاشـفیت   تر کمها  هاي کاذب و یا نگفته گزاره

تري از سلسـلۀ تشـکیکی حقانیـت قـرار     و در جایگـاه بـاال   استمرتبۀ باالتري از حقانیت 
گیرد. این تحلیل از حقانیت و تعدد ادیان به منزلۀ نگـرش تشـکیکی بـه ادیـان موجـود       می

  است. 
گـراي مسـلمان کـه بـر اسـاس نگـرش        اگر به طور نمونه بخواهیم از زاویۀ یک شمول

اش  گرایانـه  لکند و با اتکا بر دیـدگاه شـمو   تشکیکی، تعدد و تکثر موجود ادیان را درك می
گرایـی   ترین دین پذیرفته است به تبیـین ایـن شـمول    دین اسالم را به عنوان برترین و کامل

 ،گـراي مسـلمان   رو خواهیم شـد. مطـابق دیـدگاه یـک شـمول      هبپردازیم با چنین بیانی روب
تفسیري که او از اسالم به عنوان دین و مذهب خود پذیرفته است بر سایر تفاسیر از اسـالم  

و  ردتفسیر سایر مذاهب اسالمی) و بر سایر ادیان به جهت حقانیت و صدق برتري دا (مثل
مراتب تشکیکی از درجه و رتبۀ باالتري از حقانیت برخـوردار اسـت. ایـن     ۀبه لحاظ سلسل
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بدین معناست که او مجموعۀ اعتقادات خود را در کشف و دریافت حقیقـت دینـی شـامل    
دانـد. درواقـع از    عۀ اعتقادات سایر ادیان و مذاهب مـی ي نسبت به مجموتر بیشعقاید حقۀ 

تـر و   دیدگاه این شخص، مجموعۀ اعتقادات او نسبت به سایر ادیان و مذاهب کشف کامـل 
  کند.  در رتبۀ باالتر و شدیدتري را از واقعیت و حقیقت دینی ارائه می

ن وضعیت موجود مسئلۀ تعدد ادیا گراي مسلمان با اقرار به این حقیقت که اساساً شمول
هـاي موجـود در حـال حاضـر      و حال حاضر ادیان را مورد توجه قرار داده و تفاسیر و فهم

) فهـم  369: 1391دهد (شـیروانی و همکـاران،    پردازي و بحث قرار می ادیان را مورد نظریه
و بـین اسـالم پیـامبر و     دانـد  میگونه نقص و کاستی ن خود از اسالم را فهم کامل بدون هیچ

دانـد. او بـا لحـاظ ایـن      مان و فهم خود از اسالم، تطبیق و عینیت کامـل برقـرار نمـی   معصو
حقیقت در عین اعتقاد به رتبۀ باالتر فهم خود از اسـالم نسـبت بـه سـایر ادیـان و مـذاهب       
موجود، این فهم را به نحو مطلق درك نکرده و ضمن اعتراف به نقص، کاستی و اشـتباهاتی  

در جهـت تعـالی و نزدیکـی     از حقیقت دینی داشته باشد دائماًکه ممکن است در فهم خود 
  فهم خود به حقیقت کامل و مطلق در تالش خواهد بود. 

گرایی را به نحو آشکار  نیز که این تقریر از شمول غیرهگراي مسیحی یا یهودي یا  شمول
را در یا ضمنی پذیرفته باشد داراي همین الگوي کلی است با این تفاوت که او دیـن خـود   

جایگاه و رتبۀ باالتر سلسلۀ تشکیکی حقانیت قرار داده و بقیۀ ادیان و مـذاهب را در مرتبـۀ   
گرایی تشکیکی بودن  که در تبیین شمول داند. درحقیقت این تري نسبت به دین خود می پایین

از بـاب نمونـه و در    کنیم صرفاً حقانیت از زاویۀ پیرو یک دین معین، این الگو را مطرح می
این الگو بخواهیم به ارزیابی بین  از که در تبیین خود هت توضیح این الگو است بدون اینج

مهم است این اسـت کـه    چه آنهاي کالمی و درون دینی شویم.  و وارد بحث بپردازیمادیان 
گرایی تشکیکی بودن حقانیت به طور ذاتی با امکان ارزیـابی بـین ادیـان موجـود بـه       شمول

متفـاوت بـا دیگـر نظریـات      و از این جهت دیدگاهی کامالً ردار داک صورت تشکیکی سرو
  موجود در بحث تعدد ادیان است.   

    
  گرایی تشکیکی بودن حقانیت . لوازم و فروع حاصل از شمول5

گرایی بودن حقانیت بحث از لوازم و فروع حاصـل از   براي شناخت هرچه بهتر تقریر شمول
ت اخذ تشکیک به عنوان مبناي نگرش به تعدد و تکثـر  این تقریر بسیار مفید است. درحقیق
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هـا در جهـت تکمیـل فهـم      ادیان موجود، آثار و لوازم معینی به همراه دارد کـه شـناخت آن  
کارآمد است. این آثار، لوازم و فروع به شرح زیر  کامالًگرایی تشکیکی بودن حقانیت  شمول
  : هستند
تشـکیکی باعـث    مراتـب  سلسـله طرح حقانیت به صورت  . طرد نفی و اثبات مطلق:1

شود نفی و اثبات مطلق کنار گذاشته شـده و نـوعی نفـی و اثبـات نسـبی شـکل گیـرد.         می
گرایی تشکیکی بودن حقانیت، اعتقاد به برتري دین خود نسبت بـه   درحقیقت مطابق شمول
یست بلکه نـوعی نفـی و   وجه به معناي انکار مطلق سایر ادیان ن هیچ سایر ادیان و مذاهب به

گرایـی تشـکیکی بـودن     داران شـمول  جا وجود دارد به این معنا که طرف اثبات نسبی در این
ي أهـا ر  و بـر صـحت و درسـتی آن    شوند میحقانیت سایر ادیان را در عقاید صحیح پذیرا 

و مـورد نقـد و    کننـد  مـی هـا را نفـی    عقاید غیرصـحیح و باطـل آن   حال درعیندهند اما  می
دهند. درحقیقت بنا بر جایگاه و مرتبۀ سایر ادیـان و مـذاهب    ورزي عقالنی قرار می اللاستد

گیرند  یید و پذیرش و یا مورد نقد و نفی قرار میأها مورد ت در سلسلۀ تشکیکی حقانیت، آن
م با هم و با در نظر گرفتن میزان عقاید صحیح و غیرصحیح سایر أو البته این نفی و اثبات تو

   ها است. ذاهب و با تفکیک عقاید صحیح از عقاید غیرصحیح آنادیان و م
حمل حقیقه و رقیقه از جمله  . قابلیت حمل ادیان بر یکدیگر به نحو حقیقه و رقیقه:2

 تشکیکی و هر هویت شخصی داراي مراتب گوناگون از قبیل وجـود  ۀسلسل هرگونهلواحق 
تشکیکی به نحو حقیقه و رقیقـه  نور است. مطابق این حمل مراتب گوناگون یک سلسلۀ  و

بر هم قابل حمل هستند. مبناي این نوع حمل اتحاد موضـوع و محمـول در اصـل حقیقـت     
ها در کمال و نقص و میزان بهره بردن از آن حقیقت واحد تشکیکی  تشکیکی و اختالف آن

تـر حقـایق    ). بر اساس این حمـل، مراتـب بـاالتر و پـایین    458/ 1: 1379است (طباطبایی، 
تشکیکی به نحو حقیقه و رقیقه قابل حمل بر یکدیگرند. توضیح مطلب از این قـرار اسـت   

تر حقیقت تشکیکی که نسبت به مراتب بـاالتر بـه    هاي تشکیکی مراتب پایین که در سلسله
و مراتب باالتر حقیقت  شوند میتر از حقیقت تشکیکی برخوردارند رقیقت نامیده  نحو رقیق

ي از حقیقـت  تـر  بیشو بهره  دهند میتر را تشکیل  قت مراتب پایینتشکیکی که درواقع حقی
شوند. بر اساس حمـل حقیقـه، هرچـه رقیقـت واجـد آن       تشکیکی دارند حقیقت نامیده می

است حقیقت آن را به نحو اعلی و اشـرف دارد و بـیش از آن را هـم دارد ولـی رقیقـت از      
ترتیب مراتب بـاال و پـایین بـه ایـن      حقیقت به مقدار سعه و ظرفیت خود بهره دارد و بدین

نحوة معین حمل، قابل حمل بر یکدیگرند. درمجموع این حمل بـه معنـاي شـمول مراتـب     
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هـا در   تـر و کمـاالت آن   تر و قرار گرفتن مراتب پـایین  باالتر بر کماالت و ذات مراتب پایین
  ).  113-112/ 8: 1428ضمن مراتب باالتر است (صدرالدین شیرازي، 

ترتیـب کـه ادیـان     مراتب تشکیکی حقانیت نیز این حمل برقرار است بـدین  ۀدر سلسل
مختلف که در مراتب گوناگون سلسلۀ تشکیکی حقانیت قرار دارند به نحو حقیقـه و رقیقـه   

گراي مسلمان، اسالم قابل حمل بر سایر ادیـان   قابل حمل بر یکدیگرند. از زاویۀ یک شمول
و  دهنـد  مـی ها را تشـکیل   ت بدین معنا که حقیقت آنتر حقانیت اس موجود در مراتب پایین

تر نیز قابل حمل بر اسالم هستند بـه ایـن    ها دارد و ادیان پایین نوعی شمول تشکیکی بر آن
شـوند) در   ها محسـوب مـی   هاي آن هاي غلط که جزء نداشتن ها (نه گزاره معنا که حقایق آن

ر مـابقی ادیـان و بـالعکس از نـوع     حمل اسالم ب«ضمن باورهاي اصیل اسالمی وجود دارد: 
       ).      22: 1382(حسینی، » حمل حقیقه و رقیقه است

روشـنی مشـخص اسـت کـه      گفته شـد بـه   چه آنبا . شمول تشکیکی و وجه تسمیه: 3
گرایی تشکیکی بودن حقانیت ما با شمول تشکیکی در قلمرو تعدد ادیان  مطابق نظریۀ شمول

کننـدة قـرار گـرفتن ایـن نظریـه ذیـل نظریـات         تشکیکی توجیهرو هستیم. این شمول  هروب
گرایانه  رسد نظریات شمول نظر می گرایانه است. توضیح مطلب از این قرار است که به شمول

انـد. گـاه علـت نامیـدن یـک نظریـه بـه         با درنظر گرفتن دو علت به این نـام نامیـده شـده   
ه لحاظ حقانیت و نجـات شـامل   گرایی بدین جهت است که در آن نظریه یک دین ب شمول

رسد در مورد نظریـۀ مسـیحیان گمنـام     نظر می که به د. چنانشو ها می سایر ادیان و پیروان آن
). اما گـاه بـه جـاي    284-282: 1389شود (یوسفیان،  چنین معنایی از شمول فهمیده می غالباً

غیرمسـاوي   گرایی، شـمول  این معناي مضیق و محدود، مقصود از شمول در بحث از شمول
ها است نه شمول یک دین معین بر سایر ادیان.  حقانیت و نجات بر ادیان متعدد و پیروان آن

گرایـی را   گرایی در نزد برخی محققان مسیحی و مسلمان شـمول  برخی از تقریرهاي شمول
و کـدیور و سـروش،    ؛67: 1380اند (ریچاردز،  با لحاظ این وجه تسمیه درنظر گرفته تر بیش

نظـر   و حتـی بـه   رنـد شدت با هم قرابـت دا  گرایی به ). این دو وجه تسمیه شمول78: 1387
گرایـی   شـمول  درهرصـورت تر قابل تحویـل بـه یکـدیگر باشـند.      رسد در تحلیل دقیق می

تشکیکی بودن حقانیت با هر دو وجه تسمیه سازگار است بدین جهت که در این تقریـر از  
حقانیت به نحو ذو مراتب و تشکیکی مشتمل بـر  توان گفت که  می سو یکگرایی، از  شمول

تمام ادیان و مذاهب در سطوح و مراتب مختلف است و از سوي دیگر نیز در این تقریر از 
تر  گرایی باالترین مرتبۀ ادیان و مذاهب داراي شمول تشکیکی نسبت به مراتب پایین شمول



 گرایی دینی بر مبناي تشکیک صدرایی تبیین شمول   42

  

هـا   هـا و قابـل حمـل بـر آن     آنبوده و به نحو حقیقه و رقیقه دربردارندة کماالت و حقانیت 
   است.
  

  گیري      . نتیجه6
هاي متعـددي   شناسی معاصر، پاسخ ترین مباحث دین مسئلۀ تعدد ادیان به عنوان یکی از مهم

پژوهـان   گرایانه به مسئلۀ تعـدد ادیـان، برخـی از دیـن     هاي شمول یافته است. در میان پاسخ
ویـژه نظریـۀ تشـکیک، تقریـري      مسلمان بـا تأثیرپـذیري از تعـالیم فلسـفۀ صـدرایی و بـه      

گرایـی   تـوان آن را شـمول   اند تقریـري کـه مـی    ۀ تعدد ادیان ارائه کردهگرایانه از مسئل شمول
گرایـی حقانیـت داراي مراتـب و     تشکیکی بودن حقانیت نامید. مطابق این تقریر از شـمول 

هاي اعتقـادي یـک دیـن بـا      و مجموعۀ اعتقادات و گزاره استدرجات گوناگون تشکیکی 
گیـرد.   ینی در یکی از این مراتب قرار مـی توجه به میزان انکشاف آن از واقعیت و حقیقت د
و  گیرنـد  مـی اي تشکیکی از حقانیت قرار  درحقیقت تمام ادیان و مذاهب موجود در سلسله

هـا برقـرار اسـت بـه      رابطۀ تشکیکی با تمام خصوصیات و لوازم سلسله تشـکیکی بـین آن  
و مراتـب   اسـت تـر   اي که هر مرتبۀ باالتر داراي نوعی شمول نسبت به مراتـب پـایین   گونه
تر در ضمن مراتب باالتر وجود دارند. این تحلیل از تعدد و تکثر ادیان هم اشتراکات و  پایین

مند در  و هم الگویی توان دهد میخوبی توضیح  ها را به اختالفات ادیان و وحدت و تمایز آن
دهاي گویی به مسئلۀ تعدد ادیان فراهم خواهد ساخت الگـویی کـه داراي آثـار و پیامـ     پاسخ

آمیـز بـین    لمتمسـا هاي گوناگون از قبیـل همزیسـتی    نظري و عملی قابل توجهی در زمینه
توانـد زمینـۀ    گوي ادیان است. بررسی این آثـار و پیامـدها خـود مـی    و گفت و پیروان ادیان

انداز پژوهشی قابل  و چشم ندهاي این مقاله فراهم ک تر براي ادامۀ بررسی هاي وسیع پژوهش
  توجهی براي ادامۀ تحقیق مهیا سازد.  

  
 نوشت پی

 

گرایی دینی و آثـار و پیامـدهاي آن    گسترة شمول«. این مقاله تا حد زیادي متکی بر طرح پژوهشی 1
جانـب بـا حمایـت دانشـگاه آزاد اسـالمی شـیراز و بـا         است که توسط این» از نظر عقل و دین

  شناس و حسین نیاکان نگاشته شده است.   همکاري آقایان دکتر مرتضی حق
مسـیحیان  «ترجمۀ این عبارت به زبان فارسـی در آثـار گونـاگون تعـابیر     در  که الزم به ذکر است .2
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