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  ده يچک

گذشته مورد توجه بوده  يها است که از زمان یقتیو حق یهیبد يامر یدین و یتکثر و تنوع فرهنگ
ه بلکـ  سـت ین هـا  آن کند، اصل وجود تکثـر  یم زیرا با گذشته متما دیکه دوره جد یاما نکته مهم .است

تنـوع  م یف مفـاه یـ ن مقالـه ضـمن تعر  یـ ا .هاسـت  و نجات آن تیبا حقان تکثرسؤال از ربط و نسبت م
   .ن دست پرداخته استیا هایی از پرسش به پاسخ یدین، یفرهنگ ییگرا کثرت
  
  
   ها د واژهيکل

 یـی گرا کثـرت  ،وصـفی  ییگرا کثرت، یفرهنگ ییگرا کثرت ،یمعرفت ییگرا کثرت ،ینید ییگرا کثرت
  . )يدستور( يهنجار
  

                                                
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان *



174 v هشتمشمارة دورة سوم، ال دهم، نامة پژوهش فرهنگي، س  

 

  اشاره 
هاي گوناگون  ها و مراسم مذهبی ادیان و مذاهب و فرقه انسان در آیین ینگاه فرهنگ

 هـاي  کنار اختالف در .دهد را در تعارض کامل قرار میها  آن چنان اختالفی دارد که گاه
ز به ظاهر هر دینی ا .شود ، نقاط اشتراکی نیز مشاهده میهاي نظري و عملی ادیان آموزه

متـدینان مـدعی    .دیـن بایـد بـه آن رو کننـد     آن گوید که پیـروان  اصلی غایی سخن می
یی عابـد و  هـا  انسانتوانسته است  يا هاي دینی هستند، و هر دین، مذهب یا فرقه تجربه

نقطـۀ مشـترك    .انـد  عارف را تربیت کند که از خودمحوري به خـدامحوري روي آورده 
ظـاهراً هـر   : کنـد  آشکار میدر بدو امر گون خود را دیگري نیز در مواجهه با ادیان گونا

تـا   سـت اي اقامه کرده ا دینی بر صحت مدعیات خود و ابطال مدعیات ادیان دیگر، ادله
  . برتري خود و فرودستی دیگر ادیان را اثبات کند

 لیـ وصفی همـراه بـا تحل   یجستار، عبارت است از معرف نیدر ا ،ییگرا انواع کثرت
است  يکاربرد هر یک و برخی آثار ةگرایی و حوز عرفی انواع کثرتمچرا که  ،1یمفهوم

ـ حاصـل ا جستار  نیدر ا یروش اصل .اند ها داشته که در بعضی نظریه ـ ن کوشـش ا ی ن ی
 یـ منطق  يدیتول ۀرابط ییگرا انواع کثرت ریبا سا يهنجار یمعرفت ییگرا که کثرتاست 

اسـت کـه در گفتمـان     يا مسـئله آن  ۀنیشیو پ یبا توجه به مبان ییگرا دارد؛ و نیز کثرت
 یمشـکل  یخود در گفتمان فلسفه و کالم اسـالم  يخود و به شود یغرب مطرح م یفلسف

ـ  يغرب به نحـو  یدر همان گفتمان فلسف ییگرا کثرت .رود یبه شمار نم دچـار   یدرون
و  یاخالقـ  یـی گرا و به تبـع آن کثـرت   يهنجار یمعرفت ییگرا و کثرت شود یتسلسل م

  . خواهد داشت در پی يغرب ناسازگار ین گفتمان فلسفدرو ،یارزش
  
  نه یشیپ

که خداوند، انسان و رابطۀ خداوند و انسان  میابی یم در ها انسان یفرهنگ يها نگاه در

                                                
1. Conceptual Analysis 
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اند؛ تصویرهایی کـه گـاه در تعـارض     ی تصویر شدهگوناگونهاي  با یکدیگر، به صورت
و یهـود خداونـد در جایگـاه     ،یتدر ادیانی همچون اسـالم، مسـیح   .کامل با هم هستند
هـایی چـون بـودایی و هنـدو خداونـد       تصویر شده، امـا در دیـن   1وار موجودي شخص

در ادیان توحیدي اغلـب انسـان موجـودي     .معرفی شده است 2وار موجودي غیرشخص
وار دارد؛ حال آنکـه   که پس از مرگ برانگیخته شده و حیاتی شخصقلمداد شده است 

اغلب، انسان موجودي دانسته شده که پـس از مـرگ در سـیري     در ادیان غیرتوحیدي،
مسـیحیان،   بیشـتر در نگاه  .شود می نائلوار  به حیاتی غیرشخص 3تناسخی یا تولد مجدد

خداوند با تجسد و ظهور در قالب جسمانی در زمین حاضر و با بنـدگان مـرتبط شـده    
   .است؛ حال آنکه مسلمانان با این تلقی مخالفند

امور عملی نیـز  شامل و  شود ختم نمین، به تعارض در این امور نظري تعارض ادیا
هاي گوناگون چنان اختالفی  ها و مراسم مذهبی در ادیان و مذاهب و فرقه آیین .شود می

  .دهد را در تعارض کامل با هم قرار میها  آن با یکدیگر دارند که گاه
ی تبدیل شده و به همـین  ی فلسفبه بحث ان معاصر، بحث در باب تنوع ادیاندر دور

هـاي   امروزه شاهد چهار نظریۀ عمده هستیم که با نـام  .داراي دقت بیشتري است جهت
 :فرانکنا( .اند شهرت یافته 7گروي ، و کثرت6گروي ، شمول5، انحصارگروي4گروي طبیعت
1376(  
ادیان، توهمی ساختۀ ذهن بشر  ةشد  گرایانه، خدایان معرفی هاي طبیعت در نظریه .1
 ،فوئر باخ، آگوست کنت، کارل مارکس، زیگموند فروید .ازاء عینی ندارند و مابه دهستن

   .طرفداران این دیدگاه هستند ترین مهمو برتراند راسل از 

                                                
1. personal 
2. impersonal 
3. rebirth 
4. naturalism 
5. exclusivism 
6. inclusivism 
7. Pluralism 
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دین، مذهب یا فرقه صادق هر ترین مدعیات  هاي انحصارگرایانه، اصلی در نظریه .2
در عـین   .شـود  ارزیابی میشود و صدق مدعیات دیگر ادیان در مقایسه با آن  قلمداد می

 :پترسـون (شـوند   منـد مـی   هدین، مذهب یا فرقه از پاداش الهی بهر آن حال، فقط پیروان
1376( .  
هـاي دیـن    گرایانه در مقام دیدگاهی که در بـاب صـدق آمـوزه    هاي شمول نظریه .3

 پاداش الهـی را بـه پیـروان    اماهاي انحصارگرایانه تفاوت چندانی ندارند  دارند، با نظریه
  . (Weinstocks, 1998: 65)کنند دین، مذهب یا فرقه محدود نمی

هـایی معتبـر بـراي     هـا را راه  ادیان، مذاهب یا فرقـه همۀ  گرایانه هاي کثرت نظریه .4
ها، هیچ دینی بـر ادیـان دیگـر ارجحیتـی      در این نظریه .کنند رسیدن به خداوند تلقی می

   .ندارد
گرایانـه   هاي کثـرت  نظریه ترین مهمی از طرفداران و مبدع یک ترین مهمجان هیک از 

گیرد کـه در   قرار می 1گرایانۀ وجودشناختی نظریۀ جان هیک، میان نظریات کثرت .است
 .کنـد  تـري را مطـرح مـی    ، ادعاي قـوي 2شناختی گرایانۀ معرفت مقایسه با نظریات کثرت

ادیـان صـدقی    همـۀ کننـد کـه صـدق     وجودشـناختی ادعـا مـی   گرایانـۀ   نظریات کثرت
شـناختی هـیچ دینـی     گرایانـۀ معرفـت   نظریات کثرت در االمري است؛ در حالی که سنف

چـون دلیلـی در دسـت     خود را به دیگر ادیان اثبـات کنـد  حجیت ار تواند اعتبار و نمی
گیریم که همۀ ادیان صادق و معتبر هستند؛ اما  گونه در نظر می ، این)1375 ،گري( نیست

صـادق و معتبـر هسـتند، چیـزي اسـت کـه        همۀ ادیان ،االمر نیز اینکه آیا در مقام نفس
   .در باب آن سخن گفتتوان  نمی

  
   ییگرا انواع کثرت

 یوجودشناخت ياي است و ممکن است کاربردها گرایی موضوع بسیار گسترده کثرت

                                                
1. ontologic pluralism 
2. epistemic pluralism 
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  . داشته باشد یمتنوع یشناخت و معرفت
 ,Palmer(دهـد  گرایی وجودشناختی از تنوع چیزي در عالم واقـع خبـر مـی    کثرت 

خبـر دادن از ایـن واقعیـت کـه ادیـان       ي، وقتی از تنوع ادیان، به معنا؛ مثالً (45 :1995
گرایـی وجودشـناختی    کثـرت   ةحـوز  گوییم، در متعددي در عالم وجود دارد، سخن می

 م؛ییگو یشناختی فقط از وجود انواع سخن نم گرایی معرفت ایم؛ اما در کثرت سخن گفته
 بـراي گـوییم؛   نیز سخن مـی  یکدیگرمعرفتی انواعی از عقاید بر بلکه از عدم ارجحیت 

گرایـی   کثـرت  ةگوییم، درحـوز  نمونه، وقتی از یکسان بودن ادیان در حقانیت سخن می
  . ایم شناختی سخن گفته معرفت

سخن به میان  گوناگونهاي  اما از وجود فهم میحتی اگر بحثی معرفتی را مطرح کن 
شناختی نیست؛ بلکـه از   گرایی ما معرفت فتی هستیم، کثرتمعر ةآوریم، اگرچه در حوز

اي کـه   گرایـی در هـر نظریـه    بدین ترتیب، کثرت .وجودشناختی است گرایی کثرتنوع 
بـدین   .مدعی وجود چیزهایی متعدد یا وجود انواع متعدد از چیزها باشـد، کـاربرد دارد  

   .)(Quinn, 1998: 77 گرایی در مقابل مونیسم است معنا، کثرت
گرایـی رواج یافتـه اسـت     شناختی کثرت قرن بیستم غرب، کاربرد معرفت ۀفلسف در

دارند کـه    وجود يا السویه باورهاي صحیح علی ایگذاري  بدین معنا که معیارهاي ارزش
گرایـی معـادل    به این معنـا، کثـرت   .شناختی ندارد هیچ یک بر دیگري ارجحیت معرفت

   .گرایی است نسبیت
اي از  هزی وصف جوامع قرار گرفته، و بدین معنا که آن جوامع آمیگرای گاهی کثرت 
   .ها، معیارهاي اخالقی و ادیان متنوعند روش
ها و معیارهاي اخالقی و ارزشی  علوم اجتماعی نیز اگر خبر از تنوع روش ةدر حوز 

گرایــی  شــناختی، کثــرت گونــه ارزیــابی معرفــت اي داده شــود، بــدون هــیچ در جامعــه
هاي زندگی و ادیان  ی است؛ ولی اگر در خصوص معیارهاي اخالقی، روششناخت وجود

شـناختی   گرایی معرفـت  شود، کثرت اريانگ  السویه از حیث ارزش صدق، علی ،گوناگون
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  . )1375، کاپلستون( خواهد بود
در علوم اجتماعی، کسانی که به وضعیت چنین جوامعی، نه بـه صـورت وضـعیت     

 شـوند  گرایی شمرده می نگرند، حامی کثرت یتی مطلوب میوضع شکلنامناسب، بلکه به 
(Graig, 1998: 23).  

گرایی، این است که شخص باید میان  متنوع کثرت يکاربردها ةمهم در حوز ۀمسئل 
 گر،یبه عبارت د .گرایی حقیقی و مدارا با عقاید یا سلوك رفتاري رقیب تمایز نهد کثرت

اي از عقایـد، چگونـه بایـد     یک عقیده، یا مجموعـه که با پیروان  مسئلهمیان این  ستیبای
خود آن عقاید چـه موضـعی بایـد     ةداشت و دربارها  آن ةاي دربار رفتار کرد و چه تلقی

  . تفکیک کرد داشت
پاسخ به پرسش دوم این است که آن عقاید را از حیث صدق و کذب بررسی  ۀالزم

ا پرسـش نخسـت پرسشـی    شـناختی دارد؛ امـ   چرا که این پرسش ماهیتی معرفـت  میکن
صدق  ةنباید از مدعیات معرفت شناختی دربار .طلبد  اخالقی است و پاسخی اخالقی می

 سلوك با ةنحو ةهایی را دربار گزاره لزوماً یم،مخالفها  آن و کذب اعتقادات کسانی که با
سـلوك بـا    ةارزیابی مدعیات صدق و کذب بـردار دیگـران و نحـو    .استنتاج کنیمها  آن

هستند؛ اما این نکتـه اغلـب مـورد غفلـت قـرار       یکدیگر، موضوعاتی مستقل از دیگران
  . گیرد می

  
  یمعرفت ییگرا کثرت
  :سه نوع است یمعرفت ییگرا کثرت

  ،وصفی ییگرا کثرت .1
  ،)يدستور( يهنجار ییگرا کثرت .2
  . یمفهوم سنجش ییگرا کثرت .3

ـ   است کـه انسـان   یمدع یوصف یمعرفت ییگرا کثرت  يهـا  نـگ فرهدر  هـا  انسـان  ای
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را شکل ها  آن يکه باورها کوشند یم ییعقال ۀفیوظ يبرا یگوناگون يها ، از راهگوناگون
 ریـ تفکـر و اسـتدالل مـردم در جوامـع فق     ةنمونه، نحـو  براي .کند یاصالح م ای دهد یم

ـ ا یحتـ  .)1379 ،ینبات( متفاوت است اریبس یلمکرده ع لیمردم جوامع تحص با میعل  نی
سـوادها در   و کـم  کردگـان  لیمردان، هنرمندان و دانشمندان، و تحصزنان و  انیتفاوت م

ـ د یواحـد هـم بـه روشـن     اي درون جامعـه  گوناگون يها گروه ایخانواده  کیافراد   دهی
 یشناسـ  زنان و مردان، مکتب معرفـت  یشناخت معرفت يها تفاوتدر خصوص  .شود یم

مم ،یستینیفم است ییگرا نوع کثرت نیا قو.   
  

  ییگرا کثرتخاستگاه 
مهم  ۀمسئل نیا تیصادق باشد، ما را به فور یوصف یمعرفت ییگرا کثرت يمدعا اگر
ـ با مانیباورها ینیو بازب شیرا در آرا یخط مش نیکه کدام کند یمتوجه م یفلسف بـه   دی

 خیو تـار  ،یقـ یتطب یسشنا روان ،یشناس مردم ةدر حوز ییگرا نوع از کثرت نیا .میکار بر
 رفتنیپـذ  يبـه معنـا   ،یوصـف  یمعرفتـ  ییگرا کثرت ارانک .ودش یم یعلم بحث و بررس

مـردم   ۀاست که هم نیبر ا یوصف یمعرفت سمیاساس مون .است یوصف یمعرفت سمیمون
  . (Stich, 1998: 395 – 396) دارند یکسانی شیوب کم یمعرفت فرایند
سـخن   برنـد  یکه مردم به کار مـ  یشناخت يها فراینداز  يهنجار یمباحث معرفت در

است  گفتنیالبته  .کنند یبه کار برند، بحث م دیکه با یشناخت يها فرایندبلکه  ند؛یگو یمن
 یوصـف  ییگرا که در کثرت ،یکشف تنوع و کثرت معرفت ،یکه نزد عالمان علوم اجتماع

 یمعرفتـ  یـی گرا کثـرت  .اسـت  يهنجار یمعرفت ییگرا کثرت دیمؤبدان اشاره شد، خود 
ممکن است  یعقالن گوناگونمتنوع کامالً  يها نظام است که یمدع) يدستور( يهنجار
 يهـا  یاست خط مش یکه مدع یمعرفت ییگرا تینسب .خوب باشند اندازه کیبه  یهمگ

 يهنجـار  یمعرفتـ  یـی گرا از انـواع کثـرت   یکیمردم بهتر است،  يبرا یعقالن گوناگون
 گونـاگون  يها نظامکه  يهنجار یمعرفت ییگرا از کثرت تیروا نیبا ا ریاخ يادعا .است
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ـ پـس ا  کند؛ یخوب باشند، فرق م کسانی اي گونه به یهر کس يبرا توانند یم یعقالن  نی
 يهنجـار  یمعرفتـ  ییگرا تیبا نسب یفیظر زیتما يهنجار یمعرفت ییگرا از کثرت تیروا
  . (Ibid: 395 & 397)ددار

 یو مـدع  ،يو دسـتور  ياست، نه هنجار یوصف ۀینظر یمفهوم سنجش ییگرا کثرت
را  یمتفـاوت  اریبس یمتفاوت، معان يها فرهنگکه مردم گوناگون، در  )1381 ،میل( تاس
ـ ( هیـ و توج تیاز عقالن ها آنو تصور  برند یبه کار م یو سنجش معرفت یابیارز يبرا  ای

 نیاگر ا .کند یبا تصور ما فرق م الًکام) در فرهنگ خودشان ها نیبه ا کینزد يها معادل
 ،یلـ یتحل یشناس در معرفت یاصل یخط مش ي، به ظاهر، براداشته باشد قتیسخنان حق

 نیکه کـدام نظـام بـه بهتـر    نیا نییتع راهاز  یعقالن گوناگون يها نظام میان کوشد یکه م
پدیـد  چالش  ند،ک يداور کند یمطابقت م یمعرفت یابیوجه با تصور ما از سنجش و ارز

 یبرخـ ) يدسـتور ( ينجـار ه یشناسـ  معرفـت  نامبا  یشناس از معرفت يا شاخه .آید می
  . (Ibid: 397) کند یم یرا بحث و بررس ییگرا نوع کثرت نیمربوط به ا يامدهایپ

  :عبارتند از يـ انتقاد یقیتطب یبررس کیدر  ییگرا انواع کثرت
ارتبـاط   همبا  ییگرا که انواع کثرت افتیدر توان یم یروشن به ،یقیتطب یدر بررس .1
معنـا   نیبد ،ردیگ یرا در برم یخود، انواع گوناگون ات،یرنظ انیارتباط و نسبت م .دارند

از انـواع   یبرخ .دیرا سنج هیچند نظر ایدو  انینسبت م توان یم یمتفاوت يها که از جنبه
 ،یشناخت ارتباط روش ،يدیـ تول یـعبارتند از ارتباط منطق اتینظر انیم سبتارتباط و ن

را کـه   یخاص یارتباط ۀجنب دیابتدا با .یـ مصرف يدیارتباط تول ،یشناخت ارتباط معرفت
ن کن م،یآن هست افتنیبه دنبال  ـ نظر انیـ نـوع ارتبـاط در م   ترین مهم .میمعی ارتبـاط   ات،ی

 امدیپ اي هیکه نظر شود یمحقق م هیدو نظر انیم یوقترابطه این  .است یـ منطق  يدیتول
ـ که در میستجوي آن ه و بخش از مقاله در جست نیدر ا .باشد گرید ۀینظر یمنطق  میابی

 یدر بررسـ  .دارند یکدیگربا  یمنطقـ   يدیتول يا طهـراب ییگرا رتـاز انواع کث کیکدام 
 یروشـن  بـه  ،یـی گرا در انواع کثـرت  یو وجودشناخت ینظر از بخش وصف  صرف ،یقیتطب
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ـ و سـت؛ بـه  ربنایدیگـر ز انواع در مقایسه با  یمعرفت ییگرا که کثرت افتیدر توان یم  ژهی
اسـت و تبعـات    یـی گرا نوع در انواع کثرت نیتر ییربنایز يهنجار یمعرفت ییگرا کثرت

 ةدر حوز ینید ییگرا کثرت .ددار یو اخالق ینید ییگرا بر کثرت يثرؤم یشناخت معرفت
 یمعرفتـ  یـی گرا کثـرت  یمنطقـ  يامـدها یاز پ یو ارزشـ  یاخالقـ  یـی گرا و کثرت دیعقا

  . هستند يهنجار
هـاي آن در آراي   آن در غـرب و زمینـه   ۀنیشـ یو پ یبـا توجـه بـه مبـان     ییگرا کثرت

است که در  اي خود مسئله خودي به مزیج امیلیو و متفکرانی همچون کانت، هگل، نیچه،
کـه در   یمسـائل  .ستیمطرح ن یغرب و در گفتمان فلسفه و کالم اسالم یگفتمان فلسف
 تسـري  .رنـد در پی دادر همان گفتمان یی امدهایپ شوند، یمطرح م غرب یگفتمان فلسف

خـاص معتقـد    یکـه بـه آن مبـان    ،اسـالم  یو کالم یو آثار به گفتمان فلسف امدهایپ این
 يهـا  نـه یو بـا زم  يگرید يفکر طیکه در مح یمسائل يبرا .از اساس خطا است ست،ین

مـا   یو فرهنگـ  ،یشـناخت  جامعـه  ،يفکر طیاز مح ریغ يگرید یو فرهنگ یشناخت جامعه
 یبا توجه به مبان نکهیا یکی: توان ارائه داد  حل می و نوع راهاند، د پدید آمده و رشد کرده

 نیچنـ  مینـ یکـه بب نیا گریشود و د یممکن بررس يها خود غرب پاسخ یو کالم یفلسف
  طـرح گفتمان  نیدر ا اگر .اسالم دارد یو کالم یدر گفتمان فلسف یگاهیچه جا یمسائل

  . ارائه کردها  آن يبرا توان یم ییها ، چه پاسخودش
 يکـه بـرا   ستین اي مسئله یاخالق يها ارزشو  ینید دیتنوع در معرفت، عقا مسئله

 یروشن است که چرا در فلسفه و حکمـت اسـالم   .حکیمان مسلمان مطرح نبوده باشد
ـ آمدن انواع نظر دیتنوع به پد ۀمسئل و  یشـناخت  از نـوع معرفـت   انـه یگرا کثـرت  يهـا  هی

و  ،یوجودشناخت يبه معنا سمیهم رئال ن،مانینجامیده است؛ چون حکیمان مسل يهنجار
ـ برگز شیخو ۀرا همچون اصول متعارف فلسف یشناخت معرفت يبه معنا سمیهم رئال  دهی
و  375: 1374 ،يمطهـر ( انـد  بـوده  بنـد یبدان پا شیخو یعقل يها يساز نظامهمۀ  و در
376( .  
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 گاه چیه ،مد نظر حکیمان مسلمان يمعنا ، دریشناخت معرفت سمیاست که رئال مسلم
 یشناخت از نوع معرفت ییگرا کثرت رفتنیپذ .انجامد ینم یشناخت معرفت ییگرا به کثرت
مهم  ۀنکت .حکیمان مسلمان است یآن، داستان دست شستن از گفتمان فلسف يو هنجار

خـود را داشـته    یعـ یطب ریس ییگرا کثرت ۀمسئلاست که در غرب،  نیتوجه ا درخورو 
 یبررسـ  یـی گرا کثرت يفکر یو مبان نهیشیجستار پ نیا يدادر ابت طور که هماناست و 

و  بیـ عج د،یرسـ  ینمـ  يو هنجار یمعرفت ییگرا غرب به کثرت يشد، اگر گفتمان فکر
از  یحکیمـان مسـلمان اگـر کسـ     يفکـر  ةبـود؛ امـا در حـوز   هـا   آن یناسازگار با مبـان 

فلسـفه و   ینو ناسازگار بـا مبـا   بیعج دم بزند يو هنجار یشناخت معرفت ییگرا کثرت
 یدانـان غـرب در نظـام فلسـف     االهـی  یفیلسوفان و برخ .بود حکمت مسلمانان خواهد

است، به  یمبتن یاصول متعارف و اصول موضوعه خاص ف،یبر تعار که ناخاص خودش
بخواهـد بـر اسـاس     یحال اگر کسـ  .اند دهیرس يو هنجار یشناخت معرفت ییگرا کثرت

در اصـول متعـارف    یاصـول موضـوعه و حتـ    ف،یعاراند، در ت گرفتهها  آن که يا جهینت
ملـزم   ينظردیتجد نیمنطقاً به چن نکهینظر کند، ضمن ادیخود تجد یخاص نظام فلسف

 ونظام با اصول موضـوعه   کیمترتب بر  جهینت یدستگاه منطق چیچرا که طبق ه( ستین
 سـت ینبر آن اصـول   یکه اصالً مبتن يگریبر نظام د یمتعارفه خاص خودش منطقاً خلل

ـ  ،یعلمـ  ةاسـت کـه در مباحثـه و منـاظر     ی، همچون کس)کند ینم وارد کوتـاه   لیـ دل یب
و  مـان یر يها مثلث در هندسه کی یداخل يایدرجه نبودن مجموع زوا 180 .است آمده

ـ درجه بودن مجمـوع زوا  180بر  یخلل چیمنطقاً ه ،یلوباچفسک مثلـث در   یداخلـ  يای
تفکر  ةآنچه در حوز .هستندمختلف اصول بر ی نمبت رایز کند؛ یوارد نم یدسیاقل ۀهندس
بـه آن   دنیدر رسـ  تیـ و قطع قـت، یدر خصوص حق هیحکمت متعال تیبه روا یاسالم

اصول فلسفه و روش در  ییو عالمه طباطبا يگفت، همان است که استاد مطهر توان یم
 یمبتن یخالص از مسائل فلسف یمسائل فلسف کیبر تفک دیکأبا ت شانیا .اند گفته سمیرئال

و درجه  فشارند یم يخالص پا یفلسف يها بر صحت مطلق استدالل یعلم يها هیبر نظر
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ـ نظر يسـر  کیرا که بر  یفلسف يها اعتبار آن دسته از استدالل زانیصحت و م  يهـا  هی
و  داننـد  یم یعلم يها هیاعتبار همان نظر ۀصحت و درج زانیهستند تابع م یمبتن یعلم

در  رییـ تغباعـث  امـا   شـود؛  یتحول ممدر علوم  رییلسفه با تغبخش از ف نیمعتقدند که ا
  . )478، 477، 65: 1374 ،يمطهر( شود یبخش خالص فلسفه سبب نم

هـاى خـود متوقـف و نیازمنـد بـه فلسـفه        علوم در اسـتوارى کـاوش   ۀنکه همچنا«
از باشد که  اى از مسائل متوقف به برخى از مسائل علوم مى فلسفه نیز در پاره ،باشند مى

اسـت کـه     جا مقصود بیان استفاده در این .انتزاع نماید مسئلهاستفاده کرده و ها  آن نتایج
اى از مسائل  نماید و این استفاده البته نحو نیست که پاره یفلسفه گاهى از مسائل علوم م

علمى استنتاج  مسئلهفلسفى از  مسئلهعلوم در صف مسائل فلسفى قرار بگیرد و یا آنکه 
 ،دیگـرى کـه جنبـه فلسـفى دارد     مسئلهه نحو است که فلسفه از مسائل علوم بلک ؛شود

   .کند انتزاع مى
دا کنند که با پیشرفت و توسعه تجربه تحول پیـ  ى کار مىیاه ایر علوم روى فرضیهس

دهـد و گـواه    یکند و نظر علمى ثابت نتیجه م یولى فلسفه روى بدیهیات کار م ؛کند یم
گیـرد ماننـد فلکیـات و     یکه مقدمات خود را از علوم م ىیاین سخن است که در جاها
  . شود یمتحول م ها د علوم با تحول فرضیههاى دیگر او نیز مانن جواهر و اعراض و بحث

فلسـفه از   گیـري  بهـره هـا و   هاى علوم به فلسفه و همچنین به نیازمندي به نیازمندي
قات علوم را مورد استفاده حقیج تیعلوم اشاره کردیم و گفتیم که فلسفه خواه ناخواه نتا

 . دهد یقرار م

شـود و   یکه در اختیار فلسفه قرار داده م اى است همواد اولیۀ ج علمى به منزلیآن نتا
اصـول موضـوعه فلسـفى عبـارت      .سازد یایق کلى فلسفى محق ،فلسفه از آن مواد اولیه
همـواره ضـمانت   دهـد و البتـه    یکه علوم در اختیار فلسفه قرار م است از همان موادى

توانـد صـحت و سـقم مطلـق آن      یعلم است و فلسفه نمـ  ةصحت و سقم مواد به عهد
  . که از مواد علمى تهیه شده تضمین کندرا ق فلسفى یحقا
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ش تـابع  ا درجـه صـحت و اسـتواري    ،هر استدالل فلسفى که متکـى بـه مـواد علمـى باشـد     
ل در بخش خـالص فلسـفه   باعث تحو تواند یکه م يزیچ مسئلهدرجه صحت و اعتبار آن 

شود، همانا دست شستن از اصول متعارفه آن است که به معناي دسـت شسـتن از کـل    
  .»است ینظام فلسف نیا

 گونه همان رایز شود؛ یدچار تسلسل م از درونغرب  یدر گفتمان فلسف ییگرا کثرت
ده انجامیـ  يهنجـار  یمعرفتـ  یـی گرا به کثـرت  یمعرفت يها و نگاه دیکه وجود انواع عقا

 یـی گرا به کثـرت  انهیگرا به نگاه کثرت تواند یخود م ،ییگرا است، وجود تنوع در کثرت
  . ابدیادامه  ،يریناپذ توقف به طور ،یطول يا سلهدر سل کهبینجامد 

درون  یو ارزشـ  یاخالقـ  یـی گرا و به تبـع آن کثـرت   يهنجار یمعرفت ییگرا کثرت
 یـی گرا شد کثـرت  یبررس گونه که همان ؛دهد نشان می يغرب ناسازگار یگفتمان فلسف

را دچـار بحـران، و تفکـر     بـرال یل یاسـ یس ۀفلسـف  انهیحصرگرا یمبان یو ارزش یاخالق
  . کند یرا از درون مضمحل م یستیبرالیل

  
  و هرمنوتیک ییگرا کثرت

  هرمنوتیـک   گرچـه  .است  تفسیر متون و  فهم  هرمنوتیک و ییگرا کثرت  اصلی  لۀئمس
  و امـروزه   اسـت   داده  گسـترش   انسـانی   علـوم   همۀ  کار خود را به  تدریج بهو   گام به  گام

  سیاسـت و ، فلسـفه،  شناسی معرفتسی، شنا روانشناسی،   در قلمرو جامعه  از آن  مباحثی
رو،   از ایـن  .دارند  ارتباط  و تفسیر متون  با فهم  آن  مباحث بیشتر  شود، ولی می  نیز مطرح
  . دارد  سزایی هب  سروکار دارند اهمیت  دینی  با متون  که  هایی هرشت  براي  هرمنوتیک
  خود دارند و وظیفـۀ   مخاطبان  براي  هایی و یا پیام  پیام  گوناگون  در ادیان  دینی  متون
  کند تا راهـی  می  تالش  میان  نیز در این  هرمنوتیک .ستها پیام  ز اینا  گشاییراز  مفسران

   .بیابد  لهمسئ  این  حل  براي
بدیهیات اولیه  ۀخالف استدالالت فلسفى خالص که بر پای هب علمى استهرمنوتیک 
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از  ؛را تضـمین کنـد  هـا   آن تواند صحت مطلـق  قرارگرفته که فلسفه مى متعارفو اصول 
از مسائل فلسفى که مبتنى بر قبول مسائل حسى و تجربى یـا حدسـى و    رو، بخشی این

با تجدیـدنظرهایى کـه در مسـائل طبیعـى و      ، بوده یا هستتخمینى طبیعیات و فلکیات 
  . شود مورد تجدید نظر قرار گرفته و خواهد گرفت یفلکى شده و م
همانـا تفکیـک مسـائل     ،الزم است مورد بررسى قرار گیرد بسیارهایى که  از قسمت
کنون دیده نشده که کسى درصدد این از مسائل متکى به علوم است و تا فلسفى خالص

دارد که پس از آنکه با دقت همه آن مسائل را نظر در  نگارندهیک و تجزیه برآید و تفک
بیان کنـد   مجال تواند در این آنچه مى .کنددر محل مناسبى بیان  ،تفکیک کرد یکدیگراز 

ـ   ههمین است که مسائل عمد سـتون فقـرات فلسـفه     ۀاى که در فلسفه هست و بـه منزل
لسفى خالص است و فقط قسمتى از مسائل فرعى علت از نوع مسائل ف ،رود یشمار م هب

هـاى فرعـى دیگـر     و معلول و قسمتى از مباحث قوه و فعل و حرکت و بعضى قسمت
و در حقیقت مسـائلى کـه   . باشدهاى علمى باید  است که خواه و ناخواه متکى به نظریه
 ،دمکلى و عمومى است مثل مسائل وجود و عـ  ۀمربوط به شناختن جهان هستى از جنب

 ۀعلت و معلول و متناهى و نامتنـاهى و غیـره جنبـ    ،ضرورت و امکان وحدت و کثرت
ها مبتنى بر همین اصـول   هاى فلسفى حسى اصول نظریه در سیستم .فلسفى خالص دارد

علمى نیز  ۀکه از جنبشود  مبتنى مىهاى غیرقطعى  بلکه گاهى بر فرضیه؛  موضوعه است
ز همه بیشـتر در ماتریالیسـم دیالکتیـک هویـدا     محقق شناخته نشده و این خصوصیت ا

  . است
  مفسـران   ، بلکـه گفتـه باشـد    تنها هرمنوتیک  که  نیست  جدیدي  نکتۀ» راز متن«تعبیر 

  اند و متـون  کرده  اشاره  نکته  این  به  از قدیم  گوناگون  ها و ادیان سنت  دینی  متون  رسمی
ـ ک را بایـ خاسـتگاه هرموت  ،نیرابنـاب  .اند خود را اسرارآمیز دانسته  دینی ت یحید در مسـ ی

  ،مکتوبـات  راهاز   پیـام   این .داشت  یهودیان  براي  1و اعالن  پیام  اي گونه .کرد وجو جست

                                                
1. Proclamation 
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  مقـدس   از متـون   که  گونه آن .است  رسیده  امروزي  مسیحیان  دست  به  مقدس  متونیعنی 
  صـورت   بـه   مسـیح   خدا در حضرت  که  است  آن  مسیحیت  اصلی  شود، پیام می  استفاده
  دیگـران   به  متون  راهاز   که  مسیحیت  اصلی  پیام  این .است  کرده  بشر تجلی  براي  خاصی

  داشـته   نگـه   زنده وجود داشته،  اولیه  مسیحیان  براي  که  اصلی  قوت  رسیده، باید با همان
 هـا  آن  مـدلول   مپیاو   مقدس  متون  میان  ۀیگان  ۀرابط  مسیحی  نظر، هرمنوتیک  از این .شود

  . است  قرار داده  و بررسی  را مورد بحث
نیست،   اتفاق  از سرِ  نکته  این .نیامد  پیش  اسالم  در عالم  گاه هیچ  زدایی اسطوره  لۀئمس
 بـا   میاسال  دینی  متون  باورهاي  گاه  هیچ  نخست آنکه .دارد  متفاوتی  و عوامل  دالیل  بلکه
  مسلمانان  در میان  عقیده  این  برعکس، همیشه  پیدا نکردند، بلکه  تعارض  نوین  بینی جهان
  از متـون  دوم آنکـه  .هسـتند   همخـوان   علمی  هاي با یافته  دینی  باورهاي  که  داشته  رواج
  د کـه شـو  مـی   استفاده  پیامبران، چنان  و معجزات  آخرت  وقوع  به  راجع  باورهایی  اصلی
از   باورهایی  مسلمان  مفسران  به ،رو این از .گذارد نمی  چرا باقی و  تردید و چون  جاي  هیچ
  روي  زدایـی  اسـطوره   بـه   گـاه  گرفتند و هـیچ ها  آن  و لفظی  حقیقی  معناي  را به  قبیل  این

  خـالف  مسـلمانان، بـر    در میـان   متعالیه  مانند حکمت  هایی وجود فلسفه سوم .نیاوردند
  داشـته   نگه  و لفظی  حقیقی  صورت  باورها را به  این  االمکان بولتمان، حتی  طبیعی  فلسفۀ

  هـا بهتـرین   فلسفه  این .اند نیز داشته  فلسفی  و توجیه  باورها تبیین  ایندر نتیجه است، و 
  . )1381، نیا قائمی( اند داده  ارائه  زمینه  را در این  حل راه

  چشـم   به  اسالمی  متون  زدایی اسطوره  دربارة  سخنانی  روشنفکري  مجامعامروزه، در 
و   اصـلی   خاسـتگاه   بـه   توجـه   و بـدون   با ابهـام   زدایی را اسطوره روشنفکران .خورد می

  اسـالمی   متـون   بـه   ،سیاسـی   خاطر عوامـل   بسا به  عمد و چه  ، به آن  اي زمینه  يها ویژگی
  آن  بـر طبـق    که  است 1گرایی و سخن، شمول  اندیشه  این  زیربنايدر حقیقت،  .کشاندند

                                                
1. Universalism 
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  مقـدس   متون  شود به می  مطرح  دین  از یک  مقدس  متنی  دربارة  را که  هر سخنی  توان می
هـر    کـه   اسـت   ایـن   تفکري  چنین  بر سر راه مشکل  ترین مهم .داد  تعمیمدیگر نیز   ادیان
  یـک   دربـارة   بحثی  اینکه  از روي  صرفاً  توان ود را دارد و نمیخ  خاص  يها ویژگی  متنی
  بحث  گذشته، خود اصل  از این .تعمیم دادنیز   دیگري  متن بهرا   شود، آن می  مطرح  متن
 کـه   اسـت   مواجـه   در تفسیر عهد جدیـد بـا اشـکاالتی    که  در مسیحیت» زدایی اسطوره«

در تفسـیر عهـد     ممکـن   راه  بهتـرین   و یا حتـی   تنها راهو   قطعی  را حقیقتی  آن  توان نمی
  . جدید در نظر گرفت

  
  گیري جهینت

ـ بـه تنـوع اد   گونـاگون  يکردهایرو نییمقاله، پس از تب نیدر ا  ،ییانحصـارگرا ( انی
 .میپرداخت ینید ییگرا کثرت ۀینظر یشناخت عرفتم یبه مبان )ییگرا و کثرت ییگرا شمول
ـ کـه در ا  يا یناختشـ  معرفـت  یمبـان  تـرین  مهم ، مـدل  شـد  ینوشـتار نقـد و بررسـ    نی

   .در صدق بود ییگرا انسجام و یشناخت معرفت
بـا اسـتفاده از آراء و    را، تیو شـکاک  یمعرفتـ  یـی گرا ینسـب  يسرانجام هر دو مبنـا 

   .مینقد گذاشت ۀبه بوت ،یشناخت معرفتـ  یفلسف يها شهیاند
 اگـر بپذیرنـد   .پذیرنـد  دارد یا نمـی  پذیرند که حق مطلق وجود یا می طرفداران تکثر

ند بگوینـد حـق مطلـق    توان میچگونه ، اگر نپذیرند آن مصداقی معرفی کنند و يباید برا
، در واقع، حق مطلق است و اگر نباشد کلی ةوجود ندارد و حال آنکه خود همین گزار

پرسـید کـه    تـوان  مـی  .حق مطلق وجـود دارد  ةکم یک گزار پس دست .اند چیزي نگفته
دیگـر   حقانیت این گزاره از کجا به دست آمده است و چه تفـاوتی بـین ایـن گـزاره و    

، ها وجود دارد؟ چرا از همان راهی که حقانیت این گزاره بـه دسـت آمـده اسـت     گزاره
این است کـه همـین    گرایی کثرتآید؟ تنها پاسخ  هاي دیگر به دست نمی حقانیت گزاره

 نخسـتین  گرایـی  کثـرت  ۀنظری، از این رو .استبلکه نسبی ، گزاره نیز حق مطلق نیست
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   .قربانی خود است
تـوان پرسـید کـه ایـن      ؛ زیرا میکند میتبدیل حق افراد شایسته نیز مشکلی را حل ن

چیـزي  ، کنند یا نـه؟ اگـر نـه    برابري و از آن حکایت می، واقعه ب، ادیان متکثر دیدگاه و
   .تعددي را باید پاسخ گفتهاي م تضادها و تناقض، گفته نشده است و اگر آري

از ارتبـاط   یستیرئال يا هیکانت را نقد کرده و نظر شناسی معرفتمدل  ،يمطهر استاد
ممکـن  ) معرفت به واقع یعنی( یشناس که بر اساس آن، معرفت کند میارائه  نیع ذهن و
صـدق،   تیـ در بـاب ماه  یـی گرا و عمـل  یـی گرا استاد در مقابل انسجام ن،یهمچن .است
صادق است کـه مطـابق بـا     یکند که مطابق آن، معرفت یابقت صدق را ارائه ممط يتئور

 يمطابقت وارد شده، بـا توجـه بـه معنـا     يکه بر تئور یاشکاالت ترتیب بدین .واقع باشد
 ،ياستاد مطهر از جمله یاسالم لسوفانیاز نظر ف) ییمبناگرا( هیپا يها االمر و گزاره نفس
   .شوند یرفع م

نـدارد،   یمسـتحکم  یجهـت کـه مبـان    نیاز ا کیجان ه ینید ییراگ کثرت ن،یبنابرا
ــ ــد نظر ینم ــتوان ــد یحیصــح هی ــ  .باش ــد و بررس ــس از نق ــرت یپ ــیگرا کث ــید ی  ین

ـ ادها و فرهنگ تنوع و تکثر ۀنیدر زم ياستاد مطهر دگاهیبه د کیه) یشناخت قتیحق(  انی
 ینـ ید یـی گرا کثـرت  حاًیصـر  ،يکه اسـتاد مطهـر   میدیرس جهینت نیو به ا م،یاشاره کرد

مانند  يدیکل میمفاه با شانیا .کند یرا رد م انیگرا سنت نیو همچن کیه یشناخت قتیحق
 یشـناخت  نجـات  ینـ ید یـی گرا کثـرت  یاخـالص نـوع   و کفر، قاصر و مقصـر، نجـات،  

 رفتـه یبـه جـز اسـالم پذ    ینـ یه دزگرچه امـرو  شانیبه اعتقاد ا .ردیپذ یرا م) رستگارانه(
انـد،   يکه فقط مسلمانان اهل نجـات و رسـتگار   ستیمعنا ن نیسخن به ا نیاما ا ،ستین

ماننـد جهالـت،    یطیباطل باشد امـا تحـت شـرا    یشخص ینیبلکه ممکن است اعتقاد د
   .اهل نجات باشد زیو انصاف او ن ،قصور
ـ اد هـا و  فرهنگ که در تنوع يگرید ۀنکت ـ تـوان گفـت ا   یمـ  انی  همـۀ  اسـت کـه   نی
اند،  شده یگوناگون متجل يها به صورت خیطول تارکه در  یگوناگون انیاد ها و فرهنگ
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ـ ا میبا الهـام از قـرآن کـر   . اند کرده یشاهراه و هدف دعوت م کیرا به مردم   عیشـرا  نی
 .انـد  نسخ شـده  ،يبعد عتی، در زمان نزول خودشان برحق بوده و با ظهور شرگوناگون

بلکه  ست،ین حاضر ندر زماها  آن یبر حق بودن همگ ان،یمنظور از وحدت اد، نیبنابرا
   .ستین رفتهیپذ دیگري نید چیآن، ه یخاتم و جاودانگ نیبا ظهور د
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