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 مقدمه. 1

دی ،تاخ ا دیا عمساائ کهعالداندینی،حتیعالدانبیهنگامی،تااعاتطترنبرستر
دینایباودکاهدرف اایآنهااآنآعردنا ،عدوماا موضاوعب ابمرانمیبهمرتبطباآن

دانستن جایا شاروۀعرعدباهمباحاببودن عخودیاانتداعخودرامت  قبهآنمی  یسته
بااشکالمواناهاتاضعترکر،داردکهدرم رطمشخصدی خاصح ورناآنتا،دینی
امابااعرعدنهاانباهع ار؛بهآندی باش نامنتق یانامؤمنگوینرا هایتوان پاتخمی

تاونهیباهرعدکهباابایهایمخت ف،بررآنمیپرشبر فرهنگا برشرتانهعت امالت
درگراریۀآتاتانمذهبی،بشردراهایعقر تیتفاعتهاآنسهایفرهنگیعدررأتفاعت

هاایلا ربی(شار آننظرارنناگهاایپرتارا ندوناهتارععدراقعدرقی)بسرارپرچر ه
ضخررفرهنگعتانضخاودۀپوتتگرردجبادرکای برربودکهمتفکرانکوشر ن ا  ترار
متفکارانمرااندرهاابرابنا جدیگارتانضبررعنبرابن عراهیبارایت اما باابهایرع نه
ناانهایمخت ف،فر سوفاندی درای مسررراهبسراردشوارتریدرپارشداشاتن جحو ه
جناانهرا اتاضکهت مدرایا مساررنهاادهاتضگامییکیا ان یشدن انپرشهر 
«الا ی»ادیاانۀهدودخ عربهعامآنبودتابتوان م نایبه«دی »نگاهیف سفیبهدنبالبه

گارایعیاراندرحا امکاانا مخالادهگذرنهانرا یری تقفگردآعردعا ای ره
تق یراتض،اماااعدرمساررخاودباامواناعتاب کن جغایضهر غایتینرکوع گرریپرش

فر ساوفاناشموانهش جهر درای دعرانبابساراریا بن ینظریهفراعانیبرایلورت
اتاضع هدرتراترنهان)چهموافقعچاهمخاالف(عاردمباحثااتمف ا ع دایشا 

ا مکاتباتعمقاالتعکتبف سافیدرمن ار شایتالخبانه58درنترجۀآنطیبرشا 
کوشا تااباانگارشنایمان هاتاضجهرا مایبرا اععمنتق انعموافقانش مرنهای 

نگرشکالمی(مفهومآنراعاکاعیکن :نایبهف سفیبهدی )

ف سافۀدیا م ناایباهشاود،ف سافۀدیا درغربمالحظهمیکهچنان،تاای اعاخر
امسر ی(ا خ اتدرکابمسر یدرنظرگرفتهش هعاتاتا برمفهوممسر ی)یهودی

هداۀدانرردرال ف سفۀدی هرچم ا عدیتینا اردعباهکهمیداشتهاتضجدرحالی
من اتضجبهای ترتراب،درطاولدهاۀادیاننهاندرعر گستردگیعتنوعشانعالته

ان کهبایا باهایا امارتوناهطوررع افبعنیاحساسکردهاخررفالتفۀدی غرببه
هاایبناابرای درنوشاته؛کنن کهمسر رضفقطیکیا انواعدی ال یدرنهاناتض
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ه،یاامسائ دهن جایا گراییدینیاخت اصمیکثرت ۀئسمن ی ف  یرابهموضوع
ج(Hick 9111: 806شون )هایت قرق،انواعمتفاعتیراشام میحرطه

ایا ند رضنهاندرتنضادیانابراهردی یساضبخشعد هناکها آنهر ،ا نظر
اش ،بایا تفسارریخواه منادیارتباطبر ادیانال ینهانبف سفۀدی میاگرکنن ،ندی

ضاد حفاههویاض،باشا جبارایهدار منظاورهااآنا دی ارائهده کهشام تدامی
ۀارائاآمراببااشار دضمسائ ارتبااطیاتت ااکوش تانشانده چطورمی،مسر یخود

کن :ت  ر مناتبا مفاهرردینیراضرعریمی

ت  ر مفاهرردینیعبارتاتضا ت  ر ف سفیا مفاهرردینیغررمسر یکهشاام 
ا تبرا هاایی مرناهدردرغاربت قرقااتیهکاچناانشاودجادیانغررتوحر ینربمای

تناتختدرکاببارییبوداعییهن عیادرم نای،انگارهایشرتیا عرفانعح تتبرر 
ماننا انتهاهییبوداۀان یشدر،گیبه ن گیدیگرهدانیشخ یا ی  ن پرتشای 

(انجامگرفتهاتضعنرابت قرقااتیرعیدیگارمفااهررمهارخألکس(،شونرته))هرچ
ای،ت  اد یاادیلورتمقایسهلورتن اگانهعچهبهلورتگرفتهاتضجاماچهبه

پرداختاهشاودجدرعاتاعایا هاآنان کهبای بهباتیمان هچنانهرا ای مفاهررال ی
فالتافۀدیا هکاچناانگرارد،ی عت ضرادربرمیتربرشحو ها ت قرقاتف سفی

راباهادیاانشارتیشاانقیعالکننا عغربا با تری افقبهای موضاوعنگااهمای
.(.ibidان )داده گسترش

ی ابتنابهدی خااصترکرباای نگاهاتضکههر درنظرداردباتفسرریف سفیعبا
درعاتاعموضوعپرتتشیاامرمت الیدرادیانشودجهاآنعاردمسائ ال یدی عدررأس
کوش اشاتراکاتعافتراتااتدی میۀدارن تتونبرپانگهمنبلۀهر باشناتاییامرمت الیبه

ایا مق ماهعاردب ابادیانرادرای  مرنهبراب عبهی امرعاح دتاضپرا اکنا جباا
ال یاعخواهررش جۀنظریدرموردی کتابنانهر ترمهر

گراریتفکاراعشاک ۀن ودربخشنخسضای نوشتارم رفیکوتاهیا نانهر ع
نایگااهآنچنار هارعکاردخاواهررم رفایک ایراتپساثرعف ولآنکنررجارائهمی

خاللهتوضار خاواهرردادجدربخاشدعمایا مقالاهطوربهدیگرمتفکرانرانربمراندر
انداالتاخ بهن جتفکرمؤلفآنۀن وچنر هرگرریای اثرعهایشک  مرنهدرمورد

آثارمرتبطتوضر خواهرردادجدربخشتاوم،مباانیمراندرخواهررگفضعنایگاهاثررا
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تاثثرراتایا کتااببارچنر هرع،گررینظریهدرآنشناختی،شروۀشک ف سفیعرعش
مرتبطباآنرابانگاهینقادانهبررتیخواهررکردجبخشچهارمعپایاانینرابۀان یشتپهر

بهنق عار یابیرعشیعک یاثراخت اصخواه داشضج

 معرفی مؤلف و اثر. 2

درشاهرایمتوتاطدرخاانواده7377ۀژانوی78(،John Harwood Hick)نانهارععدهر 
عیت  ارالت7(ا ایالضیورکشایرشدالیانگ رسمتولا شا جScarboroughاتکاربورع)

ک رسااایبااه7398درتااالاتدااامرتااان عبااهناااابتاا اییعمتوتااطهرادرهدااان
(Hullحقاو دردانشاگاههاال)ۀرشاتپروتضجاعت  ارالتدانشاگاهیرادر پرعتستان

نراتس،مرا ،تاالگیآثاارنرچاه،الیابهفا هکردجهر پرشا عرعدبهدانشاگاهدر آغا 
عدرضاد مطال ااتشکتاابیمرباوطباهرامطال هکاردعرات ،شوپنهاعر،عایته ،فرعی 
دتاتشرتار کاهآنراناذابعباه(Theosophyایشارتی)هاحکدضالهایدرتانض

متقاع کنن هیافضجی تالب  ا ای بودکهاععارددانشگاههالشا جهرا دردانشاگاه
ن یدربارۀمسر ضراآغاا ۀمطال عش باگرعهیا دانشجویانبنرادگرایمسر یآشنا

اثاراعگفتاۀخاودبهشودکهاعحال میایم نویبرایجدرهدر ایاماتضکهتجربهکرد
کن :چنر تولرفمیگذاردجاعای تجربهراای اشمی ن گیردعدرقی

کهتوارباراتوباوسدرحالی،کردم،رع یدرمرکبشهردرهالت  ر میکههنگامی
ایکاهتجرباهگاهفراموشنخواهرکاردجایبرایررخدادکههرچایبودم،تجربهدعطبقه

تادضباهنااهشا ن عناوریا آنهاگشاودآتدانییگوفراترا هرتولرفیاتضج
عنودمراترشارا احساسبهجتیکردکهدرپاتخباهعشاقعدراقۀهدتابر ع م 

آعرمکهنتوانسترن ویتبسرعدراقخاودخاطرمیبهخوبیبهبرتریحال آم هبودج
 اگارمساافراناتوباوسباهما  یدرپاتخبهخ ابودجشاایلبخنگوییرابگررمکه

خن دجدلر میایهسترکهبیانهکردن کهدیوکردن ،ت ورمیمی نگاه

رفتاهباهدعاوتیندایا ،رفتاهکهدرآغا برایهرا چنا انمط اوبندای،ای ط ب
شودعیبالذتیعظررعهرجانیعدرقعاردنهاانشودکهباعبمیبخشتب ی میرهایی

گاردد،اماااشباا میدعتاتانمسار یۀح قمسر یشودجاعپسا ننگبهدانشگاهعبه
خودهرا ت برربهکن ،چراکهارتباطشباای دعتتانفقطبرایم تکوتاهیادامهپر امی

عیشا هباودکاهایا ا تاوی«تا یهایمشک پرتش»هایف سفیمونبطرحآمو ه

http://en.wikipedia.org/wiki/Scarborough,_North_Yorkshire
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ن ارن جهر درآکسفورد یرنظاراتاتادهاآنچن انیبهیافت پاتخیبرایۀعالتدعتتان
ارچوبیهااشراباموضاوعتا عی چرتالۀدکتری،(H. H. Priceهنریپرایس)،ندایشراه

7358 گبین درتاالرابرایآنبرمیداعتقاعایدانبر نسبضکهعنوانبرایم رفضدینی
لاورتباه(Faith and Knowledge)ایدانعم رفاضاتدامرتان کههفضتالب  بانامبه

اتتادیالهراتدانشگاهبررمنگاامبرگبیا هبههر 7391شودجدرتالکتابیم تبرمنتشرمی
دراعگراردجعیشاک مایگرایایکثرتۀنظریشودعا هدر  ماناتضکهنطفۀاعلرهمی

شودکهنامخودرامیAFFORنامبههایخوددرحو ۀمذهبرئرسنهادیف الرضادامۀ
لورتبهچنر هراتض، فته(گرAll Faith For One Race«)ادیانبراینژادانسانیهدۀ»ا 
کردن نرباه افتقریبمرانادیانرادنبالمیهاآن مانریاتضتهند رضدیگرکههر
ع،هایخودرادرف ولچهاارده،پاانبدهگرردجهر شرحمف  ای ف الرضعه همیبه

گامنظریاتاعداردجبهگامگرریآننشانا شک مطال ۀکهاتضنامهآعردهشانبده ن گی
هاایم تبارانگ ارسعآمریکااتا ریسعهر دردانشاگاه7303تا7391درح فال 

نشر باآدابعرتومتر عمناطق،عدرتفریبهتریالنکا،پنجاب،هن کن میت قرق
اعاثاراثرگاذارتری ها مرنهرابارایچاا ای هدۀکن عدی شرتینربآشناییپر امی

آعردجاهرمیفر
تاری اثاراعیافتاهاذعانمنتق انتکام بهی کتابخودراکهترمهر7303هر درتال

تفسارریا دیا :پاتاخبشارباهامارمت االیگراییاتاضبااعناواننظریۀکثرتدر مرنۀ
(An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendentمنتشارمای)کنا ج

ن ابنظارمنتقا انعمخاطبااناتاض،در7هایگرفاوردکهحال تخنرانی،ای کتاب
ناوانبهتاری کتاابدینایا آنعبه7337رادرتال9گرعمررنایبۀبودعتوانسض موفق
یافتاۀنظریااتهرا عحالا تاوامتدامیت قرقااتنترجۀتوانکن جای اثررامی خود
اغرا نرساضاگاربنابرای ؛پختگیععدقان یشۀاعاتضگرمرح ۀدانسضکهندایان اع

رع،هدار ا کدالب انررجای کتابراچکر هعع ارۀنظریاتهر درنهایضپختگیع
تاوان عایاایمخت افنظریااتهرا رارت بانق عبررتیایا کتاابماینظرمیبه

ن هکتاابدردعتاثلرفشناخضعمشکالتعم  التآنراندایانتاخضجالبتهنویسا
باهبساراریا اشاکاالتعاتاضت ریاردرآعردهۀرشاتباهخودکهپسا ایا کتااب

عاردبرم توایای اثرپاتخدادهاتضجای دعکتابکهدرنایخاودبسارارانتقادهای
(کاهدرتاالThe Rainbow of Faiths)هارنگر کدانایدانان ا :ان عبارتحائباهدرض
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ف ساافۀدیاا گوهاااییدرعگفااضعSCM Canterbury Pressانتشاااراتا تااوی7335
(Dialogues in the Philosophy of Religion)انتشاراتا تویPalgrave Macmillanدرتاال

انتشااراتا تاوی7889نربدرتاالتفسرریا دی منتشرش جعیراتضدعمکتاب7887
Palgrave Macmillanت رمؤلفکتابمنتشرش کاهحااعیبرخایبهخوبیۀمق مراههربه

هابهنق هایع دیمتونهای کتابطیآنم تبودجپاتخ
پانجدرتالابلف همق مهعفهرتض97راههربهلف ه979درتفسرریا دی کتاب

بن یش هاتضجابت ایکتاببهدرآم یکوتاهدرباارۀتفسارردینایا بخشال یلورت
درباابالطالحعیتگنشتاینیشاباهضخاانوادگیعمالحظااتیبرمبنایی عت ریفدی د

عنااوانباااشناتاایعبااراهر عنااودخاا ااخت اااصداردجدربخااشنخسااضعالااطالح
ناتاایعدرچهااارف اا بااهمفهااومپ ی ارشا منظاار(phenomenologicalپ ی ارشااناختی)

انا کاهخواننا هطایرعنا یشا هیطراحاین اوباهپردا دجف ولای بخاشمی دی 
عناوانابهاامدیناینهاانبااگرریدی آشناشودجدربخشدعمنربپ ی ارشناتانهباشک 

(thereligious ambiguity of universe)،: ضاد بررتایباراهر اثبااتعناودخا ا)ماننا
هاایکالمای،تنض(درتجربۀدینیع،شناختی،اخالتیشناختی،عنودشناختی،غایضنهان

کنا جمای طارحبارهشردرای ۀمسئ چالشگرایانهبام ورنهانب عنخ اعب ثیطبر ض
را،گرایایانتقاادی(مبانیعاتاعepistemologicalشناختی)بخشتومکتابباعنوانم رفض

کنا جاماابخاشچهاارمطیششف ا تبرار مای،نانهر اتضۀنظریم رفتیۀپایکه
الا یۀنظریاده ،چراکهنویسن هدرایا ف ا مرکبیکتابراتشکر میۀهستنوعیبه

ذیا عناوان،کنا جایا بخاشعتبرار مایررتایب،اتض«گراییدینیکثرت»کهرا،خود
(personaeگارا،تشاخص)کثرتۀفرضر(عتهف  religiouspluralismِگراییدینی)کثرت

درماوردنانهر نظریۀ(حقرقضم  ،impersonaeعع متشخص)،حقرقضم  
کهبهم رارهاایار یاابیادیاان،کن جبخشآخرکتابا دی راتبرر میاعتفسررخاص

(رابرل رداردکهدرچهاارف ا criteriologicalاخت اصدارد،عنوانم رارشناختی)
درماوردما عاهایمت اار ۀمسائ ع،ایا م رارهایرتتگارشناتانه،اخالتی،اتطوره

کن جحقرقضب بمی


 نقد و تحلیل خاستگاه. 3
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طاولدرمؤلافآنۀدغ غگرندایانتفسرریا دی اشارهش ،کتابا ای پرشطورکههدان
طورکاههداانی اثرگردآعریش هاتاضجدرتالبکهنهایتا اتضتالرانت قرقعت ریس

تاثثررفر ساوفانینظرارکنتاولت اضافکاراععدرقا ،شودمیکتابدرمق مهمتذکرۀنویسن 
شناتایم رفاضۀریشاعای نا ایا اتضعنرنراناتدارتبوده،اتدرض،عی رامآلستون

گراریتفکارشاک ۀن اوعنوانی نئوکانتییادکردهاتاضجبهتفکراعتضکهخودا آن
ایکاهدرایا بخاشش ،امانکتاهنویسن هبراینگارشکتابدربخشتب یتوضر داده

یبهترباهپاتاخیناامعرتدتضهایمخت فبرایت فرقدانشدرموردحائباهدرضاتض
نراا ا بهچنر پاتخیبییابیدتضبرایپرتشمؤلفاتضجنانهر م تق اتضبرای

اکوشا تامای هاادادنایا داناشتاراراکناارهارع رتاریخعپ ی ارشناتینرساضعبا
ایا شواه راگردهرآعردجمجدوعه
هاایه مرنادرپسا طیمراح مخت فت  ر عت قرقعنگارشچن ی کتاب،هر 
اع(بااعیراتاتاریTruth and Dialogue)عگوگفضحقرقضعا ند ه،ف سفۀدی مخت ف
(کاهدرGod and the Universe of Faiths)هااخ اعنهانایدانعکتاب7318درتال
ایراپشضترگذاشضجاعدرتالبسرارپرمناتشه7311متشرش ،درتال7319تال

(راکهباThe Myth of God Incarnation)تجس خ ااتطورۀای تالعیراتتاریکتاب
گراردکاهدرآنتفساررمی عه هنگارشدرآم هبودبربهنامهبیششنفرا متک دانکارهر

عنترجاۀحالا ا ایا ت قراق،بااعنودشودمی تجس عمسر با برنیمسر راناتنتی
هاییکهمؤلفانآنباهرداشتن ،ای بودکهتجس خ اعن درمسار رانبایا اماریتفاعت

 گاهنرابای دیمنشثجکردایتفسررایاتطورههگونبهحقرقیدانسض،ب کهای آمو هرابای 
عاتافباودکاهاگارخوبیبرای انتقاداعبهخاتض،چراکهبرمی گرایهر کثرتنظریۀا 

باش ،مسر رضتنهادی خ ادرنهانادیانخواه بودعای آمو هبا مسر خ ایمتجس 
بودنهدۀادیاندرت ار بودجاماانتشاارایا کتااببارایحقبردرمورداعاتاسدی گاه
کاهدرنواماعع دایعدینایمسار یطاوریبه،درپیداشضهایگبافینربهر هبینه

نویسن گانآنبهال ادعخرعجا ح عداعتقاداتمسر یمتهرش ن جهر درهدر تال
کن جگراییتج ی چا میکثرتنظریۀتربرشراهرباتف ر مسر رضدرمرکبکتاب

ما تتاهتاالدردانشاگاههبا مانبات ریسدردانشاگاهبررمنگاامهر7313ا تال
 ماانیرادرۀفالا ت قرقاتخوددرای ۀنترجدی اتضعۀف سفآمریکااتتادیکالرفرنرا
هاایبساراریداردخا اناامعناوانبامقاالتیباموضوعتنوعادیانمجدوعهدر7308تال
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(God Has Many Namesمنتشرمی) ۀمسائ باهکن جای کتابحاکیا تغررررعیکردهرا
ا موضااعکااالممساار یبااهایاا ا ایاا پاارشکااهتااا،جهراا اتااضتنااوعادیاااننرااب

تااا موضاعاتاضهرّخودرابرایا تاراردادهتربرشدرای کتاب،پرداخضمی موضوع
ف سافۀدیا ت ا یکرتاینهاادپارش7307جاعدرتاالکنا هتونهمسئ ای بهف سفی

شاودجرعیکاردف سافیایا پذیردعبرایدهتالمقاررآمریکاامایدانشگاهکالرفرنرارامی
تاالۀهرا درکالرفرنراتاض،دهدانشگاهبهرعیکردکالمیبررمنگاما عوام الا یاتاماض

طاولدرتاثثررنباودجنانربدرانتخابهر بیمتنوعفرهنگیعدینیآنۀنام کهای ضد 
هایبساراریراهاعکنفرانسبرنامه،ههر درکالرفرنرابهت ریساشتغالداشضهاییکتال

برگابار«هااینهاانهاییدربارۀادیانعفرهناگبرنامه»م یردرمقامبام وریضتنوعادیان
تاهدیا ،یا خا اکتاابیبااعناواندرتالابهااکردکهمقاالتیکیا ایا کنفارانس

(ThreeFaiths- One Godباا)(اکداا عیراتااتاریادموناا متاابرEdmund Meltzer)در
مباحابپ ورالرساردینایمنتشرش جهر درهدر تالکتابدیگاریبااناام7305 تال
(Problems of Religious Pluralismرامنتشاارکاارد)جایاا کتااابکااهمجدوعااۀمقاااالت

چا رتر هبودعیاادربهگراییدرمجالتم تبرکثرتدر مرنۀکهتاآنرع )اتض هر 
گراییدینایاتاضکاهکثرتدربابدی گاهخاصاعدهن ۀنشان(هاارائهش هبودکنفرانس

ان جی کتابعرضهش هدرتالبیتربرشبابسطعت درق
تفسارریا دیا کتاب7303شون تاهر درتالایمیهاخود مرنهتدامای ف الرض

نخساض:اتض تونهتاب جای کتابا چن نهضچا کن ۀآمادراپسا پنجتالت قرق
عاتاضهایتخ  یهرا تاثلرفشا هپیکتابدرای کتاب،هاشارهش کچنان،کهآن

ا ند هتجس ،براهر اثباتعناودف سفۀدی هایمخت فه مرندرهایپرشر اعکهکتاب
منتشرشا هبودنا ،چارااراهدیگرعاتعموضو،هشر،عق عایدان،ناعدانگیمسئ خ ا،

درمقایساهبااان عنوعینام رضبهافکاراعدرای کتااباعدرت عی کتابحاضربوده
ل اا باهشناتایکاناضکههر باتثثررا م رفاضدعمآن؛اتضشبخشر هدیگرتثلرفات

من یا رعیکردهایپ ی ارشاناختی)بارایت  ر یباتیندان هعبابهرهۀحو رعشینربدر
ن یا یبارۀپنجارکام بهایا اماراخت ااصدارد(طوربهمثالف  نخسضکتابکه

باهنااایا ت  ر یگشودهاتضجآخری موضوعیکهدرۀحو یدرف سفۀدینهاینگرش
کاهاتاضا دی عرضهکرده«تفسرری»آنتونهخواهرردادحال کتاباتضکهمؤلف
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توانا مرن ایمناتابدراختراارمای مطالبکتابن وۀعرضۀنویسن هعنایگاهبهباتونه
ترارده جنام قق


 نقد شکلی. 4

جامعیتصوریهایمؤلفه8.1
رتا ماینظربه،اتضهادردانشگاهمشغولدرسعب ببودهمؤلفکتابتالناکها آن

درنظارداشاتهاتاضجایا اثارعانا مق ماه،خوبیبهبراینگارشای کتابمخاطبرا
شناتایمف ا کتاابچنر هرهایاتامیعموضوعی،عگفتار،فهرتضمف  ،ندایهپرش

چنار هارتوان برایخوانن هبسرارمفر باش جکتاباتضکهدرپایانکتابمی588حاعی
موضوعاتکتاابخوبیبهان بن یش ههایکتابدتتهتیکهدربخش یرموضوعال ا به

ان جگرفتهخوانن هتراررسدتضبن یعدرتقسرر


کیفیتچاپیوفنی1.1
ا کاردهاتاضمنتشارPalgrave Macmillanانتشاارتم تبارراکهکتابحاضرآنبهباتونه

ا طرحن  تااناوع،ایچا کتابحرفهاتتان اردهایباالیفنیبرخورداراتضعموارد
درآنرعایضش هاتضج،چنرنیکاغذعحرعف


روانیورسایی9.1

کنا عنویسیاحتارا مایۀپرچر عا اطنابعداردکتاباتاتا ت دیرعانعرتاۀنویسن 
مد وا الاطالحاتتخ  ایعمفاهررکتابکهآنباعنودکه،اتضهدر امرباعبش ه

گراردمتخ صترارۀخوانن رسدتضراحتیدرمنطقیاتض،برایمطال هبههایاتت الل
عخرندالتتردرگرکن جپرچاعرادرترکرع

 نقد محتوایی. 5

ا ب عانتشارموردتونهدانشگاهراندرتراترنهاانباودعمواضاعتفسرریا دی کتاب
جدراکثارشا بررتایع دایم تبارشا هدرآنطایمقااالتمخت فایدرمجاالتطرح
اشاکاالتعاردهعنظریااتقابا عدرمهاتفا ای مباحبنویسن ههرشرکضداشتبهتریب
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ایگذراباهبرخایا ایا نقا هااشارهناای رتربدی گاهخودراطرحکردهاتضجمادر
 دج هررایکتابخواخواهررکردعتپسباشروۀدیگریدتضبهنق عتنجشم تو

ا مشاهرریکهب  ا انتشارای کتابعدربارۀم ورمرکبیآن،ی نایپ ورالرسار،باا
مرکار تاوانباهکاوی انا مایم تبارشا ههر عاردمناظراتمکتوبع دیدرمجاالت

(Meeker 6008(مهدضتاایضرشابر،)SaitReçber 6002( ف را کاوئر،)Quinn 6002،)
 J. Insole(،کریساتوفراینساول)D'Costa 9118(،گاعی دکاتتا)Kraft 6008نردبکرافض)

(عByrne 6002(،پرتاربرارن)Yandell 6002(،کربیان ل)Rowe 9111(،عی رامرع)6000
هاایهرا (اشارهکردکهفهرتضمقاالتایشانعپاتاخPlantinga 9112آلوی پالنترنگا)

ش هاتضجشناتیپایانهدر نوشتاردرجدرکتاب
کاهدر«رایی،عامتراا اتنظاریگرایای،ان  اارگکثارت»ۀدرمقالا:9کوی مرکار

یباهانتقادهاایعاردبارنظریاۀ،مرکردردعبخاشالا اتضمنتشرش ه7889 تال
پالنترنگاا،موضاعهرا عهاایضاد براانانتقاد،پردا دجدربخشنخساضمی هر 

توافااقعدرااقدربااارهشااثنمنطقاایباعرهااایدینااین اشاات دلراا پالنترنگااارابااه
ضد فر شثنمنطقیماوردنظرهرا ،،دان جدربخشدعمهرمیعگوگفضتاب غرر

 عکشاچاالشمایباهاتاضگرایخودتاراردادهکثرتۀمبناینظریاعاخالتیراکه
مسائ ۀا توانمشاکالتناشایندی«دعتتینوع»برمبتنیآعردکهبااخال اتت اللمی

جکردتنوعادیانرامرتفع
حقرقاض»مفاهرر«هر ،حقرقضم  عحق»:رشبردرمقالۀ5مهدضتایضرشبر

کاارگرفتاهاتاض،بررتایگراییدینایباهرا،کهنانهر درکثرت«حق»ع«م  
آعردکاهنبدهرا ،اتات اللمای«حقرقضم  »کن جپسا مرعرمخت رمفهوممی

توان ذی تدایبیکههر بار شود(ندینامر همیحقیااهللاتالم)کهمفهومخ ادر
آیا عتوتاطتجرباهدرمایکهبهچنان،آن«حقرقضم  »نفسهعفی«حقرقضم  »

شاودکاهندونمایشود،گنجان هشودجدرنهایضرشبربهای نترجهرهانسانفهدر همی
(اهللبناابرای  )عحـقع«حقرقاضم ا »نظارهرا بار (موردparallelism)توا ی
توان مونهباش جندی

کاهایا باابراان،«گرایاناهباهادیااننگاهکثرتنبودنمدک »ۀاعدرمقال:9گاعی دکاتتا
رشودهرچنا بناابااین ارد،متذکرمیاتاتا منطقپ ورایسرباان  ارگراییتفاعتن ی

کاهپرارعانآنبااعنودیتارارداردعیان  اارگراقابا مگرایایدرتنضهدرشگی،کثارت
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آمرابعگراییم تق ن برتااخت ما عراتدارایحقرقاضان  ااریکاارینخاوتکثرت
هاایبراباریبارایرتار نباهرتاتگاریعدفاعاتضعتداامیادیاانباالقوهراهتاب غرر

گراییمنطقا هدرشاهتکهکثراتضچنر دی گاهی،اتت اللآعردهش هقاب م،دران حقرقض
نا اردج گرایینامرا هشاودعناودیکهکثرتچربدرعاتعیاتضعیلورتیا ان  ارگرا

-highای)دادنای مط اباتاضکاههارچمبناایاتاتایه فال ینوشتاردکاتتانشان

groundگراعنودن ارد،چراکهمنطقآنتفاعتیباموضاعان  اارگرا(درموضعفردکثرت
جن ارد

مقااالتدرتالابمکتاوبعلورتبهانتقادیاتضکهۀهاندونای تهموردا مرانده
البتاههرا اتض؛عاردش هاتضایکهدرکتابخودت ویرکردهرتدیبههر عنظریه

 مقالهرامنتشرکردهاتاضمکتوبعدرهدانمج هکهمنتقلورتبههاانتقادۀتقریبا بههد
ج(Hick 9111; Hick 6002; Hick 6008)شا هاشاارهۀ،ا ند هباهتاهمقالااتض دادهپاتخ

باههدار تاهنااایا ه فای نوشتارعرعدبهای مباحثاتنرسضعفقطبرایمثالدر
هاایهرا بسارارب نا اتاضعخاودعپاتخهاانتقاداشارهش هاتضجالبتهفهرتضانتقاد

دیگاریهااینظارا انتقادبالرف،امادرای نوشتار؛توان موضوعپژعهشیدیگرباش می
تفسارریا لرفا بهخودکتاباتض،گرایینانهر عاردش هکهبهتاختارنظریۀکثرت

کنررجانتنابمیهاا اشتراکاتعتکرارانتقادناکهمدک اتضتاآنپردا یرعمیدی 


انسجامونظممنطقی8.5
تارکاراتاض،ش ه دتضی فر سوفدی خبرهنگاشتههبا دی تفسرریکتابناکها آن
اییافضعنظرمنطقای بهترتربعاتتنتاجمطالبدرآنتواناشکاالتلوریعمترتبمی

ۀارائاکن نهایتا باشناتیعبراننظریهادامهپر امیکها پ ی ارشناتیدی آغا عبام رفض
ل اا باهایبرمؤلفگرفضعبارعکسنهضشای نتوانخردهیاب جا ای م رارخاتدهمی

نسضج آعریعارائهمط بعیبهرهندعۀشروا بای آمو شی


منابع1.5
بهمنابعالا یادیاانترکرتونهاتضکهنویسن هتاب منابعکتابحاضرای انتقاددرمورد

باوده ایبارایتناوعادیاانریاهنظۀارائاکهدرل دببرگمران هکردهعبادرنظرگرفت آن
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چراکاهنویسان هبااایا ؛ض فای کتاباشاارهکاردنقطهتوانبه،ا ای نهضمیاتض
بهنظریاتال یادیاندرباارۀمساائ یترکراتضایفرادینینظریهۀارائدنبالبهرعیکردکه

دهنا ،اتشاکر مایاعرۀنظریاال یۀهستکه،عع لالهی،رتتگاری،نجات،خ اا تبر 
دعمماننا دتاضنایتدرکببرمت الا یادیاانا مناابععرعدیافتهعشاه انخودرابه

عراهبانذکرکردهاتضج،ت یسان،لوفران


تحیللوبررسی9.5
توانبهدعنکتهاشارهکردکهنقاطضا فعای کتابمیدرموردت  ر عبررتی،ۀننبا 

تا دجتوتمؤلفدرای بخشرارعش می
،کا ادیاانراا ادیااناتضدرت  ر دی عرعشپ ی ارشناتیکههر پرشگرفته

پرشا تاریختارع گارکنونیدرتهتط )پرشام ور،م اور،پساام ور(درنظارگرفتاه
هاایآتاربمنشاثبهادیانالهیعادیاانغررالهایتانی یاتضکهنگاهای درحال؛اتض

تاضدرهاآنکهبات الررادیانیکاهدرلا دآشاتیبار ند هآنا ،منطقیعت  ر یاتض
تخنیبااادیاانپردا یبامشک هرعدرگامنخسضعپرشا نظریهگرردمیت ار ترار

رعخواه ش جرعبه
کاهبارایگساتران نرانایعحیدرادیانعدال چتریبهدینیۀتجربدادنترارم وربا

تجرباۀدینایگوییبهمشاکالتا دتضدادهعا پاتخاتضبرتدامیادیاندرنظرداشته
برشتربا  دهاتضجعکرهاا ند هتباع بر تجربه


هماهنگیبامبانی1.5

ف  کتابرااخت اصدادهاتاضپنجف  ا تهخودنظریۀمؤلفبرایتشکر مبانی
اتاتایآناتاضکاهمباانینکتاۀتضجاماااعاهدرضمبانینبددهن ۀنشانکههدر امر

انا ،حااعیکهبخشاعظدایا کتاابراباهخاوداخت ااصداده،نانهر موردنظر
برتاراریهما عیهداهنگیبامبانیادیانیاتاضکاناهاآنتری کهبرنستهان مشکالتی
کن کهعیا الا اتاتاینابرع میجمشک دیگرهر درآنهستن هاآنارتباطبر 

مت اف«ناپاذیرعلاف»عا علعآنراباهلافض«حقرقضم  »تبرر درموردخود
شاناختیاثارباا(جالبتهمورداخراررادربخاشنقا عت  را رعشHick 6000کن )می
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بنا یباهدادجتومر ناهداهنگیبار یکههر درپاایتوضر خواهررتربرشنبئرات
ت ریفدی اتضکهدربن آخرای نوشتاربهآناشاارهدرمورداتضمبانیمرتکبش ه

جررکردخواه

انطباقوجامعیت5.5

بااراههارم راضناایا کهگاهآنتوتیدری نظریهل ا شود،اماۀتوان نقطنام رضمی
تاب راض،ح م قولیپوشاشدها تاانطبا باش عبتوان موضوعاتموردب بخودرانرب

توان بهایا مق اودمی ناکهتاآنشنویسن هبرآناتضاتتنادراداردجدرکتابهر ،تال
کوشا تاامی،شواه ا ادیانمخت فعگاهمتنافرۀارائضد ،دتضیاب عبرایای منظور

باهدشراشام هدۀانواعادیانببرگنهانکهپررعانیدرعالردارنا بگردانا جخوۀنظری
توانا شاودکاهمایمای پوشایگرریبر ادیانچشارالفیچشرا موارداختهدر منظور

شود،ا ند هتفاعتبار خا ای ن یبهنظریهمؤلفل مۀباعبن اشت با انطنهضدر
کن هاردعیایا مفااهررراذیا یا می ششخصعخ ایغررمتشخصکههر تالمت

عنوانتبرر کن ج


اصطالحاتتخصصی5.5
فر ساوفای دلرا کاهبهکتابحاضرمش ونا الطالحاتتخ  یاتضکهنویسن ه

کهاتتفادها چنر الطالحاتیبا عنتوضار اتضدانستهمیخوبیبهاتضایبودهحرفه
ا هداانابتا ایرع،ا هدار  نباش جتوان رهمیهاآنا اتتفادهۀ مرنعب عندرنظرگرفت 

کهمباحاب،بردتادرادامهپرشمی«م ور»کتابکهب بپ ی ارشناتیادیانراباالطالح
هاایمشاهودگذارد،یکیا دغ غاهب بمیبهبراهر عاخال دینیدرتالبابهامدینیرا

کتاابعدرف ا ۀاداماتاضجدرهاآنبرددرکتابتبرر هدر الاطالحاتعم ا کاار
درف  چهارمکتاابکاهکهای بردتاکارمیبهشناتیهرهدر شروهرامربوطبهم رفض

پردا دچنا الاطالحن یا ماننا آ ادیشاناختاریخودمیۀنظریبهمباحبال یبران
(cognitive freedomعلف،)(ناپذیریineffability)،(  عحقرقضمthe realرامطارحع)

کاهالاطالحاتیهارهساتن کاهآنضاد ؛دها خودتوضر میۀنظریرادرهاآننایگاه
عاردهااآنعلیهر مج دبامق اریح عالالحکهبار،ان تهکاررفبها پرشدرف سفه
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(عفنااوم noumenی ایاا الااطالحاتنااوم )تاارمهااربااردجبهاارهماایهاااآنکناا ا ماای
(phenomen)تاولباههاایشاناخضعبن یانتقادیاعا حو هپسا کانضعتقسررجاتض

توانیافاضایرامینظریهترکر،ایکهاعدرای حو هانجامدادخودکانضانقالبکپرنرکی
ریابینشا ه(پایphenomen(عپ یا ار)noumenکهمتثثرا ای تدایبشناختیبار ذات)

بارایمااحاضاراتاضع»نفسهکهبامبناتراردادنهدر تدایببر خ ایفیباش جهر نرب
عاردآگااهیکههنگامی»(عخ ایعن الد رکHick 9111: 896«)گذاردمیاثرهدرشهبرما

گرایای(فرضرۀکثارت.ibid«)گویررمیتجربۀدینیشود]ع[لورتیبهخودگرردکهبهآن
ت ااعیرمت اار ۀارائااعباموردنظرده تام   یراح کن کهادیانخودراتامانمی
ان جاشایجادکردها خ ابراینظریه

کااردیاانمتفااعترابااایا راهۀت اار ما عاهایحقرقاضامسئ ای فرضرۀکانتی
تج رااتحقرقاضدرماوردچراکاهکن کهای ادیاندرعاتعمت اار نرساتن ،می ح 

تاا ی،،کاههرکا امبااشاروۀمفهاومانا هایمتفاعتم  براعتقاداتایدانانسان
هاا،عخااطراتتااریخیهااعاتاطوره،گنجرنۀداتاتانشک  ن گیمدارتضنفسانی،
ج(.ibid)کنن خودشانعد می

شاناخضاماورتجربایبارایکاناضتداایببار ذاتعپ یا اررا،داناررمایهکاچنان
رعا هدار اخال عنهف سافهعرعدپرا اکاردعۀپنجرکردعدرب بالهراتا  ریبیپایه

انا شا ه  رفتیعظرربارایمنظاوریدیگارعضاعاتتفادها الطالحاتیکهدری نظامم
تاااتاضایشودجهر تدامتالشخاودراکاردهتوان باعبایجادمشکالتناخواتتهمی
اماا ای امارکاهچنار ،خودداشتهباش ۀنظری ریفمشخ یا ای الطالحاتدربا ت

کنن گریابینرساضعایراباخودحد میالطالحاتبنرادینیا پرشبارم ناییگسترده
توان پاتخیمناتببرایای ن اکردنالطالحا بافتاراعلراهعاتاتفادهدرهر هرندی

اتاضکاهبارایمثاال کالاتاتیفاراا ایراداتدرعنین جالبتهای اشبافتارن ی ارائهک
تبرر ارتباطذاتعپ ی اریادعشاخم رفتیکاهبار ا تبر جایراداتیکردهاتضرشبرطرح

ناپاذیریایا هاایدینایمخت افعتبرار تجرباهمنشثمثابۀتبرر حتدیحقرقضم  به
حقرقضم  عنودداردج


 کلی رویکرد. 6
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رت کاهادیانببرگنهانبهای نترجهمیۀپ ی ارشناتانهر بابررتی،گفتهش کهچنان
درمقاامشاوددرتااریخخوانا همای1ایکاهدعرۀم اورتدامیادیانببرگنهاندردعره
انا عهایمتفاعتشک گرفتههاعتنضفرهنگدرتالبپ ی ارهایی حقرقضم  اما

ان :یافتههادتضهدگیبهنتایجیمشابهدرتربرضانسان

هایتجربیخودبایا ریشها ل ا درپرتوبررتیای فرضرهکههدۀادیانببرگ،
ا آنعات راضکاههاآنهایمتفاعتدرتداسهستن لرک تجربهغاییعات رضالهی
هاایگونااگوندرتاثثررعتاثثرهایمتفاعتفکریعفرهنگبالورتدرطیترعن

کاهایهگونبه،گرددراهبردهاتض،مدک میقاب بودهعبهتنوعفباین هعپرچر گیمت
کاامال ان اایایبسارارمتفااعتا مسار رضاتاضعپ یا هبرایمثالدی هنا ع

لرک ،اکناونکاهدر؛پرون دعتوعمیهبآندعمراندرمتفاعتتجربهعت ورالوهرض
طریاقا عقابا ایآگاهاناهباااحتاراممتهگونابههایدینیامرع تنض“نهانعاح ”

گذارن ،ای امکانعنودداردکهت اوالتآینا ۀتثثررمیدیگری ب بعمناظرهبر
تارارگررنا دیگاریا ت ریجمسررهاییراطیکن کهدررابطاۀنبدیا باابهآنان
ج(7907:713 )هر 

کاهدرلا ددها ،بااعنودآنباای شروهاتضکههر بات ریفیکها دی ارائاهمای
کنا مای عیژگیمبناییدی ل اا مثابۀبهچربیرادرعاتع،ادیاناتض«بنراد»کردنبرنسته

یاانادعاایباانگارشتااریخیباهادکهچنانکهتفاعتاتاتیبام عراتنصادیانداردج
گرردجراکها م عراتم وریادیاناتضنادی همیهاآنبودناب ی

آنییابتا اعنوانب  مط قعک یحراتانسانیعا تاریخدیا ،ا لاوربهاعا دی 
ایا آم پیکن جعنواننشانۀبار تج یذاتخ ات بررمیبه،گرفتهتاادیانببرگنهان

نهن ایا اتاضارجمیهاآنهایدینیمتفاعتعحقایقیکهنتنضنظربرایرابطۀمرا
هایمخت فخودشرابربشرمتج ایتااختهاتاضجهاعفرهنگکهی خ ادر مان

اش،هاایفرهنگایهاایتانضعیژگایطریاقا درهرموردعاکنشبشربهتج یخ ا
اتض،مشخصش هاتاضعمسر رضآشکار،رسبودی،رسهن عئرکهدراتالم،گونهآن

ج(7909:793)ریچارد 

 نا تااباهاها افای ت ریفعل ا مبنایفو دتضبهتفسرردی میۀارائهر با
نکتاهنبایا چشارپوشار کاها اشدتضیابا جامااا ایا خوددرنظامفکریموردنظر
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ادیااندرموردهتوانعات رضم   یراکادیانندیدرموردهرگذاشت م عراتهر  کنار
دتضآعردجبهبالف  نهانلاد باش 

هایدینایراموردمطال اهعت قراقتوانرربااتتفادها دعم رارنظامهر ،مامینظربه
مااایا م رارهاالارفا باهمااکرفرااتتجربایجاج7؛تاا گاریدرعنایج7تراردهرر:

ننظامدینیپذیرفضیانه؛علیمااراا توانفالناعتقادرادرفالده کهآیامیمی نشان
تاا دباشا آگااهندایییغااهرچحقرقضنام یکهناظربهماهرضیاتاختارعات رض

ج(7909:977)پترتونعدیگران

دها متاثثرا تبعم عراتیکهباهدیا نسابضمایبهچنر اتضکهم رارهایهر ای 
ضاشخالاایاتااضکااهدرآنهنرااذچناار هاارهااایمخت اافعهاااعفرهنااگتاانض
هرگوناهۀارائافاتا عیژگایثبااتخواها باودکاهال ماۀبنابرای ان ع یستهمی هاتنض
ادیاانۀهداباودنشاام م رارمناتاببارایۀعرضنهضهر برایاتضجا ای  م راری

شباهضخانوادگی،گرفتارت ارضیدرعنترساتدیبراتاسببرگ،بادرنظرگرفت ت ریفش
شودجداخ نظامفکریخودمی

 شناختی اثر نقد و تحلیل روش. 7

اتاض،درپایآناررتاا هرا عاردباذکردعانتقادرعشیکهبرک رضنظام،درای بخش
رک اتاتیفرهنگدرغرب،با گشضمنبلۀبه،هرچن پسا فراموشیدی ،نشاندهرر

نبای ا اشکاالتاتاتیمترتببرآنغف اض،فالنر گرفضبهان یشدن انبهآنرابای 
حا راههااینادرتاضدرموضاوعاتینظراردیا ا ن اشات حا ارائۀراهبساچهشودج
 اترباش جآترب



ناسازگاریدرونی8.1
براانشا ،تفسارریا دیا ما عراتکتاابدرماوردچهدربخشنق م تواییغررا آنبه

بههدر منظاوردرنظامیهر برایتفسرردی ت قرقشودجاتضدرموردرعشدرعن ال م
اشایجاادفکاریۀمنظومادراعکهشروۀتفساررراایطورمخت ر،ناتا گاریبه،ای بخش

،اعاتاضدرکتاابهرا تثکرا شا هطورکاهانهدجررکردنق عبررتیخواهاتضکرده
ده ،کهباات  را نوشاتاربرایفهرتوضر میرابرمبنایف سفۀعیتگنشتای دعنوعتفسرر

تفساررهاربارایموضوعۀخودشرعش خواه ش جهرا اشا الولفرارعین وۀاع
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ۀدرناهایتفسرردرناۀاعلعتفساررگرردکهباعنوانموضوعدعتط یام نادرنظرمی
کن جیادمیهاآندعمدرنظامخودا 

دعمآناتاضۀدرناتوان بهدعم نایادردعتط عد کن جججیکیم ناایتفسررمی
دعم،ۀدرناتضجدرایا تاط تا یآگاهانهاجججای ]تط ا تفسرر[ا مقولۀتئوری

هایدینایعناوددارنا کاهتوانرربگویررع ومکالمیعف سفهتفاترریدینیعیامی
دهنا ،دتضمایبهباشن کهتفسرریا عالرهایمتافربیکیمیشام ی ت س هنظریه

هاعاطالعاتحال ا تجربۀدینیا نایگااهیم  اورعدادههاآنتفاترریکهدر
ج(7909:59کنن هبرخوردارن )هر نترلک

،دیا «دربارۀ»گفت تخ هر هرگونهنظرا ،شودا ای تطورفهدر همیطورکههدان
شاودکاهالنارمبایا دعمت قیمیۀدرنا نوعتفسرر،هاباش  هاعآمو هکهبراتاسداده

،گویا خاارجنشاودمایچاها آنتاخ آنرچوبهاچباش تاا «ش هکنترلم  عدع»
اعلایاتاضکاهۀدرنارعشتفسرریهر ای تفسررپررععتاالیتفسارربراتاسچراکه

مستقررباموضوعآندرارتباطاتضج
تاریرااعلۀدرناتارعیاادعمف الرضتفسارریالا یۀدرنای تفسررنوعدعمعیا

جشود)هدان(امونماعاردمیگرردکهعدال درهرگونهتجربۀآگاهانۀم رطپررمفرع می
دان کاهپایاۀهر تفسررا نوعاعلراهدانموانهۀمستقررمفسرباموضوعتفسررمی

دعمترارخواه گرفضعتفسررنوعدعمگریابیا مبناایآننا اردجباهایا ۀدرنتفسرر
تفساررترتربرعشهر برایتفسرردی متکیبردریافضپررعاندی موردب باتضکه

رعیعاادتاتاضا ناخودآگاهعین یافرم دوال اعلا دی خوددارن ،تفسرریکهۀدرن
بارداریبهارهتابا ا مفاهردیکهنهانعد یعایپایۀت س هبرکهحال ت ام یاتضکه

جشود)هدان(دهن بام رطپررامونماانجاممیم نایماراتشکر می
شناتایفهارعتفسارر،الا دتضدرتا عی رعشباعنود،ای چنر اتضکههر 
اعلپرارعاندرناۀ،تفساررش ب با ای پرشطورکههداننه عرعشیخودراکناریمی

ب کهذاتتنهاپوتتۀندادی دی ،عباارائۀتفسررین ی ا دی نهانگاردمیادیانرانادی ه
هر راا ای اماردرعاتعکن جتغررریمبناییدرخاتتگاهعغایضمیعمبنایدی رادچار

عانا هن اردهدۀادیانرابهتج یا اجبن باش گریبینرسضکهبهمبانین وصادیانپای
راداشتهباش جهاآندانست هدۀبرحقحالادعایعر نظردرفهرخودفرابخوان عدر
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هایمتفاعتدرنهانداریر،چاهمسار رضعاتیبهایدانتولرۀم بههدۀماکهت  ق
باااپراارعیا “یاا نهااان”اتااالمعچااهدیگاارادیااان،ایاا اتااضکااها اماارع در

هاایمااحاضارکههدوارهدرهرک اما تانض،ای نریانعرفانیان یشههاییینداراه
 ج(Hick 6002: 92) ا یرنمانبربودهاتض،نگاهمج دیبهخودفهدی

گرای ۀالا یاعتاضکاهماادرهر هدانن ی ت ویرب عنشرحندایانۀتولرای 
کاهدرراات ای«نریانااتعرفاانی»دربهتری حالضاع،عبارترعش بهجنق کردیرناای 

ایا عگرردادیانح وردارن طبقتفسررخاصخودمبنایتفسررخودا ادیاندرنظرمی
ان جنریاناتعرفانیدرادیانحائبم وریضنبودهعنهرچهبهدرحالیاتضکه


ناسازگاریبیرونی1.1

کهنگاهیباهش دربخشتب اشتباهرعشیهر درنگاهبهادیانبرایتفسرردی بررتی
ناتاا گاریبررعنایدرموردکوتاهیۀنکتناای درعننظامفکریهر درکتاببودجامادر
تاواندریافاضراحتیمیبهچهدرای مقالهگذشضبهای نظامرابرانخواهررداشضجا آن

هااآنعامعمتفکرانعان یشدن انطوربههایپررنگیباادیانمخت فکهدی گاههر تنش
عاردههاایانتقادعناوانبااهاااتضجالبتهخودهر هدوارها ای تنشخاصداشتهطوربه

ش ناشاکاالتبرطرفاشعباعبپرشرفضنظریههاکهای انتقاداتضاتتقبالعبرانکرده
ا غراربه،شودجای درحالیاتضکهآننبدپررعاندیگرادیانمیتربرشتبرر چنر هرآنع

برابا عبر عوامادیاانهارنایگااهیاتضهر نتوانستهۀنظریکرشادیان،پررعانراتض
چاه،گراییرابپذیرن پررعانادیانکثرت«اگر»ایت ورکردکهتوانشرایطفرضیطب ا ندی
دتضخواه آم جبهآشتیبر ادیاننهضایدرنترجه


 گیری نتیجه. 8

گراییدینایعمقا ماتیکاهدرب ابباادعایمرکبیکثرت،تفسرریا دی مؤلفکتاب
راهیکهتدامیادیانببرگرادرباربگراردۀارائکوش تابامیض،اتآعردهتفسرردی گرد

گاذرچتاریبارفارا تداامیهایمخت فببن عا ای رههاعایداندتضبهتفسررتجربه
خانوادهب اننا جاماادرایا بنرادیخودراهرل ا بهبا کن کهبتوانن هاآنادیانعپررعان
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فشاردۀمنبلاۀبههایمشخصبن یدتتهدرتالبنکاتیهسضکهدرپایانای نوشتارنهض
کنررجفهرتضمیاعب بهر درکتابحاضرعنتایجعآثارنظریۀ

در«تفسارر»ای اتت اللاتاضکاهبرمبتنیشناتیمبنایعرعدهر بهب بم رفضج7
کنا جناختاریاتضکهتفاعتمایبشرعنودداردعفقطتط آ ادیشۀتجربتطوحۀهد

،تجرباۀدینایع،اخالتایۀتجرباحسای،ۀتجربهر درهرتط آگاهیبشر،ی نیا نظر
تاختارفهارتفااعتیبار ل ا بهرعا هدر تفسرررک اتاتیبرایشناخضعفهراتض،

 ؛چهمتفاعتاتضآ ادیدرهرک اما ای تهتط اتضای تهتط نرسضعآن
لارفا ذهنایم نایبهبای بهآندتضداشضای اتضکهتفسررناای ایکهدرکتهنج7
توانا ایندایبودنتجربهنرسض،ب کهتثکر هرا بارآناتاضکاههارچتجرباهعهدییا
(نبدلاحبتجربهحاضارشاودعهداوارهباهunmediatedعاتطه)مستقررعبیلورتبه

کننا ه،تجرباهتجرباۀدینایخااصدرطاورباهی عاتطهکههدانتفسرراتضنرا من یرج
کهایا احاواالتراراداردای اخترار،ایکها آنبرخورداراتضآ ادیشناختاریدلر به
 religiousمانداالیدرنهاان)دینیتفسررکن یانهجهدر تفسرراتضکهباعبابهان وبه

ambiguity of the worldشاودهارتفسارردینایعهارتفساررطبر ایشودعتببمی(می
(naturalistic interpretationا نهانشودعدرهردعحالضهارات االتفساررتجرباهباا)

 ؛موضعتجربهبرترارباتیبدان 
درکاهچنااناش،شاناختیانیم رفاضخطمشیال یهر دربارۀتجربۀدینیعمبج9

،ب  پانجر،یادرکتابمتثخرترخودتفسرریا دی مواردمخت فا ند هدرهدر کتاب
گرایایانتقاادیگرردجدررعیکاردعاتاعگراییانتقادیترارمیذی عاتع،کن (برانمی7907)
ات االفهاربااۀرشاتردیگاا تویاتضعراههرتوشناخضانسانهدوارهباتفسرری ا 

 ؛شودعات رضهدوارهحفهمی
گویا آنراا کاناضاتتبااسلراحضمایبهکههر ،گراییانتقادیال یعاتعۀپایج9

تضکهتفکر بر خا ایذاتایناای کردهاتض،درتفکر بر ذاتعپ ی اراتضجدر
شاود،چراکاهدردی منتهیمیدانست تفسررماا ایاتطورهعخ ایپ ی اریدرنهایضبه

مقاوالت(اتضکهبامفاهررعtranscategorialشناختیخ اامریفرامقولی)ای نظامم رفض
عضاوحمخاالفبهاشای امر)کهتوانا اعتخ گفضجهر نربضد پذیریانسانیندی

دها می رارحقرقضم  هرت«ناپذیریعلف»ۀپایعدوممؤمنانادیاناتض(آنراۀعقر 
تجرباهعطریاقا مؤمناانباهادیاانمخت اف:گویا عباتوت بهل  عد یاتطورهمی
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هاایآندرتربرضانسانۀنترجکنن ععبادتخ ایپ ی اریباخ ایذاتیارتباطبرترارمی
 ؛مشاه هاتضتاب ان نر کها خودم وریبهخ ام وریت ولیافته

هدر تفکر هر بر خ ایذاتیعاتضانتقادهاییکهبههر عاردش همراندرج5
بودنخ ایذاتی)حقرقضفرامقولیی اهدرضراداردعتثکر اعبرتربرشخ ایپ ی اری

کن کهعنودشامریچنانمبهرمیکانضآنف سفۀچوننوم درآنراهر(الف(:م  
ات اافلافاتمتناات نظرارمتشاخصع(ب؛رتا ماینظارباه ائ عغررضرعری

درارتباطخ ایذاتی(ج؛کن پذیرشمیتاب منطقیغررل ا بهغررمتشخصعنودآنرا
،ا ای نهضکهاگرخ ایذاتیفو مقوالتباش کهدیگارده اشکالرخمیبانهان

لورتاماریای درای نهانران اردعاگردرای نهانمؤثراتضدرامکاناثرگذاری
تاوانادیاانراچگوناهماین اردای نهاندرفرامقولینرسضجدرنهایضاگرخ اتثثرری

هایای مواردتنشهدۀپاتخیبهآنامرمت الیدانسضعآنامرغاییراتجربهکرد؟که
بارایعیتاادههااآنگفات باهپاتاخهر باپررعانادیانخواه بودکاهنظریۀن ی
 ؛بود نخواه 
شناتاانهم راارعد ایرتاتگارآخرمربوطبهاهدرتایاتاضکاههرا بارایۀنکتج9
هاینظریاۀخاودشتاراردها جاعبرخیدیگرا بخشقاب مدرتوان اعرااتضعمی تائ 

(عیتگنشاتای بهارهfamily resemblense)برایت ریفدیا ا مفهاومشاباهضخاانوادگی
هایبر ادیانچنانفاحشاتض(کهای ب انم ناتضکهتفاعتHick 6002: 00برد)می

کهادیانرامانن افرادی خانوادهب ان کههارچعیژگایاتضاینبآنن اشتهکهچاره
حاالبرخایافاراددراشارهباش ،اماادرعار تاب هاآنۀکهبر هدن ارن کامال مشترکی
باربناا،کنا کاههرا نابرع مایرن جامامشک آنهاباهراشتراکاتیدابرخیعیژگی

کن ادیانمشترکفر میهدۀم راررتتگارشناتانهرابر ،اشداردداللر یکهدرنظریه
هداۀایعاح بر پ ی همثابۀبهت ولا خودم وریبهخ ام وریپ ی ۀعم تق اتض
ایعاحا عداتاتانشاویرعباهپ یا هشناتاییاتضجاگرباهرا هارتاب ادیانببرگ
یا ا مفهاومتوانرربارایت ریافدگاهدیگرندیآن،ادیانم تق شویرهدۀمشترکبر 

اشرابرداریا ای ت ریفنظرپردا یببریرکهاتفاتا هر بابهره شباهضخانوادگیبهره
یپایااننقطاۀآغا هر درتنات عناتا گاریباقطۀنکن جدرعاتعا ای نهضآغا می

گرردجمی اشترارنظرپردا ی
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ها نوشت پی
 

هدرتاالشا منتشر،ناانهرا خودنوشاضۀنامی ن گا نق ایای مقالهبهنامهمطالب ن گیج7
آم هاتضج،Oneworldانتشاراتا توی7887

هاایمشاهوریتاوئ تاخنرانیبنرادگرفاوردعابساتهباهدانشاگاهادینباورگGifford Lectures ج7
 جکنن هاتخنرانیمینظرانمهدیدرآنکن کهلاحبمی برگبار

عیا عاتاعدرایالاضدردانشگاهلاوئرس7309/بنرادگرعمرر،کهدرتالGrawemeyer Awardج9
هاینهاندرپنجحاو ۀموتارقی،تراتاض،کنتکایآمریکاتثترسش هاتض،تاالنهبهتری 

کنا جهانایبۀنق یعما الافتخااراها امایآنشناتی،آمو ش،عدی راانتخابعبهرعان
ااحرطاۀمطالابدیناینایبۀگرعمرردرحو ۀدی یکیا م تبرتری نوایبیاتاضکاهدر

 شودجمذهبیاه امی

عم رفاضبااعناوان،دکتاریخاودرارتاالۀکوی مرکر:اتتادتدامدانشگاهآالبامایننوبیکهج9
دردانشاگاه7330تاال، یرنظارفر را کاوئر درشناتانهم رفضتونرهبرایدفاعره:هنجار

 اتدامرتان هاتضجنوتردامبه

جاتتادتدامدانشگاهآنکارادرگرعهف سفهعع ومدینیج5
 جاتتادتدامالهراتکاتولر دردانشگاهبریستولانگ رسج9
رامسار تااظهاورپراامبراتاالمایکاها پارشا مارالدتااله088فالا  ماانیح Axial ج1
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