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چکيده
آیا اساساً معياری برای سنجش حقانيت ادیان وجود دارد؟ در این نوشتار به سه رویکهرد
اشاره میشود :رویکرد نخست که بحث از حقانيت را بیمعنا میدانهد .زیهرا بهرای دیهن
هيچگونه کارکرد مثبتی قائل نيست؛ رویکرد دوم که تنها بها معيارههای دروندینهی بهه
بحث حقانيت میپردازد .این رویکرد دو معيار برای حقانيت ارائه میدهد که عبارتاند از
تجلی یا تجسد منحصر به فرد خدا در یک دین خاص و دیگری منشهأ وحيهانی داشهتن
آموزههای یک دین .هر دوی این معيارها نيز نقد شده ،ناکارآمدی آنها بيان خواهد شهد.
بيشترین بحث این نوشتار به رویکرد سوم میپردازد که همان بررسی و نقهد معيارههای
بروندینی است .ابتدا به دیدگاهی اشاره میشود که بنيان گذاران ادیان را معيار سنجش
حقانيت آنها میداند .سپس به تفصيل درباره اینکه چه جنبهای از شخصيت بنيانگذاران
میتواند معيار باشد بحث می شهود .معيهار بعهدی کهه بهه آن پرداختهه مهیشهود معيهار
آموزههای ادیان است که درباره عقالنی بودن ،انسجام داشهتن ،اثبهاتپهذیری ،کهارکرد
مثبت داشتن ،جامع بودن و مطابق با واقع بودن آموزهها به تفصهيل بحهث مهیشهود و
ميزان کارآیی هر یک از آنها را بررسی میکنيم .در نهایت به این نتيجه مهیرسهيم کهه
اگر کسی برای ادیان منشأ الوهی قائل نباشد و آنها را صهرفاً امهور بشهری بدانهد طبعهاً
معيارهای کارکردگرا در اینجا میتواند کاربرد داشته باشد ،اما کسهانی کهه بهرای ادیهان
منشأ االهی قائل هستند طبعاً بر معيارهای وحهی و تجربهه دینهی بنيهانگهذاران تأکيهد
میکنند .اما به این نکته باید توجه داشت که این معيارها مانعهالجمع نيستند و میتهوان
گفت هر دینی که در مقام سنجش بتوانهد بهه بيشهترین معيارهها پاسهخ دههد حقانيهت
ببشتری خواهد داشت.
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مقدمه
پژوهشهای علمی در صد سال اخیر راجع به ادیان جهان ،شنناخت دیین تنر ادینان
دیگر را ممکن ساخته است .این امر توجه دینپژوهنان و فیلسنوفان دینن را بنه مسنئله
دعاوی متعارض ادیان مختلف معطوف کنرده اسنت .در اینجنا پرسنش اینن اسنت کنه
چگونه میتوان فهمید ادعای کدام دین درست است .همچنین پرسش مهم دیگنری نین
مطرح میشود و آن اینکه آیا اساساً معیارهایی برای سنجش حقانیت ادیان وجود دارد یا
خیر؟ اگر وجود دارد آن معیارها کداماند؟
در پاسخ به این پرسشها سه معنا از حقانیت را میتوان مد نظر داشت .1 :حقانینت
به معنای منشأ االهی داشتن یک دین؛  .1حقانیت به معنای مطابقت با وایع؛ یعنی اینکنه
آیا یک دین صدق منطقی دارد یا نه؟ (حقانیت به معنای تحقی پذیری یا اثباتپنذیری و
حقانیت به معنای سازواری و انسجام نی تفاسنیر دیگنری از معنناداری و صنادق بنودن
است و زیرمجموعه همین معنا از حقانیت است)؛  .9حقانیت به معنای اینکنه آینا دینن
انتظار یا انتظاراتی را که بشر از او دارد برآورده میکند یا نه؟ همچنین از واژه «دینن» آن
معنایی را منظور داریم که همه ادیان زنده جهان را در بر میگیرد .این مقاله سعی بر این
دارد که این بحث را به روش تطبیقی -تفسیری دنبال کند.
 .1سه رويکرد به موضوع
درباره حقانیت ادیان سه رویکرد کلی وجود دارد؛ رویکرد نخست یائن اسنت کنه
سخن گفتن از دین برح بیمعنا است .رویکرد دوم یائ است که سخن گفتن از دینن
برح معنادار است ،اما مالک سنجش آن را معیارهای دروندینی میداند .رویکرد سنوم
یائ به معیارهای بروندینی برای سنجش حقانیت یا عدم حقانیت ادیان است .در اینجنا
ما به تفکیک به هر یک از این رویکردها میپردازیم.
 .1.3رويکرد نخست :بيمعنا بودن حقانيت اديان

برخی معتقدند اساساً سخن گفتن از دین ح  ،بیمعنا است .به عبارت دیگر ،سخن
گفتن از معیارهای حقانیت در ادیان فرع بر پذیرش معنادار بودن یا صحیح بودن ادعنای
دین برح است .یائالن به این نظریه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
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 .1دستهای که معتقدند اساساً دین امری موهوم است .موهوم بودن به اینن معناسنت
که یا دین مبنای موهوم دارد ،مانند نظریه فروید در باب دین و یا اینکه دینن باعنث بنه
توهّم افتادن انسان میشود ،مانند نظریه مارکس در باب دین .از نظر آنان ،سنخن گفنتن
از حقانیت ادیان ،سالبه بنه انتفناء موضنوع اسنت .چنون اساسن ًا دینن را امنری موهنوم
میدانند؛  .1دستهای دیگر ،مانند اگوستکنت ،معتقدند دین در اعصنار گذشنته کنارکرد
مفیدی برای بشر داشته است که همان پاسخگویی بنه پرسنشهنا و مجهنوالت او بنوده
است .اما در دوره مدرن و عصر علم ،دین کارکرد خود را از دست داده اسنت؛  .9اینن
دسته معتقدند دین ریشه در وایعیات اجتماعی و فرهنگی دارد و در طول تاریخ کنارکرد
عینی و احیاناً مفید هم داشته است .اما اساساً دین ،مفهومی جوهری نیست .آنچه هست
صرفاً جوامع ،ایوام ،سنتهنا ،جننبشهنا ،آینینهنا و اعتقناداتی اسنت کنه دربردارننده
ویژگیهاییاند که با آنچه اکثر مردم از دین در ذهن دارند مطابقت دارد (مکگراث:1932 ،
 .)29اما از دیدگاه دسته سوم نی این بحث بیمعنا خواهد بود .به منظور تبیین بهتنر اینن
دیدگاه به طنور خالصنه بنه نظنرات ویلفنرد کننتول اسنمیت)(Wilfred Cantwell Smith
1
اشارهای میکنیم.
اسمیت تا حد زیادی مسئله دعاوی متعارض راجع بنه حقانینت ادینان را ،ناشنی از
مفهوم دین واحد میداند .وی در کتناب معننا و ااینت دینن ( The Meaning and End of
 )Religionبه مخالفت با این مفهوم میپردازد .استدالل وی بدین یرار است کنه در ابتندا
تعریفی از دین به دست میدهد .از نظر او ،دین ،ذاتی مستق نیست که از نظر تناریخی
بتوان به منشأ آن دست یافت و از نظر جغرافیایی حوزههای نفوذ آن را تعیین کرد .دینن
نوعی پدیدار انسانی است .دین مسیحیت ،دین اسالم و آینین بنودا ،همنه آفریندههنای
بشری هستند .تاریخ ادیان بخشی از تاریخ گسنتردهتنر فرهنن بشنری اسنت .اسنمیت
معتقد است مفهوم دین واحد مفهومی عام و بدیهی نیست ،بلکه اختراعنی اربنی اسنت
که به سایر نقاط جهان صادر شده است .به نظر وی ،این یک انحراف جدیند اسنت کنه
کسی فکر کند اسالم برح است یا مسیحیت .این امر اساسناً مینراث عصنر روشننگری
است .دورهای که ارب ادیان را همچون نظامهای عقلی و انگنارههنای عقیندتی فنرض
کرد ،به گونهای که برای نخستین بار بر ادیان برچسب «مسیحیت» و «آیین بنودایی» زده
شد و درست و نادرست نامیده شدند .نام هنایی کنه امنروزه ادینان مختلنف را بنا آنهنا
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میشناسیم ،به استثنای اسالم ،همنه در ینرن هیجندهم و بنه دسنت انرب بنر اینوام و
ملتهای جهان تحمی شدهاند ) .)Smith, 1967: 73یب از آن ،کسی خنود را بنه ینک ینا
مجموعهای از نظامهای عقیدتی رییب که میتوان در باب آن پرسید «کندام ینک از اینن
نظامات برح است» متعلّ نمیدانست .این تصور که ادیان ویژگیهنا و تناریخ خنا
خود را دارند ،نمونهای از شیءانگاری ( )object likeنامشنروع اسنت کنه ذهنینت اربنی
مستعد آن است .آنچه را ما امروزه اسالم ،مسنیحیت ،آینین هنندو و بنودا منیننامیم ،از
جمله پدیدارهای تاریخی -فرهنگی نشئتگرفته از آنها هستند .همانطور که اختالفنات
بین ذهنیت شریی و اربی در مسائ عقلی ،اجتماعی ،سیاسی ،هنری ،و  ...متجلّی شنده
است ،در دین شریی و اربی نی متجلی شده است (هیک 132 :1931 ،و .)131
 .2.3رويکرد دوم :معناداری حقانيت اديان با تکيه بر معيارهای درونديني

در میان پیروان همه ادیان ،دیندارانی یافت میشوند که برای حقانینت ادینان صنرفاً
معیاری دروندینی یائ هستند .آنان معتقدنند .1 :حقنای یطعنی صنرفاً از جاننب خندا
مکشوف میشود؛  .1این حقای یطعی را فقط آنها در اختیار دارند .نتیجه این اعتقاد این
است که آنها یاعدتاً باید معتقد باشند که تمامی کسانی که با آنها مواف نیستند ننه فقنط
در اشتباه هستند بلکه با خدا هم مخالف هستند (هنوردرن .)11 :1913 ،به همین دلین هنر
دینی به منظور اینکه ثابت کند آن حقنای یطعنی را در دسنت دارد معیناری بنه دسنت
میدهد که در خود آن دین مقبولیت پیدا کنرده اسنت .اکننون بنه بررسنی دو نموننه از
مهمترین معیارهای دروندینی میپردازیم.
الف .تجسد منحصر به فرد خدا

این معیار به نحو بسنیار برجسنتهای در االهینات مسنیحی ،کنه امنروزه در جامعنه
مسیحی حاکم است ،پذیرفته شده اسنت .دینن مسنیحیت تجسند ( )incarnationخندا را
یگانه معیار حقانیت و عام رستگاری بشر میداند .از نظر مسیحیت ،برای اینکه بتنوانیم
از میان ادیان مختلف دین برح را تشخیص دهیم ،باید ببینیم خدا در کجا تجسند پیندا
کرده است .آنان معتقدند یگانه تجسد خدا در سراسر تاریخ بشر ،شخص عیسنی مسنیح
بوده است .کارل بارت ،به عنوان یک متالّه پروتستان ،شدیداً از این نظر دفناع منیکنند.
حتی وی میپذیرد که مسیحیت فی حد ذاته دینی برتر نیسنت و نمنیتنوان آن را نقطنه
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اوج یا کمال همه ادیان دانست .بلکه آنچه باعث شده است دین مسیحیت یگانه محمن
دین ح باشد ،وجود منحصر به فرد عیسی است .خدا به نحوی منحصر به فرد خود را
در شخص عیسی متجسد کرده است و بدین وسیله امکاناتی را فنراهم آورده تنا انسنان
بتواند با خدا آشتی کند (پترسون و .)512 :1911 ،...
از دیدگاه االهیات مسیحی ،راز نجات بشر در تجسد نهفته اسنت .آدم ابوالبشنر بنه
دلی تمرّد از امر االهی به گناه عظیمی مبتال شد .این گناه ب رگ به فرزندان آدم و نسن
بعد از او منتق شد و بدینترتیب همه افراد بشر دچار یک گناه ذاتنی و جبلّنی شندند.
گناهی که هم معرفت و هم رستگاری بشر را شدیداً تحت تأثیر خود یرار داده اسنت و
هم باعث فراق و جدایی او از خدا شده است .انسان به منظور فنائ آمندن بنر فنراق و
جدایی از خدا و نجات و رستگاری خود راهی ج این ندارد کنه خنود را از اینن گنناه
ذاتی خال کند .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که انسان بنرای رهنایی
خود از این گناه چه باید انجام دهد؟ پاسخ این است که انسان از طری فع خنود و در
یالب شریعت هیچ کاری نمیتواند انجام دهد .زینرا انسنان موجنودی اسنت محندود و
متناهی و خدا موجودی است نامحدود و نامتنناهی و در نتیجنه موجنود متنناهی هرگن
نمیتواند با فع خود تاوان گناهی را پرداخت کند کنه  -بنه دلین انجنام شندن آن در
مقاب موجودی نامحدود -صورت نامحدود به خود گرفته است .در این هنگام خدا کنه
مظهر لطف و مهربانی است چون به ضعف بشر آگاه اسنت خنودش بنه یالنب انسنانی
درمیآید و به صورت عیسی متجسد میشود تا به صلیب آویخته شود و بدین وسیله بنا
مرگ فدیهوار خود تاوان گناه ذاتی و جبلی بشر را پرداخت کنند .لحظنه تجسند بنرای
مسیحیت لحظه بینظیر و نقطه عطفی است که به کن تناریخ انسنان از آدم تنا آخنرین
انسان معنا می بخشد .لحظه تجسد لحظه نجات و ظهور تقدیر و حیات تازه برای انسنان
بود که از طری یربانی آدم جدید (عیسی) محقّ شد .از نگاه کاتولیکهنا ،تناریخ عهند
یدیم این حادثه را پیشبینی کرد ،عهد جدید شاهد تحقّ آن بود و همنه تناریخ بعند از
این حادثه با حضور مداوم روح مسیح در میان انسانها ،شکوفا منیشنود (برانتن :1931 ،
.)31
در خصو این منالک پرسنشهنا و انتقناداتی مطنرح منیشنود ،از جملنه اینکنه:
 .1مفهوم تجسد ناسازگاری درونی دارد .زیرا صفات ذاتی خدا با صنفات عیسنی یابن
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جمع نیست .اگر علم و یدرت محدود از اوصاف ذاتی بشر محسوب میشود چگونه بنا
اوصاف خداوندی ،که همگی نامحدودند ،یاب جمع اسنت؛  .1مسنیحیت کنه نجنات و
رستگاری را مالک حقانیت ادیان می داند ،به چه دلی آن را منحصنر در حادثنه تجسند
میداند و حصول آن را از طرق دیگر مانند عم به شریعت ،هماهنگی بنا طبیعنت و ...
ممکن نمیداند؟
ب .منشأ وحياني داشتن آموزهای ديني

این معیار به نحو برجستهای در دینن اسنالم و یهودینت مطنرح اسنت .از دیندگاه
اسالم ،معیار حقانیت یک دین ،وحیانی بودن آموزههای آن دین است که مبنای شریعت
آن دین را نی تشکی میدهد .از آنجنایی کنه در اسنالم عمن  ،اعتقناد و ویژگنیهنای
اخالیی در رستگاری فرد نقش اساسی دارند ،از اینرو آن معیاری که تعینینکنننده ننوع
آنهاست ،نقشی بسیار اساسی پیدا میکند .از نظر اسالم ،تنها معیاری که عمن  ،اعتقناد و
اخالق شخص مؤمن باید مطاب با آن باشد ،آموزههایی است که منشأ وحیانی دارند .در
این معنای از حقانیت ،به دین بیشتر به عنوان ننوعی پینام نگریسنته منیشنود کنه حن
بودنش به این است که عین گفته یا نوشته فرستنده پیام باشد.
به نظر میرسد ،مهمترین دلیلی که یائالن به این معیار ایامه میکنند ،این اسنت کنه
از نظر آنها معرفت وحیانی -به دلی ویژگیهای خاصی که دارد ،نه فقط بهتنرین روش
شناخت است ،بلکه مالک و معیار صحت و سقم سایر معرفتها نی هست .از نظر آنها،
از آنجایی که حریم وحی االهی از هر گونه خطا و سهو و نسیان مصون است ،پس همه
معرفتها ،بیواسطه یا باواسطه باید بر معرفت وحیانی عرضنه و بنا آن تنوزین شنوند.
صحت و سقم نهایی معارف پایینتر ،پس از عرضه بر معرفت کام و عنالیتنر دانسنته
میشود  ،زیرا سلسله طولی عل و معالی  ،چه در عالم عین و چه در عنالم علنم چننین
ایتضایی را دارد (جوادی آملی.)99 :1933 ،
پرسشها و انتقادهایی نی در خصو این معیار وارد شده است .مهمترین پرسنش
این است که یائالن به این معیار چگونه میخواهند حقانیت یک دین (اینکنه ینک دینن
در وایع پیام خدا است) را اثبات کنند؟ االب ادیان در پاسخ به این پرسش به معجن ات
گوناگونی که بنیانگذار دینشان آورده ،تمسک میجویند .اما در خصو خنود معجن ه
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پرسشهای جدیتری مطرح است ،از جمله .1 :امکان ویوع معجن ه؛  .1وینوع معجن ه؛
 .9وجه داللت ویوع معج ه بر پیامآوری معج هگر؛ و  .5کیفیت مواجهه با معج اتی کنه
بنیان گذاران سایر ادیان داشتهاند و نحوه توجیه آنها .مورد سوم بیشترین محن بحنث و
فحص موافقان و مخالفان ،به ویژه از زمان دیوید هیوم ( )David humeبه بعد بوده است.
برخی دیگر در پاسخ به پرسش فوق به تنصیص انبیای ساب متوس منیشنوند کنه
در این صورت باز کماکان پرسشهای یبلی بایی میماند و متوجه انبیای ساب میشنود.
برخی دیگر از مت کلمان به وینژه متکلمنان مسنلمان بنه جمینع شنواهد و ینرائن ماننند
راستگویی اخالیی پیامبر ،پیشینه او و  ...متوس میشوند .مشکلی که در اینجنا وجنود
دارد این است که چگونه میتوان از صدق اخالینی گویننده بنه صندق منطقنی پینام او
رسید.
 .3رويکرد سوم :معناداری حقانيت اديان با تکيه بر معيارهای برونديني

رویکرد کسانی است که تنها مالکهای فرادینی را بنرای تعینین مین ان بهنرهمنندی
ادیان مختلف از حقانیت مطرح میکنند .در تعیین این مالکها عدهای بنیانگذاران ادیان
را مالک میدانند و عدهای آموزههای ادیان را مالک یرار میدهند .اینک به پارهای از هر
کدام از این مالکها به طور مج ا اشارهای میکنیم.
الف .بنيانگذاران اديان

کسانی که بنیانگذار دین را مالک میدانند دربناره اینکنه چنه جنبنه از جنبنههنای
شخصیت و منش بنیان گذار دین باید معیار داوری یرار گیرد نظرات مختلفی دارنند کنه
مهمترین آنها عبارتاند از:
 .1نوع تجربه ديني بنيانگذاران اديان

دیویس ،معرفتشناس معاصر ،تجارب دینی را در شش دسته طبقه بندی کرده است:
تجارب تفسیری ()interpretive expriences؛ تجارب شبهحسنی ()qusi-sensory experiences؛
تجننارب وحیننانی ()experiences revelatory؛ تجننارب احینناگر ()regenerative experiences؛
تجارب مینوی ()numinous experiences؛ تجارب عرفانی (.)theosophy experiences

 / 01پژوهشهاي ادیانی ،سال اول ،شمارة 3

در این میان تجربه دینی از نوع وحیانی به عنوان یکنی از معیارهنای حقانینت مطنرح
است .این ادعا تا حدود زیادی شبیه به همان معیار دروندینی یبلی است که منشنأ االهنی
داشتن را مالک حقانیت میداند .با این تفاوت که معیار یبلی تأکیدش بنر فنرآورده تجربنه
وحیانی است که حاصلش همان پیام االهی است .اما این مالک تأکیدش بر فرآیندی اسنت
که باعث پدید آمدن و دستیابی ما به پیام االهی میگردد ،که همان تجربه وحیانی است.
از نظر آنان ،چون تجربنه وحینانی منشنأ االهنی دارد و مسنبوق بنه اراده االهنی و
معطوف به هدایت بندگان است ،از گ ند هر گونه خطنا و نسنیان محفنوس اسنت و بنه
همین دلی بر سایر تجربههای دینی دیگر برتری دارد .اینکه خدا به نحنوی از انحناء بنا
واجد تجربه دینی سخن گفته و امنوری را بنه او القنا و تعلنیم کنرده ،ضنامن صندق و
حقانیت خودِ آن تجربه ،صاحب تجربه ،و همچنین دین مبتنی بر آن است (ملکیان:1939 ،
 . )111بعضی از پیروان ادیان ابراهیمی معتقدند خدا با مردم سخن گفته ،و با آنان ارتبناط
داشته است و بعضی دیگر معتقدند خدا خودش را آشکار ساخته است .این امنر همنان
ادعای وحی ( )revelationاست ،به معنای پردهبرداری و آشکارسنازی .یعننی خواسنت و
شخصیت االهی در یالب عبارات و اعمال آشکار شده است.
در خصو این ینول چنند پرسنش یابن طنرح اسنت .1 :در اینن دیندگاه بایند
راست گویی اخالیی شخص واجد تجربه را مفروض و مسلم بگیریم .زیرا ج از طرین
خود واجد تجربه ،راه دیگری برای پی بنردن بنه آن تجربنه وجنود نندارد؛  .1چگوننه
میتوان از صدق اخالیی گوینده یک سخن به صدق منطقی خنود آن سنخن پنی بنرد؛
 .9تا چه اندازه نگرش و جهانبینی واجد تجربه دینی بر تجربه دینی او تأثیرگذار است؛
 .5تأثیر این نگرش و جهانبینی بر تفسیر تجربه دینی چیست.
 .2طرز عمل و شيوه زندگي بنيانگذاران اديان
معیار دیگری که میتوان آن را به عنوان مالک حقانیت و صدق ینک دینن دانسنت
درستکاری و اخالیی زیستن بنیانگذار یک دین است .اینکه زندگی او تنا چنه انندازه
مطاب با معیارها و یواعد اخالیی مسلم بوده است ،اهمیت فراوان دارد .اگر معلوم شنود
که زندگی بنیانگذار یک دین سراسر توأم با تواضع ،عدالت ،احسان ،صندایت و عفنت
بوده است ،میتوان پذیرفت که دین او نی برح است.
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درباره این معیار میتوان گفت که پیروان عموم ادینان ،بنینانگنذاران دینن خنود را
واجد کماالت اخالیی و عاری از دنائت و پستی میدانند و در وصنف آننان کرامنات و
ب رگواریهایی را ذکر می کنند .متکلمان مسلمان نی داشتن ویژگیهای اخالینی ،کمنال
عق  ،نداشتن سهو و نسیان و به طور کلی هر چی ی که مایه تنفر و پسنتی اسنت را بنه
عنوان یرینه و شاهدی بر نبوت ذکر کردهاند (محمدی ،بیتا.)929 :
مشکلی که در این مالک وجود دارد این است که چگونه میتنوان معلنوم کنرد کنه
بنیان گذار یک دین مطاب با معیارها و یواعد اخالیی مسلم زیسته است یا نه .تحقی در
این زمینه فقط با استفاده از شیوههای تحقی تاریخی امکانپذیر است و تحقی تناریخی
نی هرچند دیی باشند چی ی ج دانش ظنّی و احتمالی در اختیار انسان یرار نمیدهند.
البته این مشک برای کسانی که نوع تجربه دینی بنیانگذاران ادیان را مالک میدانند ،نی
مطرح است (ملکیان.)115 :1939 ،
 .3سنت ديني برخاسته از تعاليم و آرای بنيانگذاران اديان
یکی دیگر از مالکهای ارزیابی مدعیات بنیانگنذاران ادینان ،سننتی اسنت کنه بنر
اساس آرای تعالیم آنان پدید آمده است .منراد از سننّت دیننی در اینن پنژوهش معننای
موسع آن است .سنت دینی شام تمدنها و عوالمی است که به وسیله هر دینن منوثقی
پدید آمده است .هر دینی منشا سنّتی است که اصولش را به حوزههای گونناگون بسنط
میدهد (نصر)23 :1931 ،؛ حوزههایی مانند علم ،هنر ،فلسفه ،االهیات و سیاست.
بنابراین تاریخ یک دین ،تمام آثار مثبت و منفی بنه جنا ماننده از آن ،فعالینتهنای
پیروان یک دین ،جن ها و صلحهایی که یک دین متضمّن آن است ،میتواند به عننوان
سنّت آن دین محسوب شود .با این حساب مثالً تمام تناریخ اسنالم ،از ابتندا تناکنون و
تمامی فعالیتها و آثار بهجا مانده از آن را میتوان ج ء سننّت دیننی اسنالم بنه شنمار
آورد.
در خصو اینکه یک سنّت دینی باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند دال بر
حقانیت دینی که متضمن آن است باشد ،ویژگیهای زیر را میتوان نام برد:
 .1آیا یک سنّت دینی دارای اعمال ایراخالیی بوده است ینا ننه؟  .1تنا چنه انندازه
توانایی همزیستی مسالمتآمی با سایر انسانها داشته است؟  .9تنا چنه انندازه توانسنته
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است در تضمین سعادت و نجات مردم موف باشد؟  .5مقبولیت و پذیرش آن از ناحینه
مردم در چه سطحی بوده است؟  .2تا چه اندازه توانسته اسنت بنه وعندههنایی کنه بنه
پیروانش داده وفا کند؟ هر چه یک سنت دینی توانسته باشد بیشتر به موارد فنوق جامنه
عم بپوشاند از حقانیت بیشتری بهره برده است.
این مالک نمیتواند داوری اطمینانبخشی درباره هیچ یک از ادیان ارائه دهد .چراکه
در تاریخ هر دین ،هم حوادثی روی داده که مایه اعتبار آن دینن اسنت و هنم حنوادثی
روی داده که مایه بیاعتباری تعالیم آن دین است (پترسنون و  .)519 :1911 ،...سننّتهنای
ادیان هیچ کدام خالص نیستند و عم و اعتقاد پیروان ادیان هیچ کدام طاب النّع بالنّع
بنیان گذاران آن ادیان نیست .سنّت ادینان پدیندهای اسنت پوینا ،اجتمناعی و شخصنی.
دگرگونیهای بسیاری که در سنّتهای ادیان رخ داده است خود گواه این است کنه بنه
سختی میتوان ذات و گوهری خا و متمای برای هر یک از ادیان نشان داد.
به همین دلی ممکن اسنت بسنیاری از افنراد ،بنینانگنذاران ادینان و سننّت دیننی
برخاسته از تعالیم آنان را معیار خوبی برای ارزیابی حقانیت ادینان نداننند و بنه منظنور
ارزیابی ادیان ،آموزههای آن ادیان را مورد داوری یرار دهند.
ب .آموزههای اديان

آموزههای ادیان را میتوان از جهات مختلف ارزیابی کرد .اکنون بنه بعضنی از اینن
ارزیابیها اشاره میکنیم.
 .1عقالني بودن

بعضی از صاحبنظران معتقدند مالک حقانیت و عدم حقانیت یک دین اینن اسنت
که آموزههای آن دین تا چه اندازه عقالنی هستند .هرچه آموزههای یک دین عقالننیتنر
باشند آن دین حقانیت بیشتری دارد .در اینجا مراد از عقالنیت این است کنه منا بایند از
طری عق  ،اعتبار یا عدم اعتبار نظامهای اعتقادات دینیمان را بسنجیم .به عبارت دیگر،
ما به منظور اینکه به حقانیت اعتقادات دینی خودمان وایعاً اطمیننان داشنته باشنیم بایند
دالی محکمی برای آنها داشنته باشنیم و صندق آنهنا را اثبنات کننیم .بنه اینن دیندگاه
عق گرایی حداکثری ( )strong rationalismمیگویند (همان.)31 :
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اندیشه محوری عق گرایی حداکثری در آرای کلیفورد ،که ج ء یرینهگرایان افراطنی
محسوب میشود ،به خوبی تبیین شده است .او مالک بسیار سختگیرانهای برای موجه
بودن اعتقادات دینی ارائه میکند .از نظر او ،باورها و اعتقادات ما زمانی موجه و معقول
هستند که همه ،همیشه و همه جا آن اعتقادات را موجنه و بسننده بداننند .دلین اینکنه
کلیفورد چنین معیار سختگیرانهای برای اعتقادات دینی در نظر میگیرد این اسنت کنه
از نظر او گاهی اویات پذیرش یک اعتقاد بدون یرائن کنافی پیامندهای بسنیار خطینری
برای خود افراد ،به ویژه دیگنران ،بنه دنبنال خواهند داشنت .لنذا بنه منظنور پرهین از
پیامدهای نامناسب آن باید اعتقاداتمنان را بنا معیارهنای صنرفاً معرفتنی ارزینابی کننیم.
چنانچه باورهای ما توانستند از این ارزیابیها سالم بیرون بیایند میتنوان ادعنا کنرد کنه
1
باورهایمان عقالنی و در نتیجه یاب اعتماد هستند.
عق گرایان حداکثری در صورتی اعتقادات دینی را یاب یبول میداننند کنه عقالننی
باشند .شرح و بسط عق گرایی حداکثری و یرینهگرایی و انتقادات واردشده بر آن بحث
مستقلی میطلبد اما تا آنجایی که به بحث ما مربوط میشود این است که عدهای منالک
حقانیت و صدق ادیان را عقالنی بودن آن گ ارههنا منیداننند (ننه معقنول بنودن آنهنا)
(.)Clifford, 1877
تلقی معتدلتری نی درباره عقالنیت وجود دارد که از جملنه منیتنوان بنه نظنرات
ریچارد سوئینبرن اشاره کرد .وی در وایع یک یریننهگنرای معتندل و منؤمن اسنت .او
برخالف کلیفورد ،که به دنبال یرائنی است که بتواند یقین معرفنتشنناختی را بنرای منا
حاص کند تا ما مجاز به باور ورزیدن به اعتقادات دیننی باشنیم ،یرائننی را کنه بتوانند
محتم تر بودن یک باور را برای ما حاص کند کافی میداند ( .)Helm, 1999: 373از نظنر
او ،باور ( )belifeهمیشه همراه با جایگ ین ( )alterrnativاست .یعنی اینکه اعتقاد ورزیدن
به یک باور زمانی رخ میدهد که ما آن باور را محتم تر از باورهای دیگر بدانیم .وی با
توجه و تأکید بر نظمی ( )orderکه در جهان وجود دارد معتقد است اگر بخواهیم خدا را
از طری یرینه اثبات کنیم باور به وجود خدا محتم تر از عدم باور به وجود خدا اسنت
(.)Swinburne, 2005: 7
در خصو عقالنیت چند نکته یاب توجه است .نکته اول اینکه اگنر بخنواهیم بنه
معیار عقالنیت به آن یرائت که کلیفورد ارائه داده اسنت ملتن م باشنیم ،هنیچ نظنامی از
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اعتقادات دینی موجه و عقالنی نخواهد بود .این مطلب دییقاً همان نتیجنهای اسنت کنه
کلیفورد میخواهد از آن بگیرد .از نظر او ،چون هیچ نظامی از اعتقادات دینی نمیتوانند
این معیارهای سختگیرانه اثبات را برآورده کند ،پس اعتقادورزی به هر نوع نظام دیننی
کاری ایرعقالنی و ایراخالیی خواهد بنود .بنا اینن همنه دیننورزی بنا آن یرائتنی از
عقالنیت که سوئینبرن و پیروان او ارائه میدهند سازگار خواهد بود.
نکته دوم اینکه این معیار از منظر ایمان دینی پذیرفتنی نیست .ایمانگراینان معتقدنند
فرد مؤمن در ماورای عق و اثبات جَست میزند و اساساً چنانچنه مقبولینت چین ی بنا
براهین یطعی اثبات شد ،دیگر ایمان آوردن به آن معنا ندارد و امری یهری بنرای انسنان
خواهد بود .پس عقالنی کردن گ ارههای دین نه ممکن است و نه مطلوب.
نکته سوم اینکه عق گرایی حداکثری بیش از حد عق را یوهای میدانند کنه نسنبت
به جهانبینیها و پیشداوریهای اشخا بیطرف اسنت .در حنالی کنه ممکنن اسنت
پیشداوریها و جهانبینیهای افراد دیده عق آنها را کنور کنرده باشند و اجنازه ندهند
اعتقادات دینی را تصدی کنند (پترسون و .)31 :1911 ،...
نکته چهارم اینکه حتی خود این معیار نی شرایط خودش را تناب نمنیآورد .یعننی
اینکه معیار کلیفورد معیاری نیست که همه ،همه جا و همیشنه آن را موجنه بداننند .بنه
عبارت دیگر ،این معیار خودشکن است.
 .2انسجام و سازواری عقايد و آموزههای ديني با يکديگر
انسجام ( )coherenceبه معنای وجود ارتباط و هماهنگی بین عقاید مختلنف دیننی و
سازواری ( )consistencyبه معنای فقدان تنایضهای منطقی در عقاید و گ ارههنای دیننی
است .ویتی گفته میشود آموزههای دینی با یکدیگر انسجام دارند یعنی مفاهیم االهینات
دستگاهمند و در هم تنیدهاند و االباً در تبیین هر یک از مفاهیم آن الزم اسنت بنه سنایر
مفاهیم ارجاع و اشاره شود .چنانچه مفناهیم دیننی بنا یگندیگر انسنجام نداشنته باشنند
حدای این انتظار میرود که با یکندیگر سنازواری (فقندان تننایض) داشنته باشنند کنه
مطلوب تفکر انسانی است (باربور .)191 :1935 ،پس مفاهیم و گ ارههای دیننی در درجنه
اول باید با یکدیگر سازوار باشنند و در درجنه دوم انسنجام داشنته باشنند .منثالً ویتنی
گ ارههای «خدای یگانه وجود دارد» و «خندا بنر بنندگانش لطنف دارد» در اثبنات اینن
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گ اره که «خدا پیامبرانی را فرستاده است» نقش داشته باشد میتوان گفت که بنین اصن
توحید و اص نبوت در اسالم انسجام وجود دارد .یا مثالً میتوان گفت کنه بنین اصن
توحید و نامتناهی بودن خداوند سازواری وجنود دارد .امنا منثالً بنین مفهنوم تثلینث و
نامتناهی بودن خدا سازواری وجود ندارد .زیرا مفهوم نامتناهی با مفهوم تعدد اله تنایض
دارد .مگر اینکه بتوانیم اثبات کنیم بین این دو مفهوم تنایض ظاهری وجود دارد.
این مالک که گ ارههای بنیادین هر دیننی بایند بنا یکندیگر سنازگار باشنند ،منالک
یاب یبولی است که اکثر فیلسوفان دین آن را پذیرفتهانند (پترسنون .)511 :1911 ،در اینجنا
باید به چند نکته و اشکال توجه داشت .نخست اینکه ممکن است گناهی بنین مفناهیم
نظری یک دین تنایض وایعی وجود نداشته باشد ،بلکه مفاهیم در هیئتی ظاهراً متننایض
ظاهر شده باشند که با تفکر و تنقیح بیشتر آن تنایض ح شود .برای مثال ،میتنوان بنه
تنایض ظاهری بین مفهوم توحید افعالی و اختیار انسان در تعالیم اسنالمی اشناره کنرد.
نکته دوم اینکه گاهی ممکن است بین تمامی گ ارههای یک دستگاه االهیاتی انسنجام و
سازواری وجود داشته باشد ،اما در عین حال با وایع منطب نباشد .همنانطنور کنه اینن
اتفاق در دنیای علم نی رخ داده است .نمونه مشهور آن دستگاه هیئنت بطلمیوسنی بنود
که در عین انسجام ،اج ای آن با وایع مطاب نبود .اشکال مهم دیگری که بر اینن معینار
وارد است این است کنه اینن دیندگاه بنه «نسنبیگراینی معرفتنی» خنتم منیشنود؛ بنه
عبارت دیگر ،در نظریه انسجامگرایی با اص ذومراتب بودن صدق یا «درجنات صندق»
( )Degrees of Truthروبهرو هستیم که نتیجه آن ،نسبیگرایی است.
 .3اثباتپذيری (تحقيقپذيری)
یکی دیگر از مالکهای حقانیت یا عدم حقانیت ادیان این است کنه آمنوزههنای آن
ادیان تا چه حد معنادار ،اثباتپذیر ) )verificationو در نتیجه صادق هسنتند .اینن منالک
برخاسته از نظریه پوزیتیویسم منطقی است .پوزیتیویسم منطقی مدعی است گ ارههنایی
که یاب تحقی تجربی نباشند ،فاید معنای معرفتبخش هستند .به نظنر آنهنا ،گن ارههنا
تنها در صورتی معنای معرفتبخش دارند که بتوان برای آنها ،شواهد تجربی ایامه کنرد.
یک یضیه تنها در صورتی برای یک شخص خا  ،معنای وایعنی دارد کنه آن شنخص
بداند چگونه آن را مورد تحقی یرار دهد و تحت چه مشاهدات و شنرایطی اسنت کنه
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میتواند آن یضیه را به عنوان یک یضیه صادق بپذیرد .مثالً یضیه «آب خالص در سنطح
دریا در دمای  111درجه به جوش میآید» معنای وایعی دارد .چنون شنخص منیدانند
تحت چه مشاهدات و شرایطی میتواند این یضیه را در یالنب تحقین تجربنی درآورد.
اص تحقی پذیری را میتوان اینگونه تقریر کرد« :حکمی که یک گ اره درباره امر وایع
صادر میکند تنها در صورتی حکنم وایعنی و اصنی اسنت کنه بنا اسنتناد بنه پنارهای
وضعیت های امور تجربتاً یاب مشاهده ،بتوان صندق ینا کنذب آن را نشنان داد» (همنان،
.)113 :1911
اکثر پوزیتیویستهنای منطقنی معتقدنند بیشنتر آمنوزههنای دیننی تنن بنه ضنابطه
تحقی پذیری نمیدهند و لذا کامالً بیمعنا هستند و نمیتنوان دربناره صنادق ینا کناذب
بودن آنها و به تبع آن حقانیت یا عدم حقانیت آنها سخن گفت.
در خصو این معیارِ حقانیت چند نکته یابن تأمّن اسنت :نخسنت اینکنه اصن
تحقی پذیری معنا ،خودشکن است .یعنی اینکه این اص با استناد بنه خنودش بنیمعننا
میشود .این اص خود به مدد دادههای حسی ،تحقی پنذیری علمنی نندارد .نکتنه دوم
اینکه با توجه به این اص حتی نمیتوان علم را نی کامالً معنادار به حسناب آورد .زینرا
در تاریخ علم نمونههای فراوانی از گن ارههنای علمنی و اننواع دیگنر گن ارههنا ماننند
گ ارههای اخالیی یافت میشود که دانشمندان آنهنا را کنامالً معننادار منیدانسنتند امنا
نمیتوانستند شرایط اثبات یا ابطال مدعیات را دییقاً معین کنند .نکته سوم اینکنه ممکنن
است ادیان واجد آموزههای ناظر به وایعیت باشند ،امّا در عین حال پوزیتیویسم از تبیین
آن عاج باشد .برای مثال ،آموزههای دینی ،احکام جهانشناختی خاصی را درباره یلمرو
ایرمادی جهان یا حقای کالنی را درباره تحق امور مادی بیان میکند کنه پوزیتیویسنم
از تبیین آن عاج است .نکته چهارم اینکه چنانچه ما آموزههای دینی را منحصراً ناظر به
وایع به شمار آوریم بر خطا هستیم .ممکن است بعضی از آموزههنای دیننی توصنیه ینا
پیشگویی باشد .نکته پنجم ،که جان هیک آن را بنه ینوّت بینان کنرده ،اینن اسنت کنه
تحقی پذیری گ ارهها ل وماً نباید با مجموعنهای از تجربینات مشناهدتی بالفعن منرتبط
باشد ،بلکه میتواند با مجموعهای از تجربیات مشناهدتی «ممکنن» ینا «بنالقوه» منرتبط
باشد .از نظر او ،دلی معناداری گ ارههای دینی تجربههای بالفع در حیات ایننجهنانی
نیست ،بلکه تجربههای ممکن در حینات پنس از منرگ اسنت ) .)Hick, 1985: 111نکتنه
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ششم ،که ایان باربور به خوبی آن را مطرح کرده ،این است که حتی نظرینههنای علمنی
نی  ،صرفاً ملخّص دادههای حسی نیست و هیچ کدام تجربتاً تحقی پنذیر نیسنتند ،بلکنه
آنچه آزموده میشود یک هیئت خوشهوار از مفناهیم و دادههنا در زمیننه مشنترک و در
شبکه در هم تنیدهای است که همزمان از معیارهای عقلی و تجربنی اسنتفاده منیکننند.
تجربههای حسی ،ینک داده سناده حسنی نیسنتند کنه بتواننند نقطنه آاناز ینک یقنین
تشکیکناپذیر باشند ،بلکه گرانبار از نظریه هستند و نتیجه همکنشی بین تجربه و تعبینر
و برساختههای ذهنی انت اعی هستند که بس به دور از مشناهدهانند (بناربور.)131 :1935 ،
نکته هفتم اینکه اص تحقی پذیری اگر اکیداً اعمال شود ،همه حوزههای تجربه انسنانی
را اعم از اندیشه و زبان از کار میاندازد و منانع بحنث جندّی منیشنود؛ انتخنابهنای
اخالیی را وابسته به ذوق و سلیقه دلخواهانه و آداب و عنادات فرهنگنی و نامعقوالننه
میکند و وجود خدا را از همان یدم اول انکار میکند.
 .4کارکرد داشتن
یکی دیگر از مالکهایی که به عنوان مالک حقانیت یا عندم حقانینت ادینان مطنرح
شده «تحلی کارکردی» ( )functional analysisاست .این مالک حقانیت آموزههنای ادینان
را اثباتپذیری آنها نمیداند ،بلکه کارکرد مطلوبی میداند که در زندگی انسانها دارنند.
فیلسوفان دین بسته به اینکنه گنوهر و حقیقنت دینن را چنه منیداننند ،دربناره اینکنه
اصلیترین کارکرد دین چه باید باشد ،با یکندیگر اخنتالف نظنر دارنند .امنا مهنمتنرین
دیدگاههای کارکردی در این زمینه عبارتاند از:
الف .کارکرد اخالقي

این دیدگاه معتقد است مالک حقانیت یک دین این است که الت ام عملی و نظری به
آموزههای آن دین تا چه اندازه انسان را به فضای اخالینی از یبین صندایت ،عندالت،
احسان ،تواضع و  ...ن دیک میکند .به هر می ان که آموزههای یک دینن بتوانند فضنای
اخالیی را در انسانها رشد دهد حقانیت بیشتری دارد .از پیشگامان این دیندگاه برینث
ویث ( )Braith Waiteاست که گوهر و اایت دین را اخالق میداند.
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چند نکته و انتقاد در خصو کسانی که کارکرد اخالینی را منالک حقانینت ادینان
میدانند ،یاب ذکر است .نخست اینکه این مالک زمانی میتواند کارآیی داشته باشد کنه
اوالً معتقد به حسن و یبح ذاتی و عقلی اخالق باشیم .یعنی اینکه معتقد باشیم فضای و
رذای اخالیی حقایقی فرادینیاند و تختهبند هیچ دینن خاصنی نیسنتند و یطنع نظنر از
اوامر و نواهی شرعی ،با ترازوی فرادینی عق میتوان به آنها دست یافت؛ و ثانیاً معتقند
باشیم عق صالحیت و توانمندی دستیابی به آن حقای را دارد.
نکته دوم اینکه این مالک میخواهند بنا معینار اخنالق ،کنه خنود بخشنی از دینن
محسوب می شود ،به ارزیابی تمام جنبه های دین بپردازد .در حالی که ادینان عنالوه بنر
جنبه اخالیی ،جنبههای اعتقادی و احکام نی دارند .به عبنارت دیگنر ،چنانچنه منا اینن
مالک را بپذیریم در وایع پذیرفته ایم که گوهر دین اخالق است و سایر جنبههنای دینن
نی باید با آن سنجیده شوند.
نکته سوم اینکه این مالک کاری به صادق بودن یا صادق دانستن آمنوزههنای دیننی
ندارد ،بلکه رابطه بین دین و اخالق را نوعی رابطنه روانشنناختی و علّنی منیدانند .در
حالی که این نگاه برخالف نظر اکثر متدینان سنتی است.
ب .تحولبخشي

جان هیک آموزههای دینی را گوهر دین نمیداند ،بلکه گوهر دین را متحنول کنردن
شخصیت انسانهنا منیدانند  .بنه همنین دلین معینار حقانینت ادینان از نظنر او مین ان
تحولبخشی آنهاست ( .)Glyn, 1989: 106وی بیش از آنکه به حقای کالمی که در یالنب
یضایا بیان میشوند تعلّ خاطر داشته باشد به جنبههای وجنودی و تحنولآفنرین دینن
توجه دارد .از نظر او ،اعتقادات فرد نوعی فرافکنی فردیِ تجربیات ،فرهنن و مقنوالت
فاهمه افراد بر وایعیت اایی است .بنابراین ،اهمیت و حقانیت ادیان بنه اینن اسنت کنه
میتوانند حیات خودمحورانه انسان را به حیاتی خدامحورانه تبندی کننند .البتنه شنایان
ذکر است که جان هیک با این تبیین میخواهد کثرتگرایی ادیان را تبینین کنند و ادعنا
کند که این وظیفه محوریِ تحولبخشی چی ی است که از عهده اکثر ادیان برمیآید.
مالک تحول بخشی را به نحو دیگری نی میتوان بسنط داد .توضنیح اینکنه عندهای
معتقدند اوّالً همه مشکالت بشر ،ریشه در نابسامانیهای ذهننی و رواننی او دارد و اینن
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نابسامانیها ،هم موجب حصول بسیاری از دردها و رنجهاست و هم مانع تحم پارهای
از دردها و رنجهای دیگر است .ثانیاً مالک حقانیت ادیان به مین ان توانمنندی ادینان در
رفع مشکالت عملی روزمره آدمینان بسنتگی دارد (ملکینان .)99 :1932 ،در اینن صنورت
میتوان مدعی شد که مالک حقانیت هر دین به می ان مددی است که به رفع مشنکالت
ذهنی و روانی انسان میکند .در اینجا نی اهمیت و حقانیت ادیان بنه می اننی اسنت کنه
میتواند در شخص تحولآفرینی داشته باشد و او را از نابسامانیهای ذهنی و رواننیاش
برهاند و به او شخصیتی دارای کارکرد کامن  -کنه مهنم تنرین ویژگنی آن یکپنارچگی
روانشناختی است  -عطا کند .هر دین که بیشتر بتواند در شخصنیت منؤمن دگرگنونی
ایجاد کند و از او یک شخصیت کام و یکپارچه بسازد و در نتیجه او را از مشنکالت
عملی روزمرهاش خالصی دهد حقانیت بیشتری دارد.
مهمترین اشکال وارد بر این نظریه ،از نظنر کسنانی کنه یائن بنه رئالیسنتی بنودن
گ ارههای دینی هستند ،این است که بحنث مطابقنت ینا عندم مطابقنت بنا واینع را در
خصو آموزههای دینی مغفول مینهد و آن را در درجه دوم اهمیت یرار میدهند .در
حالی که این بحث برای االب مؤمنان ،به ویژه مؤمنان سنّتی اهمیت اساسی دارد.
ج .رهاييبخش بودن

شاید بتوان گفت تنها معیار حقانیت ادینان از نظنر مردمنانی کنه در سنرزمین هنند
زندگی میکنند ،می ان توانمندی و یوّت آنها در رهانیدن انسانها از مصائب و مشکالت
هستی است .همه ادیانی که در شبهیاره هند پدید آمدهاند به دنبال یک هدف بودهانند و
آن عبارت است از ح و رفع مشکالت و رنجهایی که در این جهان دامنگیر بشر شده
است .این ادیان هرچند در فروع و شاخههای خود با یکدیگر اختالف دارند ولنی همنه
آنها در اصول و ریشه با یکدیگر متفن انند .هنندوها و بنوداییهنا منشنأ شنقاوتهنا و
بدبختیهای بشر را عالم جسمانی و امیال بشری منیداننند .جنینهنا منشنأ آن را عمن
نادرست و خطای انسان میدانند .ولی هر سه دین در اعتقاد بنه ینانون کمرمنه و تناسنخ
مشترک هستند (نناس .)113 :1932 ،طب یانون کمرمه ،انسنانهنا بنه دلین جهن  ،طمنع و
شهوتی که دارند ،در چرخه تناسخ گرفتار شدهاند و در نتیجه رنجی پایانناپنذیر دارنند.
رنج حیات برای هندوان به صورت دردی مؤلِم و مرضی شفاناپذیر درآمده بود و رهایی
از آن ب رگترین خواست آنان بود (همان.)111 :

 / 11پژوهشهاي ادیانی ،سال اول ،شمارة 3

در خصو این مالک از حقانیت ادیان دو نکته شایان ذکر اسنت :نکتنه اول اینکنه
افرادی که تحلی کارکردی را مالک حقانیت ادیان میدانند باید استدالل کنند که چرا از
میان کارکردهای مختلفی که برای دین ذکر کردهاند کارکرد خاصنی را انتخناب کنرده و
مالک یرار دادهاند .نکته دوم اینکه بر فرض اینکه برای کارکرد خاصی استدالل یا تواف
حاص شد حال باید استدالل کنند که به چه دلی معتقدند مثالً یک دین خا بهتنر از
سایر ادیان دیگر میتواند این کارکرد خا را داشته باشد.
 .5جامعيت
یکی دیگر از مالکهای حقانیت یا عدم حقانیت ادیان جامعیت تعالیم و آمنوزههنای
ادیان است .یک معنا از جامعیت ( )all-comprehensivenessاین است کنه ینک دینن هنیچ
بُعدی از ابعاد زندگی انسان را مغفول ننهد .زندگی انسان ابعاد مختلفنی دارد ،از جملنه:
بُعد فردی و اجتماعی ،مادی و معنوی ،اخالیی و اعتقادی ،عملنی و عناطفی ،دنینوی و
اُخروی ،حقویی و  . ...چنانچه یک دین برای همنه ابعناد زنندگی انسنان دسنتورالعم
داشته باشد و هیچ بعدی از ابعاد انسان را مغفول یرار نداده باشند ،منیتنوان گفنت کنه
جامعیت دارد و از حقانیت بهره برده است.
معنای دیگر جامعیت ،یدرت وحدتبخشی به همنه ابعناد ظناهراً مختلنف زنندگی
انسان است ( .)generalityعقاید دینی میتواند در مویعیتهای فردی و اجتماعی شخص
گسترش یابد .مثالً شخص نه فقط میتواند از طری مفاهیم دینی تجربههای دینیاش را
تعبیر کند ،بلکه میتواند همه ویایع زندگیاش را نی تعبیر کنند .عنالوه بنر آن ،مفناهیم
دینی دید منسجمی نسبت به ک وایعیتها و عالم هستی ،در ما پدید میآورد .حقانینت
عقاید دینی تا حدودی بر اثنر انگنارههنای نظنمدهنندگی کنه در زنندگی انسنان پدیند
میآورند ،یاب احراز هستند (باربور.)191 :1935 ،
در خصو این معیار یک نکته به ذهن میرسد و آن اینکه جامعیت ینک دینن بنه
هر دو معنای فوقالذّکر هرچند میتواند بخشی از حقانیت باشند امنا ل ومناً بنه معننای
حقانیت تام یک دین محسوب نمیشود تا انسان اطمینان داشته باشد با عمن کنردن بنه
آن مصاب خواهد بود.
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 .6مطابقت با واقع
یکی دیگر از مالکهای حقانیت یا عدم حقانیت یک دین این است کنه آمنوزههنای
آن دین تا چه اندازه مطاب با وایع هستند .در این معیار در وایع سخن بر سنر صندق و
کذب یضایا است و مالک حقانیت یک دین می ان صادق بودن یضنایای موجنود در آن
دین است .پرسشی که در مرحله بعد پیش میآید این است کنه منالک صندق و کنذب
یضایا چیست؟ پاسخ این است که مالک آن مطابقت یا عدم مطابقت با نفساالمر اسنت.
یعنی اینکه هر گاه مفاد یضیه و نسبتی که یضیه از آن حکاینت منیکنند در نفنساالمنر
ثبوت و تحق داشته باشد آن یضیه صادق است و در ایر این صورت ،آن یضیه کناذب
خواهد بود .مقصود از نفساالمر ظرفی است که عق برای مطل ثبوت و تحق در نظنر
میگیرد (مراد از مطل ثبوت یا ثبوت عام مراتب سهگاننه ثبنوت اسنت :ثبنوت وجنود،
ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم اعتباری عقلی) (طباطبایی ،بیتا :مرحله اول ،فص هشتم).
بنابراین ،این وایعیت خارجی است که مشخص میسازد .1 :چه اموری ثابنتانند و
چه اموری ایرثابت؟  .1چه چی هایی ح اند و چه چی هنایی باطن ؟  .9چنه یضنایایی
صادقاند و چه یضایایی کاذب؟ اموری که وایعیت خارجی دارند یا منشأ انت اعشنان در
خارج باشد ،ثابت هستند (ثبوت دارند) و در نتیجه ح هستند و یضایا چنانچنه مطنابِ
با وایع باشند ،صادق و اگر مطابَ بنا آن باشند (واینع مطناب آنهنا باشند) حن نامینده
میشوند (جوادی آملی.)99 :1932 ،
در خصو این معیار از حقانیت ادیان چند نکته ،شایان ذکر اسنت .1 :بایند توجنه
داشته باشیم که مالک حقانیت آموزههای یک دین مطابقت یا عدم مطابقت آن آموزههنا
با نفساالمر و در تحلی نهایی با عالم خارج است ،نه با عالم عین .عالم خنارج اعنمّ از
عالم عین است و عالوه بر وایعینات مشنهود و محسنوس شنام وایعینات نامشنهود و
نامحسوس نی میشود .1 .این مالک فقط برای سنجش بُعد اعتقادی و اسطورهای ادینان
کارآیی دارد .زیرا بعد اخالیی و بعد عبادی ادیان مشتم بر گ ارههای انشایی است کنه
بحث از مطابقت با وایع یا عدم مطابقت با وایع در مورد آنها مطرح نیست .مگنر اینکنه
طب نظر بعضی از فیلسوفان اخالق بگوییم که گ ارههای انشایی دین نی بالمآل از سنخ
گ ارههای اخباری و ناظر به وایع هستند .9 .ممکن است بعضی از گ ارههای دینی فراتر
از عق و تجربه بشری باشند و در نتیجه نتوان مطابقت یا عدم مطابقت با وایع بودن ِآن
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دسته از گ ارههای دینی را با توس به ادله عقلی یا تجربی نشنان داد و صندق و کنذب
منطقی آن را اثبات کرد.

نتيجهگيری
به نظر میرسد با توجه به اینکه ماهیت دین را چه بدانیم ،معینار حقانینت متفناوت
خواهد شد:
الف .از نظر کسانی که برای دین مبنای موهوم یائ هسنتند ینا آن را باعنث تنوهّم
انسان میدانند ،اساسناً دینن -هنر منشنئ ی کنه داشنته باشند خنواه منشنأ اجتمناعی ینا
زیستشناختی -امری است نامطلوب و باید از آن پرهی کرد .مارکس و فرویند از اینن
دسته هستند .از نظر این دسته ،بحث معیار حقانیت ادیان اساساً موضوعیت پیدا نمیکند
و ادیان به هیچ معنا از حقانیت بهرهای نبردهاند.
ب .کسانی که وحیانی بودن ادیان را نمیپذیرند ،معتقد به نسبی بودن ماهینت دینن
هستند .زیرا نگرش آنها به دین ،نگرشی بشری است و دین را امری فرهنگی تلقی کرده
و معتقدند همانند سایر امور فرهنگی از جامعه تا جامعهای دیگنر متفناوت اسنت .آننان
دین را مانند سایر جلوههای فرهن  ،ناشی از نیازها و مشکالت بشری و اندیشنه او بنه
منظور رفع و ح آنها دانسته و در این رابطه نظریات مختلفی را در مورد منشأ دین بیان
کردهاند (رستمیان.)113 :1991 ،
در اینجا عمدتاً معیار کارکردگرایی به عنوان منالک حقانینت ادینان ارائنه منیشنود.
چنانچه دینی بتواند به هر شکلی ،مشکلی از مشکالت بشر را ح کند و کارکردهایی از
یبی کارکرد اخالیی ،رهاییبخشی ،تحولبخشی ،انسجامبخشی به جامعه و  ...را داشنته
باشد ،از حقانیت بهره برده است .حقانیت در اینن دیندگاه بنه اینن معناسنت کنه دینن
میتواند انتظار یا انتظاراتی از بشر را برآورده کند .پرسشی که در اینجا بایی میماند اینن
است که اوالً کدام انتظار بشر از دین باید به عنوان معیار حقانیت تلقی شود و ثانیاً کندام
دین بهتر میتواند این انتظار را برآورده سازد؟ کسانی که کارکردگرایی را مالک حقانیت
ادیان میدانند باید به این پرسشها پاسخ دهند.
ج .کسانی که دین را امری فرهنگی -تناریخی نمنیداننند بنرای آن ماهینت النوهی
یائ اند که طب آن ،دین از سوی خدا برای بشر و با توجه به نیازهنای اساسنی او ننازل
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شده است .االب دینپژوهانی که به ادیان ابراهیمی معتقدند این نظنر را دارنند .از نظنر
آنها ،مشخصه اصلی دین این است که از جانب خندا آمنده باشند .آننان معتقدنند تمنام
مکاتب و آیینهایی که محصول تأمالت بشری هسنتند و بنه منظنور حن مشنکالت و
پاسخ به مجهوالت بشر شک گرفتهاند ،اساساً دین محسنوب نمنیشنوند ،بلکنه معننای
وایعی دین ،دین به معنای خا آن ،یعنی ادیان وحیانی است.
پرسشی که در اینجا بایی میماند این است که چنانچه معیار حقانیت از جانب خندا
بودن است ،از میان ادیان وحیانی کدام یک برح است؟ پاسخی کنه منیتنوان بنه اینن
پرسش داد تا حد زیادی بستگی به این دارد که منا رابطنه ادینان وحینانی را در عنرض
یکدیگر بدانیم یا در طول یکدیگر .مسلمانان معتقدند ادیان وحینانی در طنول یکندیگر
هستند ،یعنی اینکه هر دین وحیانی نسبت به دین وحیانی مایب خود کام تر و مهنیمن
بوده است .از آنجایی که دین اسالم از ینک طنرف معتبنر اسنت ،یعننی از نظنر زمنانی
آخرین دینی است که از جانب خدا صادر شده و در نتیجه نقطنه کمنال ادینان وحینانی
محسوب میشود و از طرف دیگر اصالت دارد ،یعنی هیچگونه تحریفی در آن رخ نداده
است ،در نتیجه از حقانیت به طور تمام و کمال برخوردار است .آنان بنرای اثبنات اینن
ادعای خود یک سلسله ادلّه نقلی و عقلی نی ایامه کردهاند.

پينوشتها
 .1ویلفرد کنتول اسمیت از خاورشناسان معاصر شمرده میشود که در  1911در انگلستان زاده شد.
 .1مفهوم «عقالنیت» با مفهوم «معقولیّت» متفاوت است .مفهنوم عقالنینت بسنیار مضنیّ تنر از مفهنوم
معقولیّت است و بدین معنا است که باورها و اعتقاداتمان را صرفاً از طرین معیارهنای عقالننی موجّنه
کنیم .اما معقنول بنودن ( )reasonalibityمعننای موسّنعتنری دارد و بندین معناسنت کنه باورهنا و
اعتقاداتمان را ازطری معیارها و ارزشهای مختلفی مانند ارزشهای اخالیی ،مصلحتاندیشی اجتماعی
و  ...موجّه کنیم.
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