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 کثرتگرایی دینی به مثابه راهی به کاهش خشونت
 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

 ه زدندـیقت ره افسانـقـد حـدیدنـون نـچ
 (حافظ)        

 
های دینی و مذهبی بخشی از این پدیده های گوناگون است، و تنش ها و تشنججهان کنونی ما شاهد اوج گرفتن تنش

ای دارد. هرچند نقش سیاست و اقتصاد های فرقه های دینی، تعصبات مذهبی و خصومت گیری است که ریشه در در
 سوز برخی از نیروهایت، اما هیزم این آتش زندگیخونین و مرگبار قابل انکار نیس در به چرخش انداختن این چرخهٔ 

داری برای آنان مساوی است با کین و نفرت در برابر هر کس که از کیش و آیین دینی متعصب و تنگ نظرند که دین
د ها بایتری از انسانآنان سر بتابد. از این رو، برای کاستن از چرخش تند این چرخه و حفاظت از جان شمار بیش

 نیگرایی دیی کثرتها به میان کشیدن و ترویج نظریهراستا برای کاهش خشونت تالش کرد، و یکی از آن در چند
(Religious Pluralism) به جای انحصارگرایی (Exclusivism)  دینی است، تا از تعصبات کور کاسته شده و

 شود. تا هنگامی که بدبینی نسبت به پیروانتفاهم و درک متقابل، یا دست کم نوعی مدارا و تسامح دینی فراهم  زمینهٔ 
ها به مدارا و بردباری مذهبی روی دیگر ادیان وجود دارد، ابدا ممکن نیست که کینه و نفرت از بین برود و انسان

 مهٔ هبیاورند. انحصارگرایی مخصوص پیروان دین و آیین خاصی نیست، و تقریبا رویکرد عمومی در میان پیروان 
ویژه ادیان بزرگ نهادینه شده که دین به امری هویتی و حیثیتی برای بسیاری از پیروان شان تبدیل  ادیان است، به

گرایی نیز همیشه و در همه دهند. در آن سوی البته، کثرتشده و اکنون بیشترین جمعیت کره زمین را تشکیل می
هرچند با شماری کمتر. انحصارگرایی ها طرفدارانی، دست کم، در میان نخبگان و فرزانگان داشته است، فرهنگ

ها حقیقت را به تنهایی در اختیار دارد و کسی کنند که دین آندینی به این معنا است که پیروان هر دین تصور می
ز ای سبب برونظرانه و خودبینانهدیگر در آن شریک نیست، و از این رو دیگران همه بر باطلند. چنین نگاه تنگ

کند، و گاهی شود، آنان را از دیدن حقایق بسیاری در عالم محروم میها میی در زندگی انسانرذایل اخالقی متعدد
 .آفریندهایی بزرگ میفاجعه
گرایی دینی به این معنا نیست که مردم در حقانیت دین خود شک کنند و از آیین خواستنِی خود دست بکشند، کثرت

به حقانیت دین خود، برای ادیان دیگر هم سهمی از حقانیت قایل باشند،  بلکه به معنای این است که، همزمان با اعتقاد
پسندند که آن چه را به خود نمیو پیروان آنان را معذور بدارند و برای فهمیدن عذر شان تالش به خرج دهند، و این

ها و مهمی از دشمنی برای آنان نپسندند. هر گاه این درجه از رواداری در میان پیروان ادیان به وجود بیاید بخش
بینی خواهد گرفت و به عوض جنگ و ها از میان خواهد رفت، جای بدبینی میان پیروان ادیان را خوشکینه توزی

 .کاری پیدا خواهد شددلی و همجدال دایمی راهی به هم
هم  ر میان مسلمانان وپیشینه، هم دای نوپیدا و بیای کهن و دیرپا است، نه نظریهگرایی دینی نظریهی کثرتنظریه

هایی که در علوم مختلف صورت گرفته است، از علوم زبانی رفتها، اما امروزه با پیشدر میان پیروان دیگر آیین
وده تری در برابر اهل فکر گشهای بسیار گستردهشناسی، افقشناسی تا عصبهای فلسفی، و از مردمگرفته تا دانش

 .ریه بیش از هر زمان دیگری هموار شده استشده و زمینه برای پذیرش این نظ
گرایی دانند، یکی کثرتکنند آن را عمدتا دو نوع میداری میگرایی گفتگو و از آن جانبکسانی که در مبحث کثرت

و  ای از حقیقت دارد،گرایی صدق تمرکز بر این است که هر دین بهرهگرایی نجات. در کثرتصدق و دیگری کثرت
گرایِی نجات تاکید بر این است که، صرف نظر از درستی یا نادرستِی و بیش صادق است. در کثرت ادعاهای آن کم

شود و آنان در دنیای دهند سبب نجات و رستگاری شان میای که پیروان آن انجام میذاتِی یک دین، تالش مخلصانه
 .رسنددیگر به سعادت ابدی می

ان ی وضعیت اخروی و ابدی پیروبینم، و به طور یقینی در بارهبندی نمییممن در این نوشته خود را ملزم به این تقس
شناختی و اخالقی، در مقیاس زندگی دنیوی، تر از منظر معرفتخواهم بیشکه میدهم، بلهیچ دینی نظر قاطع نمی
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هر گاه آفریدگار موضوع را نگریسته و درک خود از این قضیه را در میان آورم. هرچند از نظر اخروی معتقدم که 
ها، از جمله عدالت کامل باشد، امکان ندارد که اکثریت مخلوقات خود را از خوبی همهٔ ی هستی منشأ و سرچشمه

رحمت خویش طرد کرده و آنان را به حرمان ابدی و عذاب جاودانی گرفتار کند. برداشت من در باب کثرت گرایی 
ند که آثار بزرگانی مانند جان هیک، عبد الکریم سروش و دیگران دینی محصول مطالعات و تامالت خودم است، هرچ

را هم در این زمینه، به طور خاص، و نظرات عارفان مسلمان مانند عین القضات، موالنا و ابن عربی به طور عام، 
رار دادن رویکرد دهم که، بدون مبنا قجا ترجیح میام، اما در اینها آموختهو از آن در خالل بیست سال گذشته خوانده

تاملم در این باب، تجارب  اندیشمند بخصوصی، دریافت خود را از این موضوع با خواننده در میان بگذارم. انگیزهٔ 
ام، و هر ام، و چاره جویی برای آن را واجب خود شمردهتلخی بوده است که از تعصبات دینی و مذهبی شاهد بوده

تر شده است. من به این نتیجه رسیدم که ارزش هر رایم بیشتر و پررنگروز که از عمرم گذشته است اهمیت آن ب
ا ی تفاهم و تعاون رها شود نه فصل، و به جای تخاصم و تنافر، زمینهدین تا زمانی است که سبب وصل میان انسان

 ینی بر آندکند و چه بسا بیمساعد گرداند، و هر گاه دین سبب نفرت و خصومت گردد ارزش اخالقی آن سقوط می
 .برتری داشته باشد

هایی خواهد شد و انحصارگرایان افراطی این رویکرد را راهی به عکس العمل دانم که طرح این موضوع سبب می
طرفانه به موضوع نگاه تشکیک در حقانیت اسالم دانسته و خدمت به نامسلمانان خواهند انگاشت، اما اگر کسی بی

و  دانم،حقانیت اسالم شکی ندارم، اما ادیان دیگر را هم یکسره بر باطل نمیکند خواهد دید که چنین نیست. من در 
دانم که اسالم در بستر تاریخ دچار همان سرنوشتی شده است که هر دین دیگری شده افزون بر آن، این را هم می

وانیم تیا نخواهیم نمی شناسی تطبیقی و تاریخ ادیان را مطالعه کند. ما بخواهیمداند که دیناست، و این را کسی می
ها را در حالت انتزاعی مطلق تصور کنیم. از این ی اسالم و سایر ادیان بزداییم و آنگرد و غبار تاریخ را از چهره

ی منطقی دارد. باید قبول کنیم که ما بینی مفرط ما به اسالم و نه بدبینی مفرط ما به ادیان دیگر پایهرو نه خوش
چ کس عیب برای هیی طبیعت و تنگناهای آن گرفتاریم، و دست یافتن به حقیقت خالص و بیرهها در درون چنبانسان

مورد رهایی یابیم و در برابر حقیقت پنداری بیاز ما ممکن نیست، و در نتیجه بهتر است از غرور و خودبزرگ
 .متعالی زانوی تواضع بر زمین بنهیم و در برابر آن سر تعظیم فرود آوریم

عزیمت من در این مبحث سرشت حقیقت است. حقیقت امری عظیم، پرشکوه، رازآلود، و الیتناهی است. ی نقطه
ی جدید از دانش ای که هر روز و با گشودن هر روزنهبینیم، به گونههای این امر را در جهان پهناور هستی میجلوه

ین تریزترین سطوح کوانتومی جهان تا بزرگترین و رگشاید. از ژرفو تجربه، ابعاد جدیدی از آن بر ما چهره می
های کیهان، پر از اسرار نگشوده است، و هیچ دانش و هیچ دانشمندی ادعای فهم و کشف ترین کهکشهانو گسترده

های ی فیزیکی جهان است، و اگر الیهآن ها را نکرده است و نخواهد کرد. این تنها در سطح جهان مادی و الیه همهٔ 
ابه های مشهای موازی و فرضیههان و تو در تو بودن هستی را هم مفروض بگیریم، یا دست کم جهانغیر فیزیکی ج

را هم دخیل کنیم، رازآلودگی جهان چندین برابر خواهد شد. همان گونه که خود جهان پر از رمز و راز است، نیروی 
و  ترنه و چه بسا رازآلودتر، کشف ناشدنیعظیم و پهناوری که در پس آن یا در هم تنیده با آن است، به همان پیما

 .تر باشددست نیافتنی
که بشر در مسیر تکامل اجتماعی خود پیوسته برای قابل فهم ساختن جهان برای خویشتن تالش کرده، و دست کم، چنان

ندی کردن پیو ها هزار سال قبل مراسم نیایش و برقراردهد، در زندگی انسانی از دهشناختی نشان میمطالعات باستان
های رشد عقلی و روحی و معنوی با روح هستی وجود داشته است. این تالِش چندین ده هزار ساله، آن هم در دوره

تکامل ذهنی انسان، حاکی از نیازی ژرف برای کشف حقیقت و پی بردن به راز هستی و فهمیدن راز پرتاب شدن 
است. همچنان که منشأ و مبدأ این سفر تا اکنون به تمام و کمال خویش، به گفته هایدگر، به این نقطه از وجود بوده 

های ستبر پیچیده شده است. با آن که ما ی پایانی آن هم همچنان در لفافهروشن نیست، سرمنزل نهایی و مرحله
یم، اما رعلمی ندا ناگزیریم به دانش احترام بگذاریم و قبول کنیم که برای فهمیدن هستی هیچ راهی بهتر از مطالعات

ها پایان بدهد، ابهام همهٔ رازها را بگشاید و به  همهٔ های علم نیز واقفیم و از آن توقع نداریم که زمان به محدودیتهم
رای رغم تداوم تالش بگذاریم که علیچراکه چنین چیزی در توانش نیست. بنا بر این متواضعانه قرار را بر این می

دانیم که کامال در چنگ خیال ما تر از این میهایش فراتر و بزرگسطوح و الیه همهٔ  تر، حقیقت هستی را بافهم بیش
 :ی دانش محدود ما قرار بگیرد. به گفته سناییاسیر شود و در احاطه

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی
هایی کنند، نامو از خاستگاه اصیل آن تعبیر به خدا، براهما یا نیروانا می متدینان، از آن گوهر هستی، از اصل وجود،

گوناگون برای اشاره به حقیقتی واحد، حقیقتی، به تعبیر مصلح الدین سعدی شیرازی، دور از دسترس "قیاس و خیال 
 "..ایمایم و خواندهاند و شنیدهو گمان و وهم، وز هر چه گفته

شکوه حقیقت به این معنا نیست که هیچ راهی به نزدیک شدن و قرار گرفتن در معرض اما رازآلودگی، عظمت و 
یر ای گتاب آن نیست و سرنوشت ما این است که همیشه و برای ابد در تاریکی سرد و منجمد کنندهتابش نور جهان

فانی مانند اقبال الهوری، افتاده باشیم و هیچ نسیمی از عالم آن به سوی ما نوزد و جان ما را ننوازد. به نظر عار
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ایم، او نیز مشتاق بوده تر، مشتاقانه برای یافتن او کوشیدهها هزار سال، یا بیشها در طول دههمان گونه که ما انسان
 :ای بفرستدای برقرار کند و دست کم پیامی و اشارهاست تا با ما رابطه

 

 و گرفتار آرزوستچون ما نیازمند   ایم او به جستجوستما از خدای گم شده

 ی مرغان به های و هوستگاهی درون سینه  گاهی به برگ الله نویسد پیام خویش

 دان که نگاهش به گفتگوستچندان کرشمه  در نرگس آرمید که بیند جمال ما
 بیرون و اندرون، زبر و زیر و چارسوست  آهی سحرگهی که زند در فراق ما

 ه را بهانه تماشای رنگ و بوستنظار  ایهنگامه بست از پی دیدار خاکی

 پیدا چو ماهتاب و به آغوش کاخ و کوست   پنهان به ذره ذره و ناآشنا هنوز

 این گوهری که گم شده ماییم یا که اوست  در خاکدان ما گهر ما زندگی گم است
 

چه بسا این کشش و شوق ما برای کشف حقیقت، بازتابی باشد از کشش آن روح هستی برای نمایان شدن، و در 
 ایم، او برای تجلیتری یافتهپایان جهان به جلوه آمدن؛ و گویا هر چه ما در سطح ادراک خود تکامل بیشهای بیآیینه

 .تری پیدا کرده استهای شفاف ینهئخویش آ
ه، های حکیمان و فرزانگان برجستگذاران ادیان بزرگ، تالشوحی و الهام، ظهور پیامبران و بنیان پدیدهٔ پیدایش ادیان، 

های شاعران بزرگ جهان، و هر چه از دست، ابداعات هنرمندان نامور، سرودههای دانشمندان سترگ و چیرهانگیزه
م شود، تالش بشر برای کشف حقیقت و برقرار تواند در چنین بستری قابل فهنوع معنا و معطوف به آن است، می

ی محدود و متناهی فهم و شعور ای با آن، یا تالش آن امر قدسی و الیتناهی برای جلوه کردن در آیینهکردن رابطه
 .آدمیان، و چه بسا هر دو در کششی دو سویه
ی اگر سرامدان شان مانند پیامبر کند، حتی ادراک مخلوقات تجلی میهنگامی که آن امر عظیم و نامحدود در آیینه

اسالم یا عیسی، موسی، ابراهیم، زرتشت، بودا، سقراط، کنفوسیوس، نیوتن، و انشتین )سالم هللا علیهم اجمعین( هم 
باشند، گزیری ندارند جز این که به زبان حال یا قال بگویند: "ما عبدناک حق عبادتک" )ناصر الدین األلبانی، سلسلة 

ی شناخت توست که شایسته( یا به تعبیری "ما عرفناک حق معرفتک" یعنی چنان941حة، شماره االحادیث الصحی
ی، به ی امر قدسجانبهی پرستش توست نپرستیدیمت. این عجز از شناخت کامل و همهکه شایستهنشناختیمت و چنان

نا متناهی، و این است که گردد، در یک طرف ظرفی متناهی و در یک طرف نیرویی تفاوت ماهوی این دو بر می
سان با انعکاس خورشید در آینه، که هرچند حکایتی از خوشید واقعی تجلی او فراخور ظرفیت این آیینه خواهد بود، هم

 .آن نخواهد بود و نتواند شد جانبهٔ همه هست اما به هیچ روی بازتاب دهندهٔ 
، یا هر تعبیری که به کار ببریم، هیچ گاه تجلی کاملی که از این منظر، تجلی امر قدسی، جهان الیتناهی، روح کاینات

های ادراک مخلوقات، به شمول فرشتگان مقرب و فراخور احوال خود اوست نخواهد بود، و اگر هم باشد، آیینه
 .تپیامبران اولو العزم، از انعکاس کامل آن عاجز خواهند بود، و اال با الیتناهی بودن آن در تناقض قرار خواهد گرف

ای نشان دهد، در سطح هنگامی که آن حقیقت قدسی بر روح و قلب کسی از پیامبران و فرزانگان فرود آید و چهره
مند نمایان خواهد شد، تعیّناتی آن تجلی، از حالت مطلق و بی تعیّن خود بیرون شده و در قالب تعیّنات محدود و کران

ن خواهد بود، نه درخور خود امر قدسی و نامحدودیت و بیکرانگی ی آهای تلقی کنندهها و ظرفیتکه درخور قابلیت
 :ی موالناآن. به گفته

 
 درخور نای است نه درخورد مرد مرد نایی ناله کاندر نای کرد

 
تجلیات امر قدسی در جهان انسانی و در عالم طبعیت با محدودیت و کاستی همراه خواهد شد، که هرچند  همهٔ یعنی 

ها، پذیر نخواهد شد جز این که در قالب صورته دست خواهد داد، اما برای ادراک آدمی دسترسحکایتی از آن را ب
، کند، این تجلی عین حقیقت او نیستها نمایان شود. هنگامی که امر نا متعین در قالبی متعین تجلی میها و رنگشکل

ی این قالب و ظرف نمایان خواهد شد، و هاهرچند با او نسبتی دارد، زیرا در این سطح از تجلی، فراخور ویژگی
شناختی، شرایط فرهنگی، های روانهای شخصیتی، تفاوتکه قالب ذهن و ادراک هر انسانی محصول ویژگیچون
ها نیز با های امر قدسی در این قالبهای تاریخی، تنگناهای زبانی و عوامل ریز و درشت دیگری است، تجلیدوره

ضیح ی بالواسطه نیستند، و تنها از طریق تبلیغ و توبه ویژه برای کسانی که دریافت کننده یکدگیر فرق خواهند داشت،
 شود در اختیارشان قرار خواهد گرفت، و از این راه است بندی میی درجه اول که در قالبی زبانی صورتتلقی کننده
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 :ی موالنایابد. به گفتهکه جنگ هفتاد و دو ملت آغاز می
 

 ای در جنگ شدای با موسیموسی  اسیر رنگ شدرنگی تا که بی
 موسی و فرعون دارند آشتی  رنگی رسی کان داشتیچون به بی

 رنگ چون در جنگ خاست؟رنگ با بی  رنگ خاستاین عجب کاین رنگ از بی
 

زانگان شوند که به سر و سامان آن کمک کند، آن فرها در امور معیشتی خود نیازمند رهنمودی میهنگامی که انسان
های شان چیزی به نام شریعت شکل خواهد کنند و از آموزهی قدسی نقش تشریعی پیدا میبا الهام از آن سرچشمه

 شمولمند و تاریخی آن است و با گوهر جاودانی و جهانگرفت، که هرچند نسبتی با گوهر دین دارد اما صورت زمان
 .کان خواهد بودبند زمان و مآن یک سان نخواهد بود و ماهیتا تخته

ای بسیار محدود و ریز دارند، به ی مستقیم با امر قدسی را ندارند، یا تجربهی مواجههمردمانی که خودشان تجربه
های عظیم قدسی، بویی از آن به مشام شان خواهد خورد و با ی تجربهکمک آن بزرگان و تلقی کنندگان بالواسطه

ی پیدا خواهند کرد و نسبت به آن تعلقی عاطفی خواند یافت و از این راه به میراث زبانی و متنی ایشان پیوندی هویت
نوعی تعصب در خواهند افتاد و تصور خواهند کرد که همین تجلی از حقیقت، نخستین و واپسین تجلی آن است، و 

ش پوچ و هیچ تجلی دیگری جز آن وجود ندارد، و اگر هر کس دیگری ادعای مواجهه با امر قدسی را کرد ادعای
شود و این گاهی به باطل است و باید با آن به مخالفت برخاست. از این جاست که دعوا میان پیروان ادیان به پا می

گشاید، در حالی که تجلی آن امر قدسی برای رهایی انجامد و راه را بر کشتن و ویران کردن میهای خونین میجنگ
حقیقی با خود و با دیگران و بلکه با کلیت هستی و با امر قدسی بوده های ظاهر و باطن و رسیدن به آشتی از نزاع

 .است
ی طبیعت، چه ی انسان، چه در بارهی خدا، چه در بارههای انسانی، چه در بارهآگاهی همهٔ شناختی، به لحاظ معرفت

د. گذرلترهای گوناگونی میی دیگری، از فیی جامعه، دولت، فرهنگ، تمدن و هر مقولهی تاریخ، چه در بارهدر باره
کارهای  رسانی باشد بدون به کارگیری ساز ونخستین فیلتر و موثرترین آن فیلتر زبان است. هیچ معرفتی که قابل هم

ی هایی که از خطر نابودی نجات یافته و وارد گنجینهزبانی امکان به اشتراک نهادن با دیگران را ندارد. تمام دانش
 ها بتوانند معارفدادی که سبب شد تا انساناند. روید از طریق زبان به این بخت دست یافتهانمعارف انسانی شده

شود که نامیده می (Cognitive Revolution) شان را با هم در میان بگذارند در تاریخ بشر به نام انقالب شناختی
تری ا امروز هرچند زبان تکامل بیشگویا در حدود هفتاد تا هشتاد هزار سال قبل شروع شده است. از آن زمان ت

های تری شده است، اما ذهن انسانی به مکانیسمی بشر در به کارگیری آن نیز دچار تحوالت بیشکرده است، و تجربه
ترین کانال داد و زبانی وابستگی عمیقی پیدا کرده و تمام معارف را از این راه به دست آورده و تا امروز زبان مهم

 .ف استستد این معار
های افتهگذارد و هر چه یبندی معارف تاثیر میی صورتهایی است که بر نحوهزبان بنا به سرشت خود گرفتار کژتابی

تر خواهد بود. از این رو، آن چه پیامبران و فرزانگان از ها ناتوانتر باشد، زبان در کشیدن بار آنانسانی لطیف
 بندیآورند، هنگامی که وارد صورتارِف اتصال با امر قدسی به دست میهای غیر متعطریق وحی و الهام و سرچشمه

ی قدسی حتی در همان سطح صورت تواند و در نتیجه، آن تجربههای آن برکنار مانده نمیگردد از کژتابیزبانی می
ق زبان، چه به یابد. آن چه از طریی ذهن و روان آنان منعکس شده بود در زبان انعکاس نمیو شکلی که در آیینه

تر آن تجلی است، که خود صورت رسد صورت نازلصورت متن نوشتاری و چه متن شفاهی، به دیگران می
را شوند، زیتری از امر مجرد بود و در قالب تعیّنی خاص نمایان شده بود. متدینان در فهم پیام دچار اختالف مینازل

ازد، سشود و بخشی از تاریخ هر دین و شریعت را میتئوریزه میانجامد، و این اختالفات جا میسرشت زبان به این
ی امر قدسی در زندگی آنان کند، و حتی حضور دین یا تجربهو همسان و همسنگ خود آن در فرهنگ وزن پیدا می

 .شودبدون این تفسیرهای اختالفی ناممکن می
امی که بگذاریم، در درون تاریخ و در زیر سقف گذشته از امر زبانی، از آن جایی که پیامبر، ولی، حکیم یا هر ن

د که شوناش که منبع الهام یا وحی برایش هستند، سبب نمیکند، لحظات معنوی و قدسی زندگیطبیعت زندگی می
اش از کار بیفتند و ابعاد ناسوتی وجود وی در برابر تجلی الهوتی امر قدسی قوانین طبیعت به صورت کل در زندگی

آمیزد. از های پیرامونی در میآید و با واقعیتهای این جهانی در میکه آن تجلی خود به رنگ دغدغهمحو گردد، بل
گیرد که بسیار شود و سطح دیگری از تعین را به خود میاین رو امور مقطعی تاریخی بر زبان وحی جاری می

ان جایی در این منظومه پیدا می کنند، یا تر است. از این جاست که ابو لهب، فرعون، ولید بن مغیره و دیگرتاریخی
گشودن گره از مسئله حیض زنان و بریدن دست دزد و مانند این ها مطرح می شود. برای پیروان وی تفکیک این 

ها به درستی آسان نخواهد بود، و به اصطالح هسته و پوسته یا قشر و لُّب در نظر شان یکسان به نظر خواهد الیه
 .آمد

ی امور لطیف و متعالی، همه ی امور روزمره و ساده باشد و چه در بارهیابد، چه در بارهآدمی در می آن چه را ذهن
کند، و از این نظر پیامبران و قدیسان هم به حکم بشر بودن همانند دیگرانند. را به کمک بازسازی تصویری ادراک می
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چه را یابیم، مثال آنرا از طریق حواس در میشود که آن چه توضیح داده می (Neurology) شناسیدر علم عصب
افتد، بوییم، در واقع ادراک ما از آن تابع پروسه و فرایندی است که در ذهن ما اتفاق میشنویم، یا میبینیم، یا میمی

ا دگیرند و برای ما به آن رنگ، یا بوی یا صهای اولیه پس از عبور از چند مرحله مورد بازسازی قرار میو یافته
های شوند، و این تصویر که در ذهن ماست لزوما منطبق بر واقعیت بیرونی نیست. یعنی مثال، خوردنینمایان می

 اند که وقتیای کدگذاری شدهایم، در مغز ما به گونهها سر و کار داشتهدار، به مرور زمان که ما با آنمفید و ویتامین
فایده یا های بیشوند، و به عکس، خوردنیی شیرین و گوارا ترجمه میاخوریم در ذهن ما به شکل مزهها را میآن
شوند. یعنی مغز در کدگذاری و بازسازی تصویری اشیا و مزه و یا تلخ ترجمه میبار، به مغز ما به صورت بینزیا

گذارد که ا کدهایی میهکند و بر آنگذاری میها را بر مبنای سود و زیان ما نشانهکه آنطرف نیست، بلها بیپدیده
ها و دیگر امور نیز همین گونه ها گردد. در مورد صداها، بویسبب تحریک اشتها یا تهوع و دوری گزیدن از آن

 .کندعمل می
بتا های نسافتد، هر گاه نوبت به مقولهی طبیعی و فیزیکی چنین فرایندی در مغز ما اتفاق میوقتی در امور ساده

شود، و در فرایند کدگذاری رسد کار مغز و ذهن ما دشوارتر مینند دین، فرهنگ، هنر و غیره میی انتزاعی ماپیچیده
غرضی را به عهده ندارد. طرف و بیکند، اما در هر صورت نقش تماشاچی بیتری عمل میها با پیچیدگی بیشآن

ند به هویت، منفعت، و بسیاری عوامل ها را در پیورسد آناز این رو، معارفی که از رهگذر دین و فرهنگ به ما می
رد تا گیچه در پایان در دسترس خودآگاه آدمی قرار میشود که آنکند. نیتجه این میدیگر کدگذاری و بسته بندی می

 .طرفی بگیرد، تابع نوع کدگذاری آن استبر اساس آن بتواند تصمیمی به پذیرش، رد یا بی
ای که به حریم ای که هر باور یا ایدهها و مفاهیم است، به گونهتعامل با پدیده تر نقش روان ناخودآگاه دراز این مهم

گیرد، و حضور ناخودآگاه عامل مهمی در موضع گیری ای از ناخودآگاه قرار مییابد، بر روی زمینهخودآگاه راه می
اشد محل نشستن شما جای نرمی بگویند اگر وقت گفتگو با کسی شناسان میشود. برای مثال، روانما نسبت به آن می

تر است در مقایسه با حالتی که شما در جای سختی احتمال نرمش نشان دادن در تعامل با او و قبول نظراتش بیش
تر از این ترین مثال در این باب است، و گر نه تعامل میان خودآگاه و ناخودآگاه بسیار پیچیدهنشسته باشید. این ساده

ها، های ذهن حضور دارد و در تصمیم گیریصورت روزانه و بلکه لحظه به لحظه در فعالیتاست. ناخودآگاه به 
 .هایش دخیل استها و سوگیریگیرینتیجه

کم و کاست از اساس در های بیرسیم که معارف خالص و آگاهیبا در نظر گرفتن این مالحظات به این نتیجه می
م از رسد. این مفاهیهای بسیار کالن مانند خدا، نیروانا یا براهما میمقولهاختیار آدمی نیست، به ویژه وقتی نوبت به 

شناختی، میزان دانش، و های روانهای فردی، ظرفیتهای معنوی، سوگیریصافی زبان، تاریخ، فرهنگ، تجربه
گیرد رونوشت قرار میها چه در نهایت در دسترس ذهِن خودآگاه آدمگذرد و آنبسیاری دیگر از عوامل پیدا و پنهان می

شکل گرفته بود. آن تصویر نخست نیز در ذات خود تصویری  دست چندم از تصویری است که در نخستین تجربه
ی شخصی او است. در مقایسه میان تصویر شیئ با خود شیئ به آسانی است که محصول ذهن آدمی بر اساس تجربه

، شناسیرد. یک مرحله از این فاصله را فیلسوف بزرگ معرفتای میان این دو وجود داشود که چه فاصلهروشن می
قیقا توانند دگذاری میان بود و نمود نشان داده است. این که اشیا در صورت پدیداری شان نمیایمانویل کانت در فرق

هن ما ذعین آن چیزی باشند که در دنیای خارج و در حالت وجود فی نفسه هستند. صورت پدیداری اشیا در تعامل با 
کند، و از آن طریق گیرند، و ذهن ما به کمک حواس ما نوعی ارتباط با برخی از ابعاد آن را تجربه میشکل می

های تواند تمام خصوصیات و ِویژگیدهد تا برای ما قابل فهم شود. هیچ تصویر ذهنی نمیتصویری را پردازش می
از آن را به صورت تصویری بازبنمایاند. این در صورتی تواند شکلی ذاتی یک شیئ را بازسازی کند، و تنها می

ای مستقیم را از سر بگذراند. اما اگر تجربه را کسی دیگر از سرگذرانده باشد، و سپس آن را با است که فرد تجربه
بندی زبانی به مخاطبانش روایت کرده باشد، آنان از روی تصویری که تنها در قالب زبان امکان گنجایش صورت

کنند، نه این که آن را تجربه کنند، و در نتیجه ذهن شان تصویری را بر پایه این ته است با آن ارتباط پیدا میداش
ی بال واسطه از زمین تا آسمان فرق دارد. سازد، که با تصویر ساخته شده در ذهِن تجربه کنندهروایت زبانی می

شیئ باشد، اما ذهن او کوشیده است تا حد امکان تصویری تواند دقیقا عین همان ذات یا تصویر نخستین هرچند نمی
که با آن همسانی مطلق پیدا کند، در حالی که در مورد دوم، ذهن مخاطبان تنها از نزدیک به واقع بسازد، بدون این

کند که تصویری را خلق کند، تصویری که حتی با تصویر اول انطباق چندانی روی حکایت زبانی آن کوشش می
های متعدد و ناهمگون، شروع به فرضو هر مخاطب به تناسب درک، گرایش و منافع خود، به عالوه پیش ندارد،

رود، هنوز در همان دوران کند. از همین رو است که، مثال، وقتی پیامبر اسالم از دنیا میساختن تصویری از آن می
اش درکی یکسان از همه چیز به ن صحابهشود، و حتی در میاهای مختلف پردازش مینسل اول هستیم که روایت

ها به نام مذهب سنی، شیعی، کند و این روایتگذرد پردازش تصاویر ادامه پیدا میآید. هر چه زمان میوجود نمی
گیرند. همین اتفاق در میان پیروان سایر شوند و همه تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار میمعتزلی و.. معروف می

هایی که از زندگی و است، مثال، از همان زمان دور شدن حضرت عیسی از میان حواریونش روایت ادیان هم افتاده
گذرد، قدیسان، متکلمان و کاهنان آیین گیرند و هر چه زمان میشود با هم در تناقض قرار میاز پیام او پردازش می

 .. هیچ دینی از این بابت مستثنا نیستبنددگیرند و در نهایت مسیحیت تاریخی نقش میاو در پردازش آن سهم می
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ی دین و امر قدسی که به موضوع مبدأ و معاد یا آغاز و انجام این چنین بنیادین، زمینه (Context) ایاما در زمینه
توان کنند، و از این رو نمیها، اهمیت خاصی پیدا میکم و کاستی همهٔ وجود بستگی دارد، حتی همین تصاویر هم، با 

 ها برای فهم آن راها چشم پوشید و تالش انسانتفاوت داشتن این تصاویر با ذات آن حقیقت سرمدی، از آن به علت
های اهمیت تلقی کرد. این درست است که تصورات گوناگون و احیانا متضاد از امر قدسی بازتابنادیده انگاشت یا کم

ه از علم و خرد فاصله بسیار بگیرد و رنگ خرافه و عملی یکسانی در زندگی آدمیان نداشته است، به ویژه وقتی ک
ها از اصل قضیه و اهمیت ها غالب شود، اما این عوارض جانبی هیچ گاه سبب نشده است که انسانگرایی بر آنتوهم

 اندها برای دریافتن معنای زندگی و برای فهم هستی و برقراری نسبت خود با آن، ناگزیر بودهآن دست بشویند. انسان
های داده شده را در هر فرهنگ و از سوی هر شخصیتی که میسر بوده های بنیادین بروند و پاسخکه به سراغ پرسش

 .است جدی بینگارند و زندگی خود را بر همان پایه سامان بدهند
 ها ودغههای بزرگ نقشی انکارناپذیر در زندگی آدمی داشته و به بخشی از دغادیان و سنت همهٔ از این رو است که 

د انها کمک کردهها را برطرف کرده، بلکه به انساناند. نه تنها که دغدغهاش پاسخ مثبت دادهنیازهای روحی و ذهنی
که به سمت زندگی اخالقی حرکت کنند، و زندگی اخالقی عبارت است از تغییر مدار زندگی آدمی از خودمداری به 

داری محض است از زیستن در سپهر اخالق عاجز است و سطح حقیقت مداری. مادامی که انسان گرفتار خودم
کند. از زمانی که آدمی به قواعد اخالقی و ضوابط رفتاری برتری اش از سطح حیوانات جنگل تفاوتی نمیزندگی

 کوشد که رفتاری متمایز را در پیش بگیرد،کند و در پرتو تالش به کشف حقیقت مییابد و غرایز را مهار میدست می
ی های حیوانشود. این درست است که انسان در پایه یکی از گونهگذارد که به آن انسانیت گفته میای پا میر جادهد

هایی است و قواعد بیولوژیکی و فیزیولوژیکی حاکم بر سرشت او شباهت زیادی با زندگی حیوانات دارد، اما تفاوت
شی از قابلیت او برای رسیدن به نوعی از تعالی است، و این کند تا فرهنگ و تمدن بیافریند ناکه آدمی را کمک می

شود که آن سه در دامن دین تعالی در مجموع به کمک علم، هنر، فلسفه و دین انجام یافته است، و حتی گفته می
ه دها با یک دیگر هیچ وقت به کلی گسسته نشاند، اما نسبت آنپیدایش یافته و به مرور راه مستقلی در پیش گرفته

 .است
اند، زمینه را برای پذیرش پلورالیسم و ها داشتهنگاهی به کارکرد اخالقی ادیان در زندگی بشر، و نقش مثبتی که آن

داری حاصل شده است مخصوص هیچ دینی نیست کثرت گرایی دینی فراهم می آورد. اگر عوارضی جانبی از دین
ادیان جنگ و خصومت رخ داده، تعصب و تنگ  همهٔ تاریخ  و از این بابت همه در وضعیتی یکسان قرار دارند. در

نظری اتفاق افتاده و نفاق و شقاق به میان آمده است. اما این عوارض جانبی از اهمیت اخالقی دین نکاسته است. در 
ادیان تالش بر این صورت گرفته است که تصویری از حقیقت سرمدی یا امر قدسی به دست داده شود، و در  همهٔ 
ه تالش شده است که زیست انسانی معطوف به حقیقت باشد، و در همه کوشش شده است که نوعی از زیست هم

اند، به این معنا که به زندگی پیروان ادیان نیز در این زمینه کم و بیش توفیق داشته همهٔ اخالقی آموزش داده شود. 
د، اناند، نوعی از آرامش را به زندگی آنان بخشیدهردههای بنیادی شان را برطرف کاند، بخشی از دغدغهخود معنا داده
اند. عالوه بر این، در دامن هر دین قدیسان و ریشگی و کنده بودن از کلیت هستی رهایی شان بخشیدهو از حالت بی

 ها نشان داده و در حقیقت به جهشاند که الگوهای اخالقی بلندی را به انسانای ظهور کردههای برجستهشخصیت
 .اندها کمک شایانی کردهاخالقی انسان

 
 ایانپ

 
 .شود خواهم پرداختهایی که در این باب مطرح میدر نوبت بعدی به پرسش یاداشت:
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