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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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Knowledge of the quiddity and origin of religious disagreements is highly effective on 

our theoretical and practical stance to the religious diversity question. However, as 

confessed by the formal sources of religion history, the question of religious origin and 

– consequently – religious disagreement goes back to pre-historic era and is beyond 

human thought. Nonetheless, the adoption of author-oriented realism to the noble 

Qur’ān can help attain recurrent and realistic reports about the first religious 

disagreements. Thus, this study set out to explore ontologically the first religious 

disagreements and the factors effective on their creation through a descriptive-

analytical method in order to answer the question about the quiddity of religious 

disagreements that lead to religious multicity and then plurality as well as to determine 

their reason/origin. Based on the findings of this study, the reality of religious diversity 

is “religious disunity,” and the most important non-epistemic source of religious 

division is “social rebellion” that is based on individual non-epistemic factors such as 

corruption and tyranny (oppression), envy and supremacy-seeking (magnanimity) and 

whose epistemic factors are provided by the members of an influential and powerful 

group in the society. They do this in the form of pseudo-rational justifications derived 

from jaḥd (denial after knowledge) and shakākiyyat (doubt after knowledge) toward the 

epistemic principles of religion via the trick “distorting the criteria of rationality and 

knowledge.” This widespread ignorance is done against the divine will, rule, and 

satisfaction, but under God’s knowledge, destiny, and providence. The analysis of the 

foregoing perception is the presentation of theories about the truthfulness and saving 

capability of religions that – according to the recurrent realities of history – regard the 

gradation levels of the divine religion, is aligned with the intermediate position, and 

prescribes a dynamic and perfect religiosity. 
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م ثرر   اریبس   ینیتنوع د ۀما نسبت به مسئل یو عمل یبر موضع نظر ،ینیو منشأ اختالفات د یستیاز چ یآگاه
متعل   ب ه    ،ین  یتبع آن منشأ اخ تالف د  و به نیموضوع منشأ د ان،یاد خیتار یاست. اما به اعتراف منابع رسم

 ت وان  یم   میمحور به قرآن کر مثلف ییگرا واقع کردیبا رو کهیاست. درحال یبشر ۀشیو فراتر از اند خیماقبل تار
منظ ر، پ ژوهح حاض ر ب ا ه دف       نی  آورد. از ا دست  به ینیاختالفات د نینما از اول متواتر و واقع ییها گزارش
 نی  ب ه ا  یل  یتحل -یفیآنها با روش توص   حیدایو عوامل پ ینید یها اختالف نینخست یشناخت یهست یواکاو

و علت/منشأ آنها  ستیچ انجامد، یم نیکه به تعدد و سپس تکثر د ینید اتاختالف تیکه ماه پردازد یمسئله م
منش أ   نیت ر  است و مه م  «نیتفرق د» ،ینیتنوع د قتیپژوهح حق یها افتهیبراساس  شود؟ یم نییچگونه تب

چ ون فس اد و    یف رد  یرفت  رمعیبر بس تر عوام ل غ   ییاست که از سو «یاجتماع یبغ» نیتفرق د یرمعرفتیغ
 یآن توسط گروه   یعوامل معرفت گرید یو از سو افتهی)علوّ( سامان  ییجو ی)ظلم(، حسادت و برتر یستمگر

 تیاز جحد )انکار پ س از عل م( و ش کاک    یناش یعقالن شبه هاتیجامعه، در قالب توج انیاز طبقه متنفذان و اع
فراهم ش ده  « و معرفت تیعقالن یارهایمع فیتحر»با حربۀ  ن،ید یپس از علم( نسبت به ارکان معرفت دی)ترد

ص ورت گرفت ه    یاله یعلم، قدر و قضا لیاما ذ ،یاله تیجهالت گسترده، خالف اراده، حکم و رضا نیاست؛ ا
متواتر  اتیاست که مطاب  واقع انیاد یبخش و نجات تیحقان ۀدربار یاتیمذکور، طرح نظر افتیدر ۀجیاست. نت
و  ای  پو ین دار ید زگریو تج و  نیاألم ر  نیام ر  ب    ۀآم وز هماهنگ با  ،یاله نید یکیناظر بر مراتب تشک خ،یتار

 .متکامل باشد
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 475           اسدی و عابدی آرانی /آن یشناخت معرفت لیو تحل «ینيمنشأ اختالف و تکثر د» یشناس یهست

.مقدمه1
 ، الهیات مدرن وپژوهی تطبیقیهای دینها و نوشتهبخح چشمگیری از پژوهحمباحثات و مناقشات دربارۀ اختالفات دینی، 

نظرهای   بطالن  ت یایحقانشناختی دربارۀ  های معرفت ضمن بحثاندیشمندان غربی اختصاص داده است. فلسفۀ دین را به خود 
با تقریرهای مختلف را  3گرایی دینی و کثرت 2گرایی ، شمول1شهوری چون حصرگراییهای م متعدد فعلی، نظریه ادیان مختلف در

به رشتۀ تحریر درآمده است  «دینی نظر اختالف»اند. همچنین آراری در خصوص  کرده   مطرح «های تنوع دینی نظریه» عنوان به
اختالف دینی که پس از پذیرش شناسی  هستیما پردازند. ا شناختی یا اخالقی به تحلیل این پدیده می که اغلب از منظر معرفت

نخستین اختالفات س رّ پیدایح ماهیت و  ،وجود اختالفات دینی منجر به تعدد و تکثر دین در قالب قضیۀ هلیۀ موجبه بسیطه
 کمتر مورد توجه بوده است.  مورد طرح و بحث قرار دهد،قضایای هلیۀ مرکبه دینی را در قالب 

شناسی پدیدۀ اختالف دینی متمرکز است و م دار  و من ابع معتب ری را ک ه ح اوی واقعی اتی از        هستیاین پژوهح  ابتدا بر 
اس ت، ارائ ه    از آنچ ه ر  داده   4کند و توصیفی تا حد امک ان واقع ی   وجو می گذشته دربارۀ اختالف، تعدد و تکثر دین است، جست

 کند. می شناختی یل معرفتدهد و در مرحلۀ بعد منشأ این پدیده را واکاوی کرده و تحل می

.بیانمسئله2
ها و اختالف فروع هریک  از نظر پدیدارشناسی، اختالف و تعدد دین عبارت است از این واقعیت که تاریخ ادیان نمایانگر تعدد سنت

که مفهوم عام اما پیح از تعیین موضع خود در مواجهه با اختالف دینی، باید بدانیم ، (Hick, 1987, Vol.12: 331)از آنهاست 
مطلوب برخاسته از  «تنوع»چیست؟ و با کدام وصف خاص قابل روایت است؟ آیا  قاًیدقاختالف دینی منجر به تعدد و تکثر دین 
ها و  و مواف  با ارادۀ الهی است و پذیرش آن به کشف پاره Religious diversityتغییر و تکامل نوع طبیعی انسان، معادل 

گروی و پلورالیسم معرفتی است؟ یا معادل  شود و راه مواجهه با آن، کثرت های حقیقت توسط مکاتب مختلف منتهی می الیه
Religious difference  م و عقل ابنای بشر در فه و نتیجۀ منطقی تفاوت  ناگزیر ناشی از ارادۀ آزاد انسان «تفاوت»به معنای

غیرطبیعی و تحمیلی در مقابل سیر تکامل آدمیان و نتیجۀ   «تفرقۀ»یک  Religious divisionنظام مادی است؟ یا معادل 
ها از حقیقت و سعادت منتهی شده است؟  های معطوف به باطل بوده و دارای تأریرات منفی است و به انحراف برخی انسان اراده

ناچار باید فراتر از پدیدارشناسی، به تحلیل  توان به پدیدارشناسی امید بست. پس به ها نمی سخ این پرسحبرای رسیدن به پا
گرا دربارۀ اختالف و تعدد دین بپردازیم و در این مسیر الزم است به شواهد و مدار  ناظر بر واقع دست یابیم.  ماهوی و واقع

انجامد، چیست و  خستین اختالفات دینی که به تعدد و سپس تکثر دین میپژوهح حاضر این است که ماهیت نمسئلۀ بنابراین 

 شود؟ علت/منشأ آنها چگونه تبیین می

دیدگاه سرنوشت  سرّ پیدایح اختالفات دینی و تعدد ادیان،در قبال   ما  گیری موضعمسئلۀ مذکور از آن حیث است که  اهمیت

دهد. اگر پیدایح تعدد و تکثر دی ن در ط ول ت اریخ، ناش ی از عوام ل       کلی تغییر می را به  حقیقت از  گوناگون  ادیانما دربارۀ بهرۀ 
توان این پدیده را با همۀ ل وازم   عنوان یک خداگرا می معرفتی و غیرمعرفتی مثبت و خیر و مطاب  خواست و رضایت الهی باشد، به

من دی همگ ان از حقانی ت و نج ات      لهی را بهرهاش، مشروع و معقول شمرد و سپس الزمۀ عدل ا و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی
و تنها حقانیت و نجات منحص ر ب ه ادی ان اله ی نیس ت، بلک ه تن وع         نهدانست. چنانکه برخی به این راه رفته و بر این باورند که 

اشی از عوام ل  ، چکیده(. اما اگر اختالف و تعدد دین، ن1400،قربانی) طرق اعطای آن به آدمیان، الزمۀ عدالت الهی استاختالف 
 آید.  شناسانه با این پدیده الزم می منفی و شر و خالف مشیت و رضایت الهی باشد، اتخاذ روشی دیگر در مواجهۀ معرفت

                                                           
1  . Exclusivism 

2. Inclusivism 

3. Pluralism 

4. Factual 
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.مبانینظریوروشپژوهش3
ینی، گری در مواجهه با متون د فقدان منابع مکتوب گزارشگر واقع دربارۀ نحوۀ پیدایح و تکثر دین و نیز رواج رویکرد تاریخی

 :Eliade, 1964)مورخان برجستۀ دین را ناچار کرده است تا روند تحقیقات دربارۀ منشأ دین و تاریخ اختالفات دینی را ناتمام بگذارند 

فکر بشر هنوز معمای » :کند صراحت اعتراف می  بهتاریخ جامع ادیان  همین اساس جان بویر ناس در کتاب معروف( بر 154-168

جزء موضوعات پیشاتاریخ و قبل از اختراع خط یا  «منشأ دین»مسئلۀ (. از این منظر 11: 1387)ناس، « رده استرا حل نک دینمنشأ 
 زنی و ابهام باقی مانده است. ای از گمانه نیز در هاله «منشأ اختالف دینی»نحو اولی مسئلۀ  سامانۀ نوشتاری است. پس به

ها، مدار  و شواهد فرابشری و فرات اریخی   اختالف دینی، رجوع به کتاب حل کشف حقای  پیشاتاریخ مانند چیستی و منشأ راه
 «روایت سوم شخص»شود،  مثابۀ منابع تاریخ ادیان است. با این همه بیشتر کتب مقدس ادیان حتی آنها که آسمانی دانسته می به

ای از محت وای آنه ا در    ها و فقدان پاره تاببر تعدد نسخ و اختالف در شمار ک دربارۀ واقعیت غایی و صفات و افعال اوست و عالوه
طول تاریخ، ممکن است در برخی فقرات به عمد یا سهو، تطابقی میان ذهن و زبان راوی آنه ا ب ا حقیق ت خ ارجی نباش د )ر. :      

تنه ا   (. در این میان، قرآن ک ریم 118: 1388 ،هشترودی؛ 255-253: 1383؛ معتمدی، 37: 1364؛ پورجوادی، 59: 1386،نصیری
از خداون د، درب ارۀ اس ماء، ص فات،      2و فراتاریخی 1شخص در دست بشر است و روایت اول «سخن خدا»عنوان  کتابی است که به

یک از  هیچصحت  است  هم نتوانسته ی جدیدشواهد تجربای است که  گونه افعال و مخلوقات خویح است. قوت مضامین قرآن به
های قرآن را تصدی  کرده و اعج از فراوان ی    مطالب علمی و تاریخی آن را با قطعیت رد کند و بلکه در بسیاری از موارد پیشگویی

ات و (. همچنین تمام متن قرآن در تمام طبق  30-27: 1364حتی در عدد و آهنگ حروف و کلمات آن یافته است )ر. : بوکای، 
 (. 100-89: 1395است که سبب وراقت و اعتبار محتوای آن نزد همۀ عقالست )ساکی و شاکر،  «متواتر لفظی»ها  نسل

 ک امالً ک ه   دانس ت  از زبان خدا دین تاریخنما و مستقیم  واقع را روایت انبیا در قرآن توان سرگذشت با نظر به این امتیازها، می
شده در قرآن بنا به اص ل اوّل ی، عینی ت     های دروغی است، بلکه حوادث تاریخی گزارش هافسانهای نمادین و یا  متمایز از اسطوره

خارجی دارد و به هویات جهان خارج قابل ارجاع است و احتمال رانوی در تمثیلی بودن برخی از فقرات آنها نیز تنها با اس تناد ب ه   
گرایی است ک ه   شناختی مثبت در برابر ناواقع نسبت به قرآن، رویکرد معرفت« گرایی واقع»است. بنابراین شدنی  قرائن کافی اربات

 داند.  و باورپذیر می مطاب  با واقعیت مورد احاطۀ الهیرا  ناپذیر جهان  پذیر و مشاهده های مشاهده های قرآنی ناظر بر جنبه توصیف
اس ت ک ه توس ط خداون د     « م تن فرابش ری  »هرمنوتیکی ویژه، ناظر بر فهم در خصوص قرآن نیز رویکرد  «محوری  مثلف»

گاه مستقل از تأریر او نیست. در چنین متنی همۀ اج زای م ثرر در فه م از     پدید آمده است و هیچ «مثلف حیّ متصرّف»عنوان  به
مثل ف ق رار گی رد )ر. :     اریخیفرازب انی و فرات   های متن، مفسر، محیط و ... ممکن است تحت تأریرات و تصرفات  جمله ویژگی
 (.37-36: 1388اسدی، 

رو  ازای ن نسبت ب ه ق رآن قاب ل پاس خگویی اس ت.      « محور گرایانۀ مثلف واقع» حاضر با رویکردمسئلۀ پژوهح بر این اساس، 
پژوه ان   دی ن (، دانش مندان و  7: 1374، جالل ی ) ترین س ند مکت وب مس لمانان در ت اریخ ادی ان اس ت       قرآن مهمبر اینکه  عالوه

ت رین و   مثاب ۀ مه م   ناخواه برای کشف منشأ اختالف و تعدد دین و دیگر وقایع ماقب ل ت اریخ، ب ه ق رآن ب ه      غیرمسلمان نیز، خواه
نیازمندن د )ر. :   3یافت ه  ه ای اطمین ان   از باب رجوع به شنیده« تاریخ تحلیلی جهان، انسان و دین»معتبرترین مدر  مکتوب در 

تحلیلی در چارچوب نظری رویکرد م ذکور ب ه مس ئلۀ     -روش توصیفی با کوشیده استرو  نگاشتۀ حاضر  ازاین(، 1401اللهی،  آیت
 این پژوهح بپردازد.

                                                           
 & Buckner, 2020: ix)) آید نه ارتباط میان امور خارجی و ذهنی دست می به ارتباط میان دال و مدلولتنها  ،روایتاز مطل  است و  داللت وابسته به روایتۀ هم .1
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.پیشینۀمطالعاتنظریدربارةمنشأاختالفاتدینی4
وع و تکثر دین اعم از توان در حاشیۀ اغلب آرار فراوان موجود در موضوع تعدد، تن پیشینۀ عام بحث دربارۀ اختالفات دینی را می

هایی از مفسران و متکلمان مسلمان ربت شده است که به توصیف منشأ اختالف  نحو پراکنده یافت. کوشح فارسی و انگلیسی به
، 1374شیرازی،  اند )ر. : مکارم  و اختالفات دینی را ناشی از گسترۀ وسیعی از عوامل غیرمعرفتی دانسته  ادیان در قرآن پرداخته

اند  بررسی کرده کثرت ادیانعنوان عامل معرفتی  را بهمعرفتی های  و روشاختالف در مبانی های دیگری نیز  (. پژوهح381: 20ج
شود  شناختی و اخالقی دیده می هایی از منظر معرفت دینی نیز کوشح نظر اختالف(. در خصوص 27 :1400،اله بداشتی)ر. : 
ها و  دان همچنین مطالعات متنوع فلسفی در این موضوع را به ویژه در میان الهی( 1398؛ حجتی، Benton, 2019:185-195)ر. : 

(، اما ارری Hick, 1989: 246 ؛Schuon, 1976: 70-76؛ 247: 1400، عبدالهی رادتوان مالحظه کرد )ر. :  فالسفۀ غربی می

ی نخستین اختالفات دینی و کاوش علت مباشر پیدایح آنها در حیات سشنا گرایانه به هستی طور مستقل و با رویکردی واقع که به
 شناختی کرده باشد، یافت نشد. را تحلیل معرفت بشری پرداخته و آن 

.تاریختحلیلیاختالفدینیبراساسقرآن5
 که است م مدنظربه معنای عا« دین» اصطالح متذکر شویماست  تاریخ پیدایح، اختالف و تکثر دین الزم بارۀهنگام بحث در

برای معنا بخشیدن  یافته های اطمینان فراگرفته و شامل مجموعۀ مفاهیم و گزارهرا زمین  است که هایی انبوه فرهنگآن،  ۀگستر
توان تاریخ اختالف  کلی می طور ، بهنکتهاین  لحاظبا  است.چیزی فراتر از خود  هرسیدن ب جهتانسان و شیوۀ زندگی به میل 
 تقسیم کرد:  دورۀ کالنسه دینی را به 

 دورةنخست:تعلیقباورهایدینیدربسترجامعۀبشریواحد.5.1

؛ 213)بقره/ « مردم امت واحد بودند»ورزد که:  در نخستین جامعۀ بشری بر این نکته تأکید می تاریخ پیدایح دینقرآن در خصوص 
امت »اند که: مردم بعد از حضرت آدم )ع( تا زمان بعثت حضرت نوح )ع(  ( و نیز منابع معتبر تفسیر ارری، گزارش کرده19یونس/ 

طور که برادرش هابیل را بر سر وصایت و میراث نبوت و بودند؛ ... مبتال به حیرت و سرگردانی... زیرا پس از آدم )ع( قابیل همان «واحده
وصایت و علمح را آشکار کند، کشته خواهد شد. بنابراین  علم مخصوص و اسم اعظم کشته بود شیث )ع( را نیز تهدید کرده بود که اگر

آدم مجبور به تقیه و کتمان گردیدند... تا جایی که بر زمین جز مردمی که همگی دچار ضاللت شیث و انبیا بعد تا ده نبی در میان بنی
 .( 40، رقم82: 8ق، ج1407کلینی، )ر : پرداخت ای میان دریا به عبادت خدا میبودند، کسی باقی نماند و وصی خدا در جزیره

، اجتماع بش ر  «دورۀ تعلی  باورها»، در مرحلۀ اول تاریخ اختالف دینی یعنی 1شده در منابع متعدد براساس این واقعیت گزارش
بقا زیست و دچار اختالفات طبیعی و تنازع  می« امت واحدۀ گمراه»سال ما بین آدم)ع( و نوح)ع( در قالب  1000بر  نخستین افزون

 تا اینکه نسل آدم به مرز هالکت رسید. (26: 1394بود )دولت و افضلی، 

اولوالعزمدورةدوم:ظهوراجتماعیدینبابعثتپیامبران.5.2

زدۀ امت واحدۀ ضاللت»و ارادۀ الهی چنین گشت که ( 40، رقم82: 8ق، ج1407)کلینی، در این دوره، در امر الهی بداء حاصل شد 
برای تبشیر و تنذیر خداوند پیامبران را رو  مبدل شود. ازاین« شدۀ با ایمانامت واحدۀ هدایت»واسطۀ رسوالن ح  به  به« حیران
شک در اختالفات و منازعات  شد، بیکه اگر چنین نمی دنبه ح  حکم کن ،برانگیخت تا میان مردم در آنچه اختالف داشتندمردم 

که مطاب  با « راهنمای زندگی سعادتمندانۀ انسانی»عنوان  رو دین به (، ازاین19س/ ؛ یون213شدند )بقره/ شدیدشان هال  می
ای ساخت همگانی و تغییرناپذیر آدمیان )فطرت( بود، متناسب با شرایط هر جامعه بدان عرضه شد؛ بدون آنکه اختالف و تفرقه

داوند همانند دورۀ قبل، چنین بود که راه ایمان به عقل (، هرچند تقدیر خ84عمران/  ؛ آل285و 136میان انبیای الهی باشد )بقره/ 
 (.99و اختیار خود آدمیان طی شود نه به اکراه و اجبار )یونس/ 

                                                           
؛ رق م  105-104: 1، ج1380؛ عیاش ی، 310: 1و ج273-272: 2ق، ج1404. همچن ین قم ی،   19؛ یونس/ 213برای مالحظۀ سایر مستندات این گزارش ر. : بقره/  .1

 .209-208: 1ق، ج1415؛ العروسی الحویزی، 20: 3و ج 452-450: 1، ج1374؛ بحرانى، 83، رقم312: 1و ج  309
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جوییوشروعاختالفدینیدورةسوم:تفرقه.5.3

  نسبت به دین الهی پس از بعثت نخستین پیامبر اولوالعزم، نوح )ع( میان امت یکدست و واحدی که سالیان دراز همگی در حالت تعلی
انحراف و انشعاب از ( که به 19؛ یونس/ 213و مجادله در پذیرش ح  پدید آمد )بقره/  بندی مثمن و کافر ظاهر شد و اختالفبودند، مرز

از تاریخ در هر مقطع  طور خالصه، به1تفصیل در قرآن آمده است. دین الهی انجامید. گزارش جزئیات این پدیده در عصر هریک از انبیا به
نزول و اکمال دین الهی، گروهی از هر قوم، پس از دستیابی به علم و دالیل روشن در خصوص حقانیت دعوت پیامبرشان، دین ح  را 

 (. 53-52؛ مثمنون/ 93-92؛ انبیاء/ 5ای جدا از دیگران برگزیدند )غافر/  کرده و هریک حزب و شعبه پاره پارهدر میان خود 
« تفرق دی ن »با آن مواجهیم، « اختالف، تعدد یا تکثر دین»ای که ذیل عنوان عام  حقیقت ماهوی پدیده بنابر آنچه گفته شد،

ت وان در   های انسانی، به خالف رضایت و مشیت خداوند، ر  داده است. اختالف و تفرق مذکور را می است که متأرر از برخی اراده
 ظ اهراً نحوی که در بسیاری موارد حتی در عناصر  م عملی مالحظه کرد؛ بهها، آداب و احکا همۀ ساحات دین اعم از باورها، ارزش

مشابه نیز، با اشترا  لفظ در میان ادیان مواجهیم. برای مثال مفاهیم بنیادینی چون خداوند، وحی، معجزه و ... حتی می ان ادی ان   
رو  ل، به قَدَر و قضای الهی، مقی د اس ت و ازای ن   های باط ابراهیمی دچار اختالفات عمی  است. با این حال، محدودۀ فاعلیت اراده

 نتوانسته است خط مستقیم دین الهی را محو کند.

.منشأاختالفوتفرقۀدینی6
عبارت دیگر منشأ این  شناسانۀ قبل، چیستی اختالف دینی پاسخ یافت، نوبت به پرسح از چرایی یا به حال که در بحث هستی

مولد، سرچشمه، محل پیدایح، خاستگاه، جای نشو و نما، سرآغاز، پایه، زادگاه، ریشه، »عنای در لغت به م« منشأ»پدیده است. 
 است.« در حدوث یک پدیده علت مباشر نخستین»)ر. : دهخدا، عمید، معین ذیل منشأ( و در اصطالح به معنای « آغازه

هنگ ام اب الآ آن توس ط    منج ر ش ده اس ت،     اختالف دینی که به تعدّد و تکثر دین ۀعلت اولی در اینجا پرسح این است که
ناپذیر انسان . انطباق دین واحد الهی بر فطرت تبدیل1عبارت دیگر با توجه به  به چه بوده است؟ انشاننخستین مخاطببه پیامبران 

نس ل نخس ت    . امداد الهی از طری  ارسال رسوالن در طول تاریخ برای ابالآ مراتب همان دین واحد به مردم، چرا گروهی از2و 
مخاطبان انبیا، از تسلیم و پذیرش نسخۀ روزآمد دین الهی در زمان خود ممانعت کردند و بر عقاید باطل یا منسو  خویح ماندن د  

، فراهم کردند؟ مس ئلۀ م ذکور ب ا    ندا فطرت خالف یها آموزه یحاو کههای انحراف و تفرقه از دین را  های پذیرش شعبه یا زمینه
مح ور ب ه    گرای ی مثل ف   شود. در اینجا باز هم رویکرد واقع معرفتی و غیرمعرفتی اختالف دینی در تاریخ حاصل میواکاوی عوامل 

کنن ده در نف ی عل ل و عوام ل      قرآن، قابلیت این را دارد که با استفاده از چند گزارۀ کلیدی مرتبط با بحث حاضر، شواهدی تعیین
 دست دهد. ی بهموهوم و کشف منشأ و علت اولیۀ اختالفات دین

عواملوهمینخستیناختالفاتدینی.6.1

اختصار بررسی و ارزیابی شده و   اند، به مثابۀ نخستین منشأ اختالفات دینی پنداشته شده در اینجا، نخست عواملی که به خطا، به
 شود. سپس به تبیین منشأ واقعی پرداخته می

 مثابۀمنشأاختالفدینی!به«ارادةتشریعیخدابرارسالرسلمتفرق».6.1.1

(؛ 18: 1378)سروش، « اولین کسی که بذر پلورالیسم را در جهان کاشت، خود خداوند بود که پیامبران مختلف فرستاد!»اند:  برخی گفته
ن الهی، جامع دهد که یگانه دی که گزارش قرآن نشان می است! درحالی  اند که میان پیامبران خدا اختالف عرضی بوده گویی تصور کرده

پیشینه نیست  آخرین پیامبر خدا محمد )ص( نیز چیزی جدید و بی ابالآ شده، بنابراین دین اولوالعزمهمۀ شرایع ح  است که به پیامبران 
آن های اخالقی و وظایف عملی است که سابقۀ تاریخی  طور مقطعی مُد شده باشد. بلکه امتداد مسیر واحد و رابتی در باورها، ارزش که به

                                                           
؛ درب ارۀ موس ی و   74؛ دربارۀ هود و صالح و لوط و ابراهیم و اسحاق و یعق وب و فرزن دانح )ع( ر. : ی ونس/    73-71؛ یونس/ 64-59/ دربارۀ نوح )ع( ر. : اعراف .1

؛ 253 ؛ درب ارۀ عیس ی)ع( ر. : بق ره/   70؛ مائده/112و21عمران/  ؛ آل61؛ دربارۀ انبیای پس از موسی ر. : البقره/ 93؛ یونس/ 83؛ یونس/ 75هارون )ع( ر. : یونس/ 
 و... 61؛ توبه/ 10، مزمل/ 39؛ ق/ 97؛ حجر/ 78؛ نساء/ 104و دربارۀ محمد )ص( ر. : بقره/  78؛ مائده/ 65-63زخرف/ 
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.( شاهراه رسیدن به خدا یکی است و ارادۀ تشریعی او چنین نبوده که پیامبران متفرق با ادیان 13آدم است )شوری/  به قدمت حیات بنی
؛ انعام/ 103عمران/  (، بلکه برعکس خداوند از چندگانگی و تفرق نهی فرموده )آل84عمران/  ؛ آل285و 136متفرق نازل فرماید )بقره/ 

 (. 105عمران/  انذار داده است )آل افکنی انگیزی و اختالف  کرار تجربۀ گذشتگان در تفرقه( و از ت159

مثابۀمنشأاختالفدینی!به«یوفرهنگارادةتکوینیخدابرتفاوتطبیعی».6.1.2

محصول تبع آن، اختالفات دینی منجر به تعدد دین را  و به دین را محصول تکامل فرهنگیگرایانی چون دیوید ویلسن،  طبیعت
(. برخی 247: 1400، عبدالهی راداند ) دانستههای دینی  گروهفرهنگی در جهت همبستگی  ادیان تکاملی هایکارکرد تعدد

با وجود  «موافقت خدا»ها آورده و از آنها  به وجود اختالف بین امت «علم خدا»خداگرایان نیز از قرآن شواهدی مبنی بر 
گیرند! گویی ارادۀ تکوینی خداوند در نظام آفرینح، ایجاد اختالفات دینی و تفرقۀ مترتب بر آن را  اختالفات دینی را نتیجه می

 الزام کرده باشد! در اینجا چند نکته شایان مالحظه است:
ر زن دگی انس ان و س بب دوام حی ات     میان اختالفات ناگزیر مردم که ناشی از طبیعت و طبع و الزمۀ معیشت و امو :نکتۀ اول

(. با اختالفات غیرطبیعی مثل اختالف دین ی ک ه خ الف    32اجتماعی او و مطاب  خواست الهی و مصالح بشر بوده است )زخرف/ 
(. ب ه تعبی ر   81: 11، جش1374 ،طباطب ایی (، تم ایز وج ود دارد )  159؛ انعام/ 103عمران/  مصالح بشر و مورد نهی الهی است )آل

(، زی را  150 :1ج ق،1407ختالفات نوع دوم اگرچه ذیل مشیت و ارادۀ اوست، مورد محبت و رضایت الهی نیس ت )کلین ی،   دیگر ا
 تر است. که اسماء جمال و رحمت خداوند بر جالل و غضب او مقدم و محبوب کفر و اختالف، مستلزم غضب الهی است؛ درحالی

خ اص آف رینح    دارن د ک ه   و تغییرناپ ذیری  رابتوجه مشتر  دارند،  متغیریو  یاختالفمردم وجوه طورکه  همان :نکتۀ دوم
کند. ب ر ای ن اس اس خداون د      کرده و دین الهی را منطب  با این وجه رابت معرفی میاشاره بدان روم  ۀسور 30ۀ آی انسان است و
-118؛ ه ود/  48فرم ود )المائ دۀ/   ل میخواست همه را به امت واحدۀ مثمن یا امت واحدۀ کافر مبدّفرماید که اگر می تصریح می

 (، اما چنین جبری خالف تقدیر او در آفرینح انسان مختار بود. 33؛ زخرف/ 119
تنها پروردگ ار دی ن واح دی را     امر خدا به اقامۀ دین و نهی خدا از شکاف و تفرقه در دین، حاکی از آن است که نه :نکتۀ سوم

دلیل اختالفات فرهنگ ی   ن را در مقیاس اجتماعی برپا دارند و تفرقه نجویند. اگر مردم بهنازل فرمود، بلکه همه را مکلف کرد که آ
ی خ الف فط رت انس ان، تکلی ف     نه  و مقتضیات زمان و مکان، قادر به اقامۀ دین واحد و پرهیز از تفرق ه نبودن د، چن ین ام ر و     

دهد که برپایی دین واحد،  امر و نهی الهی نشان می ماالیطاق، خالف عدالت، خالف حکمت الهی و محال بود. اما اکنون، فحوای
 آدم است.  مطاب  فطرت انسانی است و تفرقه و تعدّد دین خالف فطرت بنی

دهد که دین واحد الهی فراتر از طبیعت، تاریخ و فرهنگ بشری است و اختالف در آنها، منش أ و عل ت    نکات مذکور نشان می
 اولیۀ اختالفات دینی نبوده است. 

مثابۀمنشأاختالفدینی!به«هایذاتیدینویژگی».6.1.3

معنایی و  ربات بودن، بی ها، متغیر و بی کنند اختالف دین ناشی از کذب و خطاپذیری آموزه گرا گمان می گرایان تقلیل اغلب طبیعت
اهمیت  را خالی از وجه و بیی دینی ها نمایی حقیقی و صدق گزاره بحث از واقع ابهام، مرموز ویا دیریاب بودن اصل دین است و

آور و سبب  فردی است که در ذات خود ربات های منحصربه که دین الهی واجد ویژگی (، درحالی247: 1400، عبدالهی راددانند ) می
 کند: تر می اجتماع قلوب مثمنان است. توجه به چند نکته این مطلب را روشن

 ۀاست که همکلی، کامل و خالصی  و احکام یاتو اخالق باورهاشاهراه و  ی نداردعدد و تکثر عرضتنزد خدا  «دین» نکتۀ اول:
به خدا و اطاعت او در آنچ ه ک ه در ه ر     «تسلیم شدن»عبارت است از  آن استاست و معناى جامعى که در  بر آن مبتنیشرایع، 

و از همین معنا مورد تأکید مکرر واق ع ش ده    در قرآن، به «استعارۀ صراط مستقیم» .خواهد عصر با زبان پیامبرش از بندگانح مى
ت رین و   ت رین، س ریع   حاکی از این است ک ه کوت اه  ( و 153/ انعامآور متمایز شده ) های تفرقه راهه های طوالنی و ناهموار و بی راه

ش اهراه  »هم ین  ش ود،   تدریج شکوفا می هموارترین راه برای رسیدن به مقصد غایی که کماالت وجودی مسافران در بستر آن به
ای از ای ن ش اهراه    هر پیامبر الهی همانند راهنمایی اس ت ک ه ب ر نقط ه     «استعارۀ صراط مستقیم»در  است.« مستقیم تمایزیافته
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منزلگاهی بنا کرده و شریعت متناسب با استعداد مردمان زمانۀ خود را که شامل لوازم مشخص برای ادام ۀ راه ت ا منزلگ اه بع دی     
پس شرایع الهی نیز هماهنگ ب ا ص راط مس تقیم    و سفارش آخرینح پیروی از شریعت پیامبر بعد بوده است.  است، ابالآ فرموده

بخش ی،   دین و شریعت برگزی ده در ه ر زم ان س بب هوی ت      «تمایزیافتگی»بوده و از سایر مسیرهای انحرافی متمایزند. ویژگی 
 (. 161است )انعام/  «ملت»آفرینی برای دینداران در قالب نهاد اجتماعی  استقالل و وحدت
؛ که ف/  40؛ یوسف/ 36؛ توبه/ 161؛ انعام/ 5-3؛ بینه/ 43و 30و استوار و الیتغیر معرفی شده است )روم/  قیّمدین الهی  نکتۀ دوم:

شود. تنها تغییرات ی ک ه    افزا محسوب می است که از دیگر عوامل وحدت «مصونیت از خطا»دین، نشانۀ  تغییرناپذیریو  استواری(. 1-2
های انبیا نهاده شده است، اخ تالف در ش رایع و    توان گفت از جانب خداوند بر حسب مقتضیات فرهنگ و زمان و مکان، میان آموزه می

روش نى  و رفتار عبادی )منسک(  وش )منهاج(رو  راه )شرعۀ( امتبراى هر  و متعدد و مثکثرند «مناسک»و « ها شریعت»مناسک است؛ 
اله ی   هایدس تور  و متغی ر  ، خطوط جزئی«منسک»و « منهاج»و  «شریعت»و منظور از  (67و34؛ حج/ 48داده شده است )مائده/ قرار 

 نه اینکه اختالفاز نظر کمال و نقص است،  ،ها اختالف در شریعتاما ها، متعدد بوده است.  مختلف امت هایاست که با توجه به استعداد
 عصر پیامبر شریعتهمچنین شریعت و مناسک الهی در هر عصر واحد بوده است نه متکثر! و  .ذاتى و تضاد اساسى بین آنها باشد و تغییر
 (. 189: 3، ج1374 ،طباطبایی)ر :  است بوده و ناسخ آن یقبلپیامبر تر از شریعت  ی کاملبعد

در قلمرو شناختی  هستیواقعیاتی  عنوان را بهتفکیک ظاهر و باطن دین و تمایز اهل ظاهر از اهل باطن برخی خداگرایان  نکتۀ سوم:
( و گ اه ذوبط ون و   Schuon, 1976: 70-76دهن د )  شناختی در تبیین تنوع دینی قرار م ی  ، مبنای نظریات معرفتدین و ساحت انسان

(. 3-2: 1378دانند )سروش،  ها و در نتیجۀ کثرث ادیان و مذاهب می و تعدد فهمها  الیه بودن محتوای دین را عامل اختالف قرائت الیه
تر برای یک حقیقت ذومراتب است  که ذوبطون بودن، حاکی از وجود مصادی  مشابه در طول زمان یا وجود معانی عمی  و عمی  درحالی

(، بنابراین ذوبط ون ب ودن دی ن    151-149: 1376گانی، ؛ ربانی گلپای266-262: 1394که در طول هم قرار دارند )ر. : مصباح یزدی، 
کن د؛ ام ا    های طولی و ذومراتب، غیرمتعارض، روشمند و غیرمتداخل است که جاودانگی دین را تضمین م ی  سبب تکثر تفسیرها و فهم

آمی ز و   ب ه تکث ر تع ارض    ه ا اوالً  های متعارض در عرض یکدیگر ندارد؛ ضمن آنکه فرضیۀ تعدد قرائت گونه تالزمی با تکثر قرائت هیچ
انجامد؛ امری که با هدف اصلی ارسال رسوالن، یعن ی ه دایت    ها از دین می متناقض، و رانیاً به حجیت و اعتبار بخشیدن به همۀ قرائت

ه ای ذات ی دی ن اله ی مانن د       (. پ س ویژگ ی  151: 1394شود )می ری،   الهی منافات دارد و به سردرگمی و ضاللت بندگان منتهی می
افزایی در جامعه است و عواملی چون ذوبط ون ب ودن دی ن     یزیافتگی، استواری، مصونیت از خطا، تغییرناپذیری و ربات، سبب وحدتتما

 الهی نیز سبب تازگی و ماندگاری دین در همۀ اعصار است، نه آنکه منشأ تعدّد دین باشد. 

منشأاختالفدینی!مثابۀبه«جهلوعدمعلمبهحقیقتدرمخالفاننخستین».6.1.4

شود که منشأ و علت اولیۀ اختالف و  رو شاید گمان  ، ازاین1کنند شناسند، مخالفت و دشمنی می بسیاری از مردم با اموری که نمی
(. در اینجا نیز 27 :1400، اله بداشتیهای معرفتی و عدم علم به حقیقت دین بوده است ) تعدد در دین، اختالف در مبانی و روش

 کته شایان توجه است: چند ن
دهد که تفرق مردم در دین از سر جهل و فقدان علم نبوده است، بلکه بعد از اینکه علم به ایش ان   قرآن گزارش می نکتۀ اول:

، 1374در اینجا، علم ب ه ح   و حقیق ت اس ت )طباطب ایی،      « علم»( و منظور از 14جویی کردند )شوری/  رسید، مخالفت و تفرقه
(، 4؛ بینه/ 213به معنای دالیل روشن نیز در آیات مشابه تأکید شده است )بقره/  «بیّنات»یا  «بیّنه»ین بر وجود همچن (.31: 18ج

 ها و دالیل روشن برهانی به مردم رسانده و معرفی شد.  بنابراین دین ح  با علم و نشانه
اما مخاطب ظرفیت در  آن را نداشته باش د  شاید گفته شود که ممکن است دالیل، بیان شده و علوم عرضه شود،  نکتۀ دوم:

کن د ک ه    تواند علت اولیۀ اختالف دینی باشد. آیات ق رآن تص ریح م ی    و عالم نشود. اما این سخن نیز در اینجا مردود است و نمی
هایش ان ب ه    که جان ( و بلکه باالتر از آن درحالی89اند )بقره/  مخاطبان انبیا با وجود علم و شناخت نسبت به ح  آن را انکار کرده

 (. 14پرداختند )نمل/  ورزید )استیقنتها أنفسهم(، باز هم به جحد و انکار ح  می حقیقت یقین می

                                                           
 (163البالغه، حکمت  الناس اعداء ما جهلوا )نهج .1



 481           اسدی و عابدی آرانی /آن یشناخت معرفت لیو تحل «ینيمنشأ اختالف و تکثر د» یشناس یهست

و وجود اختالف ات دین ی    کند دین را یک واکنح انسانی صرف نسبت به خدا یا واقعیت غایی تعبیر میجان هیک،  نکتۀ سوم:
کند که  اش، بارها اشاره می در طرح کلی فرضیه است. چنانکه  دانسته واقعیت مطل ناپذیری  وصفمنتهی به ادیان متکثر را الزمۀ 

گوید که نخستین اختالفات دینی، بر  ، اما اخبار تاریخی می(Hick, 1989: 246)« پدیدارهای ح  است ۀنف سه زمین  ح   ف ی»
نفسه با حقیق ت   اشد! پس مسئلۀ تمایز حقیقت فیاش ناممکن ب نبود که شناخت وجوه نامتناهی« اربات ذات خدا و اوصاف او»سر 

اند، در اینجا اساساً مطرح نیست، بلکه نخستین اختالفات  عنوان علت تعدد دین بیان کرده عندالمدر  در شناخت خدا، که برخی به
ینجاس ت ک ه   ب وده اس ت و بح ث ا   « صدق ادعای نب وت »بود و اساساً کارکرد معجزات نیز اربات « فرستادۀ خدا»بر سر پذیرش 

ویژه آخرین پیامبر را چون فرزندانشان  حقانیت انبیا برای نسل نخست مخاطبانشان مسجل و یقینی بوده و مردم، پیامبران الهی به
دلیل ترس از حقانیت پی امبر خ اتم)ص( از مباهل ه ب ا او      که مسیحیان نجران حتی به ( تا جایی 20؛ انعام/ 146شناختند )بقره/  می

 و حاضر به پرداخت جزیه شدند! پرهیز کردند 
در مجموع در آغاز پیدایح اختالف دینی، فاعلیت معلم در شناساندن دین و قابلیت متعلّم در شناخت دین، کامل و تمام ب وده  

، بلکه تعم دی  نه از سر جهل و ندانستنمسجل است و اگر انکاری از سوی مردم صورت گرفته،  کامالًو نیز امکان شناخت معلوم 
 گاهانه ر  داده است. و آ

 منشأواقعینخستیناختالفاتدینی«اجتماعیبغی».6.2

عنوان منشأ اختالف دینی  توان گفت آنچه به ارر بودن همۀ متغیرهای قبلی در ایجاد نخستین اختالفات دینی معلوم شد، می حال که بی
نهفته است که آیات متعددی از تأریر این عامل در میان اقوام و « بَیْنَهُمْبَغْیاً »عبارت استناد تاریخی و مبتنی بر واقعیات است، در  قابل
سورۀ  14و  13(. برای مثال آیات 17؛ جاریه/ 14؛ شوری/ 19عمران/  ؛ آل213؛ بقره/ 901-89اند )ر. : بقره/  پیشین خبر داده های امت

 شود: کات مهمی است که به برخی از آنها اشاره میدهد و حاوی ن دست می مبارکۀ شوری، تحلیلی جامع از رویداد مذکور به
ناپذیر بود؛  پذیرش فرمان خدا برای مشرکان، گران و تحمل پس از ابالآ مراتب دین واحد توسط پیامبران به مردم، نکتۀ اول:

 رو با آنکه علم به حقانیتح داشتند، آگاهانه و عامدانه در آن اختالف کردند و تفرقه جستند.  ازاین
ق، 1418)ص افی،   علت است ۀکنند مفعول ألجله، یعنی بیان «بغیاً» ۀکلم .جویی در دین، بغی بود تفرقهعلت مباشر  دوم: نکتۀ

و   طل ب »  ای گونهبه معنای ،  در لغت واژۀ بغیکند.  عنوان منشأ و علت اولیۀ تفرقه و تعدد دین معرفی می را به« بغی»( و 26: 25ج
شورش ناح  علیه امام »و در اصطالح فقهی به معنای ( 53ق: 1412 ، راغب ؛ بغی  ذیلق، 1414منظور،  ابن ر. :) «خواست شدید

که مورد بحث ماست، با نظ ر ب ه اس تعماالت آن در م تن ق رآن و      « بَغْیاً بَیْنَهُمْ»است. اما معنای دقی  واژۀ بغی در عبارت « ح 

(. 21: 1ق، ج1407اس ت )کلین ی،    «تهیئ ه »از جنود جهل و ض د   «بغی»شود. در حدیث جنود عقل و جهل،  احادیث روشن می
شاید مراد از تهیئه در اینجا تأنی و تثبّت و تواف  و مصالحه و متابعت... و م راد از بغ ی، تردی د و    »گوید:  مالصدرا در شرح آن می

(. در مجموع 512: 1، ج1383یرازی، )صدرالدین ش« سرکشی و تعدی و تجاوز باشد... پس هرگونه تجاوز و افراط از حد بغی است.
تدبیر و تدار  »به معنای  «تهیئه»در برابر  «حیله و حربه جهت تجاوز ظالمانه نسبت به ح »به معنای « بغی» توان گفت: می

 های درونی باشد. است و منشأ بغی ممکن است حسد، کبر یا سایر پلیدی« جهت تبعیت عادالنه از ح 
ش ده  مقی د  در این موارد  «بغى»دینی که به تعدّد و تکثر/تفرق دین منتهی شد، بغی فردی نیست. : منشأ اختالفات نکتۀ سوم

(. اجتم اعی ب ودن    41: 18، ج1374ه است )طباطبایی، در بینشان متداول بود این عملبراى اینکه بفهماند  «بینهم» ۀبه کلم است
شود  تقویت می« یَبْغُونَهَا عِوَجًا یَصُدُّونَ عَنْ سَب یل  اللَّهِ وَ ...الَّذینَ» نبغی  مثرر در تفرق دین، با مالحظۀ ضمایر جمع در عباراتی چو

 (. بنابراین در اینجا بغی در مقیاس اجتماعی مورد نظر است. 86؛ اعراف/ 99عمران/  ؛ آل3؛ ابراهیم/ 19؛ هود/ 45)ر. : اعراف/ 
هی، به افراد یک نسل در یک بازۀ زم انی و مک انی کوت اه مح دود     گسترۀ تأریرات اجتماعی بغی در برابر دین ال نکتۀ چهارم:

ی دچ ار  اله  و تفرقۀ نسل قبل، نسبت به حقانی ت دی ن    سبب اختالف نبوده است، بلکه وارران کتاب آسمانی در طبقات بعد نیز به

                                                           
( 538-528: 1ج )ع(،تفسیر اهل بی ت  اسالم است )ر. :  شدۀ صدر شده است، بخح مهمی از تاریخ فراموش وقایع تاریخی که ذیل این آیه در تفاسیر مأرور گزارش  .1

 http://alvahy.com/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87/89قابل بازیابی در 

http://alvahy.com/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87/89
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ه ای بع د را    وضعیت معرفتی برخی از افراد نسل «مُریب»تر کردند. صفت  شک و سوء ظن شدند و دامنۀ تفرّق و تکثر را گسترده
 «شک هم راه ب ا تهم ت   »را  «ریب»(. مُریب از ریشۀ رَیب است و 383-382: 8، ج1387کند )ر. : قرائتی،  ی بیان میروشن به

 (. 26-24کشاند )ق/ گویند که سرانجام فرد را به هالکت می
گ ران ع الم، در براب ر هم ۀ     از سوی همۀ طغی ان ضدمعرفتی  -نیگیری ضددیدر مجموع شواهد فراوان، نشان از وجود جبهه

عن وان   (، پس فرضیۀ پیدایح بغی اجتماعی در طبقۀ نخست از مخاطبان انبیای اله ی، ب ه  53-52/ ذاریاتفرستادگان الهی دارد )
 آرای دیگر رجحان دارد.  گفته است و بر تر از چهار فرض پیح منشأ اولیه و علت مباشر  اختالفات منتهی به تفرق دین، واقعی

شناختیبغیاجتماعی.تحلیلمعرفت7
و معرفتی قسم از عوامل  تواند ناشی از دو سازد، می و اساس دین او را می کند قبول یا رد میکه انسان یی باورهامنظومۀ 
رقیب  ۀد یا بطالن نظریخو ۀاست که یک اندیشمند بر صحت نظری یهای استدالل «معرفتی عوامل»مراد از ی باشد. غیرمعرفت
ی چیزی است که از علم به آن، علم به چیز ادر اصطالح، دلیل به معن .شود نامیده می« دلیل»و در بیان مشهور  کند اقامه می

 ، به تصدی  یقینی برسداست تواند نسبت به صحت چیزی که مورد شک واقع شده دلیل می ۀوسیل دیگری الزم آید و عقل به
 فاعل معرفت بیرونی و احوال درونیشرایط اعم از  ،اموری غیر از استدالل «غیرمعرفتی عوامل»منظور از . (351 :1366 )صلیبا،

علت آن چیزی است که  در اصطالح حکمامشهور است. « علت»و به  دهد سوی قبول یا رد یک نظر سوق می است که فرد را به
نکتۀ حائز اهمیت در اینجا تقدم عوامل غیرمعرفتی بر  .(203: 1387 ،)مطهری معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است

 های ما واقع شوند.  توانند علت استدالل عوامل معرفتی است؛ از این حیث که می

 نیاست. بد یکیواجد درجات تشک زیباور نزد فاعل شناسا حداقل در شح مرتبه ظهور دارد که هر مرتبه ن: اوالًبر این اساس 

ک ه   دهد یم شتریاحتمال ب باور، صرفاً کینسبت به  «میتسل»عبارت بهتر  در مرتبۀ حدس و گمان و انفعال و به Sمعنا که شخص
ش واهد و   یابی  با ارز «معرفت»در مرتبۀ  شود؛ یم نیقیاز  یا با درجه pواجد باور صادق به   «علم»صادق باشد؛ در مرتبۀ  p ۀیقض

به باور  «مانیا»در مرتبۀ  رد؛یپذ یدر قلب خود م  یبه تصد یمنته صیاز تشخ یا را با درجه pها توسط عقل، صادق بودن  حجت
و در  ش ود؛  یاو آشکار م   یو اجتماع یدفر ۀو تجرب «عمل»در  مانیدر مرحلۀ بعد اررات ا کند؛ یمند اقرار م صادق معقول و حجت

 منته ی ب ا لح اظ آداب و ل وازمح     یو ظ اهر  یکامل آن، در س احات عم ل ب اطن    "اداء" گریبه عبارت د به ظهور باور و تینها
 قابل رسم است:  در وجود انسان هر باورظهور تشکیکی مراتب  حینما یبرا ریزشکل  1.گردد یم

 

 
 باور یکیمراتب تشک .1شکل 

                                                           
: إ نَّ الْإ سْلَامَ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ التَّسْ لِیمَ هُ وَ الْیَقِ ینُ وَ الْیَقِ ینَ هُ وَ التَّصْ دِی ُ وَ        فرمودایم که  آیات و روایات معاضد آن الهام گرفته . در این تبیین از سخن امیرالمثمنین)ع( و1

 (.46: 2 ق، ج1407التَّصْدِی َ هُوَ الْإ قْرَارُ وَ الْإ قْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلَ هُوَ الْأَدَاءُ... )کلینی، 
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ب اور  »اس ت،   طرح شناسی باور دینی قابل فلسفی تشکیک وجود صدرالمتألهین در هستیبا مالحظۀ مراتب باور که بر مبنای 
ک ه در اس تعمال    . چن ان متمایز اس ت « شده باور صادق موجه یا معقول/ معرفت/ آگاهی پذیرفته»از « صادق/ علم/ مطل  آگاهی

از درجات حدس و ترجیح )تسلیم(، تا درجات دانستن )علم(، تا درجات پذیرفتن قلب ی   «مراتب باور دینی»واژگان قرآن و روایات 
ر. : ))معرفت(، تا درجات ابراز و اقرار )ایمان(، تا درجات اقدام و اتیان )عمل( تا درجات احسان و اخالص )اداء( قابل کشف است 

نح وی ب ین ب اور و پ ذیرش      نیز هریک بهلستون و کالر  فراسن، جاناتان کوهن، آ ونبرخی چون ( و 46: 2 ق، ج1407الکلینی، 
 (.371: 1399، عظیمی دخت) شوند تمایز قائل می

( و عقل ب ا  17: 1ق، ج1407محتاج عقل است )کلینی، « معرفت»انسان برای تصدی /پذیرش علم تا رسیدن به مرتبۀ  ثانیاً:

د. معیار معرفت شاخصی ذاتاً صادق، رابت و خطاناپ ذیر اس ت   شو قادر به تصدی  علم می «معیارهای عقالنیت/معرفت»استناد به 
و نتایج صادق را از کاذب تمییز داد. اگر چیزی واجد صدق و خطاناپذیری ذاتی بذاته باشد او   توان براساس آن، شواهد، ادله که می

ذاتی بغیره باشد، در صورتی معی ار   همان واقعیت غایی و مرجع و معیار و داور نهایی است؛ و اگر چیزی واجد صدق و خطاناپذیری
 باشد. « تأیید شده»معرفت است که از جانب واقعیت غایی 

طب  مبنای این نگاشته، واقعیت غایی خداوند یکتاست و نزد او دو معیار برای داوری مورد تأیید است: یکی برونی و آش کار و  
معی ار  ن عقالنیت و موجب پذیرش علم و حص ول معرف ت باش د.    تواند ضامدیگری درونی و پنهان؛ و استناد اجتهادی به آنها می

« س مع »(. اص طالح  16: 1ق، ج1407؛ الکلینی، 10است )مُلک/  «سمع»آن،  معیار بیرونیو  «عقل»معرفت انسان، خود  درونی
شود، در اینجا عبارت است از: فرایند تأریرپذیری و کسب عل م از   خوانده می« مرجعیت فکری»شناسان معاصر  که در بیان معرفت

ش ناختی   گردد. اگر دستگاه معرفت هی نیاز از فرایند تعقل، به تصدی  و ایمان منت طری  استماع کالم وحیانی از انبیا و اولیا، که بی
مثابۀ  األمر به های عقالنیت/معرفت تأیید شده )مثید نزد واقعیت غایی( اعم از درونی و بیرونی باشد که در نفس بشر مجهز به معیار

توان د ب ه    مجهز شده و م ی « معرفت»قرار دهد، به  صدق از کذبداوران الهی حاضرند و آنها را مال  ارزیابی خود در تشخیص 
عقالنی در داوری و تشخیص باشد، حتی اگر متکی به آنها ب ه قط ع برس د،     حقیقت نزدیک شود. اما اگر آغشته به معیارهای شبه

عن وان عام ل    و جن ود آن( ب ه   1عقل )جه ل  گردد. معیارهای شبه عقالنی، شامل شبه و دچار جحود می« شبه عقالنیت»مبتال به 
 عامل بیرونی است. نسبت عوامل مذکور در تصویر زیر نشان داده شده است:  عنوان بهید درونی و نیز مراجع فکری نامث

 
 با معرفت عقالنی و شبه یعقالن یارهای. نسبت مع2شکل 

هرچه از مرتبۀ حدس و احتمال به مرتبۀ علم و معرفت و ایمان و عمل پیح رویم، بر شدت تأریر ارادۀ انسان در فرایند  ثالثاً:

در کن ار معیاره ای    اخالق ی  –وی ژه فض ایل و رذای ل فک ری      معنا که نقح عوامل غیرمعرفتی به شود؛ بدان فزوده میباورمندی ا
 شود.  تر می عقالنیت پررنگ

                                                           
 زند. سبب آن از پذیرش و تصدی  حقاب ، سر باز می جهل در اینجا در برابر عقل، معنایی اعم از جهل دربرابر علم دارد و ریشۀ همۀ موانع معرفتی و غیرمعرفتی است که انسان به .1
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با این توضیحات روشن است که پس از دعوت به ح  )انگیزش معرفتی نسبت به دین( و تعلیم حقای  )آموزش دین( توس ط  
های درونی چون ظلم و علوّ در میان برخی از  بر ارر پلیدی 1«جحود»هایی چون  اوصیا( به مردم، اگر واکنحنمایندگان خدا )انبیا و 

صورت بغی اجتماعی فضای عاطفی جامعه را ملتهب گرداند،  سران اجتماعی و متنفذان حاضر در حلقۀ اول مخاطبان بروز یابد و به
شود، در مرحلۀ تصدی  و پذیرش اجتماعی دچ ار اخ تالل خواه د     فردی میدعوت وحیانی اگرچه در بسیاری، موجب علم و یقین 

فاقد توجیه عقالنی « ظلم آشکار»بر فاسقان و مفسدان که مرتکب  شود که بدانیم عالوه  تر می شد. اهمیت این مسئله آنگاه روشن
، اما با تکیه ب ر نف وذ اجتم اعی و    «جویی پنهان علوّ و برتری»اند، گروه بغات نیز متأرر از حسادت ناشی از  در برابر دعوت ح  بوده

 اند.  عقالنی، دستگاه معرفتی جامعه را دچار انحراف معیارهای عقالنیت کرده  توجیهات شبه
فرایند انحراف معیار عقالنیت با مالحظۀ بینح نظری، انگیزه و روش عملی طواغیت و کفار و مشرکانی که ش واهد ت اریخی   

آید. برای مثال مرور مواردی چون توجیهات اصحاب عقاید جاهالنه برای کفر  دست می واتر رسیده است، بهآنها از مسیر قرآن به ت
دهد. همچنین انتساب جنون و سفاهت و شعر و رؤیا از س وی مش رکان ب ه     معتبر نزد آنها را نشان می« شبه عقالنیت»و شر ، 

بوده و بر این اس اس ب ا   « مدعی عقالنیت»ان همواره بیح از همگان دارد که سران مشرک انبیای عظام از این واقعیت پرده برمی
 (. 8: 1398دادند )ر. : اسدی و رشاد،  نزد اکثریت جامعه، دین جاهالنۀ خود را رواج می« تغییر معیار عقالنیت»

جایگزینی مراجع دروغی  و« سلب مرجعیت معرفتی از انبیا و اوصیا. »1ترتیب ایجاد انحراف در معیارهای عقالنیت از طری   بدین
ج ای عقالنی ت، م انع از     جای عقل، سبب بسط شبه عقالنیت )جاهلیت و ش یطنت( ب ه   به« عقل/جهل ترویج شبه. »2و فاقد تأیید، و 

های انبیای الهی و عام ل بغ ی اجتم اعی، اخ تالف دین ی،       ی و معرفت جمعی نسبت به آموزهنیباور دحصول و ظهور مراتب مشکک 
 تالشی برای نمایح عوامل مثرر در این فرایند تاریخی است: بعدینحراف از صراط مستقیم شده است. الگوریتم تفرّق دین و ا

 

 
 ینید ۀمؤثر در اختالف و تفرق یرمعرفتیو غ یعوامل معرفت گاهی. جا3شکل 

                                                           
 (.32: 1ق، ج1404داند: جحود با علم و جحود با غیر علم )قمی،  امام صادق )ع( جحود یا انکار علم را به دو شکل می .1
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.نتیجه8
 توان به نتایج بعد دست یافت: های مذکور، می براساس یافته

آمیز است که سبب انص راف اذه ان از    کند، عنوانی مغالطه که به تلویح اصالت انواع مختلف دین را تأیید می «تنوع ادیان». 1
های پلورالیستی که برای همۀ مکاتب و مذاهب اعم از بر جامعۀ بشری بوده و قرائت  گر آن و عوامل تحمیل «تفرّق دین»واقعیت 

 نظر برسد، اما حکیمانه و مستند به وقایع خارجی نیست.  دازه روشنفکرانه بهحقیقی و ساختگی اعتبار یکسان قائل است، هر ان
 «عل م ب ه ح     »با وجود « مطالبۀ ناح »بغی اجتماعی که ریشه و منشأ اولیۀ تفرق دین بوده است، با سه شاخصۀ اصلی . 2

قابل شناسایی است. با توجه به اینکه مشخص است که تفرق دینی، امری خطرساز برای بق ا و  « عقالنی توجیهات شبه»مبتنی بر 
ترین عامل معرفتی نخستین اختالفات دینی منتهی به تفرّق دین، انح راف معیاره ای    سعادت نوع بشر است و از سوی دیگر مهم

 کوشید. «وحدت معیارهای عقالنیت»مانع معرفتی و رسیدن به عقالنیت ناشی از جنود جهل بوده است، الزم است برای رفع این 

شناس ی   بخشی ادیان و نیز مباحث مرب وط ب ه معرف ت    شناختی موجود دربارۀ تنوع دینی یا حقانیت و نجات . نظریات معرفت3
بینان ه   اشد. با نگاه واق ع شناسانۀ واقعی در انسجام ب های هستی دینی تنها در صورتی موجه و قابل اتکاست که با یافته نظر اختالف

معلوم است که پلورالیسم دینی در ساحت فردی فرض تحق  خارجی ندارد و در ساحت اجتماعی نی ز آین دۀ ادی ان، معط وف ب ه      
گرا نیست،  پلورالیسم نیست و دوگانۀ ح  و باطل همواره ملحوظ بوده و است. این نکته اما منتهی به ایستایی انحصارگرا یا شمول

زمند نظریۀ معرفتی دیگری است که بتواند تفاوت تشکیکی و رتبی باورهای دینی مختل ف را در ط ول یک دیگر و ن ه در     بلکه نیا
عرض هم، مبتنی بر صراط واحد و مستقیم الهی توجیه کرده و همۀ مردمان را در هر سطح از معرفت دینی که هس تند ب ه پ ای    

 ی غایت واقعی اعلی توصیه کند. سو بهتمر در آن بخح ح  و پویایی و حرکت مس نهادن بر شاهراه نجات

. خداوند نخواسته و اراده نکرده بود که ادیان متفرق در عرض هم بر جوامع انسانی حاکم باشد. اما انسان را در این زمینه در 4
اش د. الزم ۀ تبی ین    محدودۀ مقدر خویح، مختار قرار داده است تا زمینۀ امتحان و اکتساب رشد یا عدم رشد برای بش ر ف راهم ب  

شناختی دربارۀ اختالف دینی و تکثر دین، تنها نظریاتی قاب ل قب ول    های معرفت شناختی مذکور این است که از میان نظریه هستی
گر و باغی بشری را ببینند. اما در عین حال نباید آن را خارج از محدودۀ علم  های طغیان شناسی خود نقح اراده باشد که در هستی

الهی تفسیر کنند. بنابراین نظریاتی که الزمۀ منطقی آنها باور به جبر یا تفویض در پیدایح اختالف دینی باشد، قابل قبول  و تقدیر
شناسی تفرّق دی ن و ب ه رس میت ش ناختن نق ح       در هستی« األمرین امر  بین»بر باور پیشرفتۀ  ءعبارت دیگر، ابتنا  نخواهد بود. به

 است.  نگرانه از حقانیت و نجات شناختی واقع بشری در طول هم، شرط رسیدن به تبیین معرفت توأمان فاعلیت الهی و ارادۀ
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