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 1مثابه چالشی برای خداباوریبه  نتنوع و کثرت ادیا

 پرستزهیر باقری نوع

 

رهنگ و فو محل زندگی و  بوده است 2=1+1 ااسترالیدر ایران، ژاپن، سودان، کانادا و 

ین نگاهی به کره زمولی  .ی شما تاثیری در درستی این گزاره و باور به آن نداردخانواده

آن  دهد که محل تولد افراد و فرهنگی که درن میدیان به ما نشاو رواج و فراگیری ا

ه به محل با توج ی افراداولیه دین .ین کننده در دین افراد استعامل تعیکنند رشد می

 دینی کثرت عجیب نیست که تنوع واز این رو  گیرد.شکل میخانواده  تولد، فرهنگ و

به  چنین تنوع و کثرت وابسته ریاضیات و علوم طبیعیدر وجود دارد، در حالی که 

ر به خداوند و . وجود این تنوع و وابستگی باوشوددیده نمی جغرافیا و فرهنگخانواده، 

از سوی دیگر چالشی  جغرافیا و فرهنگ و خانواده هایی ماننددهیا باور مذهبی به پدی

که چنان  به دنیا آمدن ما انتخاب ما نیست، .برای باور به خداوند و باور مذهبی است

نیست. اگر چنین اموری باور  شویم انتخاب ماای که در آن بزرگ میفرهنگ و خانواده

اند و دفیباورهایی تصاافراد را تعیین کنند یا تعین بخشند، باورهای دینی آنها  دینی

ر آمد دیمبه دنیا  سنی مسلمانای ر عربستان در خانوادهه دچناچه شخص به جای اینک

شد بلکه سنی نمی آمد، مسلمانبه دنیا می انگلیکانمسیحی ای ان و خانوادهانگلست

بر همان دینی که به  مانندباقی می دیندار ی کهاغلب افراد شد.می انگلیکان مسیحی

کنند ران بعدتر سعی میاز این میان، برخی از این دیندا مانند.پایبند می ،آنها منتقل شده

دیان هم به انشان دهند که باور آنها به لحاظ عقالنی قابل دفاع است و یا حتی از دیگر 

نگالدش، ایران، باست. از آنجا که عقل هم محدود به  و یا برتر ترعقالنی قابل دفاع لحاظ

که باورهای  نشان دهندسعی دارند  ودبا دفاع عقالنی از باور خانگلستان و بولیوی نیست، 

بسیار ی خواهیم اشارهدر ادامه می نیست. خاصی محدود به جغرافیا و فرهنگ دینی آنها

  یم. کن «گراییطبیعت»و  «خداباوری» به داللت تنوع و کثرت ادیان برایکوتاهی 

شود و برای مذاهب از طریق گواهی پیشینان به ما منتقل می یا باور به وجود خداوند و

مواجهه با این  شواهد و دالیل داریم. بررسی عقالنی بودن یا نبودن آنها نیاز به بررسی

 امه آفرینشیت هدایت شدن انسان در برنو اهم از یک سو باورهای مذهبی تنوع و کثرت

ما را به پرسش وا  ،از سوی دیگر – اندبدان قائل چنان که برخی از ادیان خداباور –

ای از آن کره زمینی بوجود قطهخداوندی که هستی بیکرانی آفریده تا در نخواهد داشت. 

 حیات بوجود بیاید و انسانی بروز پیدا کند تا بلکه هدایت شود بیاید و در آن کره

ها ترویج یابد و یا باور مذهبی یکسانی میان انسان طمینان حاصل کندتوانست انمی

اگر یکی از ادیان ابراهیمی )یا همه  ها ترویج شود؟تصوری یکسان از خداوند میان انسان

در خاورمیانه ظهور پیدا  تنها مبران ادیان ابراهیمیپیا چراآنها( راه سعادت بشر است، 
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که تنها  کند مطرحتواند چند نقد می ها،در مواجهه با این پرسش گراطبیعت ؟اندکرده

 «هدر دادن» بگوییم یا شاید بهتر باشد «اسراف». اولی کنمبه دو مورد از آنها اشاره می

 ،ی زمینبیافریند تا در کرهو پیچیدگی است. اگر خدایی جهانی به این گستردگی 

 کوچکی جغرافیایبه  مبران خود راپیا آن انسان هدایت شود ولی انسانی آفریده شود و

هدر »با توجه به این هدفی که داشته و توانایی خود را خرد  هوش، محدود کند، منابع،

یمی راه سعادت یکی یا همه ادیان ابراه عدالت است. اگردومین نقد، متوجه  «.داده است

بشرند، چرا خداوند این راه سعادت را محدود به جغرافیای خاصی کرده است و مثال 

زندگی  این قاره توسط اروپاییان استعمار پیش از ی آمریکاانسانهایی که در قاره

 اندکردهزندگی می هااستعمار انگلیسی پیش از یا انسانهایی که در استرالیا اندکردهمی

  با این راه سعادت بشر آشنا شوند؟  اندحتی فرصت نداشته

ا با اشاره به این نکات حقانیت ادعا شده در ادیان و باور به خد گرادر حالی که طبیعت

از  برخی ، واکنش دینداران به این تنوع و کثرت متفاوت است.دکشچالش میرا به 

های متفاوتی نشان دهند که دین خودشان بر حق است و دینداران سعی دارند به روش

ن دیگر ادیان شناختی انحراف و انحطاط پیروابه تبیین دالیل و علل تاریخی و معرفت

 ای است که بدان اشاره شد.آن دو نکته چالش اصلی پیش روی این دیندارانپردازند. می

کنید این  توانید بررسیولی اگر به وجود خداوند باور داشته باشید گزینه دیگری که می

ادیان و باورهای مذهبی دلیلی بر برتری یکی بر دیگری  است که این تنوع و کثرت

تواند جزییات ین راه حل میند. اراه هدایت و رسیدن به خداوند نیست و همه آنها

خلق  ،که در چنین حالتی آن این استحالت کلی مزیت متفاوتی داشته باشد ولی در 

ها فرصت هدایت و رسیدن به آید و همه انساننمی به نظر اسرافهستی به این عظمت 

نفیِ دیگر ادیان به عنوان  کتابهای مقدس ادیان، در اما اند.حقیقت را به یک اندازه داشته

مفاهیم برخی از این،  دروغین رایج است. عالوه بر دینهای خرافی یا تحریف شده یا

ادیانی که به ادیان غربی مشهورند ین ادیان با هم قابل جمع نیستند. موجود در ا

 رند خدایی شخصیی که با هم داهاییهودیت، مسیحیت، و اسالم( برغم همه تفاوت)

به وجود خداوند  (سممشهورند )مانند بودیادیانی که به ادیان شرقی  برخی از دارند و

های برخی از شاخهمثال ) گرابرخی از ادیان طبیعت د.نشخصی و انسانواری باور ندار

همه ادیان ادعای  .برخی از ادیان چندخداباورند و ن خداباوربرخی از ادیا ،هندوئیسم(

پدر، مادر یا نسب خانوادگی شما در اینکه کنند و در برخی از ادیان جهانی بودن نمی

ها صرفا چند تفاوت این است. کنندهیا تعیین تاثیرگذار ،بتوانید عضو آن دین باشید یا نه

های که هزاران دین وجود دارد که ناهمخوانی یلدر حا ،بل جمع میان ادیان استغیرقا

گرایی اگر کثرت شود.آنها با بررسی موردی آنها بیشتر و بیشتر می میان غیرقابل جمع

گرایی میان ادیان ابراهیمی یا مذاهب اسالمی به نظر محدود مطرح شود، مثال کثرت

برغم اینکه یکدیگر را  –ای که در آن همه ادیان را گراییآید تا کثرتتر میقابل دفاع

« عدالت»و « هدر دادن»ولی نقد  جا دهیم. – کنند و با هم ناهمخوانی دارندنقض می

 گرایی محدود هم وارد است. که باالتر به آن اشاره شد به کثرت
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