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Abstrac
The issue of religious diversity, the religious truth and salvation of the followers of religions
is one of the important issues of religious studies, especially philosophy of religion. On this
issue there are three viewpoints: religious exclusivism, religious inclusivism and religious
pluralism. This study reviews Cantwell Smith's viewpoint about the issue of religious
diversity.
Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) is one of the contemporary scholars in religious studies
and one of the thinkers of the twentieth century with extensive knowledge in various fields of
the humanities. He is one of the best historians of the twentieth century in the comparative
study of religion.
The Study of Cantwell Smith's works and his views on religious diversity show that he is
follower of religious pluralism. Smith's life, personal beliefs and communication with people
of other faiths is an influential factor in shaping his pluralistic vision. His experience with
other religions, kept him from general thinking about the other religions, and he gradually
came to the conclusion that they are not unsaved and without God; but their lives, just like
Christians, has religious features and traits.
Type of his communication and administrative and social activities in convergence Christian
sects and followers of different religions, reflects his pluralistic spirit and thought.
According to Smith's personal approach in religious studies, his emphasis on the distinction
between internal and external aspects of religion, emphasizing on the inner aspect of religion,
i.e. faith, personal faith and incapacity of others in approve or reject faith, his pluralistic view
can be inferred. According to Smith, the study of religion is to investigate the meaning of the
appearances of religion in the eyes of those who believe in it, study people's faith and survey
persons, not study data.
Smith believes that the concepts of faith and cumulative tradition should be used instead of
the word religion. For him, faith is a personal experience or personal connection with the
transcendent. The materials and visible subjects of religion are cumulative tradition. Faith is
unique; but since faith has no form, except when expressed in certain forms, it is always
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diverse and varied. He likens faith to love. Love can be expressed in various forms in words
and behavior and is at the heart of people and beyond these expressions.
Cantwell Smith explicitly denies the theory of one true religion and believes in plurality of
true religion. He also believes in the oneness of God (or the absolute reality) and denies the
unbreakable bond between God and religion.
Smith's view about the truth and salvation of other religions is also pluralistic. According to
Smith, the truth of religion is the quality of one's faith. He believes that the saving truth is in
all religious traditions and in every person with pure faith. According to him, all the words,
actions, rituals and religious principles are tools pushing people to the sublime. He is opposed
to religious exclusivism and put it in conflict with the Christian teachings.
Smith also rejects religious inclusivism and believes that no religious tradition can fully know
God. He argued that the salvation is in "human heart" and is obtained with "nostalgia and the
love of God". In Smith's view, God can be known partially and there is no complete and
definitive knowledge about God.
Another Cantwell Smith's ideas, is "the unity of humankind’s religious history ", from which
the equality of all religions or religious pluralism is inferred. The context of this unique
historic process is one reality of faith and beyond this, is one God or the transcendent. The
theory of the unity of humankind’s religious history indicates equality of different religious
traditions that shape this history.
Smith accepts the reality of religious diversity, and never says different religions are the same.
He says that different religions (i.e. forms and manifestations of faith) historically linked
together. In other words, religious history is unique; because different forms and expressions
of faith around the world are linked together. The truth of all religions (i.e. the faith) is the
same and the difference is in the cumulative tradition and all religions are equal in truth and
salvation.
As a result, Cantwell Smith based on the definition of religion, is a religious pluralist in
religious truth and salvation.
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بررسی دیدگاه ویلفرد کنتول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی
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چکیده

یکی از مسائل مهم دینپژوهی ،مسئلۀ تنوع دینی است که امروزه اهمیت زیادی دارد .در این پژوهش ،دیدگاه کنتول اسمیت،
یکی از برجستهترین دینپژوهان معاصر ،درباار مسائلۀ تناوع دینای بررسای شاده اسات .ایان بررسای باا اساتفاده از رو
تحلیلیتبیینی و با مراجعه به آثار وی انجام شده است .به نظر اسمیت ،دینپژوهی ،بررسیِ معنای ظواهر دین در نظر باورمندان
به آن ،بررسی ایمان در قلب انسانها و مطالعۀ اشخاص است ،نه مطالعۀ دادههاا .او معتقاد اسات بایاد باه جاای وانه دیان از
مفاهیم ایمان و سنت انباشته استفاده کرد .ایمان ،پاسخ شخصیِ انسان به امر متعالی است که مشاهده نمیشاود و متناوع اسات.
سنت انباشته ،صورت و تجلی ایمان است که مشاهده میشود و امری تاریخی و متنوع است .ایمان واحد اسات اماا ازآنجاکاه
ایمان هیچ شکلی ندارد ،مگر زمانیکه در شکلهای خاصی ابراز شود ،همواره متکثر و متنوع است .اسمیت به الهیات مسایحی
کثرتگرایانه معتقد است و مخالف دیدگاه انحصارگرایی و شمولگرایی است .نجات از دیدگاه او با دلتنگی و عشا باه خادا
حاصل میشود که در قلب انسانهاست .حقانیت نیز در هر شخص با ایمان وجاود دارد و دیان حا متکثار اسات درنتیجاه،
کنت ول اسمیت براساس تعریف خاص خود از دین ،هم در حوز حقانیت و هم در حوز نجات ،یک کثرتگرای دینی است.
البته میراث دینی شخصی و ارتباط مستقیم او با پیروان ادیان مختلف بر تفکر کثرتگرایانۀ او مؤثر بوده است.
واژههای کلیدی
کنتول اسمیت ،تنوع دینی ،کثرتگرایی ،ایمان ،سنت انباشته.
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 )1مقدمه

تاریخدانان قرن بیساتم در زمیناه مطالعاۀ مقایساهای دیان

مساائلۀ تنااوع دیناای ( )religious diversityیکاای از

اسااات .روزناماااۀ دانشاااگاه هااااروارد وی را یکااای از

مسائل مهم دینپژوهی ،بهخصوص فلسفۀ دیان باه شامار

تأثیرگذارترین شخصیت های قارن اخیار در رشاته تااریخ

میآید .این مسئله در عصار حارار باا توساعۀ ارتبا اات

مقایسهای دیان معرفای مایکناد ( Putnam, 2001:p.

جهااانیِ پیااروان ادیااان مختلااف اهمیاات بیشااتری دارد.

 .)27اساامیت مقااا ت و کتااب بساایاری در زمینااههااای

ارتبا ااات ماادرن ،جهااانگردی ،فرصااتهااای مطالعاااتی

مختلف به جای گذاشت .مشهورترین و تأثیرگذارترین اثر

دانشجویان و روابط باینالمللای موجاب توجاه و ارتبااط

او کتاب معنا و غایت دین :رویکردی جدید به سنتهاای

پیروان ادیان مختلف به یکدیگر شده است .در ایان فااا،

دینی بشر است .جان هیک در پیشگفتار این کتااب ،آن را

مسئلهای که به ذهن میآید ،مسئلۀ تنوع دینی یا به عبارتی

«اثر کالسیک مدرن در دینپژوهی» میخواند.

حقانیت و نجات ادیان مختلف و پیاروان آنهاسات .جاان

اسمیت یک پرسبیتریِ ( )Presbyterianفعاال باود و در

هیک دیدگاههای موجود دربار این مسئله را به سه دساته

مقام باور و عمل به مذهب خود تقیّاد و تعهاد داشات .او در

تقساایم م ایکنااد )5 :انحصااارگرایی دیناای( Religious

دوران دانشجویی در راساتای همگرایای فرقاههاای مسایحی

 :)Exclusivismبه معنای منحصرکردن ح و نجات در

تال

میکرد و همچنین عاو «جنبش داو لبانه دانشاجویان

یک دین خاص است .پیروان این دیادگاه حقانیات مطلا

باارای تبلیااه مااذهبی باارون ماارزی» (the

دینی را منحصر به دین خود کرده اند و معتقدند که صارفا

)Volunteer Movement for Foreign Missions

پیروان یک دین خاص از رستگاری و کمال یا هر چیازی

بود ( .)Oxtoby, 1982: vii-xxivتجربۀ ارتبااط اسامیت

(که غایت دین است) برخاوردار خواهناد باود (پترساون،

با دیگر پیروان ادیان ،او را از تفکرِ بسایار کلای دربااره دیگار

 )2شاامولگرایاای دیناای ( Religious

ادیان حفظ کرد و او بهتدریج به ایان نتیجاه رساید کاه آنهاا

.)102 :5933

Student

 :)Inclusivismدر این دیدگاه یاک دیان خااص ،حا

نجاتنیافته و بدون خدا نیستند بلکه زندگی آنهاا دقیقاا مثال

مطل است ولی نجاتبخشی منحصار باه آن دیان ،حا

مساایحیان ویژگاای و صاافت دیناای دارد .ارتباااط حاااوری

مطل نیست بلکه پیاروان ساایر ادیاان نیاز مایتوانناد از

اسمیت با پیاروان دیگار ادیاان ،عامال اجتمااعی ماؤثری در

هدایت عام الهی بهرهمند شوند به شار ی کاه باه راوابط

شکلگیری دیدگاه او دربار مسئلۀ تنوع دینی داشت.

مطرحشده در آن دین خاص گردن نهند هرچند از آن دیان

در این مقالاه باا مراجعاه باه آثاار برجساتۀ اسامیت و

ح بیا الع باشند (هماان )9 .)151 - 151 :کثارتگرایای

بررسی مهم ترین نظرات او که ناظر به بحا

تناوع دینای

دینی ( :)Religious Pluralismقائالن باه ایان دیادگاه،

هستند ،دیدگاه او درباار مسائلۀ تناوع دینای توصایف و

همۀ ادیاان را راههاای مختلاف باه ساوی حقیقات واحاد

تحلیل شده است و همچنین مشخص شده اسات دیادگاه

میدانند .ادیان مختلف پاسخها و واکنشهایی گونااگون باه

او در کدام دسته از دستهبندی جان هیک قارار مایگیارد.

واقعیت الوهی هستند و همگی میتوانناد مایاۀ رساتگاری،

البته تاکنون پژوهش مستقلی به زباان فارسای درایانبااره

رهایی یا کمال نفس پیروان خود شوند (همان.)106 :

انجام نشده است.

یکی از دینپژوهان معاصر و از محققان و اندیشامندان
قرن بیستم با دانشی گسترده در حوزه های مختلاف علاوم

 )2دینپژوهی شخصمحور

انسانى ،ویلفرد کنتول اسامیت ( Wilfred Cantwell

اسمیت معتقد است که یک شکل جدید و پیشرفتهتاری از

2000-5356( )Smithم ).اسااات .او یکااای از بهتااارین

دین پژوهیِ مقایسه ای در حال شکلگیری است .این شکل
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جدید دینِ مقایسهای از آنچه در قرن  53بود (و خود را با

صورت هایی برای ویژگی شخصی زندگی انسانها ،یعنای

جمعآوری ،سازماندهی و تحلیل ا العات مشغول ظاواهر

ایمان به شمار مایآیناد .دیانپژوهاان عاالوه بار بررسای

دین میکرد) فراتر مایرود .ایان شاکل جدیاد باه جاای

واقعیت های خارجی دین ،ایمان را بررسی میکنند و قطعا

جسااتوجااوی صااراد داده ،راابط دقی ا آنهااا ،بررساای

در این بررسی ،پیروان آن دین منابع ا العاتی خوبی برای

نظاممند ،تفسیر آنهاا و درنتیجاه ارائاه ا العاات فراوانای

درک ایمان هستند .درواقع ،هدا اسمیت از این بحا هاا

درباره ظواهر دین ،معنای ظواهر دین در نظر باورمندان به

این است :دینپژوه معاصر باید نخسات ،بداناد کاه بارای

آن و ایمان در قلب انسانها را بررسی میکند.

مخا ب جهانی یا در حاور کساانی کاه ساخنش دربااره

اسمیت تأکید دارد که دینپژوهی نمیتواند مانند علاوم

آنهاست مینویسد و دوم ،بپذیرد که هیچ ساخنی دربااره

بیعی مبتنی بر مشاهده مستقیم باشد بلکه بایاد براسااس

یک دین معتبر نیست مگر اینکه باورمندان به آن دین ،آن

استنباط ( )inferenceباشد .اسمیت منکر این نیست کاه

سخن را تصدی کنند.

ظواهر دین (نمادها ،نهادهاا ،اصاول عقایاد و مناساک) را

این اصل دوم ،قدرت معنابخشی را به ور انحصاری به

میتوان جداگانه یا جدای از معنایی که برای مومنان دارند

«خودیها» ( )insidersیا پیروان دین میدهد و درنتیجه،

بررسی کرد ولی این رویکرد را متعل به قرن  53میداند.

برای درک حقیقی از دین آنها «فرد بیگانه» ( )outsiderیا

این رویکرد را انکار نمیکناد بلکاه ناوعی

دینپژوه را وابسته به فرد خودی میداند .البته وی توریح

رابطه دیالکتیکی بین رویکرد قبلی و رویکرد «شخصیتار»

میدهد که منظور

از دین ،ایمان قلبی انسانهاسات ،ناه

( )more personalجدید برقرار میکناد کاه متعلا باه

ظواهر دین .همچنین دینپژوه باه ظاواهر دیان دسترسای

قرن  20و مربوط به خاود ادیاان اسات« :یقیناا در قلمارو

دارد و حتی ممکن است شناخت او درباره ظواهر دیان از

داده های محسوس و ملماوس دیان ،هماان کاه ماا اماور

فرد دیندار بیشتر باشد اماا فارد بیگاناه ،معناای دادههاای

خارجی یا بیرونی دین خواندیم ،کارهای مقدماتی فراوانی

خارجی و ظاهری یا معنای نظام دینای را باه انادازه فارد

انجام شده و کارهای فراوانی هم باقی مانده اسات .وقتای

دیندار درک نمیکند« :اما درباره معنایی که آن نظاام دینای

این کارها به دقت انجام گرفت ،تازه مطالعاه خاود ادیاان

برای مؤمنان به خود دارد ،یک فارد بیگاناه نمایتواناد در

شروع میشود و این دومی باید به موازات اینکه امر اول با

ماهیت موراوع ،فراتار از فارد ماؤمن رود زیارا تقاوا و

دقت بیشتری شناخته میشود ،همواره در حال تجدید نظر

دینداری آن ها همان ایماان اسات و چنانچاه فارد بیگاناه

و اصالح باشد» (.)smith, 1982:p. 143

نتواند تصویر آنها از ایمان را به درستی تشخیص دهد ،در

البته او ارز

به نظر اسمیت هیچ بحثای در ارز

نسابی ایان دو ناوع

آن صورت ،آنچه گازار

مایکناد ،ایماان آنهاا نیسات»

پژوهش دینی وجود ندارد زیرا نیازمند هر دو هستی ولای او

(همان .)33 :اسمیت معتقد است غیرمسیحیان ،هار چقادر

معتقد است پژوهشی که پس از بررسی دادههاای محساوس،

دانشمند و تیزهو

باشند ،نمیتوانند دربار ایمانِ مسیحی

معنای خود ادیان را بررسی میکند برتر از پژوهشی است کاه

قااوت کنند و باور مسیحیان دراینبااره را نقاد یاا رد کنناد.

فقط به دادههای محسوس میپردازد« :فقط پاژوهشهاایی باا

آنها میتوانند استنباطهایی از آثار ،سخنان و اعمال مسایحیان

عنوان مطالعات دین پذیرفته مایشاود کاه واقعاا باه زنادگی

داشته باشند ولی فقط مسیحیان میتوانند درستی یا نادرساتی

انسانها پرداخته باشند» ( اسمیت.)35 :5930 ،

این استنباطها را مشخص کنند .البته او این مطلاب را درباار

به نظر اسمیت ،دین پژوهی مطالعۀ اشخاص اسات ،ناه

همۀ ادیان ،صادق میداند و تصریح میکند که ...« :ایان نکتاه

مطالعۀ داده ها .نهادها ،شکل ها و تااریخ دیان ،تجلیاات و

درباره همه ادیان کاربرد دارد .من هرچاه دربااره اساالم دیان
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زنده میگویم ،تنها وقتای معتبار اسات کاه مسالمانان باه آن

دنیوی ( )mundaneکه دربردارند واقعیتهای محادود،

«آمین» بگویناد» ( .)smith, 1982:p. 147باا وجاود ایان،

درخور مشاهده و متغیر است و قلمرویی که فراتر و ورای

اسمیت نمیخواهد بگوید که فهم حقیقی یاک دیان نیازمناد

این است» ( .)smith, 1978: 154اسمیت بیان مایکناد

آن اسات .وی ادعاا مایکناد فارد بیگاناه و بیرونای

که از نگاه تاریخی «انسان» یاا «شاخص زناده» ( living

میتواند از ری درک همد نۀ ایمان دیگران به فهام حقیقای

 )personرابطه و محل تالقی این دو جهاان اسات .البتاه

آن دست یابد (اسمیت.)36 :5930 ،

اسمیت تأکید میکند که هر تالشی در حاوز تااریخ دیان

پذیر

تا اینجا از تأکید اسمیت بر تمایز جنباههاای درونای و

که یکی از رفین این معادله را حذا کند یا تاال

کناد
خاود را

بیرونی دین ،اهمیتدادن به معنا و حقیقت ظواهر دین کاه

این دو را باا هام تلفیا کناد ،موراوع گازار

هماااان ایماااان اسااات ،شخصااایدانساااتن ایماااان و

تحریف کرده است .پس پیشنهاد میدهد که به جای دیان،

صالحیتنداشتن دیگران در تأییاد یاا رد ایماان شاخص،

با دو مفهاوم جداگاناۀ سانت انباشاته و ایماان کاار کنایم

میتوان دیدگاه کثرتگرایانۀ او را استنباط کرد .البتاه نظار

(.)Ibid:p. 156

کنتول اسمیت درباره دیان پژوهای و دو بععادی دانساتن
دین به تدریج پرورانده و به تعریفکردن دین به «ایمان و

 )4چیستی ایمان

سنت انباشاته» منجار شاد کاه در تورایح ایان تعریاف،

اسمیت ایمان را تجربه یا ارتباط درونای و دینایِ شاخص

کثرتگرایی دینی او به خوبی روشن میشود.

خاااص بااا اماار متعااالی ( )the transcendentتعریااف
میکند ( .)Ibid:p. 156ایمان ویژگی زندگی بشار اسات

 )3تعریف دین

( .)smith, 1998:p. 12درمقابل ،سنت انباشته ،ماواد و

اسمیت تعریفکردن دین به نظام باورها را رد میکند .وی

موروعات درخور مشااهده دیان هساتند« :معاباد ،متاون

معتقد است این شیوه تعریف ،واقعیت دین را از دو جهت

مقدس ،نظام های الهیااتی ،نهادهاای قاانونی و اجتمااعی،

تحریف میکند :از یاک جهات ،باه جاای اینکاه دیان را

آداب و رسااوم ،قااوانین اخالقاای ،اسااطورههااا و غیااره»

واقعیتی متکثر باا صاورتهاای هماواره متغیار آن بداناد،

( .)smith, 1978:p. 157درحقیقت ،آنچه ادیان خوانده

واقعیتی ثابت و نامتغیر نشاان مایدهاد .از جهات دیگار،

میشود همان چیزی است که اسامیت «سانتهاای انباشاته»

نمودها و صورتهای ایماان ()expressions of faith

مینامد .سنت انباشته ،بارخالا ایماان بارای ماورخ درخاور

(بهخصوص باور) را با خود ایمان (ویژگی شخصی که در

مشاهده است .سنت انباشته تجسم و تبلور ایماان نسالهاای

قلوب همه دینداران و درنتیجه ،رابطهشان با خادا حاصال

قبلی است و این تبلورهای ایمان برای نسل کناونی باه مثاباه

میشود) اشتباه میگیرد.

پنجرهای است که از ری آن ،جهاان بارین را مایبینناد اماا

اسمیت در مشاهورترین کتاابش ،معناا و غایات دیان،

ایمانِ هر نسل و بلکه ایمان هر شخص همواره جدید اسات.

تفسیری از دین پیشنهاد میکند که دو بعد دین را تورایح

ی شاخص ،واساطۀ جهاان بارین یاا امار
ت دینا ِ
در اصل ،سن د

میدهد .در نظر اسمیت دین از یک را «سنت انباشاته»

متعالی است و پاس از آن هار شاخص ایان سانت را تغییار

( )cumulative traditionو از اارا دیگاار «ایمااان»

میدهد و بر آن میافزاید .هر شخصی در ارتباط خود باا امار

( )faithاست .تفسیر دوگاناه اسامیت از دیان مبتنای بار

متعااالی ،ویژگاای یگانااۀ شخصاای خااود

را دارد بنااابراین،

درک دوگانه او از واقعیت است .به نظر اسمیت یک انسان

اشخاص بهررورت ،ایمانشان را به صورتهای مختلف بیان

دیندار بین دو جهاان زنادگی مایکناد« :قلمارو عاادی و

خواهند کرد .این بیانهای مختلف به سنت دینی کاه در ابتادا
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پنجرهای بود رو به سوی جهان متعالی افزوده مایشاود و باه

(.) smith, 1978:p. 171

این صورت سنتهای دینی رشد میکنند ،پرورانده و انباشاته

اسمیت معتقد است ظرفیت ایمان برای ایجااد ویژگای

میشوند .به همین علت ،اسمیت سنتهای دینی را «انباشاته»

مثبت در انسان میتواند معقولترین راه برای ارزیابی یاک

میخواند (.)Ibid:p. 156-160

سنت دینی باشد اما ارافه میکند که هیچکس نمایتواناد

اسمیت تأکید میکند سنت انباشته کامال تاریخی است

در مقام چنین قااوتی قرار بگیرد (.)Ibid:p. 178

اما این تاریخ بسته نیست زیارا شخصای زناده در تااریخ

اسمیت باورها و اعتقادات دینی را نیز صورت و تجلی

قرار دارد و روح شخص زناده رو باه ساوی تعاالی دارد.

ایمان میداند .او دو کتاب خود ،بااور و تااریخ ( Belief

دین مفهوم و ساخت بشریِ هماواره متغیار اسات کاه در

 )and historyو ایمان و بااور ( )Faithand beliefرا

پاسخ به تعالی شکل میگیارد بناابراین اسامیت هرگوناه

به تفکیک ایمان از باور اختصاص داده است و بیان میکند

مایکناد دیان را باه اماری صارفا

که اعتقاد ،صورت و تجلای ایماان اسات .اسامیت تأکیاد

تاریخ دین را که تال

دنیوی تنزل دهد نکوهش میکند (.)Ibid:p. 161

میکند اعتقادات دینی با انسانها مرتبطاند یعنی شخصای

مسیحیان بار ایان باورناد کاه صاورتهاا و تجلیااتد

و مرتبط با امر متعالی اند« :فرریه خاص من در اینجا ایان

مسایحیِ ایماان ()Christian expressions offaith

است که گزارهها و گفتههای دینی ،ایمان اشخاص را بیاان

(بهخصاوص گازارههاای اعتقاادی) واقعیاتهاایی کاامال

میکنند اشخاصی که با امر متعالی مرتبطاناد» ( Ibid:p.

متعالیاند و اسمیت این باور را نقد میکند .وی دوگاانگی

 .)183اما ایان گازاره هاا در عاین اینکاه باا امار متعاالی

شدیدی بین ایمان و سانت هاای انباشاته قائال مایشاود

مرتبطاند ،کامال تاریخیاند .آنها در زمانها و مکاانهاای

به وریکه سنت هاای انباشاته یاا صاورتهاا و تجلیاات

خاص آشکار میشوند .آنها «در هر نسلی ،هر شهری ،هر

ایمان ،واقعیتهایی کاامال متعاالی نیساتند و دارای بععادی

دهکدهای و درنهایت هر قلبی به صورتی از ایمان ،شاکلی

دنیاییاند .هر شکلی از مسیحیت در فاای تاریخی خاص

جدیدی می گیرند که آن اشخاص خاص در شرایط دنیوی

پدیدار میشود و سپس براساس ارتباط خااص آن باا امار

خود با این شکلها و صورتها به سوی امر متعالی ساوق

متعالی تغییر میکند بنابراین ایمان مسیحی در هر زماان و

داده میشوند» (.)Ibid:p. 183

مکان ،در صورتی جدید پدیدار میشود و این صاورتهاا

در نظر اسمیت نتیجه نهایی این بحا

ایان اسات کاه

به سنت انباشته مسیحی ارافه میشوند که هماواره متغیار

مجموعااه اعتقااادات دیناای مقاادس نیسااتند زیاارا همگاای

است.)Ibid:p. 166-167( .

مفهومسازیهاای ایماان براسااس سااختارهای انساانی و

اسمیت در توریح را دیگر این معادله ،یعنی ایماان

تاریخی هستند .امر متعاالی فقاط در ایماان یاا در قلاوب

بیان میکند که نخست ،ایماان ورای نگااه نااظر خاارجی

انسانها نشان داده میشود« :الهیات بخشی از سنتهاسات

است و دوم ،ایمانِ بشر متنوع و متکثر اسات .او ایماان را

و بخشی از ایان جهاان اسات .ایماان ورای الهیاات و در

ارتباط و محبت شخص نسبت به خدا یاا واقعیات غاایی

قلوب انسانها جای دارد .حقیقت ،ورای ایمان و در قلاب

( )ultimate realityمعرفی میکند ( smith, 1985:p.

خداست» (.)Ibid:p. 185

 .)83براساس دیدگاه او ،فرد نمیتواناد ایماان دیگاری را

اسمیت ایمان را ویژگی شخصای انساان مایداناد کاه

ببیند بلکه فقط میتواند صورتها و تجلیات آن را ببیناد.

صورتهای متناوع بسایاری دارد .او ایماان را باه محبات

اسمیت بیان میکند :درباره ایمان یک چیاز روشان اسات،

تشبیه میکند .محبت میتواند به صورتهاای مختلفای در

«اینکه صورتها و تجلیات ایمان شکل های بسیاری دارد»

کلمااات و رفتااار بیااان شااود و خااود محباات ورای ایاان
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صورتهاست و در اشاخاص قارار دارد (Ibid:p. 185-

همسایهای که باید به او محبت بورزم .هدفی که به ساوی

 .)186این گفتاه اسامیت کاه ایماان ویژگای شخصای و

آن حرکت میکنم ،ایمان ایدئال خودم نیست بلکاه خاود

پویای انسانی است که بین جهان عادی و دنیوی و جهاان

خدا و خود همسایه من است ... .ایماان در اول قارنهاا

متعالی قرار دارد ،تعریفی مشخص از ایمان ارائه نمیدهد.

تغییر یافته و متنوع بوده است و هنوز نیاز در حاال تغییار

البته اسمیت از این کار فره میرود زیرا سعی میکناد از

است .این معنای این اسات کاه مایگاوییم ایماان ،اماری

تبدیل ایمان به چیزی مشخص (که نتواند شکلهای متنوع

واقعی ( )realاست» ( .)Ibid:p. 192این تبیین اسامیت

به خود بگیرد) اجتناب کند .او بدین منظور از این عباارت

دربار ایمان و محور قراردادن خدا و انساان ،یاادآورِ ایان

استفاده میکند «برای دیدن ایمان به شکل حقیقی بایاد آن

آموز مسیحی است که به خداوند با تماام وجاود محبات

را بهصورت عملی و واقعی دیاد ،ناه باهصاورت ایادئال»

بورز و همسایۀ خود را دوست بدار آنگوناه کاه خاود را

( .)Ibid:p. 189به عباارت دیگار ،چاون ایماان باهجاز

دوست داری (متی .)10-93 :22

از ری صورت های متعدد دیده نمیشود ،بهخاودیخاود

بنااابراین در نظاار اساامیت ایمااان یااک ذات و جااوهر،

هیچ ذات یاا شاکل واحادی نادارد .کلایباودن ایماان را

ایدئال ،هدا ،بخشای از جااودانگی یاا بیارون از تااریخ

نمیتوان جدای از نهادها یا صورتهای خاص آن استنباط

نیست .چنین توصیفاتی فقاط خادا را توصایف مایکنناد.

کرد .در نظر اسمیت ،ایمان ورای صورتهای خاص خود،

ممکن است از نگاه اسمیت چنین به نظر برسد کاه سانت

هیچ شکل ،ذات و جوهری ندارد.

انباشته ،تنوع و ایمان ،یگانگی را نشان میدهد ولای ایان

اسمیت تأکید میکند که ایمان هار شخصای باا ایماان

درست نیست .ایمان واحد است اما ازآنجاکه ایماان هایچ

شخص دیگار یکساان نیسات و درواقاع ،ایماانِ شاخص

شکلی ندارد ،مگر زمانی که در شاکلهاای خاصای اباراز

روزبهروز تغییر میکند« :ایمانِ من عملای اسات کاه مان،

شود ،همواره متکثر و متنوع است.

خااود ماان ،خالصااانه در پیشااگاه خاادا انجااام م ایدهاام
همان ور کاه چیازی باهعناوان مسایحیت (یاا اساالم یاا

 )5وجه مشترک دین

بودیساام) وجااود ناادارد ،ایمااان کلاای مساایحی ،بااودایی،

پس وجه مشترک دین ،سنت انباشته نیست که شاخص را

هندویی یا یهودی نیز وجود ندارد .فقط ایمان مان ،ایماان

با امر متعالی آشنا کند .همچنین ایمان نیسات کاه شاخص

شما ،ایمان دوست شینتوی من و ایماان همساایه یهاودی

با آن به امر متعالی پاسخ دهد بلکه خود امر متعالی است:

من وجود دارد .همه ما اشخاصای هساتیم کاه در جواماع

«سنتها متحول و دگرگون میشوند .ایمان انسانها تغییار

دنیوی بقهبندی شدهایم و القاب و برچسبهاای دنیاوی

مییابد .خدا پایدار و ثابت است» (.)Ibid:p. 192

داریم اما هر یک از ما به ور مساتقیم و شخصای باا امار

تعریف اسمیت از دین بهروشنی بر کثرتگراباودن وی

متعالی مواجه میشویم» ( .)Ibid:p. 191بنابراین ،ایماان،

د لت دارد .هماان اور کاه در مقدماه بیاان شاد عقیاد

هیچ جوهر نهایی و همچنین هیچ شکل ایدئالی ندارد.

محوری کثرتگرایی دینی این است که شکل نهاایی دیان

هرچند اسمیت ایمان مسیحی خود یا هر ایمان دیگاری

متکثاار اساات .در مقاباال ایاان دیاادگاه ،انحصااارگرایی و

را به شکل جوهری و اساسی ایمان ،اساس کار خود قارار

شمولگرایی است .انحصارگرایان و شمولگرایان معتقدند:

نمیدهد ،اما الهیات او پایه و اساس غایی دارد و آن خادا

خدا یا واقعیت غایی ،یکتاست و پیوند محکم و پایدار بین

و انسان است« :هیچ ایمان ایدئالی (که بایاد داشاته باشام)

دین و خدا وجود دارد .پس بهررورت ،دین ح نیز مثال

وجود نادارد .خادایی وجاود دارد کاه بایاد او را ببیانم و

خدا یکتا خواهد بود .از لحاظ منطقی غیرممکن است کاه
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دو مقدمه ذکرشده به این نتیجه منجر شود کاه دیان حا ،

متنوعش مشاهده و با بیانهای متعادد نشاان داده مایشاود.

متکثر است درنتیجه ،کثرتگرایان دینی باید یکی یاا هار

پس اسمیت در زمر کثرتگرایان دینی قرار میگیرد.

دو مقدمه با را رد کنند.
کثرتگرایان میپذیرند که خدا یاا امار متعاالی یاا امار

 )6حقانیت و نجات پیروان دیگر ادیان

مطلا یکتاسات ولاای پیوناد ناگسساتنی خادا و دیاان را

اسمیت موروع مهام دیگاری درباار تناوع دینای ،یعنای

نمیپذیرند .آن ها دین را امری بشاری یاا پاساخ بشار باه

حقانیت مطرح میکند .دیدگاه اسمیت دراینباره مبتنی بار

واقعیت مطل یا امر متعاالی تعریاف مایکنناد و بار ایان

رویکرد شخصگرای او در دینپژوهی و دیدگاهش دربار

اساس به این نتیجه نمیرسند که چون خدا دین خاصی را

مفهوم ایمان است .همان ور که بیان شد ،او دینپژوهی را

بنا نهاده ،پس دین ح است بناابراین ،وجاود دیان حا

مطالعۀ اشخاص و بررسای ایماان آنهاا و ایماان را اماری

واحد را انکار میکنند و تکثر دین ح را میپذیرند.

شخصی ،پاسخ انسان به خدا و اسااسِ هار دیان و سانتد

کنتول اسمیت آشکارا نظریۀ دین ح واحد را انکاار

انباشته معرفی مایکناد بناابراین معیاار حقانیات دیان و

میکند و براساس تعریف کثرتگرایاناه از دیان باه تکثار

نجاااتبخشاای آن را نیااز ویژگاای ایمااان و کیفیاات آن در

دین ح قائل است .در نظار اسامیت ،دیان حا  ،سانت

اشخاص میداند ،نه خودد دین یا سنت انباشاته .از دیادگاه

انباشته و ایمان است .هر دو اینها متنوعند و درنتیجه دیان

او حقانیتد دین در کیفیت و چگونگی ایمان فرد قرار دارد

ح متکثر است .ایمان از یک جهت ،واحد اسات (چاون

(در مؤمنبودن و درستکاربودن اشخاص) ،نه در چیزی که

همواره پاسخ انسان به امر متعالی است) اما به هایچوجاه

در خارج به صورت غیرشخصی وجاود دارد .حقانیات در

جوهر ،ایدئال یا هدا نیست .در تفکر اسمیت ،خودد خادا

ادیان نیست بلکه در اشخاص است ( smith, 1967:p.

یا امر متعالی ،تنها ایدئال یا هدا است .ایمان واحد است

 .)67اسمیت معتقد اسات حقانیاتد نجااتبخاش در هار

اما جدای از مصداق های آن در صورتهای خاص ایماان

شخصِ خالصِ دارای ایمان (فارغ از اینکه وابسته به کادام

هیچ شکلی ندارد یعنی به ور ذاتی متکثر است.

سنت دینی است) وجود دارد.

او همچنین یگانگی خدا (یا واقعیت مطل ) را تصادی

اسمیت سؤال از درستی یا نادرستی سنتهای انباشته و

و پیوند ناگسستنی بین خدا و دین را انکار میکند .اسمیت

مختلف را سؤالی نادرست میداند بنابراین درست نیسات

بهصراحت نمیگوید که خدا یا امر متعالی ،یکتاسات ،اماا

که پرسیده شود «آیاا مسایحت حا اسات » بلکاه بایاد

به یقین این را قبول دارد .اسامیت از خادا و امار متعاالی

پرسید «آیاا مسایحیت مان حا اسات » (.)ibid:p. 68

بهصورت مفرد سخن میگویاد و ایان واقعیات را عنصار

همچنین نباید پرسید که «آیا بودیسم حا اسات » بلکاه

مشترک و پایدار دیان مایداناد .از ایان مطلاب مایتاوان

باید پرسید «بوداییان چقدر بوداییاناد » .در نظار اسامیت

دریافت که واقعیت مطل یکتاست .انکار پیوناد ناگسساتنی

سنت های دینی به جای اینکه ح یا با ل باشند ،واقعیات

بین خدا و دین نیز در تفکر اسامیت بسایار روشان اسات.

تاریخی هستند .او مسایحیت ،اساالم ،بودیسام و غیاره را

ایمان پاسخ بشر به امر متعالی است اما ایمان باا خاود امار

نظامهای تجسمیافتهای میداند که از ایمان نشأت گرفتهاند

متعالی متفاوت است .ایمان و درنتیجه دین ،محدود باه ایان

و همان ایمان نیستند .در مقابل ،دین ح رابطهای پویا بین

جهان مادی است و امر متعالی کامال ورای این جهان ماادی

انسان و خداست .او بر اینکه چگونه انسان به خادا پاساخ

است .پس دین ،واکنشی انساانی اسات .در نظار او ایماان،

میدهد ،به جای اینکه آیا انسان باه خادا پاساخ مایدهاد

عنصر واحد و کلیِ دیان اسات کاه جادای از شاکلهاای

تأکید میکند.
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اسمیت تصریح میکند که حقانیت و نجات یاا رهاایی

میکند که تحق این هدا اگر «حقیقت غایی تنوع بشار»

در تمام سنتهاای دینای وجاود دارد جاایی کاه اعماال

نباشد ،نیاز بزرگ امروز است ( .)Ibid:p. 128او همگارا

خالصانه ایمان به ور تجربی و عینی وجود دارناد .ایماان

و آشتینبودن با پیاروان دیگار ادیاان و انحصاارگرایی در

در همااه ادیااان یکسااان اساات .حقانیاات آنهااا بااا نقااش

حااوز حقانیاات و نجااات را در تعااار

بااا آمااوزههااای

نجاتبخشی ایمان مشخص میشود .او معتقد است نبایاد

مسیحی می داند .او به الهیات مسیحی کثرتگرایاناه قائال

فکر کرد ادیان جهان در رسایدن باه حقیقات باا یکادیگر

است .اسمیت اینگونه استد ل میکند که حقیقات وحای

رقابت دارند .این سنت های انباشته راههاای متعادد بارای

مسیحی ،هم د لتهای اعتقاادی دارد و هام د لاتهاای

رسیدن به حقیقتاند .آنها راهها یا ابزار اثباتشده هساتند

اخالقی .به عبارت دیگر ،اگر مسیحیان واقعاا بااور داشاته

کااه بااهراارورت بااا یکاادیگر متفاوتنااد .اساامیت اینگونااه

باشند که زندگی و مرگ فدیهوار مسیح ،تجسم «حقیقات،

استد ل میکند که تمام ساختهای دینی (گفتهها ،اعماال

قدرت و شکوه غایی جهان هستی» است ،پس باید موارع

یا اصول آنها) ابزاری هساتند کاه افاراد را باه ساوی امار

اخالقی و اعتقادی خاصی را اتخاذ کنند(.)Ibid:p. 129

متعالی سوق میدهند .او با صاراحت تأکیاد مایکناد کاه

اساامیت درباااره موارااع اخالقاای بیااان م ایکنااد کااه

پاسخ به خدا منحصر در سانت مسایحی نیسات و نتیجاه

مسیحیبودن مستلزم این امر اخالقی اسات کاه باین هماه

میگیرد که از نگااه فایض و رحمات ،خادا عاشا هماه

انسانهای روی زمین اتحاد ،همادلی و همگرایای برقارار

انسانهاست و آنها را نجات میدهد ( smith, 1967:p.

شود« :ما تال

میکنیم مرزها را از بین ببریم .فاصلههاا را

.)65-95; cracknell, 2001:p. 190-195

کم کنیم .ما همه انسانها را همسایه و همناوع مایدانای،.

اسمیت در بخش دومِ کتابِ ایمان دیگار انساانهاا باه

همه انسانها فرزندان پدر جهانی هستند کاه باه دنباال او

روشنی دیدگاه کثرتگرایاناۀ خاود در حقانیات و نجاات

هستند و او را مییابند و او نیز به دنبال آنهاست و آنهاا را

پیروان ادیان مختلف را توریح میدهد .او مخالف دیدگاه

می یابد .در این شرایط ،ما مسیحی واقعی نمیشویم مگار

انحصارگرایی دینی است و به «یک جهان متکثر دینی» ( a

اینکه به جامعهای دست یابیم که بشریت را به یک «ماا»ی

 )religiously plural worldقائاال اساات .او بیااان

کلی و واحد تبدیل کند» (.)Ibid:p. 129

میکند که دیگر ادیاان بایاد باه ناام «ادیاان الهای» معتبار

اسمیت بر پایۀ مطالعات خود دربار دیگار سانتهاای

پذیرفته شوند .اسمیت از مسیحیان میخواهد که از نگر

دینی بیان میکند که مسیحیان باا همساایگان غیرمسایحی

انحصارگرایی دینی فاصله بگیرند و به سوی یاک نگار

خود با تکبر رفتار کردهاند درحالیکه مسیحیت امر میکند

جهانیتر حرکت کنند .اسمیت با توجه به الهیات مسایحی

با دیگران براساس مروت و انسانیت رفتار کنیاد .اسامیت

بیان میکند که الهیات سنتی انزوا لب و جدایی لاب کاه

برای نمونهای از تکبر مسیحی ،ایان بیاان کلیساای جاامع

در آن متألّه بدون توجه به کل تاریخ ایمان بشر دیدگاهش

کانادا را نقل میکند« :انسانها بدون شناخت خاص خادا در

را بیان میکند ،رو به پایاان و ناابودی اسات .باه نظار او،

عیساای مساایح هرگااز نمایتواننااد بااه ااور واقعاای خاادا را

متالّهان مسیحی اگر بخواهند جایگاه خاود را حفاظ کنناد،

بشناسند» .از نگاه اسمیت ،از لحاظ اخالقی پذیرفتنی نیسات

باید دیدگاههای خود را با توجه باه ایماان دیگاران شاکل

که چنین گزاره اعتقادی درباره دیگر دیناداران جهاان (چاه

دهند (.)smith, 1963:p. 116-123

ح باشند یا نباشاند) بگاوییم« .درواقاع از لحااظ اخالقای

البته هدا اصلی اسمیت همگرایی و آشتی میان پیروان

ممکن نیست که رو به سوی جهان کنایم و باه انساانهاای

ادیان مختلف برای حل مسائل مشترک جهانی است و بیان

متدین ،عاقل و همنوع خود بگوییم« :ما اهل نجاتیم و شاما

بررسی دیدگاه ویلفرد کنتول اسمیت در مسئله تنوع دینی 515 /

اهل هالکت» یا «ما بااور داریام کاه خادا را مایشناسایم و

را بیان میکند اما اگر دیگر ادیان را با ال و اهال جهانم و

درست می گوییم شما باور دارید که خدا را مایشناساید و

هالکت بداند ،پذیرفتنی نیست (.)Ibid:p. 131-133

کامال در اشتباه هستید» (.)Ibid:p. 130-131
اسمیت چنین رویکردی را از لحااظ معیارهاای صارفا

 )7نقد انحصارگرایی

انسانی و از نگاه مسیحیت غیر قابل قبول مایداناد .چناین

اسمیت معتقد است د یال و شاواهد کاافی بارای اثباات

رویکردی غیر قابل قباول اسات زیارا مسایحیان از لحااظ

انحصارگرایی وجود ندارد بهخصوص برای این سخن که

اخالقی ملزم به آشتی هستند تا بیگانگی ،ملزم باه تارویج

دیگر ادیان با لند و به نجات نمیرسند .به نظر او ،بیشاتر

همدلی و همگرایی هستند تا تبعیض (.)Ibid:p. 131

مسیحیان از این استد ل استفاده میکنند که اگر دیان مان

اسمیت دومین نکته اخالقی را اینگونه مطرح مایکناد

ح است ،پس دین شما با ال اسات .باه نظار اسامیت،

که درست نیست مسیحیان امیدهای نجاتبخاش خاود را

جهنماایکااردن دیگااران مورااوعی بساایار ساانگین باارای

به هالکت ابدی دیگران مشروط بدانند .او بیان میکند کاه

استد ل منطقای و عقالنای اسات و همچناین در گذشاته

واقعا مسیحیانی را دیده است که عالقهمناد باه هالکات و

نتایجی که از استد ل منطقی بهدست آماده باود ،در پرتاو

جهنمیشدن دیگران هستند .ایان ارز تفکار نتیجاۀ ایان

«بررسی عملی» معلوم شد اشتباه و غلط بودهاناد ( Ibid:p.

منط است که اگر مسیحیت ح و نجاتبخش است ،پاس

 .)134به نظر او ،بررسی عملی یاا مشااهده تجربای دیگار

دیگر ادیان باید با ل و راههایی باه ساوی تبااهی و جهانم

ادیان نشان میدهد که دیگر دینداران نیز خادا را مساتقل از

باشند و بارعکس اگار حقانیات و نجاات در دیگار ادیاان

شناخت مسیح میشناسند« .هرچه بررسایهاا و مشااهدات

وجود داشته باشد ،پس باید در مسیحیت ،حقانیت و نجااتی

واقعی انجام میشود ،به نظر میرسد شواهد بسیاری وجاود

نباشد بنابراین مسیحیانی که خود را نجاتیافتاه مایدانناد،

دارد که درواقع بوداییها ،هندوها ،مسلمانان و دیگران خادا

به ور منطقی ملزم میشوند که دیگاران را جهنمای و اهال

را شناختهاند و مایشناساند .مان شخصاا دوساتانی از ایان

هالکت بدانند .به نظر اسمیت ،مسیحیان بایاد نجاات دیگار

جوامع دارم که به نظرم غیر از ایان دربااره آنهاا فکرکاردن

انساانهااا در دیگار ادیااان را خبار خااوبی بداننااد و آرزوی

نامعقول و خندهآور است» (.)Ibid:p. 135

هالکت دیگران ،نه مسیحی است و نه پذیرفتنی.

اسمیت از این مطلب نتیجه میگیرد :کسانی که رفدار

اسمیت درباره نتایج اخالقای بااور باه ایان گازاره کاه

انحصارگرایی یا این دیدگاه هستند که دیگر دینداران خادا

غیرمسیحیان بیدین هستند و نجات نمییابند ،ناررایتی و

را نم ایشناسااند ،بااا شااواهد نقاایض و مخااالف روبااهرو

خود را بیان میکند و دیادگاهی را دربااره دیگار

میشوند .وی دراینباره مخالف متالّهان نوارتدوکسی است

دینداران مطرح میکند که بیشتر باا ایماان مسایحی واقعای

که ادعا میکنند دیگر ادیان تال های صرفا انساانی بارای

سازگار است و از لحاظ الهیاتی به واقعیت تنوع دینی توجاه

رسیدن به خدا هستند زیرا خدا در عیسای مسایح آشاکار

را آغاز میکند که هار گازاره

آنهاا در بررسای

اعترا

میکند .اسمیت اینگونه بح

شده است .درواقع این اعتقاد پیشفار

اعتقادی ایمان مسیحی باید اعتقادات دیگر ادیان یاا الهیاات

دیگر دینداران است .اسمیت معتقد اسات نتیجاهگیاری و

ادیان را دربرگیرد و این الهیات باید انحصاارگرایی یاا ایان

قااوت درباره دیگر دینداران باید پس از بررسای آنهاا و

دیدگاهد غیرممکن شناخت خادا جاز از ریا مسایح را رد

حتی مصاحبت و دوساتی شخصای باا آنهاا انجاام گیارد.

کند .وی توریح میدهد که با انحصارگرایی موافا اسات

نتیجهای که او پس از چنین بررسی و مصاحبتی مایگیارد

البته تاجاییکه حقیقت و قدرت نجاتبخش ایمان مسایحی

این است« :دیگار ادیاان راههاایی هساتند کاه خاود خادا
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از ری آنها با فرزندان خود ارتباط برقرار مایکناد» و باه

سنت دینی خاص پاسخ میدهد و بقیه را به هالکت ابدی

نظر او ،این بیان دربااره دیگار دیناداران نسابت باه بیاان

میفرستد (.)Ibid:p. 139

انحصارگرایی دینی بهتر است (.)Ibid:p. 136

درنهایت ،اسمیت براساس شناختی که نسابت باه خادا

اسمیت نقد دیگری برای انحصارگرایی بیان مایکناد و

دارد ،جمالتی درباره ماهیات نجاات و دیگار ادیاان بیاان

میگوید :انحصارگرایی با آموزه هاا و اعتقاادات مسایحی،

میکند .او بیان مایکناد کاه نجاات وابساته باه معرفات،

ناسازگار اسات .براسااس آماوزه

عاویت در کلیسا یا امری خارجی نیست بلکه نجات باا

باید بتوان خدا را در خلقت او شناخت و خدا بایاد

«دلتنگی و عش باه خادا» حاصال مایشاود و در «قلاب

در تاریخ فعال باشد و این تاریخ دربردارند تااریخ دیگار

انسانها» قرار دارد .او معتقد است نمیتوان باه اور قطاع

ادیان نیز میشود (.)Ibid:p. 137

درباره چگونگی عمل خدا در زندگی دیگر دینداران سخن

بهخصوص آموزه تثلی
تثلی

گفت بنابراین نمیتوان درباره آنهاا اظهاارنظر و قاااوت
 )8نقد شمولگرایی

قطعاای کاارد .عااالوهبااراین ،معتقااد اساات نبایااد فعالیاات

اسمیت شمولگرایی دینی (که معتقاد اسات دیگار ادیاان

نجاتبخش خدا در این جهاان را محادود کارد .باه نظار

ممکن است تا حدودی خدا را بشناسند ولی به اور کامال

اسمیت هرچناد نمایتاوان ساخنی قطعای دربااره دیگار

خادا را نمایشناسااند) را نیااز رد مایکنااد .او دربااار همااه

دینداران گفت ،ولی میتوان چیزهایی دربااره آنهاا گفات

سنتهای دینی ازجمله مسیحیت اینگونه قااوت مایکناد

ازجمله اینکه براساس شناخت خدا از ری مسیح میتوان

که هیچ سنت دینی نمیتواند خدا را به ور کامال بشناساد.

گفت فعالیت نجاتبخش خدا سراغ همه انسان ها میرود:

او مینویسد «من داشتن معرفت کامل انساانی ،مسایحی یاا

«خدایی که ما شناختهایم ،تاآنجاکه مایتاوان فعالیات او را

غیره نسبت به خدا را نمیپذیرم .موجود محدود نمایتواناد

احساس کرد ،سراغ همۀ انسانها در هار جاایی مایرود و

موجود نامحدود و بینهایت را درک کند» (.)Ibid:p. 138

دهد سخن میگویاد .تاآنجاکاه

با هر کسی که به او گو

در نظر اسامیت ،خادا را مایتاوان فقاط تاا حادودی

میدانیم ،خدا ،هم درون کلیسا و هم بیرون کلیسا در قلب

شناخت .او تصریح میکند که بخشی از شناخت ما درباره

انسانها وارد میشود» ( .)Ibid:p. 140اسامیت در ایان

خدا این است که «او هیچیاک از ماا را باه اور مطلا از

عبارت به صراحت کثرتگرایی دینی خود را ابراز میکند.

معرفات خاود محاروم نمایکناد» ( .)Ibid:p. 138ایان

همان ور که گفته شد در نظر اسامیت ،هایچ معرفات

شناخت که احتما از مشااهدات تجربای باهدسات آماده

کامل و قطعی درباره خادا وجاود نادارد .اسامیت تماایز

است ،اساس و بنیااد الهیاات جهاانی اسامیت اسات و او

شاادیدی بااین موجااود محاادود و موجااود نامحاادود و

میکند مبانی مسایحی ایان شاناخت را بیاان کناد.

بی نهایت قائل میشود و ادعا میکند کاه موجاود محادود

اسمیت بیان میکند که مسیحیان میتوانند به این شاناخت

هرگز نمیتواند موجود بینهایت باشاد یاا آن را بشناساد.

برسااند کااه خاادا هاایچکااس را از معرفاات خااود محااروم

این به آن معناست که دین یا ایمان هرگز باا خادا یاا امار

نمیکند یا به عبارت دیگر ،خادا در هماه ادیاان درخاور

بینهایت برابر نیست بنابراین هرگز قطعی ،کامل ،بینقص

شناخت است زیرا «خدا همان خادایی اسات کاه عیسای

و یگانه نخواهد بود .عمال نجااتبخاش خادا در قلاوب

مسیح او را آشکار کرد» ( .)Ibid:p. 139به عبارت دیگر،

انسانها ایماان اسات و ایماان مشااهده نمایشاود بلکاه

غیرممکن است خدا پدری عاش هماه انساانهاا دانساته

صااورتهااا و تجلیااات متعاادد آن در ساانتهااای انباشااته

شود و بعد تصور شود این خدا فقط به فرزندانش در یک

مشاهده میشود.

تال
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به نظر میرسد نظریه براباری سانتهاای دینایِ زناده

بزرگترین دستورات مسیحی است کاه در کتااب مقادس

جهان در تفکر اسمیت به ور تلویحی وجود دارد .نخست

بیان میشود« :خداوند را که خدای توست باا تماام قلاب،

تأکید اسمیت بر اینکاه هار بیاان و صاورت محادودی از

جااان و عقاال خااود دوساات داشااته بااا  .ایاان اولااین و

رابطه انسان با امر بینهایت هرگز با خاود امار باینهایات

مهمترین دستور خداست .دومین دساتور مهام نیاز مانناد

برابر نخواهد بود ،نشان میدهد که هیچ دینای کاامال حا

اولی است :همسایه خود را دوست بدار آنگونه که خاود

نخواهد بود .پس همه تجلیات و صورتهای ایمان یا همه

را دوست داری .تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در ایان دو

ادیان همواره در یک سطح خواهند باود .دوم ،اسامیت باا

حکم خالصه میشود» ( متای  .)10-93 :22او بار مبناای

وجود اینکه ادعا میکند ایمان ذاتا متناوع اسات هرگاز از

نظریۀ وحدت جامعه انسانی ،نظریۀ وحادت تااریخ دینای

ایمانها سخن نمیگوید بلکاه در بیاان او ایماان هماواره

بشر را ارائه داد .اسمیت در کتاب به سوی الهیات جهاانی

مفرد است .وقتی اسمیت میگوید دیگر ادیاان تجلیاات و

این نظریه را تبیین میکند.

صورتهای ایمان هستند ،درواقع آنها را در یاک ساطح و

او معتقد است کسانی که به وحدت انساان و وحادت

بقه قرار میدهد که تفاوتی با یکادیگر ندارناد .اسامیت

خداوند باور دارند باید به وحدت تااریخ دینای بشار نیاز

بیان میکند که این صورتها و تجلیات متنوع ایمان از آن

باور داشته باشند اما نه آموزههاا و اعتقاادات دینای و ناه

جهت که همگی صورتهاای ایماان هساتند باا یکادیگر

مشاهده تجربی ،این وحدت را درک نکردهاند .آموزههاای

برابرند و به یک اندازه قادرت حقانیات و نجااتبخشای

دینی ،وحدت دینی را در آیندهای دور ترسایم مایکنناد و

دارند و این یعنی کثرتگرایی دینی.

مشاهده تجربی نیز فقاط تکثار شاگفتانگیاز را مایبیناد
(.)smith, 1989:p. 4

 )9وحدت تاریخ دینی بشر

اسمیت ادعا میکند که او رفدار وحدت دینی نیست

یکی دیگر از نظرات اسمیت که از آن میتاوان اعتقااد باه

بلکه رفدار وحادت تااریخ دینای اسات و بادینوسایله

برابری همه ادیان یا کثرتگرایای دینای را نتیجاه گرفات،

دیدگاه الهیاتی درباره وحدت دینی را رد میکناد .اسامیت
تاریخی هماهنگ میشود که مایبیناد

نظریاۀ «وحادت تااریخ دینای بشار» ( the unity of

با این کار با نگر

 )humankind’s religious historyاست .بستر ایان

حتی یک دین خاص ،در یک قرن با قرن دیگر یا در یاک

فرایند تاریخی واحد ،واقعیت یگانه ایمان و فراتر از ایان،

کشور نسبت به کشور دیگر یا در روساتا نسابت باه شاهر

واقعیت یگانه خدا یا امار متعاالی اسات .نظریاۀ وحادت

یکسان نیست و متفاوت است .البته او مانناد تااریخداناان

تاریخ دینی بیانکنند برابری سنتهای دینی مختلف است

قدیم به مشاهده صرا تنوع دینی اکتفا نمیکناد و تاال

که این تاریخ را شکل میدهند.

میکند به وظیفه خود به عنوان تاریخدان جدید دین ،یعنی

در نظر اسمیت «همه انسانهاا برادرناد» و باه «جامعاه

مشاهده وحدت یا انسجام تااریخ دینای بشار بپاردازد .او

بشری» (( )human communityیگانه جامعه موجود)

معتقااد اساات «فقااط یااک تاااریخدان ()the historian

تعل دارند .دو موروعی که در این جامعه بسایار اهمیات

میتواند همه تناوع هاای متغیار در گساتر

هار یاک از

دارد «روابط میان اشخاص» و «روابط میان انسانها و خدا»

جوامع دینی و البته همه تنوعهای متغیر همه جوامع دینای

است (اسمیت .)33 ،5930 ،این سخن درباره دو موراوع

را پیگیری کند» ( .)Ibid:p. 4اسمیت تأکید مایکناد کاه

بسیار مهم ،بازتااب تعهاد و مسائولیت اسامیتد مسایحی

فقط تاریخدان میتواند وحدت تااریخ دینای را تشاخیص

است .درواقع ،این سخن نشااندهناد تعهاد اسامیت باه

دهد تاریخدانی که هم در جهان خااکی و عاادی زنادگی
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میکند و هم در جهان متعالی .مورّخان قدیم بسیار وابسته

ایمان یا ویژگی شخصی پاسخ انسان به امر متعاالی ،فقاط

به جهان عادی و دنیوی بودند و یک متألّاه باه اور کامال

در صورتهاا و تجلیاات ایماان مشااهده مایشاود .ایان

بععد این جهانیِ رابطه انسان با امر متعالی را قبول نمیکند.

تجلیاتد ایمان ابزاری برای دیگران است تا برای اولینباار

در نظر اسامیت ،تااریخ جایگااه ادیاان اسات و درنتیجاه

با امر متعالی ارتباط برقرار کنند و البته این ارتباط شخصی

تاریخدان است که حقیقت تاریخ دیان یاا تااریخ دینای را

بایااد بااه رو

خااود ابااراز و بیااان شااود .بااا ایاان رو ،

کشف میکند« :تاریخ قلمرو واقعیت خاص و متنوع انسان

صورتها و تجلیات ایمان به ور دائمی گستر

است .تاریخ قلمرو ایمان شخصی با تمام عما  ،پویاایی و

مییابد و انباشته میشود .صورت هاا و تجلیاات متناوع و

تنوع است» (.)Ibid:p. 5

مرتبط ایمان ،سنت انباشته را شاکل مایدهناد .پاس یاک

و توسعه

اسمیت واقعیت تنوع و تکثر دینی را قبول دارد و هرگز

سنت انباشته مسیحی ،یاک سانت انباشاته هنادو و غیاره

نمیگوید ادیان مختلف یکسان هستند .سخن او این است

خواهیم داشت .از را دیگر ،ایمان یاک واقعیات یگاناه

که ادیان مختلف (یعنای صاورتهاا و تجلیاات مختلاف

است و نمیتوان از ایمانها ساخن گفات .ایماان یگاناه و

ایمان) از لحاظ تاریخی با یکدیگر مرتبطاناد .باه عباارت

واحد است زیرا همواره پاسخ بشر به امار متعاالی اسات.

دیگر ،تاریخ دینی واحد و یگانه است زیرا صاورتهاای

اسمیت درنهایت ،نتیجه میگیرد که سنت انباشته یا تااریخ

مختلف ایمان در سرتاسر جهاان باا یکادیگر مارتبطاناد.

دینی بشر نیز یگانه است از آن جهت که صورت و تجلی

اسمیت به این صورت به ارتباط سنتهای دینای تصاریح

ایمان واحد است بناابراین هرچناد مایتاوان سانتهاای

میکند« :بهدرستی بایاد تصادی کارد کاه آنهاا از لحااظ

انباشته دینی را از لحاظ مفاهیم آنها دستهبندی کارد ،ولای

تاریخی با یکدیگر مرتبطاند آنها با اموری یکسان یاا باا

در اصل هیچ سنت انباشته دینی جداگاناه و مجازا وجاود

یکدیگر تعامل دارند یا از دیگری ناشی میشوند یا تحات

ندارد .حقیقت همۀ ادیاان ،یعنای ایماان ،یکساان اسات و

تأثیر دیگری قرار میگیرند .به بیان دقی تر ،هر یک از آنها

تفاوت ها در سنت انباشته اسات و همگای در حقانیات و

را میتوان فقط برحسب فاا و بافتی فهمیاد و درک کارد

نجات برابرند.

که شکلهای دیگر بخشی از آن هستند» (.)Ibid:p. 5
اسمیت بیان میکند که تأثیر دین در یک جهت جریاان
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ندارد بلکه بیشاتر شابیه شابکهای از ارتبا اات متقابال و

از بررسی آثار کنتول اسمیت و دیادگاه او درباار تناوع

دو رفااه اساات کااه در آن ساانتهااای مختلااف همااواره

دینی این نتیجه به دست آمد که او رفادار کثارتگرایای

صورتها و تجلیات ایمان را از یکدیگر اقتباس میکنند و

دینی است .زندگی و باورهای شخصی و ارتباط حاوری

آن را تغییر مایدهناد .اسامیت درایانبااره ماینویساد« :

اسمیت با پیروان دیگر ادیاان عامال اجتمااعی ماؤثری در

درواقع ،هر سنت دینیِ روی زماین در ارتبااط باا دیگاران

شکلگیری دیادگاه کثارتگرایناۀ اوسات .ناوع ارتبااط و

مییابد نه در انزوا و در یاک فااای

فعالیاتهااای اجرایاای و اجتماااعی اساامیت در همگرایاای

پیشرفت و گستر

نفوذناپذیر» (.)Ibid:p. 15
بنابراین ،تاریخ در تفکر اسمیت یک قلماروی عینای و

فرقه های مسایحی و همچناین پیاروان ادیاان مختلاف باا
یکدیگر نشاندهند روحیه و تفکر کثرتگرایانۀ اوست.

جهان حقیقی بشر است که محل تالقی امر متعاالی و امار

از رویکرد شخصمحور اسمیت در دین پژوهی ،تأکیاد

عادی و دنیوی است .همگرایی امر متعالی و امار عاادی و

او بر تمایز جنبههای درونی و بیرونی دین ،اهمیتدادن باه

دنیوی در انسانها ،ویژگی شخصای اسات باهناام ایماان.

جنبۀ درونی دین ،یعنی ایماان ،شخصایدانساتن ایماان و
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صالحیتنداشتن دیگران در تأییاد یاا رد ایماان شاخص،

که ادیان مختلف (یعنای صاورتهاا و تجلیاات مختلاف

میتوان دیدگاه کثرتگرایانۀ او را استنباط کرد.

ایمان) از لحاظ تاریخی با یکدیگر مرتبطاناد .باه عباارت

همچنین تعریفکردن اسمیت از دین به ایمان و سانت

دیگر ،تاریخ دینی ،واحد و یگانه است زیرا صاورتهاای

انباشته ،بهروشنی بار کثارتگراباودن وی د لات دارد .او

مختلف ایمان در سرتاسر جهاان باا یکادیگر مارتبطاناد.

ایمان را تجربه یاا ارتبااط درونای و دینایِ یاک شاخص

حقیقت هماۀ ادیاان (کاه ایماان اسات) یکساان اسات و

خاص با امر متعالی تعریف میکند .سنت انباشاته ماواد و

تفاوت ها در سنت انباشته اسات و همگای در حقانیات و

موروعات درخور مشاهده دین هستند .اسامیت ایماان را

نجات برابرند.

متنااوع و متکثاار مایدانااد .چااون ایمااان بااه جااز از ریا
صورت های متعدد

دیده نمیشود و بهخودیخود هایچ

ذات یا شکل واحدی ندارد .ایمان هایچ جاوهر نهاایی و

درنتیجه ،کنتول اسمیت بر مبنای تعریفی کاه از دیان
ارائه میدهد ،هم در حوز حقانیت و هم در حوز نجاات
در زمر کثرتگرایان دینی قرار میگیرد.

همچنین هیچ شکل ایدئالی ندارد.
کنتول اسمیت آشکارا نظریه دین ح واحد را انکاار

منابع

میکند و به تکثر دین ح قائل است .او همچنین یگانگی

 -5کتاب مقدس ،انتشارات ایالم.

خدا (یا واقعیت مطل ) را تصدی و پیوند ناگسستنی باین

 -2اساامیت ،ویلفاارد کنااتول« ،)5930( ،دینننشناسننی

خدا و دین را انکار میکند.

تطبیقی :به کجا و چنرا » ،ترجماۀ عبادالرحیم گاواهی،

دیدگاه اسمیت درباره حقانیت و نجات دیگر ادیان نیاز

دین پژوهی :جستارهایی در پدیدارشناسای ادیاان ،تهاران،

کثرتگرایانه است .از دیادگاه اسامیت ،حقانیات دیان در

دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول ،صص.33-69 .

کیفیت و چگونگی ایمان فارد قارار دارد .اسامیت معتقاد

 -9پترسون ،مایکال و دیگاران ،)5933( ،عقن و اعتقناد

است حقانیتد نجاتبخش در همۀ سنت هاای دینای و در
هر شخص خاالص دارای ایماان وجاود دارد .او مخاالف
انحصارگرایی دینی است و آن را در تعار

با آموزههاای

مسیحی میداند.
اسمیت شمولگرایی دینی را نیاز رد مایکناد و معتقاد
است هیچ سنت دینای نمایتواناد خادا را باه اور کامال
بشناسد .او بیان میکند که نجات باا «دلتنگای و عشا باه
خدا» حاصل میشود و در «قلب انسانها» قرار دارد.
یکی دیگر از نظرات کنتول اسمیت که از آن ،اعتقاد باه
برابری همه ادیان یا کثرترایی دینی استنباط میشود ،نظریۀ
«وحدت تاریخ دینی بشر» است .همان ور که در این مقالاه
بررسی شد ،این نظریه ،بیانکنند براباری سانتهاای دینای
مختلف است که این تاریخ را شکل میدهند.
اسمیت واقعیت تنوع و تکثر دینی را قبول دارد و هرگز
نمیگوید ادیان مختلف یکسان هستند .سخن او این است

دینی ،ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،تهران ،ارح
نو ،چاپ سوم.
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