
ایي لنن صیَٖ گنتـػٍ ای اف تزبؿة ػییٌی ؿا ػؿ ثـ هی گیـػ کَ ػؿ یک مْی آى، الِبهبت ّ هکبىفبت ّاالی 

ت عؼاىٌبمی ػؿ ّالغ آًچَ فٖـ ٖ.ػبؿفبى ّ پیيْایبى ػیٌی لـاؿ ػاؿػ ّ ػؿ مْی ػیگـ آى ًیق تزبؿة تْػٍ هْهٌبى

آى صمیمت غبیی ؿا ثَ آػهی هی ًوبیبًؼ، اگـ چَ هوکي امت ( ثی هؼػ صل)اًنبى عْاًؼٍ هی ىْػ، ثَ ُویي گًَْ 

ثـ ایي امبك، اهبم ٍبػق ػلیَ النالم کنی ؿا کَ اف . ّلبیؼی صنی فهیٌَ ىکْفبیی ایي تزـثَ ؿا فـاُن مبفًؼ

اػٍ ثْػ، ثَ صبلتی فـا هی عْاًؼ کَ اهیؼ اف ُوَ امجبة هبػی گفتگْ ػؿثبؿٍ عؼا ؿٍ ثَ ربیی ًجـػٍ ّ ػؿ صیـت افت

 ۴.ثـیؼٍ، ّلی ُوچٌبى ثَ فـیبػ ؿمی ّاالتـ چين ػّعتَ امت

 

 

 تجارب اصالتا دینی و تجارب تفسیری( ب

  :ػؿ تمنیوی ػیگـ هی تْاى تزـثَ ػیٌی ؿا ثـ ػّ لنن ػاًنت

ٍـف ًظـ اف ایٌکَ آى  –تزبؿثی کَ ػیٌی ًبهیؼى آًِب تکیَ گبُی رق عْػ تزـثَ ًؼاؿػ ّ ُوَ ًبظـاى  .ٔ

اًی اًب »ثـای هخبل، ىٌیؼى ًؼای . ثـ ػیٌی ثْػى آى ُب اتفبق ًظـ ػاؿًؼ –تزبؿة ؿا هؼتجـ یب ًبهؼتجـثؼاًٌؼ 

ؿّ تفنیـ عبٍی اف ایي ؿّیؼاػ امت ّ ػیٌی عْاًؼى آى ػؿ گ« ػیٌی»اف ػؿعت، ثی گوبى تزـثَ ای « اهلل

 .ًینت

ایي . ثَ ػلیل تفنیـ ّیژٍ ای امت کَ ىغٌ تزـثَ گـ اف آًِب ثَ ػمت هی ػُؼ تزبؿثی کَ ػیٌی ًبهیؼى آًِب .ٕ

ثالُب ّ ًبگْاؿی ُب ؿا ًتیزَ گٌبٍ پیيیي ػاًنتي؛ : ًوًَْ ُبی ػوْهی ؿا اف تزبؿة ػیٌی تفنیـی ػاًنتَ اًؼ

هنیش، ثَ امتمجبل ثیوبؿی ىتبفتي؛ ُوَ صْاػث تلظ ّىیـیي ؿا هْؿػ ثـای هيبؿکت ػؿ ؿًذ ّ هَبئت 

 ٔ.پنٌؼ ربًبى ػیؼى ّ ًیق ؿّیؼاػی عبً ؿا پبمظ ػػبی عْػ اًگبىتي

 سرشت تجرتو دینی

تزـثَ ػیٌی ؿا اف لجیل اصنبمبت ّ ( م۸۶۹ٔ – ۹ٖ۷ٔ)کنبًی چْى ىالیـ هبعـ، ّیلیبم ریوق ّ ؿّػلف اتْ 

گـ ثـ ایي ثبّؿًؼ کَ تزـثَ ػیٌی ُونبى اػؿاک صنی امت ّ مبعتبؿ آى، ثب گـُّی ػی. ػْإف ىوـػٍ اًؼ

ثَ تؼجیـ ػیگـ، هیبى تزـثَ ػیٌی ّ تزبؿة ؿایذ صنی، ىجبُت ُبی امبمی . چٌیي اػؿاکی تفبّت هبُْی ًؼاؿػ

 ٔ.ؽاتی فـاّاى هی تْاى یبفت

ٍ ای کَ هیبى تزـثَ گـ ّ هتؼلك ثَ ًظـ هی ؿمؼ هـاة ثبالی تزـثَ ػیٌی اف همْلَ ػلن صْْؿی امت؛ ثَ گْى

ثَ ثبّؿ فیلنْفبى هنلوبى، صتی ػؿ تزبؿة ػیٌی ىٌیؼاؿی، پیو اف آًکَ . تزـثَ، ّامَٖ ای ػؿ کبؿ ًینت

ّثؼؼ اف آى ... کالم الِی ؿا اّل ػل ًجی ىٌْػ»: گْه تزـثَ گـ اٍْاتی ؿا ثيٌْػ، للجو اف آى آگبٍ هی گـػػ

 ٕ«.هنوْع موغ ظبُـ گـػػ

 

 

 چکیده فصل

اف صبالت تْػٍ )ػؿ کبؿثـػی ػبم، ػؿثبؿٍ ُـ ًْع تزـثَ هـتجٔ ثب فًؼگی ػیٌی « تزـثَ ػیٌی»اٍٖالس . ٔ

ثَ کبؿ هی ؿّػ ّ ػؿ کبثـػی عبً، ثَ تزـثَ ( هْهٌبى گـفتَ تب کيف ّ ىِْػ ػبؿفبى ّ ّصی پیبهجـاى

 .هٌضَـ هی گـػػ« آگبُی اف عؼاًّؼ»



ّؼف ًظبم ُبی فلنفی غـثی : ػیٌی ّ اُتوبم ثَ آى هْحـ ػاًنتایي ػْاهل ؿا هی تْاى ػؿ ٕـس هنئلَ . ٕ

ػؿ ػفبع ػمالًی اف آهْفٍ ُبی ػیٌی، ًمؼ کتبة همؼك، ُوـاُی ثب لبفلَ ػلن تزـثی ًّیق تضلیل هبػی گـایبًَ اف 

 .پؼیؼٍ ُبی ثَ ظبُـ هبّؿایی

ی تضمك هی یبثٌؼ، ثـ چِبؿ یکی اف ػاًيوٌؼاى هنیضی، آى ػمتَ اف تزبؿة ػیٌی ؿا کَ ثب ّامَٖ اهـی صل. ٖ

پؼیؼٍ ای ُوگبًی ّ هتؼبؿف، پؼیؼٍ ای ُوگبًی ّ ًبهتؼبؿف، پؼیؼٍ ای ىغَی ّ لبثل تٍْیف ثب : لنن هی ػاًؼ

 .فثبى هتؼبؿف ّ ًیق پؼیؼٍ ای ىغَی ّ غیـ لبثل تٍْیف ثب فثبى هتؼبؿف

ثَ گـ اف آًِب ثَ ػمت هی ّیژٍ ای امت کَ ىغَِ تزـ« تفنیـ»ػیٌی عْاًؼى ثـعی اف تزبؿة، ثَ ػلیل . ۴

ثالُب ّ ًبگْاؿی ُب ؿا ًتیزَ گٌبٍ : ثـعی اف ًْینٌؼگبى، ثـعی اهْؿ ؿا اف تزبؿة ػیٌی تفنیـی ػاًنتَ اًؼ.ػُؼ

پیيیي ػاًنتي؛ ُوَ صْاػث تلظ ّىیـیي ؿا هْؿػ پنٌؼ ربًبى ػیؼى ّ ًیق ؿّیؼاػی عبً ؿا پبمظ ػػبی عْػ 

 .اًگبىتي

یل اصنبمبت ّ ػْإف ىوـػٍ ّ ثـعی ػیگـ آى ؿا ُونبى اػؿاک صنی ػاًنتَ گـُی تزـثَ ػیٌی ؿا اف لت. ۵

 ( ۸۹پبیبى  ٍفضَ  . ) ثَ ًظـ هی ؿمؼ هـاتت ثبالی تزـثَ ػیٌی اف همْلَ ػلن صْْؿی امت. اًؼ

 

  91صفحه   فصل ششم  

 کثرت گرایی دینی

 اًحصبس گشایی 

  ضوَل گشایی 

 وثشت گشایی 

 هجبًی وثشت گشایی 

االسالم دیٌب فلي یمجل هٌِ ٍ َّ فی اآلخشُ هي الخبسشیي، ٍ ّش وِ خض اسالم دیٌی دیگش خَیذ، ّشگض اص ٍی ٍ هي یجتغ غیش 

 .پزیشفتِ ًطَد،ٍ ٍی دس آخشت اص صیبًگبساى است

 آیب هی تَاى ایي وثشت سا ثِ سسویت.وثشت ادیبى یبد ضذُ است وِ ثِ  ثی تشدیذ اهشٍصُ دس خْبى، ادیبى گًَبگًَی یبفت هی ضَد

 سا ثْشُ هٌذ اص حمیمت داًست؟  –ٍ دستِ ون گشٍُ ثشگضیذُ ای اص آًْب  –ضٌبخت ٍ ّوِ ی ادیبى 

 دیذگبُ ّبی گًَبگَى دسالسُ ی حمبًیت ٍ ًدبت ثخطی ادیبى

 اًحصبس گشایی( الف

ثْطت ٍ سؼبدت  اًحصبسگشایی دیذگبّی است وِ ًِ تٌْب صذق ٍ حمبًیت، ثلىِ ًدبت سا ًیض دس اًحصبس دیٌی خبظ هی داًذ ٍ دس

وِ اص  –(( فذیِ))ٍ (( تدسذ))ثسیبسی اص هسیحیبى دس تفسیش آهَصُ ّبیی چَى . اخشٍی سا ثِ سٍی پیشٍاى ادیبى دیگش ثستِ است



چٌبى سخي هی گَیٌذ وِ حتی پیبهجشاى پیص اص ػیسی سا ًیض ًیبصهٌذ ًدبت ثخطی  –اسوبى اسبسی هسیحیت ثِ ضوبس هی سًٍذ 

 .ٍی هی ًوبیبًٌذ

ّیچ : ))اص آیبت وتبة همذس ًیض ثیبًگش اًحصبس گشایی هسیحی است، هثال، آًدب وِ یَحٌب اص صثبى حضشت ػیسی هی گَیذ ثشخی

اص ّویي سٍست وِ ولیسب اص لشى سَم ّدشی ایي اػتمبد خضهی سا ضؼبس خَد لشاس دادُ .(( وس ًضد پذس خض ثَسیلِ ی هي ًوی آیذ

ثب ایي ّوِ، دس سبل ػبی اخیش هسیحیبى تب حذٍدی هَضغ اًحصبس گشایبًِ خَد سا .(( یستثیشٍى اص ولیسب ساّی ثشای ًدبت ى))وِ 

( م1962-1965)تؼذیل ًوَدُ اًذ پٌبًىِ ثِ گفتِ ی ثشخی اص اًذیطوٌذاى هسیحی، ولیسبی وبتَلیه اص ضَسای ٍاتیىبًی دٍم 

 .دستِ ون دس ثیبًیِ ّبی سسوی خَد ثِ ًگشضی ضوَل گشایبًِ سٍی آٍسدُ است

 ضوَل گشایی( ة

سا ثِ دیٌی خبظ هٌحصش هی سبصد، اهب داهٌِ ی ًدبت سا ًضد ثسیبسی اص پیشٍاى ادیبى (( حمبًیت))ضوَل گشایی دیذگبّی است وِ 

حمیمت ثِ صَست خضیی ٍ ووشًگ، دس سٌت ّبی دیٌی دیگش ًیض هٌؼىس ))ضوَل گشایبى ثش ایي ثبٍسًذ وِ . دیگش ًیض هی گستشاًذ

هسیحیبًی وِ اص ایي دیذگبُ خبًجذاسی هی وٌٌذ ّوبًٌذ اًحصبس گشایبى ثش ًمص هٌحصش ثِ فشد تدسذ حضشت ػیسی ((. ضذُ است

آثبس ٍ هٌبفغ ایي ایثبس ٍ اص خَد ))ٍ فذا ضذى ایطبى ثشای گٌبُ راتی آدهیبى تبویذ هی ٍسصًذ اهب ثب ایي ّوِ ثش ایي ثبٍسًذ وِ 

 ((.آى اثشاص ایوبى هی وٌٌذ، هحذٍد ًیستگزضتگی ّشگض ثِ وسبًی وِ ثغَس آضىبس ثِ 

اٍ غیش هسیحیبى . اص اًذیطوٌذاى هؼبصش وبتَلیه پیًَذ هی صًٌذ( م1904-1984)ضوَل گشایی هسیحی سا غبلجب ثب ًبم وبسل ساًش 

 دس یه سبصهبى(( ػضَیت افتخبسی))تؼجیشی وِ ثشخی آى سا ثِ . هی خَاًذ(( هسیحیبى ثذٍى ػٌَاى))هطوَل سستگبسی سا 

ثِ دلیل اعبػت اص هسیح ))ٍی ثش آى است وِ حتی پیص اص دٍساى هسیحیت، ًدبت یبثی پیشٍاى ادیبى دیگش تٌْب . ّوبًٌذ هی وٌٌذ

 .ثَدُ است(( هَػَد

 وثشت گشایی( ج

ت گثشت گشایی یب پلَسالیسن دیٌی، دیذگبّی است وِ ادیبى دیگش سا ثِ سسویت هی ضٌبسذ ٍ ّوِ ی آًْب سا ساّی ثِ سَی حمیك

خبى ّیه فیلسَف ٍ دیي پژٍُ اًگلیسی، ایي دیذگبُ سا دس سبل ّبی اخیش پشٍساًذُ ٍ وتبة ّب ٍ سسبلِ ّلیی دس ایي . هی داًذ

هیالدی ثب اًتطبس وتبثی ثِ ًبم اسغَسُ حلَل خذاًٍذ، دیذگبُ سایح هسیحیبى  1977ٍی ًخستیي ثبس دس سبل . ثبة ًگبضتِ است

سیح سا ثِ چبلص وطیذ ٍ خَاستبس آى ضذ وِ ثب ًگشضی اسغَسُ ای ثِ ایي آهَصُ ّب، ثستش دسثبسُ ی حلَل ٍ تدسذ خذا دس م

 .پزیضش ادیبى دیگش فشاّن گشدد

اص ))ّیه ثِ خبستگبُ اختوبػی دستیبثی ثِ ایي هَضَع وثشت گشایبًِ ًیض اضبسُ وشدُ ٍ هْبخشت ثِ ثیشهٌگبم سا وِ ثِ گفتِ ی ٍی 

ٍی اص یه سَ دس . سا ًمغِ ػغفی دس صًذگی خَد داًستِ است(( ی وبهال پلَسالیستی ثَدًظش ًژادی، فشٌّگی ٍ هزّجی، ضْش

ثشخَسد ثب پیشٍاى ادیبى دیگش، ثسیبسی اص آًبى سا اًسبى ّبیی هؼمَل ٍ ضشافتوٌذ هی یبفت ٍ اص سَیی دیگش، اص تجؼیض ّبیی وِ 

سش اًدبم ّیه ثِ ایي ًتیدِ سسیذ . دت آصسدُ هی گطتخبهؼِ اًگلستبى دس حك اللیت ّبی ًژادی ٍ هزّجی سٍا هی داضت، ثِ ش

تصذیك صشیح ٍ صبدلبًِ ی ایي اهش است وِ دس همَلِ ی ))وِ یىی اص ساّىبس ّبی ثٌیبدی ثشای اص هیبى ثشدى چٌیي تجؼیض ّبیی، 

سا (( لَسالیسن دس حمبًیتح))دس ٍالغ، ّیه ٍ پیشٍاى ٍ ّوفىشاًص .(( ثبیذ ثِ تفىشی تىثشگشایبًِ سٍی آٍسین... پیبم ّبی ٍحیبًی

 .هی داًٌذ ٍ گبُ ثِ غلظ اص یىی ثِ دیگشی پل هی صًٌذ(( پلَسالیسن دس سفتبس))ثْتشیي ٍ یگبًِ ساُ ثشای تحمك 

 اًَاع دیگش پلَسالیسن دیٌی


