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چکیده
تکلمان و پیروان ادیان است کـه از گذشـته دور مـورد توجـه و تأکیـد      انحصارگرایی از جمله دعاوی م

در ایـن نوشـتار صـرفاً    . رو شـده اسـت  ھای متعددی روبهمتکلمان مسیحی قرار داشته و اینک با چالش
دالیل برون دینی آنان مانند ارجاع ادیان دیگر به مسیحیت، رستاخیز مسیح و ماننـد آن از منـابع اصـلی    

ترین نقدھایی نیز که وارد شده است ھمان است که خود مسیحیان مھم. ررسی شده استارائه و نقد و ب
اند مانند فقدان دلیل منطقی، ناسازگاری بـا مطالعـات تطبیقـی ادیـان،     ھا مطرح کردهو حتی متکلمان آن

.ھا و عملکرد تاریخی مسیحیت و مانند آن مطرح شده استکاستی

.گراییگرایی، خاصگرایی، ویژهانحصارگرایی، فرد: ھاکلید واژه

 .٢/١٢/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب١٤/٠٧/۱۳۸٨: تاریخ وصول.
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قدمهم

دگاهیـ دشـود،  نیز بـدان گفتـه مـی   ١گراییکه گاھی خاصییانحصارگرادگاهیداز گذشته دور 
٢یروشـنگر را فرا گرفته بود تـا عصـر   سایکلخیتارتمام باًیتقرکه دگاهیدنیا. بودسایکلغالب 

ـ ام، ٣چـون کـارل بـارث   یکسـان اصر در دوران معدگاهیدنیامشھور ندگانینما. افتیادامه  لی
.ھستند٨وتیگو داگالس ٧گیکرنیلامیلیو، ٦کارسون. آ. ، د٥مریکرکیھندر، ٤برونر

. عام و خاص خدااتیتجلو الھامات و یوحعبارت است از درک دگاهیدنیایدیکلنکته 
ـ کـرده اسـت   یتجل٩)عامیوح(نشیآفرقیطرکه خدا از توضیح این خالفـت  انسـان بـا م  یول

خدا از یول. کار شدگنه١١مقدسیخدادر برابر نیبنابرابدو پاسخ داد و ١٠یوحنیاآزادانه با 
کلمه و رفتار خود از در مسالمت وارد شد و رحمت خود را آشـکار سـاخت و آن را در   قیطر

، ١٢)بالذات(نفسهیفیوح، حیمسصورت، شخص نیادر . به کمال رساندحیمسیسیعوجود 
. است١٤خاصیوحاو یعنیانسان است یبراخدا ١٣نیھنجارو کنندهنییتع، ییغا، اھمتیب

با توجه بـه  . بخشی استترین مسائلی که در فضای این بحث قرار دارد، نجاتیکی از مھم
کار است یا به گناه آلوده شده است، این پرسش مطرح که به عقیده مسیحیت، انسان ذاتاً گنهاین
توانـد از پیامـدھای گناھـان    راھی و بـا کـدامین ابـزار مـی    چهکار از نسان گنهشود که این امی

کـه او را تـا مرتبـه    ) ع(خویش رھا شود؟ با توجه به عقیده مسیحیان به جایگاه حضرت مسیح 
بخشـی آن حضـرت، تردیدناپـذیر    اند، از دیدگاه آنان نجـات فرزند الوھی بلکه الوھیت فرا برده

ایـ را دارد یژگـ یونیاتنھا او ایآبخش است نجاتحیمسان پرسید، اگر تورو، میاست، از این
,Shenk(؟ ستینتنھا یبخشنجاتدر  32(.

1. particularism

2.Enlightenment

3. Karl Barth

4. Emil Brunner

5. Hendrick Kraemer

6. D.A. Carson

7. William Lane Craig

8. R. Douglas Geivett

9. general revelation

10. revelation

11. holy God

12. self-revelation

13. normative

14. special revelation
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ـ باانیاداست که ھمه یاریمعتنھا حیمسیسیعباورند که نیامسیحی بر انیانحصارگرا دی

م بـدون  است و مـرد انیحیمستنھا در دسترس یرستگارشوند و یابیارزآن ادراک و لهیوسبه 
.آن گمراه ھستند

سـاده و انـدک   اریبسیرستگاریبرایحیمسکیو لوازم طیشرا، سایکلیھاسدهنیاولدر 
: شـد یمـ داده زیـ نزندان یھانگھبانبه ١چنان ساده بود که بنا بر اعمال رسوالنحیمسامیپ. بود
مطـرح  حیمسـ ربـاره  متفاوت ددیعقاگونه که ھمانیول. دیآورمانیاحیمسو به دیشومانیپش
چـه کـه   آننیـی تعبـه  زیناست سایکلکه یکی از نھادھای ٢ھااسقفیجھانیھاانجمن، شدیم

ای که حتی ھمـه  الزم بود، پرداخت، این شرایط بسی متعدد بودند به گونهحیمسبه مانیایبرا
. مسیحیان نیز بدان دسترسی نداشتند

بـر  ٤تیحیمسـ یھاآموزه، ٣حات پروتستانو اصالدیجدنوشتن عھد انیمدر چھارده سده 
میتعـال و ٨سـا یکلپـدران مقـدس   یھانوشته، ٧شوراھایبرخ، ٦دیعقا،٥از کتاب مقدسیبیترک

یرسـتگار بود که نیاامور یایاولدسته از نیایعموماجماع باًیتقر. استوار بود٩سایکلرھبران 
سـا یکلدر تیعضـو قیـ طربلکـه از  ابـد ییمـ تحقق حیمسبه مانیاقیطرنه تنھا و منحصراً از 

یحیمسجامعه یاعضاتنھا در دسترس یرستگارداده شده بود که میتعلنیچن. شودیمحاصل 
شـرکت  ینـ یدو شورا ھستند و در مراسم دیعقایعنیکتاب مقدس یاصلآموزه رویپاست که 

و ١٠وسیـ آرمانند نستنددایمیحیمسکه خود را یکسانبود که نیابر دهیعق، نیبنابرا. کنندیم
آن ینـ یدو مراسـم  سـا یکلیسوتوجه بودند و به ھمین سبب از و تنھا به کلیسا بی١١وسیپالگ

.استثناء شده بودندیرستگاربه یابیدستطرد شده بودند نیز از 
نـه تنھـا   یرسـتگار کـه  افتنـد یاعتقـاد  انیحیمساز یاریبسبا نھضت اصالحات پروتستان، 

1. Acts

2. ecumenical councils of bishops

3. Protestant Reformation

4. Christian doctrine

5. Scriptures

6. creeds

7. certain councils

8. writings of respected church fathers

9. teachings of church leaders

10. Arius

11. Pelagius
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ـ . تر ھم باشـد ممکن است بلکه بسا محتملکیکاتولیسایکلاز حوزه رونیب دهیـ عقھنـوز  یول

از یبرخـ باشـد و بـه   یحیمسداشته باشد که دیامبه آسمان تواندیمیکسبود که نیاعموم بر 
.وفادار باشدیاصلدیعقا

ای را وحی. استامدهینینیدکمک و شراکت در علوم یبراحیمس، ١شنکنیکالوبه گفته 
ھسـت،  حیمسـ تنھـا در  قـت یحقو یرسـتگار جا کـه  از آن. استیینھااریمعآورد، یورا که 

و قـت یحقو به ستندینراه خدا انگریبیخوباند به ارائه کردهانیادگریدکه ییھاراهاز یاریبس
سـت ین٢خداونـدگاران انیمخداوندگار در نیتربزرگ، تنھا حیمس، نیبنابرا، انجامندینماتیح

,Shenk(جز او وجود نداردیگارخداوندبلکه  35(.
یسـنت تیحیمسـ دگاهیـ دپسیـ لیفاین عقیده در دوره جدید دوام نیاورد و به گفته آکولم و 

,Okholm(شددهیکشبه چالش یروشنگردر عصر ییانحصارگرادرباره  8(.
، انیـ ادگـر یدنسـبت بـه   شیافزارو به یآگاھو ینیدگرایی امروزه و در عصر رواج کثرت

یبـرا کـه انسـان   انددهیعقنیاخواه پروتستان بر کیکاتولخواه انیحیمساز یتوجھتعداد قابل 
انهیانحصـارگرا دیـ عقادیبااعتقاد داشته باشد اگرچهحیمسبه ستینالزم یرستگاربه یابیدست

ت گونه دعـاوی اسـ  دھنده کاسته شدن از اعتبار ایناین نشان. داردنگه یشیآزماطور خود را به
گونـه  تر درباره صدق و نجات و اعتبـار ایـن  ھای بیشھا را مشروط به پژوھشداشت آنکه نگه

. دعاوی کرده است
، ریناپـذ حـل ینیدمتعارض یدعاواست که در مواجھه با نیایشیآزمادیعقانیچنمعنای 

شـد؛  درست عقاید پیشـین با نیگزیجامتعارض دیعقانیاکه ممکن است برخی از ردیبپذدیبا
,McKim(گونه نباشددرست یا نادرست است، اینیکسکه به گمان یدگاھید آنـان  ؛)154-55

,McKim(د خردمند ھستنیمردمانزینستندینکه با مسیحیت موافق  ـ او بـه  ) 178 کـه  لیـ دلنی
ـ با مانیابه تعھدات مربوط به دیبا، ستینینیقیمعرفت ما ھرگز  بـر  یمبنـ متواضـعانه  یمعرفت

,Runzo(ت ھا نادرست باشند، اعتقاد داشممکن است آنکهنیا و نـه  یموقتو تنھا اعتقاد ) 236
یقطعـ دیـ عقابرابر با یارزشدر مباحثات، دیباشده رفتهیپذیموقتدیعقا، موجه است و یقطع
,Gutting(متعارض داشته باشندیدعاوو  108(.

دھد که دفاع از انحصـارگرایی  شان میھا که اینک طرفداران بسیاری دارد، نگونه دیدگاهاین

1. Calvin Shenk

2. lords
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امـروزه تعـارض میـان دعـاوی صـدق و نجـات و       . در عصر حاضر، به آسانی گذشـته نیسـت  

تلقـی شـده اسـت    رینقدپـذ اندازھای انحصارگرایانه دینی کامالً برجسته و در عین حـال،  چشم
. رسدھا نیز امری متعارف به نظر نمیای که حتی توجیه آنگونهبه

دادن بـه  انیـ پایبـرا عمـوم  رشیپـذ مورد یھاروشکه یمواردآلستون حتی در به گفته
ــدان   ــل فق ــه دلی ــات وجــود دارد، ب ــانمباحث ــر و روشیمب ــای معتب ــراھ ــات یب خــتم مباحث

بـر  دگاهیدیک یبرترو یدرستبر دیتاک، انیادصدق یدعاومربوط به یاساسیشناختمعرفت
,Alston(د باشریخردپذ، معلوم نیست گرانید 5, یبـرا یطرفیبیمبناچیھو چون ) 442-443
خود ینیددگاهیدوجود ندارد، انحصارگرا موجه است که ینیدیشناختمعرفتتعارضات دییتا

,Alston(د برتر بدانـ بیرقیھادگاهیدرا بر  5, مشـترک،  یمبـان صیتشـخ و نـاتوانی از  ) 444
یـن سـخن بـه معنـی نقدپـذیری عقایـد       ا. توانـد دلیلـی بـر بقـاء بـر انحصـارگرایی باشـد       مـی 

دارنـد  یدرونـ یسازگارکه ییھادگاهیدالبته طرفداران . انحصارگرایانه و کاھش اعتبار آن است
.cf(باور داشته باشندشیخودیعقاحتی به صدق توانندیم Alston, 5, 443-446(.

دھـد کـه   ق مـی به انحصارگرا حانیادچون آلستون در مواجھه با تعارضات ١نیکواھر چند 
,Quinn(داندینمتنھا روش قابل دسترس رانیایولخود را صادق بداند، ینیدیدعاو 235-

از یکانتشیپفھم . وجود دارد٢یکانتشیپو یکانتفھم انیمتفاوتی است که یویمبنا.)246
ـ اافتهیدستگونه که در واقع ھست، باور ھمراه است که ما به صدق، آننیابا ینیداعتقاد  و می

یتـ یواقعاست اگرچـه  نیاینیداز اعتقاد یکانتفھم . میابیکم، ممکن است بدان دست دستای
ـ فرا طبیعـی وجـود دارد    و یاجتمـاع ، یفرھنگـ دیـ عقااز ییھـا شـبکه فھـم مـا از آن بـه    یول

آن قیـ طرفـرا طبیعـی از   تیـ واقعنیاوابسته و درھم تنیده است که ادراک ما از یشناختروان
,Quinn(ابدییمحقق ت 241-242(.

انحصارگراییتعریف 
:ھایی از آن از این قرار استتعابیر و تعاریف متعددی دارد که نمونهییانحصارگرا

. و تعیین مصداق آننیدکیادعای انحصار صدق -۱
.به صدقنیدکیتر بودن یا نزدیکنیدکیادعای انحصار صدق -۲

1. Philip Quinn

2. pre-Kantian and a Kantian understanding
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یـا  ینـ یدیاعتقـاد نظـام  کیـ مجموعه در درون کیاینیدکیادعای انحصار صدق -۳

.قتیحقھا به تر بودن آننزدیک
. اسـت یزنـدگ و قتیحقکه او، راه، و اینحیمسادعای انحصار نجات و رستگاری در -۴

مـان یاحیمسـ یخداونـدگار کـه بـه   یکسبر این اساس، . گویندنیز می١ییفردگرااین تعبیر را 
ھمـه  انیـ ادگریداست و نیدتنھا تیحیمسگم و گمراه خواھد بود؛ شهیھمیبرانداشته باشد 

٣یطانیشـ پنھان کـردن آثـار   یبرا٢یالهیحگریدانیاددر قتیحقاز یعنصرخطا ھستند و ھر 

.ھاستآن
.اھل نجات ھستندیخاصتنھا افراد این ادعا که-۵
عـام،  یوحـ قیـ طراز ٤ردفیشـ به گفته . این ادعا که نجات منحصر به اھل ایمان است-۶
ـ یینمـ خودش بدان دسـت  کسچیھیولھمه قابل دسترسی است یبرانجات  بـه و ) 278(د اب

اریاختھا با است که انسان) یاکنندهریتطھ(٦یبرزخ، تیوضعنیبدتردوزخ در ٥تالبوتدهیعق
,Talbott(ابنـد ییمـ و نجات گذارندیمآن را پشت سر حیمسبه مانیاخود با  1990, 19-42;

Idem, 1990, 227-245; Lane Craig, 1991, 297-308; Talbott , 1992, 495-510; Lane

Craig ,1993, 497-518(.

ھای متعارض درباره دعاوی انحصارگرایانه دینیدیدگاه
ھای معرفتی در بحث اعتبـار صـدق دعـاوی انحصـارگرایانه،     نھادهھا و پیشبا ورود طرح نھاده

ھـای فلسـفی یافتـه    بوط به آن از جنبه صرفاً دینی و کالمی فراتر رفته و ساحتھای مرتعارض
ـ ، مـدل  نیکواآلستون و یدعاوبه عنوان نمونه، . است را رد ینـ یددیـ عقااز فھـم  یکـانت شیپ

یمبـان متعارض به ھنگام فقـدان  یدعاودر برابر ینیدیانحصارگراھا به اعتقاد آنرایز، کندیم
خـود را رھـا   دهیـ عقندارد که انحصارگرا یلیدل. ، موجه استھادگاهیدصدق نییتعیبراینیع

ـ تاقابـل  یکـانت شیپـ دگاهیدنیاکه کندینمانکار نیکوااما . کند ، انکـار  نیبنـابرا باشـد و  دیی
. باشدریخردپذ، داندیمو خود را موجه کندیمیرویپآلستون شنھادیپکه از یکسکار کندینم

1. Particularism

2. subterfuges

3. demonic effects

4. Francis Schaeffer

5. Thomas Talbott

6. purgatory
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بـه  بیـ رقیھـا دگاهیـ داز کیـ چیھـ که رفتیپذدینباباور است که نیابر نیکواحال نیابا 

. ، صادق استدھدیمکه خود را نشان یشکل
کـانتی  به اندازه دیدگاه پیشینیددیعقانسبت به یکانتدگاهیدوی دهیعقبر این اساس، به 

یفھمـ یجسـتجو اسـت کـه انحصـارگرا بـه منظـور      ریخردپـذ ، یوبه گفته . پذیر استتوجیه
رو شـود تـا بـه    صدق متعارض روبـه یدعاوخود با دیعقااز ترانهیگراکثرتایترانهیگراشمول

,Quinn(دینماخود را اصالح دیعقانوع از فھم، نیابا شتریبمنظور انطباق  دگاهیـ داین .)242
به عنوان . رو شده استانحصارگرا روبهیھاحوزهیعمومبا اقبال ینیددرباره تعارضات نیکوا

. دیبنگردرباره آفرینش جھان انیحیمسشرفتیپبهنمونه به مذاکرات رو 
در شـش  شیپـ خدا جھان را حدود ده ھزار سـال  لیانجھای بر اساس آموزهیبرخبه نظر 

یمعنـ بـدان  نیا. به نظر برخی دیگر، ھر روز نسبت به خدا ده ھزار سال است. دیآفرروز شبانه
توانـد یمـ ، نشیآفـر یبـرا ) روز(یزمانکه چارچوب میباشداشته دهیعقاست که ممکن است 

. سال باشداردھایلیمایھاونیلیم
راًیـ اخ. بانـگ بـوده اسـت   الھی در آغاز به صـورت مـه  میمستقنشیآفربه باور برخی دیگر 

کتـاب  قیـ طراز یحتـ بـر ایـن اسـاس    . انـد رفتهیپذمانند کانت را یدگاھیدانیحیمسبرخی از 
بـود، دسـت   ریدرگنشیآفرندیفراچگونه با قاًیدقخدا کهنیابه مینتوانممکن است زینمقدس 

ـ تبیین ھر یجاو به کنندیماست، اصالح یاساستیحیمسیبراچه را که آنان آن. میابی از کی
را کـه بـا رویکردھـای متفـاوت سـازگار      یتریعمومدگاهید، نشیآفراحتماالت خاص درباره 

خـود را  یکالمـ ھـا ھسـته   آننیکـوا ریتعبپذیرند و به ساب آفرینش به خدا میاست، یعنی انت
.دھدیآشتمتعارض را با ھم یاندازھاچشمکه سازندیمالغر یاگونهبه

تـا  توانـد یمـ تنھـا  یدارشناسیپدکه الغر ساختن کالم و فربه ساختن دانندیمھمگان یول
ـ . آمده اسـت، بکاھـد  دیپدانیادتعارضات قیطرکه از یشناختمعرفتاز بحران یااندازه یحت
یکالمـ یدعـاو دارد کـه  حیتـرج یحتاست و ریخردپذانحصارگرا کامالً یبراکه میریبپذاگر 

دگاهیدکیبه عنوان طرفدار دیباصدق خود را که یدعاوو قیحقاخود را الغر سازد تا ھسته 
انحصـارگرا باشـد   کیـ کهنیایبراھم مورد بحث داشته باشد، به حداقل برساند، ھنوزیکالم
یھـا دگاهیـ داز یکـ یداشته باشد کـه  دهیعقدیباباشد، یکانتکامالً یانحصارگراکیاگر یحت
تـر کیـ نزد، بـه صـدق   بیـ رقیھادگاهیدگریددارد و از یبرترھادگاهیدگریدنسبت به ینید

. است
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منظـور کاسـتن و بـه حـداقل     بـه  یکالمـ یدعـاو که الغر ساختن یحالاساس، در نیابر 

ـ اکـه  دیگوینمکس چیھیولباشد ریخردپذانتخاب کیینیدرساندن تعارضات  تنھـا راه  نی
از ایـن دو  گـر یدیکـ یایـ خود دست بدارد ییانحصارگرااز دیباایفرد کی. انحصارگرا است

ردیبپـذ یشیآزماطور آن را بهای، ستینمورد بحث صادق دهیعقکه ردیبپذای. ردیبپذرا دگاهید
.باشدبندیپادارد، دهیعقبدان چه ایو 

خاطر دارند یا واقعاً انحصارگرا ھسـتند، ادعـا   تعلقینیداز طرفی آنان که به انحصارگرایی 
انـد، منطبـق باشـند،    ارائـه کـرده  ینـ یدیانـدازھا چشمکه ییارھایمعکه تنھا آنان که با کنندیم
.به نجات دست یابندتوانندیم

دسـت از موارد به صدق یبرخدر گریدینیدیاندازھاچشمروانیپگفته برخی، اگر چه به 
ـ باھـا  انسـان یابـد و سرنوشـت  یرسـتگار با توجه به مسئله یولابندییم ـ تنھـا  دی راه را کی

مـورد نظـر   یرستگاریارھایمعبه یابیدستتر، طور خاصکنند؛ و بهیرویپو رندیبپذبشناسند، 
کـه در  یکسـان که یمعننیاضرورت دارد به یشناختمعرفتھم به لحاظ ینیدانداز چشمکی
یشـناخت یھسـت آگاه باشند و ھم به لحاظ یرستگارطیشرانسبت به دیباھستند یرستگاریپ

,Peterson(دسـت یافـت  دیـ باطیشـرا نیا، به نیعکه در واقع و یمعننیاضرورت دارد به 

Hasker, Reichenbach, and Basinger, 270(.

جمع میان احترام متقابل و انحصارگرایی 
جـای  که حلّ معمای دعاوی صـدق و نجـات دور از انتظـار اسـت، بسـیاری بـه      با توجه به این

اند و مخالفـت  پرداختن به مسئله صدق و نجات، به چگونگی رفتار با مخالفان اعتقادی پرداخته
گـرا  کثـرت یحت؛ ستینھادگاهیددرستی ھمه یمعنتسامح به . اندممکن دانستهزینبا احترام را 

است که با تفکرات نادرسـت  نیاتسامح و مدارا به . داندینممخالف خود را صادق دگاهیدھم 
و ھر چـه را  شندیندیبخواھندیمھرگونه که خود میدھحق گرانیدو به مینشوریدرگگرانید

.و انتخاب درباره خدا باشدشهیاندنیااگر یحترندیبپذانتخاب کنند و دانندیمدرست 
دچـار سـوء فھـم و سـوء     ١که تعصبیفرھنگیفضاکه در استولی پرسش اساسی این 

ییانحصـارگرا را داد کـه از  یکسـان بـا گذشـت و احتـرام پاسـخ     تـوان یمـ شده، چگونه ریتعب
,Samples(؟ انددهیدھا صدمهتیحیمس 39(

1. intolerance
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: ھا از این قرار استبرخی از پاسخ

شـدن  یقربـان لهیوسـ نجات که بـه  هیھدافتیدرھمه مردم را به لیانجکهنیابر دیتاک-۱
. کندیمشده است، دعوت ریپذامکانحیمس

.میبدان١یھانیکمارستانیتزمان صادق باشند، ، ھمانیادجھان را که در آن ھمه -۲
گرایی را نیـز  حتی کثرتنگایپالنتای که مانند گونهبدانیم بهریزناپذیگررا ییانحصارگرا-۳

. نوعی انحصارگرایی بدانیم
ای گونـه بهیولبدانیم انیحیمسنظرانه تنگالتیتمااز یناشرا تیحیمسییانحصارگرا-۴

اسـت  یکساندییتاکه مورد ٢داشته باشدحیمسانهیانحصارگرایدعاودر شهیرحال نیعکه در 
برخـی بـا توجـه بـه ھمـین      ٣.انـد دهیـ داو را زیرستاخ، مرگ و یزندگکه با چشمان خودشان 

اند اند و از این طریق از شدت انحصارگرایی کاستهپیشنھاد میان مسیح و مسیحیت تفاوت نھاده
در این صورت . اندتر فراھم ساختهای قابل پذیرشگونهو در عین حال زمینه بقا و دوام آن را به

بـه  . داننـد را با مسـیح برابـر نمـی   تیحیمسولی دانند میقتیحقخاص اریمعرا حیمساگرچه، 
و پایبنـدی بـه   نیددانند نه ایمان به به خدا را شرط نجات و رستگاری میمانیاعبارت دیگر، 

یحیمستهیمدرنپست٤فیضعییاعتمادگرااست که از یزیچ، ھمان یعملبسا اریمعنیا. آن را
.کندیمیریجلوگافتند، که اغلب در آن فرو می

ـ میآگـاھ اتیـ جزئکه به ھمه میکنینمادعا ٥گفته شنک،به حرکـت  یراھـ نیچنـ در یول
قـت یحقھمـان  حیمس... ، به ما ملحق شوند قتیحققیدقبه منظور فھم گرانیدمیلیما. میکنیم

انیحیمسـ . ادعـا کـرده اسـت حـق اسـت     انیحیمسـ که ھر چه ستیننیاآن یمعنایولاست 
از . اندشده٦شهیپستمو اندختهیدرآماند و با قدرت را محدود کردهقتیحقاند و بودهنیبکینزد

، باشـد یمـ ٧شدهفیتحراند، ارائه کردهقتیحقبه عنوان انیحیمسکه ییزھایچاز یبرخکهنیا
میافتـ فـرو  ییگراتینسبسبب شود در دام دینبا٨فیتحرایمحدود یآگاھیول. متأسفیمقاًیعم

1. cosmic madhouse

2. cf. Mt 11:27; Jn 14:1-6

3. cf. Jn 3:36; Acts 4:12; 1 Tim 2:5; 1 Jn 5:11-12

4. hapless fideism

5. Shenk

6. oppressive

7. distorted

8. distortion
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ـ بـردارد  انیـ مکـه معتبـر اسـت، از    زینکه آن را میآوردیپدیفیتحرای از ارزش آن بکاھـد ای
)Shenk, 210(.

را بـه گـردن   یکژو التقاط و گناه فیتحراز تیحیمستبرئه یمعنبه نیابه گمان نویسنده 
بازگشتن یبراکند که هیتوصگرانیداست که به نیامقصود آن دیشامفسران انداختن است و 

را به کنـار  انینیشیپریتفاسنو ارائه کرد و یریتفسبازگشت و از آن تیحیمسبه دیباقتیحقبه 
.آن وجود نداردیدرستبر یلیدلچیھاول دعوا است و نیاکه نھاد و حال آن

دالیل انحصارگرایی و نقد آن
ارجاع ادیان دیگر به مسیحیت-۱
بـه  تیحیمسـ کـرد یرویـن  ا. داللت بر انحصار نجات به پیروان او داردتیحیمسیھمتایب

اسـت  دهیـ آفرجا کـه خـدا جھـان را    از آن. استوار است١و نجاتنشیآفربر آموزه گریدانیاد
قیـ طرجا کـه خـدا جھـان را از    و از آنمینیببنشیآفراو را در سرتاسر یھانشانهمیدارانتظار 

عـده داده اسـت،   بدان ویحیمسلیانجکه یرستگاریبرامیداررھا ساخته است، انتظار حیمس
,McGrath(م یبنگرحیمسبه  1993, ممکن است معرفت به خدا گریدانیادکه یحالدر .)116

یوحـ قیـ طرتنھـا از  یرستگاربه دست آورده باشند، ٢وجدانایعتیطبیعنیعام، یوحرا از 
. دیآیموجود داشته است، به دست حیمسخاص که تنھا در 

ونگی رسـتگاری انسـان پـیش از مسـیح و چگـونگی      ترین اشکال این اسـت کـه چگـ   مھم
.وی در این دیدگاه پاسخی نداردیخداشناس

ھای اوزندگی دوباره مسیح پس از مرگ دلیل بر صدق انحصاری آموزه-۲
ھمگـان از  یبـرا که یعمومیشناخت، ٤خالقیخداشناخت انیم٣نیکالوبرخی مانند جان 

ـ ی٥فدیـه دھنـده  یداخـ دسترس است و شـناخت  قابلانیحیمساز جمله  ژهیـ وشـناخت  یعن
یوحقیطرھا از کانوننت، ھمه انساننیلوسبه گفته . گذاردیمیجداز خدا، تفاوت انیحیمس

جـا  از آن. ھا را نجات دھـد آنتواندینمشناخت نیایولشناسند ، او را میعتیطبعام خدا در 

1. redemption

2. conscience

3. John Calvin

4. knowledge of God the creator

5. knowledge of God the redeemer
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است، افتهینجز وی تجسم کس چیھکس جز مسیح پس از مرگ زنده نشده و خدا در چیھکه 

.تنھا او مایه نجات است
اشکال این ادعا این است که دلیلی بر این که جز مسیح ھـیچ انسـانی پـس از مـرگ زنـده      

عالوه، زنده شدن پس از مـرگ،  به. نشده، وجود ندارد بلکه خالف آن در ادیان دیگر دلیل دارد
ه مسیح پس از مرگ زنـده شـده باشـد،    از این گذشته این ک. بخشی نداردھیچ داللتی بر نجات

.شدت مورد تردید است و دلیل معتبری بر درستی آن ارائه نشده استبه
اصل امتناع تناقض -۳

ھای دینی جا که میان گزارهبر اصل عدم تناقض استوار است و از آنیحیمسییانحصارگرا
نتیجـه ھمـه آن ادیـان و    ھـا و در مربوط به مسائل اساسی، تناقض وجود دارد، ھمـه آن گـزاره  

ھا، محـال اسـت، پـس    جا که رفع دو نقیض ھم مانند اجتماع آنمذاھب، صادق نیستند و از آن
. ھا صادق استھا نیز کاذب نیستند، پس یکی از آنھمه آن

ھا تضاد باشد نه تناقضاوالً ممکن است میان دعاوی ادیان یا بسیاری از آن
بـه گفتـه   . تضاد ھم نداشته باشند بلکه تغایر داشـته باشـند  ثانیاً ممکن است دعاوی یادشده 

بلکه به صـورت ھـم   ستینمطرح ٢آناینیاای، صدق به صورت یینھادر ھمه امور ١تیاسم
,Smith(مطرح استزین٣و ھم آننیا بـا وام گـرفتن از اصـطالحات جـان     زینترینپاول .)17

تیغا، دیگویمسمیھندوو تیحیمسمقایسه صدق و تیماھبودن ٥درباره دو منظر٤نسونیراب
.)سمیھندو(٧وارھم نامتشخص و شئ) تیحیمس(است ٦وارھم متشخص و انسانینیدتیغا
ھا گذشته، بر فرض که میان دعـاوی بنیـادین ادیـان تنـاقض یـا تضـاد       از ھمه این.)سمیھندو(

از ھـای آن بسا جـایگزین . وجود داشته باشد، این دلیلی بر صدق انحصارگرایی مسیحی نیست
.تری برخوردار باشندشواھد صدق بیش

ییانحصارگرادرستی منطقی -۴
گرا، در ھر صورت، عقاید گرا یا کثرتشکی نیست که خواه انحصارگرا باشیم، خواه شمول

1. Wilfred Cantwell Smith

2. either-or

3. both-and

4. John A.T. Robinson

5. two-eyed

6. personal

7. nonpersonal
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بخش است، زیرا اگر کسی انحصارگرا باشـد، نـه تنھـا بـه     و دعاوی انحصارگرا صادق و نجات

بخش است بلکه تنھا دعـاوی او چنـین اسـت و اگـر     عقیده خودش، دعاوی او صادق و نجات
گرا باشد، عقایـد و دعـاوی انحصـارگرایانه نیـز بـه عنـوان بخشـی از دعـاوی صـادق و          کثرت
در این صورت نیـز عقایـد و   . گرا باشدچنین است اگر شمولھم. بخش تلقی خواھد شدنجات

پـس  . بخش خواھد بـود تگرایی صادق و نجادعاوی انحصارگرا به عنوان محور و اصل شمول
بخشـی انحصـارگرایی در   اگـر الـف، پـس ب، زیـرا مقتضـای صـدق و نجـات       : توان گفتمی

گانه این است که اگر کسی ایمان و باور انحصارگرایی داشته باشد، صادق یا اھل ھای سهفرض
ھای دینی در ادیان مختلف، تناقض وجـود دارد، پـس صـدق و    نجات است و چون میان گزاره

.انجامدھا میکنندگی دیگر گزارهھا به کذب و گمراهبخشی یکی از آننجات
ضـرورتاً  » اگر الف پس ب«یشرطگزاره . درست نیستیمنطقبه لحاظ ادشدهیلیدلولی 

لیـ دالعالوه بر ایـن، اگـر بـه    . کندینمنیتضمرا » اگر نه الف پس نه ب«یشرطصدق سالبه 
تمسک انحصارگرا به منطـق، بـر   شودیممعلوم میبنگرترقیدقییانحصارگرامربوط به یفلسف

. شده استرانیوسر خودش 
» اگر الف پـس ب «یشرطبا افراد گروه ب باشد و گزاره ١یمساوالبته اگر افراد گروه الف 

در واقع، اگر ھمـه  . صادق خواھد بودزین» اگر نه الف پس نه ب«صورت، نیاصادق باشد، در 
کـه  یکسـان دھند و ھمه لیتشکاند، گروه الف را آوردهمانیاحیمسیخداوندگارکه به یکسان
است که بگوییم یمنطقصورت کامالً نیادھند، در لیتشک، گروه ب را انددهیرسیرستگاربه 

,Nash(باشد، رستگار نخواھد شداوردهینمانیاحیمسیخداوندگاربه یکساگر  1994, 145(.
وجـود  زینیحیمسدرون دینی حیصحو نقل ستینممکن با عقلیتساونیچنولی اثبات 

توانـد غیـر   کـه مصـداق الـف مـی    عالوه بـر ایـن  . در واقع، این مصادره به مطلوب است. ندارد
.مسیحیت باشد

سودمندی انحصارگرایی در ھر صورت -۵
گفتـه و از جھـت مقصـد و نتیجـه بـا آن      این دلیل از جھت شکل و قالب مانند دلیل پیش

را انیـ زنیکمتـر ییانحصـارگرا درست باشـند،  ییگراشمولیا ییگراکثرتاگر . ت استمتفاو
ھـم پرمخـاطره   ییگراشمولو ییگراکثرتدرست باشد، اعتقاد به ییانحصارگرااگر یول. دارد

1. identical
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بـه آن  کننـد یمـ دورنـد، گمـان   یرسـتگار ھـا از  کـه آن یحـال در رایزاغواگر، یبساست ھم 

.انددهیرس
,Okholm(استوار است١پسیلیفو وتیگگرایی بر دلیلهدگایداین  ولـی اشـکال آن   .)214

جنبه درون مسیحی دارد که فاقد وثاقـت عقلـی و   ییفردگرااثبات یبرااین است که دلیل آنان 
. تاریخی است

انحصارگرایی از مقتضیات دین است-۶
نیـ دمعتقـدان بـه   اسـت و نیـ ددھنده خود لیتشکیضرور، اجزاء ییانحصارگرایدعاو

زیـ نآن ضینقـ سـت ینگزاره دینی صادق باشد، ممکـن  کیاگر . دانندیمعقاید خود را صادق 
صدق را ارائه کرده است ھر یعمومو یکلنهیزمکندادعا یانسانسنت کیصادق باشد و اگر 

، نیاعالوه بر .)Panikkar, xiv(و عام باشد، کاذب خواھد بودیکلآن صدق ضینقکه یزیچ
صدق مربوط به عمل اسـت، ادعـای انحصـارگرا    انیگراکثرتو ھاستیمدرنپستاگر به گفته 
خواھـد داشـت و ھـم    یتجربـ تیـ مقبولھـم  یحیمسـ یگواھو ھم با توجه جھتھم از این 

.یمتنتیمقبول
ـ ادانیـ متفـاوت  توانندیمانیگراکثرتولی این ھم تمام نیست، زیرا ـ رنـد یبپذرا انی یول

ـ ااگـر  . باشدییانحصارگراھا نشانه تفاوتنیادارد که دلیلی ن یھـا تفـاوت روش در مـورد  نی
بـه  حیمسـ درباره یسنتفھم ینفدرست باشد، ضرورت یفرھنگو ساختارھای یاآموزهیثانو

از ایـن  . دفـاع خواھـد بـود   رقابـل یغو ریخردناپذکامالً یرستگارعنوان خداوندگار و تنھا راه 
ونه دعاوی مستلزم دالیل جزیی و نقلـی موثـق اسـت کـه در مـتن مسـیحی       گگذشته اثبات این

کنندگی داشته باشد، نه مدلل است و نـه  ای که اثباتگونهوجود ندارد و ارتباط صدق با عمل به
.سودمند

صدقیدعاوینفو ییانحصارگرابقاء بر -۷
ت اسـ ریدپـذ خربر نفی انحصارگرایی وجـود داشـته باشـد، تـرک عقایـد خـود       یلیدلاگر 

)cf.Alston, وجـود  انیـ ادصدق مربوط بـه تنـوع   یدعاوبر ترک یلیدلنیچنیول.)442-443
,ibid(د ندار داشت ، ممکن است انحصارگرا در نگهانیاداگر چه در مواجھه با تنوع .)443-446
.cf(ت تنھا کار موجه نیسـ نیاھا موجه باشد ولی صادق دانستن آنزینخود و دیعقا Quinn,

1. Geivett and Phillips’ Evidential Particularist View
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.cf(ت اسـ ینـ یددیـ عقااز یکـانت و فھم ١یکانتشیپآن ھم تفاوت در فھم یمبنا.)235-246

Quinn, 241-242(.
در مواجھـه بـا   دهیعقماندن بر یباقانحصارگرا به قیتشومبنی نیکواآلستون و یادعاولی 

در فقـدان ھـر گونـه    . اسـت یکانتشیپینیددیعقافھم یالگواز رونیب، اساساً ینیدتعارضات 
بـر ایـن   یلـ یدلدرست اسـت،  ینیدیاندازھاچشماز کیکدام کهنیانییتعیبرایواقعیمبنا

. رفتار انحصارگرا وجود ندارد
ـ نباگویـد  مـی یولداند داشت انحصارگرایی را موجه میو نگهیکانتشیپکردیرونیکوا دی

. اند، صـادق اسـت  نمودار شدهنکیاکه یورتصمتعارض به دیعقانیااز کیگمان کرد که ھر 
,.ibid(اندازه موجه استکیبه ینیددیعقایادشده نسبت به کردیروبه باور وی دو  242(.

نقد و بررسی انحصارگرایی
فقدان دلیل منطقی بر انحصارگرایی-۱
تیـ قعوابرابـر باشـد و   تیواقعدارد که با ینیعگزاره تنھا در صورت صدق ایاظھار کی

ـ باگـزاره  کیـ ینیعاثبات صدق یبرا. دھدیمگونه باشد که آن گزاره به ما خبر ھمانقاًیدق دی
. آن باشدجهینتمعتبر ارائه کرد که آن گزاره یلیدل

، نیبنـابرا متناقض اسـت، ضـرورتاً کـاذب اسـت و     یمنطقلحاظ که بهیاگزارهجا که از آن
است که واقعاً صـادق  یمقدماتجهینتجا که گزاره، آندلیل معتبر باشد و ازجهینتستینممکن 
سازوار یمنطقلحاظ صادق است که بهیادهیعقداد و گفت میتعمرا میمفاھنیاتوانیمباشند 

ـ اافتهیشیخوکه در تجربه ییھاتیواقعباشد و با ھمه  ، سـازگار باشـد و چنـین چیـزی در     می
. انحصارگرایی مسیحی وجود ندارد

ھای جایگزیننی انحصارگرایی از نفی دیدگاهناتوا-۲
مجموعـه، صـادق   کیاز شیبستینناسازگار، ممکن یدعاومجموعه انیمجا که در از آن

ینادرسـت بـر  یرینقدناپـذ لیـ دالخـود را درسـت بدانـد کـه     دهیعقحق دارد یکسباشد، تنھا 
نـدارد،  یلـ یدالنیچنـ جا که انحصارگرای مسیحیاز آن. معارض خود داشته باشدیھادگاهید
لیـ دالبه گفتـه شـلنبرگ، در مـورد فقـدان     ایخود را به اثبات برساند دهیعقیدرستتواندینم

,Schellenberg(ت باطل اسـ گرانیدیدعاوگمان برد که دینباکس چیھرینقدناپذ و بـه  ) 213

1 .pre-Kantian
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ربوط بـه آن  و صدق منحصراً مقتیحقادعا کند که تواندیمتیحیمسچگونه «گرات، مکگفته 

ھـر  کیـ ھاعتقاد و به) McGrath,365(د داریطرازھمیھماوردھاو بانیرقکه یحالاست در 
متولد شـود  نیاپس از ایمتولد شده باشد ١کارانهمحافظهیلیانجیھاشهیاندکه در جھان یکس

متعـارض یدتیـ عقیھـا نظـام کـه او بـا   ابـد ییمداشته باشد، یگرپرسشکه ذھن یکسو ھر 
یبـرا ھـا  آننیتـر دسـترس و در نیاولھا و از آنیکیتیحیمسدیعقاروست که روبهیتعددم

از عناصـر آن  یبرخـ ینفـ ایبه اصالح یاخالقاییعقلبا مالحظات دیباکه فھمدیماوست و 
,Hick(بپردازد 1982, 16(.
ناسازگاری انحصارگرایی با نتایج مطالعات تطبیقی ادیان-۳
انیـ االدنیبـ یگفتگـو و یھمکـار و انیـ ادیقـ یتطببه مطالعات نینوکردیورادعا با نیا

و انیـ ادیقـ یتطبدر عصـر مـا کـه مطالعـات     تیحیمسھماھنگ نیست و دعوی انحصارگرایی 
از ایـن گذشـته، انحصـارگرایی    . دیـ نمایمبیعجآن است، یھایژگیواز یانیاالدنیبیگفتگو

.بین استیت بدان خوشاالدیان است که مسیحمانع گفتمان بین
ابھام در تطبیق کلی بر جزئی-۴

یرسـتگار بـا  یرسـتگار یعمـوم و یکلـ ھدف قیتطبو صیتشخ، دگاهیدنیانکته مبھم 
یمتعددیھاگروهبه دگاهیدنیاابھام است که طرفداران نیھمبه سبب . استحیمسخاص در 

.اندشدهمیتقس
ابھام در انتساب خرق عادت به مسیح-۵
حیمسشفابخش در نام یروینکه میدھاست که نشان نیا، نکته مھم نسونیرابو تریننظر به

بخـش  نجـات یقوااز یکیروینکه این ردیگیمجهینتترین. وحنایقرار دارد نه در نام پتروس و 
,Knitter(بـودن آن نـام  یانحصـار واسطه آن است آن ھم نه بر اساس حیمساست که نام  70 (

.خرق عادت منحصب به مسیح نبوده و نیستعالوه،به
ھای دین مسیحی با انحصارگرایی ناسازگاری کاستی-۶

٢شـنک . قـرار دارد تیحیمسـ در ینـ یدقیحقاھمه دیبگوتواندینمیحیمسییانحصارگرا

نیـ دکه در ذات خود ینواقصو ) یخداوندگاریعنی(تعلق دارد حیمسکه ذاتاً به یقتیحقانیم
ـ افھـم  .)Shenk,137(کنـد یمرا مطرح یتوجھوجود دارد، تفاوت قابل تیحیمساز جمله  نی

1. conservative-evangelical thought world

2. Calvin Shenk
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.انجامدتفاوت به نفی انحصارگرایی می

ناسازگاری کارکردھای تاریخی مسیحیت با انحصارگرایی -۷
١،یسـام ضـد  یھـا سـده دییـ تادر اشیخیتـار با نفوذ غمبـار  ییانحصارگراکیھبه گفته 

و مینـام یمکه آن را جھان سوم یجھاناز یحیمسیاروپالهیوسن به آیاستعماریھایکشبھره
شده انیحیمساز یاریبسدیترداز نظام کامالً مردساالرانه، نه تنھا سبب یبرفرماناجبار زنان به 
یینـامر اعالن خطر کـرده اسـت و موانـع    زینما هیھمسااز غیر مسیحیان یاریبساست بلکه به 

,Hick(ت کرده اسجادیایبشرقدرتمند در جامعهیول 1993, p. viii(.
دھنـده فھـم   نشـان قـاً یدقموجـود باشـد،   یھـا ینـاگوار از یکـ یولی بـر فـرض کـه ایـن     

در یسـندگان ینونیچنـ قیـ عالیبـرا عمده لیدل. استانهیانحصارگرادگاهیداز ٢یکاتوریکار
قـرار  یکسـان اریتاخاست که در تیحیمسبخش از نیاهیکرموضوعات خاص، مشاھده چھره 

انحصـارگرا ذاتـاً   دگاهیـ دایآیول. دانستندیمگرانیدبرتر از یاخالقداشته که خود را به لحاظ 
است؟آورانیزاییراخالقیغ

عالوه بر این، حق بودن یک دیدگاه به معنی حقانیت ھمه رفتارھای پیروان یا منسـوبان بـه   
.آن بدان پایبند نباشندبسا دین حق باشد ولی پیروان . آن دیدگاه نیست

-۱: داردشـه یرزیـ چدو انیـ میضـرور امر در وضع و جعـل رابطـه   نیابه گفته استتسان 
و حرمـت ننھـادن بـه غیـر     یبـدرفتار -۲انیـ ادگـر یدینادرستو تیحیمستیحقاناعتقاد به 
,Stetson(مسیحیان 118(.

اگـر چـه مسـلماً    . انجامـد یبیبـدرفتار به یادهیعقندارد که مخالفت با یضرورتچیھیول
ـ ابـا  ییانحصارگراکه تیواقعنیایولپر است یمنفیرفتارھااز سایکلخیتار یرخـدادھا نی

رخـداد  کیـ شـتر یببلکـه  ستینآن یکالمندیبرآخورده است مربوط به وندیپیفرعو یضمن
.استیاجتماعیخیتار

حیمسـ کـه  یاخالقـ و اصول میتعالآن دسته از میمستقجینتایمنفیرفتارھاگذشته، نیااز 
را سـت یناشاامیـ پکیـ معلـم،  روانیـ پیخطاو ینادان، گریدریتعببه . ستینداده است، میتعل

قـرار  روانیـ پدر مقابـل رفتـار   قـاً یدقامیـ پکیـ که یھنگام، گریدییسواز . سازدینمیضرور
ناسازگار است، گنـاه بـه   یگریوحشبا حیمسزیآممحبتیاخالقمیتعالگونه که ، ھمانردیگیم

1. anti-semitism

2. cartoonish understanding
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. نداردامیپجهینتبه یارتباطگردن خطاکاران است و 

، نیبنابرا. ستینخشونت یشگیھمسبب ینیدییھمتایبصدق در باره یدعاوبه ھر حال، 
مدرن از صدق گفته، فھم پستنیابا یول. بر نفی انحصارگرایی باشدیلیدلتواند خشونت نمی

، سودمند خواھد بودستینل که کامالً متقاعدکننده حانیع، در انهیگراعمل
ناسازگاری انحصارگرایی با آفرینش الوھی جھان-۸
ـ نبامـا  یبـرا است، پـس اصـالً   دهیآفر، خدا جھان را دیگویمیحیمسلیانجگونه که آن دی
گذاشـته یباقنشیآفراز آن را در ییھانشانهرخداد و نیابر یشواھدآور باشد که خدا شگفت

. باشد و در نتیجه راه شناخت و سپاس از وی منحصر به یکی باشد
تعارض درون دینی انحصارگرایی -۹

. در موارد متعـددی بـا ھـم ناسـازگار اسـت     یخیتاربه لحاظ تیحیمسینیدمباحث درون 
. ای از آن است، نمونهروندیمایدنکه از یکودکانیابدسرنوشت 
یبرااز آنان را یبرخبه نظر برخی دیگر، خدا . دا جدا ھستند، آنان تا ابد از خیبرخبه نظر 

ھـم معتقدنـد   گـر یدیبرخ. دارددر جھنم نگه میشهیھمیبرارا هیبقو کندیمآسمان انتخاب 
کودکان، بـه  یبرایرستگارکهنیاایمؤمنان اجازه ورود به آسمان را دارند یمتوفاتنھا کودکان 

یکسـان است کـه  نیامعاصر انیحیمسانیمدر ترجیراو اعتقاد دارد یبستگ١دیتعمغسل نییآ
را یکـودک اوائـل  یذھنـ کـه تنھـا اسـتعداد    رندیبمیزماندر ایرندیبمیکودککه در دوره آغاز 

,Basinger(شوندیمخدا وارد یابدبه حضور یخودطور خود به دارند، به 28, 4(.
ناسازگاری انحصارگرایی با عدل الھی-۱۰
اند، چالشـی فـراروی   حق آگاه نشدهنیدکییرستگارطیشراکه از ییھاانسانوشت سرن

یارھـا یمعبـدین سـبب کـه بـه     دیـ بگوتوانـد  انحصارگرا مـی ایآ. انحصارگرایی مسیحی است
ھـا  انـد، آن و بـا آن منطبـق نگشـته   افتـه یندستکرده است حیتصربدان نیدنیاکه یرستگار

؟کنندیزندگخدا تا ابد در حضور توانندینم
گـر یداسـت کـه   دهیـ دبیآسـ چنان یکودکاز یروانھا با مشکالت انساناریاختعالوه، به

.cf(رنـد یبپذسرنوشـت خـود را   تیمسـئول خود باشند و یھاانتخابمسئول ستندینستهیشا
Adams, 313-314; cf. ھایی با عـدل الھـی   بر این اساس، به دوزخ فرستادن چنین انسان.)319

.سازگار نیست

1. sacrament of baptism
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بـا مفـتش   یھمراھـ درباره سرنوشت خـود،  یریگمیتصمانسان نسبت به یآزادانکار یول
نـه  دادیم٢ینیزمھا قوت و جایگاه به انساندیبادارد خدا دهیعقاست که ١یوسکیداستابزرگ 
.cf(را تحمــل کننــدیآزادنیچنــوحشــت تواننــدینمــھــا ، چــون انســانیآســمانقــوت 

Dostoyevsky, Book V, 233-240(.
به ھمدیگرانیادشباھت تربیت اخالقی -۱۱

اگـر  . تعلـق دارنـد  گـر یدانیـ اداست که به یمردماناساساً ھمانند اخالق تیحیمساخالق 
نیچنـ که برتر بود و حال آنانیادگریداز یاخالقبه لحاظ دیبابود، ھمتایبقتیحقتیحیمس

.cf(ستین kholm, و اخـالق نشـان   یزگـار یپرھمختلـف در  انیـ ادروانیپھمانندی .)39-42
.ندیگویمزیچکیھای بسیاری با ھم دارند و در اصل ھمه بزرگ ھمانندیانیاددھد که می

ھای حضور خدا با انحصارگراییناسازگاری نشانه-۱۲
در کنـد یمرا انکار یحیمسیسایکلاز رونیبوجود لطف و رحمت خدا لیدالدگاهیدنیا
انـد را  بـوده تیحیمسـ از ریغینیدرویپکه یاریبسزنان و مردان یزندگیمعنوجینتاکه حالی
.توان انکار کردنمی

تـوان یمـ زیـ نیسـنت تیحیمسـ از رونیـ بو گریدیھافرھنگحضور خدا را در یھانشانه
ھنـگ  فریھاواژهمردمان غیر مسیحی ترجمه شد، مترجمان یھازبانبه لیانجگاه که آن. افتی

دھد آنان پیش از مسیحیت نیز با چنـین مفـاھیم و   خدا قرار دادند و این نشان مییبراخود را 
. اندمعانی سروکار داشته

ناسازگاری انحصارگرایی با محبت خدای انجیل-۱۳
کـه بـه ھمـه    یآسمانبا تصور ما از خدا به عنوان پدر یحیمسییانحصارگرابه گفته ھیک، 

یخـدا . ، ناسازگار اسـت میاآوردهبه دست حیمسقیطرو ما آن را از زدوریمفرزندانش عشق 
خیرخواه و محبّی که انجیل به ما معرفی کرده است، ممکن نیست راه سـعادت و نجـات را بـه    

ینـ یمعیکشـورھا در خیتاراز یخاصیھادورهدر یاتفاقطور منحصر کرده باشد که بهیکسان
,Hick(؟ متولد شده باشند یغنـا اسـت و اگـر بـه    ینـادان جـه ینتاغلـب  ٣ینـ یدیبردبارنا) 27

.دیرسمیخواھییانحصارگراینادرستبه میکنبزرگ توجه انیادیھاسنت

1. Dostoyevsky's Grand Inquisitor

2. earthly bread and circuses

3. religious intolerance
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و بـه  ابنـد یھـا نجـات   است که ھمه انسـان نیا، خواست و اراده خدا دیجدبر اساس عھد 

.cf(ابندیحقیقت معرفت  2 Pet. 3.9; I Tim. خـود ھمـه را   ١یازلـ مت او با رحنیبنابرا.)2.4
ھا را به دوزخ خواھد برد؟ انسانییخداچنین ایآ. خود فراخوانده استیسوبه

خواھـد  یقطعو اراده خود حقیقت را رد کند، سرنوشت خود را اریاختکه با یکسولی ھر 
مردم نیاکس را به دوزخ نبرده است بلکه چیھ، خدا نیبنابرااست، ٢او محکوم شده خود. کرد

.دوزخ در حرکتندیسوبه شیخویپاستند که با ھ
دارد که یریتصورناپذ، چنان وحشت یابدگرفتار شدن به لعنت ٣با این حال، به گفته آدامز

گونـه  طور کامل بدانند و باز ھم ھمانخدا را بههیعلایانتخابشان له جینتاھا انسانستینممکن 
.cf(د رنیبگمیتصم Adams, 308-311(.

اسازگاری انحصارگرایی با اخالق خدای انجیلن-۱۴
خـدا را نیـز   یاخالقـ یھـا یژگـ یوکه ستینسبب قابل دفاع نیبدیحیمسییانحصارگرا

طـور  که بـه لیدلنیامردم را صرفاً به تیاکثرمھربان یخداآور است که شگفت. کندنقض می
جھـنم  یابـد ته است، محکوم باطل وجود داشنیداند که در زمان یا مکانی متولد شدهیتصادف

. کند
محکوم بـه دوزخ  لیدلنیادرست تنھا به یھاتینبا یمیصمو ایریبگمان که مردمان نیا
. ، متکبرانه استاندرفتهیپذرو شده و آن را روبهیمتفاوتانیاداند که با شده

موافق بـا  متفاوت، تنھا موردینیدیھاسنتقیطرھا از نجات و سعات ھمه انسانرشیپذ
.اخالق است

ھا به از انسانیانبوھاین است که دست نیافتن تیحیمسینیعاشکال پست مدرن بر صدق 
ھـا  کـه اغلـب آن  ، بـدون آن ییایـ جغرافو یخیتـار خاطر رخدادھای سعادت و نجات، صرفاً به

یر را گونـه تعـاب  بر این اساس بایـد ایـن  . خردپذیر نیستیاخالقلحاظ داشته باشند بهیریتقص
,Hick(دانست٥استعارهای٤اسطوره ed., 1977. p.261; idem, 1993, p. 86(.

1. prevenient grace

2. self-condemned

3. Marilyn Adams

4. myth

5. metaphor
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داند و نه بر والدت در زمان و مکان معینی مییمبتنخدا را یداورلیانجھایالبته نه آموزه

.و صدق استقتیحقیبرایاریمعینیدو خلوص ییایریب
ناسازگاری انحصارگرایی با رحمت خدا -۱۵
ـ اآور اسـت و  اسـت، رنـج  کردهگونه که انحصارگرایی مسیحی مطرح آن١یداورزه آمو نی

قابـل پـذیرش   » انجامـد یمـ است که بـه سـعادت   یراھراه تنگ و محدود «که حیمستصور از 
,Harold(نیست 1991, p. .زیرا با رحمت خدا ناسازگار است،)192

بررسی سه نقد اخیر 
یکسـان تواندینمه مدلول نقدھای اخیر این است که خدا کدھدیممسئله نشان نیالیتحل

و وجـدان و انجیـل   عـت یطبقیـ طرنجات را که از یبرارا محکوم کند که آزادانه رحمت خدا 
را که ھمه افراد یجھاننشیآفرکه قدرت و محبت خدا، درحالی. اندآشکار شده است، رد کرده

توانـد یممطلق یتواناخدای «که ھایی مانند این، زیرا ادعاکندینمنیتضماھل نجات باشند را 
خـدایی  «و نیـز  » ابنـد یخود نجات اریاخترا بشنوند و با لیانجھا که ھمه انسانندیافریبیجھان

اریـ اختباشـند و بـا   دهیشنرا لیانجھا را که ھمه انسانیجھانھا را دوست دارد، که ھمه انسان
داشـته باشـند،   اریـ اختھـا  اگـر انسـان  رایـ زق نیسـتند،  صاد» دھدیمحیترجباشند، افتهینجات 

ھـا از روی جبـر، بـا اختیـار     ؛ و نجـات آن ابندیوجود ندارد که با انتخاب خود نجات ینیتضم
دو با ھـم  نیارا با زور وادار به انتخاب نمود چون یکسناسازگار است و منطقاً محال است که 

.داردنیمنطقپس گزاره نخست صدق . ستندینسازگار 
آنوجود دارند که ھمه در یممکنیھاجھانمیکنفرض رایز، ستیندرست زینگزاره دوم 

ـ آ. باشندافتهیخود نجات اریاختباشند و با دهیشنرا لیانجھا جھان بـودن خـدا   ٢خـواه ھمـه ای
یضـرورت نیچنـ باشد؟ یواقعھا جھان جھاننیااز یکیکه ندینماسبب شده است تا انتخاب 

یگـر یدیھـا یکاست، گریدیھاجنبهیبرخاز ییھاجھاننیچنممکن است رایزدارد، وجود ن
داشته باشند 

و ابنـد ییمکه نجات یافرادانیمباشد که دهیآفررا یجھان، ممکن است خدا نیاعالوه بر 
خـود جھـان را نظـم داده    تیمشـ ، تعادل برقرار باشد و خدا چنان با شوندیمکه گمراه یکسان

باشـند  یاگونـه به، ابندینجات قیطرنیاکه آنان که نتوانستند بشارت خدا را بشنوند و از باشد 

1. doctrine of judgment

2. all-loving
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.cf(رفتندیپذینمآن را زینبودند دهیشنرا یوامیپاگر یحتکه  Phillips, and Ockholm, 75-

97(.
لغو بودن انحصارگرایی-۱۶
و انجیل بـرای کسـانی   آورندینمنمایارا بشنوند، باز ھم لیانجاگر یحتھا از انسانیبرخ

شـنیدند، بـدان ایمـان    مـی اند نـه بـرای کسـانی کـه اگـر پیـام آن را       آمده که بدان ایمان نیاورده
.cf(آوردندمی Hasker, 380-389;.; Lane Craig, William, 10, 1993, ایـن بـه   ؛ و )261-265

م مطرح اسـت و آن ناسـازگاری   دیگری ھجنبهاین اشکال از . لغو بودن پیام انجیل خواھد بود
خود اریاختھا با را که انسانیطیشرامطلق از ازل یداناخدای . انحصارگرایی با علم خدا است

در . دانسـت یمـ ، آوردندینممانیارا تحت آن یطیشراو آوردندیممانیاحیمسنجات به یبرا
، بـدان  ابنـد یدربشـنوند و  اگـر آن را  دانستیمکه یکسانیبرارا لیانجصورت چرا خدا نیا
، فرو نفرستاد؟آورندیممانیا

اعتباری بودن حق و صدق -۱۷
ـ بنھای از ویژگییکیھا و در واقع به گفته بسیاری از پسامدرن فلسـفه پسـت مـدرن    نیادی

در واقـع بـه   . تا بتوان آن را کشـف کـرد  ستینخارج از ذھن یزیچ، ینیعاست که صدق نیا
نیبھتـر زبـان در  . زبـان، محـال اسـت بتـوان آن را کشـف نمـود      یھنگفریھاتیمحدودلیدل

یکـار دسـت است که یامر، تیوضعنیبدترفرد است و در تیواقعساختار گرانیب، تیوضع
,Phillips(شده است and Olkhom, 13(.

کـه خـودِ   یحـال در رفتیپـذ را تیحیمسصدق یادعاتوانیمگرات، چگونه به گفته مک
پرسـش  رایزدست یابد، قتیحقبه تواندینمیکس. تنزل یافته استیمفھوم، تیحقانایصدق 
ادعا کنـد کـه   تواندینمبر این اساس، کسی . انداز استمربوط به چشمیپرسش، قتیحقدرباره 

.cf(ت اندازه صادق اسکیبه قتیحقمربوط به یدعاوھمه رایزحق و صدق منحصر اوست، 

McGrath, 365(.
یھـا گفتـه داننـد و  ھای مختلف، متفاوت میھم ھستند که صدق را در موقعیتیلسوفانیف
وضـع  ینیبشیپمربوط به » صادق«یھاگفتهزینو » صادق«فرا طبیعی نیقوانای» صادق«یمنطق
.cf(د داننرد متفاوت یک واژه مبھم میمظنون به گناه، را کارب» صادق«اعترافات ایھوا  Quine,

section 27(.
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نتیجه

توان به دعاوی جدیدی دسـت یافـت کـه    از بررسی دالیل و نقدھای انحصارگرایی مسیحی می
:ھا از قرار زیر استبرخی از آن

کم برخی از نقـدھای انحصـارگرایی مسـیحی، قابـل پـذیرش اسـت و ثانیـاً        اوالً دست-۱
.کندکم، ادعای انحصارگرایی مسیحی را نفی میھا دستپذیرش آن

گرایـی  برخی از نقدھای انحصارگرایی مسیحی به معنی درستی و پذیرش کثرتدرستی -۲
.گرایی نیستیا شمول

ضرورتی ندارد که انحصارگرایی صدق و نجات را با ھم درآمیزیم تا این ھمه دالیل بر -۳
کـاری کـه انحصـارگرایان مسـیحی انجـام      . نفی و اثبات یک ادعا با ھم تعارض داشـته باشـند  

.اندداده
چه که بر اساس دعاوی منطق ارسطویی ناگزیر از پذیرش آن ھسـتیم، انحصـارگرایی   آن-۴

دھـد کـه دعـاوی متنـاقض     کم نشان میتناقض میان اثبات و نفی، دست. صدق است نه نجات
گرایی که از مصادیق این دعـاوی متنـاقض   گرایی و شمولپس کثرت. ادیان، ھمه صادق نیستند

نھایـت ارزشـی،   ھـای منطـق چنـد یـا بـی     لبتـه بـر اسـاس آمـوزه    ا. باشـند ھستند، صادق نمـی 
.نخواھد بودریزناپذیگرانحصارگرایی صدق نیز 

جا که نجات به علم و جھل، قصور و تقصیر، توانایی و ناتوانی، و بسـیاری دیگـر   از آن-۵
ھا عـدل و فضـل خـدای متعـال اسـت، پیونـد عمیـق دارد،        ترین انھا و اصول که مھماز زمینه

نحصارگرایی مسیحی در حوزه نجات ادعایی بدون پشتوانه است که نه تنھا فاقد برھـان اسـت   ا
.بلکه دلیل قابل اعتنایی نیز ندارد
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