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 المعاصر األزمة الكبيرة في عالمنا

 قد مّر علىو  .اسم األزمة الثقافية واألخرية ه خصوًصا يف العقود، و إّن أنسب إسم يطلق على العصر الذي نعيش فيه
ثقافية هبذه  مةلكن لعّله مل متّر أز ، مبناسرررررررباة متعددةو خمتلفة أُطلق عليها أمساء خاصرررررررة  تاريخ التمّدن البشرررررررري مرا  

إذا نظرنا اليوم ف. العامل أزمة باسرررررم األزمة الثقافية حبيث تواجه أكثر دول، الشرررررمولية يف أّي مر لة من املرا  و السرررررعة 
كيك الفكري الشررديد ووجدنا التشرر، املأسرراوية العبيبةو اإلهبام و لوجدنا الضرريا  و  ملتقدما إىل املسررا   الثقافية يف البلدان

 . الذي مل يُعهد له مثي  على مّر التاريخ

الربوز و الظهور  كان هلم بعضو السررررفسررررطا ي   مّر على السررررا ة الثقافية اليونانية يف العهد القدو ةموعة باسررررم
على يد ثانًية  ظهرة موجة الشك .الثاين للميالدو يف القرن األول ، انتهتو ة التشكيكي لكن مافتئ أن بردة  ركتهمو 

 الشرررموليةو ا النفوذ كان هل، و الثالثة بعد عصرررر النهضرررة كانت املوجة، و إال أّّنا مل متكث مدة طويلة، بعض أتباعهو  بريون
وجدة يف  لكنو  ،اجلامعّية يف العاملو إال اّّنا مع ذلك مل تكن لتشرررم  ك  الاف  الثقافية ، أكثر من أّي مر لة سرررابقة

 تشررررررم  ايع الاف  العلمية، من األمواج السررررررابقةوأوسررررررع بكثري  هي أشرررررردّ ، و للشررررررك والسررررررنواة موجة جديدة تدع
أنوا   القت ايعو اإلضرررررررررطراب الثقايف و فقد سررررررررراد الضررررررررريا  ، إال بعض املوارد اإلسرررررررررتثنا ية اجلامعية يف العاملو الثقافية و 

من  ولإسرررررم الشرررررك ظاهرًا إال أّن  تواها ال خ إن مل حتم و اليت - وأحنا هاالنسررررربية و املدارس التشررررركيكية و الفلسرررررفاة 
، بعض املسا   يق  يفالو عي اجلزم الثقايف العاملي بالذي يدّ  واجل يفدرجة أصبح ُيستهزأ  رواًجا إىل -عناصر التشكيك

فقد تعّلمنا ، لغباءاو يف هذه األيام دلي  اجله   ،اليق و  أرادوا أن ُُيَقِّروا أ ًدا اهتموه بأنّه من أتبا  مدرسررررررررررررررة اجلزم إذاو 
بداية  يفو  ففي صرررف اة القرآن األوىل، إمتالك اليق و طرد الشرررك ، و املعارف اليقينية من القرآن الكرو السرررعي خل 

كّلما أرادة أن تلوم األفراد ،  هذه هي الثقافة القرآنيةو  1باآلخرة هم يوقنون{}و  :يقول الكتاب الكرو البقرةسررررررررررررررورة 
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الة و   على عكس ما نراه هذه األيام متاًما  يث يصرررفون من يتهمونه بعدم، أتبا  الشرررك صرررفتهم بأّنمو اجلماعاة الضرررّ
 .العلمية بأنّه من أتبا  اليق  املعرفة

 صانعي األزماتالتساهل آليات لعمل و التسامح و التعددية 

 ضرررريا  كّ  القيم تؤدي إىل، و نقصررررانًا  تمعنا، و مذهب الشررررك آفة كبرية على ا تمع البشررررريو حنن نعتقد أن النسرررربية 
أزمة  ليت نعتربهاا، اآلن ماذا نفع  يف مقاب  موجة الشرررررررك العاملية. و من أجلها قرونًا عتقاداة اليت ضررررررر ينااالو الثقافة و 
ا خطريًا  و  ة على ما  ب فعله عالو ، يف ا ال الثقايف بلًدا إسررالمًيا ماذا  ب أن نفع و نا  كومة نبار أحنن باعتو مرضررً

  ،من الطبيعي أنّنا ال نقصررررررررد من الثقافة ذلك اإلصررررررررطالح اجلديدو  علم و صررررررررناعة و  يف ا االة األخرى من إقتصرررررررراد
ك ةموعة من نعتقد أّن اإلسررررررررررررررالم  تل حنن، و الدينيةاملعتقداة و إّّنا نعين القيم ، و الغناءو املوسرررررررررررررريقى و اخلاص بالرقص 

ننفع  و ال أن نرتاجع  ،اآلخرين إليها ثانًيا وندعو  ،علينا أن حنافظ عليها أواًل ، و القطعية األصرريلةو القيم الثابتة و األصررول 
عداء اإلسرررررررررالم بشررررررررر  أيسرررررررررعى اليوم ، و مئاة التياراة الفكريّة األخرىو الليربالية والتعددية و مقاب  أمواج العلمانية  يف

تلك احلي  ترويج  من، و قيم الناس ال سرررررررريما الشررررررررباب منهمو عتقاداة ا لتضررررررررعي ، التزويراة املختلفة الثقافيةو احلي  
 .ذلك التفكري اخلطري الذي ُيم  إسم التعددية

 التعدديون

،  تمع  رتم لديها ويتبناه الشرررررررررخص أذوق و  كّ  فكر، و أذواقًا متعددةو يتملك الناس أفكارًا خمتلفة " يقول التعدديون:
اا حنن علينرا أن ننظر إليره نظرةو  ذلرك  مواذوقًرا معيّرنًرا فعلى اآلخرين أن ُيرت  وحنن إذا كنّرا ّنتلرك فكرًا أ، و  رتام أيضرررررررررررررررً

ا أل د احلق أن  فليس، اآلخرين مكان فكرنا ال نأىب أن حتّ  أفكار، و فال ينبغي لنا التعرض ألفكار اآلخرين، أيضرررررررررررررررً
 الدلي  وما ه. و "أيهمر و ب  عليه أن ينتبه إىل أن هناك أفراًدا آخرين هلم فكرهم ، فكره  ًقا بشرررررررررررررك  مطلقو عترب رأيه ي

فكر اآلخرين و الصررررررر يح  وعلى أن فكرك ه الدلي  وما هو   رأيهم على أن ينتبه إىل أن هناك أفراًدا آخرين هلم فكرهم
أّي  ولبوذية أا فكَرك  فإذا اعتنقتم اإلسررالم فغريكم يعتنق املسرري ية أوتصررّ ح و اآلخرين  بأّي دلي  ُُتِطئ فكرو  خطأ 

ُيرتم  و نا  رتام فيما بينفال بّد أن يسرررررود اال، األدياني  على أّن إسرررررالمكم أفضررررر  من بقية ال يوجد أّي دل، و دين آخر
 محبّد أن يسررررررررود التسررررررررا ب  ال، إبطال دين اآلخرينو نسررررررررعى إلظهار ديننا و نتعصررررررررب  أن ال ، و كّ  مّنا عقا د اآلخر

 .وابلع  اآلخرين على ص وهو  ، تمالنُبقي ةااًل لذلك اال، و عقا د اآلخرينو التساه  يف التعاطي مع أفكار و 

شرررررررار الثقافة العامل لل ّد من انت سرررررررتعمارية يفوسررررررريلة تسرررررررتفيد منه القوى اال -كما أشررررررررنا-يعترب هذا التفكري 
بعت بعض وسرررررررررا   . وقد اتاإلحلاديّة الغربيةو ة األرضرررررررررية للثقافة املاديّ  إل اد، و باخلصررررررررروص الثورة اإليرانيةو اإلسرررررررررالمّية 



مل نكن نتوقع  الشررررررخصررررررياة اليت اتسررررررعت دا رته إىل درجة تأثّرة به بعض، و بعض املنابر هذا اخلط الفكرياإلعالم و 
 . منها ذلك

 مسؤوليتنا المهّمة تجاه الشباب

كانت تلقى كلماة ، و ُ ّبيهو رو ّية مريديه و تؤثر على أفكار  ،كبرية جًداعظمته  و لقد كانت شخصية اإلمام قدس سره 
نا ية هذه املسرررررألة كانت مالزمة لشرررررخصررررريته اإلسرررررتث، و أي ترديدو اعرتاض  ال تواجه أيّ و أفعاله قبواًل و اإلمام قدس سرررررره 

ا  لررذا الو  ي   فكره صرررررررررررررر و ّنبرره  كرران  إذا- من هنررا كرران علينررا أّن نفّكر، و جلميع األجيررالو  كن هلررا أن تبقى دا مررً
كذا تصررررررررف هال يكفي أن نقول لألجيال الصررررررراعدة و   بالرتويج له نقومو حنافظ على هذا النهج و كي  ندافع   -واقًعا

، جلهاداو من عشرررق للشرررهادة  ما كّنا نراه، و املوجود يف جي  الثورة األول، احلماسو فإن ذلك احلب  اإلمام وهكذا قال،
مل و  ،الصرررررررررررررراعدة اليت مل تَر اجلمال امللكوه لنمام قدس سررررررررررررررره عن قرب وًدا يف األجيالمن الطبيعي أن ال يكون موج

 .الة املقنعةاإلستدالو  لألجيال ذلك النهج باملنطق، فلذا علينا أن نبّ  كّ  أسبو و يف كّ  يوم  تسمع إرشاداته

ثقافاة و الذي يواجه كّ  يوم آراء ، و العقالنية جديًداو وضررررعنا أنفسررررنا مكان الشررررباب الذي بل  الرشررررد  وحنن ل
أنّه ما الدلي  ب  يلّح السررررؤال يف كياّنم ب، ليسررررت على تلك البسرررراطة اليت نظننا أّن املسررررا   لوجد، متناقضررررةو خمتلفة 
الدلي   ما هوو  املتضادة و اآلراء املختلفة و ّنج اإلمام قدس سره من ب  ايع هذه األفكار و ة رأي أ قيّ  وص ة أ على

 إلسالم أفض  األدين على أن ا

ليسررررررررررررررت و م عقا دهو نعلم أّن دينهم  من أين  أديان خمتلفة أخرى وأليس يف العامل ااعاة تتبع املسرررررررررررررري ية أ
لها ك  أسررررررئلة أخرى كذلكو أفكاره  و اإلمام و الثورة و ملاذا علينا أن نقب  اإلسررررررالم .  أفكار اإلمامو أفضرررررر  من اإلسررررررالم 

تضح أن األرضية هبذا البيان ي. و على ألسنتهم يصّر ون هبا أ يانًاو مسا   موجودة يف أذهان شبابنا جتول يف خاطرهم 
 .الثقايفو مذهب الكثرة يف ا ال الديين و  الذهنّية مال مة لرتويج التعددية

يريد من   بانتخاب الدين الذياإلنسررررران خمرّي  بأنّ ، و يب املذهب التعددي عن هذه األسرررررئلة املطرو ة وأمثاهلا
البسررريطة  ختالفاةكلها أديان جيدة رغم وجود بعض اال، و إّّنا كّلها على  ّد سرررواء  يث، ب  هذه األديان املوجودة

يقولون إن اإلسالم  ذلك الوقتو يف العامل له  تبا  مليار مسلمال  كن أن نعترب اإلسالم أفض  من غريه الو  .فيما بينها
رديء  نلكن ال يعين ذلك منه أّن املسي ّية دي، و سالم دين ساٍم متقّدماعرتف بأّن اإل    البابا قد. و أيضادين جيد 

عيم صرررررادفنا ز  ول. و املسررررري يةو اإلسرررررالم  ومها إّنا عندنا دينان كّ  منهما جيد، و أّن اإلسرررررالم أفضررررر  من املسررررري ية وأ
ا - يث يتبع هذا الدين مالي  الناس يف العامل-البوذي   اإلسرررررررررررررالم  و ين جيد د ة: البوذيّ فمن التم  أن يقول أيضرررررررررررررً



ال ينبغي و  ،األديان اجليدة متعددة هي تعين أنُّه ال يوجد دين وا د جيد فقط ب ، و هذه هي التعددية الدينية. كذلك
زردشرريت الو ن يكون املسرري ي أ، ب   كن اإلسررالم والسررعادة األبدية هو  أن يصررّر الشررخص على أّن شررر  دخول اجلنة

ال و جيدة و وا د فكلها على  ق  كذلك بالنسبة للمذاهب املتعددة يف دين. و السعادةو غريهم من أه  اجلّنة و  البوذيو 
 واين أليس للكرراثوليكي أن ُخطِّئ الربوتسررررررررررررررتررو  ،السررررررررررررررين أن ُخطِّئ فليس للشرررررررررررررريعي مثاًل ، ترجيح مررذهررب على آخر

 .هكذا، و األورتوذوكسي

 ماذا يقول التعدديون؟

إّن من " ملثال يقولون:فعلى سرررررررربي  ا، التعددية سررررررررتشررررررررهاد مبظاهر خمتلفة منعددية الدينية باالتالتعدديون لتأييد ال يقوم
لنظرررام ا، و ففي بعض الررردول يسررررررررررررررود النظرررام اجلمهوري، خمتلفرررة من احلكومررراة أنظمرررةو يررردير دول العرررامل اليوم أنوا  

 أيّ : ذا السرررررؤاليطرح ه عندما، و بعض يعتمد على الربملانو فبعض يعتمد على الر اسرررررة ، أحناء متعددة اجلمهوري على
لون إّن كّ  وا د ب  نراهم يقو ، أحباث فلسفة السياسة قاطًعا يف فإنّنا ال جند جوابًا أفض  نظام من ب  هذه األنظمة 

يدة مطالب ج ما فيها، و ال نقول عن وا د منها بأنه رديء ب  كّلها جيدة، و ه ومسررررررررررراو له  اسرررررررررررنه  من هذه األنظمة
 سرررياسرررًيا فليس من الضرررروري أن نقول إّن هناك نظاًما أي عندما نريد أن ننتخب نظاًما، هذه هي التعددية السرررياسررريةو 

ا تالفها و كذلك األمر بالنسرررربة لتعدد األ زاب السررررياسررررية . و فاسرررردةو بقية األنظمة باطلة ، و صرررر يحو وا ًدا فقط جيد 
من ب  ، ا ًداو  فال  كن القول بأنّه  زبًا، مثال آخر للتعددية السررررررررياسرررررررريةفأنه ، احلكومةو الدولة  بالنسرررررررربة لتشرررررررركي 

إذا . و زاب جانًبانقوم بوضررررررع بقية األ و الصرررررر يح  وه، اليت هلا آراؤها السررررررياسررررررية املختلفةو األ زاب املختلفة يف البلد 
أما البلد ،  و ظرهمإحنطاطه بنو فإن ذلك عالمة على ُتل  البلد ، على تأييد  زب مع  أاع الناس تقريًبا يف بلد ما

زبًا غري ما كّ  ةموعة من الناس تتبع  و متعددة  الذي فيه اجتاهاة سررررررررياسررررررررية ذلك البلد واملتمّدن بنظرهم فهو الراقي 
فتكون األ زاب ،  زابألهذا التعارض يف اآلراء ب  األ زاب املختلفة يؤدّي إىل الرقابة ب  ا، و تتبعه ا موعة األخرى

ّر هذا ينبو أخطاء األ زاب األخرى و األ زاب يرتقب ضررررررررررررررع   كّ  من، و البعيدة عن احلكم مراقبة لأل زاب احلاكمة
عماهلا جيدة لتكون أ اإلحنرافاةو الضررررررع  و تسررررررعى جلربان النقص ، و أن تراقب األ زاب نفسررررررها حبذر اإلختالف إىل 

مبا يرجع بالنفع  ،السررياسرري  يف البالدو تقّدم عم  املسررؤول   ك  ذلك يؤدّي إىل، و رضرراهمو رأي الناس  نسرراملة فينالو و 
أما ، و مطلوبًاو أمرًا مفيًدا  كثرة األ زابو على هذا األسرراس نرى أّن التعددية السررياسررية ، و ذلك ا تمع على عموم أفراد

ية ذاة اإلجتاه احلز  الوا د ياسرررررررررررررر تعددة جتاهاة املديه األنظمة ذاة االال تؤّدي ما تؤ و  فغري مفيدة األنظمة السرررررررررررررر
ادية أمر األقطاب اإلقتصرررررو القدراة  ازديادو فواضرررررح للغاية بأّن تعّدد ، قتصررررراديةأما الكالم عن ا االة اال. و األ زاب

يه من عيوب ال الدفا  عنه ملا فو على قطب وا د فإنّه ال  كن تبنيه  خبالف اإلقتصررررررررررررررراد الذي يعتمد، مطلوب فعاًل 
البضاعة تص  و بينهم جتع  السلعة  قتصادية نرى وجود رقابة فيمااألقطاب االو يف ةال تعدد القدراة . و كثرية  مضارو 



نا اإلقتصررررراد بينما إذا ال ظ، يتسرررررع بالشرررررك  املطلوبو قتصررررراد اال وينم، و أرخص قيمةو إىل املسرررررتهلك بأفضررررر  كيفية 
 وية اجليدة أاملسرررررتوى من الكيفن البضررررراعة على ذلك بة اليت جتع  مفلن نرى تلك الرقا، قطب وا دو بقدرة  املن صرررررر

ا مطلوبو قتصرررررررررادية أمر مفيد التعددية اال ،اإذً . املطلوبقتصرررررررررادي الا وال نرى ذلك النم، و القيمة املنخفضرررررررررة . أيضرررررررررً
ة يف ةال السياسة مطلوبو ة كما هي مفيدة التعدديّ  أنو ينتهون إىل هذه النتيبة ، فالتعدديون عندما يذكرون هذه املوارد

إلجتماعية  تملة ا فال بّد أن تكون السا ة ، الثقافة أيًضاو مطلوبة يف ةال الدين و مفيدة ، ال بّد أن تكون اإلقتصادو 
ا أن ال تفاضرررررر  ب ، جلميع األديان ، ي قبول اآلخريسرررررراو  أّن قبول أ د األديان، و األديان بتاتًا وال بّد أن نعتقد أيضررررررً

، رديء ما هوو جيد  وإىل ما ه وأ، ناقص وما هو كام    وإىل ما ه وأ، باط  وما هو  ق و ا إىل ما هأّن تقسرررررررررررررريمهو 
الفرق و يع األديان او الكاثوليك و الربوتسرررتانت ، و السرررنةو الشررريعة ، املسررري يةو فاإلسرررالم ، ال أسررراس لهو تقسررريم ال مع  

التعّصب ألّي  أما، و سا   النباةو ها سب  مستقيمة إىل املنزل املقصود كلّ ، و احلقيقة الوا دة املذاهب كّلها طرق إىلو 
ك يقب  بالتعددية كذل،  السرررررياسررررريةو بالتعددية اإلقتصرررررادية ، فالعاق  الذكي كما يقب  وا د منها فعالمة على قّلة العق 

 .معقواًل و مقبواًل و األديان بالنسبة له أمرًا طبيعًيا  يكون تعددو الدينية 

فرض نفسرره  سررابًقا بالنسرربة للسررؤال الذي كما أشرررنا، و ر الذي يُرّوج له يف ا تمع بأسرراليب خمتلفةالفك وهذا ه
 اًل على ّنوهأنّه لكي ُيصرررر  اإلقتصرررراد مث، و اإلقتصررررادو يف ةال السررررياسررررة  بعد أّن سررررّلمنا بالتعددية- هوو على شرررربابنا 

ن ال ضرررررررررررررررورة أل، و بينهم طبيعي جًدا   اإلختالفاملطلوب يف بلد مع  ينبغي أن ال جند عندهم وجهة نظر وا دة ب
 ملاذا اإلصررررار على ،ويرتقى السرررؤال عندهم الدين و بالتعددية يف ةال الثقافة  ملاذا ال نقب   :-يتفقوا يف وجهاة النظر

ال  نيكثري   اهناك أشررخاصررً  فإنّ  بوجود اهلل  ما هي الضرررورة الداعية ألن يعتقد اإلنسررانو  املسرري ية و اإلعتقاد باإلسررالم 
ا إىل جانب تلك املعتقداة، و يشرررررررركون بوجوده على األق   ويعتقدون بوجود اهلل أ  لماذا ال نتبّ  ف، هذه عقيدة أيضررررررررً

 هذه العقيدة 

جلّد عن سرررررواعد ا تسرررررتدعي ان نشرررررمِّر، و أكرب من أن حُتَ َّ بكتابو على هذا األسررررراس نرى أن املسرررررألة جديّة و 
 .اإلستدالليةو ة هلم األجوبة املنطقي نقّدم، و رفنستقب  أسئلة الشباب بر ابة صد

 الرد على الدليل األول للتعدديين

ثرة إننا ال نرى وجود أّي تالزم منطقي ب  قبول الك فنقول ،وأّما يف مقام اجلواب على ما ذكره التعدديون من مؤيداة
موه يتلخص قدّ  بيان الذيال إنّ ، بعبارة أخرىو ، الثقافةو ب  قبول التعددية يف الدين ، و السررياسرريةو  قتصرراديةالتعددية االو 

ن والثقافة أخرى مفيدة ومطلوبة، فهي إًذا يف ةال الدي والسياسة وأمور قتصادمبا أن التعددية يف اال" :هبذه املقولة وهي
ا  :من يقول ه كالمهي تشرررب، و عاًء صررررفًا مل يقم على إثباهتا أي دلي دّ ا قولة ليسرررت إالهذه املو  ."مفيدة ومطلوبة أيضرررً



ا" ، "مبا أّن وجود أ د عشررررررر العًبا يف كرة القدم أمر مطلوب، فوجودهم كذلك يف لعبة كرة السررررررلة أمر مطلوب  أيضررررررً
حنن  ؛وألمهية هذه املسرررررررألة نقوم بتوضررررررري ها بشرررررررك  أكثر. ليس إال دعوة بدون دلي و مضررررررر ك و هذا كالم عبيب و 

قد يكون و أّن التعددية يف مسررا لها أمر نكن و  ،وا ًدا ال جند جوابًاأمثاهلما و السررياسررة و قتصرراد ّن يف مسررا   االأم لّ نسرر
، وا ًدا وابًاأمثال ذلك ليس هلا إال جو اهلندسررة و الفيزياء و عندنا مسررا   كالرياضررياة  لكن ال ننسررى أنّهو مطلوبًا أ يانًا 
يف ، و ق أوال ال أكثر ( 4) يف الرياضرررياة تسررراوي (2×2) فعلى سررربي  املثال .ن يكون هلا أجوبة متعددةأوال يُتصرررور 

 يف الفيزياء قد ثبت، و ال يوجد أّي جواب آخرو درجة  180 ةمو  زوايا املثلث يسرررراوي اهلندسررررة قام الربهان على أنّ 
الل صرر  عليه من خحت،  ددة ليس هلا إاّل جوابًا وا ًدا بسرررعةو املت رك يف زمان مع   ءأّن املسررافة اليت يقطعها الشرري

 يوجد جواب الو نظريّاة خمتلفة و ء متعّددة اقتصرررررررراد يوجد آر واالعي أنّه كما يف السررررررررياسررررررررة فه  أ د يدّ  ،هذه املعادلة
ه من ال خفى أنو  ن يعطي جوابًا غري الرياضرررررري اآلخر أيسررررررتطيع  أّن كّ  رياضرررررريو  {2×2}كذلك يف مسررررررالة   ،وا د

 لكن ايع هذه احللول،  و كّ  رياضرررررررري  اًل جديًدال، و للمسررررررررالةيف مسررررررررا   الرياضررررررررياة عدة  لول  املمكن أن جند
 .وجود جواب ص يح وا د و لول بعيد عن حبثنا الذي ه ووجود عدة، سوف توص  إىل جواب وا د ص يح

كما أنّه هناك مسرررررررررا   ال ،  أجوبة من املمكن أن يكون هلا عدة، هناك يف ةال املعارف البشررررررررررية مسرررررررررا  ، ًذاإ
أّن الدين من ت بم  سرررررؤااًل أسررررراسرررررًيا للقا   بالتعددية الدينية هو: كي   كَ  حنن نطرح، و واب وا دحتتم  أكثر من ج

عدة أجوبة  هم ُيتملون، و واإلقتصاد إذا قلت لنا أن الدين مث  السياسة املسا   اليت هلا أكثر من جواب وا د  تلك 
ًبا وا ًداإ والفيزياء ليس له  الرياضررررررررررررررياة إن الدين مث ،املقاب  كال قلنا لك يف، مطلوب هلمو التعدد مفيد و   ال جوا

ال يوجد هلا إال جوابًا وا ًدا  (2×2) املسرررألة متاًما مث  ه  هوموجود أم ال حنن نقول إن السرررؤال عن اهلل ، و صررر يً ا
 .ال غري اص ي ً 
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قسم من األمور  ،البشرية تنقسم إىل قسم  إن األمور  ، فهم يقولونيتمسك التعدديون إلثباة مدعاهم ببيان آخرو 
ا د و  أما األمور احلقيقية فهي تلك املسرررررررا   اليت هلا جواب .جعليو األمور اعتباري  قسرررررررم آخر من، و  قيقي وواقعي

ذوق و  راإلعتباو  قيقة واقعية وراء اجلع   اإلعتبارية فهي تلك املسرررررررررررررررا   اليت ليس هلا أيّ و أما األمور اجلعلّية ، و فقط
ال  ية اليتعلى خالف األمور الواقعو  .ا تمعاةو باختالف أذواق الناس و لذا فهي ُتتل  باختالف اإلعتبار  ،الناس

.  اإلعتباراةو ق مهما تغرّية األذواثاًل تبقى على ما هي عليه واقًعا فإّن مسررررررررررررررا ة هذه الغرفة م، اإلعتبارو تتبع الذوق 
إن كان ، و طأخو صررر يح ، قبيحو  سرررن ، أسررروأو أمثال هذه األلفاظ أفضررر   يسرررتعملونعتبارية ال كما أنّه يف األمور اال

الثاين ُيّب و ُيب اللون األخضر  فإذا كان شخص، جيدةو أن نقول: كّلها  سنة  ومن استعماهلا فأفض  لفظ ه ال بدّ 



ويّدعي .  جوبةتم  عّدة أالنتيبة اليت نسرررررررررررتفيدها هي أن األمور اإلعتبارية ليس هلا جواب وا د ب  حت، و اللون األمحر
فكما أّن اجلواب عن  ،اإلعتبارو اجلع  و القيم كّلها من الة األمور اإلعتبارية تتبع الذوق و الثقافة و أّن الدين  التعدديون

ثقافة  ن أوعن أي ديللبواب   كذلك األمر بالنسبة،  ال مع  هلكذا سؤال، بتعبري أدق، و ليس وا ًدا لون أفض  أي 
 . ليس جوابًا وا ًدا هو أصح  القيم أفض  أو ةموعة من أو

ا وعمر  قبول، و قبول زيد لنسررالم أمر جيد، ال مع  هلكذا سررؤال، بتعبري أدقو  إذا قال و  .للمسرري ية جيد أيضررً
  قال، و ودقال إن اهلل موج وب  ل، آخر إّن اهلل ثالث ثالثة فص يح أيًضا إذا قال، و شخص أن اهلل وا د فهذا ص يح

ب أن تصررلي إىل أنت حتو إىل الكعبة  فأنا أ ب أن أصررلي، قوله صرر يحو  ه ليس مبوجود فكّ  منهما على  قّ الثاين إنّ 
 الثاينو متاًما مث  رجل  أ دمها ُيّب هذا الغذاء ، جيدو كال األمرين  سرررررررررررررن   ال فرق يف ذلك أبًدا ألنّ ، و بيت املقدس

ال ترجيح و  أنررت ُتتررار البوذيررة مثاًل و  أختررار اإلسررررررررررررررالم فررأنررا، نفس الكالم  ري يف ةررال الرردين، و ُيررب الغررذاء اآلخر
 . يث إّن كال األمرين  سن، ال نزا  بينهما أيًضا، و أل دمها على اآلخر

بينما  ،كذلك األمر يف ةال الثقافة فرفع األصرررررررررررربع بشررررررررررررك  خاص يف الثقافة الغربية عالمة على الفوز املوفقّيةو 
 ث أنّه ةردال  كن لنا أن نتهم الغربي  هبذا العم  حبي، و اإلهانةو الف ش  مةنفس هذه احلركة يف الثقافة اإليرانية عال

املسررألة اليت أشرررنا  يصررطلح على هذه. و جعليةو األمور الدينية كاألمور الثقافية أمور اعتبارية ، و جع  فيما بينهمو اعتبار 
  ."لنسبية يف القيما" سمبإ ،لتأييد التعددية الدينية اليت يستند إليها التعدديونو  ،إليها

 وتسلسلهخالصة البحث 

تتفاوة ب  ، تباراإلعو هلا  قيقة وراء الذوق  األخالقية ليسو ّن املسرررا   القيمية أ وخالصرررة حبث النسررربية يف القيم هي
القيم  كررذلررك األمر يف،  اللون ختل  من شررررررررررررررخص إىل آخرو فكمررا أّن املزاج يف الطعررام ، ا تمعرراة املختلفررةو األفراد 

عند آخرين و رغوب مو ب  عند بعض جيد ، مطلق الطعام ال يوجد فيه جيد بشرررك و كما أنّه يف اللون ، و القبيحو احل  و 
آخرين  عندو مرغوب فيها و فهي عند بعض مطلوبة ، املسررررا   األخالقيةو النسرررربة للقيم  كذلك ب،  غري مرغوبو رديء 

 . آخر تمعمن ةتمع إىل ةو فاألمر ختل  من فرد إىل فرد ، مرغوب عنها

يدة يف ةال مفو التعددية مطلوبة  كما أنّ : "أّما تسرررررررررلسررررررررر  الب ث فقد تقدم أن التعددي  اسرررررررررتدلوا أواًل بأنهو 
،  مقام اجلوابحنن يف، و "مطلوبية التعددية الدينيةو ةال الدين بإمكان   كذلك نقول يف،  أمثاهلاو السررررياسررررة و اإلقتصرررراد 
نية من قبي  القضرررررررررايا الدي فلماذا ال تكون، الفيزياء ليس هلا إال جوابًا وا ًداو يوجد مسرررررررررا   مث  الرياضرررررررررياة  قلنا أنّه
وجاؤوا ببعض ، القيم النسبية يف وهو بيان ثاِن على مدعاهم و  مث قلنا بأّن التعددي  جاؤوا بشاهد الرياضياة و الفيزياء 



القيمية هي و األخالقية  الصررفة العامة للمسررا  هم يريدون إثباة أّن ، و الرسرروم األخالقية واإلجتماعيةو  األمثلة لآلداب
 .أمر نسيب اإذً  ومن املسا   القيمية فه مبا أن الدين، هيو خلصون إىل هذه النتيبة ، و النسبية

 الدليل الثالث إلثبات التعدديّة

، يف ايع ا االةو  ،ةاملسررا   البشررريو املعارف  هي النسرربية يف ايعو  يطرح التعدديون دعوى أكرب بكثري نا تقّدم أواًل و 
ُيصررررّدق هبا و  وارديف بعض امل، جليّ و غاية األمر تظهر النسرررربية بشررررك  واضررررح  .دون النسرررربية أنه ال تت ّقق املعرفة منو 

معرفة  فيظن الناس العاديون أّنم وصررررلوا إىل، الوضرررروح لكن يف بعض املوارد األخرى ال تكون بذلك، و اجلميع بسررررهولة
من ، بداية الب ث هذا ما أشرة إليه يف. و أّن هناك نسبية فيما وصلوا إليه قد خفيت عنهم احلقيقة ويف، ثابتةو مطلقة 

متعددة ب   اةبعد امليالد مبوجو  مذهب الشرررررك اجلديد الذي ظهر قب  املعرفة ليس إاّل  أّن  قيقة القول بالنسررررربية يف 
يشرررررم  و مة سرررررعة عار و م ليظهر بقوة شرررررديدة اليو  مث عاد، تلك السرررررعةو لكن مل يكن بذلك القّوة ، و العلماءو الفالسرررررفة 

  عالمة علىصرررررار أكرب، و ل عندي شررررركو وصرررررار فخر العامل هذه األيام أّن يق، الثقافية يف العاملو كثر الاف  العلمية أ
 م الدينإذا صرررارة ايع املعارف البشررررية نسررربية فلن يسرررل.  و أن يقول أنا أعلم أنا متيقِّن، قلة علمهو سرررط ية تفكريه 

دين املسررري ية جيد  أ() بالتايل  كن لنا القول إّن يف ا تمع، و متغريًاو نسررربًيا  ب  سررروف يكون أمرًا، أبًدا فة الدينيةاملعر و 
مث ،  قّ و ب   كن القول عن ةتمع وا د بأّن هذا الدين املوجود فيه جيد ،  قّ و  دين جيد)ب(  يف ا تمع، و  قو 
ا جّيدكان و تغرّي الزمن تغرّي معه الدين  إذا بّية ب  زمن تكون املسررررررررالة نسرررررررر احلقيقة هي أن، و  قّ ، و الدين اجلديد أيضررررررررً
-دديون املسررررلمون التع.  و آخر ءوبالنسرررربة  تمع ثاٍن شرررريمعّ   ءشرررري هي بالنسرررربة  تمع، و آخرو ب  ةتمع و آخر و 
أ يانًا و  ،تعددية الدينيةيتمسرررررررررررررركون باآلياة القرآنية إلثباة ال -األفضرررررررررررررر  أن نقول الذين يّدعون اإلسررررررررررررررالم ظاهرًاو 

الكنيسررررررة و املسرررررربد و  غريهم فيقولون الكعبةو العطار و  افظ و بأشررررررعار مولوي و ببياناة خطابية و  يتمسرررررركون بالرواياة
     املعبدو نت مقصررررررررررررودي من الكعبة أ. كلها  قيقة وا دةو لكن كلها مظاهر لعبادة اهلل  املعبد خمتلفة حبسررررررررررررب الظاهرو 
انتق  إىل النسرررربية  مث ،فقد تب  أن الب ث عن التعددية بدأ بالتعددية يف املسررررا   اإلجتماعية .واملعبدليسررررت الكعبة و 

تعددية نفسررها على من الواضررح أنّه م  ما فرضررت ال، و البشرررية مث انتهى إىل النسرربية املطلقة يف ايع املعارف، يف القيم
سرررررررلوك و قاد أّي اعتو   كن توجيه أّي عم ، و القيم كلهاو  الثورةو اإلمام و للتقّيد باإلسرررررررالم  هناك دا ٍ  مل يعد، السرررررررا ة

 .أّي فساد أخالقي بسهولةو 
 


