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v עמוד

הקדמה

פלורליזם דתי הוא עובדת החיים הדתיים עם סיומה של המאה העשרים. הפלורליזם, שהופיע במאה 

התשע-עשרה, שגשג במאה הזו כנושא עיקרי באג'נדה הגדולה יותר למען הזכויות והחירויות של בני 

אדם. וחירות דתית נמצאת בין האינדיקטורים הטובים ביותר של המצב הכללי של חופש לאדם בכל 

חברה נתונה.

הצמיחה של מגוון הדתות התאפשרה על-ידי ההפרדה של מבנים דתיים משליטת המדינה ומאפליה. 

הופעת המגוון של דתות יצר את המדינה החילונית שיכולה לבסס שלטון חוק בעודה משמשת ככוח 

מתווך שמאפשר לקבוצות דתיות שונות להתקיים בשכנות זו לצד זו. בחברה פתוחה, הבדלים דתיים 

יכולים להוות הזדמנות לדו-שיח ידידותי, להערכה מוגברת כלפי חייו הרוחניים של הפרט ולמודעות 

ולשנאה  לאי-הבנה  לאג׳נדה שתוביל  או  לעוינות  לתירוץ  להפוך  למגוון הקיום האנושי, במקום 

אי-רציונלית.

צמיחת הפלורליזם תפסה תאוצה בשלהי המאה העשרים עם שיפור התקשורת והתחבורה. במאה 

האחרונה, התנועה הנוצרית הכניסה את רוב סוגי הנצרות לתרבויות הדתיות המסורתיות של אפריקה, 

אסיה והמזרח התיכון. מאז מלחמת-העולם השנייה, הגירה המונית של אנשים אל המערב הביאה 

לאירופה ולצפון אפריקה כל דת מהמזרח שאפשר להעלות על הדעת. באותו הזמן הטלפון, הטלוויזיה 

והמחשב האישי העבירו לבתי האנשים ברחבי העולם את חוכמת ההתנסות של כל אחת מהתרבויות 

)לרבות המשאבים הרוחניים שלה(. היום, חוץ מאותם מקומות ספורים שנותרו שבהם נאכפים חוקים 

שמונעים חירות דתית, כל המרכזים העירוניים המודרניים, מלונדון עד ניירובי, מטוקיו עד ריו דה ז'נרו, 

מהווים בית לקהילות מיעוטים משמעותיות של דתות העולם.

ד"ר ג' גורדון מלטון, דירקטור

 המכון 

לחקר הדת באמריקה
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vi עמוד

עליית הפלורליזם הדתי עצמה אילצה אותנו לבדוק מחדש הרבה ממה שהאמנו לגבי התפקיד החברתי 

של הדת, בעיקר תפקידה ההכרחי לכאורה כדבק שמחזיק יחד את הקהילות השונות של אומה. אומות 

יכולות להיות מוחזקות יחד בדיוק באותה הקלות על-ידי רצונן המשותף לחופש ולחיים הטובים שהוא 

מביא במקום על-ידי איזשהו צורך לאחידות של תרבות ואמונה. ראינו עכשיו אומות שבהחלט מסוגלות 

להתקיים בסביבה חילונית ורב-דתית, וראינו את אי-הסדר החברתי שיכול להתרחש כאשר ממשלות 

מנסות לכפות אחידות דתית על עמים שפיתחו ציפיות גבוהות לחופש אישי.

באותו הזמן, גישותינו על דתות חדשות, שברובן פותחו מנקודת מבט של מחויבות לקהילות הדתיות 

הוותיקות יותר, נאלצו לעבור שינוי משמעותי במיוחד כאשר מוסדות דתיים במערב ניצבו בפני התדרדרות 

חמורה של ביטחון הציבור ונאמנותו. לפני דור אחד, ראינו בדתות הוותיקות יותר כאילו הן המאגרים של 

אמיתות מוכחות לאורך זמן שנועדו להישאר מדור לדור, בעוד שדתות חדשות נראו בנות-חלוף. הדתות 

החדשות זכו ליחס של זלזול ככתות קטנות, שטחיות ואישיות שנבנו סביב דמויות כריזמטיות ונועדו 

לדעוך ולמות עם פטירתו של המייסד. אבל כאשר דתות חדשות, מאמונת הבהאים ועד ל-'כנסיית ישו 

המשיח של קדושי אחרית הימים', צצו ועלו ולא רק שרדו מעבר לימיו של מייסדם אלא המשיכו והפכו 

לקהילות דתיות בינלאומיות שמושכות מיליוני מאמינים, ראינו את הדחף ליצור צורות דתיות חדשניות 

כחלק מחיי החברה המתמשכים באופן טבעי של כל העמים. אנשים מייצרים בקביעות צורות חדשות 

של דבקות דתית, משיבים לחיים ונותנים חיים חדשים למבנים שנשכחו, מפתחים וריאציות אישיות על 

החיים הרוחניים ומייסדים ארגונים דתיים חדשים. רבות מהצורות האלה מתמסדות כגרסאות מקומיות 

בתוך קהילות דתיות גדולות יותר, כתנועות של חידוש, כביטויים פרטיים בלתי נראים במידה מסוימת 

של טקסים קומונאליים ושל התאגדויות וקבוצות דתיות מתחרות נוספות.

במאמר הבא, בריאן וילסון, הדיקן המּוּכר של חקר הדתות החדשות, מספק סקירה ברורה ותמציתית 

על ההתפתחות של חברה סובלנית ועל טבעו של המגוון הדתי שצמח יד ביד איתה. במערב, צמיחת 

הגיוון הדתי לוותה מבחינה תיאולוגית בהערכה מחדש )ובביטול( של כמה טענות לייחודיות שזכו בעבר 

לתמיכה בתוך הקהילה הנוצרית, תהליך שהוכתב במידה רבה על-ידי הרחבת המודעּות של דתות העולם. 

בתוך הנצרות, דורות של מאבקים תיאולוגיים יצרו כמה אלפי קבוצות דתיות )denominations( ואוסף 

אינסופי לכאורה של וריאציות בתיאולוגיה, בצורות ארגוניות, בחיי הכנסייה, בסגידה ובמחויבויות 

אתיות. כשאנחנו משווים את הנצרות לקהילות דתיות אחרות, אנחנו נעשים מודעים עד מהרה לעובדה 

שההבדלים בין התיאולוגיות והסגנונות של הטקסים בתוך הנצרות הם רבים כמעט כמו ההבדלים בין 

המחשבה והסגידה הנוצריות לאלה של קהילות דתיות אחרות.

כמו כן, כפי שווילסון מציין, וכפי שדור של מבחנים של בית-המשפט מאמת, אתגר גדול לסובלנות 

הדתית הוא הרחבת הבנתנו של התופעה ושל קהילות שאנחנו יכולים בצדק לכלול תחת המונח "דת". 

רק מעטים היום יסלקו קבוצות הינדואיסטיות ובודהיסטיות אל חשכת החלל החיצון. כמה מהדתות 

החדשות יותר שצצו נאלצו להיאבק למען הזכות להתקיים כדתות. אמונות לא-תיאיסטיות חדשות 

יותר שמתרכזות באדם ממחישות במידה רבה שדת יכולה להתקיים ואכן מתקיימת אפילו ללא הכרה 

באלוהות או באמת שהתגלתה.
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vii עמוד

לבסוף, וילסון גם טוען במפורש שהעובדה שאיננו מודעים לגיוון שקרוב לוודאי כבר קיים בשכונתנו היא 

בעצמה מחסום גדול להתפשטות הסובלנות ולהרחבת חופש הדת. אנחנו נוטים להעריך את הדבר המּוּכר 

ולמצוא סיבות להשמיץ את אלה שעיסוקיהם נחשבים שונים בעינינו ושאת ההיגיון הפנימי שלהם איננו 

מבינים. אנחנו מוצאים שקל יותר להציג בצורה מגוחכת את חיי הדת של מישהו אחר מאשר להשקיע 

את האנרגיה כדי לאתר היבטים של דמיון והערכה חיובית.

לכן מאמר זה מוגש על-ידי 'המכון לחקר הדת באמריקה' כמפת התמצאות ראשונית של עולם הביטוי 

הדתי שסובב כל אחד מאיתנו. הוא מספק כמה אמצעים נטולי שיפוט נחוצים ביותר שאיתם נוכל להתחיל 

להבין את טבען של קבוצות דתיות וקהילות ספיריטואליות שונות, אפילו אלה שלא צוינו וגם לא נבחרו 

לדיון על-ידי הכותב, בין אם הן כנסיות מבוססות ותיקות או אמונות חדשות מודרניות.

 ג' גורדון מלטון 

 המכון לחקר הדת באמריקה 

מאי 1995

המכון לחקר הדת באמריקה נוסד ב-1969 כמתקן מחקר על קבוצות דתיות וארגונים דתיים בצפון 

בשנות ה-90 של המאה ה-20, כאשר התרחש קונצנזוס מסוים על שילוב הידע שלנו על דתות  אמריקה. 

הוא מממן את 'האוסף הדתי  חדשות, הוא הרחיב את תחום העניין שלו לאירופה, לאפריקה ולאסיה. 

האמריקאי' בספריית דווידסון של אוניברסיטת קליפורניה-סנטה ברברה ומפרסם מגוון ספרי עיון 

ומונוגרפיות מלומדות על קבוצות ותופעות דתיות שונות.
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האדם  יות  זכו  .I 

הדת וחופש 

מאז סוף מלחמת-העולם השנייה זכותם של כל בני האדם לחופש 

הדת הוכרזה בהחלטות של גופים בינלאומיים שונים, לרבות האו"ם, 

מועצת אירופה ובהסכמי הלסינקי. ממשלות מצּוות לא רק לזנוח כל 

קווי מדיניות קודמים של רדיפה דתית, אלא גם לפעול מיוזמתן להגנה 

על חירות דתית, כל עוד העיסוקים הדתיים של כת או קבוצה דתית 

מסוימת אינם מתנגשים עם החוק הפלילי הרגיל או פולשים לזכויות 

של אזרחים אחרים. במיוחד בהיעדר קונצנזוס אקדמי על ההגדרה 

של דת, החלטות מסוג זה אינן מבטיחות את הביטול של כל צורות 

האפליה הדתית. ייתכן שהעדפה ממשלתית לדת אחת )או יותר( עדיין 

קיימת, כפי שניתן לראות בביסוסן בחוק של דתות מסוימות במדינות 

אירופאיות שונות. העדפה מסוג זה עשויה להעניק יתרונות כלכליים, 

במיוחד פיסקאליים, לגופים דתיים מסוימים, וכן פריבילגיות חברתיות 

ואפילו פוליטיות שנשללות מדתות אחרות. אפילו במקומות שבהם לא 

משתמשים בגלוי באמצעים מפלים )בחוק, במנהגים או בתקדימים(, 

 סובלנות 
דתית

ומגוון הדתות

Ph.D. ,בריאן ר' וילסון 
עמית אמריטוס

 אוניברסיטת אוקספורד
אנגליה

28 באפריל 1995
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עמוד 2

עשויות להיות גישות ממשלתיות או חברתיות שונות שמעדיפות סוגים מסוימים של גופים דתיים על פני 

אחרים. באופן ספציפי, ייתכן שיתעורר חשד רשמי או ציבורי לגבי ארגונים דתיים מסוימים, במיוחד 

כאשר הלימודים והעיסוקים של קבוצה דתית אינם מוכרים באופן כללי – אינם מוכרים עד כדי כך 

שלדעת הציבור או פקידי הממשל הם עשויים להיראות כאילו הם "לא באמת דתיים". הציבור, ולעתים 

הרשויות, יוצרים סטריאוטיפ של ְלמה דת אמורה להידמות ואיך מאמינים דתיים אמורים להתנהג. 

גופים שמתרחקים בצורה קיצונית מדי מהמודל הזה, מודל שאף ייתכן שנוצר באופן לא מודע, ייתפסו 

כלא ראויים להרחבת הסובלנות הדתית הרגילה כך שתכלול גם אותם. אכן, ייתכן שהם ייראו כאילו 

הם מחוץ לקטגוריה של מה בכלל אמור להיחשב לדת, או אף ייאלצו להתמודד עם הטענה שהם פועלים 

בדרכים שמתנגשות עם החוק.

ו נ בימי דתי  ן  ו ו מג  .I I

בחמשת העשורים האחרונים, מגוון הדתות בחברות המערביות גדל בצורה משמעותית. היתה צמיחה 

דרמתית במספר הגופים הדתיים החדשים, שכמה מהם יובאו לאחרונה למערב, בעיקר מהמזרח. 

הפלורליזם הדתי המוקדם יותר, שכמעט כולו הוגבל לווריאציות בתוך הנצרות, הורחב וכולל תפיסות 

חדשות של רוחניות ותנועות חדשות שנובעות ממסורות דתיות אחרות. הלימודים, העקרונות, העיסוקים 

ודפוסי הארגון של גופים שונים אלו – בין אם הם מקומיים או מיובאים – שונים מאוד זה מזה, ולעתים 

קרובות שונים לגמרי מהמאפיינים התואמים של כנסיות או כתות מסורתיות. עם זאת, יש להבהיר 

שהחפיפה בקריאה לחופש דתי מצד גופים בינלאומיים, והצמיחה המהירה של תנועות דתיות חדשות, היו 

מקריות. ההחלטות של גופים בינלאומיים לא כוונו במיוחד לסוגיות של סובלנות כלפי דתות חדשות אלה. 

נהפוך הוא, הן עסקו בעיקר בחופש הדת בעולם הקומוניסטי, ולידידות בין האמונות הגדולות השונות 

בחברות פלורליסטיות מבחינה דתית. צמיחתם של מיעוטים רוחניים חדשים רבים כל-כך במערב היתה 

מקרית, ורוח הסובלנות שנתמכה על-ידי גופים בינלאומיים – סובלנות שהם בהחלט זכאים לה – לא 

תמיד הוענקה להם בקלות רבה.

הנוצרית במסורת  הסובלנות   .I I I

למרות שאוטוריטות נוצריות מטיפות היום לא מעט לסובלנות, חשוב לזכור שמסורת הנצרות היא מסורת 

של חוסר סובלנות. שלא כמו רוב הדתות בנות זמננו, הנצרות היתה, מאז ימי פאולוס, דת בלבדית, 

שאסרה על חסידיה לסגוד לאלים אחרים או לעסוק בעיסוקים זרים. היא גם היתה דת אוניברסלית 

אשר הכריזה על עצמה בתור הדת האמיתית היחידה לכל המין האנושי. בעוד שהיהדות היתה גם היא 

דת בלבדית, היא לא היתה אוניברסלית – ולא היתה בחירה דתית שהיתה בדרך כלל זמינה לאלה שלא 

היו יהודים במוצאם האתני. בניגוד לכך, הנצרות לימדה שזו הדת התקפה היחידה לכולם. זו היתה דת 

צריכים לבחור בה. לפיכך, הנצרות היתה גם דת  וולונטריסטית שבני אדם היו חופשיים לבחור בה, והיו 

מיסיונרית, שביקשה לשכנע אנשים שכל הדתות האחרות הן רעות, וגינתה אותן בתור שכאלה.
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במשך מאות שנים, הכנסייה הנוצרית הפכה זאת למשימתה העיקרית להמיר את דתם של עובדי האלילים, 

שביניהם היא כללה את בני כל האמונות האחרות. בשעה שעובדי האלילים היו צריכים להמיר את דתם, 

אלו שהכירו את "האמונה האמיתית" אבל באופן כלשהו הטילו ספק בתורת הכנסייה נידונו לא רק 

לנידוי מהכנסייה אלא גם לחיסול בהמתה )הדרישה הסמכותית של תומס אקווינס(.

חוסר הסובלנות הנוצרי כלפי כל האמונות האחרות התמתן רק באמצעות הרפורמציה, וגם אז רק 

בהדרגה. צורות הביטוי המוקדמות של סובלנות במרכז אירופה התייחסו בתחילה רק לנסיכים, שנתיניהם 

נדרשו לאמץ את האמונה, קתולית או לותרנית, של שליטם לפי העיקרון שאומץ בחוזה של שלום אוגסבורג 

ב-1555, של eius religio ,cuius regio ]זה אשר לו סמכות השלטון, לו סמכות קביעת הדת[. בטריטוריות 

השונות שהושפעו מהכנסייה הפרוטסטנטית הקלוויניסטית, הסובלנות הורחבה לעתים מאוחר יותר כלפי 

הקלוויניסטים, אבל הכתות של הרפורמציה ה-"רדיקלית" כביכול – הַאַנבפטיסטים וההוטרים – ומאוחר 

יותר, הסוציניאנים והאוניטריאנים המשיכו להירדף, בעוד שכלפי האתיאיסטים אין להפגין כל סובלנות 

כלל ועיקר, על פי תיאוריות הסובלנות שהועלו אפילו על-ידי פילוסופים נאורים כמו ג'ון לֹוק.

בסופו של דבר, העקרונות שאומצו על-ידי הרפורמציה של "תנ"ך פתוח" ו-"כמורה של כל המאמינים" 

הובילו לשחיקת הנטיות לחוסר סובלנות שקודשו בנצרות המסורתית. קבוצות בדלניות השיגו זכויות 

מוגבלות לסגוד בדרך המועדפת עליהם, באופן בולט מאוד באנגליה תחת החקיקה של ויליאם ומרי 

ב-1689. ההגבלות נשארו, ונחלשו רק בהדרגה ובסופו של דבר בוטלו במאתיים השנים שלאחר מכן. 

בהדרגה המעמדות השולטים באירופה החלו לנטוש את התיאוריה שלכידּות חברתית תלויה במידה 

רבה בקיום קונפורמיות דתית. הלקח הובן בצורה ממוקדת יותר בארצות-הברית, שם היה צורך לשכן 

אוכלוסייה מגוונת מבחינה דתית )שכללה פליטים רבים מרדיפות דתיות באירופה(. את הערובה הטובה 

ביותר נגד מחלוקות חברתיות בחברה כזו פלורליסטית מבחינה דתית לא ניתן למצוא בניסיון לכפות 

קונפורמיות דתית אלא בביסוס סובלנות דתית כעיקרון שמתעלה מעל לדוקטרינות ולאמונות של דת 

מסוימת אחת. בניגוד להנחות האירופיות הישנות באשר לצורך בלכידות דתית, בארצות-הברית הכירו 

בעובדה שעיקרון הסובלנות היה הכרחי לצורך הלכידות החברתית של אוכלוסייה שכבר היתה מגוונת 

מבחינה דתית. לפיכך, בהקשר האמריקאי, סובלנות וחופש הדת נוצרו כעקרונות שנמצאים מעל כל 

מערכת דתית. עצם הקמתה של מדינה חילונית, שבה רשויות השלטון לא ביססו את הדת וגם לא הפגינו 

משוא פנים כלפי דת אחת על פני אחרת, הפכה לערובה הראשונה לזכויות הדת.

תרבותית  תחימה   .IV 

דת של  בהגדרה 

טווח הווריאציה הדתית שאליו הגיעו עקרונות הסובלנות וחוסר האפליה היה בתחילה צר למדי, וכלל 

רק מספר מוגבל של קבוצות נוצריות, ובאופן פחות שוויוני, את היהודים. התפיסה של מה מרכיב דת 

התבססה על המגוון הזה של תנועות יהודיות-נוצריות. הדת ככזו נתפסה למעשה כשם נרדף לנצרות, 

HEB Religious Toleration.indd   3 4/11/2017   9:47:08 AM



עמוד 4

והמומחים לדת היו תיאולוגים שבעצמם היו נוצרים מסורים. הם אלו שבאופן מסורתי סיפקו את 

ההגדרות למה שמרכיב דת, והמושגים שלהם עוצבו באופן בלתי נמנע במונחים נוצריים בלבד. ניתן 

להתייחס להגדרות שהתיאולוגים נתנו לדת כהגדרות שהיו בעיקרן אקדמיות, אך השפעתן מתבטאת 

בתחומים אחרים מעשיים יותר, כשאחד מהחשובים בהם הוא בתי-המשפט, לעתים עם תוצאות מאוד 

לא הוגנות. לדוגמה, מקרה שניתן לראות דרכו את התוצאה האבסורדית שהושגה מהגדרה צרה ותחומה 

מבחינה תרבותית של דת אשר אומצה על-ידי בית-המשפט, היתה תיק משפטי באנגליה בסוף 1754, שבו 

השופט, הלורד הרדוויק, פסק שלמרות שיש להתייחס לדת כאל מוסד צדקה, לימודי היהדות אינם כאלה, 

והוא פסק שהכספים שהשאיר בעל צוואה למטרת הוראת היהדות צריכים לעבור תחת זאת להוראת 

הנצרות. עבור בתי-המשפט באותה עת, המונח "דת" לא כלל את היהדות: משמעותו היתה רק הנצרות.

דת של  יות  מודרנ הגדרות   .V

חוק ותיאולוגיה הם שניהם דיסציפלינות נורמטיביות, וכתוצאה מכך הדעה הקדומה של נקודת המבט 

הנורמטיבית שבה הם מחויבים להחזיק משפיעה על הגדרותיהם והשערותיהם. ככל שההשכלה המודרנית 

הרחיבה את היכרותנו עם תרבויות אחרות, כך היה ניתן לזהות שמה שהוגדר באופן הולם בתור "דת" סוטה 

לעתים קרובות בפרטים רבים מבחינת האמונה, העיסוק וההסדרים המוסדיים מאלה שמאפיינים את הנצרות. 

כתוצאה מכך חיפשנו הגדרה מקיפה יותר של דת, כזו שמכירה בכך שחברות אחרות גם הן מצדדות באמונות 

דתיות, עוסקות בעיסוקים דתיים ומחזיקות מוסדות דתיים, שונים ככל שיהיו מהתפיסות הנוצריות. היכרות 

גדולה יותר עם מספר רב של מקרים אמפיריים הפכה לבלתי אפשרית את ההנחה שהעלו אפילו פרשנים 

אקדמאים רציניים במאה התשע-עשרה, שלאנשים שאינם נוצרים, יהודים ומוסלמים לא היתה "שום דת".

אתית מבחינה  ניטרליות  הגדרות   .VI

למרות שהדת עצמה היא תמיד נורמטיבית, מאחר שכל דת שונה מאחרות, מומחים מודרניים ללימודי הדת 

)אנתרופולוגים, סוציולוגים וחוקרי דת השוואתית( מבקשים לדון בקונספט הנורמטיבי מבלי שהם עצמם 

ייעשו מחויבים לו. מלומדים מודרניים מבקשים לשמור על אובייקטיביות ועל ניטרליות אתית. אך הפיתוח של 

ניטרליות מחשבתית בלימודי הדת הושגה לאט מאוד. כמה מחקרים בני זמננו בדת השוואתית עדיין חושפים 

דעות קדומות. אפילו במדעי החברה, שבמפורש מחויבים לחקירה אובייקטיבית לחלוטין, דעות קדומות 

מסוימות נראות בבירור בעבודה שנעשתה בשנים שבין המלחמות. במיוחד, העובדה שלעתים קרובות הניחו ללא 

כל סיבה מוצדקת שמסלול השינוי של הדת היה מקביל לתהליך האבולוציה הביולוגית, ושהדת של האומות 

המתקדמות ביותר היתה בהכרח "גבוהה" מזו של עמים אחרים. הנחה זו התקבלה בקלות על-ידי מלומדים 

נוצרים. אחרים )באופן בולט סר ג'יימס פרייזר( האמינו שהדת היא צעד אבולוציוני בדרך מכישוף למדע.

היום המלומדים כבר לא מניחים יותר שהאמונה באלוהות אחת היא במובן מסוים צורה גבוהה יותר של 

דת מאשר האמונה בכמה אלוהויות או באף אחת. הם מכירים בכך שדת עשויה להניח את קיומו של אל 

אנתרופומורפי, צורה אחרת כלשהי של אלוהות, ישות עליונה, ריבוי של רוחות או של אבות קדמונים, 
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עיקרון או חוק אוניברסליים, או איזשהו ביטוי אחר של אמונה אולטימטיבית, כגון "בסיס ההוויה". 

העובדה שסביר להניח שמושגים דתיים יהיו מופשטים יותר בתרבויות ובהקשרים מתוחכמים יותר 

מבחינה אינטלקטואלית, אינה נתפסת כצידוק להגדרת דתות כאלה בתור "גבוהות יותר".

עם העלייה במודעות של המלומדים לגיוון האמפירי של דת בחברות שונות, תפיסתם לגבי מה מהווה דת 

נאלצה להשתנות גם היא, והחלה לרמז באופן הולך וגובר על תופעות שהיה להן דמיון משפחתי יותר מאשר 

על זהות משותפת, ושבאו לידי ביטוי בדפוסי התנהגות במקום במהות עצמה. התחוור להם שלא ניתן 

להגדיר דת במונחים שהם ספציפיים למסורת מסוימת אחת. לפיכך, הפריטים הקונקרטיים שהיו שייכים 

לנצרות, ושבכל שלב מוקדם יותר נחשבו לחיוניים להגדרה של דת, נתפסו עכשיו בתור דוגמאות גרידא של 

קטגוריות כלליות יותר שהגדרה עשויה לכלול. התיאור המפורט של מרכיבים קונקרטיים מסוג זה הוחלף 

בניסוחים מופשטים יותר שכללו מגוון של סוגי אמונות, עיסוקים ומוסדות אשר, למרות היותם רחוקים 

מלהיות זהים במהותם, יכלו להיחשב למקבילים בתפקודם. ברגע שפותחה הבנה מושגית מעין זו, היה מובן 

שבכל חברה היו אמונות שהתעלו מעבר למציאות אמפירית ידועה, והיו עיסוקים שנועדו לגרום לבני אדם 

ליצור מגע או יחסי קרבה עם העל-טבעי. ברוב החברות היו גם אנשים שלקחו על עצמם את התפקידים 

המיוחדים הקשורים לשאיפה זו. ביחד, מרכיבים אלה הוכרו בתור המרכיבים של דת, ללא קשר למהות 

האמונות, לטבעם של העיסוקים עצמם או למעמד הפורמאלי של בעלי התפקידים שנתנו את שירותיהם.

עצמה הדת  בתוך  ובעיסוק  באמונה  עקביות   .VII

דבר נוסף שזכה להכרה היה שדתות בשום אופן לא היו תמיד עקביות בתוך עצמן. אפילו בחברות 

שבטיות קטנות יחסית היו לעתים קרובות פולחנים ומיתוסים מורכבים במידה משמעותית שלעתים 

קרובות לא הצליחו לכונן מערכת עקבית וקוהרנטית אחת שהיתה מאוחדת בתוך עצמה. דת עוברת 

שינוי, ומתרחשת גדילה הן בכמות המיתוסים והן בכמות הטקסים כאשר נוצר מגע בין חברה אחת 

לעמים שכנים או פולשים. פולחנים שונים ואמונות שונות עשויים להיקשר למצבים ולצרכים שונים 

)לדוגמה, להביא את הגשם; להבטיח פוריות של יבולים, של בעלי חיים ושל נשים; לספק הגנה; 

לחזק בריתות; לעבור טקסי קבלה לקבוצות גיל וכו'(. כל הפעילויות מסוג זה מכוונות לעבר גורמים 

על-טבעיים )אך מוגדרים( והמלומדים מכירים בהם כדתיים. תקנוני האמונה הדתית והיישום בחברות 

מתקדמות יותר מבחינה טכנית מנוסחים בדרך כלל בצורה יותר מורכבת, ומציגים מידה רבה יותר 

של לכידות ויציבות פנימיות אבל אפילו במערכות מתקדמות ממשיכים להתקיים מרכיבים של גיוון. 

שום מערכת תיאולוגית או ארגון שיטתי של אמונות הקשורות לעל-טבעי, באף אחת מהדתות הגדולות 

בעולם, אינם קוהרנטים במלואם. תמיד יש שרידים בלתי מוסברים, ולעתים סתירות בגלוי. ברוב 

החברות, אם לא בכולן, ממשיכים להתקיים בקרב האוכלוסייה הכללית שרידים של מגמות דתיות 

מוקדמות יותר כגון מרכיבים דתיים עממיים. מערכות דתיות שהוחלפו משאירות לעתים קרובות 

את משקעיהן על אלו שמחליפות אותן. לכן, העיסוקים של הגשת מנחות מקודשות וארגון תהלוכות 

במקדשים, המאפיינים את הכתות הפגאניות באימפריה הרומית, מצאו את דרכם אל הפעילויות 

הנוצריות, בדיוק כפי שהמיתוסים המוקדמים יותר של המזרח התיכון השתקפו בתורה הנוצרית. 
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עמוד 6

בתקופה הרומית, אלוהויות פגאניות שונו כליל והפכו בקלות לקדושים נוצריים, ולאחרונה, תהליך 

דומה התרחש באמריקה הלטינית. פרט למרכיבים שיוריים אלה שמתמידים מהדת העממית, הכתבים 

המקודשים של כל הדתות הגדולות מבטאים סתירות פנימיות וחוסר עקביות. בדת מטבעה יש לעתים 

קרובות כפל משמעויות: השפה הדתית אינה מתיימרת להיות מדעית באופן קליני; היא מנסה להיות 

פואטית, לעורר זיכרונות ולעתים לעורר רגשות במקום להיות קוגניטיבית באופן צר. שפה כזו יכולה 

לעתים קרובות להתפרש מחדש, להתקבל באופן מילולי, באופן אלגורי, בהשאלה או באופן סימבולי, 

וכך להפיק תגובות מגוונות. מקורות אלה ואחרים, במיוחד כאשר מומחי דת ביקשו ליישב הצהרות 

דתיות בעזרת ראיות אמפיריות, פתחו פתח להבדלים בין המלומדים האלה, שלעתים אימצו סכמות 

פרשניות ועקרונות פרשניים מנוגדים שלעתים הזינו מסורות שונות זו מזו אפילו בתוך מה שמוכר 

בדרך כלל בתור האורתודוקסיה. סוגיות אלה, אם כן, מהוות מקור אחד לגיוון הדתי: מקור אחר 

נגרם מנון-קונפורמיזם מכוון.

נפורמיזם ן-קו ו הנ שכיחות   .VIII

לבד מן ההתפתחות של אסכולות נבדלות במסורת המיינסטרים, בחברות מתקדמות, התרחקות מכוונת 

ומודעת מהאורתודוקסיה היתה גם היא תופעה שכיחה. נוצרים, יהודים ומוסלמים נחלקים לקבוצות 

האורתודוקסיות )של כל האסכולות( ולקבוצות הנון-קונפורמיסטיות שנוהגות לפי דפוס מתפלג של 

העיסוק הדתי, תומכות באמונות שסוטות מהמקובל ויוצרות מוסדות נפרדים משלהן. הנון-קונפורמיזם 

בולט בעיקר בהקשרים שבהם שכיחה בלעדיות דתית: כלומר, שבהם האינדיבידואל נדרש, אם הוא דבק 

בדת אחת, לכפור בנאמנותו לכל האחרות – דפוס של מחויבות שנדרשת בחומרה במסורת הנוצרית. לאחר 

שכמה ממשלות אירופאיות הפסיקו לצוות על צורות ספציפיות של דת לנתיניהן, ולאחר שהן צמצמו 

במידת מה, לפחות באופן פורמאלי, אפילו את ההעדפות המפלות שלהן לדת אחת על פני אחרת, המצב 

באותן מדינות התקרב יותר להידמות למצב השורר בארצות-הברית. כך בא לידי קיום מצב שמוגדר בתור 

"פלורליזם דתי". עם זאת, שוויון פורמאלי בין דתות בתוך חברה נתונה – שוויון, כפי שנאמר לעתים 

קרובות, בעיני החוק – לא צריך להסתיר את העובדה שלעתים קרובות האפליה ממשיכה להתקיים 

מבחינה אחת או אחרת. באנגליה, מגוון של חוקים שומרים על עליונות הכנסייה האנגליקנית, הכנסייה 

הממוסדת על פי חוק, שהמלך עומד בראשה כגוף חילוני. מספר בישופים אנגליקנים יושבים כדין בבית 

המחוקקים העליון, ומינויים אפיסקופליים נעשים על-ידי ראש הממשלה – בנוסף לאינדיקציות אחרות 

לטיפול מועדף. בארצות אירופאיות אחרות, סידורים מפלים שונים מעדיפים כנסייה מסורתית אחת או 

יותר על פני קבוצות פורשות אחרות או גופים דתיים חדשים. בדרך כלל ניתן למצוא באירופה חופש של 

עיסוק דתי, אבל גופים דתיים שונים עדיין חווים טיפול מובדל מצד המדינה, ונאלצים להיאבק בתקשורת 

המונים עוינת לעתים קרובות שפועלת לקדם חשד בציבור כלפי כל מה שאינו מּוּכר בדת. טיפול מובדל 

מסוג זה והעוינות הקשורה אליו נגרמים לפחות בחלקם מהמחויבות הנורמטיבית התמידית של רוב אלו 

שבאופן מסורתי עסקו, כ-"מומחים", בהגדרת הדת ובפירוט אופייה. בכל החברות ישנה מורשה של שפה 

מלומדת על דת אשר נושאת את החותם הנורמטיבי של מחויבות דתית. הגדרות ותיאורים מוקדמים 

של עיקרי הדת לעתים תכופות השתמשו במונחים מושאלים מהמסורות הדתיות של אלו שניסחו אותם. 
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עמוד 7

מדענים למדעי החברה מכירים ללא היסוס בכך שהשימוש במונחים שהם ייחודיים לדת אחת בהכרח 

יעוות את התיאור של דתות אחרות, ועשוי לעתים תכופות לכלול הנחות כוזבות לגבי אופיין ונטיותיהן. 

מושגים שהתפתחו בתוך מסורת תרבותית ודתית אחת יציגו באופן שגוי את מרכיבי הדת המקבילים 

מבחינה תפקודית אך נבדלים באופן פורמאלי בדת אחרת. מקרים של שימוש לא מתאים מסוג זה כוללים 

התייחסות ל-"כנסייה הבודהיסטית"; "הכמורה המוסלמית" או )בהתייחסות לשילוש הקדוש( "האלים 

הנוצרים". המונחים עצמם של "כנסייה" ו-"כמורה" נושאים קונוטציות ספציפיות רבות-עוצמה מבחינה 

תרבותית ומבנית, והתופעות שעליהן מיישמים אותם אינן דומות מבחינות רבות למקבילות התפקודיות 

שלהן במערכות דתיות אחרות. התכונות האינטלקטואליות, האידיאולוגיות, המוסריות והארגוניות 

שמאפיינות אותן הן ספציפיות למסורת הנוצרית, ושימוש במונחים אלה חייב להוביל לבלבול, להצגת 

הדברים בצורה שגויה ולציפיות כוזבות מדתות אחרות, ומכאן לחשדות ואולי לעוינות.

מופשטות הגדרות   .IX

אם המדינה אמורה להעניק שוויון לדתות, הכרחי לאמץ מונחים דפיניטיביים שיכללו את כל מגוון התופעות 

הדתיות. שימוש כזה בשפה מופשטת, שניתן להתייחס אליו כ-"קליני" מבחינת היותו לא נגוע במסורות 

ובתפיסות הספציפיות של דת מסוימת, לא יצליח בהכרח להקיף את כל התכונות המהותיות של כל אמונה 

ספציפית. הוא לא ימצה את ההיבטים הקוגניטיביים והרגשיים של אמונה, טקס, סימבוליות ומוסדות. גישה 

מדעית חברתית זו מאפשרת השוואה, ניתוח והסבר אובייקטיביים, אבל אינה מעבירה, וגם לא מעמידה פנים 

שהיא מעבירה, את כל מהותה של המשמעות הפנימית או המשיכה הרגשית שיש לדת עבור קהל המאמינים שלה.

המודרניות ההגדרות  מרכיבי   .X

אף הגדרה דפיניטיבית אחת של דת לא היתה מקובלת על כל המלומדים, אבל מספר מרכיבים, שנקבעו 

במונחים מופשטים באופן הולם, מופיעים לעתים תכופות בצירופים שונים בתור המאפיינים של דת. 

הם כוללים אמונות, עיסוקים, מערכות יחסים ומוסדות שקשורים אל:

כוחות על-טבעיים, כוחות עליונים, ישויות או שאיפות; א( 

הדאגות האולטימטיביות של האדם; ב( 

חפצים מקודשים )דברים שהם נבדלים ואסורים( של מסירות רוחנית; ג( 

גוף ששולט בגורלו של האדם; ד( 

בסיס ההוויה; ה( 

מקור של ידע או חוכמה טרנסצנדנטיים; ו( 

האופי המשותף של חיים דתיים. ז( 
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ההשלכות והפונקציות של דת מצוינות בתור:

מעניקות זהות אישית ו/או קבוצתית; א( 

מבססות מסגרת התמצאות; ב( 

מאפשרות יצירת עולם של משמעות מעשה ידי אדם; ג( 

מספקות עידוד ונחמה לגבי סיכויים לעזרה וגאולה; ד( 

גורמות לפיוס והשלמה של בני אדם ולשמירה על קהילה מוסרית. ה( 

בעוד שתכונות אלה יתקבלו בדרך כלל על-ידי המלומדים כמאפיינות את רוב הדתות אם לא את כולן, 

ייתכן שניווכח שהן יותר מדי רחבות מכדי לאפשר יישום קל בתחום המעשי כאשר, לדוגמה, ממשלות או 

מערכות משפטיות מודרניות מתמודדות עם המשימה של יישום קריטריונים מתאימים על המגוון הרב 

של דתות חדשות, או כאלה שיובאו לאחרונה, שיש להן כעת חסידים בחברות המערביות. למטרה זו, 

ייתכן שיהיה נחוץ קטלוג מתוחכם יותר של מאפיינים, שיכלול קטגוריות שכל אחת מהן מיוצגת לא בתור 

תנאי בל יעבור של דת, אלא כתכונות שניתן למצוא לעתים קרובות בראיות האמפיריות על כל קבוצה 

הטוענת למעמד של דת. אם כן, יש להתייחס לתכונות אלו, כפי שכבר ציינו, כ-"קווי דמיון של משפחה" 

חייב  קרוב לוודאי ניכר בדת, מבלי להציע שהוא  שניתנים לזיהוי. כך יש לראות כל פריט כמשהו שהוא 

להיות קיים כדי שתנועה או מערכת של רעיונות יוגדרו כדת.

הסתברותית סעיפים  רשימת   .XI

מה שיבוא עכשיו הוא רשימת פריטים שקרוב לוודאי שניתן למצוא אותם בכל תנועה, ארגון או מערכת 

דוקטרינות שעשויים להיחשב לדת. לא כל הפריטים האלה יימצאו בדרך כלל בכל מקרה נתון, ואפשר 

להחליט איזה אחוז מהם יצטרך להיות נוכח כדי שמערכת מסוימת של אמונות ועיסוקים תתאים 

לקבלת מעמד של דת. בהתחשב במשך הזמן הממושך של ההיסטוריה האנושית שלאורכו נוצרו 

דתות, הרשימה משקפת באופן בלתי נמנע מגוון רב של נטיות שמשקפות דרגות שונות של תחכום 

ברעיונות הדתיים, החל ממגמות של סוגי כישוף למיניהם שהן ספציפיות ביותר בקצה האחד, ועד 

לתפיסות מופשטות יחסית, מומחשות, או כפי שניתן לומר, שמימיות של ישויות וארגונים דתיים 

גדולים בקצה השני של הספקטרום. מטבע הדברים, ואפילו כשמביאים בחשבון גיוון פנימי ודרגות 

שונות של תחכום בקרב המאמינים באותה קבוצה, לא סביר שדת אחת תכלול את שני סוגי המגמות 

האלה במידה שווה, אם בכלל. מכאן, חייב להיות ברור שלא סביר שדת כלשהי תעמוד בדרישות של 

דת על-ידי השגת אישור במאה אחוז של כל סעיפי הרשימה ההסתברותית. המאפיינים האפשריים 

של דת הם כדלהלן:
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אמונה בגורם )או גורמים( שקיימים מעבר לתפיסה החושית הרגילה ושעשויים אפילו לכלול   )1(

סדר משוער מלא של קיום רוחני;

אמונה שגורם כזה לא רק משפיע על עולם הטבע ועל הסדר החברתי, אלא גם פועל עליהם   )2(

ישירות וייתכן שאפילו ברא אותם;

האמונה שבזמן מסוים בעבר התרחשה התערבות על-טבעית מפורשת בפעילויות האדם;  )3(

האמונה שגורמים על-טבעיים פיקחו על ההיסטוריה האנושית ועל גורלה: כשגורמים אלה   )4(

מתוארים בצורה אנתרופומורפית )מואנשים(, בדרך כלל משייכים להם מטרות מוגדרות;

האמונה שגורלו של האדם בתקופת החיים הנוכחית ובתקופת )או בתקופות( החיים שלאחר   )5(

המוות תלוי ביחסים שמתבססים עם גורמים טרנסצנדנטליים אלו, או על פיהם;

ייתכן )אם כי לא באופן קבוע( שמאמינים שבעוד שגורמים טרנסצנדנטיים עשויים להכתיב   )6(

באופן שרירותי את גורלו של אדם, אותו אדם יכול, אם יתנהג בדרך מוסכמת, להשפיע על 

קיומו בחיים אלו או בחייו העתידיים או בשניהם;

קיימות פעולות מוסכמות עבור פעילויות אינדיבידואליות, קולקטיביות או ייצוגיות – כלומר,   )7(

טקסים;

קיימים מרכיבים של פעולות פיוס שבאמצעותם יחידים או קבוצות רשאים לבקש עזרה   )8(

מיוחדת ממקורות על-טבעיים;

המאמינים מביעים, או במקרים מסוימים נדרשים להביע, דברי שבח, דבקות, הכרת תודה,   )9(

הכנעה או ציות, בדרך כלל בנוכחות ייצוגים סמליים של הגורם או הגורמים העל-טבעיים 

של הדת; צורות ביטוי של גישות כגון אלה מהוות סגידה;

שפה, עצמים, מקומות, מבנים ועונות שנה שמזוהים באופן ספציפי עם העל-טבעי הופכים   )10(

למקודשים ועשויים בעצמם להפוך למושא של יראת כבוד;

ישנן פעולות קבועות של טקס או של הצגת פריטי קודש בפני הקהל, ביטויים של דבקות,   )11(

חגיגה, תענית, כפרה משותפת, עלייה לרגל ושחזור או הנצחה של אירועים בחייהם הארציים 

של אלים, נביאים או מורים דגולים;
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אירועים של סגידה והצגת כתבי הדת יוצרים עבור המאמינים תחושת שותפות ויחסים של   )12(

רצון טוב, אחווה וזהות הדדית.

כללי מוסר מצּווים לעתים קרובות על המאמינים, למרות שהתחומים שבהם הם עוסקים   )13(

משתנים: הם עשויים להיות מנוסחים במונחים חוקיים וטקסיים, או שהם עשויים להיות 

מתוארים יותר בתור התנהגות שהולמת את הגישה של אתיקה גבוהה יותר שהיא פחות 

ספציפית;

דרישות  הן  החיים  לכל  ודבקות  ממושכת  מחויבות  למטרה,  רצינית  התייחסות   )14(

נורמטיביות;

בהתאם למעשיהם, המאמינים צוברים זכות או נקודות שחורות שאליהן קשור חשבון מוסרי   )15(

של שכר ועונש. הקשר המדויק בין פעולה לתוצאה משתנה, החל מתוצאות אוטומטיות 

שמתקבלות מסיבות נתונות וכלה באמונה שניתן לבטל נקודות שחורות אישיות על-ידי 

מעשים של דבקות ופעולות טקסיות, על-ידי וידוי והכאה על חטא, או על-ידי התערבות 

מיוחדת מצד גורמים על-טבעיים;

יש בדרך כלל קבוצה מיוחדת של בעלי תפקידים דתיים המשמשים כאפוטרופוסים של   )16(

תשמישי קדושה, כתבי קודש ומקומות קדושים; מומחים בתורת הדת, בניהול טקסים 

ובהדרכה רוחנית-דתית;

מומחים כאלה בדרך כלל מקבלים שכר עבור שירותיהם, בין אם באמצעות תרומות, מענקים   )17(

לשירותים מיוחדים, או באמצעות מלגות ממוסדות;

כשמומחים מקדישים את עצמם לארגון השיטתי של התורה הדתית, נטענת בדרך כלל   )18(

הטענה שידע דתי נותן פתרונות לכל הבעיות, ומסביר את המשמעות והמטרה בחיים, לעתים 

קרובות כולל הסברים שרומזים על המקור והפעולה של העולם הפיזיקלי ושל הפסיכולוגיה 

האנושית;

נטענת לגיטימציה לידע דתי ולמוסדות הדת על סמך התגלות ומסורת: חידוש בדרך כלל   )19(

מוצדק כשחזור;

טענות לגבי האמת בתורה והיעילות בטקסים אינן נתונות למבחן אמפירי, מאחר שהמטרות   )20(

הן בסופו של דבר טרנסצנדנטיות, ונדרשת אמונה הן עבור המטרות והן עבור האמצעים 

השרירותיים המומלצים להשגתן.
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היסטוריות יות  כישו דתות   .XII

רשימת הסעיפים שלעיל מוצגת במונחים של הכללה מופשטת יחסית, אבל דתות אמיתיות הן ישויות 

היסטוריות, לא מערכות שבנויות בצורה לוגית. הן כוללות מגוון רחב של עקרונות ארגון, תקנוני 

התנהגות ודפוסי אמונה, שנקבעו בתקופות היסטוריות שונות, שכל אחת מהן, בתוך אותה מסורת 

דתית נרחבת, היתה מאופיינת בהבנות מובהקות, לעתים מנוגדות, של דתיּות. בתוך דת אחת, חסידים 

של דרגות משתנות של תחכום מכירים לעתים קרובות באותו הזמן בדוקטרינות או בפרשנויות שונות 

של עיסוק טקסי. פריטים זהים של אמונה או של סגידה עשויים להיראות לאחדים כסימבוליים, 

ולאחרים בעלי עוצמה בעצם מהותם, ועם זאת שניהם קיימים במערכות דתיות שבהן לא היתה מידה 

רבה של החלפת רעיון סותר אחד באחר כצמיחה של תפיסות ופרשנויות במהלך ההיסטוריה. ההתאמה 

בין הדרכים השונות של הבנת האמונה והסגידה עשויה להתרחש במהלך הזמן, אבל כדי שהיא תקרה 

היא חייבת להסתמך על הסמכות והיעילות של המנהיגות כמו גם על המתכונת של ארגון. גיוון כזה 

בתוך מסורת דתית נתונה מסבך עוד יותר את התמונה הרחבה של הבדלים בין המסורות הדתיות 

הגדולות ואינספור חלוקות המשנה שלהן שפותחו עם הזמן. רשימת הסעיפים שלעיל מנסה להשתמש 

בקריטריונים מספיק נרחבים כדי לכלול את השפעות ההתפתחות הדתית, וכוללת את המרכיבים 

היותר מילוליים, קונקרטיים, אפילו אלה מהסוג של אמונה בכישוף שמתמידים בכמה רמות אפילו 

בתוך מערכות דתיות שהחלו לבטא ולהצדיק את אמונותיהן ואת פעילויותיהן במונחים מופשטים 

ומתוחכמים. ייתכן שכמה דתות, שהתפתחו לאחרונה, התחמקו במידה רבה או אפילו באופן מוחלט 

מהשפעת התפיסות הפרימיטיביות שקיימות בדתות אחרות, וייתכן שכתוצאה מכך, הן לא עומדות 

בקריטריון זה או אחר של הרשימה )שכוללת בהכרח סעיפים שנמצאים בראש ובראשונה במערכות 

דתיות עתיקות, ושלא תמיד שרדו בזמן שאותן דתות התפתחו(. לכן, האופי ההיסטורי וההתפתחותי של 

המחשבה והיישום הדתיים מרמז שדתות מעטות בלבד, אם בכלל, יתאימו במידה שווה בכל הסעיפים 

ברשימה שאמורה לכלול אינדיקציות שמביאות בחשבון את מגוון המינים שנכללים בתופעה של דת.

והכללה ן  ו ו י ג  .XIII

מכך נובע שבנקודות רבות, לא קל לבצע את ההכללה בנוגע לדת: בעוד שאנו מכירים בתופעה שמזוהה 

כ-"דת", יש להודות בקיומו של הגיוון הרב, בסוגיות רבות, בקרב הפריטים בתוך המין עצמו. אנשי 

המערב שיש להם נגיעה לדת מהווים לעתים תכופות קורבנות של דעות קדומות )לרוב לא במודע( שנובעות 

מהמסורת הנוצרית, אבל ברגע שמתעלמים מדעות קדומות כאלה, מתברר שרבים מהפריטים הקונקרטיים, 

לתנאי בל יעבור של הדת, לא יימצאו למעשה במערכות אחרות.  שלפי המודל הנוצרי עשויים להיחשב 

לכן, ברשימת הסעיפים שלעיל, ישנה הימנעות מהאזכור של ישות עליונה, מאחר שבעיני הבודהיסטים 

של הֶתָרוָואדה )ובודהיסטים רבים של המאהיאנה( אין למושג זה כל תקפות. לסגידה, שצוינה לעיל, יש 

השלכות שונות מאוד לבודהיסטים מהשלכותיה עבור נוצרים, ואפילו בתוך הנצרות יש מגוון רב של הבנות 

לגבי סגידה בקרב קבוצות דתיות שונות כגון הקתולים, הקלוויניסטים, אנשי המדע הנוצרי ועדי יהוה. 
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ברשימת הסעיפים אין כל התייחסות לעיקרי אמונה, שהם בעלי חשיבות מיוחדת במסורת הנוצרית, 

אך אין להם כזו חשיבות בדתות אחרות רבות, שבהן אורתופרקסיה )במובן של 'אורח חיים נכון'( היתה 

לעתים קרובות בעלת חשיבות גדולה יותר מהאורתודוקסיה )במובן של 'אמונה נכונה'(. אין כל אזכור 

של הנשמה, מרכזית כפי שהיא בנצרות האורתודוקסית, מפני שהרלוונטיות של מושג זה מוטלת בספק 

במידת מה ביהדות, והוא נשלל במפורש במספר גופים פורשים נוצריים )לדוגמה, האדוונטיסטים של היום 

השביעי ועדי יהוה, שלכל אחד מהם יש כיום מיליוני מאמינים ברחבי העולם, ואצל בני אחוות ישו ואותם 

פוריטנים, כולל ג'ון מילטון, שהיו ידועים בתור "מורליסטים", כלומר, מאמינים ששללו את קיומה של 

נשמה אלמותית(. הרשימה גם אינה מציינת את הגיהינום, מאחר שזהו עוד מושג שחסר ביהדות. אזכור 

המושג המופשט של העולם הבא הוא ביחיד או ברבים כדרך לכלול את שתי התפיסות השונות בנצרות, 

כלומר גלגול נשמות ותחיית המתים, וכן ההסברים השונים קמעה על גלגול נשמות בבודהיזם ובהינדואיזם. 

לכן, הרשימה מנסה לציין פריטים ברמת מופשטות גבוהה אבל גם להיות מעשית בכך שהיא מאפשרת 

את יצירת הזיהוי בין תחומים שבדרך כלל אופיינים לדברים שמהם מורכבת דת.

הבודהיזם דתות:  ן  בי ן  ו ו י ג  .XIV

הבודהיזם בולט כדוגמה עיקרית לדת שקוראת תיגר על ההנחה המרומזת שדת היא מונותאיסטית 

בהכרח. הבודהיזם הוא לא מערכת של אמונה מונותאיסטית, ואפילו באותם ענפים של הבודהיזם 

שבהם ישנה מחויבות נחרצת לרעיון שבודהא עצמו הוא מושיע, כמו לדוגמה בכתות הג'ודו שו והג'ודו 

שינשו )'הארץ הטהורה'( ביפן, תפיסה זו לא עומדת בסטנדרטים של התייחסות לבודהא כאל אל-בורא. 

הבודהיזם באופן כללי אינו שולל את קיומם ופעילותם של מגוון אלים, ובעוד שבכתות בודהיסטיות 

מסוימות הם עשויים להיות המושא להערכה ולריצוי, לא מוענק להם שום תפקיד חיוני בתוכניות שנקבעו 

בתורות הבודהיסטיות, ואומנם, כמו בני האדם, הם נחשבים לכפופים לחוקי הקארמה וגלגול הנשמות. 

כדי להמחיש את אופי הבודהיזם, ניתן להלן תיאור קצר של תורות הבודהיזם תרוואדה, הבודהיזם של 

סרי לנקה, בורמה, תאילנד וזה של קמבודיה, אשר בדרך כלל נחשב על-ידי מלומדים מהמערב למסורת 

העתיקה ביותר.

התרוואדה בודהיזם   .XV

הבודהיזם עוסק באדם ולא בעולם החומרי. העולם הפנומנלי נתפס כעולם ללא מהות ונמצא במצב קבוע 

של השתנות. האדם עצמו נתפס כבן-חלוף לא פחות מהעולם החומרי. הוא אינו ה-"אני" וגם לא מכיל 

את ה-"אני", אלא הוא צרור של תופעות וגופו הוא חלק מהעולם הפיזיקלי הארעי. האדם הוא איחוד 

של רצף תופעות נפשיות וגופניות, שתמיד מתפרק ומתפורר. הוא מורכב מחמש דרכים של "אחיזה": 

הגוף; קליטה חושית; הארה; תופעות מנטליות והכרה. הוא כפוף למחזור של התהוות ומעבר הלאה 

]סמסרה[. מצבו הוא מצב של סבל וזה מאפיין את כל הקיום. הסבל נגרם על-ידי תאווה ועל-ידי הנאה, 

והדחף של כל התורה הבודהיסטית הוא לשחרר את האדם מסבלו. הכול כפוף למחזור של לידה ומוות. 

מאמינים שלידה מחדש מתרחשת בממלכות שונות שנתפסות בצורה הירארכית, ובדרך כלל מיוצגות 
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כחמש: – בתור אלים, בתור גברים, בתור רוחות, בתור חיות או בגיהינום )ולעתים ממלכה שישית – בתור 

שדים(. מתוך כל המעמדות האלו, במעמדו של האדם השחרור מושג בקלות הרבה ביותר, גם אם עדיין 

רק במידה קלושה. החיות אינן אינטליגנטיות מספיק כדי לנסות להגיע לשחרור, והאלים יהירים מדי.

חוק של קארמה פועל כתהליך ניטרלי, שלא ניתן להשחיתו, שלפיו מעשים מהעבר מהווים גורמים שיש 

להם השלכות שנעשות אפקטיביות בתקופות החיים הבאות. לכן, המצב שבו אדם מתנסה בתקופת הקיום 

הנוכחית נחשב כאילו נגרם על-ידי מעשים מהעבר. למרות שהקארמה היא לא לגמרי דטרמיניסטית, 

האיכות, הנסיבות והמראה הפיזי נקבעים על-ידי קארמה. אף על פי כן, הפעולות נשארות חופשיות, 

והמניעים, כמו גם הפעולות, נותנים תוקף לקארמה. מאמינים שמעשים טובים משפרים את הסיכויים 

לתקופות חיים עתידיות. עם זאת, לידה מחדש לתוך תקופות חיים עתידיות אינה מרמזת על אמונה 

בנשמה, מאחר שהאדם אינו נחשב למי שיש לו המשכיות של קיום כנפש. כל תקופת חיים היא הדחף 

ללידה מחדש הבאה. לכן, ישנה "היווצרות מותנית", ותקופות החיים הן כמו חוליות בשרשרת סיבתית. 

לכל תקופת חיים יש תלות מותנית בתקופות חיים קודמות, כמו שמדליקים להבה אחת באמצעות אחרת.

בבודהיזם חסר גם רעיון החטא, כפריט מרכזי בתוכנית הנוצרית של גאולה ושליחה לגיהינום, כעוון נגד 

אל או אלים. תחת זאת ישנם מעשים טובים ולא טובים, שמובילים לעבר שחרור אולטימטיבי משרשרת 

הלידות מחדש והסבל או ממנו והלאה. האדם ננעל לתוך המערכת של לידות מחדש חוזרות ונשנות דרך 

תשוקה )השתוקקות(. הנאה, תאווה, עונג, היקשרות, ההשתוקקות להתהוות או להריסה, התוצאה של 

כולם חייבת להיות סבל. שחרור מהיקשרות ומהשתוקקות יגרום להפסקת הסבל. שחרור זה משרשרת 

הלידות מחדש מושג בתור נירוונה, הפסקת ההשתוקקות, וניתן להשיגו רק באמצעות הארה. אלו שפועלים 

למענו ישיגו אותו במוקדם או במאוחר, וכך ייפטרו מבערותם. הארה מוחלטת, שמביאה נירוונה, חייבת 

להיות מושגת על-ידי כל אדם לעצמו. בזמן שהוא רשאי להסתייע בהדרכה, הוא חייב, עם זאת, לסלול את 

הדרך לעצמו. בניגוד לתורת הנצרות האורתודוקסית, בבודהיזם תרוואדה טוענים ששום ישות אלוהית 

אינה יכולה לתווך עבור המאמין, וגם לא להגיש לו כל סיוע בחיפושו אחר גאולה, ושאיפה זו גם אינה 

יכולה להיות מושגת באמצעות תפילה. הנירוונה עצמה איננה ֵאינּות, כפי שהיא יוצגה במקרים מסוימים 

על-ידי הנוצרים, אלא נתפסת כמצב של אושר עילאי, אלמותיות, טוהר, אמת, ושלום נצחי, שמושגים 

על-ידי חיסול כל תשוקה. זהו המימוש של "אי-עצמיות".

פעילות מעשית לעבר השגת שחרור מתבטאת בסלילת הנתיב המתומן של נקודות מבט נכונות; החלטה 

נכונה; דיבור נכון; התנהגות נכונה; מחיה נכונה; מאמץ נכון; מודעות נכונה ומדיטציה נכונה. את כל 

הצווים האלה יש לקיים במקביל. אי-קיומם לא נחשב לחטא של מחדל, אלא רק להתנהגות שאינה 

תואמת את האינטרס האישי להשגת הארה. המאמינים גם נשבעים להתנזר מקיום עשרה איסורים; 

להתנזר מעשרת הקשרים הקושרים בני אדם לאגו; ולהתנזר מהמעשים הלא מוסריים האסורים. אבל 

הדגש הוא על עיסוק באדיבות טובת לב ולא רק בשמירת הקודים של מוסריות. כל הנקודה של עיסוק 

דתי היא להתגבר על הסבל על-ידי ההתגברות על האשליה של האגו, וכך לסכל את מחזור הלידות מחדש 

ואת גלגול הנשמות.
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כמו דתות עתיקות אחרות, הבודהיזם קיבל שרידים חיצוניים שהגיעו מהדתות העממיות באיזורים 

שבהם הוא הכה שורש, וכך אחד מה-"משקעים" הזרים הרבים שניתן למצוא הן באוסף הפורמאלי של 

הדוקטרינות העתיקות שלו והן ביישום בפועל של בודהיסטים בני ימינו בארצות התרוואדה הוא קבלת 

רעיון קיומם של אלים. ישויות אלה לא נחשבות לאובייקטים הנדרשים לסגידה, הן לא ממלאות שום 

תפקיד מיוחד, והן בסך הכול שוליות לתמות המרכזיות של תורת הגאולה הבודהיסטית, וממשיכות 

להתקיים רק כשרידים או כתוספות ממסורות דתיות אחרות שהבודהיזם המעשי מקבל ומאפשר אותם.

לבסוף, ניתן לציין שאין שום ארגון קהילתי מסורתי בבודהיזם. לנזירים אין שום מחויבויות שקשורות 

להנחיה הדתית של הקהילה. למרות שבעשורים האחרונים, כמה נזירים לקחו על עצמם לעתים משימות 

חינוכיות או עבדו למען רווחה סוציאלית, עיסוקיהם המסורתיים תמיד היו בראש ובראשונה, אם לא 

אך ורק, בגאולתם האישית, ולא בשירות קהילתי או בתמיכה רוחנית ככמרים לקהל המאמינים. הם 

מאפשרים לקהל המאמינים הזדמנויות לצבור נקודות טובות, ולפיכך ליצור קארמה טובה, אך ורק 

על-ידי נתינת הזדמנות להדיוטות לתת לנזירים נדבות באמצעות מילוי קערת הנדבות שכל אחד מהם 

נושא ושמסמלת את עונָים ואת תלותם.

סקירה זו של תורת הבודהיסט של התרוואדה מראה בבירור את הניגוד החריף בין דת זו לנצרות. אין 

שום אל-בורא, ולפיכך הסגידה היא מסוג שונה בצורה קיצונית מזו ששוררת בכנסיות הנוצריות. אין שום 

תפיסה של חטא מקורי, שום רעיון של גואל אישי או של התערבות אלוהית. לא קיים הרעיון של נשמה 

בת-אלמוות עם המשכיות של הכרה, והנירוונה או הלידות מחדש ללא סוף עומדת בניגוד חריף לרעיון 

הנוצרי המסורתי של תהילה או עונש נצחי. אין שום דואליזם של בשר ורוח. ובהחלט לא פחות חשוב, 

תפיסת ההיסטוריה אינה ליניארית, כמו זו שמוצאים בתוכנית הנוצרית של אושר קדמון, הנפילה של 

האדם, ההקרבה-העצמית העקיפה של אלוהות, אפוקליפסה גלובלית, ובסופו של דבר תחיית המתים 

של העילית שניצלה והשגת תהילה בגן עדן. התוכנית המחזורית של לידות מחדש היא אוריינטציה 

בעלת השלכות מעמיקות על היבטים אחרים של השקפת העולם הבודהיסטית, והיא שונה מהתפיסות 

המערביות של זמן, התקדמות, עבודה והישגים חומריים. למרות שבעבר, לעתים קרובות הבודהיזם גונה 

בתור מערכת אתיאיסטית, שהתייחסה לחוק אימפרסונלי בתור העוצמה האולטימטיבית בעולם, והיה 

מרוחק מתפיסות מערביות מסורתיות לגבי השאלה ְלמה צריכה להידמות "דת נכונה", הוא אף על פי 

כן מּוּכר היום בעולם כולו בתור דת.

ניזם י י ' הג דתות:  ן  בי ן  ו ו י ג  .XVI

ערעור לא פחות רדיקלי על התפיסות המערביות הצרות באשר לשאלה מה מהווה דת ניתן על-ידי הג'ייניזם, 

דת מוכרת בהודו, ודת שבדרך כלל נכללת ברשימת )בדרך כלל אחת-עשרה( הדתות הגדולות. סר צ'רלס 

אליוט כתב עליו "הג'ייניזם הוא אתיאיסטי, והאתיאיזם הזה ככלל אינו מצטדק וגם לא מתפלמס, אלא 

דאוואס, אלוהויות, אבל  מתקבל כגישה דתית טבעית". עם זאת, הג'יינים אינם שוללים את קיומם של 

ישויות אלו, לא פחות מבני אדם, נחשבות לכפופות לחוקי גלגול הנשמות והניוון, ואינן קובעות את גורלו 

של האדם. הג'יינים מאמינים שנשמות הן אינדיבידואליות ונצחיות. הן לא חלק מנשמה אוניברסלית. 
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נשמות וחומר אינם נוצרים וגם לא נהרסים. הגאולה תושג על-ידי שחרור הנשמה מהמרכיבים הזרים 

)מרכיבים קארמיים( שמכבידים עליה. מרכיבים שמשיגים גישה אל הנשמה באמצעות מעשי התשוקה 

של האדם. פעולות כאלה גורמות ללידה מחדש בקרב בעלי חיים או תכנים דוממים: מעשים ראויים 

הדאוואס. כעס, גאווה, רמייה ותאוות בצע הם המכשולים העיקריים  לשבח גורמים ללידה מחדש בקרב 

לשחרור הנשמה, ובהתנגדותו להם או בהיכנעותו להם, האדם אדון לגורלו. על-ידי הכנעת העצמי ואי 

פגיעה באף ישות, אפילו בחרקים מזיקים, ועל-ידי ניהול חיים סגפניים, האדם עשוי להשיג לידה מחדש 

כדאווה. כללי המוסר למאמין האדוק הם להפגין טוב-לב מבלי לקוות לתמורה; לשמוח ברווחתם של 

אחרים; לבקש להקל על מצוקותיהם של אנשים אחרים; ולהפגין סימפתיה כלפי הפושע. מאמינים 

שהשפלה-עצמית מחסלת קארמה שהצטברה. הג'ייניזם כולל אתיקה סגפנית, אבל זוהי סגפנות מסוג 

שונה למדי מזו שנידונה במסורת הנוצרית, כשהיא בה בעת יותר פאסיבית ויותר פטליסטית.

ההינדואיזם דתות:  ן  בי ן  ו ו י ג  .XVII

ההינדואיזם הוא דת נוספת שבשוני הקיצוני שלה אינה עומדת בקריטריונים המונותיאיסטיים של 

דת שניתן למצוא בארצות מערביות שונות. בצורתו הקלאסית, ניתן לייצג את ההינדואיזם כצורה של 

פנתיאיזם נון-דואליסטי, שבו הברהמין הוא האלוהות, הרוח, האבסולוטית אך האימפרסונלית שטבועה 

בכל הקיים. הברהמין נתפס בתור טוב ורע שאינם תלויים בעולם החומרי. הוא מיוצג לא כל-כך בתור 

בורא, בתור כוח נרחב שממנו נובעים כל הדברים ושאליו חוזרים כל הדברים. הוא לא רק קיים בכל 

הדברים אלא הוא כל הדברים. הנשמה המשוחררת מתאחדת איתו ומבינה ששום דבר אחר לא קיים. 

אולם, צורה זו של אלוהות מרוחקת מתפיסות האלוהות שניתן למצוא במונותיאיזם הנוצרי. בנוסף לכך, 

היא נמצאת בצד ייצוגים אחרים של אלוהויות רבות, אשר בהשתנותן ובשינוי צורתן מאחת לאחרת, 

מייצגות את ההיבטים הפוליתיאיסטיים של ההינדואיזם. בהתחשב בסובלנות שקיימת בתוך ההינדואיזם 

כלפי טענות ורעיונות אשר, מנקודת מבט של לוגיקה מערבית, סותרים זה את זה, יהיה זה בלתי אפשרי 

לטעון שההינדואיזם הוא במיוחד פנתיאיסטי או פוליתאיסטי: הוא בבירור שניהם. בכל מקרה, הוא 

נכשל במבחן היותו מערכת מונותיאיסטית שטוענת לקיומו של אל בורא, לקיומה של קוסמולוגיה 

דואליסטית, ולצורך מפורש בסגידה לאותו אלוהים, כמו הדעות הקדומות לגבי איך אמורה להיות דת 

שייתכן שהגיעו מאלו שמכירים רק את המסורות היהודיות-נוצריות-מוסלמיות.

הסאנקייה אסכולת  ההינדואיזם:   .XVIII

ההינדואיזם הוא דת בעלת גיוון פנימי רב. שש אסכולות פילוסופיות עתיקות ושונות זו מזו מוכרות 

בתור אורתודוקסיות. אחת מהן, הסאנקייה, היא לא תיאיסטית וגם לא פנתיאיסטית. כמו הג'ייניזם, 

הסאנקייה מלמדת שחומר קדמוני והנשמה האינדיבידואלית אינם נוצרים ואינם ניתנים להריסה. 

ניתן לשחרר את הנשמה על-ידי ידיעת האמת על היקום ועל-ידי שליטה בתשוקות. במספר טקסטים, 

הסאנקייה שוללת את קיומה של אלוהות עליונה מואנשת, ובכל מקרה, כל מושג של אלוהות נחשב 

למיותר ובאופן פוטנציאלי סותר את עצמו, מאחר שפעולת הקארמה שולטת בענייני האדם עד לאותה 

נקודה שבה הוא עצמו יכול להחליט שהוא צריך לנסות להשתחרר. ארבע המטרות של הסאנקייה דומות 
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לאלו של הבודהיזם: לדעת סבל, שממנו האדם חייב לשחרר את עצמו; להביא להפסקת הסבל; לקלוט 

את הגורם לסבל )אי היכולת להבחין בין נשמה לחומר(; וללמוד את האמצעים לשחרור, כלומר, ידע 

בעל אבחנה. כמו אסכולות אחרות, הסאנקייה מלמדת את עיקרון הקארמה: לידה מחדש היא תוצאה 

של פעולותיו של האדם, וגאולה היא בריחה מהמחזור של לידות מחדש.

הסאנקייה כוללת צורה של דואליזם. זהו לא הדואליזם הנוצרי של טוב ורע, אלא הבחנה רדיקלית בין 

נשמה לחומר. שניהם מהווים פריטים שאינם נוצרים אלא קיימים לעד. העולם נוצר כתוצאה מהתפתחותו 

של החומר. אולם הנשמה אינה משתנה. הנשמה סובלת משום שהיא שבויה בידי החומר, ועם זאת 

השבי הזה הוא אשליה. ברגע שהנשמה מודעת לכך שהיא אינה מהווה חלק מהעולם החומרי, העולם 

מפסיק להתקיים עבור אותה נשמה מסוימת, והיא חופשית. על פי התיאוריה של הסאנקייה, החומר 

עובר דרך התפתחות, התפרקות ושלווה. בהתפתחותו, החומר מייצר אינטלקט, אינדיבידואליות, את 

החושים, אופי מוסרי, רצון, ועיקרון ששורד את המוות ושעובר גלגול נשמות. האורגניזם הפיזי, מהיותו 

קשור לנשמה, הופך לישות חיה. אלא שבהקשר הזה בא לידי קיום חוסר הכרה: לא החומר כשלעצמו 

וגם לא הנשמה כשלעצמה ערים ומודעים. למרות שהנשמה היא מרכיב ְמַחֶיה, היא עצמה איננה החיים 

שמסתיימים במוות, והיא גם לא החיים שעוברים מהתקיימות אחת לאחרת. למרות שהיא עצמה אינה 

פועלת או סובלת, הנשמה משקפת את הסבל שמתרחש, ממש כמו מרָאה. היא לא האינטלקט, אלא 

ישות נצחית חסרת תשוקות. ישנן אינספור נשמות והן נבדלות זו מזו. השאיפה היא שהנשמה תשחרר 

עצמה מהאשליה וכך תשתחרר מהשבי. לאחר שחרורה, מצב הנשמה מקביל לנירוונה בבודהיזם. שחרור 

כזה עשוי להתרחש לפני המוות, ומשימת הנשמה המשוחררת היא ללמד אחרות. אחרי המוות, קיימת 

אפשרות לשחרור מוחלט ללא איום בלידה מחדש.

לסאנקייה אין כל התנגדות לאמונה באלוהויות עממיות, אך הן אינן חלק מהסדר התקף שלה. ידע על 

היקום הוא זה שמביא לגאולה. במובן זה, העניין המרכזי הוא שליטה בתשוקות ולא התנהגות מוסרית. 

פעולות טובות יכולות להפיק רק צורה נמוכה יותר של אושר. גם ַהְקָרבה אינה יעילה. הורדת ערכי המוסר 

למקום נחות יותר בערכו מזה של ידע, והזלזול בעבודות טובות יוצרים הבדלים מובהקים מדרישות 

הנצרות ומייצגים צורה שונה של דתיּות. לא אתיקה וגם לא טקסים הם חשובים לסאנקייה. גם כאן 

נראה בבירור ניגוד חד מהנצרות, שבה האתיקה והטקסים מהווים, אם כי בדרגות משתנות בקבוצות 

דתיות שונות, חלקים חיוניים מהמערכת הכוללת של אמונה וסגידה.

הפוליתיאיזם דתות:  ן  בי ן  ו ו י ג  .XIX

מהדוגמאות שלעיל על מערכות אמונה דתיות, ברור שאמונה בישות עליונה אינה קריטריון מספק 

לגבי דת. למרות הדעות הקדומות המיושנות של כמה פרשנים נוצרים שממשיכות להתקיים, נקודה 

זו בדרך כלל תקבל את תמיכתם של חוקרי דת השוואתית וסוציולוגים בתחום הדת. מעמד הדת לא 

יישלל מהבודהיזם, מהג'ייניזם או מההינדואיזם, למרות היעדר כל תפיסה לגבי קיומם של ישות עליונה 

או אל בורא. אם דוגמאות אלו של מערכות אמונה פנתיאיסטיות ואתיאיסטיות, שאף על פי כן הן 

דתיות ללא עוררין, מייצגות ניגוד לרעיונות הנוצריים באשר לשאלה ְלמה אמורה להידמות דת, כך 
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גם אמונות פוליתיאיסטיות, למרות שפחות קל להגישן בצורה מאורגנת או קוהרנטית, מייצגות ניגוד 

זה. הטאואיזם, שכעת נחשב בדרך כלל לדת בספרי העיון של דת השוואתית, מספק דוגמה כזאת. 

בניגוד לדתות שמושתתות על התגלות אלוהית, הטאואיזם משתמש בסגידה לטבע, מיסטיקה, פטליזם, 

התרחקות מפוליטיקה, כישוף ופולחן אבות. כבר מאות שנים הוא מוכר רשמית בסין כדת מאורגנת, עם 

מקדשים, סגידה ואנשי כמורה. הוא כלל התייחסות כלשהי לישויות על-טבעיות, כולל קיסר הירקן, לאו 

צזו, לינג פו )ראש הישויות העל-טבעיות( ושמונה בני האלמוות של הפולקלור הסיני, אל העיר, אל הבית, 

בין השאר, ביחד עם אינספור רוחות. אולם אין בטאואיזם בורא עליון, אל גואל מהסוג הנוצרי וביטוי 

של תיאולוגיה וקוסמולוגיה. הטאואיזם ממחיש את העובדה שדתות אינן עולות כשהן מפותחות לגמרי 

כמערכות של אמונה, עיסוק וארגון. הן עוברות תהליכי התפתחות בכל ההיבטים האלו, ולעתים מתחילות 

לכלול מרכיבים שעומדים בניגוד גמור לתפיסות מוקדמות יותר. צמיחתם של מיתוסים וטקסים ושינויים 

בארגון היו דבר שבשגרה בהיסטוריה של הדת, וכמה מהמרכיבים החדשים האלו נטמעים לעתים רק 

בחלקם ובשום אופן לא תמיד עולים בקנה אחד זה עם זה.

מודרנית דוגמה  דתות:  ן  בי ן  ו ו י ג  .XIXa

גיוון התפיסות של אלוהות, סגידה, גאולה ועניינים דתיים אחרים נעשה בולט אפילו יותר כאשר 

מרחיבים אותו מעבר למסורות הדתיות העתיקות הגדולות אל דתות מודרניות. תנועות דתיות חדשות 

אינן רק רבות במספרן אלא הן גם מגוונות מאוד בינן לבין עצמן. חלקן נובעות ממסורות נוצריות, 

לחלקן יש מקור אוריינטלי; יש שמבקשות להחיות מסורות מיסטיות; ואחרות מאמצות את המטפיזיקה 

)ניו אייג'(. למען מטרות מיידיות, רק כדי להדגיש  הספיריטואליסטית של תורות "העידן החדש" 

את טווח הביטויים של דתיּות, אנחנו יכולים להתייחס לדת ספציפית חדשה אחת שהיא שונה מכל 

אלה – סיינטולוגיה. מבחינות מסוימות, סיינטולוגיה נראית כדת הדומה לבודהיזם, לג'ייניזם ולמסורת 

הסאנקייה בהינדואיזם, אבל ההנחה שעליה מתבססת תורת הגאולה שלה היא הנחה של טכניקות 

תרפויטיות שיטתיות ומעשיות. היא מציעה לחסידיה נתיב הדרגתי של הארה רוחנית. היא טוענת לשחרר 

את חסידיה ממעמסת ההשפעות המטרידות של טראומות מהעבר, בין אם ההתנסות בהן היתה בהווה 

או בחיים קודמים. הסיינטולוגיה היא נטולת דֹוגמות, ולמרות שהיא מכירה בקיומה של ישות עליונה, 

שנקראת במונחים המופשטים שלה "הדינמיקה השמינית", היא נמנעת מלנסות לתאר את תכונותיה. 

כמו כן, ישות זו אינה המושא של תפילת תחנונים או של דבקות. מאמינים שהאדם הוא ישות רוחנית, 

תטן, שמשתכן בגופי אדם גשמיים בתקופות חיים עוקבות. למרות שהתטן אינו מהווה חלק מהעולם 

הפיזיקלי, אומרים שהוא הסתבך איתו, ורכש לעצמו בתהליך מיינד ריאקטיבי שמגיב באופן רגשי ולא 

רציונלי לכל דבר שמזכיר התנסויות מכאיבות וטראומתיות. הגאולה היא התהליך שבו אותו מיינד 

ריאקטיבי מופחת ולבסוף מחוסל, וכך מאפשר לאדם להגיע למלוא הפוטנציאל שלו בחיים. לכן, בעוד 

שבתוכנית הקארמית הבודהיסטית, אומרים שמעשים שאינם זכורים מהעבר קובעים באופן בלתי הפיך 

את ההתנסויות בתקופת החיים הנוכחית, הטכניקות של סיינטולוגיה, כך מאמינים, מאפשרות לאדם 

להיזכר, להתמודד ולהתגבר על ההשפעות הרעות של אירועים מטרידים מהעבר. השאיפה האולטימטיבית 

היא שהתטן יתקיים מחוץ לתחום הפיזי ולפיכך מחוץ לגוף – מצב שיש לו אנלוגיות בתפיסה הנוצרית 

של גאולת הנפש, אם כי זה מצב שמושג בנהלים שונים מאוד ומבוטא במונחים שונים מאוד.
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הסיינטולוגיה שונה באופן קיצוני הן מתורת הגאולה הנוצרית והן מהבודהיזם, בכך שהיא טוענת לקביעת 

סטנדרט אחיד לטכניקות המובילות לגאולה ולהסברתן באופן רציונלי. היא מיישמת שיטות טכניות 

מודרניות על שאיפות רוחניות בניסיון להכניס לתרגילים רוחניים ודאות ושימוש בשיטה שמוסברת 

באופן פרגמאטי. סיינטולוגיה, שהופיעה בתקופה שבה העולם החילוני נשלט באופן הולך וגובר על-ידי 

המדע, מחויבת גם לרעיון שהאדם צריך לחשוב בצורה רציונלית ולשלוט ברגשותיו המטרידים כאמצעי 

לעבר הארה רוחנית וגאולה. היא מייצגת זרם חשוב אחד במגוון הביטויים הדתיים של ימינו בתרבות 

דתית פלורליסטית.

הדתיות המסורות  בתוך  ן  ו ו י ג  .XX

הגיוון בין הדתות מלּווה בגיוון בתוך הדתות עצמן, אפילו בתוך מסורת אורתודוקסית אותנטית, כלומר, 

מבלי להתייחס לצורות הביטוי השונות של מחלוקות שכבר אזכרנו אותן קודם. חייבים להכיר בעובדה 

שעקביות אינה משאת הנפש הראשונה עבור דת, ואפילו הנצרות, שנהנתה מדפוסים מובנים הרבה 

יותר שיטתיים מכל דת אחרת, הן בדוקטרינות והן בארגון, עדיין משמרת ניסוחים לא מדויקים של 

דוקטרינות, ניסוחים דו-משמעיים, חוסר עקביות ואפילו סתירות מוחלטות. ואמנם, השפה הדתית 

המסורתית אפילו של הנצרות לא תמיד מנסה לחסל ניסוחים דו-משמעיים, אלא לפעמים אפילו מבקשת 

לתמוך בהם. שפה כזאת משמשת לא רק, וגם לא בהכרח בראש ובראשונה, לציין מאפיינים. יש לה 

פונקציות חשובות באותה מידה בעידוד תגובות רגשיות ובקביעת ערכים ונטיות. הערכים הקוגניטיביים, 

הרגשיים וההערכתיים מתערבבים זה בזה באופן שאינו ניתן להתרה בצורה די זרה לדרכי החשיבה 

המלומדות מבחינה מדעית. כתוצאה ממולטי-פונקציונליות זו, שפת הדת, כאשר בוחנים אותה באופן 

מדעי או פורנזי, לוקה בחסר לעתים תכופות בבהירות, בהגדרות ובייחודיות. ייתכן שזה ייחשב לנורמלי 

בדת, אפילו כאשר, כמו במקרה של הנצרות, הושקע מאמץ אינטלקטואלי בלתי פוסק במשך מאות שנים 

לבטא דוקטרינות דתיות בצורה קוהרנטית.

דתות של  והתפתחות  ן  ו ו י ג  .XXI

העובדה שדתות מתפתחות תורמת במידת מה לגיוון הפנימי של מסורת אורתודוקסית. ניתן לראות 

התפתחות כזו ישירות בכתבי הדת היהודיים-נוצריים, ובלי להכיר בתהליך זה קשה להתאים את 

האלוהות השבטית הנקמנית מהתיעוד התנ"כי של בני ישראל לישות האוניברסלית שנתפסת בצורה הרבה 

יותר רוחנית בכתבי הנביאים המאוחרים יותר ובברית החדשה. ניסיונות ליצור התאמה בין התיאורים 

השונים האלו של אלוהות גרמו למחלוקות בין כנסיות ותנועות ובתוכן, כמו גם בקרב תיאולוגים. ההנחות 

הבסיסיות של התיאולוגים הנוצרים השתנו בהתמדה במהלך הדורות, אבל אין כל קונצנזוס ביניהם, בעוד 

שבקרב ההדיוטות הנוצרים ניתן למצוא גישות מגוונות בצורה הרבה יותר נרחבת בנוגע לכל היסודות 

של אמונה. כמה מאותן גישות מאפיינות עמדות שבדרך כלל היו יותר מקובלות במאות הקודמות, 

והתמדתן בקרב כמה הדיוטות מבליטה את הצורך בהערכת התופעה של התפתחות דתית אם רוצים 

להבין את הגיוון בתוך מסורת אורתודוקסית אחת. לפיכך, כדי לתת דוגמאות, הנוצרים הליברליים 

ביותר, ה-"נאורים" כביכול, היום כבר לא מאמינים יותר בגיהינום או בשטן, אבל ישנם נוצרים רבים 
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שכן מאמינים, ולא רק אלו שמתוארים כ-"פונדמנטליסטים". או שוב, במאות ה-18 וה-19 רוב הנוצרים 

החזיקו באמונה בתחיית המתים של הגוף באופן עובדתי, אבל היום נראה שרק מיעוט של מאמינים 

אורתודוקסים תומכים בנקודה הזו של האמונה. ושוב, במשך מאות שנים נוצרים הטילו ספק בנבואה 

באשר לתאריך ּביאתו השנייה של ישו, אם הוא יקדים את תחילת המילניום החדש או יבוא אחריו, בעוד 

שנראה שרבים נטשו את האפשרות הזו לחלוטין.

דתית ואמונה  גיות  תיאולו דעות   .XXII

אם הסובלנות של דתות שונות גדלה, פקטור אחד שייתכן שגרם לכך שיהיה קשה לשלול את הסובלנות 

לדתות אחרות, אולי אף באופן מקרי, היה השוני ההולך וגדל בין האמונות של התיאולוגים לבין אלו 

של כמה מחברי הקהילה היותר מסורים למה שנראה להלכה כאותה תפיסת עולם דתית. חלק מחברי 

הקהילה ממשיכים להכריז על אמיתּות ההשראה המילולית של כתבי הקודש, בעוד שאחרים, שהם 

פחות בטוחים בהשראה המילולית, מאמינים אף על פי כן באותנטיות של מה שהם מבינים שכתבי הדת 

מעבירים. גם הכמרים, על אף שלעתים קרובות הם קרובים יותר למאמינים הרגילים שאינם כמרים 

מאשר התיאולוגים המקצועיים והאקדמיים, לעתים קרובות דוחים היום עיקרי אמונה מרכזיים. במהלך 

עשרות השנים האחרונות היו בישופים אנגליקניים ]כלומר אפיסקופלים[ אשר חלקו בגלוי על נקודות 

בסיסיות באמונה הנוצרית כגון לידת הבתולים של המשיח, תחיית המתים של ישו, וַהּביאה השנייה. ישנם 

מאמינים, בתוך אותה קבוצה דתית, שהרגישו ממורמרים ומזועזעים קשות. תיאולוגים הרחיקו לכת עוד 

יותר, כשכמה מהם חלקו על קיומה של ישות עליונה מהסוג שהכנסייה הנוצרית היללה באופן מסורתי. 

זרם זה של דעה היווה נושא לדיון מעמיק על-ידי כמה מהתיאולוגים המהוללים והמכובדים ביותר מבין 

התיאולוגים של העת החדשה, ובאופן ספציפי ניתן למצוא אותו בכתבים של דיטריך בונהופר ופול טיליך, 

אבל עשוי להיות מיוצג בקלות הרבה ביותר בביטוי הפופולארי והמשפיע של ג'ון א"ת רובינסון, הבישוף 

 .Honest to God ,של וולוויץ'. ב-1963, הבישוף סיכם את המגמה הזו בחשיבה הנוצרית בספרו רב-המכר

הוא הציג את הטיעונים של נטישת הרעיון של אלוהים כישות מואנשת שהיתה קיימת "אי שם" והטיל 

ספק בכל הרעיון של "תיאיזם נוצרי". הוא ציטט את בונהופר:

"האדם למד להתמודד עם כל השאלות החשובות מבלי לפנות לאלוהים כהיפותזה שעובדת. 

בשאלות בנוגע למדע, לאומנות, ואפילו לאתיקה, זה הפך לדבר מובן שרק לעתים רחוקות מישהו 

עדיין מעז לצאת נגדו. אבל במאה השנים האחרונות בערך, זה החל להיות יותר ויותר נכון גם 

לגבי שאלות בתחום הדת: מתברר שהכול מתנהל בלי 'אלוהים' בדיוק כמו קודם." ]עמ' 36[

מטיליך, הבישוף ציטט את הדברים הבאים:

"השם של העומק האינסופי והבלתי נדלה והבסיס של כל הקיום הוא אלוהים. עומק זה 

הוא המשמעות של המילה 'אלוהים'. אם למילה זו אין משמעות רבה עבורך, תרגם אותה, 

ודבר על המעמקים של חייך, על המקור לקיומך, על הדאגה האולטימטיבית שלך, על מה 

שאתה לוקח ברצינות וללא סייג ... זה אשר ֵידע על עומק ֵידע על אלוהים". ]עמ' 22[

HEB Religious Toleration.indd   19 4/11/2017   9:47:10 AM



עמוד 20

והבישוף מוסיף ואומר בעצמו:

"... כפי שהוא )טיליך( אומר, תיאיזם כפי שהוא מובן בדרך כלל 'הפך את אלוהים לאדם 

שמימי, מושלם לגמרי שמנהיג את העולם ואת האנושות' " ]עמ' 39[ ... אני משוכנע שטיליך 

צודק באומרו שמחאת האתיאיזם כנגד קיומו של אדם שהוא הגבוה ביותר היא צודקת." 

]עמ' 41[

בסופו של דבר לא נוכל לשכנע אנשים בקיומו של אלוהים 'אי שם' שהם חייבים להזמין 

אותו לעשות סדר בחייהם יותר מאשר נוכל לשכנע אותם לקחת ברצינות את האלים שעל 

האולימפוס." ]עמ' 43[; "לומר ש-'אלוהים הוא בן אנוש' פירושו לומר שלהאנשה יש משמעות 

אולטימטיבית בבניית היקום, שביחסים בין-אישיים אנו נוגעים במשמעות המוחלטת של 

הקיום יותר מבכל מקום אחר. ]עמ' 49-48[

בהבדילו בין ממשות לקיום, כדרך התיאולוגים, הבישוף טען שבסופו של דבר אלוהים היה ממשי, אבל 

שהוא לא קיים, מאחר שלהיות קיים פירושו להיות מוגבל במרחב ובזמן, על מנת להיות חלק מהיקום.

כפי שהוטל ספק ברעיון של ישות עליונה, כך גם הוטל ספק בהבנה המסורתית של ישו הנוצרי. פרשנות 

מחודשת של הברית החדשה ושל ישו האיש התנהלה גם בדרך החשיבה של חוגים תיאולוגיים מתקדמים 

 The Quest of the במאה העשרים. ב-1906, אלברט שווייצר פרסם עבודה תחת השם האנגלי המתורגם

Historical Jesus )'החיפוש אחר ישו ההיסטורי'(, שבו הוא תיאר את ישו כנביא יהודי עם רעיונות מוטעים 

במידת מה וללא ספק יציר תקופתו. תהליך קיצוני יותר וביקורתי יותר של "דה-מיתולוגיזציה" התרחש 

על-ידי רודולף בולטמן אשר, החל משנות ה-40 של המאה ה-20, הראה באיזו מידה ספרי הבשורה היו 

חשופים למיתוסים שהיו שכיחים בתקופה שבה הם נכתבו. הוא ביקש להראות איך האדם במאה העשרים 

יכול היה לקבל רק מעט מהתפיסות שהופיעו בספרי הבשורה. את המסר מהברית החדשה למין האנושי 

הוא ראה במידה רבה במונחים של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית הגרמנית: הנצרות הפכה לקו 

מנחה לחיי המוסר של האדם, אבל הוא התייחס אליה בתור תורה שכבר איננה מהימנה יותר על מעשה 

הבריאה של אלוהים ועל היותו מושל העולם. עבודתו של בולטמן העלתה ספקות חדשים באשר לטענה 

המסורתית שישו היה אלוהים בגוף בשר ודם, ומכאן הטילה ספק בכל הלימוד הכריסטולוגי של הכנסייה. 

הרלטיביזם ההיסטורי הזה מצא ביטוי נוסף בעבודה שנקראה The Myth of God Incarnate )'המיתוס 

של התגשמות האלוהים כבשר ודם'( )נערכה על-ידי פרופסור ג'ון היק(, שפורסמה ב-1977, ובה כמה 

מהתיאולוגים האנגליקנים המכובדים ביותר חלקו על הדוקטרינה הנוצרית המסורתית האורתודוקסית, 

שנקבעה במועצה הקלכדונית ]451 לספירה[, באשר לקשר של אלוהים לישו האיש. תיאולוגים מהעת 

החדשה התקשו להאמין שאלוהים הפך לאדם בדרך שלימדה הכנסייה במהלך אלף חמש מאות השנים 

האחרונות.

זרמים שונים אלה של הוויכוח התיאולוגי: דחיית התפיסה של האנשת האלוהים; הוויתור על התיאיזם; 

הדגש החדש על הרלטיביזם של התנ"ך; והטלת הספק בתפיסות מקובלות לגבי טבעו של ישו והקשר שלו 
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לשכינה – כולם מובילים להתרחקות קיצונית מההבנה המקובלת של הנצרות ולאמונה של רוב המאמינים 

מבין חברי הקהילה הנוצרית. בדרך זאת, הדעות שהגיעו אפילו ממקורות נוצריים בנוגע לטבעה של 

הדת העמידו כעת בסימן שאלה את הקריטריונים, שהיו נוצריים לחלוטין, שלפיהם הוגדרה הדת בעבר.

חברתי י  ו נ ושי דת   .XXIII

בהתחשב בלחץ המוגבר לשינוי בחברה המודרנית, זה יהיה מפתיע אם איזשהו מוסד חברתי גדול היה 

מוכח כחסין בפני ההשלכות של התהליך. למרות היותה מבוצרת בצורה איתנה בתחום ההתנדבותי 

של הפעילות החברתית, הדת בהחלט הגיבה אליו, והופיעה במגוון הולך וגדל של צורות ועם תחומי 

עניין שונים שהטרידו אותה. עם העלייה בהשכלה של האוכלוסייה הכללית בעולם המערבי, הדתות 

המודרניות נטו להדגיש פחות את ההיבטים הקונקרטיים של האפיזודות ההיסטוריות המילוליות 

של ההיסטוריה הדתית, ואם השתמשו בהם בכלל, הדבר נעשה כמטאפורות פואטיות או סימבוליות. 

פחות ופחות דגש הושם, אפילו בתוך מסורות נוצריות של הזרם המרכזי, על דוקטרינות בנוגע 

לאלוהים, יצירה, חטא, גלגול נשמות, פדות או שליחה לגיהינום, ודגש רב יותר הושם על מגוון 

של עיסוקים שונים. ברמה המעשית, ובמיוחד בקבוצות הדתיות הנוצריות הגדולות, סוגיות אלה 

מעוגנות בעלייה בדאגה לתמיכה הרוחנית שהתפתחה החל מאמצע המאה התשע-עשרה והלאה, 

שכעת מתבטאת בצורות חדשות רבות של כמורה שמספקת הנחיה רוחנית ספציפית. משרת הכומר 

התעשייתי )לרבות תנועת הכמרים-העובדים שבוטלה(; ייעוץ רוחני בבתי-חולים ובבתי-סוהר; 

ייעוץ של מומחים להדרכת נישואין; תרפיה וריפוי נוצריים; גמילה מהתמכרות לסמים ולאלכוהול; 

בעיות מיניות וגישות לעבודה הם כולם אינדיקטורים יומיומיים של העיסוקים המעשיים המגוונים 

שמעודדים פעילויות דתיות ורוחניות בימינו. ברמה התיאורטית יותר התלווה אליהם עידוד מחודש 

לאתיקה של אחריות אישית; דאגה לצדק חברתי; החיפוש אחר הגשמה אישית והעצמה והיישום 

של דת כמקור לחשיבה חיובית.

האוריינטציות החדשות האלו מצאו ביטוי הן בביטויים אורתודוקסיים והן בביטויים פלגניים בתוך 

הנצרות, אבל דבר נוסף שקרה בחברה המערבית היה ההפצה לא רק של כמה מאמונות המזרח הגדולות, 

שברובן הובאו בראשיתן על-ידי מהגרים, אלא גם של תנועות שנגזרו מאותן דתות, שכמה מהן שונו 

בצורתן ובדרך הביטוי שלהן כדי למשוך את הציבור המערבי. בנוסף לאלו, ישנן תנועות שמשתמשות 

בפגאניות עתיקה לכאורה; אחרות שמסתמכות על מגוון אקלקטי של מסורות מיסטיות בתור המקורות 

מעוררי ההשראה שבהם הן משתמשות. תנועות אחרות מבקשות להחיות ולהפיץ את העיסוק באומנות 

הנסתר. לכל המגוון הזה חייבים לצרף דתות חדשות שניתן למצוא בהן משהו מהאוריינטציה המדעית 

של החברה בת זמננו, ושמשתמשות במדע שלהן למטרות שהן רוחניות לכל הדעות. ברקע, ישנן גם אותן 

כתות נוצריות מסורתיות יותר, שכמה מהן עוררו בעבר חרדה בקרב נוצרים אורתודוקסים, ולעתים 

עוררו עוינות מצד בני הסמכא, אך היום מופגנת כלפיהן בהכרח יותר ויותר סובלנות והן מקובלות כחלק 

מהפסיפס הדתי של החברה בת זמננו. העובדה שהן כבר לא נמצאות בצורה כל-כך חריפה במוקד תשומת 

הלב או החרדה משקפת את העובדה שבנסיבות הקיימות של המגוון הדתי, הן כבר לא נראות מוזרות 

או חריגות כפי שהן היו בעבר.
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מסורתיות כתות   .XXIV

למען הדיוק, תנועות שנחשבות לכתות הן אלה שמורכבות מ-"מאמינים מופרדים", כלומר, גופים 

שבגלל הבדלים בדוקטרינות, בעיסוק או בארגון, הם מפולגים מהכנסיות של הזרם המרכזי, על אף 

שהם חולקים במידה רבה את המסורת הנרחבת שלהן. מרכיב זה של שיתוף, והצמצום לאורך זמן של 

משמעות ההבדלים ביניהן, הם אלה שאפשרו לכמה קבוצות שבעבר נקראו "ַּכתות" להתקדם למעמד 

שבו הן ייחשבו לקבוצות דתיות )denominations(. בין הקבוצות הדתיות יש בדרך כלל דמיון רב בערכים 

של כבוד והערצה. הן מתחילות להיות מוּכרות ככאלו כאשר הסוגיות שלגביהן קיים מתח בחברה 

הרחבה – מתח שנובע מהנסיבות האופייניות לתנועות שנחשבות לכתות – נפתרות או מתפוגגות. לכן, 

הבפטיסטים, השליחים של ישו, כנסיית הנזארינים, ומכמה בחינות, אפילו המתודיסטים, כולם מגלמים 

גופים שעברו את תהליך המעבר מכת לקבוצה דתית )denomination(. ההכרה ההדרגתית במעמדן של 

תנועות מסוימות כקבוצה דתית מצביעה גם על צמיחת הסובלנות בחברה הנרחבת יותר, כאשר לאט לאט, 

ההגבלות החוקיות )באירופה( על התנועות האלו וההוקעה החברתית שהם סבלו שככו בסופו של דבר.

עם זאת, לא כל הכתות מתפתחות לקבוצות דתיות, וזה תלוי במידה רבה בנסיבות היווצרותן ובסוג 

האוריינטציה שלהן כלפי העולם שמאפיינת את תורתן. כתות אשר, כמו עדי יהוה ובני אחוות ישו, 

מציבות את הִּביאה השנייה המוקדמת במוקד אמונותיהן, יישארו קרוב לוודאי ביחסים של מתח הקשור 

לכתות בינם לבין החברה הרחבה יותר, במיוחד אם הן עוסקות בתוכנית אוונגליסטית נמרצת. דבר זה 

כולל כתות כגון 'האחווה הבלעדית' )כלומר, אחוות פלימות'(, אשר )למרות שהן גם תומכות באמונה 

בשיבתו המוקדמת של ישו( דאגתן המרכזית היא התרחקות מהחברה הרחבה, שנחשבת לרשעית מטבעה, 

אל הקהילה הבלעדית שלהן עצמן. המתח הקיים בין כתות כמו אלה לבין בני הסמכא, ולעתים בין 

הכתות לבין הציבור הרחב, נטה להתרכז לא בסוגיה מסוימת של החוק הפלילי, אלא בסירוב של בני 

הכתות להשתתף בתחומי האחריות האזרחיים שבדרך כלל נדרשים מהאזרחים. לכן, הן בדרך כלל הביעו 

התנגדות מצפונית לשירות צבאי, או, במקרה של כמה כתות, ביקשו פטור מחובת מושבעים, או מחברּות 

באיגודים מקצועיים בארצות )בריטניה ושוודיה( שבהן חברּות כזו היתה בגדר חובה, בפועל או כמעט 

בפועל, בתעשיות מסוימות. עם הזמן, במדינה אחרי מדינה, הוענקו בהדרגה זכויות מצפון מסוג זה, כמו 

שקרה עם זכותם של עדי יהוה בארצות-הברית להיות פטורים מהצדעה לדגל הלאומי או מהשתתפות 

בשירת ההימנון בכינוסים בבית-הספר או באירועים ציבוריים. כתות נוצריות, במקרים אלה ואחרים, 

נאבקו ולעתים קרובות ניצחו בתביעותיהן בבתי-משפט ארציים או, לעתים, בינלאומיים: בעשותן זאת 

הן הגדילו את התחום של חופש דתי. אבל, כפי שקרה עם אותן כתות שבסופו של דבר התקדמו והפכו 

לקבוצות דתיות, הן לעתים קרובות, במיוחד בראשית דרכן כתנועות חדשות, נחשפו לרדיפות, לאפליה 

ולהטרדה.

חדשות לדתות  ההתנגדות   .XXV

אולי בגלל שאלו שנמצאים בעמדות סמכות וגם הציבור הרחב בעולם הנוצרי המערבי נתנו לדת 

לעתים קרובות הגדרה צרה על פי הדגם המּוּכר של המסורת המקובלת של הנצרות האורתודוקסית, 
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דתות חדשות, במהלך ההיסטוריה הממושכת, ספגו לעתים קרובות התנגדות חריפה. כמובן, זה 

מתחיל עוד לפני היווסדותה של הנצרות עצמה. בעולם הרומי, הנוצרים הקדמונים היו בעצמם 

חשופים להאשמות שעדיין מּוּכרות – הנוצרים הואשמו, ללא כל הוכחה, בפירוק משפחות; הואשמו 

במניעים של תאוות בצע; נאמר עליהם שהם עורכים אורגיות; והוכרז עליהם שהם מנסים להסתנן 

לאליטות חברתיות ברדיפה אחר מטרות פוליטיות זדוניות. האופי הבלבדי של הנצרות משך אליו 

ההאשמות מסוג זה, אבל אותה התכונה עצמה, ביחד עם הלהט להמיר את דתם של אחרים, הפכה 

את הנצרות עצמה לאמצעי שאין כדוגמתו לביטוי של חוסר סובלנות דתית, שהתמיד, בכמה מדינות 

ובמידה זו או אחרת, עד לזמנים המודרניים. כך הקווייקרים נרדפו בצורה אלימה על-ידי בני-הסמכא 

באנגליה של המאה ה-17, כשרבים מהם נכלאו אך ורק משום הודאתם באמונותיהם הדתיות. 

המתודיסטים, כדת חדשה באנגליה של המאה ה-18, הותקפו והוכו וכמה מהקאפלות שלהם נהרסו, 

לעתים בעידודם או אפילו בהסתתם של שופטים מקומיים. בסוף המאה ה-19, צבא הישועה היה נתון 

למהומות שבהם נהרגו כמה מהחברים בו באנגליה, בזמן שבשווייץ הם הואשמו בפומבי ברמאות 

ובניצול פיננסי, והמורמונים, שלעתים נכלאו כאשר ביקשו לגייס חברים חדשים בסקנדינביה, סבלו 

מהאשמות דומות. ההיסטוריה מתעדת באופן בולט את ההתנגדות לצורות חדשות של ביטוי דתי 

ורוחני אפילו בארצות דמוקרטיות יותר ולכאורה סובלניות יותר בעולם המערבי. כנגד התיעוד 

ההיסטורי הזה, עומדות בסתירה חריפה ההחלטות מהעת האחרונה של גופים בינלאומיים, שדרשו 

ממדינות להפגין ולעודד סובלנות דתית.

חדשות דתות  י  ג סו  .XXVI

בעוד שבדרך כלל חברי כתות שלאחר מכן הופכים לכופרים הם אלה שגורמים לעתים קרובות להחרפת 

העוינות נגדן, בניגוד לאלה שאיתם אין ולא היה שום זכר לאמונה משותפת, ובמיוחד, אלה שהיו 

מאמינים נלהבים בעבר ועזבו סופגים את הגינוי הרב ביותר, אף על פי כן, החברה בת זמננו הפגינה 

גם היא חוסר סובלנות ניכר ומתמיד כלפי כמה מהדתות החדשות שצצו ועלו מאז סוף מלחמת-העולם 

השנייה. בעוד שניתן לקבץ כמה מהתנועות האלו תחת הכותרת הרחבה של "דמיון משפחתי", ניתן 

להבחין בהבדלים רדיקליים בתנועות אחרות. סוציולוגים ביקשו לקבוע כמה קטגוריות רחבות, 

בהסתמך פחות על תכנים של תורות משותפות ויותר על דמיון בשאיפות, בהנחות ובפרספקטיבות 

שתנועות שונות מאמצות. הם הבדילו מיידית ובאופן רחב בין תנועות שמתוארות בתור "מקבלות עולם" 

לבין אלה שהן "שוללות עולם". תנועות מקבלות-עולם הן אלה שמגיבות בחיוב לתרבות החילונית 

הקיימת, ושמציעות לחסידיהן את האפשרות לא רק לזכות בברכות רוחניות, אלא לזכות ביתרונות 

הגשמיים והנפשיים באמצעות חיזוק הביטחון הרגשי, תרפיה, הגברת המיומנות והצלחה חברתית 

ואולי גם כלכלית. להבדיל, תנועות שוללות-עולם מבקשות, עד כמה שזה מעשי, להרחיק את חבריהן 

מכל מעורבות עם החברה הרחבה ועם התרבות החילונית, ומציעים אפשרויות של גמול בין אם בקהילה 

המבודדת או בחיים שלאחר המוות המבטיחים אושר עילאי, או לעתים בשניהם. קטגוריות רחבות אלה 

אינן עושות צדק עם דקויות התיאוריות או העיסוק של תנועה מסוימת כלשהי, אבל הן כן מבליטות 

דיכוטומיה בסיסית של התמצאות בקרב כמה מאות הקבוצות הדתיות החדשות שניתן למצוא בחברות 

המערביות בנות זמננו.
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שני כיווני ההתפתחות הבסיסיים האלה אינם חדשים בהיסטוריה של הדת, כפי שנראה לעין אפילו 

מהיכרות שטחית עם השאיפות של מערכות כישופיות מחד, ועם האתיקה הסגפנית שוללת-העולם 

של הקתוליות של ימי הביניים, או בשינוי קל, של הקלוויניזם של המאה ה-17, מאידך. את שני כיווני 

ההתפתחות ניתן למצוא בנצרות של הזרם המרכזי בימינו, למרות שלאחרונה שלילת-העולם פינתה את 

מקומה לזרם חזק יותר של אתוס של קבלת-העולם. עם זאת, למרות כיווני התפתחות שהן חולקות 

לעתים עם הדת הממוסדת, תנועות חדשות של שתי הנטיות סבלו התנגדות, עוינות, הטרדה ואפילו 

רדיפה בעשורים האחרונים. מאחר שמצד אחד הן לעתים קרובות שונות בצורה כל-כך קיצונית בעניינים 

של ארגון, מחויבות מונותיאיסטית, האופי של נוהגי הסגידה, בין שאר הדברים, מיד מאשימים אותן 

בכך שהן כלל לא דתיות; או, מצד שני, הן נתפסות כאויבי החברה משום שדתן משכנעת את חסידיהן 

להתרחק ממעורבויות חילוניות רגילות או לעסוק במיסטיקה אזוטרית.

שוללות-עולם חדשות  דתות   .XXVII

התנועות החדשות אשר שוללות את העולם הן בעיקר, אבל לא רק, וריאנטים או נגזרות של דתות 

ההינדואיזם או הבודהיזם, שבהן קיימת בדרך כלל נטייה זו מלכתחילה. ישנם כמה גופים פונדמנטליסטיים 

נוצריים )אך לא כולם( שפועלים גם הם במסגרת האתוס שבו שלטת שלילת העולם. חסידי הדתות האלה 

בדרך כלל זונחים ערכים גשמיים, מערביים, בני זמננו. הם עשויים לאמץ לעצמם סגנון חיים קומונאלי 

ואולי אפילו קהילתני, וחסידי דתות חדשות שמקורן אוריינטלי מאמצים בדרך כלל מושגים שהם זרים 

למערב. במקרים מסוימים, הם עשויים ללמוד שפה אוריינטלית למטרת סגידה, ולוותר על מוסכמות 

וקונבנציות מערביות לטובת איסורים וצווים אחרים שמשפיעים על חיי המין, על מגעים חברתיים, על 

תזונה, ואפילו על הלבוש. 'התנועה הבינלאומית למען תודעת קרישנה' )תנועת הארי קרישנה( היא אולי 

התנועה הבולטת ביותר מסוג זה, אך ניתן למצוא כמה מאותן הנטיות גם ב-'שליחות האור האלוהי' 

וב-'כנסיית האיחוד' ׁ)ה-'מוניס'(, למרות טענתה שהיא נוצרית.

כמה תנועות שוללות-עולם נוטות, על פי הכיוון הזה, להיות "טוטליסטיות", כלומר, הן נוטות לצפות 

מחסידיהן שיתמסרו באופן מוחלט לאמונתם ויהפכו אותה למחויבות מוחלטת, כשהם מסדרים את כל 

המחלקות של חייהם בהתאם לאמונה שהם אימצו לעצמם. זה מתבטא, כמובן, בקלות הרבה ביותר 

כאשר התנועה מצפה מחסידיה לאמץ דפוס חיים קומונאלי. מבחינות רבות, לדרישה מסוג זה יש מקבילה 

קרובה בדרישה שמצופה מהחברים במסדרי נזירים )בין אם הם נוצרים או בודהיסטים(. ישנן דתות 

שוללות-עולם שגובלות בתמיכה בהפרדה המוחלטת מהחברה הרחבה שמושגת על-ידי חיים קומונאליים. 

תנועות אלה בדרך כלל מספקות מערכת מקיפה, ולעתים קרובות מורכבת של מטפיזיקה שבה חסידיהן 

מונחים למצוא תשובות אינטלקטואליות לשאלות בנוגע למשמעות ולמטרה האולטימטיביות של החיים. 

לעתים קרובות, הרמות המתקדמות יותר של עקרונות המטפיזיקה עשויות להיות סודיות וזמינות רק 

למומחים. דתות מסוג זה כוללות את התיאוסופיה, האנתרופוסופיה וקבוצות גורדייף. עם זאת, האופי 

המיסטי לא תמיד ימנע פעילויות למען תועלת חברתית, למרות שמרכיב ההתרחקות החברתית עדיין 

קיים בבירור: דוגמה טובה שמעידה על כך היא המתקנים החינוכיים שהאנתרופוסופים מפעילים עבור 

ילדים מוגבלים.
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חדשות בדתות  קבלת-עולם   .XXVIII

דתות מקבלות-עולם נתקלות בחוסר סובלנות למרות שהן נוטות, באופן כללי, לתמוך בערכים חילוניים 

נאורים. למרות הכיוון החיובי באופן כללי שבו הן מתייחסות לעולם, יכולה להיות להן גם שליחות לקדם 

רפורמה חברתית, במיוחד באותם תחומי חיים כגון בריאות, חינוך וחירות דתית, שנמצאים במוקד 

הערכים הנבדלים שלהן. הנקודה המכרעת של ההתנגדות שבה הן נתקלות היא שדת מסוג זה מוצגת כמי 

שמהווה בעצמה אמצעי למימוש היתרונות הקשורים להצלחה בחיי היומיום, בריאות, מיומנות, יעילות 

בעבודה, שימוש באינטליגנציה, וקרוב לוודאי אפילו עושר – באופן כללי, התנסות טובה יותר בחיים 

בעולם. בעיני שומרי המסורת, דברים כאלה נחשבים לארציים מכדי להיות העיסוקים ההולמים של 

דת – ומכאן הטענה שתנועות מסוג זה הן "בכלל לא דתות". דתות אלה בדרך כלל מתעלמות מההיבטים 

המסורתיים והרגשיים בנצרות של הזרם המרכזי. הן מאופיינות בגישה שיטתית ורציונלית יותר להיבט 

הרוחני, ורואות המשכיות בין ידע רוחני לבין שיפור הנסיבות האישיות. מאחר שהן דתות שונות, הן 

כמובן משתמשות בטכניקות שונות לשחרר אנרגיות רוחניות, ומסבירות את הצלחותיהן במונחים שונים 

ובהסתמך על הדוקטרינות שלהן עצמן. אבל מבחינה סוציולוגית, וללא ספק מנקודת המבט של חופש 

הדת וזכויות האדם, דתות אלה מציעות לאנשים פרשנות אופיינית של החיים והרוח. הן בדרך כלל 

טוענות לתמיכה פרגמטית בהציען שיטה להשגת מצבים רוחניים גבוהים יותר שהשפעתם באה לידי 

ביטוי למעשה ביתרונות הנפשיים והחומריים של חיי היומיום. כמה מהדוגמאות המוקדמות של דת 

מקבלת-עולם השתמשו בראיית עולם נוצרית במונחים שאיתם הציגו את הכיוון שלהן – דוגמאות לכך 

הן 'המדע הנוצרי' וגופים שונים של 'מחשבה חדשה', כגון ה-'איחוד' ו-'המדע האלוהי'. דתות מאוחרות 

יותר שאנו עשויים לראות בהן מקבלות-עולם אינן נגזרות מהמסורת הנוצרית. ביניהן ניתן לכלול את 

הסיינטולוגיה, בעוד שבמקרים אחרים הכיוון של קבלת-עולם נגזר מדת אוריינטלית, כמו במקרה של 

סוקה גקאי )בודהיזם הניצ'ירן( והמדיטציה הטרנסצנדנטלית של המהרישי.

ו נ זמנ בנות  חדשות  דתות  של  האתוס   .XXIX

הדתות  של  והן  מקבלות-העולם  הדתות  של  הן  מספרית  גדילה  לראות  ניתן  האחרונים  בעשורים 

שוללות-העולם )ושל דתות אחרות שפחות קל לסווגן במונחים הדיכוטומיים הרחבים האלו(. הדתות 

שוללות-העולם הופיעו במחאה נגד מה שהן נטו לראות בתור המטריאליזם, הצרכנות והנהנתנות ההולכים 

וגוברים של החברה המערבית. כמה מהן חבות את כיווני ההתפתחות שלהן למסורת הסגפנית של הנצרות, 

אחרות מצאו אהדה מסוימת כלפי דאגות סביבתיות, בעוד שאחרות ניצלו את אותה אווירה שיצרה את 

התרבות ה-"היפית" של שנות ה-60 של המאה ה-20. בניגוד לכך, כיווני התפתחות מקבלי-עולם מבטאים 

המשכיות איתנה של תרבות חילונית בת זמננו, ושל כמה מהנטיות המשתנות שבולטות בנצרות של המאה 

ה-20. כפי שתחומי עניין דתיים השתנו מהדעות הקדומות לגבי העולם הבא, שהיו המוקד הדומיננטי של 

הנצרות במאות השנים הקודמות, כך גם תנועות דתיות חדשות החלו להדגיש את רעיון הגאולה בעולם 

הזה ובתקופת החיים הנוכחית. העשרת החיים, הרדיפה אחר האושר, מימוש הפוטנציאל של האדם הפכו 

לשאיפות מכובדות שאומצו על-ידי רבים, ואין פלא שהדתות החדשות היו צריכות לאמץ אותן. בעולם 

של מחסור, אסונות טבע, רעב, ורמות נמוכות של טכנולוגיה, סגפנות דתית היתה אתיקה מתאימה. 
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היא מילאה את הצרכים של חברה יצרנית שבה היה צורך לקבל את העבודה הקשה והתשואות הנמוכות, 

שבה היה צורך לדחות סיפוק )לעתים קרובות לחיים היפותטיים שאחרי המוות( כדי שאפשר יהיה לצבור 

הון. אבל בחברה שנוטה לצרכנות, שבה הטכנולוגיה ייצרה ציפיות גבוהות לעושר ולתועלת שניתן להשיג, 

אתיקה סגפנית תהיה מנוגדת לצורך לשכנע אנשים לחזק את הכלכלה על-ידי הוצאת כספים, על-ידי 

חיפוש אחר בידור ורווחה חומרית. בדיוק כפי שהסגפנות המסורתית של הנצרות נעשתה מיושנת, כך 

גם כיווני ההתפתחות של דפוסים חדשים של רוחניות דתית החלו לשקף את האתוס החברתי החדש. 

קבלת הערכים ההדוניסטיים בחברה החילונית של זמננו החלה להשתקף יותר ויותר אפילו בזרם המרכזי 

של הדת. בעקבות האופטימיות ושימת הדגש על תועלת בלתי מוגבלת שתוארו לעומק, מחוץ לזרם 

המרכזי, על-ידי המדע הנוצרי, החלה, בדתות הגדולות, התמיכה בחשיבה חיובית על-ידי נורמן וינסנט 

פיל הפרוטסטנטי, על-ידי הארכיבישוף פולטון שין הקתולי ועל-ידי הרב יהושע ליבמן. בעשורים מאוחרים 

יותר החלה ההתפתחות של 'תיאולוגיית השגשוג' כלגיטימציה של היתרונות שהנוצרים צריכים לצפות 

להם מדת שמתמקדת בתפילות. טכניקות פסיכולוגיות להגברת שליטה עצמית, מודעות עצמית, שיפור 

עצמי, העשרת החיים ויכולת רחבה יותר להעשרה רוחנית הפכו לחלק מהרפרטואר של תנועות דתיות 

רבות עם התרחקות החברה מהתיאולוגיות גדושות החטאים שבעבר היו התמה המרכזית של התורה 

הנוצרית.

מוסר וערכי  דת   .XXX

בדיוק כפי שכמה מהדתות החדשות אימצו את האתוס המודרני של החברה הצרכנית, והכירו ברדיפה אחר 

האושר בתקופת החיים הנוכחית כשאיפה לגיטימית וראויה לשבח עבור המין האנושי, כך הן הציגו באותה 

המידה שינוי בקשר שבין החיים הרוחניים לכללי מוסר. זהו אחד מההיבטים של שינוי בדת שבני הסמכא 

והציבור הרחב ברובו, שעדיין לכודים בעיוות הזמן של החשיבה המוסרית בנצרות המסורתית, עדיין 

לא השלימו איתו במלואו. עם זאת, זה בהכרח מובן מאליו שדתות שונות החזיקו בנטיות שונות מאוד 

בנוגע לכללי התנהגות. בין הדתות היה גיוון רב באשר לטיבם של כללי המוסר שהן קבעו, באשר לעוצמה 

ולעקביות של הדרישות ליישומם, ובאשר לחומרת העונשים הקשורים אליהם. ביהדות האורתודוקסית, 

הכללים קובעים את פרטי הפרטים של הטקס ושל עניינים רבים בחיי היומיום שהם לגמרי נטולי פיקוח 

במסורת הנוצרית, לדוגמה. באסלאם, כללים דתיים משפיעים על מגוון סיטואציות ומספקים לחברה 

מערכת של תקנות משפטיות, כאשר לעתים הם קובעים את השליטה בחברה בצורה הרבה יותר מחמירה, 

ולעתים בצורה יותר מקלה, ממה שנתקלים בו בנצרות. לכן, הקוראן משמש לתמוך, מצד אחד, בעונשים 

החמורים שנקבעו עבור פשעים תחת חוק השריעה, ומצד שני, ההסדרים הרפויים יחסית שמאפשרים 

לגברים לקחת עד ארבע נשים, והקלות שבה הם יכולים להתגרש.

הבודהיזם של התרוואדה מספק ניגוד נוסף. כאן, ישנם צווים עבור נזירים, בעוד שעל בני הקהילה נכפות 

רק תקנות כלליות ספורות. חובתו של בודהיסט מן השורה היא לא להרוג, לגנוב, לשקר, לבצע אקטים 

מיניים לא מקובלים או לשתות משקאות משכרים. מעבר לנקודה הזאת, הבודהא נתן עצות מוסריות 

בנוגע למטלות משק הבית, התנהגות כלפי חברים ודאגה לבן/בת הזוג, אבל אלה המלצות למה שניתן 

לקרוא לו השכל הישר החברתי. האדם נדחף להיות שקול, חסכן, חרוץ, להיות הוגן למשרתים ולבחור 
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כחברים במי שעשויים לרסן אותו מביצוע מעשים רעים ולשכנע אותו להתנהגות טובה. אולם מידות 

טובות מסוג זה מצּוות כאינטרס אישי נאור; לא מתלווה אליהן מושג של חטא כפי שמתואר בנצרות. 

התעלמות מהמידות הטובות הללו לא מובילה לעונשים מיוחדים למעט במובן של יצירת קארמה רעה. 

הדת אינה קובעת כל סנקציות אחרות, ואין כל אלוהות מלאת ֵחמה. מאחר שעל פי הסברה הפעולות 

קובעות את המעמד בגלגול נשמות עתידי כלשהו, מעשים טובים מומלצים משום שהם תואמים את 

הנתיב המתומן של ההארה, מאחר שהם יובילו ללידות מחדש בנסיבות טובות יותר, וכפי שמקובל לשער 

יובילו בסופו של דבר להתעלות מעל לכל הלידות מחדש ולהשגת נירוונה. לכן, בעוד שהבודהיזם בהחלט 

מלמד ערכים אתיים, נשאר לאדם חופש ניכר בהתנהגותו המוסרית, והוא אינו צפוי לגינוי מוסרי וגם 

לא לאיומים שבאמצעותם נכפית המוסריות בנצרות. בחברות אחרות, תקנות מוסריות אינן נובעות 

במפורש משורשים דתיים: לדוגמה, ייתכן שהאתיקה של קונפוציוס וקוד הסמוראים קבעו את מסגרת 

איכותה המוסרית של החברה היפנית באותה מידה, או אף יותר, מאשר האסכולות השונות של בודהיזם 

נורמלי בין מערכת של דוקטרינה דתית  המהאיאנה שפועל ביפן. לא נותר אלא להסיק שאין כל קשר 

לבין תקנון של ערכי מוסר. הצירוף של דת וערכי מוסר בנצרות, המנגנונים שלפיהם נכפית התנהגות 

מוסרית, וההשלכות שהיא צופה עקב הפרת כללי המוסר שלה מהווים דפוס אחד של קשר, אבל דפוס 

כזה אינו אופייני למערכות דתיות אחרות, ולא ניתן להניח, כפי שחברים בחברות נוצריות נטו לעתים 

להניח, שהוא דגם הכרחי או עליון שלפיו יש לשפוט הסדרים אחרים.

הנצרות של  המוסרית  המורשת   .XXXI

תפקידו של לימוד המוסר בנצרות המסורתית עומד בניגוד חריף למה שניתן למצוא בדתות גדולות אחרות. 

בין הרמות השונות של הצווים האתיים שלה כלול תקנון מורכב של איסורים, שהפרתם דינה כדין חטא. 

לדיברות הבסיסיים של היהדות הקדומה בנוגע לעבירות עיקריות, מהסוג המשותף לכמה מסורות דתיות, 

התווספו בנצרות צווים מחמירים מפורטים יותר באופיים, במיוחד בנוגע למיניות, שהגיעו הן מישו והן 

מפאולוס. היו גם עצות לגבי שלמות מסוג שאולי לא ניתן להגשימו )"לכן ֱהיו תמימים", ובאופן ספציפי 

יותר, דורש שהאדם יאהב את אויביו; יסלח לאחרים "שבע ושבעים" פעמים; שעל האדם "להפנות 

את הלחי השנייה", "אל תדאגו ליום מחר" וכו'(. מושג החטא הפך למרכזי בתקנון המוסרי הנוצרי. 

האדם נחשב לחוטא מטבעו ורוב תשוקותיו הטבעיות, חיפושו אחר סיפוק, הגשמה, הנאה, ואפילו אחר 

העשרת חייו בעולם הזה נתפסו בקלות כחוטאים או כמובילים לחטא. מנטייתו המולדת לחטוא הוא 

יוכל להיגאל רק בזכות מעלותיו המופתיות של ישו והקרבת הקורבן העל-אנושי שלו. לפיכך הוא חב 

לישו חוב שלא משנה מה הוא יעשה, הוא לא יוכל לפרוע כיאות. כחוטא, אפילו אם הוא מביע חרטה 

וצער ונגאל על-ידי ישו, הוא ישא עול תמידי של אשמה. אשמה אכן היתה המנגנון שתמך בכל כלכלת 

המוסר. הקמתו של תא הווידוי, התפתחותו של נוהל מורכב לכפרה, ומאוחר יותר, הרחבת המושג של 

של כור המצרף, מוכיחים את מידת החומרה שבה הכנסייה התייחסה לחטא, ועד לאן היא הרחיקה לכת 

כדי לטפח רגשות אשמה. ההתפרצויות העוויתיות, בימי הביניים, של הלקאה עצמית מראות עד כמה 

עמוק אותה תחושת אשמה חדרה לתודעה של אלו שהיו אדוקים יותר בקרב בני הקהילה. אפילו היום, 

הלקאה עצמית היא מאוד נפוצה בכמה ארגונים בכנסייה הקתולית. למרות התבטאויותיה הנמרצות 

נגד חטא, הכנסייה הקתולית הכירה גם בשבריריות הטבועה במין האנושי, וסיפקה לו את תא הווידוי, 
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שפעל כאמצעי להקל על מידה מסוימת של אשמה. ולהבדיל, הפרוטסטנטיות דחתה מנגנון כזה להקלת 

רגשות אשמה והפכה, במיוחד בביטוי הקלוויניסטי שלה, למערכת מדכאת יותר שבה אלו אשר שאפו 

להיות נבחרי האל נדרשו שלא לחטוא כלל. בהעצמת הייסורים האישיים של החוטאים, נזקף לזכותו 

של הקלוויניזם הפיתוח של מערכת של תיאולוגיה ודוקטרינה של גאולה שהובילו להפנמה עזה יותר של 

שליטה מוסרית וליצירת מצפון מחוזק.

רק במאה התשע-עשרה החלה ההתעסקות הנוצרית בחטא לשכוך בצורה משמעותית. במהלך אותה 

מאה, ההתעסקות הנוצרית בנושא הגיהינום והשליחה לגיהינום פחתה בעקביות, ובאותו זמן המוסריות 

החילונית והדרישה לכללי התנהגות נאותים פיתחו השפעה עצמאית על חיי הציבור. במאה העשרים, 

מידת החומרה של הדרישות המוסריות של התקופה שקדמה לה שככה בהתמדה, עד שבשנות ה-60 

של המאה ה-20 האילוצים המוסריים הקודמים, במיוחד בתחום ההתנהגות המינית, פינו את מקומם 

למתירנות מוסרית. מה שאולי הקל על התהליך הזה היה הפיתוח של טכניקות להגבלת הילודה, והמעבר, 

בתחומים רבים אחרים של החיים, מהתלות באילוצים מוסריים להסתמכות על בקרה טכנולוגית. לפיכך 

ברור שהמודל המשוער של הקשר בין דת למוסריות היה רחוק מלהיות קבוע, אפילו בנצרות. מדד זה 

של שוני גם לא קיים רק כפונקציה של שינויים שמתרחשים לאורך זמן. ניתן להמחיש אותו גם בקרב 

קבוצות דתיות בו-זמניות. הגישות המוסריות שקיימות בקרב האוונגליסטים של ימינו ממשיכות לבטא 

התעסקות חזקה בחטא האישי בתחומי התנהגות רבים, אבל עצם הרעיון של חטא נעשה כמעט מיושן 

בקרב אנשי דת ליברליים רבים, שרבים מהם מאשימים את הליקויים במערכת החברתית כאחראיים 

להתנהגות השגויה של אינדיבידואלים. כמה מאנשי הדת הליברליים האלה דוחים לחלוטין את הדרישות 

לקיומו של תקנון מוסרי אבסולוטי כזה, ומעדיפים מחויבות לאתיקה נסיבתית, שהשלכותיה עומדות 

בהכרח, לעתים קרובות, בסתירה קיצונית לעיקרי המוסר הנוצריים המקובלים. גישה נוספת, די שונה, 

ניתן למצוא במדע הנוצרי, שבו החטא נחשב בסך הכול לטעות שנובעת מתפיסה כוזבת של המציאות, 

ושביחד עם מחלות, יחוסל, כך מאמינים אנשי המדע הנוצרי, באמצעות שינוי מדרכי חשיבה חומריות 

לרוחניות. בהתחשב בגיוון זה של תפיסות החטא במסגרת הנצרות בימינו והשוני הרב בין הנטיות 

המוסריות שניתן למצוא שם, זה בבירור לא יהיה הולם לצפות למצוא בדתות חדשות השתקפות של 

צווים מוסריים שדומים, כביכול, לאלה של הכנסיות הנוצריות. דתות חדשות נוצרו בתקופה שונה מאוד 

מזו שבה צצו ונוצרו הקבוצות הדתיות הנוצריות. החברה עצמה שונה בתכלית, וסביבתה החברתית, 

הכלכלית, ומעל לכל הטכנולוגית חשופה לשינוי עמוק ומואץ. מה שאנשים יודעים, מה שהם רוצים, 

ותחומי האחריות האישיים שלהם הם מסוג שונה ביסודו ובקנה מידה שונה מהנורמה של מאות השנים 

שחלפו. אם דתות חדשות אמורות למשוך את המאמינים שהן אכן מושכות, הן חייבות באופן בלתי נמנע 

להיות שונות מהסטריאוטיפים המסורתיים. זה לא הופך אותן לדתיות פחות.

להיראות? חייבת  דת  איך   .XXXII

אמונות דתיות וערכי המוסר הנלווים אליהן נתמכות בדרך כלל על-ידי מבנים ארגוניים, נהלים קבועים 

והביטוי שלהם בסמלים מיוחדים. בחברה המערבית, הצורות של המוסדות הנוצריים הפכו להיות 
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כל-כך ממוסדות עד שלעתים קרובות אפילו לאנשים מהקהילה שהפכו לחילוניים קל להניח שלדת 

חייבים להיות מבנים וסמלים מקבילים לאלו של הנצרות. הדגם של בניין נפרד לסגידה, קהילה יציבה, 

שמקבלת שירות מאנשי כמורה מקומיים שבכוחם לתווך או לייעץ, הם כולם פריטים שמצופה למצוא 

להם מקבילות בדתות אחרות. עם זאת אפילו סקירה שטחית חייבת להראות בבירור שדת אינה חייבת 

להיראות כמו דגם זה. הדתות הגדולות של העולם מפגינות מגוון של הסדרים שונים זה מזה, החל, מצד 

אחד, בצורך בכהונה לכפרה על חטאים, הנוהג להקריב קורבנות ומחויבות לסקרמנטים עם שימוש 

מרובה בעזרים לאמונה )כגון קטורת, ריקוד ודימויים(, וכלה בסגפנות חריפה ובתלות עצומה בהתבטאות 

מילולית ובתפילה, בצד השני. ניתן למצוא את שני הקצוות בתוך מסורת עיקרית אחת, בהינדואיזם או 

בנצרות, בעוד שהאסלאם, בהתבטאותו האורתודוקסית, הוא בדרך כלל יותר סגפני – כשצורות הביטוי 

האקסטטיות שלו מתרחשות בשוליים.

הסגידה הדתית שונה במידה רבה בצורתה ובתדירותה בקרב הדתות השונות. יש לה השלכות שונות 

והיא לובשת צורה מובהקת במערכות נון-תיאיסטיות כגון הבודהיזם. מאחר שאין שום אלוהות 

טרנסצנדנטית, אין כל טעם בתחנונים, אין מקום להערצה, אין צורך בהתבטאויות של תלות, ענווה 

והתרפסות, אין כל מטרה בדברי הלל – שכולם מהווים חלק מהסגידה הנוצרית. עם זאת, הסגידה 

בנצרות בת זמננו היא בעצמה התוצר של תהליך ארוך של אבולוציה. המסורת היהודית-נוצרית 

השתנתה בצורה קיצונית במהלך הדורות. הדרישות בתנ"ך להעלאת קורבן של בעלי חיים לאל נקמן 

הן מאוד מרוחקות מהעיסוק האדוק של הפרוטסטנטיות הקונבנציונלית של המאה התשע-עשרה, 

לדוגמה. החלפת הקריאה הקצובה ושירת מזמורי תהילים במזמורים פופולאריים יצרה תמונה די 

שונה של הסגידה הנוצרית במהלך מאתיים שנה. היום, המושג של אל אנתרופומורפי דעך בנצרות, 

ומנקודת המבט של התיאולוגיה המודרנית, הסגידה הנוצרית בת זמננו, שבה ניתן למצוא שפע של 

דימויים אנתרופומורפיים, היא אנכרוניסטית במובהק. אין תמה שבכמה קבוצות דתיות מודרניות, 

שהוסר מהן נטל המסורות העתיקות )שבהן הָפִּטיָנה של ימי הקדם נחשבת בטעות להילת הקדּושה( 

צריכים להיות שרידים מופחתים, אם לא לגמרי מבוטלים, של האנתרופומורפיזם של העבר. אך אפילו 

ללא קשר למגמות אבולוציוניות מסוג זה, ישנו שפע של שונּות בקרב הקבוצות הדתיות הנוצריות אשר 

מספיק כדי לקבוע שכל אקט של הדבקת סטראוטיפים למשמעות של סגידה בוגד בגיוון הרב-צדדי של 

הדת בעולם כיום. לכן, הכנסייה הקתולית פיתחה את השימוש המורכב בחושי השמע, הראייה והריח 

שמשתמשים בהם באמונה. לליטורגיה הקתולית, בעוד שהיא מתכחשת לשימוש בריקוד ובסמים, 

שהיו בשימוש בדתות אחרות, יש פולחן, סקרמנטים וגלימות כמורה, עושר רב של סימבוליות ושפע 

של טקסים שמציינים את לוח השנה וההיררכיה של הכנסייה ואת טקס המעבר של אינדיבידואלים. 

בניגוד חריף לקתוליות עומדים הקווייקרים, שדוחים את מושג הכמורה, כל הצגת טקסים )אפילו 

של הדפוסים של טקסי ההנצחה שאינם סקרמנטיים שנפוצים בכמה מהכנסיות הפרוטסטנטיות( ואת 

השימוש בדימויים ובגלימות כמורה. הדגש על כך שביצוע הטקסים על-ידי אנשים בקהילה שאינם 

כמרים הוא מספק, הדגש על דחיית הקדושה, בין אם של מבנים, מקומות, עונות או טקסים, ושל עזרי 

אמונה כגון מחרוזות תפילה וקמעות, אופייני במידה מסוימת לדת הפרוטסטנטית. האוונגליסטים 

דוחים את הרעיון של כמורה, והקווייקרים, קהילות אחים, בני אחוות ישו וחברי המדע הנוצרי פועלים 
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ללא שימוש בכמורה בתשלום. בעוד שרוב הקבוצות הדתיות הפרוטסטנטיות שומרות על טקס אכילת 

הלחם הקדוש, הן עושות זאת לעתים קרובות כמעשה הנצחה של ציות לכתבי הקודש, ולא כביצועים 

בעלי ערך מהותי. לפיכך, בעוד שבמקרים מסוימים לפעולות שונות יש מטרות דומות, הרי שבמקרים 

אחרים, כמו בטקס אכילת הלחם הקדוש, מעשה שלכאורה נראה דומה מַפֵתח, בהתאם לתורתה 

של הקבוצה הדתית, משמעות נבדלת. בעוד שהאלוהות, כמו במדע הנוצרי, נחשבת לעיקרון מופשט, 

הרי שמעשים של סגידה, בעוד שיש להם מטרה דתית מוכרת של הבאת המאמין ליחסי קירבה עם 

מיינד אלוהי, לובשים אופי שונה למדי מפרקטיקות התחינה של קבוצות דתיות ששומרות על היבט 

אנתרופומורפי של אלוהות.

דתות חדשות – וכל הדתות היו חדשות פעם – נוטות להתעלם או לנטוש כמה מהעיסוקים המסורתיים 

ומהמוסדות של אמונות מקובלות עתיקות יותר. סביר להניח שהן יעשו זאת אם הן קמות בתקופות 

של התפתחות חברתית וטכנית מואצת כאשר דפוסי החיים של האנשים הרגילים עוברים שינוי קיצוני, 

וכאשר הנחות לגבי מוסדות בסיסיים – המשפחה, הקהילה, חינוך וסדר כלכלי – משתנות לגמרי. 

בחברה יותר דינמית, עם קשרים חברתיים שהולכים ונעשים יותר ויותר אימפרסונליים, עם השפעת 

אמצעי התקשורת החדשים, ועם הפצה נרחבת יותר של סוגים שונים של מידע וידע, הגיוון ההולך 

וגדל של הביטוי הדתי הוא בהחלט צפוי. לא סביר שדתות חדשות בחברה המערבית ימצאו שמבנה 

הכנסיות, שהוקמו לפני מאתיים, שלוש מאות, ארבע מאות שנה או לפני אלף חמש מאות שנה או 

יותר, הוא נעים וידידותי. אם ניתן דוגמה אחת, בהתחשב במידת הניידות ההולכת וגוברת מבחינה 

חברתית, גיאוגרפית ויומיומית של האוכלוסייה המודרנית, זה לא יהיה הולם להניח שדתות חדשות 

יתארגנו בצורה קהילתית כקהילות יציבות וסטאטיות. טכניקות אחרות של תקשורת החליפו את בימת 

המטיף ואת מכבש הדפוס, וזה יהיה מפתיע, בתחום פעילות זה כמו באחרים, אם דתות חדשות לא 

יכללו את האמצעים המשופרים של התקופה שבה הן עולות. העובדה שהן עושות דברים בצורה שונה 

מהסטריאוטיפ המסורתי של הדת, העובדה שהן מחפשות מחוץ לחברה המערבית את הלגיטימציה 

לקיומן, או העובדה שהן משתמשות בטכניקות חדשות להארה רוחנית, אינן פוסלות אותן כצורות 

ביטוי של דתיּות אנושית.

לסיכום  .XXXIII

בדיוק כפי שהמלומדים החלו לזהות את הגיוון כיום בין הדתות בחברה של ימינו, כך, אם עלינו 

לשמור על זכויות אדם בסיסיות של חופש האמונה והעיסוק, זה נעשה חיוני לזנוח סטריאוטיפים 

ישנים של דת ושל הפריטים המדויקים שמרכיבים אותה. בעולם פלורליסטי מבחינה תרבותית, דת, 

כמו תופעות חברתיות אחרות, עשויה ללבוש צורות רבות. לא ניתן לקבוע מהי בדיוק דת על-ידי 

שימוש במושגים הלקוחים ממסורת מסוימת אחת. רק מידה רבה יותר של מופשטות, שנמצאת מעל 

לכל תרבות ספציפית ולכל דת ספציפית, יכולה להקיף בתוך מסגרת התייחסות אחת את טווח הגיוון 

של תנועות דתיות אמיתיות. בדיוק כפי שלא ניתן לאפשר לתופעות הקונקרטיות של דת מסוימת 

להכתיב את הסגנון הנדרש מאמונות אחרות, כך גם השפה שבה משתמשים צריכה, ככל האפשר, 
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להישמר נקייה מקונוטציות תרבותיות ספציפיות. למטרה זו, ולמען ההגינות בהתדיינויות בנוגע 

לדתות, הוצעה רשימה סעיפים הסתברותית זו שמופיעה לעיל ]פרק 11[. רק עם אמצעי מסוג זה, 

שנבנה במודע הן כדי לזהות את האופי ההתפתחותי של הדת והן כדי לשלב בקטגוריות עצמאיות 

את ההיבטים השונים של מחשבה ועיסוק, סביר להניח שהמגוון הרחב של דתות בנות זמננו יקבל 

את העיון והבדיקה הראויים לו.

 בריאן רונלד וילסון 

 28 באפריל 1995 

אוקספורד, אנגליה 
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ן וילסו נלד  רו בריאן 

בריאן רונלד וילסון הוא הרידר )פרופסור חבר( אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטת אוקספורד. מ-1963 

עד 1993, הוא היה גם עמית במכללת כל הנשמות, וב-1993 נבחר לעמית אמריטוס.

במשך יותר מארבעים שנה, הוא ערך מחקר על תנועות מיעוט דתיות בבריטניה ומעבר לים )בארצות-הברית, 

גאנה, קניה, בלגיה ויפן, בין השאר(. עבודתו היתה כרוכה בקריאת הפרסומים של תנועות אלה, ובמידת 

האפשר, התרועעות עם החברים בהן בפגישותיהם, בפעילויות הדת השונות ובבתיהם. זה היה כרוך גם 

בהקדשת תשומת לב ממושכת לעבודותיהם של מלומדים אחרים וכתיבת הערכה ביקורתית עליהן.

ו-.Ph.D מאוניברסיטת לונדון, ותואר שני מאוניברסיטת  )כלכלה(   B.Sc. הוא מחזיק בתארים של 

אוקספורד. ב-1984, אוניברסיטת אוקספורד הכירה בערך עבודתו שפורסמה בכך שהעניקה לו תואר 

של דוקטור לספרות. ב-1992, האוניברסיטה הקתולית של לּוֶון, בלגיה, העניקה לו את התואר של דוקטור 

לשם כבוד. ב-1994, הוא נבחר לעמית באקדמיה הבריטית.

בזמנים שונים הוא החזיק במינויים הנוספים הבאים:

Harkness( באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי,  )קרן  עמית בקרן חבר העמים הבריטי 

ארצות-הברית, 1958-1957;

פרופסור אורח, אוניברסיטת גאנה, 1964;

עמית של American Counsel of Learned Societies )המועצה האמריקאית של אגודות 

מלומדות( באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארצות-הברית, 1967-1966;

יועץ למחקר עבור הסוציולוגיה של הדת באוניברסיטת פדובה, איטליה, 1972-1968;

עמית אורח ב-Japan Society )האגודה היפנית(, 1975;

פרופסור אורח, האוניברסיטה הקתולית של לּוֶון, בלגיה, 1976; 1982; 1986; 1993;

פרופסור אורח של סניידר, אוניברסיטת טורונטו, קנדה, 1978;
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פרופסור אורח בסוציולוגיה של הדת, ויועץ למחקרים דתיים עבור אוניברסיטת מהידול, 

בנגקוק, תאילנד, 1981-1980;

עמית אורח של סקוט, מכללת אורמונד, אוניברסיטת מלבורן, אוסטרליה, 1981;

פרופסור אורח, אוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה, 1986;

פרופסור אורח נכבד, אוניברסיטת קליפורניה, סנטה ברברה, קליפורניה, ארצות-הברית, 

;1987

 Conférence Internationale de Sociologie Religieuse-בשנים 1975-1971, הוא היה נשיא ה

)'הוועידה הבינלאומית לסוציולוגיה דתית'(, ארגון כלל-עולמי העוסק בנושא זה; ב-1991 

 Société Internationale de Sociologie הוא נבחר לנשיא כבוד של ארגון זה, שכיום נקרא

des Religions )'האגודה הבינלאומית לסוציולוגיה של הדתות'(.

חבר מועצה באגודה למחקר מדעי של הדת )ארצות-הברית( 1979-1977;

במשך כמה שנים, עורך המשנה האירופאי של 'הז'ורנל למחקר מדעי של הדת';

במשך שש שנים, עורך שותף של 'הסקירה השנתית של מדעי החברה של הדת'.

הוא הרצה רבות על תנועות מיעוט דתיות בבריטניה, אוסטרליה, בלגיה, קנדה, יפן וארצות-הברית, ומדי 

פעם בגרמניה, פינלנד, צרפת, הולנד, נורווגיה ושוודיה.

הוא נקרא לשמש כעד מומחה בנושא כתות בבתי-משפט בבריטניה, הולנד, ניו-זילנד ודרום אפריקה, 

וסיפק תצהירים עבור בתי-משפט באוסטרליה ובצרפת. הוא גם נקרא לתת חוות דעת מומחה כתובה 

בנושא תנועות דתיות עבור הוועדה הפרלמנטרית לענייני פנים של בית הנבחרים הבריטי.

בין שאר העבודות, הוא פרסם תשעה ספרים שהוקדשו במלואם או בחלקם לתנועות מיעוט דתיות:

כתות וחברה: הסוציולוגיה של שלוש קבוצות דתיות בבריטניה, לונדון: היינמן וברקלי: 

הוצאת אוניברסיטת קליפורניה, 1961; הודפס מחדש, ווסטפורט, קונטיקט, ארצות-הברית; 

הוצאת גרינווד, 1978;

דפוסי הכיתתיות )נערך( לונדון: היינמן, 1967;
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כתות דתיות, לונדון: וידנפילד וניקולסון; ניו-יורק: מקגרו היל, 1970 )פורסם גם בתרגום 

לצרפתית, גרמנית, ספרדית, שוודית ויפנית(;

;1973 ,Harper and Row :קסם והמילניום, לונדון: היינמן, וניו-יורק

טרנספורמציה של דתות בנות ימינו, לונדון: הוצאת אוניברסיטת אוקספורד, 1976 )פורסם 

גם בתרגום לאיטלקית וליפנית(;

 ,Rose of Sharon האימפקט החברתי של תנועות דתיות חדשות )נערך( ניו-יורק: הוצאת

;1981

הדת בפרספקטיבה סוציולוגית, אוקספורד: הוצאת קלרנדון, 1982 )פורסם גם בתרגום 

לאיטלקית; התרגום ליפנית בהכנה(;

הממדים החברתיים של הכיתתיות, אוקספורד: הוצאת קלרנדון, 1990;

זמן למזמור: הבודהיסטים של הסוקה גקאי בבריטניה, ]עם ק' דובלר[ אוקספורד: הוצאת 

קלרנדון, 1994 )התרגום ליפנית בהכנה(.

הוא גם תרם יותר מעשרים וחמישה מאמרים על תנועות מיעוט דתיות לעבודות ערוכות ולכתבי עת 

מלומדים בבבריטניה, ארצות-הברית, צרפת, בלגיה, גרמניה, הולנד ויפן. הוא תרם מאמרים לאנציקלופדיה 

בריטניקה; לאנציקלופדיה של מדעי החברה; לאנציקלופדיה של הדת, וכעת מכין תרומה על פי הזמנה 

של האנציקלופדיה איטליאנה.
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