
 

 

   
 

 

 

 

گوناگونی دارند. ضمن اینکه میان  ها و پیروان  ادیانی است که آموزه  دنیای کنونی مملو از   چکیده: 

توجهی وجود دارد.  ادیان الهی و غیرالهی، خداباور و خداناباور، برخی اشتراکات و اختالفات قابل 

کند که بین عدالت الهی و تکثر ادیان چه نسبتی برقرار  چنین کثرتی ما را با این پرسش مهم مواجه می 

مختلف، مطابق خواست الهی است؟ آیا ِصرف ظهور    های ها و مکان است؟ آیا تکثر ادیان در زمان 

برخی ادیان الهی در منطقۀ جغرافیایی خاورمیانه، دلیل بر انحصار موهبت حقانیت و نجات الهی به مردم  

اند  هایی که به دالیل مختلف صدای ادیان الهی را نشنیده ای است؟ و اینکه تکلیف انسان چنین منطقه 

ها و تحقیق در باب نسبت  اند، چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ی نشده و یا آن ادیان به آنان معرف 

شود نشان داده شود که الزمۀ عدالت الهی، فراهم کردن  عدالت الهی با تکثر ادیان موجود، تالش می 

های بارز  هاست که ارسال رسوالن در قالب ادیان وحیانی، از نمونه ها و طرق متنوع هدایت انسان روش 

ها، تکیه بر رسوالن  ترین طریق الهی برای هدایت انسان نین مقدم بر ارسال رسوالن، مهم آن است؛ همچ 

ها در شرایط زمانی،  باطنی است که مصداق آن، عقل و فطرت بشری است. همچنین از آنجاکه انسان 

های هدایت  ها تکثر روش کنند، الزمۀ منطقی هدایت الهی آن مکانی و فرهنگی مختلفی زیست می 

تنها حقانیت و نجات منحصر  مندی عادالنۀ آنان از موهبت حقانیت و نجات است. نتیجه اینکه، نه ه و بهر 

به ادیان الهی نیست، بلکه تنوع طرق اعطای آن به آدمیان، الزمۀ عدالت الهی است، اگرچه ممکن  

از ارسال  است برخی ادیان الهی واجد مراتب برتری از آن باشند. در همۀ طرق هدایت الهی، اعم  

بخشی به رسوالن باطنی، یعنی عقل و فطرت، تنها این انسان است که بایستی  رسوالن الهی و آگاهی 

 دربارة رستگاری خود تصمیم بگیرد. 

 
 
 

 

 تاریخ دریافت: 

12/10/1400 

 تاریخ پذیرش: 

8/12/1400 

 واژگان کلیدی: 

تکثر ادیان، 

عدالت الهی، 

خدا، حقانیت، 

 نجات.  

 

 دوفصلنامه علمی

 تأمالت فلسفی
 

 

 222-189 ، صفحه1401  پاییز و زمستان، 29، شماره  دوازدهمدوره 

 تکثر ادیان و جستجوی عدالت الهی
 1قدرت اهلل قربانی 

 

 مقاله پژوهشی 
 

DOI: 10.30470/phm.2022.546049.2147 

Homepage: phm.znu.ac.ir 
  qodratullahqorbani@ khu.ac.ir،  یگروه فلسفه دانشگاه خوارزم اریدانش.  1

https://doi.org/10.30470/phm.2022.546049.2147
http://phm.znu.ac.ir/


190  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

 مقدمه

هاای انکاارنااپا یر  کثرت ادیاان از واقعیات

هاسات. ما امروزه با تنوعی  زندگی انساان

از ادیاان متکثر خادابااور و خیره کنناده 

غیرخداباور، الهی و بشااری، توحیدی و 

آمیز، و نظاایر آن مواجهیم کاه  شااار 

غیرقاابال بااورِ   هاای بعاااااًدارای آموزه

متاااااد و مقاابال هم هساااتناد. همچنین  

زنادگی  قرون طوالنی  تااریخی  تجرباۀ 

بشااار از اساااتمرار حیاات ادیانی نشاااان 

گاا شاااتااه  می اعصااااار  کااه طی  دهااد 

نیازهای معنوی    ،طور نسابیهاند بتوانساته

و اخالقی پیروان خود را برآورده ساخته  

ناه و تمنادادو شاااکلی از زنادگی ساااعاا

ها  بیش برای آنوبخش را کمرساتگاری

که درصد پیروانی تدار  ببینند، طوری

کاه تماایال درونی باه تغییر دین داشاااتاه  

باشاااند، طی قرون گ شاااته چندان زیاد 

 نبوده است. 

آن اسااات کاه    گربیااناین واقعیات  

،  کنونی ویژه هکثرت ادیاان گا شاااتاه و با 

صارف کثرت عرضای نبوده اسات، بلکه  

نیز بوده کاه در آن   نوعی کثرت طولی 

ویژه ادیاان خادابااور و هعمادة ادیاان، با 

آماوزه دارای  ماهامِالاهای،    احاتاماااالً   هااای 

مین نیاازهاای معنوی  مشاااترکی برای تا 

پیروان خود بوده و هساااتناد کاه موجاب  

بای آنناوعای  پایاروان  نسااابای  هااا نایااازی 

منظور هجرت به سااانت دینی دیگری به

شاااده اسااات. حال با این پرساااش مهم  

امار ماوا و  خاادا  وجاود  اگار  کااه  جاهایام 

ترین مسائل پیشروی بیشتر  متعالی از مهم

اساااالم،  مااانانااد  جاهااان،  ماطارا  ادیااان 

یاهاود باودیااتمسااایاحایاات،  و ،  یسااام 

شااده در هندوئیساام، نوع خدای معرفی

هایی و چه نسابتی  این ادیان، چه ویژگی

 با پیروانش دارد؟ 

دو بااه بااه  ناظار  بااا  دیاگار،  عابااارت 

زرگ کنونی،  ادیاان ب  غاالابمادعاای مهم  

نیت دینی و رساتگاری و حقا  ۀل یعنی مسا 

هاای مهم  کاه از دغادغاه  نجاات انسااااان

لۀ مهم این اسات  چنین ادیانی اسات، مسا 

کاه پااساااخ منااساااب و عقالنی باه چنین  

باا بااور باه وجود یاا عادم دغادغاه هاایی 

وجود خدایی ارتباط دارد که از ساااوی  

ادیاان معرفی می همچنین  شاااوناد؛  این 

-وار یا غیرشاخ  شاخ صافاتی چون  

وار، وار یاا غیرانساااانوار بودن، انساااان
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زمااان ناااماتاناااهای،  یااا  یااا ماتاناااهای  مانااد 

مناد، ابادی یاا موقتی بودن چنین  غیرزماان

منان ؤثیر بسیار بزرگی بر فهم م خدایی ت

حقانیت و نجات دارد. در  ۀل باب مس در

 گااهیبر ادیاان خادابااور و    اینجاا عمادتااً

مر متعاالی متمرکز ادیان معتقاد به وجود ا

سااا مای و  ایان  ؤشاااویام  بار  را  تاحاقایاق  ال 

مای ماعاطاوف  ماهام  کااه  واقاعایاات  کانایام 

  های کثرت ادیان با تنوع گساتردة آموزه

ها، چگونه با ساااازگار و ناساااازگار آن

وجود خادای عاادل و مهرباان ساااازگاار 

عباارت دیگر، باا فرو وجود  باهاسااات؟  

توان پا یرفات کاه هماه  خادا، چگوناه می

با یاا حاداقال اکثر   ویژه هادیاان موجود، 

ادیاان خادابااور و اخالقی و معنوی، باه  

محور الهی  عادالات  ۀطریقی مطاابق برنااما 

توان پا یرفات  بااشاااناد؟ یعنی چگوناه می

که ارادة عادالنۀ الهی بر این تعلق گرفته  

بااشاااد کاه آدمیاان در شااارایط مختلف  

و  فاکاری  فارهاناگای،  ماکااانای،  زمااانای، 

  های مختلف باشاند، معیشاتی دارای دین 

ها در پرتو حال همه یا اکثر آنو در عین 

الهی    ۀعناایات، رحمات و عادالات و برنااما 

طور  همطاابق توان و ظرفیات خودشاااان با 

مسااتقیم و غیرمسااتقیم در طریق هدایت  

بناابراین گساااتر  ةخاداونادی بااشاااناد؟ 

  ۀ لا  ادیاان جهاانی و اهمیات مسااا   ةپیچیاد

باور به وجود خدا، ما را با این پرساااش  

ساااازد کاه چاه  میمهم و اصااالی مواجاه  

چانایا  مایااان  بااهنساااباتای  کاثارت    ظاااهار ن 

ناازدودنی ادیاان و عادالات حو رحمات و 

 مهربانی( خدا وجود دارد؟

  برای پاساخ به این پرساش، در این

شده تحقیق ابتدا بر صفات خدای معرفی

در ساانت خداباوری کالساایر تمرکز 

و نگاهی نیز به خداباوری ادیان   کنیممی

لوازم شااارقی خواهیم انداخت، سااا    

منطقی تصور خدای نامتناهی خداباوری 

کالسااایار در ارتبااط باا عادالات الهی  

عدالت   ۀبررسای خواهد شاد؛ یعنی الزم

حقانیت ادیان و  ۀل الهی در ارتباط با مسا 

رساتگاری انساان چیسات؟ در ادامه نشاان 

کاه توزی  عادالات الهی در   یم دادخواه

شارایط مختلف زمانی و مکانی آدمیان، 

به یر صاورت و واحد نبوده و نیسات،  

بلکه دارای اشاااکال مختلفی اسااات که  

هاای تحقق  همین تنوع اشاااکاال و روش

حقیقاات   تجلی  موجااب  الهی  عاادالاات 
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واحد الهی در قالب ادیان مختلف شااده 

 است.  

آزماون   ۀفارضااایاا   ،بانااابارایان  ماورد 

آن ا ساااات کاه کثرت طولی و تحقیق 

عرضاای ادیان نافی عدالت الهی نیساات،  

زندگی زمینی آدمیان بوده و   ۀبلکه الزم

واقعیاات،   این  بااه  نظر  بااا  نیز  خااداونااد 

و  های متعددی را برای شناخت خودراه

 انها مطابق ظرفیت آنرسااتگاری انسااان

 گشوده است.

 مفهوم خدا در خداباوری کالسیک. 1 

ناولین  بررسااای  برای  بین  گااام  ساااباات 

ادیااان،  کااثاارت  و  الااهاای  عاادالاات 

آشاااکاارساااازی مفهوم و معناای خادای 

مفروو در ادیاان الهی اسااات تاا بتوان  

قاااااوت کرد که چنین خدایی چگونه  

صااافااتی دارد و اینکاه جاایگااه عادل در 

اساااات؟   الهی چگوناه  میاان صااافاات 

دشااواری تدار  پاسااخ منطقی و مورد 

داران، در این زمینه  پ یرش اکثریت دین 

گیر  های چشمر است؛ زیرا تفاوتآشاکا

تصاااور خادا در ادیاان الهی، از خادای 

اماکااان غایارالاهای  ادیااان  در   ماتصااااور 

نظر بر خادای عاادل را مشاااکال اتفااق

میکناا می واق  چگونااه  در  بین  د.  توان 

 مانندوار ادیان آساامانی خدای شااخ 

-با خدای غیرشخ   ،اسالم و مسیحیت

هندویی سااازگاری ایجاد    هایآیین وار 

خادا بگا ریم و   ةد، جز اینکاه از وا کر

را    هااییآیین تالش کنیم بااورهاای چنین  

د معطوف باه امر متعاالی و مقادو مور

قرار دهیم این   توجاه  در    ، صاااورت کاه 

در معناای    ویژههاثباات خادا بودن آن، با 

های خاص خود  ادیان ابراهیمی ساااختی

دلیال، در این تحقیق   باه همین  را دارد. 

شاااده در ادیاان معرفی بر خادای صااارفااً

ابراهیمی و خداباوری کالسایر تمرکز 

تا شااید بتوان برخی نتای  چنین  کنیم  می

باه ادیاان غیرابراهیمی  را  فهمی   از خادا 

 هم سرایت داد. 

طبق سانت خداباوری کالسایر و 

خاادایای  الاهای،  ادیااان  ماقاادو  ماتاون 

د کاه واجاد شاااووار معرفی میشاااخ 

  ؛ تتعداد نامحدودی صفات نامتناهی اس

این صااافاات، فیلساااوفاان دین    ۀاز جملا 

م  عماادتاااً عااالم  و بر  مطلق  قااادر  طلق، 

تاا  ماحا   بایشاااتاری  خایارخاواهای  کایااد 
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 (. Mc Cann, 2005: 26دارندح

نظر می این  رسااااد میباه  باه  توان 

دو صااافت عدالت و حکمت    ،صااافات

از   بهتری  تااا تصاااور  افزود  نیز  را  الهی 

باه دساااات آخادای شاااخ  . وردوار 

صااافاااِت    معموالً صااافاااتی،  چنین  بااه 

غیرمابعدالطبیعی یا صاافات مشااتر  با 

 ،شاااود. در مقاابالانسااااان نیز گفتاه می

صافاتی چون بسااطت، وحدت، ابدیت، 

بی نظاایر آن وجوب،  و  ازلیات  نیاازی، 

ماخا  کااه  دارنااد  الاهای  وجاود  اات  تا  

ناادارنااد   نظایاری  او  غیار  در  و  هساااتانااد 

 (. Leftow, 2005: 48ح

اول،   ۀاکنون با اقبال به صافات دسات 

در سانت خداباوری کالسایر با خدایی  

کاه آگااه باه هماۀ امور جهاان و   هیممواج

هر کاری از عهدة او ساخته   ؛انسان است

دار بندگان خیرخواه و دوسااات  ؛اسااات

خود،  ؛ نسااابت به مخلوقات  خود اسااات

هی نااه نمیتنهااا  روا  ظلمی  دارد،  گونااه 

او کار اوساات.   ۀساارلوح ،بلکه عدالت

دلواپ  ساارنوشاات و سااعادت فرزندان 

زمینی خود اساات و عاشااق رسااتگاری  

هااساااات. جهاان را مطاابق هماۀ انسااااان

هاا  وری انساااانحکمات خود برای بهره

باه کماال و رساااتگااری   انآفریاده تاا آنا 

حقیقی خود برساااناد. چنین خادایی از  

تر اساااات و رگ گردن باه ماا نزدیار

  ة کنناد ة نجواهاای ماا و اجااباتشااانوناد

ماا  دعاااهااای   از گمراهی  او  ماااساااات. 

و مشااتاق هدایت و نیل به  غمگین شااده

مااساااات. در   ، حاال عین   کماال حقیقی 

چنین خادایی آدمیاان را همراه باا موهبات  

مال باه و امکاان ع  عقال و مختاار آفریاده

 انرا در وجود آنا   (هر دوح  خیر و شااار

ۀ انساااانیات ماا و نهااده اسااات؛ زیرا الزما 

موجودات،  سایر    وجه تفاوت اصلی ما از

آزاد و عقال اسااات    ةهمین موهبات اراد

که هم موجب جانشاینی خدا در زمین و 

هم بیشاااترین شااابااهات آدمی باا خادای  

خود شاااده اسااات. نتیجۀ تصاااور چنین  

و ماهاربااان  کااه    خاادای  خایارخاواهای 

مصاالحت هدایت و رسااتگاری ما را هم  

داناد، آن مقادم بر ماا و هم بهتر از ماا می

بنادگاان خود، نهاایات  اسااات کاه درباارة  

ود و ایثاار را داشاااتاه  عادالات و حتی ج

که همۀ آفریدگان بشااری  باشااد، طوری

نعماات همااۀ  از  نهااایاات  او  الهی،  هااای 
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را   باهبرداساااتفاااده  باه  ه و  کاامال  طور 

جات کمال و رساتگاری و ترین درعالی

این زمینه در ساااعادت دسااات یابند. در  

اینجاا بر صااافات عادالات و بر حساااب  

مربوط باه حکمات و رحمات    مبااحام 

الهی، تمرکز بیشاااتری خواهیم کرد تاا  

منطقی تصاور چنین صافات    ۀببینیم الزم

الهی با نظر به کثرت ادیان در عالم واق  

 چیست؟  

 لوازم منطقی گسترة عدالت الهی. 2

نظر به تصاور خدای نامتناهی در سانت   با

خادابااوری کالسااایار و ادیاان الهی، باه  

منطقی باور به چنین   ۀرسااد الزمنظر می

ورزی او در همۀ جوانب  خدایی، عدالت

-فراهم  ،طور خااصهحیاات بشاااری و با 

ی برای سااازی همۀ شاارایط الزم و کاف

جهاانی  هادایات انسااااان در زنادگی این 

خی  غفلات از هادایات بر  زیرااساااات؛  

هاادایاات   نحوة  در  تبعی   یااا  بناادگااان 

روی با منطق  برخی بندگان دیگر به هی 

این    عادالات الهی ساااازگاار نیسااات. بر

منطقی    اسااااو در اینجاا باه برخی لوازم

 

 .نَا الَّ ِی أَعْطَى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىرَبُّ  َقاَل.   1

شاااده در خادای عاادل و مهرباان معرفی

سااانات خادابااوری کالسااایار و ادیاان 

اشاااااره  ابراهیمی می در   کردتوان  کاه 

 مورد بحم قرار خواهد گرفت:  ادامه

امکان هدایت همة مردم و عدم تبعیض در  .  2-1
 اعطای موهبت عدالت 

از اولین لوازم منطقی گسااترة عادالات الهی،  

جاانباۀ جمی   امکاان هادایات گسااترده و هماه 

آدمیاان توسااط خاداسااات؛ یعنی از آنجااکاه  

هاسات و  خداوند ادیان الهی، خدای همۀ انساان 

نی او هسااتناد، الزماۀ  هماۀ آناان فرزنادان زمی 

عادالات الهی در حق چنین مخلوقااتی، فراهم  

های هدایت همۀ آنان اسات؛ ضامن  بودن زمینه 

ها توساط  گری انساان اینکه نباید در امر هدایت 

خداوند، تبعی  ناروایی صاورت گیرد. به این  

هاا از موهبات بیشااتر  معنی کاه برخی از انساااان 

یت  هدایت برخوردار باشند و برخی کمتر. اهم 

شااود کاه متون  این اصااال موقعی بیشااتر می 

مقادو ادیاان الهی بر هاادی بودن خاداوناد،  

رحمات واسااعاۀ او برای هماۀ بنادگاان و نقش  

 . 1( 50هدایت عامۀ او ت کید دارند حنر: طه/ 

عبارت دیگر، از آنجا که نساابت  به

خدا با همۀ بندگان یکساااان اسااات و او 
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آفریادگاار هماۀ مخلوقاات زمینی خود  

عنوان جانشااینان  هها را باناساات و انساا 

ود دوساااات دارد، بر خاداوناد  زمینی خ

که زمینۀ سعادت همۀ بندگان   الزم است

گری و خود را از طریق صااافت هدایت

بودن خو فراهم سااااازد. در   یش هاادی 

کاه فرو عادم هادایات و گمراه حاالی

هاا، باا اصاااال شاااادن اکثریات انسااااان

گری تکوینی و تشریعی خداوند هدایت

رد، زیرا این پرسش مطرا  سازگاری ندا

دار رساتگاری  که دوسات  : خداییاسات

های الزم بندگان خود اساات، چرا زمینه

آناا  همااۀ  هاادایاات  فراهم    انو کااافی  را 

نسااخته اسات؟ پ  امکان هدایت عموم 

مردم از لوازم منطقی عادالات و رحمات  

 واسعۀ الهی است.

 امکان خداشناسی فطری . 2-2

لهی  الزماۀ منطقی دومِ گساااترة عادالات ا

خصاوص هدایت عموم مردم، تمهید    در

شرایط و امکانات الزم برای خداشناسی  

یعنی عموم   ؛فطری در همۀ مردم اسااات

 

فَطَرَ  .    1 الَّتِی  اللَّاهِ  لِلادِینِ حَنِیفًاا فِطْرََة  فَا َِقمْ وَجْهَارَ 

 .النَّاوَ عَلَیْهَا

طوری آفریده شاده باشاند که   دمردم بای

طور طبیعی و مطابق سارشات و فطرت هب

داجو و دارای طب  خا   ،آفرینشااای خود

عبارت دیگر روحیۀ خداپرستی باشند. به

امکان و اساتعداد تالش فردی برای  دبای

هاا باه شااانااخات خاداوناد در هماۀ انساااان

ودیعت نهاده شاده باشاد تا اینکه همگان  

مسااایر  بتوانناد  اولیاه  سااارماایاۀ  این  باا 

کننااد.   را طی  و خاادایااابی  خااداجویی 

جاالاب اسااات کاه در متون مقادو دینی  

قارآن قااابالایاات   ،چاون  چانایان  وجاود  بار 

کیاد شاااده  فطری معرفتی در انساااان تا 

. در واق  اصااال 1(30ت حنر: روم/اسااا 

و تسااالیم  پا یری و حقیقاتحق جویی 

شاادن در برابر حقیقت، از صاافات ااتی  

و فطری آدمیان اساات که الزمۀ عدالت 

الهی آن اسااات که توساااط خداوند در 

نهاد همۀ آدمیان قرار داده شاده باشاد تا  

امکاان   ،بخشااای باه چنین توانیباا فعلیات

گان  جو و شاناخت خدا برای هموجسات

 فراهم باشد. 
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 معرفی یک حقیقت الهی . 2-3

الزمۀ سااوم عدالت الهی در حق بندگان 

خود این اسات که تنها یر خدا و یر 

آناا  بااه  الهی  شاااود.  معرفی    انحقیقاات 

خدای عادل و   عبارت دیگر، شااایسااتۀبه

های  را در قالب  مهربان نیسااات که خود

متااد و متباین معرفی  گاهیمتعارو و  

امکاان  کاه  کناد، طوری بنادگاان  برای 

شاناخت مشاتر  از خداوند و اوصااف  

چون یار   ،واق   الهی فراهم نشاااود. در

خادای عاادل و مهرباان وجود دارد، الزم 

اسااات کاه باه هماۀ آدمیاان هماان خادای 

د، نه اینکه چند  شاو  واحد موجود معرفی

د و نه الحاد  شااوعرو معرفی خدای هم

 د.  شوو عدم وجود خدا تروی  

بسایار مهمی اسات که    ۀاین هم نکت 

کیاد   متون دینی ادیاان ابراهیمی بر آن تا 

قرآن و   حمااننادو در چنین متونی    رناددا

خاداوناد خود را واحاد معرفی   (انجیال

انبیااء و   ۀکرده و بر وحادت خادای هما 

تاا  نااافی   آدمیااان  کااه  دارد  فراوان  کیااد 

هرگوناه تعادد خادایاان اساااات حنار: 

 

 .اللَّهُ أَحَدٌقُلْ هَُو  .   1

 2(.32-29، 12مرق ،    1؛1توحید/
 

مردم  ا .  2-4 همة  برای  رستگاری  و  نجات  مکان 
 ان بدون تبعیض میان آن

الزماۀ منطقی عادالات و هادایات عمومی 

همۀ آدمیان، امکان رساتگاری برای همۀ  

نااارواساااات.  باادون تبعی   انآناا  هااای 

دیگر الزما باه عادالات   ۀعباارت  تحقق 

و  نجااات  امکااان  کااه  اساااات  آن  الهی 

رسااتگاری برای همگان گشااوده باشااد، 

بیشاتر از    ،ری و نجاتبلکه کلید رساتگا

موران الهی او  اینکاه در اختیاار خادا و ما 

ها باشاد؛ به باشاد، در دساتان خود انساان

صاااورت کاه آدمیاان باه میزانی کاه  این 

توانسااتند از اصاال موهبت هدایت عامۀ  

مند شاااده و ملتزم لوازم نظری الهی بهره

و عملی آن بااشاااناد، حاداقال باه هماان  

رای میزان امکاان رساااتگااری و نجاات ب

 فراهم باشد.  انآن

آن درواق ، الزمااۀ   الهی  عاادالاات 

کننادة موهبات  اساااات کاه اگرچاه اعطاا

مهرباان و  و رحمات، خادای  هادایات 

بااایاا  امااا  اساااات،  دروازة    دخایارخاواه 

رسااتگاری نیز به همان نساابت گشااوده 

 . تنها خدایی که وجود دارد، خدای ماست. 2



 ا

 قدرت هللا قربانی  /تکثر ادیان و جستجوی عدالت الهی
  

197 

 

 

 

قادر  باه  او  فرزنادان زمینی  بااشااااد تاا 

بتواننااد  برخورد الهی،  هاادایاات  از  اری 

. در این  یاافتاه و رساااتگاار شاااونادنجاات

قرآن کریم و   ،زمیناه آیاات روشااانگر 

کیاد بر اصااال  کتااب مقادو ضااامن تا 

عنوان  هعمومی هدایت، رساااتگااری را با 

  ۀ آن بر طااقات و ساااعی مسااا والنا   ۀنتیجا 

؛  42دهد حنر: اعراف/ها قرار میانساان

در کتااب   1(.24؛ جااثیاه/281و   286بقره/

خواهد  »»خدا میمقدو بیان شاااده که:  

باه معرفات جمی  مردم نجاات   یاابناد و 

 (.2: 4راست گرایند« حاول تیموتائوو،  

 عدم کیفر بدون ابالغ . 2-5

در   الهی  عاادالاات  دیگر  مناطاقی  الزمااۀ 

ان، ضاامن ابال  خصااوص هدایت بندگ

باه هماه هادایات  عادم کیفر  موهبات   ،

بندگانی اساات که به طریقی از دریافت  

ویژه کاافی چنین موهبتی  همیزان الزم و با 

و باهاناد.  باازمااناده عباارت دیگر، کیفر 

عقاب بندگان بدون ان ار و تبشاایر الزم 

 

ا .   1 الِحَاتِ الَ نُکَلِفُ نَفْسااً وَالَّ ِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصااَّ

حَابُ الْجَنَّۀِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  عَهَا أُوْلَ ِرَ أَصااْ   إاِلَّ وُسااْ

عَهَ(؛  42حاعراف/   ا لَهَا الَ یُکَلِفُ اللّاهُ نَفْساااًاا إاِلَّ وُساااْ

ها با عدالت الهی ناساااازگار و کافی آن

تعالی شایسته است که  ؛ پ  بر حقاست

درباارة بنادگاان خود زماانی باه قاااااوت  

  ، باه قادر الزم و کاافی  انبنشااایناد کاه آنا 

او را شااانیاده و   ۀهاای هادایتگرانا آموزه

ها و شااارتدریافته باشااند و نساابت به ب

او آگاهی کافی یافته باشاند.   هایتهدید

در   ۀ مهم نیزل جالب اساات که این مساا 

کیاد   متون مقادسااای چون قرآن مورد تا 

وَمَا کُنَّا مُعَ ِبِیَن  قرار داده شاااده اسااات:  

، و نیز نر: 15حاساراء/ حَتَّى نَْبعَمَ رَسُاولًا

 (.41-38؛ نجم/51ابراهیم/

 و نتیجۀ موارد بیان شده آن  خالصه

اسااات کاه از آنجاا کاه هماۀ ماا فرزنادان  

زمینی و بنادگاان آفریادة خادای ناامتنااهی  

عادل و مهربان هسااتیم، الزمۀ عدالت و 

مهرباانی او باه مخلوقااتش آن اسااات کاه  

بدون روا داشااتن هرگونه تبعیااای بین  

را فراهم ساازد، تا    شاانزمینۀ هدایت   ،هاآن

موهبات الهی،    این منادی از  هاا باا بهرهآن

را  آزادنااه   خااویااش  رسااااتااگاااری  راه 

نَمُوتُ  (؛  286حبقره/ الادُّنْیَاا  إِلَّاا حَیَااتُنَاا  مَاا هِیَ  وَقَاالُوا 

وَنَحْیَاا وَمَاا یُهْلِکُنَاا إِلَّاا الادَّهْرُ وَمَاا لَهُم بِا َلِارَ مِنْ عِلْمٍ 

 (.24حجاثیه/  إِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ
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کاار باه این آساااانی    اماا ظااهراً ،برگزینناد

بلکاه برخی محادودیات هاای نیساااات، 

زمینی  بشااری، تنگناهایی را برای تحقق  

شااده  عدالت الهی در گسااترة توصاایف

، کاه در بخش بعادی  گردنادموجاب می

ها با تفصیل  و نقش آن  هاین محدودیتا

 .خواهند شدبیشتر بررسی 

نقش  گسترة  .  2-6 و  الهی  عدالت 

 های جهان مادی محدودیت

باا وجود گساااترة ناامتنااهی عادالات الهی  

زمایاانااه هامااۀ  بااهدر  ایان  ماعاانااای هااا، 

ها، هم به برخورداری یکساان همۀ انساان

؛ زیرا ی نیسااااتلحاا  کیفی و هم کمّ

که از صاافات فعلی الهی اساات،  عدالت

طور کاامال و مسااااوی محقق  زماانی باه

نوان فااعال عهشاااود کاه بین خادا، با می

عنوان  هعدالت و انساااان و دنیای مادی ب

اری  های عدالت، تناسااب و سااازگقابل

عباارت  متقاابلی وجود داشاااتاه بااشاااد. باه

ناااحایاا  از  اگارچااه  کااه  دیاگار،  خاادا  ۀ 

کنندة موهبت عدالت الهی اسااات،  اعطا

هی  قصااور و کاسااتی وجود ندارد، اما 

هاا و نقاای  جهاان  مجموعاۀ محادودیات

ز دریافت کامل و نسااان، مان  امادی و ا

جاانباۀ چنین موهبتی در کلیات آن هماه

هاساات که  بلکه محدودیتِ قابل  ،اساات

ماان  تحقق کاامال عادالات الهی در حیاات  

دنیوی ماست که ضرورت تحقق آن در 

کال نظاام هساااتی، وجود جهاان دیگر را  

این اسااو، در این    ساازد. برضاروری می

کاه دنیاای ماادی و   کنیمبخش تبیین می

مااهیات انساااان زمینی چاه تنگنااهاایی را  

الهی ایجااد   برای تحقق کاامال عادالات 

کنناد، تاا اینکاه راه کاارهاایی را برای می

محادودیات تادبیر  گا ر از چنین  هاایی 

 کرد.

ظرفیت  .2-7 معرفتی  اهمیت  مختلف  های 
 آدمیان 

 ةکننادترین عوامال محادودیکی از مهم

لهی برای تحقق کامل و یکسان عدالت ا

هاای  هادایات مسااااوی همگاان، ظرفیات

مختلف معرفتی آدمیاان اسااات. جاالاب  

منادی دارای بهره  هااانسااااناسااات کاه  

عقال،    مااننادیکسااااان از منااب  معرفتی  

تجرباه، شاااهود، اساااتادالل و نظاایر آن 

نیسااتند. اگر چنین نبود، یعنی همگان به 

ظرفیاات دارای  معرفتی  یکسااااان  هااای 

اسااتعداد فطری بودند، به احتمال زیاد یا 
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شاد یا شاکوفا می  کاماًل انخداشاناسای آن

باه دعوت    اناکثریات قریاب باه اتفااق آنا 

می لبیاار  حااالی  ؛گفتناادانبیاااء  کااه  در 

ادیاان بشاااری و تااریخ   ،تجرباۀ حیاات 

مای گازارش  را  ایان  بااهدها خاالف  -نااد. 

لااحااا   بااه  آدماایااان  دیااگاار،  عاابااارت 

های معرفتی آفرینشااای یکساااان  ظرفیت

بلکاه برخی عقال گرا، برخی  نیساااتناد، 

محقق،   برخی  مقلااد،  برخی  شاااهودی، 

. حاال  گرا هساااتنادبرخی تجربی و ح  

تافاااوت  مای ماناطاقای  الزمااۀ  گافاات  تاوان 

 اهاای معرفتی آدمیاان، تفااوت آنا ظرفیات

باا  مااعاارفااتاایهدر  قااوای  و   کااارگاایااری 

-در پااساااخ  هاای متفااوت آناانواکنش 

 ویی به دعوت انبیاء الهی اسااات. پ  گ

در  تکثر  موجااب  تفاااوتی  چنین  وجود 

عنوان حجات  هکاارگیری عقال با هنحوة با 

انکاار   درونی یاا  پا یرش  و تفااوت در 

 های رسوالن الهی است.  دعوت

 نقش برجستة عوامل غیرمعرفتی  .2-8

عامل بسایار مهم دیگر در محدودساازی  

باه   مربوط  الهیِ  عادالات  کاامال  تحقق 

عوامال   ۀهادایات بنادگاان، نقش برجساااتا 

عاواماال غایارماعا  از  ماناظاور  اساااات.  رفاتای 

و   ۀماجاماوعاا   ،غایارماعارفاتای عاواماال 

متغیرهاایی هساااتناد کاه نحوه و جریاان 

تاا  تاحاات  را  الاهای  قارار  هاادایاات  ثایار 

عااواماالاایماای مااحاایااط    دهاانااد.  چااون 

نژاد، آب معیشاااات،  وجغرافیاایی،  هوا، 

هاای  ای، فرهنا تعلقاات قومی و قبیلاه

و  شاااغالای  مانااافا   زبااان،  مالای،  و  باومای 

سااایاااسااای فشااااارهااای  و   طاباقاااتای، 

هاای اجتمااعی از این دساااتاه  محرومیات

 ؛28:  1378هساااتناد حنار: قرائی مقادم،  

چااناایاان 120:  1378تاارناار،   واقاا   در   .)

و   کاه عمادتااً  عواملی نقش جبری  هم 

مای دارنااد،  فاهام  طابایاعای  ناحاوة  تاوانانااد 

آدمیاان را از حقاایق دینی تغییر دهناد و 

کاه نوع و نحوة  ناد، طوریکن مادیریات  

متفااوت    واکنش مردماانی کاه باه درجاات

ثیر این عوامل هساتند، به دعوت   تحت ت

اباال ا کااه  الاهای  هاادایاات نابایاااء  کاناناادة 

خداوندند، یکسااان نبوده و نیساات بلکه  

 فراز و فرودهای مختلفی داشته است.

تجربۀ تاریخی داساتان دعوت انبیاء  

-الهی و واکنش کافران و نوع اساتدالل 

ة نقش  دهنادهاای آناان آشاااکاارا نشاااان
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 ،ور اسات. برای نمونهرن  عوامل مزبپُر

کیاد یهودیاان بر برتری قومی و نژادی  تا 

خود بر ملل دیگر و عدم پ یرش دعوت  

حارت عیسی حع(، یا مقاومت مشرکان 

کیاد بر پیروی  مکاه در مقاابال پیاامبر و تا 

حناار:  خااود  اجااداد  و  آباااء  دیاان  از 

ناماونااه  1(104مااائااده/ ناقاش  تاناهااا  از  ای 

عوامل معرفتی هسااتند. اهمیت    ۀبرجساات 

بایشاااتار  زمااانای  ماا کاور  عاواماال  ناقاش 

اکنون و نیم همشاااود کاه مالحظاه کمی

در ادوار گا شاااتاه، عوامال غیرمعرفتی  

طاباقاا   مااانانااد قابایالااه،  ناژاد،  ۀ  جاغارافایااا، 

فردی منااف   نظاایر آن از    اجتمااعی،  و 

طاباقااهماهام عاواماال  جاواما  تاریان  باناادی 

بشااری بودند که موجب تکون و ظهور  

ای مختلفی گردیادناد. شاااایاد ها فرهنا 

بتوان گفات مجموعاۀ چنین عواملی، در 

شاااکال کلی آن هماان فرهنا  و تمادن 

ساازد که قادر اسات در یر ملت را می

هاای جادیاد، ماانناد دعوت  مقاابال کنش 

هاای خااص خود را  انبیااء الهی، واکنش 

 

وَإِلَى الرَّسُاوِل    وَإِاَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَْواْ إِلَى مَا أَنزََل اللّهُ.   1

بُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَْو کَانَ آبَاهُهُمْ الَ  َقالُواْ حَسااْ

 (.104حمائده/  یَعْلَمُونَ شَیْ ًا واَلَ یَهْتَدُونَ

داشاته باشاد. برای نمونه فرهن  عربی، 

رومای،   فارهاناا   پااارسااای،  فارهاناا  

فرهنا  شااارقی ماانناد   فرهنا  هنادی و

  ۀ چین در مقاابال دعوت اساااالم، تجربا 

اند بلکه مبتنی  واکنش یکساانی را نداشته

بر عنااصااار مقوم فرهنا  خویش، یعنی  

ترکیبی از عوامال معرفتی و غیرمعرفتی،  

اند. پ  های متفاتی نشاااان دادهواکنش 

های مهم مقابل گساااترش از محدودیت

مسااااوی موهبات هادایات و عادالات در 

عاما  عاواماال مایااان  ماهام  ناقاش  ماردم،  وم 

 غیرمعرفتی است.  

ارسال رسوالن ظاهری در شرایط مختلف با    .2-9
 های گوناگون ها و روشزبان

محاادودیاات پیاش از  تحقق    هااای  روی 

کامل عدالت الهی برای هدایت یکساان 

ارسااااال   در  ماحاادودیاات  ماردم،  هامااۀ 

رساااوالن ظاهری، یعنی انبیاء الهی برای 

های  ا و مکانهدر زمان  انهدایت همۀ آن

تااعااداد مااخااتاالاا  واقاا   در  اساااات.  ف 

الهی، عمادتااًقاابال انبیااء  از  در   توجهی 
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خاورمیانه در طول قرون گ شااته    ۀمنطق 

در   اناناد و ناام تعادادی از آنا ظهور کرده

مقادسااای چون   و کتاب  انجیال  قرآن، 

اما اگر تاریخ  تورات اکر شااده اساات، 

زندگی بشار را در دو بساتر زمان و مکان 

با  رسااااد بخش  ه نظر میتصاااور کنیم، 

 ،توجهی از مردمان در این دو بسااترقابل

پایااام  مساااتاقایام  دریااافاات  از  حااداقاال 

  اناد.انبیااء الهی محروم بوده  ۀگرانا هادایات

را  بااه زمااان  عاااماال  اگر  دیگر،  عبااارت 

طور  هطور طولی و عاامال مکاان را با هبا 

رساد  عَرضای در نظر بگیریم، به نظر می

  ، مساااتقیم طور  ههاای انبیااء الهی با دعوت

و  تاااریاخ  طاول  در  را  ماردمااان  ماجاماوع 

تحاات  عرو مختلف  جغرافیااایی  هااای 

  ، پوشاااش قرار ناداده اسااات. در نتیجاه 

عامااده طای  باخاش  جاهااان  ماردم  از  ای 

از شااانیدن مساااتقیم    ،های مختلفزمان

صاادای پیامبران و موهبت هدایت الهی  

 اند. محروم بوده

البتاه اگرچاه پ  از هر پیاامبر الهی،  

دین   ،تابعین و پیروان او  صاحابه، معموالً

مردماان    اماااناد،  و آئین او را تبلیغ کرده

و  تاااریاخ  طاولای  بساااتار  در  بسااایاااری 

های مختلف جغرافیاایی، پیاام دین  عرو

اناد یاا بخش را یاا نشااانیادهرساااتگااری

پیاامبر  آن طور کاه در اصاااال توساااط 

گفته نشاده  انشاد، به آنبیان می مربوط،

  شااایوة   ،لاهاسااات. نموناۀ باارز این مسااا 

ناکارآمد تبلیغ دین اساالم، حتی یهود و 

مسای،، به زور شامشایر و با زبان خشاونت  

اگارچااه   زمایانااه،  ایان  در  اساااات.  باوده 

فتوحات مسلمین به زور شمشیر، موجب  

د، اما تبعات  گسااترش قلمرو اسااالم شاا 

  ة راحتی از چهرنااگواری داشااات کاه باه

 اسالم زدودنی نیست. 

متفاوت مردم  های  توجه به امکان خوانش  .2-10
 عنوان پیام الهی هاز وحی ب

از مسااائل بساایار مهم که تحقق عدالت 

مسااوی الهی را در گساترة زمان و مکان 

دهاد، واقعیات  ثیر قرار داده و می تحات تا 

وحای  خاواناش  از  ماردم  ماتافاااوت  هااای 

عنوان پیام الهی اساات. اینکه مخاطبان  هب

الااهاای  پاایاااماابااران  وحاای    ، مسااااتااقاایاام 

پا یرش کاامال    هاایی متفااوت ازواکنش 

اناد و اینکاه  تاا انکاار کاامال را نشاااان داده

ما  الاهای،  ؤحاتای  پایااام  یاار  بااه  مانااان 

هاای متفااوتی از آن هاا و خوانش دریاافات
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 دارند، واقعیاتی انکارناپ یر هستند.  

لاه زماانی بیشاااتر   اهمیات این مسااا 

ظاهاور    شاااودمای تاااریاخ  بااه  وقاتای  کااه 

بزرگی چون موسی حع(، عیسی   پیامبران

  ۀ ل کنیم، مسا نگاه می حع( و محمد حص(

فِ و رَظاهاور  ماتاعاادد  کاالمای  و  دیانای  ق 

 ،متکثر، بالفااصااالاه پ  از ظهور آناان

مساااا  هاای  لاۀ خوانش  گویاای اهمیات 

متفااوت از وحی الهی اسااات. داساااتاان  

ظهور فرق مسایحی کاتولیر، پروتساتان 

ماعاتازلااه،   خاوارز،  نایاز  و  ارتاادوکا ،  و 

شااایعاه، و اشااااعره باا هماۀ تنوعااتشاااان  

 ناپ یر است.  ت اجتنابگویای این حقیق 

م اساااات کاه حتی  مناان  ؤجاالاب 

مخاطب ساخن مساتقیم پیامبران الهی نیز 

هاای مختلف و در هاا و خوانش دریاافات

ساااخن آن پیامبر   ، مقابل بعاااای مواق 

اساااااو ادراکاات مختلف    دارناد و بر

هاای متفااوتی باه پیاام الهی  واکنش   ،خود

های  دهند. ضامن اینکه خوانش نشاان می

مارد باا ماتافاااوت  وحای  از  پایااام  هم  عاناوان 

ماتاا  و  الاهای،  ماعارفاتای  عاواماال  از  ثار 

غیرمعرفتی هساااتناد کاه چنین مردمی را  

دهناد. منظور اینکاه  ثیر قرار می تحات تا 

نوع نگااه عقالنی، شاااهودی، تقلیادی و 

نظاام بااورهاا و دعوت   تجربی مردم باه 

نژاد، قومیات،   انبیااء و نیز عاامال طبقاه، 

خوانش    ةنیز در نحو  ...منااف  شاااغلی و  

پیاام وحی نقش مهمی دارناد و موجاب  

 ند.شوها از پیام الهی میتکثر فهم

مردم  .  2-11 تفاوت  با    اهمیت  وحی  نزول   زمان 
 بعدی مردم اعصار 

بااه چگونگی   ناااظر  دیگر  محاادودیاات 

بااب هادایات و   تحقق عادالات الهی در

ها، گساتردگی آدمیان رساتگاری انساان

ویژه تفاوت خاص بین  هدر بساتر زمان، ب

مردم زماان نزول وحی از مردم اعصاااار  

ر واق ، وقتی مردم زمان بعدی اسااات. د

پیاام   نزول وحی کاه مخااطاب مساااتقیم 

وتی از آن هاای متفااالهی بودناد، خوانش 

له دربارة مردم   همین مساا   یقین بهدارند، 

یعنی    ؛اعصاار بعدی شادت بیشاتری دارد

عنوان  هگا شااات زماان و غیااب پیاامبر با 

و ظهور تفسااایرهاای متعادد   حاامال وحی

، کاار رباارة معناا و مااهیات پیاام وحید

مردم اعصاار بعدی را در فهم درسات و 

مشاااکاالآماوزه  تاردقایاق دیانای  تار هااای 

بساااا موجب ظهور فرق ساااازد و چهمی
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کالمی و دینی بیشاتر با شاکاف بیشاتری 

 د.  شواز همدیگر می

های کالمی مساالمانان در  درگیری

سه قرن اول هجری و ظهور فرق کالمی  

  گااهی متعادد باا تفسااایرهاای مختلف و  

متاااااد و متقابل از پیام وحی، که حتی  

های م هبی هم منجر  گاهی به خشااونت

 ةفزایندثیر   شااده اساات، گواه روشاان ت

عامل زمان در فهم مردمان اعصار بعدی 

له هرچه که   از پیام وحی اسات. این مسا 

د.  شاااوتر میپیچیاده  ،رودزماان پیش می

می امر  این  تبیین  معلوم در  گفاات  توان 

مسااالمااناان امروز  فهمی کاه  نیساااات 

کشاااورهاایی چون عربساااتاان، مصااار، 

پاکسااتان، ترکیه و ایران از شااخصاایت  

صااحابه و محتوای  پیامبر اسااالم حص( و  

آیاات قرآن دارناد، همساااان فهم مردم  

زمان نزول باشااد، چون گ شاات حدود 

قرن از زماان ظهور پیاامبر اکرم حص(  14

و گساااترش تفاسااایر متعدد از مجموعۀ  

های رخدادهای صااادر اساااالم، دیدگاه

جدیدی را برای مسالمانان عصار حاضار 

در صادر   پیش کشایده اسات که احتماالً

اند. همچنین مواجهه  اسااالم مطرا نبوده

ها  و ارتباطات مسلمانان حاضر با فرهن 

سالو    ةو ادیان دیگر و آشانایی با نحو

هاا، نوع نگااه مسااالمااناان  دینی پیروان آن

از نوع نگاه مسلمانان   ،به اسالم  را  معاصر

سااااازد. پ  عصااار ظهور متفااوت می

هاای باارز مردم اعصاااار مختلف  تفااوت

ر بساااتر عنوان مخااطباان پیاام وحی دهبا 

تاا  تحاات  و  مکااان  و  عواماال  زمااان  ثیر 

مای غایارماعارفاتای،  و  ناحاوة ماعارفاتای  تاوانااد 

و  هاادایاات  در  را  الهی  عاادالاات  تحقق 

 ثیر قرار دهد. رستگاری آدمیان تحت ت

اختالف.  2-12 سنت    هایاهمیت  یک  درون 
 دینی 

کاه ماا را باا پرساااش مهم    یعاامال دیگر

امکان تحقق یکساان عدالت الهی مواجه  

و واقعیاا   ،سااااازدمی تاااریخ طوالنی  ت 

و هباا  اخاتاالفااات  غامانااا   نسااابای  طاور 

هاای دینی فرق کالمی درون خشاااونات

یار سااانات دینی اسااات. اگرچاه این  

عاامال، یار عاامال پساااینی اسااات، ولی 

ما را با پرسش م کور   ،بسط تاریخی آن

نسااابی  هد کاه چرا با کنا مواجاه می طور 

امکاان فهم یکساااان پیاام الهی، حاداقال 

م نشااااد تاا مناان، فراهؤبرای اکثریات م
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دچاار تفرقاه نشاااوناد و   قادرؤمناان این م

تکفیر    ،دیگر  خااطر فهمیهمادیگر را باه

یکاادیگر  قتاال  بااه  کمر  و حتی  نکننااد 

 نبندند؟ 

بارجسااااتاا  در    ۀناقاش  عاااماال  ایان 

عدالت الهی مبتنی   ةمحدودساازی گساتر

بر واقعیات تااریخ فرق دینی ادیاان الهی  

ها  مسایحیت و اساالم و نوع نگرش مانند

ماوضااا  و گایاریو  ادیااان  پایاروان  هااای 

آن بااه  مربوط  و حتی  رخاادادهااای  هااا 

عصااار   در  دینی  فرق  میااان  اختالفااات 

پیروان   ةتر اینکه عمدحاضار اسات. مهم

هریار از فرق مهم دینی در درون یار 

مانند مسایحیت یا اساالم تنها    سانت دینی

الهی  مخود را   و موهبات  دانساااتاه  حق 

نجات را منحصاار به خود کرده و دیگر 

و  گاماراه  را  الاهای  ادیااان  پایاروان  و  فارق 

دانند. رشااد  هالکت می  ۀشااایساات   گاهی

رویکرد انحصااارگرایی دینی از   ةفزایند

دین بزرگ اسااالم،  زمان ظهور هر سااه  

  و ادعاهای مهمی   یهودیت و مسااایحیت

هاا هم نسااابات باه دین خود و هم  کاه آن

خود داشاااتناد و دارنادکاه هنوز هم    ۀفرقا 

  ؛ الهیاتی است  -دارای لوازم مهم کالمی

از جملاه اینکاه گویاا خاداوناد فقط برای 

هادایات این گروه اقادام کرده و موهبات  

باه تعاداد محادودی از   هادایات او فقط 

 ,Barthپیروان او تعلق گرفته اسااات ح

1956, vol. 1, part 2: 303, 

325..) 

تفاوت.  2-13 و  های دیناهمیت  تقلیدی  داری 
 تحقیقی 

کننادة عاامال دیگر نیز کاه گویی محادود

موهبات عادالات الهی در بساااتر زماان و 

مکان در هدایت بندگان اساات، تفاوت  

مردم در فهم تقلیادی و تحقیقی دین و 

داری مقلاداناه و محققااناه  اشاااکاال دین 

اساااات. واقعیات این اساااات کاه بخش  

توجهی از پیروان یار دین، ماانناد بالقاا

اساااالم یاا مسااایحیات، در طول تااریخ  

  14طوالنی بسااط آن دین، برای اسااالم  

از   قرن، ناه صااارفااً 20قرن و مسااایحیات  

دینی   چنین  بااه  تحقیق  و  آگاااهی  روی 

ثیر عوامال   اناد بلکاه تحات تا هکرداقباال  

والاادیان،  چاون  غایارماعارفاتای  ماخاتالاف 

-تاهدینی را پا یرف  ،محیط، زماان و مکاان

 اند.

توان گفات در  در تبیین این امر می
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و   ها دارای چه دین واق ، اینکه ما انساان

اول در اختیار    ۀای شااویم، در درجفرقه

ساه عامل و متغیر   ما نیسات، بلکه عمدتاً

ثیرگا ار والادین، جغرافیاا و زماان در  تا 

تعیین دین و فرقاۀ ماا نقش مهمی دارناد، 

از    یعنی دین ماا باه این بساااتگی دارد کاه

چاه والادینی، ماانناد شااایعاه یاا سااانی، در 

کدام ساارزمین، مانند ایران یا عربسااتان، 

  14قرن یاا    5و در چاه زماانی، اکنون یاا  

برای مثال،   ؛دنیا آمده باشیمه قرن پیش ب

متولاد  والادین شااایعاه  از  کودکی کاه 

شااایعاه    نیزما هاب او    شاااود، طبیعتااًمی

اسات، یا کودکی که در عربساتان متولد 

شاود، احتمال سانی یا وهابی بودن او می

 5بیشاااتر اسااات و کودکانی که حدود 

ایران متولاد می شاااادناد،  قرن پیش در 

سانی بود، ولی تولد  انم هب آن  احتماالً

زمااان حااال  انآناا  شااایعااه    ،در  احتمااال 

واق ،   دهاد. دررا افزایش می  شاااانبودن

و م هبی داشاته باشایم،  اینکه ما چه دین  

همکااری متقاابال و ترکیاب نقش    ۀنتیجا 

ساااه عاامال نژاد، جغرافیاا و زماان اسااات 

 (. Hick, 1985: 47-48ح

ها  همه یا اکثر انساان  ،به همین دلیل

بااالقو بااا وجود  باادو تولااد،  فطرت در  ة 

 ،، توسااط والدین خداشااناساای در آنان

ای و تقلیدی یا دین و م هب شااناساانامه

کنند و تنها پ  از  میتلقینی را کساااب  

ها زندگی اساات که اگر برخی از  سااال

ها به عالِم یا محققی آگاه تبادیل  انساااان

شاااوناد و در جساااتجوی حقیقات دینی  

باشاند، احتمال مهاجرت از دینی به دین  

دیگر  ما هاب  باه  ما هبی  از  یاا  دیگر، 

 وجود دارد.

بسااایار مهم آن اسااات که    ۀاما نکت 

اشااای از  ن  هایثیر و ت  هاتلقین   ۀواساااطهب

و  رساااااناه  و جاامعاه،  والادین، محیط 

معموالً  آن،  نظااایر  و  جهااانی   تبالایاغااات 

هاای دینی، حتی  اکثریات پیروان سااانات

در طول کال زنادگی خود، احتماال خطاا  

فرقاا  یااا  دین  بودن   ۀبودن  برحق  و  خود 

دیگر را در اهن بررسااای    ۀدین یاا فرقا 

آناا   ؛کاناناادنامای تاربایاات    انزیارا  طاوری 

 شان،ب و دین اند که مطابق آن، م هشده

حقِ کاامال اسااات و لا ا برای مطاالعاه و 

رق کالمی  های دینی و فِشااناخت ساانت

 کنند.  دیگر چندان احساو نیاز نمی

تر اینکاه بخش زیاادی از  از آن مهم
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سااافااناه،   مناان یار سااانات دینی، متا ؤم

های  شناخت بسیار اندکی حتی از آموزه

فرقاا  و  آناا   ۀدین  دارنااد.  طور  هباا   انخود 

مشاغول فقه، عبادات و مناسر عمده دل

دینی هساااتند و اعتقادات را بدون اینکه  

طور تحقیقی فهم و هام کرده باشند،  هب

پادر و   عمادتااً تقلیادی  مطاابق سااانات 

اناد. حاال از چنین  ماادری خود پا یرفتاه

منان ؤدرصاد م  95که حدود   هاییانساان

دهند،  های دینی را تشکیل میاکثر سنت

  واقعیات  چاه انتظااری وجود دارد؟ پ

دینی   اساااات کااه جریااان خوانش  این 

حاتای  ؤما  و  دیان  ماتان  و  وحای  از  مانااان 

طور  به انآن  ۀمنانؤداری و ساالو  مدین 

مقلاداناه اسااات ناه محققااناه، و   گساااترده

باه حخاارز از متغیرهاای اختیااری اسااات  

طریقی غیرمسااتقیم حاصاال جبر زمانه و 

 .  (محیط است

شود که  حال این پرسش مطرا می

یات انکاارنااپا یر و تااریخی  باا نظر باه واقع

و غلباا دین  مقلاداناه  و  محققااناه    ۀ داری 

ماقالااداناا  ناوع  تاوجااه  قاااباال   ۀتاااریاخای 

  ۀ لا  آن، مسااا   ۀداری بر نوع محققاانا دین 

هاای دنیوی و بشاااری تحقق  محادودیات

پیاادا  بیشاااتری  اهمیاات  الهی  عاادالاات 

 کند.می

 معرفی دین واحد در اشکال مختلف. 2-14

  ظااهراً یکی دیگر از واقعیاات عینی کاه  

محدودیتی برای تحقق یکساااان عدالت 

الهی در بااب موهبات حقاانیات و نجاات  

هاساات، عدم امکان معرفی یر انسااان

ین در واحاد، بلکاه معرفی د  ظااهرباهدین  

عبارت  اشاکال و صاور مختلف اسات. به

گاواه دیاگار بشاااار  زناادگای  تاااریاخ   ،

شااادن یر دین واحد در بساااتر معرفی

ادیاان زماان و مکاان نبوده، بلکاه معرفی  

مختلف، یا حداقل ظهور صااور مختلف  

از یار دین بوده اسااات. ضااامن اینکاه  

وحیانی،     عالوه بر ادیان الهی دارای منش

ما شااهد ادیان متکثر غیرالهی نیز هساتیم  

 ،های متمادیهای زیادی قرنکه انسااان

اناد زنادگی خود را باا آن سااااماان داده

، دوم  هاایفصااال  :  1396حنار: ووهاد،  

 .  چهارم( سوم و

مچنین تنوع و تکثر در اشاااکاال  ه

ادیاان الهی ماانناد یهودیات،    ۀیاافتا ظهور

ق متنوع و شااید رَمسایحیت و اساالم با فِ

ها، چنان زیاد اساات متقابل و متااااد آن
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برای  اشاااترا   وجوه  یااافتن  گاااهی  و 

پیوناد فرق منشاااعاب ادیاان الهی دارای  

مشاکالت خاص خود اسات؛ یا تصاور و 

ساااتش  اوصااااف خدایی که در یکی پر

یافته  شود، مانند پرستش خدای حلولمی

و متجساد در عیسای مسای، در مسایحیت  

ماار -472:  2، ز1392گراث،  حناار: 

گااه مورد پا یرش و عباادت  هی   (473

پیروان ادیان الهی دیگر، مانند اسااالم یا 

تاریخ    ،هایهودیت نیسااات. عالوه بر این 

ظاااهااراً   ،ادیااان ادیااان  ظااهااور    گااواه 

م و زرتشاات  یساا ئخداباوری مانند هندو

ویژگی برخی  دارای  کااه  هااای  اساااات 

ا خداباوری ادیان الهی هستند،  مشتر  ب

 ۀریشا  نیزبساا ممکن اسات دین آنان چه

وحیانی داشاته باشاد، اما بازهم تصاور و 

از خادا، اوصااااف  فهم پیروان آن ادیاان  

دینی  دیگر  هاای  آموزهالهی، آخرت و  

خود، اشاااترا  چنادانی باا ادیاان الهی  

با تنوع تصاور و اوصااف  ندارند بلکه ما 

معرفی ادیااانی  خاادای  چنین  شااااده در 

-476:  1387مواجه هساتیم حنر: هینلز،  

 (. 536-535و ، 468

رساد که  طور به نظر میبنابراین این 

های مادی و محدودیت  ،طور احتمالیهب

ان  از  عوامال تااثیرگا ار دنیاای ماا، ما دیگر

معرفی تصااویر یکسااانی از خدا به همۀ  

  یان در بساتر زمان و مکان شاده اسات آدم

ماانعی برای تحقق    کاه این خود ظااهراً

باب اعطای یکسااان   الت مساااوی دردع

  ؛ هاستموهبت حقانیت و نجات به انسان

خاداوناد هم مطاابق امکااناات    ،در نتیجاه

ادی باا اساااتفااده از طرق ممکن دنیاای ما 

در اشاااکال مختلف و   بساااامختلف، چه

شاااایاد نااکاافی و نااق ، حقیقات الهی  

که    خود را به آدمیان معرفی کرده اسات

رساااد یاا نظر می، باهطور بااشاااداگر این 

محقق نشااده  ،عدالت یکسااان مورد نظر

برای  ،اساات یا اگر محقق شااده اساات

 طریقی بجوییم. دکشف آن بای

 کارراه.  3

دهند  مجموعۀ عوامل م کور نشاااان می

محااد و ودیااتکااه  مااادی  دنیااای  هااای 

بند جهان جسامانی، اوصااف انساانِ تخته

ماان  از دریاافات موهبات عادالات الهی  

طور یکساان برای همۀ آدمیان در بساتر هب

در   ؛زمانی و مکانی واحد و متحد اسات
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انواع اختالف هاای  در ظرفیات  هااواق  

ماکااانای،  زمااانای،  فارهاناگای،  ماعارفاتای، 

نظااایر آن موجااب   و  تکثرهااای  نژادی، 

طولی و عرضاای در پیام الهی و رسااو   

هاای خااصااای در مسااایر عادالات پیچش 

الهی گردیاده اسااات. بر هماۀ این موارد  

وان حاال مردماانی را افزود کاه  تنیز می

اند صادای هی  پیامبر الهی را نشانیده  در

و زنادگی خود را بادون شااانیادن چنین  

یاا پیاامی، مطاابق دین قومی و قبیلاه ای 

مطاابق گرایش فطری   اجادادی و شاااایاد

 اند. خود گ رانده

چا  عایانای  وجاود  هام  ماواناعای،  نایان 

یند دریافت  آبیش در فرواست و هم کم

پا یرش یاا  و فهم و در نتیجاه در نحوة 

تاا  الهی  پیااام  انکااارناااپاا یری  انکااار  ثیر 

جساتجو کنیم و ببینیم با  ددارند. پ  بای

محاادودیاات چنین  وجود  بااه  هااای  نظر 

ن، عادل، دنیوی و بشاااری، خدای مهربا

چااه   ماطالاق،  قااادر  و  خایارخاواه  حاکایام، 

هاایی را برای اعطاای کاارهاا و روشراه

  وهبت الهی هدایت و رساتگاری داشاته م

و چگونه توانساااته عدالت را نسااابت به 

بساااتارهااای   در  خاود  زمایانای  فارزناادان 

 د.کن مختلف زمانی و مکانی رعایت  

یم  به مواردی اشاااره خواه   درادامه 

ها  مالحظۀ آنرساد با که به نظر می کرد

عنوان  هتوان تصااادیق کرد کاه خادا با می

رسااان مهربان، وظیفۀ خود  فاعل و فی 

را در هادایات بنادگاان خود انجاام داده 

های ناق  ما اساات، اگرچه این ظرفیت

باه پا یرنادگاان آدمیاان  و  قاابال  عنوان 

عطایای الهی اساات که موجب دریافت  

، کاه این امر اسااات  هاا شااادهنااق  آن

گی با سااختار دنیای مادی ارتباط تنگاتن 

هاای  عباارت دیگر، محادودیات؛ باهدارد

دنیای ما، مان  گساترة عدالت الهی برای 

الهای   عاادالاات  زیرا  نیساااات،  هماگااان 

ناامتنااهی بوده و هماۀ مخلوقاات خادا را  

-گیرد، بلکاه چنین محادودیاتمی  در بر

نوع وکمّ تنهاا  و کیف دریاافات    هاایی 

ماورد  در  را  الاهای  عاادالاات  ماوهاباات 

دهاد کاه  ثیر قرار می ت تحات تا مخلوقاا

برای مادیریات آنالبتاه راه هاا  کاارهاایی 

  :وجود دارد

معرفتی  .  3-1 ظرفیت  مطابق  حقیقت  دریافت 
 آدمیان 

ماادیااریاات   باارای  مااالحااظااه  اولاایاان 
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هاای دنیاای ماادی، توجاه باه  محادودیات

هاای  این نکتاه اسااات کاه تفااوت ظرفیات

خلقاات   ااتی  لوازم  از  آدمیااان  مختلف 

همۀ مخلوقات    ،این اسااو هاسات. برآن

هاای  هاا باا ظرفیاتویژه انسااااانهخادا، با 

آفاریااده   غایارماعارفاتای  و  ماعارفاتای  ماخاتالاف 

یاار   ؛اناادشااااده اگر همگااان  چراکااه 

ظرفیات معرفتی و غیرمعرفتی یکسااااان 

داشاتند، نیازی به ارساال رساوالن الهی و 

معرفی خادا باه آدمیاان نبود. در واق  از  

آنجاا کاه دنیاای ماادی، دنیاای آزمون و 

تکاامال روحی و معنوی اسااات، توجیاه  

وجود چنین آزمونی نیز مبتنی بر وجود  

هاای مختلف در آدمیاان اسااات. ظرفیات

برخی عقالنی زمیناه  این  برخی  در  اناد، 

بارخای  شاااهاودی ماقالاادنااد،  بارخای  انااد، 

مانااافا  طااالااب  بارخای  بارخای  ماحاقاق،   ،

جویاای حقیقات، برخی ترساااو و برخی  

 .شجاع

بناابراین الزماۀ روحیاات مختلف و 

هاای وجودی، اخالقی و معرفتی  ظرفیات

 

 .وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوٍل إاِلَّ بِلِسَانِ َقْومِهِ لِیُبَیِنَ لَهُمْ   .1

وَرَسُاولًا إِلَى بَنِی إِسْارَائِیلَ أَنِی قَدْ جِ ْتُکُم بَِیَۀٍ مِن    .2

فَا َنفُخُ   الطَّیْرِ  کَهَیْ َاۀِ  الطِینِ  مِنَ  لَکُم  أَخْلُقُ  أَنِی  رَّبِکُمْ 

متفاوت مردم آن اسات که پیام الهی نیز 

اینکه  شااود، نهها ابال  مطابق ظرفیت آن

پیاامی در ساااط، واحاد، بادون هرگوناه  

کاه عادة بسااایاار    شاااودانعطاافی، ابال   

. جاالاب  بااشااانادزیاادی از فهم آن نااتوان  

قرآن مختلف  آیااات  در  کااه   ،اساااات 

وحی   پیاامِهاای مختلف مخااطباان  ظرفیات

کید شاده اسات که   لحا  شاده و حتی ت

زباانی کاه پیاامبر باا آن پیاام الهی را باه 

کند، زبانی آشانا برای مخاطبان ابال  می

اساااات  دریااافاات پایااام  آن  کاناناادگااان 

بار1(4حاباراهایام/ عاالوه  تاااریاخ   ،ایان   . 

دعوت انبیاء الهی چون حاارت موسای  

حع(، حاارت عیسای حع( و پیامبر اساالم  

دهد که چنین رساوالنی  حص( نشاان می

های مختلفی را برای دعوت مردم  شاایوه

دهندة توجه  کردند که نشااناساتفاده می

هاای معرفتی و ظرفیات  باه عاامال تفااوت

هاا بوده اسااات  غیرمعرفتی مخااطباان آن

 .2(23-20؛ طه/94عمران/حنر: آل

نیز باا این  پرساااش هنوز  حاال این 

اللّاهِ وَأُبْرِاُ امکْمَاهَ وامَبْرَصَ  بِاذِاْنِ  طَیْرًا  فَیَکُونُ  فِیاهِ 

اللّ بِااذِاْنِ  الْمَوْتَى  وَمَا وَأُحْیِی  تَاا ْکُلُونَ  بِمَااا  وَأُنَبِ ُکُم  هِ 
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تکلیف    ،پابرجاسااات که در همین زمینه

هایی که مخاطب مسااتقیم دعوت  انسااان

باا   موردانبیااء نبودناد، چیسااات؟ در این  

های دنیاای مادی برای نظر به محادودیت

ارتبااط مساااتقیم رساااوالن الهی باا هماۀ  

رساااد بهترین رساااول  مردم، باه نظر می

موهبت عقل اساات که خدا   الهی، همان

 ها عطا فرموده است.به همۀ انسان

در واق ، مطابق فلسافۀ خلقت، قرار  

طور مسااتقیم با هها بنیساات همۀ انسااان

ابال  مسااتقیم پیام الهی هدایت شااوند، 

بلکه بار اصاالی هدایت بر عهدة رسااول  

هاسات تا راهنمایِ  درونی، یعنی عقل آن

هاادایاات و  مهربااان و  بااه خاادای  آنااان 

سااتگاری شااود. در همین زمینه اساات  ر

کاه برخی احاادیام اساااالمی بر اهمیات  

باا  تاا هعقاال  درونی  کیااد   عنوان حجاات 

: 1، ز1388حمجلسااای،    1فراوانی دارناد

127 .) 

عامل اصاالی در هدایت  عبارتی،  به

ما آدمیان، همان عقل ماسات و رساوالن  

 

تَادَّخِرُونَ ِفی بُیُوتِکُمْ إِنَّ ِفی اَلِارَ َیَاۀً لَّکُمْ إِن کُنتُم 

 (.49حآل عمران/  مُّْؤمِنِینَ

نقش یاادآوری و تکمیلی    بیرونی عمادتااً

در نهاایات    هاا نیززیرا دعوت آن  ،دارناد

ییاد و  باایساااتی توساااط عقال بشاااری تا 

تصاادیق شااود. به همین دلیل اساات که  

کتب مقدو ادیانی چون اساالم، ضامن 

دعوت به تفکر و تعقل، آن را از بهترین  

کنناد  هاای شااانااخات خادا معرفی میراه

 (.18-17حزمر/

گارفاتان   ناظار  در  باادون  حاتای  پا  

الهی برای هادایات   ارسااااال رساااوالن 

خادا در حق آناان باه این  آدمیاان، عادالات  

پ یر اسات که خدا امکان صاورت تحقق

هاای  را مطاابق ظرفیات  شااانااخات خود

باه ودیعات   انهاا در آنا مختلف انسااااان

توانند با اساااتفاده از  نهاده اسااات که می

آن ظرفیات برای شااانااخات خادا تالش  

اساااتعاداد و  این ظرفیات هماان  کنناد. 

قاابلیتی اسااات کاه برخی متفکران از آن 

اند فطری بودن خداشناسی تعبیر کردهبه  

فاطارت (؛  478:  1375حماطاهاری،   یاعانای 

بشاری همۀ فرزندان آدم طوری سارشاته  

اِنَّ لِلّاهِ عَلَی النّااوِ حُجَّتَیْنِ: حُجَّاۀً ظااهِرًَة وَ حُجَّاۀً  .    1

أَمَّا  وَ الْ َنْبِیاءُ وَ الْ ئِمَّۀُحع( وَ  باطِنَۀً فَ َمَّا الظّاهِرَُة َفالرُّسُالُ

.الْباطِنَۀُ َفالْعُقُول 
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طور طبیعی گرایش به هشاده اسات که ب

خدا و شااناخت او در آن نهادینه شااده 

تاا  اگار  ایاناکااه  و  عاواماال  اساااات  ثایار 

ها  آورنده قوی نباشد، همۀ انسانممانعت

فطریهباا  و  طبیعی    خااداشاااناااو   ،طور 

بر توزی   می دال  مهم  این  کااه  شاااونااد 

متنااساااب عادالات الهی در بااب    ۀعاادالنا 

 ست. ان اهدایت و رستگاری آن

داللت فطری بودن خداشاناسای هم  

ها مطابق فطرت آن اسات که همۀ انساان

حاق خاود  تسااالایام الاهای  و  باوده  پاا یار 

 انکه حقی بر آنحقیقت هسااتند و همین 

شااوند. پ  می  ش عرضااه شااود، تساالیم

عادم ابال  پیاام الهی توساااط    واساااطاۀباه

پا یری رساااوالن خاارجی، صااافات حق

یا   هبسااا همها قابل انکار نیساات، چهآن

هاا باا باه فعلیات رساااانادن چنین  اکثر آن

خداشاناو    خود مساتقاًل ،اساتعداد فطری

(؛  320-319:  1352شااوند حمطهری،  می

فروتر از   انخداشااناساای آن  ۀاگرچه مرتب 

 منان به ادیان وحیانی است.ؤم

 تشکیکی بودن حقانیت دینی . 3-2

 گر عادالات الهی دردوم کاه توجیاه  ۀنکتا 

باب موهبت حقانیت و رساتگاری انساان 

لۀ تشااکیکی بودن  اساات، توجه به مساا 

حقاانیات الهی اسااات. جاالاب اینکاه این  

هاای معرفتی  لاه نیز مبتنی بر ظرفیات مسااا 

هاسات. منظور این اسات مختلف انساان

خویش  که اگرچه حقیقت الهی در اات  

هاای  یکی اساااات، اماا تفااوت ظرفیات

ی آن در ساااطوا  آدمیاان، موجاب تجلّ

ده اساات. ضاامن اینکه عامل شاا مختلف  

زمان و مکان نیز در تکثر تشااکیکی آن 

 دخیال بوده اسااات. در واق ، خاداوناد بر

حسااب شاارایط معرفتی فرزندان زمینی  

زماانی و  بساااترهاای مختلف  در  خود، 

حقیقات الهی را در اشاااکاال و   ،مکاانی

تشاااکایاکا د و  طاولای  ماخاتالاف  ی  رجااات 

خاادای  پا   اساااات.  کارده  عارضااااه 

عنوان  شاده توساط عقل بشاری بهشاناخته

شااااده رساااول بااطنی، و خادای معرفی

توساط رساوالن الهی در ادیان آسامانی، 

در اصال یر خدا هساتند، اما با صافات  

و خصاوصایات متکثری معرفی و شاناخته  

هاا  اناد کاه باا نظر دقیق، وحادت آنشاااده

این اسااو اسات  ی اسات. برقابل شاناساای

قارآن   در  ماقاادو هباا حکااه  ماتان  عاناوان 
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شاااود کاه مااهیات  کیاد می تا   (مسااالماان

چه به  وحی به پیاامبر اساااالم حص( با آن

وجود    یتفااوتی وحی شااااده،  انبیااء قبل

؛  163بلکه یکسااان اساات حنساااء/ ندارد،

درجاات تشاااکیکی    اماا،  1(13شاااوری/

متفااوتی از حقیقات الهی در قاالاب وحی  

ده اساات. همچنین  شاا ء الهی نازل به انبیا

هاای خادابااوری،  خادایی کاه در سااانات

 معرفی شاااده، عمادتااً  ماانناد هنادوئیسااام

ها از خدا یر خداساات اگرچه فهم آن

ارند، اما در برخی از اوصااااف تفاوت د

دهندة نوعی شااباهت  تقدو خدا نشااان

 (. 54-53: 1396نیز است حوودهد، 

از  باناا  ماناظاور  ایاناجااا  در  ابارایان 

ن اسات  ، ایبودن حقانیت دینیتشاکیکی

 

إِنَّاا أَوْحَیْنَاا إِلَیْارَ کَمَاا أَوْحَیْنَاا إِلَى نُواٍ وَالنَّبِیِینَ مِن    .1

حَااقَ  مَااعِیالَ وَإِساااْ بَعْادِِه وَأَوْحَیْنَاا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِساااْ

وَأَیُّوبَ وَیُونُ َ وَهَارُونَ   وَیَعْقُوبَ وَامَسْابَاطِ وَعِیسَاى

شَارَعَ لَکُم (؛  163حنسااء/  وَسُالَیْمَانَ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

ى بِهِ نُوحًا وَالَّ ِی أَوْحَیْنَا إِلَیْرَ وَمَا  مِنَ الدِینِ مَا وَصااَّ

وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِینَ وَلَا 

رِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ  تَتَ فَرَُّقوا فِیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشاااْ

یُانِایاابُ مَان  إِلَایْااهِ  وَیَاهْاادِی  یَشااَااااءُ  مَان  إِلَایْااهِ   یَاجْاتَابِای 

 (.13حشوری/

نمونه،    .  2 به گفتۀ مالصدرا: »بدان که نف   برای 

های دانش تقلیدی که از  انسانی مادامی که از پرده 

های دینی مختلف  که آن در قالب سانت

هایی با با ساطوا متفاوتی توساط انساان

ماخاتالاف فاهاام    ،ادراکااات  و  ادرا  

طور نیساات که همۀ  د؛ یعنی این شااومی

منان به یر ساانت دینی، همۀ حقایق  ؤم

آن را در یر ساط، ادرا  کنند، بلکه  

در   آن را  ،مطاابق ظرفیات معرفتی خود

 یابند. برساااطوا و اشاااکال مختلفی می

توان مراتاب  این اسااااو اسااات کاه می

مراتبی و ؤمناان را نیز سااالسااالاهایماان م

،  1367تشااکیکی دانساات حمالصاادرا،  

 . 2(203: 1ز

دارای   دیانای  حاقایاقاات  اگار  پا  

ویژگی تشاااکیکی اسااات، این عاادالناه 

هاا باه انساااان  ،اسااات کاه خادای مهرباان

از  گفتار   و  صاف  آمده،  دست  به  ظاهر(  حعلمای 

افکار نظری که از به کار بردن منطق بد و ابزار وهم  

می حاصل  فکری  عقل  برای  خیال  پا   و  آید، 

تمامی   در  بلکه  و  الهیات  در  بینش  دارای  نگردد، 

ها نشده ... و دور است که علمی از علوم لدنی  دانش

درو نفوو  برای  که  موهبتی  دست  و  به  نخوانده 

اند که  آید، بر وی نمایان شود؛ زیرا آنان کسانییم

و   معمول  گفتارهای  نقش  از  آنان،  نفوو  کتاب 

است«   عاری  و  خالی  کتاب  اهل  بین  متداول 

 (.  46: 1363مالصدرا، ح
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اسااااو    بر و آنان  مطابق ظرفیت معرفتی

و مکااان زمااان  را  متغیر  حقیقتی  چنین   ،

ناه با   هاینکاه هما عرضااااه کناد،  طور  هرا 

بادون لحاا  طااقات و توان  و  یکسااااان  

الهی   در  معرفتی آناان مورد خطااب 

 قرار دهد.

 تفاوت مرتبة حقانیت از مرتبة نجات. 3-3

نکتۀ بساایار مهم دیگر آن اساات که بین  

هاایی  تفااوت  ،مرتباۀ حقاانیات و نجاات

نیسااات کاه    گوناهدارد؛ یعنی این وجود  

نجاات    لزومااً  ،هماۀ پیروان یار دین حق

یاابناد و هماۀ پیروان ادیاان بااطال همگی  

بلکاه واق  امر آن   ،اهال هالکات بااشاااناد

اسااات کاه رسااایادن و ادرا  حقیقات  

دینی، البتاه باه میزان طااقات بشاااری ماا و 

طور تشاکیکی، برای نجات الزم اسات  هب

ارادة آزاد بشاااری   نیسااات و  اماا کاافی

تکلیف ساعادت یا   ،نهایتدر ماسات که  

 کند. شقاوت ما را تعیین می

در توضااای، این امر باید گفت که  

ی و تفااوت  هاای جهاان ماادمحادودیات

های معرفتی آدمیان، مان  عرضاۀ  ظرفیت

هاا  انساااان  یکساااان حقاایق دینی باه هماۀ

و ساااطوا  مین درجااات  بلکااه  شاااود، 

مختلف چنین حقایقی در بسااتر زمانی و 

انسااااان بااه  متفاااوت  معرفی مکااانی  هااا 

هاای طولی  گردناد، اماا تکثر دریاافاتمی

چه در آن  وله هستند،  مس ۀتنها یر روی

انسااااان بسااایاار مهم و رساااتگااری  هاا 

ثیرگ ار اسات، میزان درساتی خوانش   ت

داران از پیام الهی و ماهیت سالو  دین 

 منانه آنان است.ؤم

در اینجاسااات که ارادة بشاااری ما  

برای تسااالیم بودن باه حقیقات دینی، و 

نحوة اساااتفااده از پیاام الهی و زیساااتن  

 در اسااات. دقیقااً  کنناده، تعیین مطاابق آن

توان ادعا کرد که می  نقطه اسااات  همین 

،  حقاانیات و پیاام الهی   کاه اگرچاه منشااا 

اما مبنا و اسااو نجات در خود    خداسات

ماساات؛ یعنی این ما هسااتیم که ضاامن 

 دریاافات درجاات مختلف پیاام الهی، در

گیریم کاه چقادر باه  نهاایات تصااامیم می

بند منانه پایؤلوازم زندگی و ساالو  م

باشایم. یعنی در نهایت این عمل ماسات  

کننده، و خش اسات یا هال بکه نجات

ماا برای اینکاه نجاات پیادا کنیم، ضااامن  

تساالیم مطلق حقیقت باشاایم،    داینکه بای
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شاایساته اسات به لوازم پ یرش حقیقت  

بناد بااشااایم و باه قادر طااقات در الهی پاای

و   شاااناخت آن تالش کنیم؛ اگرچه کمّ

الهای حقایاقاات  آشاااکااار کیاف  کااه  ای 

در اختیار ما نیسات، بلکه    کاماًل  ،دشاومی

باه عوامال مختلفی خاارز از ماا مربوطناد 

 (.6-293: 1394حسلیمانی،  

 توجه به اصول دین و پیام اصلی خدا. 3-4

یکی از مساااائال مهم برای فهم مااهیات  

عادالات الهی مرتبط باا هادایات بنادگاان و 

، توجاه باه اهمیات تنوع  انرساااتگااری آنا 

اساااات کااه حااداقاال آموزه الهی  هااای 

های اصاالی یا ها را به آموزهن آنتوامی

یاا اصاااول دین و آموزه پیرامونی  هاای 

فرعی و ثانوی تقسایم کرد. در این زمینه  

اگر بتوان نشااااان داد کاه برای هماه یاا 

هاا، امکاان شااانااساااایی  اکثریات انساااان

هاای اصااالی دین فراهم شاااده و آموزه

خاداوناد متعاال پیاام اصااالی وحی را باه 

مروش آدمیااان  بااه  مختلف  عرفی هااای 

توان از عدالت الهی در کرده اسات، می

بااه  وقااتاای  کاارد.  دفاااع  زماایاانااه  ایاان 

هاا توجاه  خصاااوصااایاات هماۀ انسااااان

رسااد وجود طبیعت  به نظر می  ،کنیممی

و ساارشاات خداجویی یا جسااتجوی امر 

قابل اثبات و تصادیق باشاد.  انمتعالی آن

این اسااااو اسااات که حتی در ادیان  بر

ی و خاداناابااور نیز جساااتجوی امر متعاال

وودهااد،  حناار:  دارد  اهامایاات  ماعاناوی 

1396 :107-108  .) 

اصاالی ادیان   ۀچه هساات همچنین آن

غیرالهیخااداباا  یااا  الهی  از  اعم  را    اور، 

دعوت باه پرساااتش    ،دهادتشاااکیال می

 ۀخادای متعاال و ناامتنااهی اسااات. نمونا 

مساااا  این  فیلساااوفااان    ،لااه بااارز  ظهور 

اسااااو   بر  فقطخادابااوری اسااات کاه  

اسااتنباط عقالنی، خدا گرایش فطری یا 

کنناد. در ادیاان الهی نیز را ساااتاایش می

باه خادای ناامتنااهی متشاااخ    دعوت 

این اساو است که    است. بران  اساو آن

در ادیاانی چون یهودیات، مسااایحیات و 

با  ویژه در شاااکال اصااایال و هاساااالم، 

ترین آموزة هاا، مهمآن  ةنشاااادتحریف

اعتقاد به خدای واحد و متشخ     ،دینی

به جهان آخرت اساات،   و ساا   ایمان

بااه باااور  دو  ایان  ایاناجااا  در  عاناوان  کااه 

های اصالی سانت خداباوری تلقی  آموزه

ند که کمتر تفسااایربردار بوده و شاااومی
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مبنای سانت خداباوری و ادیان ابراهیمی  

هساتند. البته اگرچه پ  از تصادیق اصال 

وجود خادای واحاد و ایماان باه آخرت،  

خاواناش  ادیااانای  چانایان  هااای  پایاروان 

تی از چیسااتی خدا و صاافات الهی  متفاو

دیاگار   و  اخاروی  حایااات  چاگاوناگای  و 

ناظار  آماوزه بااه  کااه  دارنااد  دیانای  هااای 

 رسد دارای اهمیت ثانوی هستند.  می

داران در  تکثر دین   ۀحاال باا مالحظا 

  های مختلف دینی و تنوع خوانشسانت

رسد های دینی، به نظر میها از آموزهآن

خدای مهربان و   ۀمقصااود اصاالی و اولی 

هاای  عاادل، دعوت هماۀ آدمیاان باه آموزه

اصالی و بنیادی دینی بوده اسات، اگرچه  

دانسااات کاه  خاداوناد هم پیشااااپیش می

ثیر عوامل معرفتی و غیرمعرفتی،   تحت ت

ویژه ههای دینی، بفهم یکسااان از آموزه

ماماکان آماوزه فارعای،  و  ثاااناوی  هااای 

داران ادیاان الهی  بساااا دین نیسااات؛ چاه

انااحااراخااوانااش   گاااهاای یااا هااای  فاای 

آماوزه از  هام  فارعای غایارعاقاالنای  هااای 

تثلیم و تجسد    ةداشته باشند، مانند آموز

یاا جاداانگااری اات و  در مسااایحیات 

-Davis, 2006: 98صااافات الهی ح

باه    هاا باه طریقیآن  ۀ(، اماا چون هما 110

اصااال پیاام الهی، یعنی ایماان باه خادای 

واحاد و حیاات اخروی، معتقاد هساااتناد،  

اند پ  پیام اصلی الهی را دریافت کرده

ها جاری شااده و عدالت الهی دربارة آن

یر به فراخور ظرفیت    است، اگرچه هر

سااارچشاااماا  این  از  الهای    ۀخود  عاادل 

 اند.نوشیده

غیردین.  3-5 به  تفکیک  واصالن  به  داران 
واصالن به حقیقت  حقیقت   و غیر

باااز کااه  دیاگار  فاهام    ناکاتااۀ  بارای  هام 

مهم   الهی  عاادالاات  ماااهیاات  چگونگی 

داران به توجه به تفکیر غیردین   ،اسات

و  حاقایاقاات  بااه  واصااااالن  گاروه  دو 

غیرواصاالن به حقیقت اسات. اگر محور  

عادالات الهی را رسااایادن باه خادا در نظر 

رساااد واصاااالن باه بگیریم، باه نظر می

ان شاااامال دو گروه  حقیقات الهی را بتو

غایاردیان دیان  و  بااهداران  ماعانااای  داران 

مرساااوم آن دانساااات؛ باه این معناا کاه  

اگرچه وصاول به حقیقت الهی از طریق 

دقیاقآموزه و  بهاتار  الهای  ادیااان  تار  هااای 

معنای بساته بودن  له بهاسات، اما این مسا 

از طرق دیگر  باه حقیقات  راه وصاااول 
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نیسااات، بلکه از آنجاکه دساااترسااای به 

تااحاات  هاا آمااوزه الااهاای  ادیااان  ای 

برای همگااان  محاادودیاات دنیوی  هااای 

طرق متعدد  ،میسار نیسات، خدای مهربان

و  طابایاعای  خااداپارساااتای  چاون  دیاگاری 

بااز گا ا را هم  شاااتااه  فطری و عقالنی 

و   اساااات. پ  باا پا یرش این واقعیات

ها امکان و قوة اینکه در نهاد همۀ انسااان

جساااتجوی حقیقات الهی نهااده شاااده 

ای زیاادی را  ها توان انسااااناسااات، می

مشااهده کرد که اگرچه در سانت دینی  

کنند، اما در و الهی خاصای زیسات نمی

خود جویاای حقیقات الهی بوده و درون  

آن چااه بااه  مطااابق ظرفیاات خود  بسااااا 

هایی به اند. اگرچه چنین انسااانرساایده

تر حقانیت و نجات دسااات مراتب پایین 

 یابند نه مراتب متعالی آن. می

 مقلدانه و محققانه  ی دار نید  برتری. 3-6

دین  تفاااوت  و درباااب  محققااانااه  داری 

  ة کنناد هاای محادودمقلاداناه کاه از ویژگی

ایان  اساااات،  از  مای  گاونااهدنایاوی  تاوان 

عدالت الهی دفاع کرد که چنین تفااوتی  

بر تفااوت ظرفیات هاای معرفتی و مبتنی 

غیرمعرفتی آدمیاان اسااات، اما نگااه خدا  

باه چنین امری یکساااان نیسااات، بلکاه 

چه مهم اساات و از منظر الهی ارزش  آن

دارد مااحااقااقااانااه  دیاان   ،واالیاای  داری 

ها از روی وآگاهانه اساات، یعنی انسااان

بصااایارت و  را  خاادای    ،آگاااهای  خاود 

 اینکه صاارفاًبشااناسااند و عبادت کنند، نه

مقلاداناه پیرو دین قومی و اجادادی خود  

کااه   اساااات  دلیاال  بااه همین  باااشااانااد. 

یان ویژه ادههای اصاالی هر دینی بآموزه

باایا  بررسااای باا تا   دالهی،  ،  مال عقالنی 

اینکاه مقلاداناه پا یرفتاه یاا رد شاااوناد، ناه

 پ یرفته شوند.

باب عدالت    له در اهمیت این مسااا 

الهی از آن جهات اساااات کاه خاداوناد  

نعمات و موهبات عقال را باه هماۀ   ،مهرباان

جوی  کرده تاا باه جسااات   ء هاا اعطااانساااان

ب ردازناد. حاال چاه الهی  بسااااا  حقیقات 

های  که حتی خارز از سانت  هاییانساان

ادیان الهی در جساااتجوی حقیقت الهی  

هساااتناد، نزد خاداوناد مقاامی ب  واالتر 

باهدارناد   فقط  دارانی کاه  دین   نسااابات 

تولد از والدینی در یر سانت    ۀواساطبه

آورناد. معناای این  دینی، باه آن ایماان می

عباارات آن اسااات کاه تالش عقالنی و 
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و در   ردآزاد ماسات که اصاالت دا  ةاراد

نهایت ماهیت و چگونگی وصااول ما را  

بنادی باه آن تعیین  باه حقیقات الهی و پاای

غرو   ،داری مقلاداناهکناد؛ لا ا دین می

اصاالی خدا نیساات، بلکه پ یرش آن از  

های معرفتی آدمیان بابت ضاعف ظرفیت

 باب رحمت الهی است. ةو گستر

و ادیان کثیر    واحد، غرض ذاتی خدا دین  .  3-7
 دمیان مقتضای زندگی آ 

متکثر    در اشاااکااال  ظهور  باااب چرایی 

ادیاان در صاااور ادیاان الهی و غیرالهی،  

و  توحیادی  یاا غیرخادابااور،  خادابااور 

مایشااار  نایاز  ماوهاباات آمایاز  از  تاوان 

صاااورت  عادالات الهی دفااع کرد باه این 

کاه حقیقات دین نزد خادا یکی اسااات،  

بناابراین   چون خاداوناد یگااناه اساااات. 

اعال  عنوان فا هچاه از طرف خاداوناد با آن

فیاو حقیقت صااادر شااده اساات، تنها  

یار حقیقات واحاد اسااات کاه در قاالاب  

بوده اساااات. اماا  خادابااوری توحیادی 

ی متفااوت معرفتی آدمیاان و هااظرفیات

پُار غایارماعارفاتای ناقاش  عاواماال    ، رناا  

موجاب ظهور و تجلی حقیقات واحاد در 

اشااکال مختلف شااده اساات تا آدمیان 

بشاااری خود از   مطاابق طااقات  بتوانناد 

ند. در شاوالهی سایراب    حقیقت  ۀچشام

چانایان   تاا   ،واقا  قاوی  در ثایار  ماتاغایارهااایای 

تنهاا موجاب تکثر  طول تااریخ ادیاان ناه

 انداشااکال خارجی حقیقت الهی شااده

،  ( مانناد یهودیت، اساااالم و مسااایحیاتح

ثیرگا اری تااریخی چنین   بلکاه تاداوم تا 

تاحاریافااات   باروز  ماوجااب  ماتاغایارهااایای 

 تاریخی در ادیان نیز شده است.  

زمینه، نگارنده معتقد اساات  در این 

در آغااز آفرینش انسااااان باه او چاه  آن

حقیقت خداباوری توحیدی   ،تعلیم شاده

ثیرگ اری   ت  ۀواساااطهبوده اسااات، اما با 

عواماا  غیارمعارفتای  تاااریخای  و  معارفتای  ل 

تادری  خادابااوری توحیادی  آدمیاان، باه

طی قرون متماادی باه اشاااکاال دیگری 

آمیز و نظایر آن باوری شار چون خدا

شاکل یافته اسات، اگرچه به احتمال  یرتغی 

اکثر چنین   یاا  نهاایی هماه  زیااد هادف 

جساااتجوی   نیز  تحریفااات  یااا  تغییرات 

باه خادای    در نهاایاتمعنویتی بوده کاه  

شااده اساات. پ  غرو واحد منتهی می

حقیقت دینی واحد معرفی   ،اصاالی خدا

هاا  هاای متفااوت انساااانبوده، اماا ظرفیات
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الاهای هباا  پاا یارناادگااان حاقایاقاات  عاناوان 

موجاب تکثر در آن حقیقات واحاد الهی  

 که نافی عدالت الهی نیست.  شده است

 جهان آخرت و ضمانت عدالت الهی . 3-8

مهم دیگر در بااب دفااع از عادالات    ۀنکتا 

الهی آن اسااات کاه خاداوناد مهرباان باا 

تاداوم زنادگی انساااان در دنیاای دیگر، 

  ساااعادت و شاااقاوت او را در آن جهان 

زناد. معناای وجود جهاان آخرت رقم می

آن اسات    ،و نیز رساتگاری انساان شاناساانه

نهاایات،  چاهکاه آن و   در  رساااتگااری 

می تعیین  را  مااا  مااا باادبختی  دین  کنااد، 

نیسااات، بلکه خود ما هساااتیم که تجلی  

مای آخارت  در  را  ایان  آن  ماناظاور  بایانایام. 

اساااات کاه اگرچاه اعتقااد باه دین الهی  

ری و خادابااور از شاااروط مهم رساااتگاا

نجات اساات، اما شاارط کافی نیساات،  

بلکاه التزام عملی باه لوازم خادابااوری و 

منانه و اخالقی اساات  ؤویژه ساالو  مهب

در   فقطهم  بخش ماسات و آنکه نجات

حایااات   فارو  اساااات.  ماتاجالای  آخارت 

جاباراندنایاوی   از  فاقاط  باخشااای  کاناناادة 

هایی اساات که ما کمبودها و محرومیت

ماماکان هباا  خاادا  زمایانای  فارزناادان   عاناوان 

ها شاااویم، اما اعتقاد به اسااات دچار آن

تاجالای آن  ایاناکااه  و  اخاروی  گار  حایااات 

  ة کنناد تحقق کامل عدالت الهی و جبران

تنها ما را  های جهان مادی اسات، نهنق 

از امکاان امیاد باه موهبات عادالات الهی  

بلکاه برای فراهم  یوو نمی ما  سااااازد، 

بیشاااتری برای زندگی   ۀسااااختن توشااا 

 د.  کن تر میمصممجاوید اخروی  

فهم  .  3-9 در  سرمدی  و  بشری  منظر  تفاوت 
 عدالت الهی

نکته مهم آخر در فهم ماهیت و گسااترة 

در الهی  موهباات    عاادالاات  توزی   باااب 

آن اساات که ما   ،حقانیت و رسااتگاری

آدمیان همواره از عینر و منظر بشااری  

باه عادالات الهی نگریساااتاه و درباارة آن 

 کنیم. به همین دلیل، گاه درقاااوت می

بارخای ناگاااه   خصاااوص  در  کااه  ماوارد 

  ، رسادمحور به نظر نمیبشاری ما عدالت

 دکنیم. در این زمیناه باایا شاااکاایات می

توجه کنیم که عینر و منظر بشاااری ما 

دن هماۀ ابعااد و زوایاای پیادا و قاادر باه دیا 

 ؛ زیرا عدالتپنهان عدالت الهی نیسااات

که از صافات نامتناهی فعلی الهی اسات،  

ۀ مهم، خادا و حاداقال دارای دو ساااویا 
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 است.   انسان

ماا باه   باا فرو بعیادِ آگااهی  حتی 

های حیات بشاااری، ما قادر به همۀ جنبه

ها و ابعاد آشااکار  جنبه  ۀفهم و دیدن هم

افعاال   تاا درباارة و پنهاان  نیساااتیم  الهی 

عاادالناه یاا نااعاادالناه بودن آن قاااااوت  

بسااااا  ۀ عمرماان، چاهکنیم. در گا شاااتا 

اناد کاه ماا تحات  رخادادهاایی واق  شاااده

هاا درباارة عادالات الهی شااار ثیر آن تا 

شااااکاوه    کارده خااداونااد  از  حاتای  و 

، اما با گ شات زمان و آشاکار  ایمهنمود

چنایان   رازهااای  و  ابعاااد  برخی  شاااادن 

الهی در آن رخادادهاایی،   باه حکمات 

باب آگاه شاااده و به عدالت الهی ایمان 

طرا   ةلاه درباار ایم. همین مساااا آورده

های  الهی از کثرت ادیان و تنوع سااانات

دینی هم مصاااداق دارد؛ یعنی ما به همۀ  

در الهی  اغراو  و  جواز    اسااارار  باااب 

 ،برای مثاال  ؛چنین تنوعی آگااه نیساااتیم

یخی  دانیم در تاداوم تاارطور دقیق نمیهبا 

منکر خادا و طوالنی ادیاانی کاه  مادت 

هسااتند یا موضااعی دربارة خدا ندارند، 

اساااات، و اینکاه خادا  نهفتاه  چاه رازی 

چه قاااوتی    ،دربارة پیروان چنین ادیانی

دلایاال  هامایان  بااه  داشاااات.  خاواهااد 

گوش ساا ردن به ندای   ،ترین راهمنطقی

ت  ووحی و در شاکل حداقلی عدم قااا

 است.  بارهدر این 

 گیرینتیجه

واقعیات انکاارنااپا یر دنیاای   ،کثرت ادیاان

کنونی و ااتی تجلی دنیوی ادیاان الهی  

خصاوصایات ااتیِ    ۀالزم ،اسات. در واق 

دنیاای ماادی، تکثر در اشاااکاال حقیقات  

سااوی خدا معرفی  واحدی اساات که از

شاااود؟  چرا، وحی متکثر می  ؛دشاااومی

های دریافت وحی متکثرند چون ظرفیت

 و  ان را نادارنادو قاابلیات دریاافات یکسااا 

؛ پ ،  هاای بشاااری متنوع اساااتطااقات

ااتی در پیاام   معناای تکثرتکثر ادیاان باه

معنای ظهورات و وحی نیسااات، بلکه به

 های متنوع آن است.  تجلی

محادودیات   ، هاای دنیااییهمچنین 

آدمیاان از    ۀمنادی یکساااان هما ماان  بهره

پیام وحیانی در بستر زمان و مکان است. 

تمرکز   در  بر فطرت خاادایی راه چاااره 

چه از تنوع  آدمیان است. ضمن اینکه آن

گر عادالات الهی اساااات،  ادیاان توجیاه
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گشااودگی امکان جسااتجوی مدام برای 

اسااات،   هاا در طول زنادگیهماۀ انساااان

دانه به  لا داری مق یعنی امکاان گ ر از دین 

محققانه، از مصاااادیق بارز عدالت الهی  

 است.  

عالوه براین، توجاه خااص خادا باه پیاام  

اصاالی هماۀ ادیاان خادابااور، یعنی دعوت باه  

تسالیم شادن در برابر حق و انتخاب آگاهانۀ راه  

نجات و ساعادت، نقش بسایار مهمی در ترسایم  

خطوط عدالت الهی دارد. نکتۀ مهم اینکه همۀ  

مواهاب الهی مبتنی بر مقتااایاات دنیاای ماادی  

ها به همان میزان  اعطاء شاده اسات، همۀ انساان 

اناد، مساا ول  آگااهی یاافتاه   کاه از حقیقات الهی 

هستند، و اینکه این خود انسان است، نه دین او  

 که باید دربارة سعادت خود تصمیم بگیرد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نهاایات، افتخاار باه دین خویش چنادان  

بسا ما دارای دین متعالی  منطقی نیست، زیرا چه 

داری متعالی و خداپسااند  باشاایم اما نتوانیم دین 

باشاایم. همچنین نباید نساابت به پیروان  داشااته  

ادیان دیگر نگاه تفاخرآمیز داشااته باشاایم، زیرا  

ماا از راز اینکاه چرا خادا آناان را در آن ساانات  

دینی قرار داده اسااات و همچنین از مااهیات  

سااعادت آنان ناآگاهیم. اگرچه اتصااال به منب   

منادی نظری وعملی از آن،  وحی الهی و بهره 

ت و نجات را به همراه  ترین ساط، ساعاد عالی 

واسااطاۀ گسااترش بااب  حاال باه دارد، در عین 

تر رسااتگاری برای  عدالت الهی سااطوا پایین 

هایی که به چنین منبعی متصال نیساتند، از  انساان 

طریق رساول باطنی، یعنی عقل نیز فراهم شاده  

 است. 
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