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 و اوصاف الهي برخي اسما بهدر تمسك  كثرت گرايان دينيناكامي 
 از منظر قرآن كريمنگاهي 

 ��محمد اسعدي

بـه تفسـير    ،دينـي در جهـان   عبراي به رسميت بخشيدن تكثر و تنـو نظرية پلوراليزم ديني 
خاصي از برخي مفاهيم و آموزه هاي ديني روي آورده تا آنها را همسو بـا ديـدگاه خـود    

قرآن  رحمت، هدايت و حكمت الهي در اوصاف كليديِ، از جملة اين مفاهيم معرفي كند.
است كه نقش مهمي در موضوع خداشناسي و معادشناسي دارند. براساس اين نظريه، نفـي  

، بـا  گيـرد  در بر ميها را  كه جمع زيادي از انسان ،يت و سعادت صاحبان اديان ديگرحقان
ع در همة آيات مرتبط با تتب ايت و حكمت، ناسازگار است.اتصاف خداوند به رحمت، هد

اي از اين اوصاف سود جسته و  نظرية از تفسير ناقص و يك سويهاين توان دريافت كه  مي
تابـد. خلـل    از آيات، به هيچ روي نظرية مزبور را بر نمـي  تفسير درست وجامع اين دسته

 ند از:ا عبارتپيش گفته هاي جدي در تفسير اين اوصاف در نظرية 
ـ      ةخلط ميان رحمت عام و خاص الهي، غفلت از گوناگوني مراتب هـدايت الهـي بـه مثاب

شـريعي  تكـويني و ت ة اراد نيز بين خلط ميان نظام تكوين و تشريع، و، صفت فعل خداوند
 ت و لوازم هر يك در تفسير حكمت خداوند.ئاالهي و اقتضا

اسماء و اوصاف الهي، نظرية پلوراليزم ديني، رحمت الهي، هـدايت الهـي،    ها: كليد واژه
 .حكمت الهي
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 مقدمه
هاي دين شناسانة بشري است  بازتابي از نظريه گرايي ديني (پلوراليزم ديني) كثرت نظرية

شناسانة ناشـي   هاي جامعه شناسانه و چالش انه و خألهاي دينشناس كه معضالت معرفت
در طرح آن نقش ايفا كرده ، ها و صاحبان اديان با يكديگر از مواجهه و اصطكاك فرهنگ

هاي طـرح آن   شناختي نيز در برخي حوزه ها و علل سياسي و روان است؛ البته خاستگاه
 جوست.و قابل جست
هاي هدايت، رستگاري  ست، دغدغه رونشاندن آنهايي كه اين نظريه در پي ف دغدغه

تي ل از نگاه سنهاي حاص ست تا اين دغدغها پلوراليزم ديني برآن هاست. و نجات انسان
ترين نگرش فرونشاند و بـاب هـدايت و سـعادت و نجـات را      دينداران را با خوشبينانه

؛ هر چند بـه  ستادعاي صاحبان هر يك از اديان امورد آن چيزي بداند كه تر از  گشاده
آن يـا تفسـيري   مسئلة صورت كردن حقيقت و پاك جدي  پاسخ نهادن دغدغة بهاي بي

 بديع و غريب از آن باشد.
رخـي  انـد كـه ب   هاي گوناگوني بيـان كـرده   ها و پشتوانه براي پلوراليزم ديني رهيافت

آنچـه در   قرآني است.شماري شناختي و  كالمي و دين ، بعضيشناختي فلسفي و معرفت
ترديـد   كه بـي  آن استهاي كالمي و ديني  نظر است، يكي از پشتوانه اين نوشتار در مد

اي  ، به گونهاز اسماي حسناي الهي است خاص، تلقي  اين پشتوانه طلبد. نگاهي ديني مي
 عيات پلوراليزم سازگار افتد.كه با مد

ليم از آنجا كه موضوع اسماي حسناي الهي موضوعي ديني اسـت كـه در بسـتر تعـا    
ر شخصـي از آن  فارغ از اين بستر به تحليل و تصوتوان  اديان آسماني مطرح شده، نمي

يك از اديان آسماني در قبـال  و بايسته است كه محققانِ هرشايسته در نتيجه پرداخت و 
حاضر نيـز ايـن    وجو و عرضه كنند. مقالة جست هاي آن دين تبييني مناسب با آموزه ،آن

 د.اوك مي، اسالم اصلي دينبه عنوان منبع ناب و  ،ريمهدف را از منظر قرآن ك

 نظرية پلوراليزم ديني در باب اسماي حسناي الهي. ۱
هاي آغازين نظرية پلوراليزم ديني، پرسشي عقيدتي است كه راجـع بـه    از جمله پرسش



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٢١٦

عقايد ديني صاحبان اديان و رابطة آنها بـا يكـديگر از يـك سـو، و سـعادت و نجـات       
شود و نهايتاً عقيده به محروميت پيروان برخي  لف از سوي ديگر، طرح ميمخت دينداران

ر همين ب .گيرد. اديان از نجات و سعادت و هدايت واقعي مورد استبعاد و انكار قرار مي
اعم از اوصاف ذاتي يـا   ،برخي اوصاف و اسماي حسناي الهي س كه مدلول التزاميِااس

ادانـه  في المثل از منظري نق شود. ر ميمذكور تصواي براي ادعاي  فعلي، دليل و پشتوانه
 به كالم مسيحي چنين طرح شده است:

از يك سو خداوند، خـالق و مالـك همـة موجـودات و خواهـان خيـر مطلـق و        
گويد: تنها از طريـق پاسـخ گفـتن     رستگاري نوع انسان است و از سوي ديگر مي

م كه اين سـخن، اكثريـت   توانيم نجات يابي مؤمنانه به خداوند و وساطت مسيح مي
 د.كند. عظيمي از مردم قبل و بعد مسيح را محروم از نجات مي

 ادانه به كالم اسالمي چنين گفته شده است:همچنين با نگرش نق
اين پرسش كالمي در برابر عقيده به خطـاي مسـيحيت در بـاب الوهيـت مسـيح      

الت رغـم حكمـت و عـد    براساس نظر اسالم مطرح است كه چگونه خداوند علي
ها نفر از مـردم،   دهد كه يكي از اديان عمدة جهان كه ميليون بيكران خود اجازه مي

اند، به مدت دو هزار سال در گمراهي كردهوجو جسترستگاري خويش را در آن
 ؟سر برده باشد؟ه ب

الواقع در برابر تصوير رايج از اوصـاف و اسـماي حسـناي الهـي در انديشـة عمـوم        في
ن كه مثالً رحمت و هدايت ويژة الهـي شـامل حـال نيكـان و مؤمنـان      دينداران و مؤمنا

شود و نظام آفرينش در ناحية تكوين و تشريع بر مبنـاي حكمـت خداونـد پذيرفتـه      مي
كه گسترة اين اوصاف و اسـما را از عرصـة    آن استشود، انديشة پلوراليزم ديني بر  مي

يتگري خداونـد و رحمـت   رد و الزمـة هـدا  بـ محدود و كوچك مؤمنان مصطلح فراتر ب
همة اديان و بلكه همة رهجويان و طالبان حـق در زيـر    او را، نيل مؤمنان صادقِفراگير 

 رت و نجات بداند.غفهر لوايي و تحت هر نامي به هدايت و م
 در تقرير همين ادعا گفته شده است:



 ٢١٧ � از منظر قرآن کريمو اوصاف الهي نگاهي  برخي اسما بهدر تمسك  کثرت گرايان دينيناكامي 

 

ـ امروزه از ميان همة طوايف ديندار كه بـه   توان پرسيد اگر واقعا مي ا نفـر  ميليارده
و كافرنـد،   اند و بقيه همه ضال هدايت يافته يت شيعيان اثناعشريرسند، تنها اقل مي

هدايت او بر سـر   ري خداوند كجا تحقق يافته و نعمت عامدر آن صورت، هدايتگ
ي شده است؟ آيا اين ه است و اسم هادي حق در كجا متجلچه كساني سايه افكند

كامي پيامبر خداوند نيست؟ آيـا در آمـدن   عين اعتراف به شكست برنامة الهي و نا
به تعبير قرآن) فقط براي آن بود كه جمعي عظيم (عيسي روح، رسول و كلمة خدا 

  مشرك شوند و آيين تثليث برگزيده و از جادة هدايت به دور افتند؟
دارد تا پهنة هدايت و سـعادت   ... همين مالحظات بديهي است كه آدمي را وا مي

 ضـعيف ببينـد و بـراي ديگـران     د و كيد شيطان را به تعليم قرآنيتر بگير را وسيع
 يـت قايـل شـود. و روح پلوراليسـم هـم     ي از نجـات و سـعادت و حقان  هم حظ

 ت.همين است.
 چنين بيان شده است:اي ديگر به همان ادعا،  ن از زاويههمچني

توان گفت كه ضاللت و هالكت جمع كثير عالميـان كـه پيـرو ديـن خاصّـي       مي
لطف و هدايت را ، شر واضحي است كه وجود خداوند با صفات رحمت و نيستند

  برد. زير سؤال مي
 اند؛ گاه به ماهيت عدمي شر كرده هايي را عرضه پاسخ متكلمين در مسئلة شرالبته 

كنند كه قابل استناد به خالق هستي نيست و گاه با استناد شرور به كردار  اشاره مي
براي كل نظام، خيـر و  جود آن را نمايند و گاه و ميان مشكل را حل ناشايست انس

قرار گرفته است. ها در دورة جديد مورد انتقاد  كنند. اما اين ديدگاه ي ميصالح تلق
آن، متكلّم بزرگ پروتستان آلماني، شـالير مـاخر اسـت. انتقـاد      نخستين ناقد مهم

ـ    ة خـود  اساسي او متوجه اين تصور است كه عالمي كه خداوند بـا قـدرت مطلق
ي خواسـته و شـامل هـيچ نـوع شـر      خدا ميآفريده و دقيقاً همان چيزي است كه 

دگان آزاد ينيست، با وجود اين به انحراف كشيده شده است. درست است كه آفر
كه جزئي از عالم هستند، آزادند كه گناه كنند، لكن چـون آنـان در حـد خـود از     

ـ  اي از شـر  خوردارند و اثـر و نشـانه  كمال بر ا نيسـت و چـون در محـيط    در آنه
هرگز مرتكب گناه نخواهند شد. لذا گفته شـده   ،كنند برخوردار از كمال زيست مي
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  به خطا رفتن خلقت كامل بدون علت، نوعي تناقض است. كه تصورِ
عيب، هرگز به انحراف نخواهد  بنابراين انتقاد اساسي اين است كه يك آفرينش بي

نحراف ميل كند مسـئوليت نهـايي آن بـه دوش    گراييد و اگر در واقع آفرينش به ا
 د.آفرينندة آن خواهد بود.

، رحمت، هدايت و حكمت الهي به عنوان اوصاف و اسماي گفته پيشبنابراين در نظرية 
تحقق خارجي آنهـا را در ضـمن   برجستة خداوند مستلزم آن دانسته شده كه در جهان، 

دميان مشاهده كنيم. در غيـر ايـن   عاقبتي اكثريت آ يافتگي و سعادتمندي و خوش هدايت
عاقبتي اكثريت مـردم، اوالً رحمـت و لطـف    رت با حكم به ضاللت و شقاوت و بدصو

ايـم، ثالثـاً    ايم، ثانياً صفت هدايتگري خداوند را پوچ تلقـي كـرده   بي معنا ساخته الهي را
ايـم.   شـمرده پيـامبران را لغـو   حكمت الهي را در آفرينش انبوه آدميان زير سؤال برده و بعثـت  

شناسي نخواهد بـود.   نگاه نخست پيداست كه ملزومات اخير مورد پذيرش هيچ دين در
اي نيست جز آنكه به اعتبار كثرت اديان و آيـين هـاي عقيـدتي و هـدايت و      پس چاره

 ..سعادت همة صاحبان اديان فتوا دهيم و اختالفات ديني را اصيل و مقدس تلقي كنيم
 انگيزد كه از اين قرار است: اسي بر ميهايي اس پرسشمذكور بيان 

الف) در صحنة اوصاف و اسماي الهي، آنچه مشتمل بر جنبة لطف و مهر و رحمت 
و متضمن چه معنايي است؟ آيا شمول اوصاف مهر انگيز دارد الهي است، چه جايگاهي 

خداوند نسبت به آدميان، هيچ قيد و شرطي ندارد و نظام خاصي بر اوصـاف و اسـماي   
 ي حاكم نيست؟اله

ب) وصف هدايتگري الهي به چه معناست و آيا گمراهـي و انحـراف آدميـان آن را    
 كند؟ نقض مي

كنـد و آيـا گمراهـي و معـذب      ج) حكمت الهي در نظام آفرينش چگونه صدق مـي 
 ها با حكمت الهي منافات دارد؟ شدن انسان

 از منظر قرآن كريم به مسئله نگاهي. ۲
توان سرنوشت مدعاي اصـلي   گذشته كه با پاسخ آنها ميهاي اساسي در بخش  پرسش
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هاي نظرية پلوراليزم ديني را بيان نمـود، از   يكي از پشتوانه را تعيين كرد و ميزان درستيِ
اينك برآنيم تـا بـا نگـاهي از منظـر      تأمل است.در خور ها و منظرهاي گوناگوني  زاويه

 بيابيم.ها را  قرآن كريم و آيات روشن آن، پاسخ اين پرسش
تر الزم است اشاره شود كه در فرهنگ قرآن كريم از هر گونه بحث و قضاوت  يشپ

ي و چگونگي تحقق خـارجي آن و نيـز   حقيقت اوصاف الهدربارة اساس  جاهالنه و بي
 :ها نهي شده است شمول قطعي مغفرت و رحمت خداوند نسبت به انسان

كُتب علَيـه أَنَّـه    ٭ غَيرِ علْمٍ و يتَّبِع كُلَّ شَيطانٍ مرِيدو منَ النَّاسِ منْ يجادلُ في اللَّه بِ«
و برخي از مـردم ناآگاهانـه    )4و3(حج:  »منْ تَوالَّه فَأَنَّه يضلُّه و يهديه إِلي عذابِ السعير

كننـد و همـواره از شـيطان تبهكـار و خبيـث پيـروي        دربارة خداوند بحث و جدل مي
هـاي   بـه دوزخ و شـعله   ،نمايند؛ او كه مأمور است دوستان خويش را گمراه سـاخته  مي

 فروزان عذاب رهنمون سازد.
ثـانِي عطْفـه   ٭   و من النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ و ال هدي و ال كتابٍ منِيرٍ«

 )9 و 8حج: ( »خزْي و نُذيقُه يوم الْقيامة عذاب الْحرِيقِ ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه لَه في الدنْيا
هيچ دليل روشـنگري در   دور از هر گونه راهنمايي و بيه و برخي از مردم ناآگاهانه و ب

پردازند. اينان براي گمـراه سـاختن مـردم از راه خـدا      باب خداوند به بحث و جدل مي
در دنيا به خـواري و رسـوايي دچارنـد و در قيامـت،      كنند. رويگرداني مي ،كناره گرفته

 شكنجة سوزان به ايشان خواهيم چشانيد.
پيـروي از الگوهـاي گمـراه بـه      ال به كساني اشاره دارد كه كوركورانه بهراً آية اوظا

پردازند و آية دوم ناظر به كساني است كه جاهالنـه   حاصل دربارة خداوند مي جدال بي
كشـانند و در مقـام تعلـيم و     ديگران را به گمراهي مـي  ،كرده دربارة خدا بحث و جدل

 .ند.ا آموزش ديگران
همچنين با صرف نظر از آياتي كه به طور خاص به مأجور بودن نيكوكاران و معذب 

كند، آنجا كه سخن از مغفرت و رحمت و عفو الهي نسـبت بـه    بودن بدكاران اشاره مي
عي را بيان نكرده و راه اين ادعـا را كـه عمـوم    ، نتيجة قطاستعموم مردم يا گناهكاران 
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گيرند، به روي مدعيان بسته اسـت   گناهكاران قطعاً مشمول رحمت و مهر الهي قرار مي
خواند كه با بيم و اميد و خوف و رجا به زندگي  ها را به اين امر فرا مي و همواره انسان

 ديني خود ادامه دهند.
تواند ادعاي نجات قطعي همگان را  ز، انسان نميترين آيات ني المثل در اميد بخش في

إِنَّ اللَّه ال يغْفرُ أَنْ يشْـرَك بِـه و   « برداشت كند كه تعبير ويژة قرآني گواه اين نكته است:
شاءنْ يمل كونَ ذلرُ ما دغْفايـن را كـه بـه او    خداونـد،  گمان  ) بي116و  48نساء: ( ...»ي

 .بخشايد ايد و غير آن را براي هر كه بخواهد ميبخش شرك ورزيده شود نمي
تـرين   ديگر اين است كه موضـوع اوصـاف و اسـماي الهـي از ظريـف     تر  مهمنكتة 

ن مباحث خداشناسي است و نگاه غير جامع به آن آفات فراواني در بـردارد و بـر همـي   
بسته و را هاي ناروا  ي آن را تبيين نموده و راه برداشتاساس قرآن كريم در آيات متعدد

و للَّـه الْأَسـماُء   « :كـرده اسـت  خطر انحراف از معرفت راستين آنهـا را گوشـزد   آشكارا 
اعراف: ( »يعملُونالْحسني فَادعوه بِها و ذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه سيجزَون ما كانُوا 

نها بخوانيـد و آنـان را كـه دربـارة     هاي نيكي است، پس او را بدا و خداوند را نام) 180
 روند رها سازيد كه سزاي عمل خويش را خواهند ديد. هاي الهي به انحراف مي نام

 گيريم. هاي اساسي بحث را طي سه بند، پي مي اينك پاسخ پرسش

 . رحمت الهي۲-۱
پرسش نخست دربارة مهر و رحمت الهي و تالزم آن با نجات اكثريـت مـردم بـود. در    

آيات قرآن كريم بارها از تنوع و گوناگوني اسـما  ضروري است توجه شود كه  اين باره
گويد و اوصاف مهرآميز خداوند را در كنار صفات قهرآميز او  و اوصاف الهي سخن مي

كنـد و   عنوان مي و امثال آن» شديد المحال«، »سريع الحساب« ،»شديد العقاب«همچون 
كند كه رحمـت و مغفـرت و لطـف     يد ياد مياز عذاب مجرمان و تبهكاران با همان تأك

 فرمايد: المثل مي في ؛سازد نسبت به مؤمنان را عنوان مي
»  ـيمحر غَفُـور أَنَّ اللَّه قابِ والْع يدشَد وا أَنَّ اللَّهلَمآگـاه باشـيد كـه     )98مائـده:  »(اع

 خداوند داراي عقابي سخت است و خداوند بخشنده و مهربان است.
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رِميَن        فَإِنْ « جـِم الْمِن الْقَـو عـ ه ْأسـب َرد ال يـ ٍة وع ٍة واسـ مـحُذو ر كُـمبفَقُْل ر وككَذَّب« 
خداي شما داراي مهر گسـترده اسـت و   پس اگر تو را تكذيب كردند بگو: ) 147(انعام:

 .گردد. عذاب سختش از مجرمان بر نمي
 ،چرا كـه خداونـد  در نظر گرفت؛ نبايد مهر انگيز الهي را به تنهايي  ياسمابنابراين، 

 ، هم داراي لطف و رأفـت و مهـر اسـت   هم مهربان و بخشنده است و هم قهار و منتقم
 وصـفي جايگـاهي،  و هم اهل غضب و خشم و قهر و هر صـفتي حريمـي دارد و هـر    

 رنظـام آفـرينش ميسـ   هـاي الهـي در    يك جـز بـا شـناخت سـنت    و شناخت جايگاه هر
خود اين صفات و ظرايف و دقايق آن جز از راه وحـي    گسترةكه شناخت  نيست. چنان

 ممكن نيست.
از مجموع آيات قرآن به مدد بيانات عالمان بلند مرتبة معارف قرآن و رازدانان كتاب 

 ،اند، كه مورد ستايش خود قرآن قرار گرفته -وآله عليه اهللا صلي-الهي يعني اهل بيت پيامبر
از آن توان  خداوند دو گونه است كه مي ةگيز و رحيمانكه اوصاف مهرانآيد  بر ميچنين 

 عنوان رحمت عام و رحمت خاص نام برد.با 
رحمت عام، آن جنبـه از مهـر و رحمـت الهـي اسـت كـه در مـتن آفـرينش همـة          
موجودات تجلي نموده و نياز طبيعي و تكويني آنها را پاسخ گفته اسـت. در ايـن معنـا    

ت و همة عالم مشمول رحمت است. آياتي چند از اصوالً فعل الهي براساس رحمت اس
 از اين قرارند: ،قرآن كريم كه به اين معنا اشاره دارند

»      لَّكُـملَع و هـنْ فَضْـلتَغُـوا متَبل و يـهكُنُوا فتَسل النَّهار لَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحنْ رم و
ت و مهر، شب و روز را براي شما قـرار  و خداوند از روي رحم) 73قصص:»(تَشْكُرُونَ

د و جوياي آن باشيد و سپاسگزار ويمند ش داد تا در آن آرامش يابيد و از فضل الهي بهره
 .حق باشيد

»كُلَّ شَي تعسي وتمحر و نْ أَشاءم بِه يبذابِي أُصقالَ ع خداونـد  156اعراف:...»(ء (
 .كنم و رحمتم هر چيزي را در برگرفته است مي فرمود: عذابم را نصيب هر كه بخواهم
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» بنَركُلَّ شَي تعسلْماً ا وع ةً ومحر لم تو ) اي پروردگار ما، رحمت و ع7غافر:...»(ء
 همه چيز را در برگرفته است.

آثـار و   ) پـس 50روم:»(فَانْظُرْ إِلي آثارِ رحمت اللَّه كَيف يحـيِ الْـأَرض بعـد موتهـا    «
 بخشد. هاي رحمت الهي را بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش، حيات مي نشانه
»يهف بيال ر ةياممِ الْقوإِلي ي نَّكُمعمجةَ لَيمحالر هلي نَفْسع خداونـد  12(انعـام:  »كَتَب (

ما را شـك بـه روز قيامـت شـ     خود را به رحمت و مهر ملزم ساخته و بر اين اساس بي
 .جمع خواهد نمود.

اول و چهـارم بـه نقـش    آيات سخن از رحمت عام الهي است. در مذكور در آيات 
دوم و سوم آيات هاي زميني و زماني اشاره دارد و در  رحمت الهي در آفرينش و پديده

كند در آية پنجم اصل معاد را براساس رحمت حق  فراگير بودن رحمت الهي را بيان مي
بيانگر رحمت عام خداوند شـمرده شـده   » رحمان«صفت  رخي روايات نيزداند. در ب مي

 .است.
رحمت عام الهي وصفي است كه مقتضاي خداوندي و الوهيت پروردگـار  بنابراين، 

هاي تشريعي و عصيان و  آن، پديد آمده است و جنبه  است و در هر مخلوقي به فراخور
در ي از اين رحمت نداشته است و مند اطاعت مخلوقات به معناي شايع، نقشي در بهره

مندي از آن نيز دليل حقانيت و هدايت و سعادت و نجات در بحث تشريع و  بهرهنتيجه 
 تكليف الهي نخواهد بود.

و خـاص  شود كه ويژة افـراد   در كنار رحمت عام، از رحمت خاص خداوند ياد مي
قـدن شايسـتگي   ريشـه در ف  ،است و محروميـت از آن اي  ويژههاي  مسبوق به شايستگي

الزم براي دريافت از خداوند دارد و به هيچ وجـه از خداونـدي و الوهيـت و صـفات     
 كاهد. كمال و اسماي حسناي الهي نمي

 :كند آياتي چند از قرآن كريم كه به اين مضامين رحمت الهي اشاره مياينك 
خداوند هر كـه   )74(آل عمران:  »مِيخْتَص بِرَحمته منْ يشاء و اللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظي«

 .گرداند، خداوند فضل و كرم عظيمي دارد. را بخواهد مشمول رحمت خود مي
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»هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي حاتلُوا الصَّالمع نُوا وآم ينا الَّذاما آنـان  30جاثيه: »(فَأَم (
شـان آنهـا را در رحمـت خـود وارد     كه ايمان آورند و عمل نيك انجام دهند پروردگار

 ..سازد مي
»محر ةَإِن     ـنِينسحالْم ـنم قَرِيـب خداونـد بـه    همانـا رحمـت   )56اعـراف:  »(اللَّـه

 نيكوكاران نزديك است.
) و ما ايشان (پيـامبران) را در  86انبياء: »(و أَدخَلْناهم في رحمتنا إِنَّهم منَ الصالحينَ«

 .اند. يش وارد كرديم چرا كه از شايستگان بودهرحمت خو
در اين آيات سخن از رحمت خاص الهي است. در آية اول عمومي نبودن رحمـت  

دوم مؤمنان و صالحان و در آية سوم، نيكوكـاران و در   ةخاص الهي اشاره شده و در آي
برخـي  چنـان كـه در    اند. آية چهارم جمعي از پيامبران مشمول اين رحمت شناخته شده

 .بيانگر رحمت خاص خداوند دانسته شده است.» رحيم«روايات، صفت 
آيد كه رحمت خاص الهـي بـر خـالف رحمـت عـام،       مي  از مجموع آيات قرآن بر

ـ  متناسب با لياقت و شايستگي انسان دسـت  ه ها كه با ايمان و عمل صالح و مراتب آن ب
مندي از اين  يز مالزم با بهرهشود و سعادت و هدايت و نجات ن آمده، شامل حال آنها مي

 رحمت است.
ند و در ا در باالترين مراتب، اولياي بزرگ الهي و پاكان و نيكان مشمول اين رحمت

تر، در صورت توبه و ندامت و بازگشت مجرمان، شمول اين رحمت وعده  مراتب پايين
داده شده و در مواردي هم ممكن است بدون توبه و بر حسب لطف و عنايـت خـاص   

 .، كساني مشمول اين رحمت شوند.تالهي كه آن هم قطعاً حكيمانه اس
جلـوه  اين رحمت در برابر غضب الهي است كه در قالب عقاب و عـذاب خداونـد   

هـا و هـم    . اما هم رحمت و هم غضب، هم بهشت و هـم جهـنم و هـم نعمـت    يابد مي
كه به صـفت   ها همه و همه در نظام هستي، اثر فعل خداوندي است ها و مصيبت نقمت

است. به تعبيري رحمت الهي مقدم بر غضب اوست و غضب الهي نيـز  آراسته رحمان 
كه اولياي دين چنـين بـا خداونـد     در كل نظام آفرينش بر مدار رحمت عام است. چنان
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هستي كـه   خدا يا، تو كسي »»اَنْت الذي تَسعي رحمتُه اَمام غَضَبِه: «اند كرده ميمناجات 
 دار غضب اوست.رحتمش جلو

اي كه در اين موضوع صورت گرفته اين است كه ميـان   ترين مغالطه بنابراين اساسي
دو نوع از رحمت الهي تميز داده نشده و از رحمت عام الهي وفراگيري آن، حقانيـت و  

ن آن نتيجه گرفته شده، حال آنكه رحمت عـام الهـي مربـوط بـه نظـام      سعادت مشموال
شقاوت و حقانيت و بطالن كه مربوط به نظام تشريع است  تكوين است و با سعادت و

 ارتباطي ندارد.
در مورد  ،كه گاه شمول رحمت خاص الهي كه مستلزم سعادت و نجات است چنان

و لَـو رحمنـاهم و   « برخي نفي شده و رحمت بيهوده و غير حكيمانه تلقي شده اسـت: 
و اگـر غيـر مؤمنـان را     )75مؤمنـون:  »(طُغْيانِهِم يعمهون كَشَفْنا ما بِهِم من ضُر لَلَجوا في

و رنـج و گرفتـاري ايشـان را برطـرف سـازيم، بـاز هـم از         يممشمول رحمت قرار ده
 بر نخواهند داشت.سركشي دست 

توان گفت آن معنا از لطف و رحمت الهي كه مستلزم سعادت  بنابر آنچه گذشت مي
شود و اين زمينه هـم در نظـام    مينة خاصي محقق ميتنها با ز ،و نجات و حقانيت است

 آن اسـت هـا   آزاد انسان هاست و معناي انتخاب  تشريع الهي مالزم با انتخاب آزاد انسان
الهي در حق اكثريت آدميان نيز هرگز  مندي از رحمت خاص كه پديد نيامدن زمينة بهره

با توجه به سوء انتخـاب و  ، بله محروميت انبوه آدميان از اين رحمت بعيد شمرده نشود
اختيار آنها كامالً تحت برنامة كالن الهي در نظام خلقت خواهد بود و با رحمت خداوند 

 منافاتي نخواهد داشت.
هـا در   آن معنا از رحمت خاص الهي كه در مغفـرت و بخشـش انسـان    گفتني است

دميان خطاكار چند از نجات و رستگاري نهايي انبوه آيابد نيز هر سطح گسترده نمود مي
بلكه  ،هرگز مالزم حقانيت راه آنها قبل از شمول رحمت و مغفرت نيست، دهد ميخبر 

و بطالن رفتار كساني كـه   فضل الهي از يك سو و خطادقيقاً اصل مغفرت الهي گوياي 
 ، از سوي ديگر است.مشمول آن خواهند شد
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ــ بـا ايــن بيـان روشــن شـد كــه ميــان شـمول رح      ي ومــت و مغفـرت گســتردة اله
 كــه در نظريــة پلــوراليزم دينــي آمــده حقانيــت رفتــار و عقايــد دينــي دينــداران چنــان

 است، تالزمي نيست.

 . هدايت الهي٢-٢
لوراليزم دينـي راجـع   حسناي الهي و رابطة آن با اثبات پ ياما پرسش دوم در باب اسما

با هادي گري خداوند بود و اينكه آيا گمراهي و انحراف اكثريت آدميان به وصف هدايت
 بودن خداوند منافات ندارد؟

مدافعان نظرية پلوراليزم ديني از كثرت فرقه و مذاهب عقيدتي و ديني به اين نتيجـه  
هاي مختلف  يك راه از ميان راه توان تنها به حقانيت و سعادت بخشيِ اند كه نمي رسيده

نمـود. در غيـر   ديني فتوا داد و ديگران را اهل باطل و شقاوت و ضاللت تلقي  و متكثرِ
در اين باره الزم است معناي  صورت وصف هادي بودن خداوند نقض خواهد شد. اين

 هدايت الهي در فرهنگ قرآن كريم روشن شود.
كار نبرده و ه آيات فراوان قرآن كريم، وصف هدايت را دربارة خداوند به يك معنا ب

 ده است.كربا قراين روشن، معني خاصي را اراده 
ات قرآن روشن خواهد شد كه در اين موضوع نيز ميان معناي هـدايت  با مالحظة آي

تر مناسب است به خطاي روشـني كـه در بيـان     پيش الهي، مغالطه صورت گرفته است.
كه هدايت فـي حـد نفسـه     گفته آن است پيشمذكور وجود دارد اشاره كنيم. الزمة بيان 

آن باشد كه هر آنچه در معناي روشني نداشته و صدق صفت هادي بودن خود منوط به 
كنـيم، مشـمول هـدايت و حقانيـت باشـد و       عالم از عقايد و اديان مختلف مشاهده مي

هدايت اين عقايد و اديان هم صرفاً به وصف هادي بودن خداوند مسـتند باشـد. حـال    
كه اوالً معناي هدايت روشن  آن استهدايت الهي گوياي دربارة آنكه آيات قرآن كريم 

گسترة تحقق اين صفت نيز با معناي مختلف آن قابل تبيين و تحديد است  است و ثانياً
؛ گـو اينكـه ايـن بخـش را     اش از بخشي از آدميان سلب شده نيو هدايت در برخي معا
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ها تشكيل دهند. بر همين اساس وصف هـدايتگري خداونـد در    اي عظيم از انسان توده
 .به دقت تبيين شودزم است در مورد خداوند عنوان شده كه ال» اضالل«كنار وصف 
داند  كه قرآن كريم هدايت الهي را از اوصافي مي آن استنكته در اين باب نخستين 

شود و گاه از او نفي  لذا گاه به خدا اسناد داده مي ؛كه در مقام فعل الهي قابل فهم است
و  شود؛ در برابر اوصافي مثل علم و حيات الهي كه هيچگاه از خداوند سـلب نشـده   مي

 مربوط به مقام فعل نيست.
متلكمان اسالمي همين اصـل را تحـت عنـوان صـفات ذات و صـفات فعـل الهـي        

بر همين اساس هدايت الهـي را  و كند  اند كه قرآن كريم نيز اين تمايز را تأييد مي آورده
 داند: ها منتفي مي در حق بسياري از انسان

 ؛)264بقره: »(و اللَّه ال يهدي الْقَوم الْكافرِينَ«
 ؛)258بقره: »(و اللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمينَ«
 .)108مائده: »(و اللَّه ال يهدي الْقَوم الْفاسقينَ«

گونه از صفات در مقام فعل الهي و مطابق بـا ارادة   شود كه اين از اين جا روشن مي
يابد يـا   هي بيرون نيست، تحقق ميخداوند كه خود معيارهايي دارد و از مدار حكمت ال

 شود و هرگز منتفي بودن اين اوصاف در حق برخي، ناقض كمال الهي نيست. منتفي مي
نكتة ديگر در اين باب تبيين معناي هدايت الهي و گسترة آن در حق آدميـان اسـت.   

ن تنوع كاربردهاي واژة هدايت در قرآن، مفسران قرآن كريم و دانشمندان اسالمي را بر آ
 معاني آن را شناسايي كنند. داشته تا با قراين روشن آيات، گوناگونيِ

، هدايت الهـي را چهـار گونـه    المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني در كتاب 
هاي وجودي  ها و قابليت معناي اعطاي شايستگيه ه است: گونة اول، هدايت عام بدانست

كـه   چنان؛ هاي بديهي است شناخت اشياء است كه در حق انسان همان عقل و شعور و
 در قرآن كريم آمده است:

»طي كُلَّ شَيي أَعنَا الَّذبدي ره ثُم پروردگار مـا كسـي اسـت كـه      )50طه: »(ٍء خَلْقَه
 گاه او را هدايت فرمود. خلقت هر چيزي را به او ارزاني داشت و آن
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كه  كتاب آسماني است، چنانگونة دوم، هدايت مردم با دعوت الهي پيامبران و نزول 
 فرمود:

پيشـواياني   ]بني اسـرائيل [و از ايشان  )17(سجده:  »هم أَئمةً يهدون بِأَمرِنامنو جعلْنا«
 گري كنند.قرار داديم تا به امر ما هدايت

ه كـ  شود؛ چنان گونة سوم، توفيق خاصي است كه نصيب هدايت طلبان و مؤمنان مي
 فرمود:

ا بـر مراتـب   هـدايت يافتگـان ر   )17محمـد(ص):  »(اهتَـدوا زادهـم هـدي    ذينو الَّ«
 افزاييم. هدايتشان مي

»هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نم د، خداوند دل او را و آنكه به خدا ايمان آور )11تغابن: »(و
 كند. هدايت مي

 گونة چهارم: هدايت در آخرت به سوي بهشت است كه فرمود:
»يسمبالَه حصْلي و يهِمدو كنـد   ميرا هدايت  ]شهيدان[به زودي ايشان  )5: محمد»(ه

 گرداند. ميحالشان را نيك 
كه  گفتند سپاس خداي را ]بهشتيان[ )43اعراف: »(و قالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذا«

 ما را بدين حال هدايت فرمود.
يعني نيل ؛ ت هر يك بر گونة گذشتة خود مترتب استهداي ةهاي چهارگان اين گونه

اما ممكن اسـت   به مراتب اخير هدايت جز با نايل شدن به مراتب گذشته ميسر نيست.
از مراتب اخير آن محـروم باشـند. لـذا در قـرآن     ولي كساني به مراتب اوليه نايل شوند 

الهـي محـروم    كريم بسياري، از مراتب اخير هدايت يعني توفيق خاص الهي و بهشـت 
 اند: تلقي شده

ونـه گروهـي كـه كـافر     خداوند چگ )86عمران:  آل... »(كَيف يهدي اللَّه قَوماً كَفَرُوا«
 . شدند را هدايت كند...

»  كَفَّـار بكـاذ ونْ هي مدهال ي غگـو و  خداونـد كسـي را كـه دور    )3زمـر:  »(إِنَّ اللَّه
 كند. ناسپاس است هدايت نمي
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دو آيه هدايت الهي از كافران و ناسپاسان و دروغگويان منتفـي اعـالم شـده    در اين 
 .است.

 طباطبايي در ضمن گفتاري دربارة معناي هدايت الهي آورده است:عالمه همچنين 
نوع اول هدايت تكويني است كه به امور تكويني عالم  هدايت الهي دو نوع است:

مخلوقات به كمال مطلوب خود و هر نوعي از ،وسيلة آنه هستي مربوط است و ب
ربنَا الَّذي أَعطي « فرمايد: رسد؛ چنانكه قرآن كريم مي سرنوشت مكتوب خويش مي

دي كُلَّ شَيه ثُم پروردگار ما كسي است كه خلقت هر چيزي را  )٥٠طه: »(ٍء خَلْقَه
و الَّذي قَدر ـ   يالَّذي خَلَق فَسو«. گاه او را هدايت فرمود به او ارزاني داشت و آن

خداوندي كه آفريد و شكل و نظـم بخشـيد و آنكـه مقـدر و      )٣و٢اعلي: »(فَهدي
  معين فرمود و هدايت كرد.

نوع دوم هدايت تشريعي است كه به امور تشريعي اعم از عقايـد حـق و اعمـال    
نـا  شايسته و متعلق امر و نهي و بعث و زجر الهي مربوط است. اين نوع دوم دو مع

إِنَّا هديناه السبِيلَ « چنانكه فرمود: ،معناي راهنمايي و ارائة طريق استه گاه ب: دارد
ما انسان را راهنمايي كرديم كـه يـا شـكرگزار     )٣انسان: »(إِما شاكراً و إِما كَفُوراً

كـه   چنان ،معناي رساندن به مطلوب و دستگيري استه و گاه ب است و يا ناسپاس.
فَمن يـرِد اللَّـه أَن يهديـه يشْـرح     « ريم اين معنا را چنين تبيين نموده است:قرآن ك

اش را  سـينه  ،پس آن را كه خدا بخواهد هدايت كنـد  )١٢٥انعام: »(صَدره للْإِسالمِ
نُـورٍ   أَ فَمن شَرح اللَّه صَدره للْإِسالمِ فَهو علـي . «براي اسالم آوردن گشاده گرداند

هبر نشاُء ...مي نم ي بِهدهي ي اللَّهده كاش  ) آيا كسي كه خدا سينه٢٢زمر: ...»(ذل
را براي اسالم گشاده گردانيده پس بر نور الهي است... اين هدايت خداست كه هر 

 .د.كند كه را بخواهد نصيب مي
شود كه وصـف هـادي    ن ميروش ،از دو بيان گذشته كه ريشه در آيات قرآن كريم دارد

هـا و بلكـه موجـودات را شـامل اسـت و آن       بودن خداوند در برخي معاني، همة انسان
اما شمول اين معنا ارتباطي با حقانيـت و سـعادت و    ،هدايت تكويني عالم هستي است

 نجات ندارد.
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چنـد  ادن راه و ارائـة طريـق حـق اسـت، هر    معناي ديگري از هدايت نيز كه نشان د
اي بـراي   اما باز هـم صـرفاً مقدمـه   ، هاي ديني و اقوام انساني باشد همة فرقه شامل حال

رسيدن به حق و سعادت است و نهايتاً آن معنا از هدايت الهـي كـه بـه سـود مـدعيان      
يعني دستگيري و به مقصود رساندن و سـعادتمند كـردن آدميـان،     ،پلوراليزم ديني است

نشده و بلكـه لياقـت بسـياري از آن بـراي      ها عنوان هرگز به نحو مطلق در حق انسان
 مندي از آن، منتفي اعالم شده است. بهره

است كه تعلق نگرفتن هدايت خاص الهي به افـرادي  نداشتن براساس همين لياقت 
همچون ظالمان و كافران و فاسقان و منحرفان در آيات قرآن، تصريح شـده و گـاه واژة   

ـ    اضالل الهي نيز در كنار وصف هدايت اله معنـاي هـدايت   ه ي آمده اسـت كـه دقيقـاً ب
 خاصي است كه مفيد سعادت و نجات است.
 :در مورد برخي افراد استگاه به نحو اجمال سخن از اضالل الهي 

هر كه را خـدا   )39انعام: »(من يشَأ اللَّه يضْللْه و من يشَأْ يجعلْه علي صراط مستَقيمٍ«
 نهد. ة مستقيم ميبر جاد ،كند و هر كه را بخواهد مي ها در گمراهي ر ،بخواهد

گونـه   هـا را ايـن   و گاه حكيمانه بودن اراده و ميشت الهي در اضـالل برخـي انسـان   
 دهد: توضيح مي

چنـين   )115توبه: »(و ما كانَ اللَّه ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتَّي يبينَ لَهم ما يتَّقُونَ«
كـه راه  ده كه خداوند پـس از راهنمـايي ملتـي، آنـان را در گمراهـي وانهـد مگـر آن       نبو

 پرهيزكاري را نشان دهد.
 سازد. مگران را در گمراهي رها ميخداوند ست )27ابراهيم: »(و يضلُّ اللَّه الظَّالمينَ«
را كه اهـل   خداوند آنگونه  اين« )34غافر »(ه منْ هو مسرِف مرْتابكَذلك يضلُّ اللَّ«

 نهد. راهي ميدر گم ،روي و شك و ترديد باشد اسراف و زياده
ها عنوان شده است، جنبـة جزايـي    برخي انساندربارة اضالل الهي كه در اين آيات 

به اين معنـا كـه همـواره سـلب هـدايت و      ؛ آيد در حق كسي پديد نميدر آغاز دارد و 
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و كفــر و فســق و عنــاد و لجاجــت  اســباب ســعادت و نجــات مســبوق بــه ناسپاســي
جنبة  ،هاست. در نقطة مقابل نيز هدايت خاصي كه مالزم با سعادت و نجات است انسان

هاست و لذا همواره  پاداشي دارد و مسبوق به ايمان و حق شناسي و سپاسگزاري انسان
هاي  كه گاه به نحو عام همة كساني كه شايستگي چنان ؛به نحو مشروط عنوان شده است

 اند: اند، مشمول اين هدايت شمرده شده دست آوردهه خاصي ب
ـ   )16مائـده:  »(يهدي بِه اللَّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالمِ« وسـيلة قـرآن   ه خداونـد ب

 كند. رهنموني ميهاي سالمت و درستي  خشنودي وي باشند به راهدر پيِ كه را كساني 
به  ،اهل بازگشت و تضرع باشدخداوند آن را كه  )27رعد: »(ابو يهدي إِلَيه منْ أَن«

 نماياند. راه ميسوي خويش 
 و گاه به نحو خاص از هدايت ويژة افراد ممتازي سخن به ميان آمده است:

ابـراهيم سپاسـگزار    )121(نحـل:   »شاكراً لأَنْعمه اجتَباه و هداه إِلي صـراط مسـتَقيمٍ  «
 كرد.بود كه خداوند او را برگزيد و به جادة مستقيم هدايت  هاي الهي نعمت
»هاقْتَد مداهفَبِه ي اللَّهده ينالَّذ ككسـاني هسـتند    ]پيامبران[آنان  )90(انعام:  »...أُولئ

 قتدا كن.پس به راه هدايت ايشان ا ؛كه مشمول هدايت الهي شدند
ويـژه وصـف هـدايت را بـه     ه لهي بحسناي ا يقرآن كريم اوصاف و اسما ،بنابراين

، كمـاالت  شـمار آنـان بسـيار باشـد    ها هرچنـد   كند كه گمراهي انسان اي تبيين مي گونه
سازد و آن جنبه از هدايت الهي كه به كمال ذاتي او مربـوط   دار نمي خداوندي را خدشه

 در تمام عالم هستي جريان دارد و تجلي نموده است و آن جنبه از هدايت كه به ،است
هاسـت   به تصريح آيات فراوان داير مدار شايستگي انسان ،گردد كماالت فعلي او بر مي

و اگر حكمت الهي در آفرينش عالم و ارسال پيامبران و جعل قوانين ويژه براي انسـان  
يـافتگي   توان خارج از مدار حكمت او، دلسوزانه و ناآگاهانه به هدايت اقتضا نمود، نمي

 داد:فتوا اهب عالم همة صاحبان اديان و مذ
»رِينناص نم مما لَه لُّ وضي ني مدهال ي اللَّه فَإِن مداهلي هرِصْ عتَح 37نحل:»(إِن( 
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داوند كسي را كه در گمراهي نهـاده،  پس خورزي،  بر هدايت يافتن آنان حرص مياگر 
 كند و ايشان را ياوري نيست. نمي هدايت

ــدي  « ال تَه ــك ــم       إِنَّ ــو أَعلَ ه ــاُء و ــن يش ي مــد هي ــه ــن اللَّ لك ــتَ و ببأَح ــن م
ينتَدهرا كه دوست داري هدايت نتواني كرد ولكن خداوند  همانا تو آن )56قصص:»(بِالْم

 تر است. و او به هدايت شدگان آگاهكند  هر كه را بخواهد هدايت مي

 . حكمت الهي٣-٢
دربـارة  اثبات پلـوراليزم دينـي   در مورد حسناي الهي و  اما پرسش سوم در باب اسماي

مدافعان پلوراليزم ديني گمراه تلقي كردن صاحبان ساير اديان را كه  حكمت الهي است.
 دهند، ناقض حكمت الهي در آفرينش انسان طبيعتاً خيل عظيمي از آدميان را تشكيل مي

هـاي سـودمند    ب نيز راهنمـايي شمارند. در اين با ها و نظام تشريع و ارسال رسوالن مي
و براي فهم معناي حكمت الهي و تحقق يا دهيم  ميقرآن كريم را چراغ راه تحقيق قرار 

 گيريم. عدم تحقق آن در عالم هستي از آيات الهي مدد مي
بلكه  ،فهم ظاهري واژة حكمت نيستبراي البته روشن است كه مراجعة ما به قرآن 

بـه  در آغاز ي حكمت را به غلط بر موارد خاصي كه معناي ظاهر كهاست منظور بدين 
اي كه خداوند در ديدگاه پژوهشگر دينـي   رسد تطبيق نكنيم و از افقهاي تازه ذهن ما مي

دهد خبر گيريم و هدف خداوند را در نظام تكوين و تشريع، از كـالم خـود او    قرار مي
تـوان از پـيش خـود     نمي ،چرا كه تا رمز كار خداوند در آفرينش روشن نشودبياموزيم؛ 

حكمت الهي را تفسير كرد و به حقانيت و سعادت و هـدايت همـة صـاحبان عقيـده و     
 داد.حكم مرام ديني 

ناپذيري است كه در قـول و فعـل    واژة حكمت به معناي معرفت و استواري و خلل
مقام قول و هم مقام فعـل صـادق   و اطالق وصف حكيم به خداوند نيز هم در  دآيد مي

كه قرآن كريم در هر دو مورد خداوند را بدين وصف ستوده است. اما آنچه  چناناست؛ 
حكيم بودن الهي در مقام فعل اسـت كـه تصـور شـده      ،شود به بحث حاضر مربوط مي
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بـا حكمـت خداونـد در     ،انحراف و ضاللت اكثريت آدميان كه به اديان ديگر پاي بندند
 ات دارد.هاي ديني مناف مقام فعل و خلق و جعل برنامه

به اجمال بايد گفت كه اراده و خواست الهي در آفـرينش نظـام انسـاني بـه عنـوان      
بخش كوچكي از مجموعة هستي با برنامة هستي خاصي همراه است كه در آن هـدايت  

ها هر دو دقيقاً هماهنگ با اراده عام و كالن الهي است و كفر و ايمـان   يا ضاللت انسان
 نشاند. خداوند نميآدميان، غباري بر كبريايي 

تبيين اين نكته با آيات قرآن كريم بعد از روشن شدن هدف آفرينش و دو نوع ارادة 
الهي يعني ارادة تكويني و ارادة تشريعي و نقش عنصر اختيار در انتخاب راه خير يـا راه  

 شر ميسور خواهد بود.
خلـط   ،اسـت پردازان شده  ترين خطايي كه در اين بخش دامنگير نظريه شايد اساسي

ه همين خطا ميان نظام تكوين و نظام تشريع و ارادة تكوين و ارادة تشريعي الهي باشد ك
 شود: اضحي نمودار ميدر بيان زير به نحو و
هـا در برابـر تبيـين     ها و انحرافات عالم و گناهان انسـان  شرور و كاستي ةلئدر مس

وقات نموده و كمال و سنتي دانشمندان ديني كه انحرافات و گناهان را متوجه مخل
بينند، در دورة جديد، انتقـادي   حكمت الهي را در نظام جزا و پاداش فرجامين مي

اساسي وارد شده كه ابتدا از سوي متكلم بزرگ پروتستان آلمـاني، شـالير مـاخر    
طرح شد. انتقاد او متوجه اين تصور است كه عالمي كه خداوند با قدرت مطلقـة  

ي خواسته و شامل هيچ نوع شـر  ن چيزي است كه خدا ميخود آفريده و دقيقاً هما
با وجود اين به انحراف گراييده است. درست است كه آفريدگان آزاد كـه   ،نيست

لكن چون در محيط برخوردار از كمال  ،جزئي از عالم هستند آزادند كه گناه كنند
خطـا  لذا گفته شده كه تصور به  ؛هرگز مرتكب گناه نخواهند شد ،كنند زيست مي

بنابراين انتقاد اساسي اين است  .رفتن خلقت كامل بدون علت، نوعي تناقض است
عيب هرگز به انحراف نخواهد گراييد و اگر در واقع آفرينش به  كه يك آفرينش بي

 د.مسئوليت نهايي آن به دوش آفرينندة آن خواهد بود. ،انحراف ميل كند
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ارادة الهي در نظـام عـالم بـا همـة      بينيم كه اهميت تأمل در خواست و بدين ترتيب مي
ها و انحرافات ظاهري آن و ميزان هماهنگي ميان ارادة حق و تحقق مراد الهي در  كاستي

 ،عالم تا چه حد مهم است. قـرآن كـريم كـه در ايـن نوشـتار مرجـع پـژوهش ماسـت        
ترين نكات مربوط به اين موضوع را به روشني ترسيم نموده است. آغاز آفرينش  اساسي

با برنامة خاص و ظاهراً بي سابقة الهي همراه است كه حتـي فرشـتگان   در زمين سان ان
درگاه خداوند را نيز به شگفتي وا داشته و گويا همين تصـور امـروزي از راز حكمـت    

 الهي در آفرينش انسان، ذهن و انديشة آنان را نيز اشغال كرده است.
 ان زمينـي و شـگفتي فرشـتگان   ورد انسـ قرآن در سر آغاز اعالم برنامـة الهـي در مـ   

إِذْ قالَ ربك للْمالئكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجعلُ فيها و «فرمايد:   چنين مي
ال  من يفْسد فيها و يسفك الدماَء و نَحن نُسبح بِحمدك و نُقَدس لَك قالَ إِنِّي أَعلَـم مـا  

گاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمين جانشـيني   )؛ و آن30(بقره: » تَعلَمون
 دهي كـه تبـاهي و خـونريزي كنـد حـال      دهم. گفتند آيا در زمين كسي قرار مي قرار مي

آنچـه شـما   از خدا فرمود: مـن   ؟شماريم آنكه ما با حمد و ثناي تو، منزه و مقدست مي
 دانيد آگاهم. نمي

بينيم كه ذهنيت فرشتگان نيز آن بوده است كه فساد و تباهي و گناه و خـونريزي   مي
هم توسط مخلوقي از مخلوقات خداوند، با كبريـايي و قداسـت و حرمـت     در زمين، آن

قت كـه  هاي ديگر خل كه همواره چون نظام آن استمقام الهي ناسازگار بوده و مناسب 
آفرينش خدا، تسبيح و تقديس الهي حكومـت  در سراسر فرشتگان با آن مأنوس بودند، 

 همگان هدايت و كمال يافته و سعادتمند باشند.و  كند
خبـري از   دارد كه اين ذهنيت نشانة ناداني و بي و خداوند با قاطعيت تمام اعالم مي

توان دريافـت و بـر    هاي الهي است و اين راز را جز از محضر خداوند نمي راز حكمت
هايي از راز حكمت خويش در آفـرينش و   آشكار ساختن گوشه همين اساس خداوند با

به عظمت علـم و  سرانجام كه  چنان كرد آنجعل انسان زميني فرشتگان را تسليم و آرام 
 .)32(بقره: » إِنَّك أَنْت الْعليم الْحكيم« حكمت خداوند اقرار نمودند و گفتند:
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هـا در روي زمـين را نفـي     انسـان  در اين داستان، خداوند فساد و گنـاه و انحـراف  
هـا و   دهد كه آفرينش و هسـتي را بـا همـة گـژي     مي خبر اما از حكمتي فراتر ،كند نمي

هايي كه با اسـتعداد و   كند و جمال و جالل الهي را در ايجاد انسان انحرافات، توجيه مي
 بـه نمـايش   ،شايستگي به كماالتي فراتر از كماالت فرشـتگان خداونـد خواهنـد رسـيد    

الهي بر همة موجودات  گذارد. قرآن كريم در مرحلة اول از مالكيت و سلطنت مطلق مي
دانـد و   گويد و همة مخلوقات را تحت امر و اراده و اذن الهي مي عالم هستي سخن مي

ضمن تأييد گمراهي و انحراف بسياري از آدميان، آن را به سوء اختيار خود آنان اسـتناد  
چ حركتي را در عالم خارج از واليت و سـلطنت و ارادة عـام   آن، هيدهد و با وجود  مي

شمارد كه بـا   داند و بلكه نهاد همة موجودات عالم را در مسير مستقيمي مي خداوند نمي
ن عذاب الهي نيز اتسبيح و حمد ثناي خالق خود همراه است و حتي گمراهان و مستحق

انـد و بـا ارادة    ام خلقـت خاضـع  در اين مرحله عمالً در برابر برنامة كالن الهـي در نظـ  
 :اند هماهنگخداوند، 

»    و ـرالْقَم و سالشَّـم ضِ وي الْـأَرف نم و ماواتي السف نم لَه دجسي اللَّه أَن تَر أَ لَم
 قح يركَث النَّاسِ و نم يركَث و ابوالد و رالشَّج الْجِبالُ و و ومالنُّج    ـنم و ـذابالْع ـهلَيع

اي كه همة اهـل   ) آيا آگاه شده18(حج: » يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِن اللَّه يفْعلُ ما يشاُء
هـا و درختـان و جنبـدگان بـراي      ها و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و كـوه  آسمان

 . اند... دم و آنانكه مستحق عذابند و نيز جمع زيادي از مرا خداوند به سجده مشغول
تُسـبح لَـه السـماوات    «همين معنا با تعبيري ديگر در آيات قرآن كريم آمـده اسـت:   

ــنْ شَــيإِنْ م ــيهِنَّ وــنْ فم و ضالْــأَر و عــبــونَ  الســنْ ال تَفْقَهلك و هــدمبِح حــبسإِالَّ ي ء
مهبِيحهفتگانه و زمين و اهـل آنهـا خداونـد را تسـبيح و      يها آسمان) 44(اسراء: ...» تَس
امـا شـما    ،گوينـد  كنند و چيزي نيست جز آنكه با حمد و ثنا، او را تسبيح مـي  تنزيه مي

 كنيد. تسبيح آنان را درك نمي
در دو آية اخير سخن از سجده و تسبيح همة موجودات است؛ چه موجوداتي كه به 
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مانند جمـادات و نباتـات و چـه آنهـا كـه از       ،ار نيستندظاهر از حيات و شعور برخورد
، و به همين قرينه، اين سجده، و تسبيح به معنـاي خضـوع و   عقل برخوردارندشعور و 

تسليم عملي در برابر ارادة خداوند تذلل و عبوديت ذاتي و تكويني در برابر خواست و 
ت. و بـا همـين توضـيح    برنامة پروردگار تفسير شده است كه فراتر از فهم ظاهري ماس

است كه سجده و تسبيح تكوين همة موجودات حتي كـافران و گمراهـان و مسـتحقين    
 پذيرد. عذاب نيز توجيه مي

 دهد: گونه شرح مي طباطبايي اين نكته را در ذيل آية اخير اين هعالم
بودن پروردگـارش از نيـاز و    يك از موجودات با نياز و نقص ذاتي خود از منزههر

پذيرد و به زبـان،   دهد و حتي ناداني كه براي خداي خود شريك مي مي نقص خبر
شمارد، در واقع او را از شـريك و نقـص و عيـب     خدا را داراي نقص و عيب مي

آورد  چرا كه معناي مورد تصور ذهني او و لفظي كه بر زبان مـي ؛ استدانسته مبرا 
جودي كـه دارد، خبـر از   گيرد، به جهت نياز و هايي كه به كار مي توانمندي و همة

كه خالي از نقص و عيب و مبرا از شريك است و اين به دهد  ميپروردگاري يكتا 
گويـد!   ماند كه به زبان ادعا كند كه هيچ انساني در دنيـا سـخن نمـي    شخصي مي

 .د.كند روشن است كه همين ادعا و سخن گفتن وي، محتواي كالمش را نقض مي
توان حتـي   قبل نيز صادق است و مي ةر مورد ذيل آيرسد كه همين توضيح د به نظر مي

كفر و الحاد را نيز تكويناً و ذاتـاً سـاجد درگـاه الهـي و      سببن عذاب الهي به امستحق
ست و بدين جهت نيازي به توجيهات مفسران قرآن و از جملـه  دانگوي خداوند  تسبيح

 .خود عالمه طباطبايي در ذيل آن آيه نخواهد بود.
اين مرحله سخن از واليت و سلطنتي است كه همه را تحت پوشش به هر حال در 

دارد و به همان مثابه كه خلقت و آفرينش الهي در همة هستي نافذ است، امر و حكم و 
 اذن و ارادة او نيز در عالم نفوذ دارد:

كه خلقـت و امـر از   ) هان 54اعراف: »(أَال لَه الْخَلْقُ و الْأَمرُ تَبارك اللَّه رب الْعالَمينَ«
 ناپذير است خدايي كه پروردگار جهانيان است.  پر بركت و زوال. آن خداست



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٢٣٦

»لَّهل رَ كُلَّهبگو كه همه كاره، خداست و امر در دست 154(آل عمران: ...» قُلْ إِنَّ الْأَم (
 اوست.

»هببِإِذْنِ ر نَباتُه خْرُجي بالطَّي لَدالْب و سرزمين پاك، گياهش به اذن  )58 (اعراف:...» و
 آيد. پروردگارش بيرون مي

بهـره و   ]درخـت پـاك و شايسـته   [ )25ابـراهيم:  »(تُؤْتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ ربهـا «
 دارد. محصولش را همواره به اذن پروردگارش ارزاني مي

»اللَّه إِالَّ بِإِذْن ةيبصم نم مصيبتي جز به اذن الهي بـه كسـي   11(تغابن: » ...ما أَصاب (
 رسد. نمي

اين مرحله در بيان دانشمندان اسالمي مربـوط بـه نظـام تكـوين، ارادة تكوينيـت و      
ها نيز نه به عنوان موجودات مكلف و پيرو دين و  واليت تكويني خداوند است و انسان

ي الهي كه يها دهمذهب و مطيع يا عصيانگر و سعادتمند يا شقاوتمند، بلكه به عنوان آفري
 ند. مد نظركنند، در  ويش را از قدرت الهي كسب ميهمة هستي و توان خ

هـا و   گويد كـه بـه انسـان    در كنار اين مرحله قرآن كريم از مرحلة ديگري سخن مي
ايشـان را بـه   دارد و موجودات عاقل و داراي قوة تفكر نظير انسـان داشـته اختصـاص    

دهد. در اين مرحله كـه از آن   توجه قرار ميكانون ر و مختا زور انديشهعنوان موجودات 
شود و واليت و ارادة تشـريعي الهـي در آن مطـرح اسـت،      به عنوان نظام تشريع ياد مي

سخن از دين و شريعت و نبوت و سعادت و شقاوت و هدايت و ضاللت است. در اين 
خدادادي خود راه  گيري از شعور و عقل ها با بهره كه انسان آن استمرحله برنامة الهي 

رغم ميـل خـود    ها به جبر الهي و علي هدايت را انتخاب كنند. هدايت يافتن همة انسان
 ده است:كرآنها هرگز در برنامة الهي نيست. قرآن كريم بارها اين نكته را تأكيد 

علـق  ) اگر مشيت و خواست الهـي ت 13(رعد: ...» لَو يشاء اللَّه لَهدي النَّاس جميعاً«...
 كند. گيرد خداوند همة مردم را هدايت مي

) و اگر بخواهيم همه كس را هدايت 13(سجده: ...» و لَو شئْنا لَآتَينا كُلَّ نَفْسٍ هداها«
 بخشيم. مي
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گر خـدا  ) و ا35(انعام: » و لَو شاء اللَّه لَجمعهم علَي الْهدي فَال تَكُونَنَّ منَ الْجاهلينَ«
و آرزوي هدايت همگان [پس از نادانان مباش ؛ كند همه گمراهان را هدايت مي بخواهد،
 .]را مكن

است كه مشيت الهي بر وحدت شده اين نكته تأكيد  ربر در اين آيات و آيات مشابه
و يكپارچگي مردم در ايمان و هدايت تعلق نگرفته و آنچه به خدا منسوب است، ارسال 

و واضـح نمـودن راه هـدايت از ضـاللت اسـت و       رسوالن و اتمام حجت بـر بنـدگان  
اختالف آدميان در ايمان و كفر و هدايت و ضاللت، به خود آنها منسوب است، چرا كه 
ارادة الهي بر جبر مردم به ايمان تعلـق نگرفتـه اسـت. پـس داوري در بـاب كاميـابي و       

ان از سوي حق را حتي در قبول ايم ةشكست برنامة الهي مبتني برآن است كه دست اراد
حال آنكه چنين نبوده است. بر همين اساس، ايمان و كفر آدميـان و   ،مردم دخيل بدانيم

دار  هاي عقيدتي در جهان، وحدت حقيقـت الهـي و ديـن راسـتين را خدشـه      تكثر مرام
 كند: نمي
»كْفُرشاَء فَلْي نم و نمؤشاَء فَلْي نفَم كُمبر نم قبگـو حـق از   29ف: (كه ...»قُلِ الْح (

 كافر گردد. ،خواهد ايمان آورد و آنكه ميخواهد،  ؛ پس آنكه ميپروردگار شماست
دار  چنانكه كفر همگاني و نه تنها كفر اكثريت مردم، اسماي حسناي خداوند را لكـه 

 سازد: نمي
»يلَغَن يعاً فَإِنَّ اللَّهمضِ جي الْأَرنْ فم و إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُم يدماگر شما و 8(ابراهيم: » ح (

 نياز و ستوده است. همة زمينيان كفر بورزيد، پس خداوند بي
(نسـاء:  » إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ للَّه ما في السماوات و الْأَرضِ و كـانَ اللَّـه عليمـاً حكيمـاً    و«
زمـين اسـت و    هـا و  پس خداوند مالك موجودات آسمان ،) و اگر شما كافر شويد170

 دانا و حكيم بوده است.همواره خداوند 
راز ايـن حقيقـت آن اسـت كـه      .ي اشاره شده است.فراوانحقيقت در آيات به اين 

شـود كـه بـه     كفر و ايمان، ضاللت و هدايت و شر و خير آدميان در جهاني نمودار مـي 
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اب آزاد و الهي صحنة آزمايش و امتحان است و شرط قبولي نيز، انتخـ  ةخواست و اراد
در پرتو اسـما   ،داوطلبانة ايمان و هدايت و خير است و آدميان هر راهي را كه برگزينند

و اوصاف الهي خواهند بود و در واقع بر برگزاري صحيح اين امتحان و آزمـايش مهـر   
 اند: و حكمت خداوند را ستوده تأييد نهاده

) ما آنچـه را  7(كهف: » بلُوهم أَيهم أَحسن عمالًإِنَّا جعلْنا ما علَي الْأَرضِ زِينَةً لَها لنَ«
 ند.نيكوكارتريك  قرار داديم تا مردم را بيازماييم كه كدامآن بر زمين است زيور 

گـاه بـه عنـوان    و حقيقت با تعابير مختلف در آيات قـرآن كـريم مطـرح شـده     اين 
 آزمايش و فتنه آمده است:

هـا و   و شـما را بـا بـدي    )35انبيـاء:  »(الْخَيرِ فتْنَةً و إِلَينـا تُرجعـون  نَبلُوكُم بِالشَّر و و«
 و به سوي ما باز خواهيد گشت.آزماييم  ميها  خوبي
»  ـيلْ هلْمٍ بلي عع يتُهنَّا قالَ إِنَّما أُوتةً ممنِع لْناهإِذا خَو عانا ثُمد ضُر الْإِنْسان سفَإِذا م
مـا را   ،گاه كه رنجي به انسان برسـد  )؛ پس آن49(زمر: » و لكن أَكْثَرهم ال يعلَمون فتْنَةٌ
: اين نعمـت را بـا   دگوي ،گاه كه نعمتي از جانب خود به او ارزاني داريم خواند و آن مي

 .دانند. ها نمي دانش خويش دارا شدم، بلكه آن نعمت، آزمايشي است كه بيشتر انسان
 و عناوين ناظر بدان: ان امتحان و بالگاه با عنو

»بِينا ملؤب يهما ف الْآيات نم مناهآتَي هايي  ) به بني اسرائيل آيات و نشانه33دخان: »(و
 يم.دحاوي آزمايشي روشن دا

يي كه مرگ ) خدا2(ملك:  »...الَّذي خَلَق الْموتَ و الْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً«
 .يك نيكوكارتريد.و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام

شود كه گمراه تلقي كردن همة كساني كه بر دين و مرام خاصي  گونه روشن مي بدين
 هيچ منافاتي با حكمت الهي ندارد. ،كه حق است نباشند

يت، قاعـدة  نة راه حق و هـدا ااهميت انتخاب آزادبا وجود است كه گفتني در اينجا 
ت قرآن كريم دارد. اما اين قاعده به هـيچ  اهم ريشه در آي لطف الهي مطرح است كه آن



 ٢٣٩ � از منظر قرآن کريمو اوصاف الهي نگاهي  برخي اسما بهدر تمسك  کثرت گرايان دينيناكامي 

 

بـرد و اصـل اسـتوار اختيـار دينـي را مخـدوش        وجه حكمت الهي را زير سـؤال نمـي  
سازد و مرزهاي روشن ايمان و كفر و هدايت و ضاللت و سعادت و شقاوت را بر  نمي
 چيند. نمي

ه در بيان متكلمـان اسـالمي بـه نحـو مشـروح آمـده اسـت،        براساس قاعدة لطف ك
گرايـي و   موانع حـق  ،كند ها فراهم مي هاي هدايت و طاعت را براي انسان خداوند زمينه

هاي طبيعي گـرايش   دارد و حتي زمينه شمول سعادت و نجات را از فراروي بشر بر مي
و نصب اوليا و پيشوايان  نمايد. ارسال رسوالن عمدة آدميان به كفر و ضاللت را رفع مي

اي از اعمال لطف الهي است. آية زير به روشني از اين  نمونه ،ديني در هر عصر و زمان
 دارد: حقيقت پرده بر مي

» ضَّةف نقُفاً مس هِموتيبمنِ لحبِالر كْفُري نملْنا لعةً لَجدةً واحأُم النَّاس كُوني ال أَن لَو و
م ونؤتَّكها يلَيراً عرس واباً وأَب هِموتيبل و ونرظْهها يلَيع ٭ عارِج   ـككُلُّ ذل إِن فاً وزُخْر و

ينتَّقلْمل كبر نْدةُ عرالْآخ نْيا والد ياةالْح تاعا مو اگـر مـردم، ملتـي    35-33زخرف: »(لَم (
هايشـان را داراي   د، بـراي كـافران بـه خـداي مهربـان خانـه      شدن نمي ]بر كفر[يكپارچه 

هايشـان   داديـم و بـراي خانـه    هايي كه بر آنها برآيند قرار مي اي و نردبان هاي نقره سقف
اينهـا بهـرة زنـدگي پسـت      ةو زيـوري، و همـ  هايي كه بر آنها تكيه زننـد   درها و تخت

 دنياست و آخرت نزد پروردگارت براي پرهيزگاران است.
هـا بـه    گـرايش عمـومي انسـان    هاي عيني و خارجيِ اساس اين آيه، خداوند زمينهبر

هـا ميـل و    سوي كفر را فراهم نساخته است. چرا كه با توجه به ضـعف طبيعـي انسـان   
شـد،   اي براي اهل كفر مهيا مي العاده اگر آسايش كامل دنيا و رفاه فوقعالقة آنها به دنيا، 
د از روي لطف خويش در همين حد نيز زمينة كفـر و  شدند و خداون مردم همه كافر مي

گرايي را رفع نموده است تا حجت خويش را بر بندگان تمام كند و شرايط مساعد  باطل
 .فراهم آورد.صحنة آزمايش و امتحان انسانها را 

بر همين اساس در بيان شارحان اين قاعده و متكلمان اسالمي نيز، تعريف آن با اين 
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اي مـورد   يعني قاعدة لطف الهي بـه گونـه   »»و لَم يبلُغْ حد الْالجاء«َكه قيد همراه است 
 به ايمان و طاعت نرسد.مكلفان قبول است كه به حد اجبار 

اينك با قبول اصل اختيار و انتخاب آزادنة راه هدايت و ايمان بايد به لـوازم آن تـن   
رج از برنامـة الهـي در نظـام    از جمله آنكه كثرت كافران و گمراهـان را نبايـد خـا    ،داد

تشريعي عالم هستي تفسير كرد و هدايت يافته نبودن آنان را نقض حكمت الهـي تلقـي   
چرا كه در نظامي كه اساس آن بر انتخـاب آزادانـه حـق اسـت و نصـاب الزم از       ؛نمود

از سوي جمع هر چند قدرت انديشه و اختيار در وجود انسان نهاده شده، سوء انتخاب 
الهي، هر  ةيابد و در نظام دقيق و حكيمان به خود آنان استناد مي ،ها باشد انسان كثيري از

اي حاكي از هنر نمايي خداوند خواهد بود. و اين ويژگي خاص اين نظـام اسـت    نتيجه
كه شايد در عوالم فراوان و گستردة ديگر از آفرينش الهي نظير عالم فرشـتگان و عـالم   

يا حيوانات موجود در اين عالم، به السالم  عليه ضرت آدمموجودات غير انساني قبل از ح
هـا و   انسـان  اكثـر كـم   دسـت اين صورت نبوده باشد. به هر تقدير طراحـي نظـامي كـه    

در نظـام حكيمانـة الهـي در آفـرينش      ،موجودات آن، هدايت يافته و سـعادتمند باشـند  
انديشـة پلـوراليزم   هاي موجود هدف خداوند نبوده است تا لوازم آن بخواهـد بـا    انسان

ديني تحميل گردد. براساس همين اصل است كه آيات قرآن كـريم بارهـا از انحـراف و    
دهـد و دغدغـة شـديد پيـامبرش را كـه بـه       ضاللت جمع كثير يا اكثريت مردم خبر مي

، نسـبت  ترحمت و لطف به اوصاف الهي متصف شده و پيامبر رحمت نام گرفته است
تنها بيم و اميد دادن و رسـاندن   ،نشاند كه وظيفة تو فرو مي به ضاللت مردم با اين نكته

ها و آموزش  پيام الهي است و به عبارتي خواندن آيات و تربيت و پرورش و تزكيه جان
مـردم بـا توجـه بـه      رغـم ايـن، اكثـر   ه و تعليم كتاب الهي و حكمت آسماني است و ب

 ايمان رونخواهند آورد: به ،هاي غير الهي و هوسمدارانه و طغيانگرايانه انگيزه
رغم حرص و دغدغة تو، ه ) ب103(يوسف: » و ما أَكْثَرُ النَّاسِ و لَو حرَصت بِمؤْمنينَ«

 .ايمان آورنده نيستندمردم بيشتر 
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كل جامعة بشري در قرآن مطرح شده و گاه دربارة  همين نكته با تعابير كامالً صريح
و مواجهة منفي اقـوام و مردمـان زمـان ايشـان      نيز در حكايت سرگذشت ساير پيامبران

بينـيم كـه گـاه     لذا مي نسبت به بسياري از اقوام و امم در طول تاريخ عنوان شده است.
 شود كه اكثريت هرگز ميزان حق و هدايت نيست: اعالم ميآشكارا 

»بِيلِ اللَّهنْ سع لُّوكضضِ يي الْأَرنْ فأَكْثَرَ م عإِنْ تُط اگر از اكثريت ) و 116عام: ان»(و
 .كنند. تو را از راه خدا منحرف و گمراه ميزمينيان پيروي كني، 

ها و اقوام پيامبران در طول تاريخ اكثريت گمراهـان و   يك از امتو گاه نسبت به هر
از جمله راجـع بـه هالكـت و ضـاللت اكثريـت و نجـات و       ؛ كند فاسقان را گوشزد مي

 فرمايد: مي السالم عليه حضرت نوح سعادت اقليت مردم در زمان
 ) و جز گروهي اندك با او ايمان نياوردند.40(هود: » و ما آمن معه إِالَّ قَليلٌ«
) 64(اعراف: ...» فَكَذَّبوه فَأَنْجيناه و الَّذين معه في الْفُلْك و أَغْرقْنَا الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا«

كردنـد و مـا او و اصـحابش را در كشـتي نجـات داديـم و تكـذيب        پس او را تكذيب 
 ..كنندگان آياتمان را غرق نموديم

و لَقَد ضَـلَّ قَـبلَهم أَكْثَـر    «كند:  تلف در طول تاريخ تصريح ميهاي مخ در مورد امت
ينلپشينيان گمراه شدند.بيشتر و  )71صافات:»(الْأَو 

» ظُروا كَيف كان عاقبةُ الَّذين من قَبلُ كان أَكْثَرهم مشْـرِكين قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانْ«
بيشـتر  ) بگو در زمين سفر كنيد و بنگريد كه سرنوشت گذشتگان چگونه بود، 42(روم: 

 .آنان مشرك بودند.
ن و اهـل كتـاب آيـات    ان پيام اسالم و قرآن اعم از مشركادر مورد مخاطبو به ويژه 

يـاد   ،الهي عصر خود را ترك كردنـد  ةاز اكثريت گمراه و منحرف آنان كه وظيف فراواني
 كند: مي

»قُونالْفاس مهأَكْثَر و نُونمؤالْم منْهم مراً لَهخَي تابِ لَكانلُ الْكأَه نآم لَو عمران:  (آل» و
مـؤمن و  رخي از ايشان ) و اگر اهل كتاب ايمان بياورند برايشان بهتر خواهد بود. ب110

 ند.ا آنان فاسق و خارج از دينبيشتر 



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٢٤٢

»ونرالْكاف مهأَكْثَر ونَها ورنْكي ثُم تَ اللَّهمنِع رِفُونعاسالم[) نعمت الهي 83(نحل: » ي[ 
 .آنان كافرند.بيشتر كنند و  شناسند و با اين وجود آن را انكار مي را مي

بسـيار مايـة شـگفتي اسـت كـه در دفـاع از انديشـة         با وجود همة اين تصريحات،
پلوراليزم ديني آياتي معدود از قرآن كـريم بـدون تأمـل در محتـوا و پيـام عميـق آن و       

توجه به ساير آياتي كه در موارد مشابه وارد شده است، دستاويز قرار گيرد و اكثريت  بي
شاره، به موادي ويـژه و  و گفته كه همة آيات مورد ا هاهل ضالل مورد استبعاد تلقي شد

 .يابند. ند و به كل جامعة عربي يا كل جامعة بشري تعميم نميا با نكتة خاص، متعلق
آيـا واقعيـت    ،شـد يـا بـه آنهـا اشـاره     صرف نظر از همة آياتي كه ذكر با به راستي 

خارجي در طول تاريخ بعثت انبيا جز اين بوده است كه آمار پيروان ايشـان بـه مراتـب    
 وآلـه  عليـه  اهللا صلي افران و گمراهان و دشمنان آنان بوده و در بعثت پيامبر اكرمكمتر از ك

 اند؟ نپذيرفتهها پيام آسماني ايشان را  انسانبيشتر نيز آيا جز اين است كه 
البته بيانات حكيمانة قرآن حكيم در اين مقام نيز ضاللت و انحراف اكثريت مردم را 

كنـد و   ظام تشريع عالم و بـا معيارهـاي آن تفسـير مـي    الهي براي ن ةدر همان برنامة ويژ
ها بر  براي تربيت ساير انسان ،عوامل فراواني را كه در سوء انتخاب منحرفان نقش داشته

شمارد. تأكيدات فراوان قرآن كريم در اين باره گوياي آن است كه اختالفـات دينـي    مي
روشـن حـق و باطـل را    هـاي دينـي، مرزهـاي     در تاريخ انسـان، اصـيل نبـوده و فرقـه    

دهند. بر اين اساس تخلف پيروان سـاير اديـان از اطاعـت پيـامبر      الشعاع قرار نمي تحت
بـر   توزانـه عنـوان شـده و    مدارانه و كينـه  اكرم و سرنهادن به حكم قرآن و اسالم، هوس

 محكوميت ايشان تأكيد شده است:
لَف الَّذين أُوتُوا الْكتاب إِالَّ من بعـد مـا جـاَءهم    إِن الدين عنْد اللَّه الْإِسالم و ما اخْتَ«

دين نـزد   )19عمران:  (آل» الْعلْم بغْياً بينَهم و من يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِن اللَّه سرِيع الْحسابِ
ي كتاب بعد از آگاهي و معرفت جز از رو خداوند، سر تسليم فرود آوردن است و اهل

پـس   ،سركشي و عناد اختالف نورزيدند و هر آن كس كـه بـه آيـات الهـي كفـر ورزد     
 كند. ها رسيدگي مي خداوند زود به حساب
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و كژروي اهل كتاب در عصـر  وآله  عليه اهللا صلي در اين آيه ميان پيام الهي پيامبر اكرم
حكم الهي  ايشان تقابل ايجاد شده و اختالف و تخلف اهل كتاب از سر تسليم نهادن به

توزانه عنوان شده و ايشان به عنوان كافران نسبت به آيات الهي به جـزاي   آگاهانه و كينه
شود كه پيام آيه اختصاص  اند. از تقابل مذكور در اين آيه روشن مي خداوند تهديد شده

به دين پيامبر اكرم ندارد و حتي اگر سر سپردن به حكم » االسالم«به تفسير مستقيم واژة 
وند و تسليم او شدن و به عبارتي اسالم توحيدي و ابراهيمي نيز مراد باشد، كساني خدا

كه به بهانة گرويدن به اديان گذشته از آيات تازة الهي در قالب قرآن كريم و دين اسالم 
شگفت آنكه همين آيـه نيـز بـا    . ندا در جبهة مقابل قرار گرفته و محكوم ،روي بر تافتند

اويز مدافعان انديشة پلوراليزم قرار گرفته و هدايت و سعادت همة ، دستگفته پيشتفسير 
 !صاحبان اديان در عرض مسلمانان، نتيجه گرفته شده است!

كه همواره در عصر هاي الهي،  حراف از مسير حق و پيامبررسي عوامل ضاللت و ان
ايـن   از حوصـلة كنـد،   را توجيـه مـي  پيامبران مطرح بوده و سوء اختيار اكثريت كافران 

 نوشتار خارج است.
به هر تقدير قرآن كريم با نظر به حكيمانه بودن نظـام آفـرينش در ناحيـة تكـوين و     
تشريع ضمن تأكيد بر مرزهاي روشن حق و باطل و هدايت و ضاللت و ايمان و كفر و 
اطاعت و عصيان بيانات گوناگون خود را در باب احكام شرعي يا عاقبـت نيـك و بـد    

سازد  و رحمت الهي نسبت به مجرمان به وصف حكمت الهي مؤكد ميانسان و يا عفو 
سـت.  ها عالم و برخـورد الهـي بـا انسـان     كه گوياي حكيمانه بودن عناصر اساسي نظام

اي بـراي آزمـايش    در مورد حكيمانه بودن احكام شرعي كه خـود زمينـه  خداوند متعال 
 فرمايد: مياهان است، اصالحان و گمريافتگان از ن انسان و تميز صالحان و هدايت

»يمكح يملع اللَّه و اللَّه نواجبي الهي است و خداونـد دانـا و   60(توبه: » فَرِيضَةً م (
 حكيم است.

»  ـيمكح ـيملع اللَّه و نَكُميب كُمحي اللَّه كْمح كُماحكـام شـرعي  [) 10(ممتحنـه:  » ذل[ 
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 .كند و خداوند دانا و حكيم است. و حكم ميكه ميان شما داوري است فرمان الهي 
 فرمايد: مينيز در مورد حكيمانه بودن عقاب يا مغفرت مجرمان 

»يمكح يملع اللَّه و هِملَيع تُوبا يإِم و مهذِّبعا يإِم رِ اللَّهأَمل نوجرم ونآخَر توبـه:  » و)
كنـد و يـا    آنان را عذاب مييا خداوند ، هاده شده اند) و ديگراني كه به امر الهي وان106

 .بخشد و خداوند دانا و حكيم است. ايشان را مي
هـاي هـدايت و    بدين ترتيب آنچه در عالم حاكم است و هر آنچه از اسباب و زمينه

ضاللت و ايمان و كفر فراروي انسان نهاده شده و آنچه به عنوان جزا و پـاداش نهـايي   
همه در پرتو وصف حكمت الهـي و هماهنـگ بـا    مجرمان مقرر شده، براي صالحان و 

ـ  برنامة حكيمانة خداوند است و با تمسك به معناي مجمـل و خـود سـاخته و بـي      ةپاي
 توان از عناصر صريح و مؤكد قرآن كريم دست شست. وصف حكمت الهي نمي

 گيري نتيجه
اسماي حسناي الهـي بـراي   برخي اوصاف و  در نظرية پلوراليزم ديني به مدلول التزاميِ

رحمـت،   گرايانه در حوزة اديان استدالل شده و پيرو آن، سه وصف اثبات ديدگاه كثرت
و بـا   ردهدايت و حكمت الهي كه در نگاه سنتي اديان از جمله اسالم معاني خاصـي دا 

شود، به چالش كشيده شده است. در اين مقالـه پـس    حقانيت يك دين سازگار ديده مي
ها در اين باره، سه وصف مزبور از منظـر   و گزارش مدعيات برخي پلوراليستاز تقرير 

قرآني تحليل و بررسي و نشان داده شد كه نگرش پلوراليستي به اين اوصـاف، نگـرش   
 تابد. در مفاد ديني و قرآني آنهاست و باور قرآني، اين نگرش را بر نمي يخام و نادرست
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