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 چکیده

 پرورش الهی عدل نظریۀ مبانی برخی بررسی و توصیف به بخش دو در حاضر، مقالۀ
 مسألۀ به هیک جان پاسخ بررسی ضمن نوشتار، این در. دارد اختصاص هیک روح
 ندنخوا اسطوره با را خود الهی عدل نظریۀ وی که دید خواهیم عالم، در موجود شرور
 از و آدمی بودن مختار نتیجۀ را اخالقی شرور و کندمی آغاز هبوط و اولیه گناه ایدۀ
 در جز روحی کماالت و فضایل کسب وی نظر به. داندمی ٣معرفتی فاصلۀ وجود لوازم

 عناصر از متوالی های حیات و ،برزخ  معاد، مسألۀ. گرددنمی حاصل شرور با مواجهه
 اما. شودمی متوسل ها آن به خویش حل راه بردپیش برای هیک که هستند مهمی
 کتاب های گزاره که این جمله از ،است باطلی لوازم مستلزم هیک نظریۀ کالمی مبانی
 دینی، مفاهیم به گرایی کثرت دادن تسری و ندارند ایمان تولید در نقشی هیچ مقدس
 بحث در هیک. باشدمی شر مسألۀ یعنی مذکور بحث فهم در ابهام برزو سبب
 جهانی، رستگاری با موافق آیات انتخاب با و کرده عمل گزینشی نیز نجات گرایی کثرت
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 درآمد. ١
 مبانی اساس بر که است هیک ایرنائوسی الهی عدل نظریۀ شر، مسألۀ های حل راه از کیی

 . است شده بخشیده آن به جدیدی کامالً صورت اما گرفته، شکل )م١٣٠ـ٢٠٢ (1ایرنائوس
 پیرامون ابتدایی و خام خیلی صورت به را اینظریه میالدی دوم قرن در ایرنائوس

 در اما 2دانست، آگوستینی تفکر رقیب نوعی به را آن توانمی که نمود مطرح شر مسألۀ
 سپس و گردید مطرح دوباره نوزدهم قرن در اینکه تا ماند باقی نخست هایسده همان
 از خداوند هدف و داده بسط را 3»روح پرورش «نظریۀ خود الهی عدل نظریۀ در هیک
 . کرد معرفی انسان اخالقی و معنوی رشد و تعالی را شرور  خلق

  عدل الهیِۀ شر فراهم آورد، بلکه نظریۀکوشد پاسخ جامعی به مسألتنها می نه وی
ردهای کشد و رویکآگوستین و مسیحیت سنتی را نیز به چالش مینظریۀ  یعنی ،رقیب

 ،رو از این. کندطرح گردیده بررسی می مدرن مسیحی مۀمختلف مسأله را که در جامع
و ویلیام  )م١٩٨١ـ١٩١٧ (4مکی .ال .جی انتقادات ه با منطقی شر کۀهیک هم به مسأل

 ۀته و هم در صدد پاسخگویی به مسأل همراه است توجه داش6و پاسخ پلنتینگا) ١٩٣١( 5رو
ها خود  است که البته طرح آن )م١٧٧٦ـ١٧١١ (7ای شر و انتقادات دیوید هیومقرینه

 ۀ هیک مسألۀ که به عقیدنستاما باید دا. طلبد و مجالی دیگر را میاستپژوهشی مستقل 
مؤمنانی چون و متدینان، بلکه برای غیر ای مبنایی است که نه تنها برای مؤمنانمسأله شر

ن با توسل ان دسته از متفکریا .نیز مطرح است )م٢٠١٠ـ١٩٢٣( 8دیوید هیوم و آنتونی فلو
 دارند باور سعی ای علیه وجود خداوند،  شر به مثابه قرینهۀو بیشتر مسأل شر ۀبه مسأل

 . و خیر محض را با چالش مواجه سازند،قادر مطلق مؤمنان به خدای عالم مطلق،
ای به صورت مبسوط شرح داده  پرورش روح در مقاله عدل الهیِۀنظری جا که از آن
توصیف مختصری از آن  و تنها به ن مجال خودداریی از تکرار مجدد آن در ا9شده است

                                                                                                                                                                             
1. Irenaeus 
2. Cf. Irenaeus,1920, chap.16 
3. Soul-Making 
4. John Leslie Mackie 
5. William Row  
6. Alvin Plantinga 
7. David Hume 
8. Antony Garrard Newton Flew 

 ١٨ شماره دین، فلسفه پژوهشنامه اکرم، خلیلی،. ٩



 ٦٩ بررسی مبانی کالمی ـ فلسفی نظریه پرورش روح جان هیک   
A study of Theological – Philosophical Bases of Soul-Making Theodicy of John Hick 

 
 هیک را استخراج  عدل الهیۀنظریمبانی  بخش دوم این مقاله،یم و آنگاه در کناکتفا می
 یعنی بخش ،ین پژوهش که ناظر به قسمت دوم آن اما سوال اصلی ا.نماییم میو تبیین 

و هر   استوار استیهایان هیک بر چه مب عدل الهیۀنظریتحلیل است، این است که 
 ما در پی یافتن ، از سوی دیگرشود؟ها مربوط می از این مبانی به کدام یک از حوزهکدام 

هایی  هیک را با چه چالشنظریه عدل الهیال هستیم که اتخاذ این مبانی ؤپاسخ این س
 سازد؟رو می هروب

با » پرورش روح «ۀنظریکه  پرورش روح خواهیم دید  عدل الهیۀنظریما در توصیف 
 مختار ۀجی را نتیشرور اخالق کند و آغاز می گناه اولیه و هبوطۀاسطوره خواندن اید

به نظر هیک کسب فضایلي . داند می1 معرفتیۀآدمی و از لوازم وجود بعد و فاصلبودن 
گویي، فداکاري و دیگر کماالت روحی جز در مواجهه چون ایثار، مهرباني، گذشت، راست

 .  گرددبا شرور و بالیا حاصل نمی
غایت دف، گزاف و بیه بی ظاهراً شرورِ وجودهیک در خصوص میزان و شدت شرور،

برزخ،   معاد،ۀواندن آن شرور، به مسألو برخی دیگر از اشکاالت، عالوه بر نسبی خ
 ۀکنندد، خیر آتی نامحدود و تالفیهای متوالی و تناسخ از نوع مورد نظر خو حیات

 .دکن تفصیلی میۀها اشار تمامی انواع شرور و همچنین  رازآلودگی در برخی بخش
توانیم استخراج کنیم که عبارتند از ه هیک مبانی متعددی را میدر تحلیل دیدگا

. شناختی شناختی و آخرت، زبان فلسفی ـشناختی، کالمیشناختی، انسانمبادی جهان
 دیگر مبانی را به د وکررا بررسی خواهیم فلسفی  ـ تنها مبانی کالمیدر این مقاله 
 .گذاریممیمجالی دیگر وا

 
 2 پرورش روحیرنائوسیِ ا عدل الهیِۀنظری .١

 شرور اخالقی و طبیعی .١. ١
 .کند که شر امری وجودی است پاسخ خود، اعالم میۀ شر و ارائۀهیک قبل از طرح مسأل

فلسفۀ هیک، ( کنددر راه رسیدن به این هدف نمیبه نظر او عدمی دانستن شرور کمکی 
 . دکن آغاز میو توجیه شرور اخالقیگاه بحث خود را با تعریف  آن .)٩٥، دین

شود که عامل انسانی در پدیدآمدن شرور اخالقی به آن دسته از شرور اطالق می
                                                                                                                                                                             
1. Epistemic Distance. 

 .١٨ شماره ن،ید فلسفه پژوهشنامه هینشر ک،یه جان روح پرورشی اله عدل هینظر اکرم، ،یلیخل :نکـ . ٢
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 که سبب بروز این قسم از شرور  یکی از عواملی١به نظر هیک. ها نقش مستقیم دارد آن
  بهاو .)Hick, Evil and the God of Love, 262-265 (شود، خودخواهی انسان است می

 طریق این از دارد سعی و نموده اشاره انسان اختیار و اخالقی رش بین وثیق پیوندی
 یاد »اختیارگرایانه دفاع« عنوان تحت مبحث این از امروزه. دکن توجیه را اخالقی شرور
  .)Ibid (کنندمی

 و 2نشده کنترل باید آزادی این که است این ورزدمی تأکید آن روی هیک که اینکته
 و اختیار در کامالً باید الهی موهبتی عنوان به آزادی دیگر، رتعبی به ،و باشد نامحدود
. دنکن نظارت آن  ازآدمی استفادۀ نحوۀ بر دیگری مرجع  هیچ و گیرد قرار آدمی کنترل
 آزادی خویش ارادۀ و تصمیم با باید است شده عطا وی به آزادی که 3فاعلی مثابۀ به انسان

 رخ آزادی از مفهوم این اساس بر که فعلی. دنک عمل آن اساس بر و بگیرد اختیار در را
 بر که ایمانی و گیردمی آن انجام به تصمیم لحظه در آن فاعل یعنی است، ارادی دهد

 .شودمی تلقی عابدانه و عاشقانه ایمانی دهد، رخ آزادی از تصویری چنین مبنای
 به رسشپ این به پاسخ و اخالقی شرور حل راه نمودن کامل برای جا این در هیک

 از دوری حس موهم را مخلوق جهان فضای وی. شودمی متوسل 4»معرفتی فاصله «ایدۀ
 اطالق ایفاصله به« که کندمی اد یمعرفتی فاصلۀ عنوان با دوری این از و داندمی خدا
 را خداوند از بشر استقالل و آزادی امکان و دارد وجود بشر و خداوند بین که شودمی

 هیک، (است بشر خطاکاری سبب دوری همین و ).Ibid, 281 (».آوردمی فراهم وی برای
 رها جهانی در خویش خلقت آغاز در بشر دارد عقیده هیک. )١٣ ،»زندگی دینی معنای«

 الزمۀ امر این و نیست محسوس آن در روی هیچ به خداوند حضور که است گردیده
 به ایمان باشد داشته حضور بعینه آن در خداوند که جهانی در. است انسان آزادی
 کامالً را خداوند حضور همگان بلکه گیرد صورت او به عشق اساس بر تواندنمی خداوند
 رسد می نظر به. کنند می طلب ضرورتاً را او وجود به ایمان قرائن، و شواهد و دهکر درک
 در تنها ایمان که است ایده این بر کرکگور همچون گرایانی ایمان مانند نیز هیک که

 حضور بر قطعی شواهد که جا هر و باشد داشته واقعی تجلی تواندمی آلود شک فضای
 .گیردنمی خود به ایمان نام وی وجود به باور  کنند، داللت خداوند

                                                                                                                                                                             
1. Hick 
2. uncontrollable 
3. Agent 
4. Epistemic Distance 



 ٧١ بررسی مبانی کالمی ـ فلسفی نظریه پرورش روح جان هیک   
A study of Theological – Philosophical Bases of Soul-Making Theodicy of John Hick 

 
 و حفظ برای عاملی داند،می آن شاخص و نماد را رنج و درد هیک که طبیعی شر
 علوم جهت در چه انسان یتعال و رشد سبب دیگر سوی از و گردیده بشر نوع صیانت
 Hick, Evil and the God of (است معنوی و اخالقی تعالی جهت در چه و بشری

Love, 292-295.( از را رنج و درد اگر دارد عقیده 1،هیوم ایرادات به پاسخ در هیک 
 هیچ علوم، هایشاخه سایر و پزشکی شیمی، فیزیک، چون علومی م،کنی حذف جهان
 و طبیعی بالیای و هارنج رفع برای بشری مبارزات و ها فعالیت ؛داشت نخواهند وجهی

 و گرایید خواهد افول به فرهنگ و تمدن گسترش و خلق و ها مهارت و فنون فراگیری
 . داد خواهد دست از را خود معنی متقابل همراهی و همکاری

 
 آفرینش از هدف .٢. ١
. نیست دنیایی کامیابی و لذّت یزندگ معنای که شودمی روشن قبلی مباحث به توجه با
 که ایرنائوس سنت اساس بر هیک جان. پنداشت همسان بهشت با نباید را دنیا این و

 مرحله دو این که است ایمرحله دو خلقت به قائل 2،است مقدس کتاب از برگرفته
 دو این گذاشتن سر پشت با انسان. خدا به 4شباهت ـ٢ و خدا 3صورت ـ١: از ندا عبارت
 دارد، نظر در انسان برای خداوند آنچه. شودمی خدا فرزند و سدر می کمال به لهمرح
  ).Ibid, 254 (است شکوه به ها آن رساندن و خدا فرزندان خلق

 کردن نرم پنجه و دست و کوشش و تالش با که هایی انسان که کندمی تأکید هیک
 ارزش از پردازندمی ماالتک کسب به و یابند می راه دوم مرحلۀ به زندگی های سختی با

 عطا را کماالت تمامی ها انسان به خلقت آغاز همان از خداوند اگر اما برخوردارند، ییواال
 این به رسیدن گزید،برمی خود فرزندی به زحمتی گونه هیچ بدون را ها آن و دکرمی
 .)Ibid, 255 (شدنمی محسوب کمال و ارزش ها انسان برای مقام

 شرح گونه این را حیات ۀمرحل دو این) 119 (٥دین از سیریتف کتاب در هیک
 که ایمشده ریزی برنامه و خلق ایگونه به ژنتیکی طور به ما تر، دقیق معنای به« :هدد می
 پیرامون محیط و باشیم خود جان از صیانت و حفظ اندیشۀ در فقط حیوانات مثل

                                                                                                                                                                             
1. David Hume 
2. Genesis i. 26 
3. Imago 
4. Likeness 
5. An Interpretation of Religion 
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 هستیم ما خود گذاریارزش این محور. کنیم گذاریارزش خودمان نگاه از فقط را خویش

 که است شده عطا نیز دیگری ظرفیت ما به اما است، اخالقی شرور همۀ منشأ همین و
 و گفته لبیک الهی رحمت و لطف به توانیممی ما آن موجب به که است خدامحوری همان

  ».بشناسیم ترکامل طور به را خود انسانی باالتر ظرفیت که برسیم ای مرحله به
 و مثبت نگاه و کند برطرف حدّی تا را 1هیوم بدبینی ندک می سعی اگرچه هیک
 این که است متفطن خود دهد، ارائه جهان حوادث مجموعۀ به نسبت را آمیزیمحبّت
 و شادمانی و مندی رضایت گسترۀ اگرچه و است عجین و آمیخته رنج با چنانهم جهان

 و گرفت نادیده هم را بشری رنج پهنۀ انتونمی ولی ماست، تصوّرات از بیرون امیدواری
 نباید دنیا چرا که بپردازد پرسش این پاسخ و تحلیل به باید هیک. شمرد کوچک یا

 وی نظر به چیست؟ جهانی چنین آوردن پدید از خداوند غایت و هدف و باشد بهشت
 جهان بهترین شناختی آخرت منظر از تواندمی اگرچه بهشت« :زیرا نیست بهشت دنیا

 ). Ibid (».باشد روح پرورش برای محلی تواند نمی اما باشد ممکن
 توجه فداکاری، قبیل از اخالقی فضایل انسان که باشد اقلیمی باید دنیا هیک نظر به

 احتیاط، و حزم صداقت، پشتکار، شجاعت، مردم، عموم به رسانی منفعت دیگران، به
 مفاهیم سایر و ایمان حق، و درست امور به نسبت تعهد مالطفت، و تواضع ایثار، و عشق

 .کند کسب را هستند واقعی محیط یک در زندگی الزمۀ که اخالقی
 او هایآموزه سراسر در د،کنمی پردازینظریه مسیحی سنت در هیک که جا آن از
 ,Hick, God and the Universe of Faith (خوردمی چشم به مهربان آسمانی پدر تمثیل

 باارزشی و واال اهداف طلب در خود فرزندان برای زمینی پدر که نهگو همان 2)250 ,244
 نیز خداوند د،کنمی تنبیه گاهی و تربیت را ها آن حسنات و نیک صفات خلق برای و است
 و آسمانی اهداف اولی طریق به است، سنیحُ اسمای واجد خود و است آسمانی پدری که

 .)٩٤ ،بعد پنجم هیک، (اردد نظر در خود زمینی فرزندان برای را مقدّسی
 

 روح پرورش الهی عدل نظریۀ بخش قوام عنصر مرگ، از پس حیات .٣. ١
 3»غایت بی و ،وجهبی گزاف، رنج «نام به ایناگشوده گره با طبیعی شرور توجیه در هیک

                                                                                                                                                                             
1. Cf. Hume, 196 

 کـرار شـده   در مقام اشاره به حضرت ربوبی در حدود سیصد بار در اناجیـل ت             » پدر«روی هم رفته واژه     . ٢
پـدر  «و  »  مـا  پدر آسمانی «،  »پدر شما «،  »ای پدر «،  »پدر«چون  این واژه در ترکیبهای مختلفی هم     . است

 .)١٣٠جهانشاهی، ( به کار رفته است» ما
3. Dystheleological Suffering. 
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 و تصادفی طور به که است هاییرنج وجهبی و گزاف هایرنج از منظور. دکنمی برخورد

 حدّ از فراتر و کشانده نابودی به را هاانسان از برخی زندگی دالنهغیرعا اهراًظ و معنابی
 اشاره 1سنتی مسیحیت پاسخ به ابتدا شرور، گونه این بررسی در وی. است تصوّر قابل
 پذیردنمی را آن و نامدمی 2»جهان پیدایش از پیش هبوط «را پاسخ این و کند می

)Hick, Evil and the God of Love, 340-341(. رکن به پاسخ، این نفی از پس گاه آن 
 .پردازد می خود نظریۀ اساسی
 اصل هیک. است مرگ از پس حیات به اعتقاد بر مبتنی روح پرورش نظریۀ قوام
 تداوم مستلزم عشق خدای به باور که ذیردپ می استدالل این با را مرگ از پس زندگی
 را انسان انتظار عظیمی خیر آنجا در .)٤٠٩ ،بعد پنجم هیک،( است مرگ از بعد زندگی

 ماهیت فهم هیک. است روح پرورش نهایی منزل و راه نهایت عظیم، خیر این .کشدمی
 مرگ از پس تنهاکه  دارد عقیده و داندمی ما انسانی درک از فراتر را عظیم خیر این

 . فهمید خواهیم را آن ما که است
 مدعی و کند می پر را خود الهی عدل ریۀنظ ضعف نقاط و خألها طریق این به هیک

 عقیدۀ به. جست توانمی جا این در فقط را غایتبی رنج به کنندهقانع پاسخکه  است
 ها انسان که رنجی هر. شودمی منتهی کمال به سرانجام انسانی افراد تمامی زندگی هیک

 هیچ  و شد دخواه جبران کننده راضی پاداشی با آخرت جهان در اند،کشیده دنیا در
 الهی نهایی نقشۀ و طرح در که این مگر ،گرددنمی تحمیل ها انسان بر دنیا در رنجی
 و الهی مطلق و محض خیریت به که است ممکن صورتی در همه ها این و باشد سهیم
 و سعادت به را ها انسان همۀ خداوند اگر وی گفته به. باشیم داشته ایمان او قاهر ارادۀ

                                                                                                                                                                             
در این نظریه تعدادی از فرشتگان که مانند خـدایان یونـان باسـتان، هریـک مـسؤول اداره بخـشی از                  . ١

طبیعت بودند به سبب سرپیچی از دستورات خداوند،از درگاه الهی رانده شده و به مقام بسیار پایینی                 
ری و بـر هـم زدن نظـام         کفر و ارتداد این گروه از فرشتگان، پس از هبوط، سبب خرابکا           . تنزل کردند 

 هایی چون زلزله، طوفان،    ار بی نظمی و اختالل گشت و پدیده       طبیعت شد و چرخه محیط زیست دچ      
پرحـرارت و داغ و منـاطق       هـای    ها، سرزمین  ها و باکتری   زایی چون میکروب   عوامل بیماری  ان،آتشفش

 نگهبان طبیعت بودند،    فرشتگانی که  .قابل سکونت و حیوانات درنده و وحشی ظهور کردند        سرد و غیر  
بـا   ،ن فرشتگان پـس از خلـق انـسان اولیـه    از سوی دیگر همی . اینک با آن به دشمنی برخاسته بودند      

به همان جهانی کـه   باعث گناهکاری و رانده شدن او از بهشت ملکوتی گشته و بشر        وسوسه کردن او،  
نیز منتقل گشت و بـه ایـن    نش  تبعید شد و گناه او به فرزندا      تحت مدیریت این فرشتگان گنهکار بود       

 .از همان ابتدای خلقت ،شاهد شرور طبیعی و اخالقی فراوانی گشت ترتیب، جهان مادی،
2. Pre-Mundane fall. 
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 بر شا حاکمیت در یا و نیست کامل بندگان به شا عشق در خداوند یا «ندنرسا نهایی خیر

 باور نقض این و ،)Hick, Evil and the God of Love, 340 (».است نبوده مطلق کائنات
 .تابدبرنمی را آن مؤمنی مسیحی هیچ که است خیر خدای و عشق خدای مسیحی
 زندگی اصل به تنها نه هیک هک است این روح پرورش فرآیند در اهمیّت حائز نکتۀ

 همۀ رسیدن الزمۀ را متوالی هایزندگی بلکه، )Ibid, 388 (دارد باور مرگ از پس
 .)٤١٧ـ٤١٦ ،بعد پنجم هیک،( داندمی شده داده وعده خیرِ به ها انسان

 مجموعۀ از جاودانه رنج و عذاب حذف دارد بر در هیک اخیر سخن که مهمی نتیجۀ
 اعتبار روح پرورش الهیِ عدل نظریۀ در ترتیب این به هیک. است مسیحی باورهای
 جهنّم یا و پایانبی رنج وی عقیدۀ به. کشدمی چالش به را جاودانه رنج و جهنّم به ایمان
 بر را ایبیهوده کامالً رنج زیرا شود؛می هاییتنش بروز سبب الهی عدل نظریۀ در ابدی
 تربزرگ شری خود و است الهی عدل ظریۀن مخرّب که رنجی ،کندمی تحمیل ها انسان
 بسیار ناکامی و دهد می قرار متکّلمان روی در رو تربیش قوّت با را شر مسألۀ و است
 و الیتناهی عشق و کامل خیر که متعال، خداوند از عقالنی دفاع برای تریبزرگ

 . آوردمی بار به است، نامحدود
 جان روحِ پرورش الهیِ عدل نظریۀ مبانی لتحلی به داریم نظر در مقاله این ادامۀ در
شناختی، کالمی،  شناختی، انسان ند از مبادی جهانا این مبانی عبارت .بپردازیم هیک
این مجال  ی تمام این مبانی درجا که بررس اما از آن. شناختی  و آخرت،شناختی زبان
مبانی را به مجالی  سایر پردازیم و بررسیمیررسی مبنای کالمی گنجد، ما تنها به ب نمی

 .نهیممیدیگر وا
 

  کالمی مبانی تحلیل .٢
 تصویر خدا نزد هیک .١. ٢

 که در ادیان 1»خدا« ۀچنان از کلمگرایانه، هم ا وجود برخورداری از رویکرد کثرتهیک ب
های روشن از نمونه. کند کاربرد دارد استفاده مییابراهیمی برای اشاره به حقیقت متعال

 . است شرۀعشق و مسألدر کتاب خدای » ی عشقخدا«ستفاده از اصطالح این کاربرد ا
به عنوان یک « : کاربرد اذعان داردۀ به ترجیح این نحوتفسیری از دینهیک در کتاب 

 بهره خواهم گرفت، اما آن را به معنایی که در ادیان »خدا«مسیحی من از کلمه 
البته این خطر .  قرار نخواهم داداستفاده  موردرود به شکلی روشن به کار می2توحیدی

                                                                                                                                                                             
1. God 
2. Theistic 
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توجهی، دوباره به مفهوم رایج ادیان توحیدی هست که نویسنده یا خواننده، بر اثر بی

 »خدا« ۀمن در ادامه از واژ. شیار باشندبغلتد و بنابراین هر دو باید نسبت به این خطر ه
حقیقتی  له این پرسش مطرح است که آیا خدابهره خواهم گرفت، اما در این مرح

خداوند یک شخص یا یک چیز  وار است؟ این تشخص به چه معناست؟ متشخص و انسان
های گوناگون بشری به هر دو نحو  اندیشهۀ واقعیتی متعالی است که به وسیلنیست، بلکه

  .)Hick, God has Many Names, 91 (».شودمتشخص و نامتشخص درک و تجربه می
برای اشاره » خدا «ۀ هیک هم از واژکه اگرچهرسد یر مبا توجه به عبارات فوق به نظ

 وی با مفهوم آن نزد ادیان ۀ مفهوم خدا در اندیش،یردگ بهره مییبه حقیقت متعال
هیچ یک از ادیان بزرگ جهان به طور «زیرا به اعتقاد او . ابراهیمی، متفاوت است

 ). Ibid, 59 (».است انحصاری حقیقت را در بر نگرفته
 هیک را در باور وی به خداوند و ۀگرایانهای کثرتان نفوذ اندیشهتویبنابراین م

 برای 1»حقیقی امر«به همین منظور وی در مواردی از اصطالح . مفهوم خدا هم دید
  .)Ibid, 9 (دکن ادیان استفاده میۀاشاره به خدای هم

 چنین است و او خود به 2وار شده در ادیان خدای انسان به نظر هیک خدای معرفی
 صورتی بر«هیک،  ( است3خدایی باور ندارد، بلکه خدای هیک خدای فراانسانی

 .)٥٣ ،»صورتی بی
کند که خداوند گونه بیان می انسانی اینک خود مقصود خویش را از خدای فراهی

 .گذارد رد و با این حضور بر ما تأثیر میصورت است و حضوری فراگیر داحقیقتی بی
» او «ۀتوانیم از واژ ما برای اشاره به خداوند حتی نمی کهاست وی معتقد .)جا مانه(

 .)٥٢ همان،( اده کنیم زیرا مستلزم انسانوارگی اوستاستف
 ۀی فراانسانی و بدون صورت است، تجرب خداوند خود حقیقتاگرچه ، هیکۀبه گفت

وار  ها در ادیان گوناگون بر این حقیقت صورت بخشیده و او را انسان بشری انسان
  .)Hick, God has Many Names, 109 (سازد می

کند، و از گرایی دینی بر وجود واقعی امر متعالی تأکید میهیک از یک سو بنا بر واقع
های گوناگون ادیان مختلف از امر اش درکگرایانه سوی دیگر با توجه به رویکرد کثرت

قیقت امر واقعی و وی برای جمع بین این دو، بین ح. شناسدغایی را به رسمیت می
                                                                                                                                                                             
1. The Real  
2. Personal 
3. Impersonsl 
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 ۀ فراتر از توصیفات هم1»بود«به نظر او امر واقعی یا همان . ادراک آن قائل به تمایز است

 ی از حقیقت متعالی2»نمود«آید، ها در می ادیان است و آنچه به تصور و ادراک انسان
 به تعبیر بهتر، هیک در پی آن است تا .گیرداست که در قلمرو معرفت بشر قرار می

 دینی تجلی ۀآدمیان بر اثر تجربگونه که هست را از خداوندی که بر  یقت خداوند آنحق
 .جدا سازدکند می

های  های مربوط به دیگر سنتالبته هیک معتقد است این تمایز و تفکیک در اندیشه
  و هندوئیسم هم وجود دارد و ابداع او نیست،دینی از جمله اسالم، مسیحیت، یهودیت

)Hick, An Interpretation, 237(. مایز ولی روشن است که هیک در شرح و بسط این ت
 . است شناختی کانت متوسل گشته به الگوی معرفت

 
 ایمان. ٢. ٢

های دینی و حتی   سنتدهد با تعریف متألهان دیگرتعریفی که هیک از ایمان ارائه می
ایمان از سنخ تصدیق  هیک ۀبه عقید. تفاوت استئیناس ممتألهان مسیحی متقدم مانند آکو

 وحیانی نخواهد بود، بلکه شناخت اختیاری فعل خداوند در تاریخ بشر است و شامل ۀبه گزار
 .)١٥١ ،دین فلسفۀ هیک،( یا تعبیر حوادث به طریقی خاص است ،دیدن، ادراک کردن

 حوادث وحیانی ۀ و تجربایمان، شناخت. ه کردن استبنابراین، ایمان از سنخ دیدن و تجرب
آگاهی یافتن از  .گیرد بشر قرار میۀجربانی در قلمرو تیاست و خداوند با آن حوادث وح
 مخلوقی که وابسته به خالق و خدای خود است که به ۀخداوند یعنی دیدن خود به مثاب

 که به تعبیر هیک صورت عملی این آگاهی. صورت عشق مقدس بر ما ظاهر گردیده است
 .)١٥٠مان، ه (ش از روی سپاسگزاری و عبودیت است پرستایمان استهمان 

ا این است که ما روزانه حوادث ه و تعبیر آن» حوادث وحیانی«منظور هیک، از 
 در ای اما گاهی تجربه. گذریم آسانی میکنیم که از کنارشان بهشماری را مشاهده می بی

ای که نهکند، به گوها دست خدا را مشاهده می دهد که انسان در آناین حوادث رخ می
. کند به طور جاودانه امری معنادار و مهم جلوه می ایمانیۀآن حادثه پس از آن تجرب

ای رخ دهد، انسان حضور خدا و صفات او را درک هرگاه این نوع تجربه در حادثه
 .جهان در خداوند عنایت انکشاف یعنی مؤمن فرد یبرا یمان،پس ا .کند می

                                                                                                                                                                             
1. Noumen. 
2. Phenomen. 
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آن است که ظهور خدا در جهان » شناخت اختیاری فعل خداوند«منظور هیک از 

اگر چنین بود، . آشکارا و محسوس نیست و را مشاهده کنند،گونه که همه بالعیان ا آن
از . اختسو همگان را متقاعد میلیل موجهی بر حضور خدا تلقی شده مشهود بودن د

ای مستور و پنهان از دیدگان نیست که طالبان و خداجویان  سوی دیگر خداوند به گونه
 انسان ۀار و ارادییی برای اخت جا زیرا در هر یک از این دو حالت،ش بازمانندا از شناخت

و در صورت دوم، ایمان آورد  می در صورت نخست، بدون اراده ایمان :ماند میباقی ن
رو،  از این. انی کورکورانه خواهد بود ایمو اگر هم ایمان برایش حاصل شودآورد  نمی
هم یند آگاهی یافتن نسبت به خداوند، اگر نخواهیم که استقالل شخصیت انسانی در آفر

 ود فرد از روی بینش و رضایت باشد خۀته شود، باید متضمّن پاسخ آزادانشکس
 برای دریافت چنین پاسخی انسان را در جهانی زمانمند و  و خداوند اساساً)جا مانه(

ان تصدیق حضور  امکاین آزادی .مکانمند قرار داد که موهم استقالل نسبی انسان است
برای افعال الهی پیوسته این امکان را . دهدا قرار می را در اختیار مخدا و یا خالف آن

ین رو از ا. ازدس میامد، فراهم ن میکه الهیات آن را ایمان  ،پاسخ و واکنش از روی اختیار
 .)١٥١مان، ه (ایمان با آزادی تالزم دارد

این نادیده گرفتن . ردیگ هیک با تأکید بر تجربه، اهمیت عقل و استدالل را نادیده می
عرض تجربه قرار  ند و یا درا ها هم فی نفسه قابل تأمل و درنگ نه بدین معنی است که آن

 .  ایمان جایی برای عقل و استدالل نیستۀوز در حدارند، بلکه به این معناست که اصالً
 تعلق و ۀاستدالل سبب رنگ باختن ایمان است زیرا اساس ایمان تجربعقل و 

 به خداوند به ی وجودی احساس وابستگ ایمان به خدا است و بهتر است بگوییمیوابستگ
  خیرۀترین درج بخش و همچنین احساس وابستگی به او به عنوان عالی عنوان هستی

رو، هیک ایمان را امری تجربی دانسته و اساس آن را تعلّق و  از این .)١٥٠مان، ه( است
 . داندوابستگی به خدا می

 مسألۀ در را عقل ،کالون و لوتر جمله از ،پروتستان دینی مصلحان همانند هیک
 که نداد توضیح یول. فروکاست تجربه و احساس مقولۀ به را ایمان و نهاد کناری به ایمان

 یدین ایمان اساس که است متشخص یخدا به معرفت متضمن یایمان تجربۀ این آیا
 یپراگماتیست تحلیل به ایمان از او تفسیر که است نکته این به توجه با. نه یا است

 در را مقدس متون و هاگزاره نقش که این ضمن .شود یم نزدیک) عملی مصلحت اصالت(
 .دنکر معین ایمان تولید
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 و باشد نداشته نقشی خداوند به ایمان در ها گزاره این به معرفت  کهسدر یم نظر به
 جا این در مطرح سؤال .سته اشد انگاشته نادیده مقدس کتب و انبیا نقش ترتیب بدین
 را نقش این آیا اند؟ داشته ها انسان اصالح و هدایت از غیر ای وظیفه انبیا آیا که است این
 از گهواره در مسیح با مردم آیا اند؟داده نمی انجام گفتمان و کالم و موعظه قالب در

 به ایمان حقیقت ها نآ به ایمان و هاگزاره طریق از آیا دند؟نش آشنا کالمی ارتباط طریق
  تأثیرند؟ بی ایمان تولید در ها گزاره آیا کم دست و یرد؟گ مین شکل اشخاص

 در نیست، قائل ها گزاره برای نقشی هیچ که یدآ میبر چنین هیک کالم فحوای از
 ها این .کنند منتقل خود پیروان به ها زارهگ طریق از را خود مشاهدات باید انبیا که حالی

 .باشد ها آن گوی پاسخ باید وی که است سؤاالتی و ابهامات
 

 گرایی معرفتی  کثرت.٣. ٢
ظه شد، این مبحث با تأمالت  هیک مالحۀر که در بحث تصویر خدا در اندیشهمانطو
دا از و از سوی دیگر مفهوم و حقیقت خ هیک ارتباط نزدیک دارد شناختی معرفت
 بحث ناسازگاری وجود  شرۀ زیرا در مسأل، شر استۀترین مباحث مطرح در مسألبنیادی

شناسی  رو معرفت از این. گیردبررسی قرار می و صفات خدا با وجود شرور مورد تحقیق و
 ،هدن می اساسی انگشت تأکید ۀهیک بر یک نکت. ای داردمیت ویژه شراهۀهیک در مسأل

 »معنای دینی زندگی،« ک،یه ( در کل آگاهی ما از معنارِکیعنی بر سهم شخص مُدْ
ای  ین طرف مقبولیت گسترده و فزاینده این رأی طی دو قرن از زمان کانت به ا.)٢٤٧

شناسی  شناسی معرفتی و جامعه د ما به دلیل رشد و شکوفایی روانیافته و در دوران خو
گرایی ارتباط مبحث واقعشناسی هیک با  معرفت. ای گرفته است جان تازهمعرفت

گونه  داند، مراد خود را اینگرایی انتقادی مینزدیکی دارد و هیک که خود را مبدع واقع
 ،یاکرم (مکنیا  تفسیر حقیقی لفاظ دینی رتوانیم مفاهیم و امید که ما نکنتبیین می

 کانت جهان ۀبر عقیدتوانیم بنانمیگونه که  همان .)٤٤، »گرایی دینی جان هیک و ناواقع«
 . و در ذهن مجسم کنیمطور که هست تصور واقعی را آن

 انسان در جریان شناخت ۀبر عناصر مفسر ذهن و مقوالت فاهمدر واقع هیک 
 به وجود مستقل از ذهن مدلوالت گرایان ناواقعلکن بر خالف  ،نهد تأکید میانگشت 

 . ما قرار دارندۀباور دارد که خارج از دسترس فاهمهای دینی نیز  گزاره
ی به یعنی از سوی. ای بودن زبان دین استل به اسطورهئگرا و قا هیک متفکری واقع
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مکن ها را نام از سوی دیگر شناخت حقیقی آن ل است وئحقایق مستقل از معرفت ما قا

 Hick, An (دکنوی به سان کانت از مفاهیم نومن و فنومن استفاده می. داندمی

Interpretation, 351(دهد و گوهر دین را  و آن را به موضوعات دینی نیز تسری می
 . دکننایافتنی و خارج از فهم بشر و مستقل از آن معرفی می حقیقتی دست

 
  گرایی نجات کثرت .٤. ٢

بینی کیهانی هیک بسیار برجسته و پررنگ است و  پلورالیسم نجات در بحث خوش
های مختلف از  ادیان بزرگ جهان صورت هیکۀبه عقید. رودین ایده به شمار میاساس ا

 اگر چه ادیان بزرگ مشخصاً. نامدبینی کیهانی میآن چیزی هستند که وی آن را خوش
 ۀ تأکیدات خاص ادیان دربارۀتوان در عصاراند اما میبینی کیهانی تصریح نکردهبه خوش

 . ذاردگ میها تأثیر  ن به صورتی که بر ما انسا،ماهیت غایی عالم آن را یافت
 ،ریِ ما روند جهان به سوی خیر استموزند که از دیدگاه بشآ میادیان بزرگ جهان 

 ۀهیک از این آموز.  و مهربان استزیرا مبدأ نهایی آن و یا حاکم و مدبرش رئوف
 وعده داده شده یت به خیر بزرگِها در نها گیرد که تمامی انسانمشترک نتیجه می

. گرددکه شباهت به خداوند است، محقق می ها،  خداوند از خلقت انسانرسند و هدف می
رسد و  می انجیل است، به این نتیجهۀکه آموز» خدای عشق« به باور به هیک با استناد

 .کندبر همین اساس است که عذاب جاودانه را انکار می
 و ،ت هندوئیسم، بودیسم، یهودیت، مسیحی،های دینی بزرگ منظور هیک از سنت

 صفات 4مهربانی و 3،عشق 2،خیرخواهی 1،یبخشندگ .)Ibid, 316-320 (اسالم است
هودیت از ی در  مثالً.شوند قائل مییها برای امر متعال مشترکی است که تمامی این سنت

-اسرائیل نسبت به کسانی که از او خوف و خشیت دارند صحبت میرحمت خدای بنی
بنده و عبد ) ص ( ارحم الراحمین است و محمدهلّآیات و روایات اسالمی ال در .شود

بر شفقت و مرحمت نسبت به  زیادی ۀدر اسالم تکی. یشگر و مهربان استخداوند بخشا
ی دیگر اعم از والدین، همسر، فرزندان، اقوام، در راه ماندگان، مساکین، فقرا، ها انسان

                                                                                                                                                                             
1. Generous 
2. Goodwill 
3. Love 
4. Compassion 
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 ،ههر سوره از قرآن با اللّ ).Ibid, 322-324 (ستا  و کهنساالن شده،ایتام، بردگان

 بلکه  شودالهی به امت اسالم محدود نمیشود و رحمت  و رحیم آغاز می،رحمان
کار  درست کس که به خدا و روز جزا اعتقاد دارد و هر آن و صابئین و ی، نصار،یهودیان

 . د پروردگارش است و ترس و حزنی بر او راه نخواهد یافتش نزا  پاداش،است
 داوری نهایی مورد تأکید شدید است و در جریان غالب سنّت ـ مانند در این دین

 ،شودمسیحیت سنّتی ـ این نکته که بسیاری از بهشت محروم خواهند شد پذیرفته می
تواند  جهنم میدر نظر برخی از عارفان مسلمان. دم در درون خود تنوع بسیار داراما اسال

بینی کیهانی به همان معنای  رسد که در اسالم خوشپس به نظر می. خالی باشد
 .)٢٦٤» معنای دینی زندگی،« ک،یه (د داردیحیت وجویهودیت و مس

نهایت با محبت است و مسیح  در مسیحیت نیز پدر آسمانی عهد جدید یک خدای بی
  راست شما سیلیۀد اگر کسی بر گونکنهموست که به پیروانش سفارش می. آور رحمت پیام

که  نه تنها به دوستان، 1.کش کنید چپ را هم پیشۀ در صدد انتقام نباشید، بلکه گوننشاند،
 ۀاستفاد2 ٦.به دشمنانتان هم عشق بورزید و نسبت به ایشان رحم و عطوفت داشته باشید

وی در صدد طرح این . هیک از این دست آیات به منظور اثبات لطف و مهربانی خداست
 ۀکند و پیامبران خویش را واسطاستدالل است که خدایی که خود امر به عطوفت می

 این ۀرار داده است، بدون شک خود سرچشمدوستی و خیرخواهی ق غ انسانرحمت و مبلّ
 .داردش را روا نمیا  بندگانۀصفات است و تعذیب جاودان

 هستیم و نیز بر اکثر هندوها بر این باورند که ما باید به آن چیزی تبدیل شویم که
شمول عالم است که  بودا، سرشت جهان فشرند که سرشت حقیقی ما،  میاین نکته پای

و باز هم ما د یآ میکران بوداها به نمایش در  شفقت و رحمت بیۀ بشری به مثابۀبدر تجر
 .ایم  از پیش بودهباید به چیزی تبدیل شویم که به یک معنا

 روی زمین ،تدریج  بهباره یا وانیم یکت میموزند که ما آ می ادیان به ما ،صورت در هر
بخش دست   به تحوّلی نجات،های متعدّد  در این زندگی یا از طریق زندگی،یا در آسمان

ای با آن واقعیت غایی برقرار  نیم ـ که از طریق آن ارتباط تازهیابیم ـ یا آن را دریافت ک
 .)٢٥٢ـ٢٥١همان،  ( نایل آییمسازیم یا به هویّتی که به تازگی بر ما مکشوف گشته

. کنندمي باطل را استدالل این دیگري مۀمقد ارائۀ با جهانی رستگاری نمخالفا اما
 متذکر کنند،نمي انکار را آدم فرزندان تمامي رهایي به نسبت الهي شوق چه اگر گروه این
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2. Matt.5.43 
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 ها انسان که است دهکر هدیه اختیار نام به نعمتي ها انسان به خداوند که گردند می نکته این
 به توانند نمي داوطلبانه و عارفانه و عاشقانه لبیک و خود تکالیف اختیاري انجام راه از جز

 ها آن اختیاري اعمال و رفتارها را ها انسان شقاوت و سعادت. یابند راه نجات و رهایي سوي
 اختیار الهي سنت طریق زا اما است، کریم و رئوف و مهربان اگرچه خداوند و زند مي رقم

 خدادادي موهبت این از که مکلفین از دسته آن. رساندمي نجات عظیم فوز به را ها انسان
 .شد خواهند الهي عذاب جایگاه و هاویه راهي خود دست به د،کنن استفاده سوء

 مطلق قادر و عشق خداي سو یک از شویميم واقع محذوریت در طرف دو از بنابراین
 هدف همان که مقصود سرمنزل به را ها انسان واگر هاست انسان تمامي اتنج خواهان
 او و شد خواهد رو هروب محدودیت با او مطلق قدرت نرساند، است خلقت از الهي مقدس

 است وردهآ وجود به را آن خود که شري توسط بلکه بود، نخواهد جهان متعالي پروردگار
 بشر اگر دیگر سوي از اما .کند غلبه آن بر تواندينم و ماند خواهد باز هدف به رسیدن از
 به است، عذاب آن نتیجه که ناصوابي افعال یعني است، کرده اختیار آنچه خالف بر

 .است نگفته داوطلبانه لبیک حق دعوت به او دیگر برسد رستگاري
 که این از حاکي دهد مي ارائه جدید عهد از شواهدي ابتدا مشکل این حل براي هیک

 و نیست ابدي مجازاتي دهد مي وعده ظالمان و مجرمان به مسیح که اي اخروي جازاتم
 تمام در که چرا آید؛نمي دست به اخروي عذاب بودن دانهجاو مسیح عبارات از حداقل یا

 )٢٣:١٤ (متی انجیل از آیه یک در تنها) لوقا متي، مرقس،( همنوا یا سینوپتیک اناجیل
 .است شده صحبت نپایا بي مجازات از که است

 به که است شده صحبت ابدي لعن و عذاب از متعددي موارد در یوحنا انجیل در اما
 قابل مستمسک جهانی رستگاری نافیان براي توانندنمي هم ها آن هیک جان دۀعقی

 براي دیگري نيمعا و احتماالت ها آن نزول شأن گرفتن نظر در با که چرا باشند؛ قبولي
 در هم مذکور، انجیل در عالوه، به .گرفت نظر در عبارات آن در توانمي عذاب جاودانگي

 بنابراین. دارد وجود قدیس پولس از عباراتي ،آن انکار در هم و جهانی رستگاری اثبات
 1.نیست هم آن منکر باشد یونیورسالیزم بتمث تواندنمي که طور همان مذکور آیات

 عواملي اناجیل، نویسندگان یا و گویندگان غرض و ،نمخاطبا ادبیات، موقعیت، و وضعیت
 به گوناگون احتماالت بررسي با هیک و باشند نظر مد جاودانگي تفسیر در باید که هستند

                                                                                                                                                                             
 شیوه یک این و دهد مي انذار جاودان عذاب از را گنهکاران مسیح که است این احتماالت از یکي مثال. ١

 .  باشد ابدي عذاب، حقیقتا اینکه نه است گناه از بازدارنده مکانیزم و
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 علیه هستند جهانی ریرستگا نافي ظاهر به که آیاتي از تواننمي که رسدمي نتیجه این

 کالمي نظام یک ارائۀ صدد در یوحنا انجیل در پولس زیرا. کرد استفاده جهانی رستگاری
 براي را مسیح هایگفتار و ها آموزه صرفاً ها آن .ندارند قصدي چنین همنوا اناجیل اما. است
 . نیستند ناسازگار جهانی رستگاری با اناجیل بنابراین. کنند مي نقل مردم
 که دانیممي باشد؟ هماهنگ اندتومي امر این با نیز انسان آزاد ۀاراد و اختیار آیا اما

  محض خیر و عشق خداي او چراکه است آدمیان همۀ رستگاري و نجات خداوند خواست
 سازد؟ عملي را خود قصد است قادر آیا .است

 و است ردهک خلق خود صورت به و خود براي را ها انسان خداوندکه  است معتقد هیک
 کوتاه. رسندمي آرامش به خداوند  سایۀدر تنها که است ايگونه به آدمیان سرشت و نهاد

 بشر فطرت. آورندمي خدا سوي به رو مختارانه نهایت، در ها انسان همۀ که این سخن
 عاشقانه ارتباطي است محض خیر که خداوند با تا شده خلق بشر و است خدایي فطرتي
 و تعالي به رسیدن از انسان محرومیت و دوري سبب بشر هبوط و گناه آیا اام .سازد برقرار

 بلکه نشده آفریده کامل ابتدا از انسان ایرنائوس ایدۀ طبق گفت باید شود؟ نمي رستگاري
 که خدا به شباهت به و پیماید مي را استکمال مراحل تدریج به که است مختار موجودي
 انسان سرشت زیرا است ممکن امر این و رسد مي است کمالي درجات واالترین و باالترین
  .)Hick, God and the Universe of Faiths, 242-259 (است خدایي سرشتي

ر تالش هیک در راستای معرفی سیمای رأفت و رحمت اسالمی و مسیحی و دیگ
اما نباید برای .  مشهود و ملموس است وی کامالًۀشرایع، ستودنی و قصد خیرخواهان

ند نکق این مقصد فقط به آن دسته از آیات متون مقدس که نظر ما را برآورده میتحق
هیک در این زمینه که رسد به نظر می .پوشی کرد توسل جست و از آیات معارض چشم

، از آیات دال بر رستگاری جهانی کرده و با انتخاب آیات موافق با گزینشی عمل
. ها در قرآن و انجیل پرداخته است و یا به جرح و تعدیل آن عذاب چشم پوشیده جاودانگی
ای جدا از   دینی، مقولهۀای در اثبات عقیدهشیوردن  به آیات و روایات به عنوان استناد ک

اگر قرار است . هاست رغم وجود آیات معارض در آن علینسبت دادن منویات خود به ادیان 
ای برای ادعایی خاص باشد، همین ظاهر در آیات معارض مدعا  ینهظاهر متن و یا نص، قر

 و در جای کنیمحدید شخصی جایی ظاهر را فدا توانیم بنا به صال  و نمیرندحجیت دا نیز
  پذیرش رستگاری جهانی و ترجیح آن بر کهرسدبنابراین به نظر می. دیگر اصل قرار دهیم

 .عذاب جاودانه، با استناد به متون مقدس محل اشکال و تردید است
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 جاودانه به که در متون مقدس، آیات مربوط به جهنمِ از سوی دیگر، عالوه بر این

العقاب بودن و نیز تصریح بر شدیدت متعدد دیگری خورد، در آیاتناوب به چشم می
 هیک، نباید مغفول ۀگرایان که با توجه به مبنای کثرتاست  ذوانتقام بودن خداوند شده

 متوجه خدای عشق است، در آیات و روایات اگر در مسیحیت رویکردها غالباً. بمانند
 این آیات ۀجا که هم جبّار نیز سخن رفته است و از آن و ،اسالمی از خدای قهّار، متکبّر

جا حقایق رو در  را باید مظهری از حقیقت بدانیم، باید به این مالزمه تن دهیم که  این
 .رندیگ میروی یکدیگر قرار 

های بزرگ محدود کنیم؟   ادیان را فقط به سنتۀ چرا باید دایرکه اصوالً  آخر اینۀو نکت
دن دایره، این احتمال کر تر  بنابراین با وسیع.تابدنمیهرگز این انحصار را برگرایانه تنگاه کثر

 ۀای نسبت به آیندبینانه ها چنین رویکرد خوش منطقی وجود دارد که در برخی دیگر از سنت
ای از  بهرهۀگرایان مطابق نگاه کثرتها نیز  بشر وجود نداشته باشد و در آن صورت اگر آن

 د؟کرتوان برطرف   تعارض حاصله را چگونه میحقیقت داشته باشند
 

 نتیجه. ٣
 جان روحِ پرورش الهیِ عدل نظریۀ کالمی مبانی بررسی به بودیم درصدد مقاله این در

 تعریفی در هیک شد روشن مبانی این بررسی در. کنیم ارزیابی را ها آن و بپردازیم هیک
 و انبیا بعثت برای و انگاشته نادیده را مقدس کتب و انبیا نقش دهد،می ارائه ایمان از که

 .نیست قائل دینی ایمان تحقق در ثیریتأ آسمانی های کتاب
توان با دیدگاه او در خصوص گرایی هیک را نمیرسد که واقعاز سوی دیگر به نظر می

توان از یک طرف به حقایق مستقل از ای خواندن زبان دین جمع کرد؛ زیرا چگونه میاسطوره
 ها را ناممکن دانست؟ قایل شد و از طرف دیگر شناخت حقیقی آن سانی انمعرفت

شناسی کانت است، فهم انسانی  شناسی خویش که ملهم از معرفترفتهیک در مع
  مفاهیمی که درۀبا تعمیم این نگاه به همد، نک مهمی در کسب معارف معرفی میعامل
د، ما ناگزیریم مفاهیمی  کارنر شر دخیل و دست اندۀ هیک و مسأل عدل الهیۀنظری

حتی مفهوم شر را نه  چون خدای عشق، خیر عظیم نهایی، معنا و هدف زندگی و
ها   این برداشتۀبر رأی هیک هم و بنا. گونه که هیک، بلکه با تفسیر خود فهم کنیم آن

 .نیز درست است اگرچه باهم متمایز و حتی متعارض باشند
در این بخش مالحظه شد . خوریمباطلی برمیدر بحث پلورالیسم نجات نیز به لوازم 
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 موافق با رستگاری جهانی است که که هیک تنها به آیاتی از کتاب مقدس متوسل شده

ها در  و یا به جرح و تعدیل آنال بر جاودانگی عذاب چشم پوشیده از آیات دباشند و می
 .قرآن و انجیل پرداخته است

 ادیان بزرگ تلقی ۀها را در زمر  هیک آنکه ممکن است در برخی ادیان که  اینضمن
 بشر وجود نداشته باشد و در آن ۀای نسبت به آیندبینانه  خوش، چنین رویکردکندنمی

، تعارض ای از حقیقت داشته باشندبهرهگرایانه مطابق نگاه کثرتها نیز  صورت اگر آن
 د؟کروان برطرف ت میحاصله را چگونه 
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