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چكيده

وهدای ادادا     گثیر و کارآمددی فت  أای در ت ر و سازندهثّؤجمله مباحثی که نقش م از
تواندد داتد ه    دو دان مدی  و چگونگی ارتباط پیروا  اان مسیحیّتاسالم و  خصوصاً
ی دو دان و بده تببیدر   تبیین جااگاه نجات و رس گاری و سرنوتت پیروا  اان باتد 
تناسدی فت گوهدا و    کده بدا بررسدی و آسدی     اسدت  « نجدات  فراادی  تمول»بحث 

اکدی از    مسدیحیّت اسدالم و   ارتباطات صورت فرف ه بین اداا  مخ لف مخصوصداً 
کده   بود  طرفین فت گو به اکداگر است« و باطل حقّ»ها  نگاه و رواکرد  اان آسی 

بانی مش رک اع قدادی و داندی   تبیین م به دنبالتطبیقی  در اان مقاله با روش تحلیلی 
پیدروا     با توجه به م و  دانی و علل و تدرااطی خدا ّ  . هس یم مسیحیّتاسالم و 

را  هردو دان بدا  م تکّ  توانند اهل نجات و رس گاری باتند در ن یجه هر دو دان می
و  که مبنی بر پذارش صداداانه اکدداگر و پرهیدز از نگداه حدقّ       رواکردی م تاوت

کده  -توانند از منداف  مشد رک فت گوهدا     فت گوها ترکت کرده و می در  باطل است
 .توندبهرمند  -استتقوات صلح و ثبات و عدالت جهانی 

)اسالم( دست نیاف ه و مبرفدت   زما  از غیر مسلمانانی که به دان حقّ مطهّریاس اد 
عنداد   دلیل تقصیر و کوتاهی و هچه اان عدم دس یابی و مبرفت  ب چنا  اند  پیدا نکرده

باتوجده بده خداپرسد ی و     تسدلیم باتدند    در برابر حقّ   آنها نبوده و فطرتاًاا تبصّ
توانند اهل نجات باتند کده از آنهدا بده     صدق نیّت و اعمال نیک و اخالای خود می

مدا  مباصدر   کدارل راندر از م کلّ   مسیحیّتدر دان  .اند کردهتببیر « مسلمانا  فطری»
و بدازخوانی و تبرادف   « فراادی نجدات   تدمول » ةاد کاتولیک با طرح نظر مسیحیّت
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غیرمسیحیانی را که به اادن    نهااانسدر درو  « فیض جاودا  الهی»جدادی از متهوم 
خدا ااما  دات ه باتدند و   به فیض الهی و ندای درونی و وجدانی خود پاسخ داده و

د نجدات  توانند  و مدی  است نامیده«  نام مسیحیا  فم» اعمال اخالای نیک انجام دهند
 اابند.  

فت گوی اسالم و مسدیحیّت  نجدات و رسد گاری  مسدلمانا  فطدری        :هادواژهيکل
 نام. مسیحیا  فم

 
مقدمه.1

که در جها  امروزی خصوصاً ترق آسدیا کده مهدد رهدور ادادا  ابراهیمدی و        باتوجه به اان
ورتدر   روز تداهد تدبله   اسالم است روزبه  و در نهاات مسیحیّتاهودات   همچو توحیدی 

کده   هسد یم جنگ و ا ل و کش ار بشرات در اان منطقه   تد  اخ الف کشورها و در نهاات
رفدت از   هاای بدرای بدرو    حلّ کار و راه آنها دارد  ااف ن راه یراشه در اخ الف عقیدتی و دان

بحدث   کارهدا در  رسدد اکدی از اادن راه    نظر مدی  و به استت بسیار درخور توجه اان وضبیّ
ه بده نقداط مشد رک اع قدادی     توجّ  دو پیروا  آ  ةو ارتباط سازند مسیحیّتو  فت گوی اسالم

نجدات  »اکی از اان نقاط مش رک بحث  هک استمش رک و اج ناب از پرداخ ن به اخ الفات 
فونه ای که ب وانیم اان فت ما  را بین پیروا  ادادا    به است« و رس گاری اا هما  فوز و فالح

و مسیحیا  تبیین و نهادانه کنیم که اکثر اا به تببیری اراد  بده   مسلملنا   مخ لف مخصوصاً
ها در نهاات از نجات و رس گاری و بهشت الهی پس از اان دنیای فدانی برخدوردار    اق آ اتتّ

باتوجده بده     و هر ادک نیست  و عقااد و اعمال دانی و مذهبی آنها کامالً باطل و پوچ هس ند
و در نهاات به نجدات و رسد گاری ادا بده      ف هی دست ااتوانند به حقااق ت دانی خود میسنّ

 برسند.« فوز و فالح»تببیر ارآنی آ  به 
هدا نتدر در اروپدا و داگدر منداطق از بدین        م که ملیدو  ل و دوّهای جهانی اوّ پس از جنگ

مددارا  برادراری صدلح و ثبدات و تشدکیل       را  و اکثر سیاسدت جامبه جهانی و م تکّ رف ند 
و بدا چندین رواکدرد و     ت خود ارار دادندد همّ ةاات سازما  ملل را وجهجامبه ملل و در نه

 آنهدا هاای بود که در خصو  چگونگی تبامل و برخورد با داگر ادادا  و پیدروا     زمینه پیش
 المللی و رسید  به صلح و ثبدات پااددار   های بین کرد  تنش به اان ن یجه رسیدند که برای کم

و در جهدت   تجداددنظر کندیم    و نگاه ما بده داگدر ادادا    در جها  بااد در چگونگی ارتباط 
و باطدل بده    از نگاه حقّ -استکه صلح و ثبات در کل جها  -رسید  به اهداف اصلی خود 
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مدا   را   و م کلّبدا چندین رواکدردی در بدین م تکّد      دست بردارام.  اکداگر از نظر اع قادی
 ارره و جددال و اندذار و تبشدیر(   نه من«)فت گوی اداا »بود که بحث  مسیحیّتغربی و جها  

درک و تناخت م قابل اکدداگر و در    فرض و هدف نهاای آ  فت گوای که پیش؛ فراهم تد
که هر کددام از   مسیحیّتبرخالف روابط ابلی اسالم و  .باتدپذارش واابی اکداگر   نهاات

قدادی و نظدر   اان بودندد کده داددفاه اع     به دنبال کردند فاه که با اکداگر بحث می طرفین آ 
مدیالدی  3191خود را بر طرف مقابل تحمیل کنند. برهمین اساس در نهاات در سدال   خا ّ
( رواکرد خصمانه کلیسدا در برابدر داگدر    3191-3191) فیری تورای واتیکانی دوم با تکل
نوسدازی کلیسدای     تدورا  هددف آ  .  (Michael, 2011:.69)واژه اسالم تبدال اافت اداا  به

 ضای نیازهای عصر جداد بود کده در آ  تدورا اسدقتانی از سراسدر جهدا  و      کاتولیک به مق
 درحقیقت هدف اصدلی و  ت ترکت دات ند ومهمانانی از داگر اداا  همچو  اسالم و اهوداّ

و  اسدت اابی به اک فهم مش رک و فت گدوی سدازنده    هاای  دست مش رک چنین تالش ةنقط
ای بده اکدی از مسدائل اصدلی      ئدی و حاتدیه  امروزه فت گوی اسالم و مسیحیت از مسئله جز

د و هدای م بددّ   بده نشسدت    اایهدای اتتّد   مسلمانا  و مسیحیا  تبدال تدده و از فردهمداای  
 .(11: 3131فت گوهای رودررو و میزفردها تغییر تکل داده است )نصر 

و ارتبداط بیشد ر آنهدا بدا      مسدیحیّت  د فت گوهای اسالم ودنبال برفزاری جلسات م بدّ به
بدی بده    ادا  را  و انداشمندا  اان حوزه به اان ن یجه رسیدند که برای دستگر  اکثر م تکّاکدا

اک فت گوی سازنده و کارآمد  طرفین بااد از موضوعات اع قادی و کالمی صدرف همچدو    
در جهت رسدید     د و مشابه چنین عناوانی دوری جس ه و در مقابلتوحید و تثلیث و تجسّ

 همچدو  اخالق و عدالت در جوام  بشری و جها  به موضوعاتی به صلح و ثبات جهانی و 
ت و اخالق  حقوق بشر  نهاد خانواده  محیط زاست  مبنوات در جوام  و... که دغدغده  امنیّ

ابدول   ر و اابدل ثّؤن ااج م  بپردازند.چراکه پرداخ ن به موضوعات کالمی مش رک طرفین است 
اابی بده فت گوهدای سدازنده درصددد      جهت دست در اان مقاله در ندارد. به دنبالمش رک را 

ابدل ازهدر    مسدیحیّت چه طرفین فت گو و پیروا  اسالم و  تبیین اان موضوع هس یم که چنا 
به اک دادفاه مش رک رسدیده  « نجات و رس گاری»چیز و اا طرح هرفونه بحثی در موضوع 

 و   خدا بداندد  طرف مقابل خود را اهل نجات و رس گاری و بهشت جاودا  باتند و هراک
چندین   اطبداً  می بود  نسبت بده اکدداگر دوری کنندد    و باطل و بهشت و جهنّ از نگاه حقّ

رسید  به فهم مش رک و در نهاادت اح درام    رواکردی در پذارش صاداانه نظرات اکداگر و
اابدد. از   ق مدی به مبنای واابی تحقّد « فت گوی دانی»و  اردسزاای د هواابی به اکداگر نقش ب
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پذارند کده اسدالم    هر دو طرف می  های مش رک کید بر نقاط و دغدغهٔاست که با تا رو همین
د ند توان دو واجد حقااق و مناب  اخالای و مبنوی هس ند که پیروانشدا  را مدی   هر مسیحیّتو 

تطبیقددی -در ااددن تحقیددق بددا روش تحلیلددی .Ayoub ,2004: .31)) بدده رسدد گاری برسددانند
نجات و رس گاری را برای رسدید  بده فت گدوی سدازنده و      ةموزاام مبانی مش رک آ کوتیده
 بررسی کنیم.کارآمد 

تر کرد  پیروا  خدود بده اکدداگر در     به جهت نزداک مسیحیّتدر طول تاراخ  اسالم و 
م و  اع قادی و کالمی خود به بحث نجات و رس گاری پرداخ ه و بر پدذارش اکدداگر بدر    

عندوا    اند. به کید کردهأت دانی خود ترس گاری( در سنّاساس اان آموزه )پلورالیسم نجات و 
مبرفدی  « مرجو  المدر ال »در دان اسالم در ارآ  کرام فروهی به عنوا  مس ضبتین اا   مثال

پیروا  ساار اداا  را با تدرااطی  « عدل الهی»در ک اب  مطهّریاس اد  همچو تده و بزرفانی 
کدارل  »فراای   در بحث تمول مسیحیّتدر دان  اااند؛  کردهمبرفی « مسلمانا  فطری» خا ّ
را مطرح کرده و انحصارفراای جزمدی کلیسدا را کده نجدات را     « نام مسیحیا  فم»بحث « رانر

 کرده است. داند  ردّ ر میصرفاً ازطراق درو  کلیسا میسّ
 

تحقيقةپيشين.2

عندوا  دو   به مسیحیّت روابط اسالم و ی در طول تاراخ اسالم از اب دا تا عصر حاضر کلّ طور به
و اادن عددم    ل اکداگر همراه نبدوده اسدت  ت و تحمّقیّبا موفّ لزوماً دان وحیانی و ابراهیمی 

دو در خصدو  جااگداه خدود و رسدالت جهدانی       اادن  های خا ّ ت ناتی از دادفاهقیّموفّ
رواکرد هرکدام نسبت به داگری اادن   هر کدام بوده است. بر اساس چنین دادفاهی   دات ن

و اا اکدی بده نجدات و رسد گاری  و بهشدت خددا       ؛ داگری باطل است و بود که اکی حقّ
 مسدیحیّت هدای   ای کده اکدی از آمدوزه    فونده  هبد  کند و داگری جهنمی اسدت؛  دست پیدا می

 «.خارج از کلیسا نجاتی وجود ندارد» کاتولیک اان بود که
فت گدوای هدم انجدام    بنابراان باتوجه به رواکرد رسالت جهانی داتد ن هدر کددام  افدر     

 همچدو  توانست عناوانی  تد  می هم که انجام می فت گوهاای و حالت دفاعی داتت تد  می
 ةسدور  311ة اا اح جاج و جدل دات ه باتد و مسلمانا  براساس آاو  دعوت  ارتاد  موعظه 
وریتده   «أَحسَن    هِن َ  ّبِنالتي   موَجنادِل ُ ۖ  الحَسَنََةِ  وَالمَوعِظَةِ ّبِالحِكمَةِ رَّبِكَ سَبيلِٰ ادعُ إِلى»نحل : 

حسنه و جددال احسدن برخدورد     ةبا روش حکمت و موعظ  دات ند که با پیروا  داگر اداا 
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تدد.   هدم ندوعی دعدوت تلقدی مدی      وجود داتت که آ « تبشیر»نیز کلمه  مسیحیّتدر  کنند.
ت عقاادد  خواسد  می بود که مدی م کلّ  کننده ترکت بنابراان در اان نوع ارتباطات و فت گوها 

بدا   (31: 3131 ق دامداد  )محقّ کرده و از درس ی اع قاد خود دفاع کند طرف مقابل خود را ردّ
تدا ابدل از تشدکیل تدورای واتیکدانی دوم در سدال        هداای   فدرض  چنین رواکردها و پدیش 

برپااه فت گدوای کده منجدر بده درک م قابدل و پدذارش        مسیحیّتروابط بین اسالم و 3191
ای کده تداهدام ادبیدات     فونده  بده  نبدود؛  تناخت و اح رام م قابل باتدد  اکداگر و در نهاات

تا آنجا که از ار  چهدارم هجدری    رواج اافت )نهم میالدی( نواسی در ار  سوم هجری رداّه
 )السدید   اخ صدا  اافدت   مسدیحیّت ما  فصل اا فصدولی بده ردّ   به ببد در اغل  آثار م کلّ

3131 :91). 
و تبددال   تدورا در چنددان بندد     ةم و در نهاات بیانیدوّ پس از تشکیل تورای واتیکانی

کده پیدرو دادن ابراهیمدی و      و پذارش مسدلمانا  بده عندوا  کسدانی     مسیحیّت رواکرد ابلی 
روش  اابندد   توانند به نجات و رس گاری و فیض الهی دسدت  نیز می آنهااک اپرست هس ند و 

ادادا    عقااد تبشیری خود بر داگدر  طرفه و تحمیل و نگاه مسیحیا  که مب نی بر فت گوی اک
دبیرخانده فت گدوی ادادا  را     پدا  پدل تشدم در واتیکدا      3191و در سال  تغییر اافت بود 

و در پدی اادن    بدرای فت گدوی مسدلمانا  بده آ  افدزود      ای را تاسیس کرد و پس از آ  کمی ه
اخ یدار کلیسدا    در نجات و رس گاری را منحصدراً   تا پیش از اان که واتیکا  -تحول بنیادان 

و فت گدو بدا    باب فت گو را با پیروا  داگدر ادادا  فشدود    Sullivan, 2002: 47)پنداتت ) می
هدای پروتسد ا     ها و برخی از فراده  مسلمانا  در دس ور کار واتیکا  ارار فرفت و ارتدوکس

ر فردهداای کده فدارز از هد     سری فت گوها و میدز   رو به اک اس قبال کردند. ازهمین از آ  نیز
را  و انداشدمندا  مسدلما    م تکّ  آ  به دنبال و داوری بود روی آوردند فونه تبص  و پیش

 ها و فت گوهاای که به همّت مرکز فت گوی اداا  سدازما  فرهندگ و   در سلسله نشست  هم
رواکرد و نگاه ابلی خود را تغییر داده و برای رسید  بده نقداط    ارتباطات تشکیل تده است 

 تدران مسداالی کده در    امروزه اکی از مهم اند و در اان فت گوها ترکت کردهو ن ااج مش رک 
نجدات و رسد گاری ادا همدا        ئلةبااست بیش ر مدورد توجده ادرار فیدرد  مسد      اان زمینه می

باتوجده اادن موضدوع کده      اابی به سبادت اخروی و بهش ی بود  طرفین فت گو است. دست
تتاوت اساسی وجدود    پیروا  آ  دان« س گارینجات و ر» اک دان و« تحقّانیّ»درواا  بین

 دارد.
ادک تحقیدق و    تبددادی مقالده ادا مجموعده مقداالت       جدای از  فت گوی اداا  ةدر زمین
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اغل   مساال و مشدکالت فت گدوی ادادا  از ابیدل: علدل و       ةمنسجم و جام  که دربرفیرند
بنددی   اولوادت  داگر بحث رواکرد و نگاه طدرفین بده اکد    ها و موان  فت گوی سازنده  زمینه

 تناسی فت گوهدا  باتدد    اا آسی  اخالای( اج ماعی  سیاسی  )اع قادی  موضوعات مش رک
که در اان مقاله در بحدث تدرااط    تود صورت نگرف ه است و لزوم چنین امری احساس می

اکدی از مبداحثی کده     و عوامل فت گوی سازنده و تغییر رواکرد و نگاه طرفین بده اکدداگر   
 مسدیحیّت های داندی اسدالم و    های اع قادی در هر کدام از سنتّ مااه با اس تاده از بن تواند می

ت کده در درو  سدنّ  است بحث نجات و رس گاری پیروا  هردو دان  مورد بحث ارار فیرد 
اع قاد بده مبداد     اع قاد به خدا و خداپرس ی  همچو عقااد مش رکی  مسیحیّتدانی اسالم و 

و جهدل    اخال  در انجام اعمال عبادی و اعمال خیدر و اخالادی    ودتسلیم در برابر دان خ
که در نهاات بسیاری از پیروا  هر دو دادن مدی توانندد     غیرعمدی خود در تناخت حقیقت 

 اهل نجات باتند.
 

مسيحيّتجایگاهنجاتورستگارییافوزوفالحدرروابطاسالمو.3

کیدد  أتوانندد رسد گار تدوند  مدورد ت     دادن مدی  که پیدروا  هدردو    نجات و اان ئلةامروزه مس
تدوا    در دورا  کنونی مدی  مسیحیّتکه در دان  ما  هردو دان بوده استانداشمندا  و م کلّ

. اتداره کدرد و در دادن اسدالم     .کارل رانر و.  مون مگری وات جا  هیک  همچو به افرادی 
)ره( و اسد اد   امدام خمیندی    علّامده طباطبداای   مالصددرا   سینا  ابن همچو توا  به افرادی  می

الت ادر  بیسد م   ر از تحوّثّأبحث نجات م  مسیحیّتاتاره کرد.که در جها  غرب و  مطهّری
بس گی و تبامل اداا  با اکداگر در جهدت   ضرورت هم های جهانی و فضای پس از جنگ و

ات ولی در جها  اسالم از هما  اب ددا ادرآ  و روااد     مطرح تده است؛ ثبات جهانی  صلح و
برخورد با موعظده و حکمدت بدا     مسلمانا  را به اح رام به اهل ک اب و رعاات حقوق آنها و

 اند. مبرفی نشده« کافر و مبذّب» آنها  ستارش کرده است و اهل ک اب به عنوا 
 اسدت. فدام   خصو  پیش که در غرب دراان است هاای از جمله تخصیت« جا  هیک»

ورود به مطالبات فلستی و آتدناای بدا بحدث     که پس ازفرا بود  از مسیحیا  مطلق  وی اب دا
و ارتبداط بدا    بدود از نمدود(  « ) پدادار واایبدت »از « واایبت»تناسی کانت و تتیکک  مبرفت

هدای عبدادی    ها و تامّل در باورها و مراسدم  ساار آاین سیک و هندو  اسالم  پیروا  اهودات 
توانندد باعدث    که میهس ند نیز واجد حقااقی رسد که اداا  داگر  کم به اان ن یجه می آنها  کم
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ت داندی  مشد رک در سدنّ   ةکید بدر دو نقطد  أوی با ت (.19: 3131 )ارتاد  توند نهااانسل تحوّ
مش رک اا هما  خدا و داگری هدف و رسدالت مشد رک    «واابیت غاای»اداا  مخ لف اکی 

اات اان مطلد  کده   و در نه  است« خودمحوری به خدامحوری»از  آنهال انسکه تحوّ-اداا  
فیدرد کده    چنین ن یجه می -های مخ لتی از خدا وجود دارد  های مخ لف دانی تلقی تدر سنّ

دی در اان زمینه وجدود  های م بدّ تنها اک راه وجود ندارد بلکه راه  نجات برای رس گاری و
رسدید  بده     اصدلی او از طدرح اادن بحدث     ةکه درحقیقدت انگیدز   .Hick, 1980: 52)دارد )

ل پیدروا  ادادا  مخ لدف بدا     اا هما  تساهل و مدارا و تحمّد « ورالیسم رف اری اا اج ماعیپل»
 .(31: 3139  هیک) زندفی اج ماعی است ةاکداگر در صحن
فرچده بدین نجدات در    »فواد  نصر در اان زمینه میسیّد حسین   را  مسلما در بین م تکّ

هدای   ا در هدردو دادن  آمدوزه   امّد  دارد دهاای وجدو  و فوز و فالح در اسالم تتاوت مسیحیّت
اع قاد به مباد و جاودانگی روح و نیز برزخ و بهشت و جهدنّم وجدود دارد    همچو مش رکی 

 مسدیحیّت )نجدات( را در داخدل مرزهدای داندی اسدالم و       هئلدهد اان مسد  و به ما اجازه می
افدر  کندد کده    و درنهاات در اان خصو  چنین اس دالل مدی  (19: 3131 نصر) «مطرح کنیم

خداوند مسلمانا  را به اح درام و حماادت از دادن     می بودنددان اهل ک اب باطل بود و جهنّ
و در کدانو    ت داتد ه نجات بااد برای طدرفین فت گدو  اهمیّد    ئلةکرد و مس آنها ستارش نمی

هاای کده اکدی خدود را سداکن بهشدت       چرا که فت گو میا  فروه فت گوهای اداا  ارار فیرد
ثمدر   یاف نی است؛ بلکه بیهوده و بین تنها امری دست نه  تود میمی تلقی جهنّدانس ه و داگری 

را  سدپس آ   پدردازام  مینجات اا فالح در اسالم  ة(. لذا اب دا به بررسی آموز13: است )هما 
 .کنیم مسیحیّت بررسی میو کالم جداد  مسیحیّتاز منظر 
 

 اسالمجايگاه رستگاري يا فوز و فالح در  9-9

کندد.   نجدات را بده رهداای  آزادی  رسد گاری و نجداح مبندا مدی         نامه خود ر لغتدهخدا د
مبندا  « خالصدی و رهداای  »نجدات را بده     تناسا  عرب ( و نیز لغت11103: 3199)دهخدا  

را به مبنای فوز و بقای در نبمدت و خدوبی    «فالح» البرب لسا  منظور در ک اب اند. ابن کرده
تود کده تدا ابدد     فت ه می« متلحو  و رس گارا » به اان دلیلمبنا کرده است و به اهل بهشت 

 متدردات اصدتهانی در   راغ  .(109 :3011هس ند )ابن منظور   یدر نبمت و رحمت خدا باا
  است و از نظدر اصدطالحی  « تکاف ن و براد »از نظر لغوی به مبنای « فالح» فواد  خود می
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فالح دارای مبناای اسدت کده از دو بخدش    ابنی  ؛است« الظتر و ادراک بغیه»فالح به مبنای 
دسدت آورد  و رسدید  بده     هب( بد  .الف( غلبه پیروزمندانه بر مشدکالت  تشکیل تده است:

 .(131: 3033مطلوب )راغ  اصتهانی  
تببیدر  « فوز و فدالح » همچو ی در ارآ  کرام از نجات و رس گاری با واژفانی کلّ طور به

ت وضدبیّ »تبددال و تغییدر انسدا  از      ان کلمدات مبنای مش رک ا  تده است که در حقیقت
هدا بدوده و    به مبنای نجات از تدرور و بددی   «فالح». است «ت مطلوبوضبیّ»به  «نامطلوب

 اسدت ابدل از فدوز    «فدالح »  به مبنای وصول به خیر و نبمت است. و از لحاظ مرتبه «فوز»
 .(311: 3193)مصطتوی  

 اسالمگاه نجات و رستگاری غیرمسلمانان از دید 3-1-1

 همچدو  اسالمی بیشد ر تحدت عنداوانی     نجات و رس گاری غیرمسلمانا  در علم کالم ئلةمس
مدورد بحدث و   « عمدل خیدر از غیرمسدلمانا    »خداوند ادا  « رحمانیت»اا صتت « عدل الهی»

هدای اخالادی و    ال اصلی اانجاست افدر غیرمسدلمانا  انسدا    ؤبررسی ارار فرف ه است و س
هدا دارای پداداش    ها صدادر تدود آادا عمدل آ      اتند و عمل نیکی از آ ت خالصانه بدارای نیّ

هدا چدو  در درو     خواهد بود؟ و از نظر دان اسالم اهل نجاتند اا اعمال خیر و اخالادی آ  
م را بپذارام که تمدام اعمدال   ارار ندارند کامالً پوچ و نابود خواهد تد؟ افر تقّ دوّ دان حقّ

ار ندارند پوچ ونابود اسدت آادا اادن مطلد  بدا عددل الهدی        ار افرادی که در درو  اان حقّ
الهی که همه را در برفرف ه و نیز با صتت هدادی   ةسازفار است؟ آاا با رحمت مطلق و واسب

و صددق ادک دادن و بحدث     « تانیّد حقّ»که در اانجا بااد بدین   بود  خداوند سازفار است؟
هدای   دلیل تحرادف ادا داتد ن فدزاره      بسا اداانی به چه تمااز ااال تد؛« نجات و رس گاری»

ولدی   ت برخدوردار نباتدند  انیّد ازحقّ  های صدق انسجام درونی و داگر مالک  و عدم م نااض
نیسدت   آنهدا پیروا  آ  دان به دلیل عدم تناخت کافی و جهلی که به دلیل تقصیر و کوتاهی 

حدال از صددق    نو درعدی  زما  خود دست اابندد  ن وانس ه باتند به دان حقّ و اا داگر دالال
برخدوردار بدوده و همدین صددق نیّدت       نیّت در ان خاب دان و انجام اعمال دانی و اخالادی 

 تود. باعث رس گاری و نجات آنها می
اضاوت اطبی در مورد سرنوتدت افدراد و بهشد ی ادا       های اسالمی و ارآنی طبق آموزه

 بده صدراحت   ای کده   هفوند  به استها امری نادرست  ها و از طرف ما انسا  جهنمی بود  آ 
اطالعدی کدرده و    ارهار بی  خود پیامبر فرامی اسالم) ( در خصو  سرنوتت نهاای خود
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 در ارآ  کرام چنین آمده است:

با من ادا بدا تدما چگونده     دانم که  تازه نیس م و نمی نورهور وبگو من از میا  داگر پیامبرا  
 (.1تود )احقاف: رف ار می

تاق نظر دارندد کده عدذاب الهدی تدامل حدال افدراد        تّد اعلمای تیبه همگی در اان مور
توانندد   تود و می ااصری که به دلیل جهل خود دارای باورها و اع قادات نادرست باتند  نمی

پوتدانند   اهل نجات باتند ولی افراد مقصّر که کتر ورزاده و حقیقدت را عمدداً از خدود مدی    
مربدوط بده بداطن فدرد اسدت و مدان  از       حال ی درونی بوده و   توند چراکه کتر رس گار نمی

سرکشی او نسبت به خدا و انکار کرد  هدداات    تود  که در نهاات پذارش هداات الهی می
الهی که توسط آخران پیامبر خدا بیا  تده است  موج  وارد تد  چنین فدردی بده جهدنم    

ی کسدانی اسدت   ح ّد چنین تامل کودکا  نابالغ  داوانه  افراد ناتنوا و  افراد ااصر هم تود. می
از نظدر   .(131: 1  ج 3190امه مجلسدی   تود )علّ می اند از دنیا رف ه  بین پیامبرا  ةکه در فاصل

بدرای    انبکاس اخدروی ام حدا  الهدی در اادن جهدا        فراخوانی از میا  آتش  کاتانی فیض
صدورت اخدروی دعدوت      دعوت به زندفی نیکوکارانه است و دعوت پیامبر از میدا  آتدش  

ی فرچده ببضدی   طدورکلّ  بده  .(3110: 1کاتانی  ج  ا  اخالای در اان جها  است )فیضوجد
تدوند و ادا رداهر رواادات عدذاب را       بین کافر فقهی وکافر کالمی تتاوت ااال می  رانم تکّ

فرای بین کافر عالم وجاهل و ادا تداکّ و     اند و در روااات کلی ذکر کرده طور برای کافرا  به
ولی عموم اان روااات تخصیص خورده و عذاب برای کدافرا  عدالم   جاحد ذکر نشده است 

( و بسدیاری از فقهدای   199:3199)ادردا   و جاحد و اا مباند و مقصّر اخ صا  ااف ه است
مسد حق   نباتدد  « جحد و انکدار »خمینی)ره( کافری را که کتر او همراه با  تیبه از جمله امام

 .(130: 3131 خمینی  )امام دانند عذاب نمی

 فطریمسلمانان  و مطهّریاستاد  3-1-2

است که اس اد مطهدری بدا تشددخیص نیداز     باحثینجات پیروا  ساار اداا  از جمله م ةمسئل
مسدلمانا  نسدبت بده جااگداه و      ةو درحقیقت به دلیل تصحیح نگداه و عقیدد   جامبه اسالمی

 دایدق آ   بده تبیدین   سرنوتت پیروا  اداا  داگر و تبامل و ارتباط سدازنده بدا داگدر ادادا      
-133: 3191  مطهّدری ) ت  سدخن فت ده اسد   آمتصدل از   اًنسب  و مسد قل طور و به پرداخ ه
101.) 

پدس از بیدا    « عمل خیدر از غیرمسدلمانا   »در بخش « عدل الهی»در ک اب  مطهّریاس اد 
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ترااط رس گاری و فالح از نظر اسالم و مرات  تسلیم  اان ادعای روتدنتکری را کده هدی     
میا  مسلما  و غیرمسلما  نیست و هر کس هر عمل نیک و اخالای انجدام دهدد کده     فرای
تواندد   زما  باتد  اس حقاق ثواب و پاداش از جان  خداوند دات ه و می اید دان حقّأمورد ت

نظدرا  را نیدز    اسدالم اادن منطدق تندگ    کده   اسدت  نیز مب قدد  پذارند و نمی اهل نجات باتد 
مس حق عدذاب بدوده و تنهدا مسدلمانا  و آ  هدم فقدط تدیبیا          ها انسا  ةپذارد که هم نمی

در اادن   مطهّدری ای کده اسد اد    فونه کنند. به امامی به نجات و رس گاری دست پیدا می دوازده
 فواند: خصو  می

در اانجا منطق سوّمی است و آ  منطق ارآ  کرام است که در اان مسئله به ما فکری مغداار  
دهد که مخصو  ارآ  است. نظدر ادرآ  نده بدا انداشده فدزاف        با آ  دو تتکّر و منطق می
   (.111: 3191ری  مقدسا  )مطه نظری خشک نه با تنگ روتنتکرمآبا  تطبیق دارد

کده  دد  « مرجو  المدرال »اا « مس ضبف»عنوا   بسا افرادی را به ارآ  کرام چه  درحقیقت
هسد ند  مبرفدی    «  فطدری مسدلمانا » مطهّدری تببیراسد اد   اا بده  هما  مصاداق جاهال  ااصر

 کند. می
تدود کده    هاای اطالق می به افراد اا فروه« مس ضبتین»تیبه   در اصطالح کالم و تتاسیر

ادا   به دلیل ضبف فکری اا ترااط نامناس  محیطی و اا خانوادفی ن وانس ه باتند به راه حقّ
روی عمدد ادا علدم    نیز از   اابی به حقّ زما  خود دست پیدا کنند و اان عدم دست دان حقّ

هدا   بدرای آ   ااف ه ادا راه هدداات و حدقّ    زما  خود دست بسا افر به دان حقّ نبوده بلکه چه
را  تسدلیم بدوده و آ    در برابدر حدقّ   طدور فطدری   بهکردند  تد و به آ  علم پیدا می روتن می

« اصدر جداهال  ا » آنهدا اع ناای نبوده بده   پذارف ند که چو  جهل آنها به خاطر تقصیر و بی می
اند اا ترااط علم به راه هداات و دادن   توانس ه که می« جاهال  مقصّر»تود برخالف  فت ه می

زمدا  خدود و راه    برااشا  فراهم بوده ولی عمداً و از روی عنداد و تبصد   دادن حدقّ     حقّ
از «  عددم کتدر  »اند. از جمله رواااتی که در خصو  مس ضبتین و  هداات را ان خاب نکرده

لو اَّنت العباد اذا جَ لوا وَقفوا و لنم  »اان رواات است که فرمودند:  )ع( نقل تده است صادق امام
دانسد ند   فاه که حقیقت را نمدی  افر مردم آ » .(133 : 1ج   3191)کلینی  « یَجحدوا، لم یَكفروا
ه لذا از مجموع رواااتی که از ائمّد . «تدند آمدند  کافر نمی صدد انکار بر نمی تواف کرده و در

اکدی عنداد     آاد که عامل تقاوت و عقوبت انسا  دست می الم( رسیده به)علیهم السّ طاهران
و عمدل بده آ  )ربّدانی      است و داگری تقصیر در راه تناخت حدقّ  برابر حقّ و لجاجت در

سدوره   13و  19در ذادل آادات   « مس ضدبتین »امه طباطبائی در تتسیر کلمده  علّ .(110: 3199
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   فرمااند: زا  میالمی تتسیر نساء در

مس ضبتین کسانی هس ند که وسائل برطدرف کدرد  محدذورات برااشدا  فدراهم نباتدد و       
کندد کده در    کسدانی صددق مدی    ةهدم دربدار    اادن مبندی   رف  محذور کنند. ن وانند از خود 

اند که در آنجا بر اثر نبود  دانشمند مطل  بدر تتاصدیل مبدارف داندی       سرزمینی فرف ار تده
هدای   کسدانی کده بدر اثدر تدکنجه      ةهدم دربدار   ؛رافیری مبلومات دانی ندارندد راهی برای ف

ضدبف   ةواسدط  هحدال بد   ن وانند به مق ضای مبارف دانی عمل کنندد و درهمدین   فرسا  طاات
ادرت ندات ه باتدند از تدهر خدود      فکری اا بیماری اا ناتوانی بدنی اا فقر مالی و امثال آ 

ذهدنش بده ادک     در مورد فردی که مثالً چنین هم کنند روند و به داراالسالم هجرت ببیرو  
حال از کسانی اسدت   راه نیاف ه است و درعین ثابت واصل نشده و فکرش به حقّ مطل  حقّ
  3191)طباطبداای   پیروی خواهد کدرد  از حقّ تودعناد ندارد و افر برااش واضح  که با حقّ

 (  31-33 :1ج

عدم کتر و اس ضدباف امدروز مسدیحیا     جبتری در خصو   دتقیمحمّ  همین ترتی  به
   فواند: می

 زمدا  را بپذارندد   اندد دادن حدقّ    که ن وانس ه مسیحیّت مسلم است که در اذها  مردم عامّی 
آورد  اعمدالی  تدکوفاای    جدا  هه بده آ  و بد  متهومی از خدا وجود دارد و با فرااش و توجّد 

تتکراتشا  به جاای نرسدیده و    قّکه در تشخیص ح ه به اانا با توجّامّ روحی و مبنوی دارند
 )جبتدری   حکم اطبی به مشدرک بدود  آنهدا درسدت نیسدت      اند  اع نا نبوده به آ  بی عمداً
3191 :11). 

با خداسدت و   آنهابااد فتت کار  آنها ةافرادی هس ند که دربار «مُرجو  المرال»منظور از 
 فرمااد: رد و خداوند مینحوی که حکمت و رحم ش ااجاب کند  عمل خواهد ک خداوند به

 (.319)توبه: وَ آخَر وّنَ مُرْجَوّْنَ لِأَمْرِ اللتهِ إِمَا یُعَّذِّبُ ُمْ وَ إِمَا یَي وبُ عَلَيْ ِمْ وَ اللتهُ عَليمٌ حَكيمٌ

بخشدااد    کند اا بر آنها می ود به امر خدا اا آنها را مبذّب میت فروه داگر کارتا  وافذار می
 خداوند دانا و حکیم است.

 مطهّریخاص از دیدگاه استاد  اسالم به معنای عام و 3-1-3

الزم اسدت کده از     بر همه اکی بیش نیست.  هر زما  در مب قدند که دان حقّ مطهّریاس اد 
لحداظ اع بدار    اداا  و تراا  آسمانی از ةت که همنادرست اس  آ  پیروی کنند و اان انداشه

  ه اان درست است که میا  پیامبرا  خداوند در اصدل دادن  الب ّ اکسا  هس ند  در همه وات
سوی ادک هددف و ادک خددا      همگی به  اخ الف و نزاعی وجود ندارد چراکه پیامبرا  خدا

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=106
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=106
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وجدود    های م نااضدی بد  هد  فروه واند که میا  بشر تتراه انداخ ه  کنند و آنا  نیامده دعوت می
وجود دات ه باتدد؛   آورند. ولی اان سخن بدان مبنا نیست که در هر زمانی چندان دان حقّ

 ةپدس الزمد   اندد  ) ( بدوده  پیامبر خاتم خصوصاً  مبشّر پیامبرا  الحق  چراکه پیامبرا  سابق
مبری باتدیم کده   پیامبرا  اان است که در هر زمانی تسلیم تدرابت همدا  پیدا    ةااما  به هم

به آخران دس ورهاای کده از جاند  خداوندد      خ میّه ةالزم است در دور اوست و اهراً ةدور
« تسلیم تد  به خددا »ابنی  اسالم  ةآخران پیامبر رسیده است عمل کنیم و اان الزم ةوسیل به

 فرمااد: همین جهت است که ارآ  کرام می های فرس ادفا  او است. به و پذارف ن رسالت

 (.31)آل عمرا : وَ مَ ْ یَبْيَغِ غَيْرَ الْإِساْلمِ دیَاً فَلَ ْ یُقْبَلَ مَِْهُ وَ هُوَ فِ  الْآخِرَةِ مِ َ الْخاسِری َ

او در جها  داگر از جملده  و هر کس غیر از اسالم  دانی بجواد هرفز از او پذارف ه نشود و 
   زاانکارا  خواهد بود.

بلکه منظور تسلیم خددا   افر در اانجا فت ه تود که مراد از اسالم  خصو  دان ما نیست
ولدی حقیقدت تسدلیم در هدر      است« هما  تسلیم»ه اسالم پاسخ اان است که الب ّ؛ تد  است

دسدت   های اسدت کده بد    ااده م هما  دادن فدرا     تکل آ  زمانی تکلی دات ه و در اان زما  
 .تدود  اسدالم بدر آ  منطبدق مدی     ةکلمد  االنبیاء ) ( رهور ااف ه است و اهدراً  حضرت خاتم

پدذارف ن دسد ورهای اوسدت و روتدن       تسلیم خدا تد  ةتوا  فتت الزم می  تببیر داگر به
همدا  چیدزی     است که همواره به آخران دس ور خدا بااد عمل کرد و آخران دسد ور خددا  

ااددن  لگنهداوز  در  .(113-111: 3191 مطهّددری) آخدران رسددول او آورده اسدت   اسدت کدده 
 فواد: خصو  می

نارر بر آخدران    تود و مبنای خا  اسالم اداا  الهی اطالق می ةاسالم به مبنای عام بر هم
و در موابیدت   به بشر ارزانی تده است حضرت محمد ) ( ةوسیل هکه ب است تقرار اسالم
اندد و در اادن    بددا  فراخواندده تدده    آنهام تنها دانی است که تمام انسدان اسال  کنونی بشر

حاد در دعوت به اتّ  از جمله آنکه دعوت اسالماست؛ خصو  دالالی خوبی نیز در دست 
 .(103: 3193ااما  است )لگنهاوز   

وَ   شَرَعَ لَك مْ مِ َ الدِی ِ ما وَّصَ  ّبِهِ ن وحاً وَ التّذي أَوْحَيَْا إِلَيْكَ وَ ما وَّصَنيَْا ّبِنهِ إِّبْنراهيمَ وَ مُوسن     
 (.31)توری: ...أَّنْ أَقيمُوا الدِی َ وَ ال تَيَفَرتق وا فيهِ  عيس 

تشدرا  کدرد و آنچده را    از احکام دان  آنچه که به نوح دربارة آ  ستارش کرد برای تما نیز 
که به تو وحی کردام و آنچه را که دربارة آ  به موسی )ع( و عیسدی )ع( سدتارش نمدودام    

 اندازی نکنید. که دان را بر پا داراد و در آ  تتراه

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=13
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ای جهدت رفد  اخ الفدات اهدود و نصداری مبرفدی        خدود را وسدیله    که در اانجا اسالم
ت و اصدول مشد رک بدین اهوداّد     تدده اسدت    ای که از سوی اسالم طدرح  مصالحه .کند می

کند و حضرت عیسی)ع( را نه به عنوا  پسر خدا و ادا منجدی بلکده     را تصداق می مسیحیّت
 تمارد. اعصار می ةاکی از بزرف ران پیامبرا  هم

مطهدری  در تببیر ادرآ  کدرام  اسدالم منحصدر بده دادن        اس اد دادفاه بنابراان براساس
پیامبرا  الهدی   ةکلمده نیسدت  بلکده حقیق ی است واحد که هم یاصطالحاسالم بده مبندای 

  مطهّدری ند؛ حقیق دی کده همدا  دان واحد الهی از آدم تا خاتم است )ا ج آ  بودهغ و مروّمبلّ
 ةوسدیل  نسبت به اان امر توجه داتت که سبادت بده   اسالم از هما  آغاز .(311: 9 ج  3111

اسدالم تبدالیم اساسدی     اداف نی بدود.   اندد دسدت   مب بر بدوده  اداا  داگر نیز در طی دورانی که
منطقدی   تثلیث و فداه را بده دلیدل غیدر    م کند ولی جزئیاتی از ابیل تجسّ را تااید می مسیحیّت

 فواد: کند. خداوند در ارآ  کرام می بود   مردود اعالم می

ترسداای تددند  هدر     که اهودی اا مسیحی اا که به اسالم ااما  آوردند و کسانی همانا کسانی
فاه به خدا و روز ایامت ااما  دات ه باتند و کدار تااسد ه انجدام دهندد  اجرتدا  را پدیش       

 (.91توند )بقره: پروردفارتا  خواهند داتت؛ نه بیمی دارند  نه اندوهناک می

 از نظر استاد مطهّری ای اسالم واقعـي و اسـالم منطقـه 3-1-4

 مح دوا ؛ ولی  برد نام اا بدو  عنوا  را به کار نمی انا  فماس اد مطهدری اصطالح مسلم افرچه
همدا  چیددزی اسددت کدده      و حقیقت سخن ااشا  در مورد سرنوتت پیروا  داگدر ادادا   

 ای که به لحداظ مح دوا تدا حددّ     نامید؛ نظراه «نام مسلمانا  فم ةنظراد»تدوا  آ  را ندوعی  مدی
ت ندام در سدنّ   مسدیحیا  فدم   ةنظراد   راندر  زاادی هما  کارکرد و الگوای را دارد کده کدارل  

ندام  از تببیدر    . تدهید مطهدری به جای اس تاده از تببیر مسلمانا  فدم کند مطرح میمسدیحی 
ای  کسدانی کده بدر     کند. بدر اسداس اسدالم منطقده     ای اس تاده می اسالم واابی و اسالم منطقه

  مسدلما  نامیدده   سد ند ه اساس محل زندفی و به تقلید و وراثدت از پددر و مدادر مسدلما     
نقاط جها  زنددفی کدرده  بده حکدم تقلیدد از پددرا  و        ا اتخاصی که در داگرتوند؛ امّ می

ند. تدو  دان هس ند  غیرمسلما  محسدوب مدی   وابس ه به دان داگر ادا اصدالً بی  مادرا  خود
ر خدود د  خدودی  نتسه ارزش چندانی ندات ه  بده  چنین اسالمی از داددفاه تدهید مطهدری فی
 .نجدات و رسد گاری اثدری نخواهدد داتت

  آنچه محدور نجددات و پدداداش و عددذاب اخددروی اسددت        ای منطقهبرخالف اسالم 
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اادن اسدت کده     اسدت. اسدالم واابددی    «اسالم فطری» مطهّریاسالم واابی و به تببیر اس اد 
باتددد و بدر اسداس تحقیدق و کداوش و طدرد        تخص الباً تسلیم حقیقت و پدذارای حدقّ  

 مطدابق بیددا  تددهید مطهددری    .    دل و ال  خود را بر روی حقیقت فشدوده باتدد تبصّ
بدرد  از اسددالم    نباتد امدا به دلیدل بهدره   )راهری( بسا تخصی مسلما  رسمی و اسمی چه

درحقیقدت از   د.تدو مندد   از نجدات و رسدد گاری بهدره   ؛واابدی  مسدلما  غیررسدمی بدوده
از  ) ( و پیامبر خداتم  م ال دزام او بده تدرابت محمددیدادفاه تهید مطهری کسی که عد

سدر اصور و نه تقصیر بوده و در عین حال اهل جحدد و عنداد نیددز نباتددد و بدده لحدداظ       
 آنهدا تدوا    و نمی فیدرد البدی تسلیم حقیقت تده باتد  در زارمجموعه اسالم واابی ارار می

عقلدی   ةچراکه براساس ااعدد ؛ (191- 191: 3191 مطهّری) را از اهل جهنّم و عذاب دانست
ّا مُعّذّّبي َ حيّ  نَبعثَ رَسوال» ةتدرات  ةو آا« ابح عقاب بالبیا » ( عدذاب آنهدا   31 )اسدراء:  «ما کَ 

 امری ابیح است. عقالً
فیلسوف فرانسوی را به عنوا  اکی از مصاداق مسلمانا  فطدری  « دکارت» مطهّری اس اد 
به ران دانی اسدت   مسیحیّتفوام  ع راف دات ه که من نمیکنند که وی به اان نک ه ا ذکر می

تااد به ر از اان نیز باتد ولی من دس رسی ندارم و بدا حقیقدت    دنیا وجود دارد  ةکه در هم
تدوا  کدافر    فونه اتدخا  را نمدی   اان» فیرند که سر جنگ ندارم و درنهاات چنین ن یجه می

هدا در مقدام    اادن ؛ کنندد  ماجراای نمی و کافر زندور ها عناد نمی زارا اان نامید و مبذّب دانست
» هدا  اادن ؛ اسدت  ت کتر و عناد  میل بده پوتدانید  حدقّ   ماهیّ پوتید  عمدی حقیقت نیس ند.

 .(191 :3191  مطهّریهس ند )« مسلما  فطری
ت اسددت  از دادفاه اسد اد مطهدری  مبنا و منشأ دان  فطرت و سرتدت انسددانیّ بنابراان 

بسا تخص به دلیدل اصدور و نرسدید  حقیقدت      لذا چه .(111-119   9  ج3193)همدو  
 برد  از هددداات فطددری و   محروم باتد اما به دلیل بهره بده او  از هداات اک سابی دان حقّ

حقیقت تسلیم البی  از اسالم فطری و فطرت داندی برخددوردار بددوده و همددین موضددوع      
 (.103-100: 3191  هما ) تودموج  نجات و رس گاری او 

آتدکارا  اادن دسد ه دانسد ه      ةدر زمدر را ی برخی از اهدل ک داب   طورکلّ بهدکدارت و   او
کنددد.   مطددرح مددی   آنهدا تر از نجات مسلمانا  رسدمی را بددرای   نوعی نجات نااص االحدّ

طددداای و داگراندددی کددده اعمدددال  ی در بدداب مشددرکانی چددو  حددداتماسددد اد مطهددری ح ّدد
 و ل کددرده اندد  تأمّد   ت انجام دادهدوس ی و انسانیّ انسا  ةه خاطر انگیزخیرخواهانده را صرفاً ب

از نوعی نجدات و رهدداای از عددذاب را    آنهاتده  برخورداری  احاداث وارد خیمطدابق بر
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 (.131: 3191 هما داند ) امکدا  پدذار می
حدی و  ودر ک اب  همچو  کارل رانر بسیار جالبی که اس اد مطهری ةنک   بر همین اساس

از دادفاه ااشا  اسدت  اادن     نجات فس ردفی و بیانگر تمول وکندد  به آ  اتاره مدی نبوت
ای از  و درجده و مرتبده    بود  نوعی خدافونه  اسدت کده بهدره بدرد  از اخالق عالی انسانی

صورت ناآفاهانه باتدد. ااددن بدددا  مبناسددت     ی افر بهخداتناسی و خداپرسد ی است  ح ّ
تدد  بده    به م صدف  آنهاانسفطری  ةهای اخالای ناتی از عالا انسدا  بده ارزش ةدکده عالا

آنهدا نداتد ه باتدد؛     و وجدانی فطری ةخود انسا  توجه به راش صتات خداای است هرچند
بده   آنهامنکر آ  باتد. اان ابیل از انس  تبور خودآفداه خدود ببضی موارد در ی احیاناً درح ّ

 آنهدا نددام و غیررسدمی مسدلما  بدوده و اجدر       نحددو فدم   م فطری  بدهبرد  از اسال دلیل بهره
 فرمااد: می مطهّریاس اد  .محتوظ است

فواددد دارندددفا  اخددالق فاضددله از ابیددل       است که مبارف اسدالمی مددی  جهت از اان
اثر نیسدت.   عدالت  احسا   جود و غیره هرچند مشرک باتند  اعمالشا  در جهدا  داگدر بی

ندوعی در جهدا  داگدر مأجورندد.      ه افراد افر کتر و ترکشا  از روی عناد نباتد بده فون اان
ای از خداپرسد ی   کده خودآفداه باتددند  بده درجده      فونه اتدخا  بددو  آ    درحقیقت اان

 (.19-19: 3191اند )همو   رسیده

کید بدر وجددا  و   أدرحقیقت هما  مطلبی است که کارل رانر با ت اس اد مطهدری بیا  انا
حیا  را برای غیرمسدی  نجات  آ  انجام اعمال اخالای و نیک به دنبالسخ به ندای وجدا  و پا

 کند.   اثبات می
 

   مسیحیّترستگاري در دين  نجات و 9-4

رهداای و پداک تدد     » مسیحیّت تببیر پیروا  دان  نجات و رس گاری و به مسیحیّتدر دان 
پیوندد خدورده اسدت.     «فداده »و  «د خداجسّت»  «فناه ذاتی بشر»چو   با متاهیمی هم« از فناه

ممنوعده   ةبر اان اع قاد است آدم و حوا که در بهشدت بودندد و از میدو    مسیحیّتی کلّ طور به
خوردند و عصیا  امر خدا کردند از بهشت هبوط کرده و با آ  فناه ذاتی بده زمدین آمدندد و    

( که درنهاات خداوندد بدرای   رسد )فناه موروثی های ببدی می نسل به نسل اان فناه به انسا 
مسدیحیا  مب قدندد     فرسد د و دروااد    ها مدی  فرزند پسر خود را به سوی آ   ها نجات انسا 

)ع( توسط مخالتانش به صلی  کشیده تد  اان به صدلی  کشدیده تدد      وا ی عیسی مسیح
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اادت  نه ها از فنداه بدود کده در    )ع( برای نجات انسا  های عیسی مسیح به دنبال رنج و مرارت
هدا فددا کدرد. )فداده( و      خاطر فناه ذاتدی انسدا    )ع( خود را بر باالی صلی  به عیسی مسیح

فناه ذاتی بشر کده از آدم و حدوا بده وی     مسیحیّت در دان  .تد آنهافناها   «ةارکتّ»  درواا 
 .(191 :3199  الیادهرود ) تمار می اامانی به نوعی کتر و بی  رسیده است
  نجات و رس گاری صرفاً از طرادق کلیسدا   مسیحیّتت دانی   سنّحال که در درو درعین
ا در درو  دادن  مّد ا اسدت ر )ع( میسّد  عیسی مسیح« صلی »و « دتجسّ»و « فداه»های  و آموزه
و کلیسدا را نپذارف ده و    مسدیحیّت اند که اان انحصدارفراای   رانی وجود دات هم تکّ  مسیحیّت

 عبارتند از:که با مشکالتی مواجه ساخ ه است  نقدهاای بر آ  وارد کرده و اان آموزه را
  نجات بشرات تنهدا از راه رندج کشدید  عیسدی     مسیحیّتفداه در  ةبر اساس نظرا .3

)ع(  تود. آاا اان درست است که عیسدی مسدیح   ق می)ع( بر باالی صلی  محقّ مسیح
سدت  حق فناه کدارا  ا   که عذاب تودل مجازاتی عنوا  اک ناا  و جااگزان م حمّ به
تومداس  »اابدل جمد  اسدت.    « عددالت خداوندد  »ه با ئلاره نیاب ی( و چگونه اان مس)کتّ

تااسد گی و  »بده متهدوم     اان نظراه» فواد: مورد می م الّه مباصر مسیحی دراان« میشل
فذارد که خددا خدو  مسدیحی را     زند چو  فرض را بر اان می آسی  می« عدالت خدا

هنجاری کده مب ندی بدر تدکنجه و      تا با روش نابه فناه بوده طلبد که از هر جهت بی می
   .(31 :3199)میشل توماس  « مرگ سرخ است  فناه داگرا  را جبرا  کند

اا موروثی و سراات فنداه از حضدرت آدم بده    « فناه ذاتی» ةپذارش نظرا  داگر ازطرف
غیرمنطقدی و خردسد یز بدوده     (  امری3-11ک اب مقدس  رومیا   ها ) نسل تمام انسا 

 )کربالادی   ا الزم باتد کسی داگر تاوا  اادن آلدودفی و اهاندت بده خددا را بپدردازد      ت
هدا دارای فطدرت    های دان اسالم که انسا  ( و درحقیقت اان مطل  با آموزه11: 3130

 فونه تناس  و سنخی ی ندارد.   پاک و الهی هس ند هی 
ادادا  بدرای رسد گاری و    توانند بپذارند که تالش پیروا  ساار  بسیاری از افراد نمی. 1

نجات  محکوم به تکست باتد؛ صرفاً به اان دلیدل کده تبدالیم ادک دادن خدا ّ را       
اندد.   اند و برای رس گاری راهدی را کده آ  دادن توصدیه کدرده اسدت  نپیمدوده        نشنیده
کنندد و بده    بسیار مردا  و زنا  صالحی که بر اساس مدوازان اخالادی زنددفی مدی     چه

دهدد کده دادن     بس گی دارند. زندفی اان افراد نشا  می ما  و دلخداوند و اولیای او اا
عمدل کدرده اسدت )پ رسدو       « نهاام حوّل کرد  زندفی انسد »آنها به وعد  خود ابنی 

3199 :011.) 
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  نجدات و  مسدیحیّت کده بیدرو  از کلیسدا ادا      دد  مسدیحیّت  ةانحصارفرااان ةدر برابر نظرا
در عصر حاضر برای بسدیاری از انداشدمندا      د(9:  30رس گاری وجود ندارد )انجیل اوحنا 

فراادی داندی در    فراای داندی و کثدرت   ابول نبوده و دو دادفاه تمول ها  مسیحی اابللّأو م 
 است. تدهارائه  مسیحیّتات و کالم جداد الهیّ

 گرایي کارل رانر شمول ة( و نظری1691 – 1692م )شورای واتیکاني دوّ ةبیانی 3-2-1

ت پس از جنگ ار  بیس م در اروپا و رواکرد کاس ن از اخ الفدات ادادا  بدا    الوّتح به دنبال
کید بر دادن  أت ه به اخالق و مبنوات در عصر حاضر در برابر مکات  الحادی اکداگر و توجّ

ادرار   مسدیحیّت ما  مباصدر  م کلّ کید انداشمندا  غربی  مخصوصاًأمورد ت های دانی آموزه و
( بود کده  3191-3191) مفیری تورای واتیکانی دوّ تکل  اج آ تران ن ا از جمله مهم .فرفت

اادن تدورا    نوسازی کلیسای کاتولیک به مق ضای نیازهای عصر جداد بدود.   هدف اصلی آ 
فراای نجات  برخوردار بود کده   تمول ةمب کر نظرا« کارل رانر»دی از جمله از مشاورا  م بدّ

رد ابلی کلیسا در برابر مسلمانا  تغییر اافدت و  بات اان تورا  رواکاعالم مصوّ با درنهاات و
از مسلمانا  خواسدت تدا    د که با اسالم مش رک است دبا اتاره به برخی از باورهای دانی آنها  

برای حتد  و تقوادت     های فذت ه را فراموش کنند و همگی با اخال  اخ الفات و دتمنی
در   بات اادن تدورا  و در مصدوّ  صلح و آزادی بکوتند های اخالای  عدالت اج ماعی  ارزش

 ارتباط مسحیا  با مسلمانا  چنین آمده است:

مسیحیا  بااد به مسلمانا  با داده اح رام بنگرند و آنا  را ارج نهندد. مسدلمانا  و مسدیحیا     
بدا بشدر    پرس ند که آفرادفار آسما  و زمین  تواندا و مهربدا  اسدت و    خدای واحدی را می

اامدا  خدود را بده      ی او باتدند و هدردو  آنهدا تند تسلیم فرمکو هردو می سخن فت ه است.
: 3199هسد ند )تومداس  کنند و در ان ظدار روز داوری و رسد اخیز مردفدا      ابراهیم اس ناد می

331– 331.) 

 ةی کده بدر نظراد   ااز طدرف کلیسدای کاتولیدک و نقددها      ه بده چندین رواکدردی   با توجّ
داددفاهی   مسدیحیّت  در کدالم جدادد     فراای نجات تمول ةانحصارفراای وارد است  نظرا

نجدات و رسد گاری و    ةسدازد  امدا دامند    منحصر می مسیحیّترا به دان « تانیّحقّ»است که 
ی خدا در عیسدی  که تکل کامل آ  از طراق تجلّ درا   رحمت و بخشش الهی  تببیری فیض به

ی کسدانی کده    ّد تامل حامل پیروا  داگر ادادا  و ح  د  )ع( در اخ یار بشر فذات ه تده مسیح
)ع(  تود. ابنی کسدانی کده ابدل از عیسدی مسدیح      اند  می بوده )ع( د عیسی مسیحابل از تولّ
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توانندد رسد گار تدوند.     مدی   اند نیز به دلیل امید به رهور مسیحای موعود و ااما  بده او  بوده
فدرد   همانند انحصارفرااا  بر نقدش منحصدربه   کنند  مسیحیانی که از اان دادفاه طرفداری می

ورزندد و   خداطر فنداه ذاتدی آدمیدا  تاکیدد مدی       هتدد  وی بد   )ع( و فدا د عیسی مسیحجسّت
حال بر اان باورند که آثار و مناف  اان ااثار و از خود فذتد گی و اادن فدیض جداودا       بااان
)هیدک    «نیسدت محددود   کنندد  طور آتکار به آ  ابراز ااما  مدی  هرفز به کسانی که به  الهی
3193: 393). 
( از انداشدمندا  مباصدر   3130 – 3110) فراای مسیحی را غالباً به نام کدارل راندر   ولتم
 آنهدا مشکالت  رانر آ  است که الهیّات بااد برای مردم و حلّ ةدغدغ .زنند پیوند می ککاتولی

بدر   پردازا  که مب قد به برخورد تمدنها هسد ند   وی برخالف ببضی نظراه کار فرف ه تود. هب
تدوا    مدی  های اساسدی میدا  ادادا  مخ لدف      سری مشابهت دهی به اک جهت آ  است که با

او در خصو  نجات و رسد گاری   (Fletcher, 2005: 235) اخ الفات پیش رو را کاهش داد
 فواد: چنین می

 ةتدوا  رسد گار تدد  کلمد     اک دان مطلق است و از راه هی  دادن داگدری نمدی    مسیحیّت
کده بده خداطر     د )ع(  و جاودا (  در اان عیسی مسیح )فیض نامخلوق فرد خداوند به منحصر

 ةتنهدا مدا را بدا اادن کلمد      نده  مسدیحیّت  .د اافتتجسّ دها مصلوب تد انسا  ةفناه ذاتی هم
در  )ع( اج ماعی الزم را برای حضدور عیسدی مسدیح    ةفرد آتنا ساخت  بلکه زمین منحصربه
ق همدین  نجات اابند و برای تحقّد  آنهاانس ةفراهم آورد و خداوند ماال است هم آنهامیا  انس

ای پرداخدت و خداوندد برکدات فبدل رسد گاری       ارهکتّ )ع( رس گاری فرافیر بود که عیسی
و از مدرگ و سدلطنت او هدی  نشدنیده      )ع( ی کسانی کده از عیسدی  )ح ّ نهااانس ةبخش هم

 .(031: 3199 )پ رسو   باتند( نمود

از   نهااانسددشددش آ  بدده و چگددونگی هدادده و بخ« فددیض و رحمددت خداونددد»ئلة مسدد
فراادی   تدمول » ةموضوعات محوری نجات و رس گاری مسدیحیا  و غیرمسدیحیا  در نظراد   

کده تمدام    دفیض مخلوق و همگانی خود   وی مب قد است که خدا افزو  بر .است« کارل رانر
 ای خدا ّ  صورت هداده  به آنهافیضی دارد که از آغاز آفرانش انس د جها  را در برفرف ه است

بده اتد راک    ةبخشی از وجدود خددا و ن یجد     فذات ه است و چو  اان فیض آنهاجود در و
خدا جاودا  است و تدکل کامدل آ  در وجدود     همچو نامخلوق بوده و  فذات ن خداست 

خددا در   و( Rahner,1968: 126-127) د ااف ده اسدت  ی تدده و تجسّد  م جلّ )ع( عیسی مسیح
نشدا  داده اسدت و اوج اادن     آنهاه انسد واسدطه همدین فدیض بد     خدود را بده    سراسر تداراخ 
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ای نشدکت ه تشدبیه    بده دانده    )ع( است. رانر آدمی را در اان حالت د عیسیسازی تجسّ آتکار
توانندد   افراد بشدری مدی   و رسد کند که در جراا  زندفی به فبلیّت و درک فیض الهی می می

ر عمق وجود خدود  طور غیرصراح د )ع( ارهار صراح فیضی را که همیشه به در عیسی مسیح
مشاهده فیض خدا بدان صورت اسدت کده هدر کدس در هدر      . مشاهده کنند کنند  تجربه می

 ةچده اجداز   کند و به او اارار کرده و ااما  دارد. چنا  دانی در ال  خواش خدا را انکار نمی
را در درو  خدود مهیّدا سدازد       آپذارش اان فیض را در درو  خود بدهد و ترااط تکامدل  

اسددت « نددام مسددیحی فددم» اددک  درحقیقددت یض پدددر در پسددر را درک کددرده وهمددا  فدد
Wong,2001: 36) (. 

 کارل رانر و نقش وجدان و اخالق 3-2-2

 و نجدات غیرمسدیحیا     آنهارانر در مورد فیض خدا در درو  انسد  با توجه به دادفاه خا ّ
نقش محدوری    ضدر تحقق و پرورش و پاسخ داد  به آ  فی  «وجدا »و « اخالق» ةدو مقول
تالتی فراطبیبی برای نجات است و خداوندد   چراکه هر عمل اخالای و مثبت انسا   دارند؛

بده دلیدل    آنهاانسد  ةکند. دروااد  همد   لطف فراطبیبی خود را از اان طراق به تخص عطا می
  از محبّت الهدی سرتدار هسد ند و خدافونده تدد        فیض نامحدود الهی در درو  خودتا 

ابدراز کدرده و    آنهات درونی و وجدانی خودما  را به داگر انسست که اان محبّبدان ترتی  ا
اسدت  « ت به خدامحبّ» آنهاو داگر انس« ت به همسااهمحبّ»درحقیقت   برای مثال .نشا  دهیم

الیّدت و  فبّ ةنشدان   تدود و اادن عمدل    موفق به اان کار مدی   و فرد غیرمسیحی به کمک خدا
ت را در درو  خودمدا  طدرد کدرده و    افر اادن محبّد   حضور خدا در وجود تخص است و

لدذا تمدام    .ت به خددا را در درو  خدود سدرکوب کدرده اادم     درحقیقت محبّ  سرکوب کنیم
 اانه و...ددوس ی  اعمدال خیدر و خیرخواهانده  نیّدت صدا      نوع همچو   مصاداق افبال اخالق

کده وجددا  ادک بدوداای      نیزمدا   عنوا  مثال با خداست. به نهااانسدوس ی و محبّت ما  بیانگر
دهد که ااما  و دان فبلی او حق است  همین از او پذارف ده اسدت و درحقیقدت     فواهی می

 Rahner) همین ندای وجدا   ام داد کار روح و فیض خددا در هدداات هدر انسدانی اسدت     

1974: 274.) 
ای  ا تجربده با انجام اعمال اخالای و خیر و پاسخ به ندای وجدا   بدا خدد   نهااانسبنابراان 

کنند که کمال آ  در عیسدی وجدود دارد    با چیزی ارتباط پیدا می کنند و تلواحاً م بالی پیدا می
کندد کده وی    ولی حقیقت رازآلود مسیح را درخواسدت مدی   غیرمسیحی است عو فرچه فرد
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آتددکارا مطلّبندد ولددی   خددا کمدال فدیض خداسددت. مسدیحیا  از ااددن خدود آتکارسددازی     
ندام محسدوب تدده و درحقیقدت از      اتاره دارندد و فدم   موضوع تلواحاًغیرمسیحیا  به اان 

 ندام   مسدیحی فدم   .(Fletcher, 2005: 241-242)هسد ند   مسیحیّتاعضای غیررسمی کلیسای 
نده آداب و رسدوم    مسدیحیّت  دی اسدت کده درک روتدنی از حقیقدت     م بهّد  مسیحی کامالً

: 3131 ات اسدت )راچداردز   نجد  ةتااسد    خاطر لطف فراطبیبدی خددا   راهری آ  دارد و به
331). 

نیست و بدرای رسد گار تدد   تدکل      «صرفاً درونی» اک امر  به اع قاد رانر  ااما  دانی
که تدامل اع قدادات و    داج ماعی آ  نیز ضرورت دارد و اان تکل اج ماعی همواره در دان  

تدی از  واجدد درجدات مخ ل    کده ادادا  مخ لدف     تود. از آنجا ی میم جلّ د آداب عملی است
صدحیح بدا   ة که براراری اک رابطد  د  واجد درجات مخ لتی از اوانین ترعی  حقیقت هس ند

ات اهدودی در  طدور کده عددم خلدو  الهیّد      ا هما نیز هس ند. امّ دکنند خداوند را تسهیل می
اهوداا  با خداوند ااجاد نکرد  عدم خلدو    ةمانبی در راه مواجه مسیحیّت دورا  پیش از 

اادن   ؛کندد  نمی ااجاد پیروا  اان اداا  با خداوند ةمباصر نیز مانبی در راه مواجهات اداا  الهیّ
همده ادا   »ادانو     جدا  چراکده در اادن   لطف و رحمت الهی باتند؛ ةتوانند واسط اداا  نیز می

 .(039: 3199 )پ رسو   حاکم نیست  «هی 
  اان است کده  «منا مسیحیا  فم»رانر مب قد است که اکی از مراحل تکامل ااما  مسیحی 

آنچه اامانشا  وااباً مبطوف به آ  است  آفاه سازام و پااه و اساس اامانشدا  را    ااشا  را از
نام بده درک خواشد ن نائدل تدود  الزم      . برای اانکه اک مسیحی فمکنیمبر خودتا  آتکار 

و لطف خداوندی را هم در تکل درونی آ  ابنی تجسّد و هم در تدکل   مسیحیّتاست که 
رتر تدر و مدؤثّ   تدر  خدالص   روتدن  مسیحیّتزارا کسانی که درکشا  از  .ج ماعی آ  بشناسدا

نام امکا  و مجدال رسد گار تدد  را     بیش از مسیحیا  فم  ترط اکسا  بود  ترااط باتد به
 .(Rahner, 2005: 76) دارند
وق در خدا را به تکل فیض ندامخل « دتجسّ» ةتوا  نظرا نمی  های ارآنی توجه به آموزه با

ی و د و جداودا  بده تدکل مدادّ    توا  پدذارفت خددای مجدرّ    چراکه نمی عیسی)ع( پذارفت؛
تدوا  پدذارفت کده بدازتبراف فدیض الهدی        جسمانی در عیسی مسیح راهر تود. فرچه می

در ادرآ  کدرام تناسد  و    « آاده الللسدت  »ادا  « آاده میثداق  »توسط رانر با مضمو  و مح دوای  
 سازفاری دات ه باتد.
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گيرینتيجه.4

فیری فت گوهدای سدازنده و کارآمدد بدین ادادا  مخ لدف در        با توجه به ضرورت تکل
کده ضدرورت آ  پدس از     د  جهت کاسد ن اخ الفدات و رسدید  بده صدلح و ثبدات جهدانی       

فت گدوی ادادا  مخ لدف از جملده اسدالم و       ةزمیند  دهای جهانی بیش ر احسداس تدد   جنگ
در جهت رسدید  بده ادک فت گدوی       وهاتناسی اان فت گ که آسی  فراهم فرداد مسیحیّت

ضروری است. ازجملده    محور برای تناخت و تتاهم به ر پیروا  هردو دان سازنده و تبامل
کده هدردو   اسدت  و باطل بود  طرفین فت گدو   رواکرد و نگاه حقّ  های اان فت گوها آسی 
 .دانس ند یخود بودند و طرف مقابل خود را باطل م نجات و انیّتاثبات حقّ به دنبالطرف 

منداف    درحقیقت برای رسید  به اک فت گوی سدازنده و کارآمدد کده ب واندد دغدغده و     
صداداانه در فت گوهدا تدرکت کنندد و درنهاادت بدا         مین کند و هدردو أمش رک طرفین را ت

و باطل به اکداگر پرهیز کدرده   اان است که از نگاه حقّ نظراات اکداگر را بپذارند   اع ماد
 مبدانی مشد رک اع قدادی و داندی همچدو  اع قداد بده خددا و روز رسد اخیز          و با توجه به 
توانندد اکدداگر را اهدل     دات ن اعمال اخالای و خیدر  مدی   و  مبنوات و اخالق خداپرس ی 

 نجات و رس گاری ببینند.
به دلیدل ضدبف    «اسالم»زما  ابنی  چه افرادی به دان حقّ چنا   های اسالم از نظر آموزه
چده اادن عددم     چندا     دست نیاف ند و به آ  علم و مبرفدت پیددا نکردندد    فکری اا محیطی

تبصّد  و   اابی به دان حقّ  ناتی از اصدور و کوتداهی آنهدا نباتدد و در برابدر حدقّ       دست
جداهال   »نده   خواهند بدود « جاهال  ااصر»لجاج ی ندات ه باتند  نزد خدا مبذور بوده و از 

ّا مُعنّذّّبي َ حيّن    » ةترات ةو آا« بح عقاب بال بیا ا»عقلی  ةچراکه بر اساس ااعد ؛«مقصّر ما کَ 
  بده تببیدر ادرآ    . دانسدت « ماهل عدذاب و جهدنّ  »را  آنهاتوا   نمی (31 )اسراء: «نَبعثَ رَسوال

از چندین   مطهّدری اسد اد   .هسد ند « مُرجو  المدرال »اا « مس ضبتین» ةدر زمر  جاهال  ااصر
ن  مبنای عام و لغدوی برخدوردار بدوده و در برابدر داد      )غیرمسلمانا ( که از اسالم به افرادی

و اعمال آ  دان را خالصانه برای کس  رضداات   تسلیم هس ند فطرتاً  محیط و خانواده خود
حدقّ زمدا  بدرای آنهدا آتدکار       ای و اا ترااطی  دان چنانچه در مرحله د خدا انجام می دهند

 دا  بپذارند و عناد و لجداج ی نداتد ه باتندد   ر در مقابل آ  نیز تسلیم بوده و آ  تده  و فطرتاً
 توانند اهل نجات باتند. کنند که می تببیر می« مسلمانا  فطری»به 

 «کدارل راندر  »  با توجه به ان قادات وارد بر انحصارفراای جزمی کلیسدا  مسیحیّتدر دان 
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تبراتدی   کندد و بدا بدازخوانی و    را ارائه مدی « نام مسیحیا  فم»و « فراای نجات تمول» ةنظرا
خود را با بشراّت بده    داند که خدا از طراق آ  را فیضی می آ   «فیض و لطف الهی»جداد از 

تدکل   اان فیض جاودا  و غیرمخلوق وجود دارد و نهااانسدرو  تمام  ات راک فذات ه و در
هما  آفرانش تمدام    و فیض مخلوق خدا کامل اان فیض در وجود عیسی تجسّد ااف ه است

چده   که مسیحیا  با ااما  به تجسد عیسی رس گار تده و غیرمسیحیا  چندا   ستمخلواات ا
و از اعمدال اخالادی خیدر و نیدک برخدوردار       به اان فیض و ندای درونی خود پاسخ دهندد 

رو بدر   توانند از فیض و رحمت الهی برخودار تده و اهل نجات باتدند. از همدین   باتند  می
 دارد. ا ّکیدی خأت« وجدا »و « اخالق»متاهیم 

دت ادک دادن ادا تدرابت  نجدات و      انیّ  هردو در عین تأکید بر حقّو رانر مطهّری اس اد
« تدناخت » ةمسئل  دوهرمش رک  ةنقط .دانند میدان و ترابت ن اکرس گاری را منحصر به 

کده بشناسدد و بداندد  از     آ دو  ندام آ  انسدا  غیرمسیحى اسدت کده بد    اسدت. مسدیحى فم
تود و مسدلما  فطدری نیدز آ  غیرمسدلمانى      یرخوردار و اهل نجات مفیض خدا و مسیح ب
  از نددوعى تسددلیم فطدری برخدوردار تدده و      «اصور در تناخت حددقّ »است که به خاطر 

نقددش   الم()علدیهم السّد   «پیامبر اسالم»و « مسیح عیسی»  . در اان نجاتنجات است ةتااس 
توند. در هردو دادفاه  رعاات اخدالق   یرس گاری تناخ ه م ةو درواا  واسط رندمحوری دا

منکدرا   ای کده   فونه بهدارد ای  نقش عمده  ها و فناه یو انجام اعمال نیک و نیز پرهیز از زت 
 .توانند اهل نجات باتند یه با ترااطى  مخدا و کافرا  نیز در هردو نظراه  الب ّ
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