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چكيده 
از جمله مباحثی که نقش مؤثّر و سازندهای در تأثیر و کارآمددی فت گوهدای ادادا
خصوصاً اسالم و مسیحیّت و چگونگی ارتباط پیروا ااندو دان مدیتواندد داتد ه
باتد تبیین جااگاه نجات و رس گاری و سرنوتت پیروا ااندو دان و بده تببیدری
بحث «تمولفراادی نجدات» اسدت کده بدا بررسدی و آسدی تناسدی فت گوهدا و
ارتباطات صورت فرف ه بین اداا مخ لف مخصوصداً اسدالم و مسدیحیّت اکدی از
اان آسی ها نگاه و رواکرد «حقّ و باطل» بود طرفین فت گو به اکداگر است کده
در اان مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به دنبال تبیین مبانی مش رک اع قدادی و داندی
اسالم و مسیحیّت هس یم .با توجه به م و دانی و علل و تدرااطی خدا ّ پیدروا
هر دو دان میتوانند اهل نجات و رس گاری باتند در ن یجه م تکّرا هردو دان بدا
رواکردی م تاوت که مبنی بر پذارش صداداانه اکدداگر و پرهیدز از نگداه حدقّ و
باطل است در فت گوها ترکت کرده و میتوانند از منداف مشد رک فت گوهدا -کده
تقوات صلح و ثبات و عدالت جهانی است -بهرمند توند.
اس اد مطهّری از غیر مسلمانانی که به دان حقّ زما (اسالم) دست نیاف ه و مبرفدت
پیدا نکردهاند چنا چه اان عدم دس یابی و مبرفت بهدلیل تقصیر و کوتاهی و عنداد
اا تبصّ آنها نبوده و فطرتاً در برابر حقّ تسدلیم باتدند باتوجده بده خداپرسد ی و
صدق نیّت و اعمال نیک و اخالای خود میتوانند اهل نجات باتند کده از آنهدا بده
«مسلمانا فطری» تببیر کردهاند .در دان مسیحیّت کدارل راندر از م کلّمدا مباصدر
مسیحیّت کاتولیک با طرح نظرادة «تدمولفراادی نجدات» و بدازخوانی و تبرادف
* اس اداار فروه فلسته و حکمت اسالمی دانشگاه میبد
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جدادی از متهوم «فیض جاودا الهی» در درو انسانها غیرمسیحیانی را که به اادن
فیض الهی و ندای درونی و وجدانی خود پاسخ داده و به خدا ااما دات ه باتدند و
اعمال اخالای نیک انجام دهند «مسیحیا فمنام» نامیده است و مدیتوانندد نجدات
اابند.
کليدواژهها :فت گوی اسالم و مسدیحیّت نجدات و رسد گاری مسدلمانا فطدری
مسیحیا فمنام.

.1مقدمه 
باتوجه به اانکه در جها امروزی خصوصاً ترق آسدیا کده مهدد رهدور ادادا ابراهیمدی و
توحیدی همچو اهودات مسیحیّت و در نهاات اسالم است روزبهروز تداهد تدبلهورتدر
تد اخ الف کشورها و در نهاات جنگ و ا ل و کش ار بشرات در اان منطقه هسد یم کده
راشه در اخ الف عقیدتی و دانی آنها دارد ااف ن راهکار و راهحلّهاای بدرای بدرو رفدت از
اان وضبیّت بسیار درخور توجه است و بهنظر مدیرسدد اکدی از اادن راهکارهدا در بحدث
فت گوی اسالم و مسیحیّت و ارتباط سازندة پیروا آ دو توجّه بده نقداط مشد رک اع قدادی
مش رک و اج ناب از پرداخ ن به اخ الفات است که اکی از اان نقاط مش رک بحث «نجدات
و رس گاری اا هما فوز و فالح» است بهفونه ای که ب وانیم اان فت ما را بین پیروا ادادا
مخ لف مخصوصاً مسلملنا و مسیحیا تبیین و نهادانه کنیم که اکثر اا به تببیری اراد بده
اتتّاق آ ها در نهاات از نجات و رس گاری و بهشت الهی پس از اان دنیای فدانی برخدوردار
هس ند و عقااد و اعمال دانی و مذهبی آنها کامالً باطل و پوچ نیست و هر ادک باتوجده بده
سنّت دانی خود میتوانند به حقااقی دست ااف ه و در نهاات به نجدات و رسد گاری ادا بده
تببیر ارآنی آ به «فوز و فالح» برسند.
پس از جنگهای جهانی اوّل و دوّم که ملیدو هدا نتدر در اروپدا و داگدر منداطق از بدین
رف ند جامبه جهانی و م تکّرا و اکثر سیاسدتمددارا برادراری صدلح و ثبدات و تشدکیل
جامبه ملل و در نهاات سازما ملل را وجهة همّت خود ارار دادندد و بدا چندین رواکدرد و
پیشزمینههاای بود که در خصو چگونگی تبامل و برخورد با داگر ادادا و پیدروا آنهدا
به اان ن یجه رسیدند که برای کمکرد تنشهای بینالمللی و رسید به صلح و ثبدات پااددار
در جها بااد در چگونگی ارتباط و نگاه ما بده داگدر ادادا تجداددنظر کندیم و در جهدت
رسید به اهداف اصلی خود -که صلح و ثبات در کل جها است -از نگاه حقّ و باطدل بده
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اکداگر از نظر اع قادی دست بردارام .بدا چندین رواکدردی در بدین م تکّدرا و م کلّمدا
غربی و جها مسیحیّت بود که بحث «فت گوی اداا »(نه منارره و جددال و اندذار و تبشدیر)
فراهم تد؛ فت گوای که پیشفرض و هدف نهاای آ درک و تناخت م قابل اکدداگر و در
نهاات پذارش واابی اکداگر باتد .برخالف روابط ابلی اسالم و مسیحیّت که هر کددام از
طرفین آ فاه که با اکداگر بحث میکردند به دنبال اان بودندد کده داددفاه اع قدادی و نظدر
خا ّ خود را بر طرف مقابل تحمیل کنند .برهمین اساس در نهاات در سدال 3191مدیالدی
با تکلفیری تورای واتیکانی دوم ( )3191-3191رواکرد خصمانه کلیسدا در برابدر داگدر
اداا بهواژه اسالم تبدال اافت ) .(Michael, 2011:.69هددف آ تدورا نوسدازی کلیسدای
کاتولیک به مق ضای نیازهای عصر جداد بود کده در آ تدورا اسدقتانی از سراسدر جهدا و
مهمانانی از داگر اداا همچو اسالم و اهوداّت ترکت دات ند و درحقیقت هدف اصدلی و
نقطة مش رک چنین تالشهاای دستاابی به اک فهم مش رک و فت گدوی سدازنده اسدت و
امروزه فت گوی اسالم و مسیحیت از مسئله جزئدی و حاتدیهای بده اکدی از مسدائل اصدلی
مسلمانا و مسیحیا تبدال تدده و از فردهمداایهدای اتتّداای بده نشسدتهدای م بددّد و
فت گوهای رودررو و میزفردها تغییر تکل داده است (نصر .)11 :3131
بهدنبال برفزاری جلسات م بدّد فت گوهای اسالم و مسدیحیّت و ارتبداط بیشد ر آنهدا بدا
اکداگر اکثر م تکّرا و انداشمندا اان حوزه به اان ن یجه رسیدند که برای دستادابدی بده
اک فت گوی سازنده و کارآمد طرفین بااد از موضوعات اع قادی و کالمی صدرف همچدو
توحید و تثلیث و تجسّد و مشابه چنین عناوانی دوری جس ه و در مقابل در جهت رسدید
به صلح و ثبات جهانی و اخالق و عدالت در جوام بشری و جها به موضوعاتی همچدو
امنیّت و اخالق حقوق بشر نهاد خانواده محیط زاست مبنوات در جوام و ...که دغدغده
مش رک طرفین است بپردازند.چراکه پرداخ ن به موضوعات کالمی ن ااج مؤثّر و اابدلابدول
مش رک را به دنبال ندارد .در اان مقاله در جهت دستاابی بده فت گوهدای سدازنده درصددد
تبیین اان موضوع هس یم که چنا چه طرفین فت گو و پیروا اسالم و مسدیحیّت ابدل ازهدر
چیز و اا طرح هرفونه بحثی در موضوع «نجات و رس گاری» به اک دادفاه مش رک رسدیده
باتند و هراک طرف مقابل خود را اهل نجات و رس گاری و بهشت جاودا خدا بداندد و
از نگاه حقّ و باطل و بهشت و جهنّمی بود نسبت بده اکدداگر دوری کنندد اطبداً چندین
رواکردی در پذارش صاداانه نظرات اکداگر و رسید به فهم مش رک و در نهاادت اح درام
واابی به اکداگر نقش بهسزاای دارد و «فت گوی دانی» به مبنای واابی تحقّدق مدیاابدد .از
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همین رو است که با تأکید بر نقاط و دغدغههای مش رک هر دو طرف میپذارند کده اسدالم
و مسیحیّت هردو واجد حقااق و مناب اخالای و مبنوی هس ند که پیروانشدا را مدیتوانندد
بدده رسد گاری برسددانند ( .(Ayoub ,2004: .31در ااددن تحقیددق بددا روش تحلیلددی-تطبیقددی
کوتیدهاام مبانی مش رک آموزة نجات و رس گاری را برای رسدید بده فت گدوی سدازنده و
کارآمد بررسی کنیم.
در طول تاراخ اسالم و مسیحیّت به جهت نزداکتر کرد پیروا خدود بده اکدداگر در
م و اع قادی و کالمی خود به بحث نجات و رس گاری پرداخ ه و بر پدذارش اکدداگر بدر
اساس اان آموزه (پلورالیسم نجات و رس گاری) در سنّت دانی خود تأکید کردهاند .بهعندوا
مثال در دان اسالم در ارآ کرام فروهی به عنوا مس ضبتین اا «مرجو المدر ال» مبرفدی
تده و بزرفانی همچو اس اد مطهّری در ک اب «عدل الهی» پیروا ساار اداا را با تدرااطی
خا ّ «مسلمانا فطری» مبرفی کردهاند؛ اا در دان مسیحیّت در بحث تمولفراای «کدارل
رانر» بحث «مسیحیا فمنام» را مطرح کرده و انحصارفراای جزمدی کلیسدا را کده نجدات را
صرفاً ازطراق درو کلیسا میسّر میداند ردّ کرده است.

.2پيشينةتحقيق 
بهطورکلّی در طول تاراخ اسالم از اب دا تا عصر حاضر روابط اسالم و مسیحیّت بهعندوا دو
دان وحیانی و ابراهیمی لزوماً با موفّقیّت و تحمّل اکداگر همراه نبدوده اسدت و اادن عددم
موفّقیّت ناتی از دادفاههای خا ّ اادندو در خصدو جااگداه خدود و رسدالت جهدانی
دات ن هر کدام بوده است .بر اساس چنین دادفاهی رواکرد هرکدام نسبت به داگری اادن
بود که اکی حقّ است و داگری باطل؛ و اا اکدی بده نجدات و رسد گاری و بهشدت خددا
دست پیدا میکند و داگری جهنمی اسدت؛ بدهفوندهای کده اکدی از آمدوزههدای مسدیحیّت
کاتولیک اان بود که «خارج از کلیسا نجاتی وجود ندارد».
بنابراان باتوجه به رواکرد رسالت جهانی داتد ن هدر کددام افدر فت گدوای هدم انجدام
میتد حالت دفاعی داتت و فت گوهاای هم که انجام میتد میتوانست عناوانی همچدو
موعظه ارتاد دعوت و اا اح جاج و جدل دات ه باتد و مسلمانا براساس آاة  311سدورة
نحل « :ادعُ إِلىٰ سَبيلِ رَّبِكَ ّبِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنََةِ ۖ وَجنادِل ُم ّبِنالتي هِن َ أَحسَن » وریتده
دات ند که با پیروا داگر اداا با روش حکمت و موعظة حسنه و جددال احسدن برخدورد
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کنند .در مسیحیّت نیز کلمه «تبشیر» وجود داتت که آ هدم ندوعی دعدوت تلقدی مدیتدد.
بنابراان در اان نوع ارتباطات و فت گوها ترکتکننده م کلّمی بود که مدیخواسدت عقاادد
طرف مقابل خود را ردّ کرده و از درس ی اع قاد خود دفاع کند (محقّق دامداد  )31 :3131بدا
چنین رواکردها و پدیشفدرضهداای تدا ابدل از تشدکیل تدورای واتیکدانی دوم در سدال
3191روابط بین اسالم و مسیحیّت برپااه فت گدوای کده منجدر بده درک م قابدل و پدذارش
اکداگر و در نهاات تناخت و اح رام م قابل باتدد نبدود؛ بدهفوندهای کده تداهدام ادبیدات
رداّهنواسی در ار سوم هجری (نهم میالدی) رواج اافت تا آنجا که از ار چهدارم هجدری
به ببد در اغل آثار م کلّما فصل اا فصدولی بده ردّ مسدیحیّت اخ صدا اافدت (السدید
.)91 :3131
پس از تشکیل تورای واتیکانی دوّم و در نهاات بیانیة تدورا در چنددان بندد و تبددال
رواکرد ابلی مسیحیّت و پذارش مسدلمانا بده عندوا کسدانیکده پیدرو دادن ابراهیمدی و
اک اپرست هس ند و آنها نیز میتوانند به نجات و رس گاری و فیض الهی دسدتاابندد روش
و نگاه مسیحیا که مب نی بر فت گوی اکطرفه و تحمیل عقااد تبشیری خود بر داگدر ادادا
بود تغییر اافت و در سال 3191پدا پدل تشدم در واتیکدا دبیرخانده فت گدوی ادادا را
تاسیس کرد و پس از آ کمی های را بدرای فت گدوی مسدلمانا بده آ افدزود و در پدی اادن
تحول بنیادان -که واتیکا تا پیش از اان نجات و رس گاری را منحصدراً در اخ یدار کلیسدا
میپنداتت ( (Sullivan, 2002: 47باب فت گو را با پیروا داگدر ادادا فشدود و فت گدو بدا
مسلمانا در دس ور کار واتیکا ارار فرفت و ارتدوکسها و برخی از فرادههدای پروتسد ا
نیز از آ اس قبال کردند .ازهمینرو به اک سری فت گوها و میدزفردهداای کده فدارز از هدر
فونه تبص و پیشداوری بود روی آوردند و به دنبال آ م تکّرا و انداشدمندا مسدلما
هم در سلسله نشستها و فت گوهاای که به همّت مرکز فت گوی اداا سدازما فرهندگ و
ارتباطات تشکیل تده است رواکرد و نگاه ابلی خود را تغییر داده و برای رسید بده نقداط
و ن ااج مش رک در اان فت گوها ترکت کردهاند و امروزه اکی از مهمتدران مسداالی کده در
اان زمینه میبااست بیش ر مدورد توجده ادرار فیدرد مسدئلة نجدات و رسد گاری ادا همدا
دستاابی به سبادت اخروی و بهش ی بود طرفین فت گو است .باتوجده اادن موضدوع کده
درواا بین«حقّانیّت» اک دان و «نجات و رس گاری» پیروا آ دان تتاوت اساسی وجدود
دارد.
در زمینة فت گوی اداا جدای از تبددادی مقالده ادا مجموعده مقداالت ادک تحقیدق و
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منسجم و جام که دربرفیرندة اغل مساال و مشدکالت فت گدوی ادادا از ابیدل :علدل و
زمینهها و موان فت گوی سازنده بحث رواکرد و نگاه طدرفین بده اکدداگر اولوادتبنددی
موضوعات مش رک (اع قادی سیاسی اج ماعی اخالای) اا آسی تناسی فت گوهدا باتدد
صورت نگرف ه است و لزوم چنین امری احساس میتود که در اان مقاله در بحدث تدرااط
و عوامل فت گوی سازنده و تغییر رواکرد و نگاه طرفین بده اکدداگر اکدی از مبداحثی کده
میتواند با اس تاده از بنمااههای اع قادی در هر کدام از سنتّهای داندی اسدالم و مسدیحیّت
مورد بحث ارار فیرد بحث نجات و رس گاری پیروا هردو دان است کده در درو سدنّت
دانی اسالم و مسیحیّت عقااد مش رکی همچو اع قاد به خدا و خداپرس ی اع قاد بده مبداد
تسلیم در برابر دان خود اخال در انجام اعمال عبادی و اعمال خیدر و اخالادی و جهدل
غیرعمدی خود در تناخت حقیقت که در نهاات بسیاری از پیروا هر دو دادن مدی توانندد
اهل نجات باتند.

.3جایگاهنجاتورستگارییافوزوفالحدرروابطاسالمومسيحيّت 
امروزه مسئلة نجات و اانکه پیدروا هدردو دادن مدیتوانندد رسد گار تدوند مدورد تأکیدد
انداشمندا و م کلّما هردو دان بوده است که در دان مسیحیّت در دورا کنونی مدیتدوا
به افرادی همچو جا هیک مون مگری وات کارل رانر و ...اتداره کدرد و در دادن اسدالم
میتوا به افرادی همچو ابنسینا مالصددرا علّامده طباطبداای امدام خمیندی (ره) و اسد اد
مطهّری اتاره کرد.که در جها غرب و مسیحیّت بحث نجات م أثّر از تحوّالت ادر بیسد م
و فضای پس از جنگهای جهانی و ضرورت همبس گی و تبامل اداا با اکداگر در جهدت
صلح و ثبات جهانی مطرح تده است؛ ولی در جها اسالم از هما اب ددا ادرآ و رواادات
مسلمانا را به اح رام به اهل ک اب و رعاات حقوق آنها و برخورد با موعظده و حکمدت بدا
آنها ستارش کرده است و اهل ک اب به عنوا «کافر و مبذّب» مبرفی نشدهاند.
«جا هیک» از جمله تخصیتهاای است که در غرب دراانخصو پیشفدام اسدت.
وی اب دا از مسیحیا مطلقفرا بود که پس از ورود به مطالبات فلستی و آتدناای بدا بحدث
مبرفتتناسی کانت و تتیکک «واایبت» از «پدادار واایبدت» ( بدود از نمدود) و ارتبداط بدا
پیروا اهودات اسالم هندو سیک و ساار آاینها و تامّل در باورها و مراسدمهدای عبدادی
آنها کمکم به اان ن یجه میرسد که اداا داگر نیز واجد حقااقی هس ند که میتوانندد باعدث
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تحوّل انسانها توند (ارتاد  .)19 :3131وی با تأکید بدر دو نقطدة مشد رک در سدنّت داندی
اداا مخ لف اکی «واابیت غاای» مش رک اا هما خدا و داگری هدف و رسدالت مشد رک
اداا -که تحوّل انسآنها از «خودمحوری به خدامحوری» است و در نهاات اان مطلد کده
در سنّتهای مخ لف دانی تلقیهای مخ لتی از خدا وجود دارد  -چنین ن یجه میفیدرد کده
برای رس گاری و نجات تنها اک راه وجود ندارد بلکه راههای م بدّدی در اان زمینه وجدود
دارد ( .(Hick, 1980: 52که درحقیقدت انگیدزة اصدلی او از طدرح اادن بحدث رسدید بده
«پلورالیسم رف اری اا اج ماعی» اا هما تساهل و مدارا و تحمّدل پیدروا ادادا مخ لدف بدا
اکداگر در صحنة زندفی اج ماعی است (هیک .)31 :3139
در بین م تکّرا مسلما سیّد حسین نصر در اان زمینه میفواد «فرچده بدین نجدات در
مسیحیّت و فوز و فالح در اسالم تتاوتهاای وجدود دارد امّدا در هدردو دادن آمدوزههدای
مش رکی همچو اع قاد به مباد و جاودانگی روح و نیز برزخ و بهشت و جهدنّم وجدود دارد
و به ما اجازه میدهد اان مسدئله (نجدات) را در داخدل مرزهدای داندی اسدالم و مسدیحیّت
مطرح کنیم» (نصر  )19 :3131و درنهاات در اان خصو چنین اس دالل مدیکندد کده افدر
دان اهل ک اب باطل بود و جهنّمی بودند خداوند مسلمانا را به اح درام و حماادت از دادن
آنها ستارش نمیکرد و مسئلة نجات بااد برای طدرفین فت گدو اهمیّدت داتد ه و در کدانو
فت گوهای اداا ارار فیرد چرا که فت گو میا فروههاای کده اکدی خدود را سداکن بهشدت
دانس ه و داگری جهنّمی تلقی میتود نهتنها امری دستنیاف نی است؛ بلکه بیهوده و بیثمدر
است (هما  .)13 :لذا اب دا به بررسی آموزة نجات اا فالح در اسالم میپدردازام سدپس آ را
از منظر مسیحیّت و کالم جداد مسیحیّت بررسی میکنیم.

 9-9جايگاه رستگاري يا فوز و فالح در اسالم
دهخدا در لغتنامه خود نجدات را بده رهداای آزادی رسد گاری و نجداح مبندا مدیکندد.
(دهخدا  )11103 :3199و نیز لغتتناسا عرب نجدات را بده «خالصدی و رهداای» مبندا
کردهاند .ابنمنظور در ک اب لسا البرب «فالح» را به مبنای فوز و بقای در نبمدت و خدوبی
مبنا کرده است و به اهل بهشت به اان دلیل «متلحو و رس گارا » فت ه میتود کده تدا ابدد
در نبمت و رحمت خدا باای هس ند (ابن منظور  .)109 :3011راغ اصدتهانی در متدردات
خود میفواد « فالح» از نظر لغوی به مبنای «تکاف ن و براد » است و از نظدر اصدطالحی
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فالح به مبنای «الظتر و ادراک بغیه» است؛ ابنی فالح دارای مبناای اسدت کده از دو بخدش
تشکیل تده است :الف) غلبه پیروزمندانه بر مشدکالت .ب) بدهدسدت آورد و رسدید بده
مطلوب (راغ اصتهانی .)131 :3033
بهطورکلّی در ارآ کرام از نجات و رس گاری با واژفانی همچو «فوز و فدالح» تببیدر
تده است که در حقیقت مبنای مش رک اان کلمدات تبددال و تغییدر انسدا از «وضدبیّت
نامطلوب» به «وضبیّت مطلوب» است« .فالح» به مبنای نجات از تدرور و بددیهدا بدوده و
«فوز» به مبنای وصول به خیر و نبمت است .و از لحاظ مرتبه «فدالح» ابدل از فدوز اسدت
(مصطتوی .)311 :3193
 1-1-3نجات و رستگاری غیرمسلمانان از دیدگاه اسالم
مسئلة نجات و رس گاری غیرمسلمانا در علم کالماسالمی بیشد ر تحدت عنداوانی همچدو
«عدل الهی» اا صتت «رحمانیت» خداوند ادا «عمدل خیدر از غیرمسدلمانا » مدورد بحدث و
بررسی ارار فرف ه است و سؤال اصلی اانجاست افدر غیرمسدلمانا انسدا هدای اخالادی و
دارای نیّت خالصانه باتند و عمل نیکی از آ ها صدادر تدود آادا عمدل آ هدا دارای پداداش
خواهد بود؟ و از نظر دان اسالم اهل نجاتند اا اعمال خیر و اخالادی آ هدا چدو در درو
دان حقّ ارار ندارند کامالً پوچ و نابود خواهد تد؟ افر تقّ دوّم را بپذارام که تمدام اعمدال
افرادی که در درو اان حقّ ار ار ندارند پوچ ونابود اسدت آادا اادن مطلد بدا عددل الهدی
سازفار است؟ آاا با رحمت مطلق و واسبة الهی که همه را در برفرف ه و نیز با صتت هدادی
بود خداوند سازفار است؟ که در اانجا بااد بدین «حقّانیّدت» و صددق ادک دادن و بحدث
«نجات و رس گاری» تمااز ااال تد؛ چهبسا اداانی به دلیل تحرادف ادا داتد ن فدزارههدای
م نااض و عدم انسجام درونی و داگر مالکهای صدق ازحقّانیّدت برخدوردار نباتدند ولدی
پیروا آ دان به دلیل عدم تناخت کافی و جهلی که به دلیل تقصیر و کوتاهی آنهدا نیسدت
و اا داگر دالال ن وانس ه باتند به دان حقّ زما خود دست اابندد و درعدینحدال از صددق
نیّت در ان خاب دان و انجام اعمال دانی و اخالادی برخدوردار بدوده و همدین صددق نیّدت
باعث رس گاری و نجات آنها میتود.
طبق آموزههای اسالمی و ارآنی اضاوت اطبی در مورد سرنوتدت افدراد و بهشد ی ادا
جهنمی بود آ ها و از طرف ما انسا ها امری نادرست است بهفوندهای کده بده صدراحت
خود پیامبر فرامی اسالم( ) در خصو سرنوتت نهاای خود ارهار بیاطالعدی کدرده و
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در ارآ کرام چنین آمده است:
بگو من از میا داگر پیامبرا نورهور و تازه نیس م و نمیدانم که با من ادا بدا تدما چگونده
رف ار میتود (احقاف.)1:

علمای تیبه همگی در اان مورد اتّ تاق نظر دارندد کده عدذاب الهدی تدامل حدال افدراد
ااصری که به دلیل جهل خود دارای باورها و اع قادات نادرست باتند نمیتود و میتوانندد
اهل نجات باتند ولی افراد مقصّر که کتر ورزاده و حقیقدت را عمدداً از خدود مدیپوتدانند
رس گار نمیتوند چراکه کتر حال ی درونی بوده و مربدوط بده بداطن فدرد اسدت و مدان از
پذارش هداات الهی میتود که در نهاات سرکشی او نسبت به خدا و انکار کرد هدداات
الهی که توسط آخران پیامبر خدا بیا تده است موج وارد تد چنین فدردی بده جهدنم
میتود .افراد ااصر همچنین تامل کودکا نابالغ داوانه افراد ناتنوا و ح ّدی کسدانی اسدت
که در فاصلة بین پیامبرا از دنیا رف هاند میتود (علّامه مجلسدی  3190ج  .)131 :1از نظدر
فیضکاتانی فراخوانی از میا آتش انبکاس اخدروی ام حدا الهدی در اادن جهدا بدرای
دعوت به زندفی نیکوکارانه است و دعوت پیامبر از میدا آتدش صدورت اخدروی دعدوت
وجدا اخالای در اان جها است (فیضکاتانی ج  .)3110 :1بدهطدورکلّی فرچده ببضدی
م تکّران بین کافر فقهی وکافر کالمی تتاوت ااال میتدوند و ادا رداهر رواادات عدذاب را
برای کافرا بهطورکلی ذکر کردهاند و در روااات فرای بین کافر عالم وجاهل و ادا تداکّ و
جاحد ذکر نشده است ولی عموم اان روااات تخصیص خورده و عذاب برای کدافرا عدالم
و جاحد و اا مباند و مقصّر اخ صا ااف ه است (ادردا  )199:3199و بسدیاری از فقهدای
تیبه از جمله امامخمینی(ره) کافری را که کتر او همراه با «جحد و انکدار» نباتدد مسد حق
عذاب نمیدانند (امامخمینی .)130 :3131
 2-1-3استاد مطهّری و مسلمانان فطری
مسئلة نجات پیروا ساار اداا از جمله مباحثی است که اس اد مطهدری بدا تشددخیص نیداز
جامبه اسالمی و درحقیقت به دلیل تصحیح نگداه و عقیددة مسدلمانا نسدبت بده جااگداه و
سرنوتت پیروا اداا داگر و تبامل و ارتباط سدازنده بدا داگدر ادادا بده تبیدین دایدق آ
پرداخ ه و بهطور مسد قل و نسب اً متصدل از آ سدخن فت ده اسدت (مطهّدری -133 :3191
.)101
اس اد مطهّری در ک اب «عدل الهی» در بخش «عمل خیدر از غیرمسدلمانا » پدس از بیدا
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ترااط رس گاری و فالح از نظر اسالم و مرات تسلیم اان ادعای روتدنتکری را کده هدی
فرای میا مسلما و غیرمسلما نیست و هر کس هر عمل نیک و اخالای انجدام دهدد کده
مورد تأاید دان حقّ زما باتد اس حقاق ثواب و پاداش از جان خداوند دات ه و میتواندد
اهل نجات باتد نمیپذارند و نیز مب قدد اسدت کده اسدالم اادن منطدق تندگنظدرا را نیدز
نمیپذارد که همة انسا ها مس حق عدذاب بدوده و تنهدا مسدلمانا و آ هدم فقدط تدیبیا
دوازدهامامی به نجات و رس گاری دست پیدا میکنند .بهفونهای کده اسد اد مطهّدری در اادن
خصو میفواند:
در اانجا منطق سوّمی است و آ منطق ارآ کرام است که در اان مسئله به ما فکری مغداار
با آ دو تتکّر و منطق میدهد که مخصو ارآ است .نظدر ادرآ نده بدا انداشده فدزاف
روتنتکرمآبا تطبیق دارد نه با تنگنظری خشکمقدسا (مطهری .)111 :3191

درحقیقت ارآ کرام چهبسا افرادی را بهعنوا «مس ضبف» اا «مرجو المدرال» دد کده
هما مصاداق جاهال ااصر اا بدهتببیراسد اد مطهّدری «مسدلمانا فطدری» هسد ند مبرفدی
میکند.
در اصطالح کالم و تتاسیر تیبه «مس ضبتین» به افراد اا فروههاای اطالق میتدود کده
به دلیل ضبف فکری اا ترااط نامناس محیطی و اا خانوادفی ن وانس ه باتند به راه حقّ ادا
دان حقّ زما خود دست پیدا کنند و اان عدم دستاابی به حقّ نیز از روی عمدد ادا علدم
نبوده بلکه چهبسا افر به دان حقّ زما خود دست ااف ه ادا راه هدداات و حدقّ بدرای آ هدا
روتن میتد و به آ علم پیدا میکردند بهطدور فطدری در برابدر حدقّ تسدلیم بدوده و آ را
میپذارف ند که چو جهل آنها به خاطر تقصیر و بیاع ناای نبوده بده آنهدا «جداهال ااصدر»
فت ه میتود برخالف «جاهال مقصّر» که میتوانس هاند اا ترااط علم به راه هداات و دادن
حقّ برااشا فراهم بوده ولی عمداً و از روی عنداد و تبصد دادن حدقّ زمدا خدود و راه
هداات را ان خاب نکردهاند .از جمله رواااتی که در خصو مس ضبتین و «عددم کتدر» از
امامصادق (ع) نقل تده است اان رواات است که فرمودند« :لو اَّنت العباد اذا جَ لوا وَقفوا و لنم
یَجحدوا ،لم یَكفروا» (کلینی  3191ج « .)133 :1افر مردم آ فاه که حقیقت را نمدیدانسد ند
تواف کرده و درصدد انکار بر نمیآمدند کافر نمیتدند» .لذا از مجموع رواااتی که از ائمّده
طاهران (علیهم السّالم) رسیده بهدست میآاد که عامل تقاوت و عقوبت انسا اکدی عنداد
و لجاجت در برابر حقّ است و داگری تقصیر در راه تناخت حدقّ و عمدل بده آ (ربّدانی
 .)110 :3199علّامه طباطبائی در تتسیر کلمده «مس ضدبتین» در ذادل آادات  19و  13سدوره

محسن مروینام 00

نساء در تتسیرالمیزا میفرمااند:
مس ضبتین کسانی هس ند که وسائل برطدرف کدرد محدذورات برااشدا فدراهم نباتدد و
ن وانند از خود رف محذور کنند .اادن مبندی هدم دربدارة کسدانی صددق مدیکندد کده در
سرزمینی فرف ار تدهاند که در آنجا بر اثر نبود دانشمند مطل بدر تتاصدیل مبدارف داندی
راهی برای فرافیری مبلومات دانی ندارندد؛ هدم دربدارة کسدانی کده بدر اثدر تدکنجههدای
طااتفرسا ن وانند به مق ضای مبارف دانی عمل کنندد و درهمدینحدال بدهواسدطة ضدبف
فکری اا بیماری اا ناتوانی بدنی اا فقر مالی و امثال آ ادرت ندات ه باتدند از تدهر خدود
بیرو بروند و به داراالسالم هجرت کنند همچنین در مورد فردی که مثالً ذهدنش بده ادک
مطل حقّ ثابت واصل نشده و فکرش به حقّ راه نیاف ه است و درعینحال از کسانی اسدت
که با حقّ عناد ندارد و افر برااش واضح تود از حقّ پیروی خواهد کدرد (طباطبداای 3191
ج)31-33 :1

بههمین ترتی
میفواند:

محمّدتقیجبتری در خصو

عدم کتر و اس ضدباف امدروز مسدیحیا

مسلم است که در اذها مردم عامّی مسیحیّت که ن وانس هاندد دادن حدقّ زمدا را بپذارندد
متهومی از خدا وجود دارد و با فرااش و توجّده بده آ و بدهجداآورد اعمدالی تدکوفاای
روحی و مبنوی دارند امّا با توجّه به اانکه در تشخیص حقّ تتکراتشا به جاای نرسدیده و
عمداً به آ بیاع نا نبودهاند حکم اطبی به مشدرک بدود آنهدا درسدت نیسدت (جبتدری
.)11 :3191

منظور از «مُرجو المرال» افرادی هس ند که دربارة آنها بااد فتت کار آنها با خداسدت و
خداوند بهنحوی که حکمت و رحم ش ااجاب کند عمل خواهد کرد و خداوند میفرمااد:
وَ آخَروّنَ مُرْجَوّْنَ لِأَمْرِ اللتهِ إِمَا یُعَّذِّبُ ُمْ وَ إِمَا یَيوبُ عَلَيْ ِمْ وَ اللتهُ عَليمٌ حَكيمٌ (توبه.)319:
فروه داگر کارتا وافذار میتود به امر خدا اا آنها را مبذّب میکند اا بر آنها میبخشدااد
خداوند دانا و حکیم است.

 3-1-3اسالم به معنای عام و خاص از دیدگاه استاد مطهّری
اس اد مطهّری مب قدند که دان حقّ در هر زما اکی بیش نیست .بر همه الزم اسدت کده از
آ پیروی کنند و اان انداشه نادرست است که همة اداا و تراا آسمانی از لحداظ اع بدار
در همه وات اکسا هس ند الب ّه اان درست است که میا پیامبرا خداوند در اصدل دادن
اخ الف و نزاعی وجود ندارد چراکه پیامبرا خدا همگی بهسوی ادک هددف و ادک خددا
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دعوت میکنند و آنا نیامدهاند که میا بشر تتراه انداخ ه و فروههدای م نااضدی بده وجدود
آورند .ولی اان سخن بدان مبنا نیست که در هر زمانی چندان دان حقّ وجود دات ه باتدد؛
چراکه پیامبرا سابق مبشّر پیامبرا الحق خصوصاً پیامبر خاتم ( ) بدودهاندد پدس الزمدة
ااما به همة پیامبرا اان است که در هر زمانی تسلیم تدرابت همدا پیدامبری باتدیم کده
دورة اوست و اهراً الزم است در دورة خ میّه به آخران دس ورهاای کده از جاند خداوندد
بهوسیلة آخران پیامبر رسیده است عمل کنیم و اان الزمة اسالم ابنی «تسلیم تد به خددا»
و پذارف ن رسالتهای فرس ادفا او است .بههمین جهت است که ارآ کرام میفرمااد:
وَ مَ ْ یَبْيَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دیَاً فَلَ ْ یُقْبَلَ مَِْهُ وَ هُوَ فِ الْآخِرَةِ مِ َ الْخاسِری َ (آل عمرا .)31:
و هر کس غیر از اسالم دانی بجواد هرفز از او پذارف ه نشود و او در جها داگر از جملده
زاانکارا خواهد بود.

افر در اانجا فت ه تود که مراد از اسالم خصو دان ما نیست بلکه منظور تسلیم خددا
تد است؛ پاسخ اان است که الب ّه اسالم «هما تسلیم» است ولدی حقیقدت تسدلیم در هدر
زمانی تکلی دات ه و در اان زما تکل آ هما دادن فدرا ماادهای اسدت کده بدهدسدت
حضرت خاتماالنبیاء ( ) رهور ااف ه است و اهدراً کلمدة اسدالم بدر آ منطبدق مدیتدود.
بهتببیر داگر میتوا فتت الزمة تسلیم خدا تد پدذارف ن دسد ورهای اوسدت و روتدن
است که همواره به آخران دس ور خدا بااد عمل کرد و آخران دسد ور خددا همدا چیدزی
اسدت کدده آخدران رسددول او آورده اسدت (مطهّددری  .)113-111 :3191لگنهداوز در ااددن
خصو میفواد:
اسالم به مبنای عام بر همة اداا الهی اطالق میتود و مبنای خا اسالم نارر بر آخدران
تقرار اسالم است که بهوسیلة حضرت محمد ( ) به بشر ارزانی تده است و در موابیدت
کنونی بشر دان اسالم تنها دانی است که تمام انسآنها بددا فراخواندده تددهاندد و در اادن
خصو دالالی خوبی نیز در دست است؛ از جمله آنکه دعوت اسالم دعوت به اتّحاد در
ااما است (لگنهاوز .)103 :3193
شَرَعَ لَكمْ مِ َ الدِی ِ ما وَّصَ ّبِهِ نوحاً وَ التّذي أَوْحَيَْا إِلَيْكَ وَ ما وَّصَنيَْا ّبِنهِ إِّبْنراهيمَ وَ مُوسن وَ
عيس أَّنْ أَقيمُوا الدِی َ وَ ال تَيَفَرتقوا فيهِ( ...توری.)31:
از احکام دان آنچه که به نوح دربارة آ ستارش کرد برای تما نیز تشدرا کدرد و آنچده را
که به تو وحی کردام و آنچه را که دربارة آ به موسی (ع) و عیسدی (ع) سدتارش نمدودام
که دان را بر پا داراد و در آ تتراهاندازی نکنید.
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که در اانجا اسالم خدود را وسدیلهای جهدت رفد اخ الفدات اهدود و نصداری مبرفدی
میکند .مصالحهای که از سوی اسالم طدرح تدده اسدت اصدول مشد رک بدین اهوداّدت و
مسیحیّت را تصداق میکند و حضرت عیسی(ع) را نه به عنوا پسر خدا و ادا منجدی بلکده
اکی از بزرف ران پیامبرا همة اعصار میتمارد.
بنابراان براساس دادفاه اس اد مطهدری در تببیر ادرآ کدرام اسدالم منحصدر بده دادن
اسالم بده مبندای اصطالحی کلمده نیسدت بلکده حقیق ی است واحد که همة پیامبرا الهدی
مبلّغ و مروّج آ بودهاند؛ حقیق دی کده همدا دان واحد الهی از آدم تا خاتم است (مطهّدری
 3111ج  .)311 :9اسالم از هما آغاز نسبت به اان امر توجه داتت که سبادت بدهوسدیلة
اداا داگر نیز در طی دورانی که مب بر بدودهاندد دسدتاداف نی بدود .اسدالم تبدالیم اساسدی
مسیحیّت را تااید میکند ولی جزئیاتی از ابیل تجسّم تثلیث و فداه را بده دلیدل غیدرمنطقدی
بود مردود اعالم میکند .خداوند در ارآ کرام میفواد:
همانا کسانیکه به اسالم ااما آوردند و کسانیکه اهودی اا مسیحی اا ترسداای تددند هدر
فاه به خدا و روز ایامت ااما دات ه باتند و کدار تااسد ه انجدام دهندد اجرتدا را پدیش
پروردفارتا خواهند داتت؛ نه بیمی دارند نه اندوهناک میتوند (بقره.)91:

 4-1-3اسالم واقعـي و اسـالم منطقـهای از نظر استاد مطهّری
افرچه اس اد مطهدری اصطالح مسلمانا فمنام اا بدو عنوا را به کار نمیبرد ؛ ولی مح دوا
و حقیقت سخن ااشا در مورد سرنوتت پیروا داگدر ادادا همدا چیددزی اسددت کدده
مدیتدوا آ را ندوعی «نظرادة مسلمانا فمنام» نامید؛ نظراهای که به لحداظ مح دوا تدا حددّ
زاادی هما کارکرد و الگوای را دارد کده کدارل راندر نظرادة مسدیحیا فدمندام در سدنّت
مسدیحی مطرح میکند .تدهید مطهدری به جای اس تاده از تببیر مسلمانا فدمندام از تببیدر
اسالم واابی و اسالم منطقهای اس تاده میکند .بدر اسداس اسدالم منطقدهای کسدانی کده بدر
اساس محل زندفی و به تقلید و وراثدت از پددر و مدادر مسدلما هسد ند مسدلما نامیدده
میتوند؛ امّا اتخاصی که در داگر نقاط جها زنددفی کدرده بده حکدم تقلیدد از پددرا و
مادرا خود وابس ه به دان داگر ادا اصدالً بیدان هس ند غیرمسلما محسدوب مدیتدوند.
چنین اسالمی از داددفاه تدهید مطهدری فینتسه ارزش چندانی ندات ه بدهخدودیخدود در
نجدات و رسد گاری اثدری نخواهدد داتت.
برخالف اسالم منطقهای آنچه محدور نجددات و پدداداش و عددذاب اخددروی اسددت
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اسالم واابی و به تببیر اس اد مطهّری «اسالم فطری» اسدت .اسدالم واابددی اادن اسدت کده
تخص الباً تسلیم حقیقت و پدذارای حدقّ باتددد و بدر اسداس تحقیدق و کداوش و طدرد
تبصّ دل و ال خود را بر روی حقیقت فشدوده باتدد .مطدابق بیددا تددهید مطهددری
چهبسا تخصی مسلما رسمی و اسمی (راهری) نباتد امدا به دلیدل بهدرهبدرد از اسددالم
واابدی مسدلما غیررسدمی بدوده؛ از نجدات و رسدد گاری بهدرهمندد تدود .درحقیقدت از
دادفاه تهید مطهری کسی که عدم ال دزام او بده تدرابت محمددی و پیامبر خداتم ( ) از
سدر اصور و نه تقصیر بوده و در عین حال اهل جحدد و عنداد نیددز نباتددد و بدده لحدداظ
البدی تسلیم حقیقت تده باتد در زارمجموعه اسالم واابی ارار میفیدرد و نمیتدوا آنهدا
را از اهل جهنّم و عذاب دانست (مطهّری )191- 191 :3191؛ چراکه براساس ااعددة عقلدی
«ابح عقاب بالبیا » و آاة تدراتة «ما کَّا مُعّذّّبي َ حيّ نَبعثَ رَسوال» (اسدراء )31 :عدذاب آنهدا
عقالً امری ابیح است.
اس اد مطهّری «دکارت» فیلسوف فرانسوی را به عنوا اکی از مصاداق مسلمانا فطدری
ذکر میکنند که وی به اان نک ه اع راف دات ه که من نمیفوام مسیحیّت به ران دانی اسدت
که در همة دنیا وجود دارد تااد به ر از اان نیز باتد ولی من دس رسی ندارم و بدا حقیقدت
سر جنگ ندارم و درنهاات چنین ن یجه میفیرند که «اانفونه اتدخا را نمدیتدوا کدافر
نامید و مبذّب دانست زارا اانها عناد نمیورزند و کافرماجراای نمیکنندد؛ اادنهدا در مقدام
پوتید عمدی حقیقت نیس ند .ماهیّت کتر و عناد میل بده پوتدانید حدقّ اسدت؛ اادنهدا«
مسلما فطری» هس ند (مطهّری .)191 :3191
بنابراان از دادفاه اسد اد مطهدری مبنا و منشأ دان فطرت و سرتدت انسددانیّت اسددت
(همدو  3193ج .)111-119 9لذا چهبسا تخص به دلیدل اصدور و نرسدید حقیقدت
بده او از هداات اک سابی دان حقّ محروم باتد اما به دلیل بهرهبرد از هددداات فطددری و
حقیقت تسلیم البی از اسالم فطری و فطرت داندی برخددوردار بددوده و همددین موضددوع
موج نجات و رس گاری او تود (هما .)103-100 :3191
او دکدارت و بهطورکلّی برخی از اهدل ک داب را در زمدرة اادن دسد ه دانسد ه آتدکارا
حدّاال نوعی نجات نااصتر از نجات مسلمانا رسدمی را بددرای آنهدا مطددرح مددیکنددد.
اسددد اد مطهددری ح ّدی در بدداب مشددرکانی چددو حددداتمطددداای و داگراندددی کددده اعمدددال
خیرخواهانده را صرفاً به خاطر انگیزة انسا دوس ی و انسانیّت انجام دادهاندد تأمّدل کددرده و
مطدابق برخی احاداث وارد تده برخورداری آنها از نوعی نجدات و رهدداای از عددذاب را
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امکدا پدذار میداند (هما .)131 :3191

بر همین اساس نک ة بسیار جالبی که اس اد مطهری همچو کارل رانر در ک اب وحدی و
نبوت به آ اتاره مدیکندد و بیانگر تمول و فس ردفی نجات از دادفاه ااشا اسدت اادن
اسدت کده بهدره بدرد از اخالق عالی انسانی نوعی خدافونه بود و درجده و مرتبدهای از
خداتناسی و خداپرسد ی است ح ّی افر بهصورت ناآفاهانه باتدد .ااددن بدددا مبناسددت
کده عالادة انسدا بده ارزشهای اخالای ناتی از عالاة فطری انسآنها به م صدف تدد بده
صتات خداای است هرچند خود انسا توجه به راشة فطری و وجدانی آنهدا نداتد ه باتدد؛
ح ّی احیاناً در ببضی موارد در تبور خودآفداه خدود منکر آ باتد .اان ابیل از انسآنها بده
دلیل بهرهبرد از اسالم فطری بدهنحددو فدمنددام و غیررسدمی مسدلما بدوده و اجدر آنهدا
محتوظ است .اس اد مطهّری میفرمااد:
از اان جهت است که مبارف اسدالمی مددیفواددد دارندددفا اخددالق فاضددله از ابیددل
عدالت احسا جود و غیره هرچند مشرک باتند اعمالشا در جهدا داگدر بیاثر نیسدت.
اانفونه افراد افر کتر و ترکشا از روی عناد نباتد بدهندوعی در جهدا داگدر مأجورندد.
درحقیقت اانفونه اتدخا بددو آ کده خودآفداه باتددند بده درجدهای از خداپرسد ی
رسیدهاند (همو .)19-19 :3191

اان بیا اس اد مطهدری درحقیقت هما مطلبی است که کارل رانر با تأکید بدر وجددا و
پاسخ به ندای وجدا و به دنبال آ انجام اعمال اخالای و نیک نجات را برای غیرمسدیحیا
اثبات میکند.

 4-9نجات و رستگاري در دين مسیحیّت
در دان مسیحیّت نجات و رس گاری و بهتببیر پیروا دان مسیحیّت «رهداای و پداک تدد
از فناه» با متاهیمی هم چو «فناه ذاتی بشر» «تجسّد خدا» و «فداده» پیوندد خدورده اسدت.
بهطورکلّی مسیحیّت بر اان اع قاد است آدم و حوا که در بهشدت بودندد و از میدوة ممنوعده
خوردند و عصیا امر خدا کردند از بهشت هبوط کرده و با آ فناه ذاتی بده زمدین آمدندد و
نسل به نسل اان فناه به انسا های ببدی میرسد (فناه موروثی) که درنهاات خداوندد بدرای
نجات انسا ها فرزند پسر خود را به سوی آ ها مدیفرسد د و دروااد مسدیحیا مب قدندد
وا ی عیسی مسیح (ع) توسط مخالتانش به صلی کشیده تد اان به صدلی کشدیده تدد
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به دنبال رنج و مرارتهای عیسی مسیح (ع) برای نجات انسا ها از فنداه بدود کده درنهاادت
عیسی مسیح (ع) خود را بر باالی صلی بهخاطر فناه ذاتدی انسدا هدا فددا کدرد( .فداده) و
درواا «کتّارة» فناها آنها تد .در دان مسیحیّت فناه ذاتی بشر کده از آدم و حدوا بده وی
رسیده است نوعی کتر و بیاامانی بهتمار میرود (الیاده .)191 :3199
درعینحال که در درو سنّت دانی مسیحیّت نجات و رس گاری صرفاً از طرادق کلیسدا
و آموزههای «فداه» و «تجسّد» و «صلی » عیسی مسیح (ع) میسّدر اسدت امّدا در درو دادن
مسیحیّت م تکّرانی وجود دات هاند که اان انحصدارفراای مسدیحیّت و کلیسدا را نپذارف ده و
نقدهاای بر آ وارد کرده و اان آموزه را با مشکالتی مواجه ساخ ه است که عبارتند از:
 .3بر اساس نظراة فداه در مسیحیّت نجات بشرات تنهدا از راه رندج کشدید عیسدی
مسیح (ع) بر باالی صلی محقّق میتود .آاا اان درست است که عیسدی مسدیح (ع)
بهعنوا اک ناا و جااگزان م حمّل مجازاتی تود که عذاب حق فناه کدارا اسدت
(کتّاره نیاب ی) و چگونه اان مسئله با «عددالت خداوندد» اابدل جمد اسدت« .تومداس
میشل» م الّه مباصر مسیحی دراانمورد میفواد« :اان نظراه بده متهدوم «تااسد گی و
عدالت خدا» آسی میزند چو فرض را بر اان میفذارد که خددا خدو مسدیحی را
میطلبد که از هر جهت بیفناه بوده تا با روش نابههنجاری کده مب ندی بدر تدکنجه و
مرگ سرخ است فناه داگرا را جبرا کند» (میشل توماس .)31 :3199
ازطرفداگر پذارش نظراة «فناه ذاتی» اا موروثی و سراات فنداه از حضدرت آدم بده
نسل تمام انسا ها (ک اب مقدس رومیا  )3-11امری غیرمنطقدی و خردسد یز بدوده
تا الزم باتد کسی داگر تاوا اادن آلدودفی و اهاندت بده خددا را بپدردازد (کربالادی
 )11 :3130و درحقیقت اان مطل با آموزههای دان اسالم که انسا هدا دارای فطدرت
پاک و الهی هس ند هی فونه تناس و سنخی ی ندارد.
 .1بسیاری از افراد نمیتوانند بپذارند که تالش پیروا ساار ادادا بدرای رسد گاری و
نجات محکوم به تکست باتد؛ صرفاً به اان دلیدل کده تبدالیم ادک دادن خدا ّ را
نشنیده اند و برای رس گاری راهدی را کده آ دادن توصدیه کدرده اسدت نپیمدودهاندد.
چهبسیار مردا و زنا صالحی که بر اساس مدوازان اخالادی زنددفی مدیکنندد و بده
خداوند و اولیای او ااما و دلبس گی دارند .زندفی اان افراد نشا میدهدد کده دادن
آنها به وعد خود ابنی «م حوّل کرد زندفی انسدانها» عمدل کدرده اسدت (پ رسدو
.)011 :3199
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در برابر نظراة انحصارفرااانة مسدیحیّت ددکده بیدرو از کلیسدا ادا مسدیحیّت نجدات و
رس گاری وجود ندارد (انجیل اوحنا )9 : 30د در عصر حاضر برای بسدیاری از انداشدمندا
و م ألّها مسیحی اابلابول نبوده و دو دادفاه تمولفراای داندی و کثدرتفراادی داندی در
الهیّات و کالم جداد مسیحیّت ارائه تده است.
 1-2-3بیانیة شورای واتیکاني دوّم ( )1691 – 1692و نظریة شمولگرایي کارل رانر
به دنبال تحوّالت پس از جنگ ار بیس م در اروپا و رواکرد کاس ن از اخ الفدات ادادا بدا
اکداگر و توجّه به اخالق و مبنوات در عصر حاضر در برابر مکات الحادی تأکید بر دادن
و آموزههای دانی مورد تأکید انداشمندا غربی مخصوصاً م کلّما مباصدر مسدیحیّت ادرار
فرفت .از جمله مهمتران ن ااج آ تکلفیری تورای واتیکانی دوّم ( )3191-3191بود کده
هدف اصلی آ نوسازی کلیسای کاتولیک به مق ضای نیازهای عصر جداد بدود .اادن تدورا
از مشاورا م بدّدی از جمله «کارل رانر» مب کر نظراة تمولفراای نجات برخوردار بود کده
درنهاات و با اعالم مصوّبات اان تورا رواکرد ابلی کلیسا در برابر مسلمانا تغییر اافدت و
با اتاره به برخی از باورهای دانی آنها دکه با اسالم مش رک استد از مسلمانا خواسدت تدا
اخ الفات و دتمنیهای فذت ه را فراموش کنند و همگی با اخال برای حتد و تقوادت
عدالت اج ماعی ارزشهای اخالای صلح و آزادی بکوتند و در مصدوّبات اادن تدورا در
ارتباط مسحیا با مسلمانا چنین آمده است:
مسیحیا بااد به مسلمانا با داده اح رام بنگرند و آنا را ارج نهندد .مسدلمانا و مسدیحیا
خدای واحدی را میپرس ند که آفرادفار آسما و زمین تواندا و مهربدا اسدت و بدا بشدر
سخن فت ه است .هردو میکوتند تسلیم فرمآنهدای او باتدند و هدردو اامدا خدود را بده
ابراهیم اس ناد میکنند و در ان ظدار روز داوری و رسد اخیز مردفدا هسد ند (تومداس:3199
.)331 –331

با توجّه بده چندین رواکدردی از طدرف کلیسدای کاتولیدک و نقددهاای کده بدر نظرادة
انحصارفراای وارد است نظراة تمولفراای نجات در کدالم جدادد مسدیحیّت داددفاهی
است که «حقّانیّت» را به دان مسیحیّت منحصر میسدازد امدا دامندة نجدات و رسد گاری و
بهتببیری فیض رحمت و بخشش الهی را دکه تکل کامل آ از طراق تجلّی خدا در عیسدی
مسیح (ع) در اخ یار بشر فذات ه تدهد تامل حامل پیروا داگر ادادا و ح ّدی کسدانی کده
ابل از تولّد عیسی مسیح (ع) بودهاند میتود .ابنی کسدانی کده ابدل از عیسدی مسدیح (ع)
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بودهاند نیز به دلیل امید به رهور مسیحای موعود و ااما بده او مدیتوانندد رسد گار تدوند.
مسیحیانی که از اان دادفاه طرفداری میکنند همانند انحصارفرااا بر نقدش منحصدربهفدرد
تجسّد عیسی مسیح (ع) و فدا تدد وی بدهخداطر فنداه ذاتدی آدمیدا تاکیدد مدیورزندد و
بااانحال بر اان باورند که آثار و مناف اان ااثار و از خود فذتد گی و اادن فدیض جداودا
الهی هرفز به کسانی که بهطور آتکار به آ ابراز ااما مدیکنندد محددود نیسدت» (هیدک
.)393 :3193
تمولفراای مسیحی را غالباً به نام کدارل راندر ( )3130 – 3110از انداشدمندا مباصدر
کاتولیک پیوند میزنند .دغدغة رانر آ است که الهیّات بااد برای مردم و حلّ مشکالت آنهدا
بهکار فرف ه تود .وی برخالف ببضی نظراهپردازا که مب قد به برخورد تمدنها هسد ند بدر
آ است که با جهتدهی به اکسری مشابهتهای اساسدی میدا ادادا مخ لدف مدیتدوا
اخ الفات پیش رو را کاهش داد ) (Fletcher, 2005: 235او در خصو نجات و رسد گاری
چنین میفواد:
مسیحیّت اک دان مطلق است و از راه هی دادن داگدری نمدیتدوا رسد گار تدد کلمدة
منحصر بهفرد خداوند (فیض نامخلوق و جاودا ) در اان عیسی مسیح (ع) دکده بده خداطر
فناه ذاتی همة انسا ها مصلوب تدد تجسّد اافت .مسدیحیّت ندهتنهدا مدا را بدا اادن کلمدة
منحصربهفرد آتنا ساخت بلکه زمینة اج ماعی الزم را برای حضدور عیسدی مسدیح (ع) در
میا انسآنها فراهم آورد و خداوند ماال است همة انسآنها نجات اابند و برای تحقّدق همدین
رس گاری فرافیر بود که عیسی (ع) کتّارهای پرداخدت و خداوندد برکدات فبدل رسد گاری
بخش همة انسانها (ح ّی کسانی کده از عیسدی (ع) و از مدرگ و سدلطنت او هدی نشدنیده
باتند) نمود (پ رسو .)031 :3199

مس دئلة «فددیض و رحمددت خداونددد» و چگددونگی هدادده و بخشددش آ بدده انس دانها از
موضوعات محوری نجات و رس گاری مسدیحیا و غیرمسدیحیا در نظرادة «تدمولفراادی
کارل رانر» است .وی مب قد است که خدا افزو بر فیض مخلوق و همگانی خود دکده تمدام
جها را در برفرف ه استد فیضی دارد که از آغاز آفرانش انسآنها بهصورت هدادهای خدا ّ
در وجود آنها فذات ه است و چو اان فیض بخشی از وجدود خددا و ن یجدة بده اتد راک
فذات ن خداست نامخلوق بوده و همچو خدا جاودا است و تدکل کامدل آ در وجدود
عیسی مسیح (ع) م جلّی تدده و تجسّدد ااف ده اسدت ( )Rahner,1968: 126-127و خددا در
سراسر تداراخ خدود را بدهواسدطه همدین فدیض بده انسدآنها نشدا داده اسدت و اوج اادن
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آتکارسازی تجسّد عیسی (ع) است .رانر آدمی را در اان حالت بده داندهای نشدکت ه تشدبیه
میکند که در جراا زندفی به فبلیّت و درک فیض الهی میرسد و افراد بشدری مدیتوانندد
در عیسی مسیح (ع) ارهار صراح فیضی را که همیشه بهطور غیرصراح در عمق وجود خدود
تجربه میکنند مشاهده کنند .مشاهده فیض خدا بدان صورت اسدت کده هدر کدس در هدر
دانی در ال خواش خدا را انکار نمیکند و به او اارار کرده و ااما دارد .چنا چده اجدازة
پذارش اان فیض را در درو خود بدهد و ترااط تکامدل آ را در درو خدود مهیّدا سدازد
همددا ف دیض پدددر در پسددر را درک کددرده و درحقیقددت اددک «مسددیحی فددمنددام» اسددت
).( Wong,2001: 36
 2-2-3کارل رانر و نقش وجدان و اخالق
با توجه به دادفاه خا ّ رانر در مورد فیض خدا در درو انسدآنها و نجدات غیرمسدیحیا
دو مقولة «اخالق» و «وجدا » در تحقق و پرورش و پاسخ داد به آ فیض نقش محدوری
دارند؛ چراکه هر عمل اخالای و مثبت انسا تالتی فراطبیبی برای نجات است و خداوندد
لطف فراطبیبی خود را از اان طراق به تخص عطا میکند .دروااد همدة انسدآنها بده دلیدل
فیض نامحدود الهی در درو خودتا از محبّت الهدی سرتدار هسد ند و خدافونده تدد
بدان ترتی است که اان محبّت درونی و وجدانی خودما را به داگر انسآنها ابدراز کدرده و
نشا دهیم .برای مثال درحقیقت «محبّت به همسااه» و داگر انسآنها «محبّت به خدا» اسدت
و فرد غیرمسیحی به کمک خدا موفق به اان کار مدیتدود و اادن عمدل نشدانة فبّالیّدت و
حضور خدا در وجود تخص است و افر اادن محبّدت را در درو خودمدا طدرد کدرده و
سرکوب کنیم درحقیقت محبّت به خددا را در درو خدود سدرکوب کدرده اادم .لدذا تمدام
مصاداق افبال اخالق همچو نوعدوس ی اعمدال خیدر و خیرخواهانده نیّدت صداداانه و...
بیانگر دوس ی و محبّت ما انسانها با خداست .بهعنوا مثال زمدانیکده وجددا ادک بدوداای
فواهی میدهد که ااما و دان فبلی او حق است همین از او پذارف ده اسدت و درحقیقدت
همین ندای وجدا ام داد کار روح و فیض خددا در هدداات هدر انسدانی اسدت ( Rahner
.)1974: 274
بنابراان انسانها با انجام اعمال اخالای و خیر و پاسخ به ندای وجدا بدا خددا تجربدهای
م بالی پیدا میکنند و تلواحاً با چیزی ارتباط پیدا میکنند که کمال آ در عیسدی وجدود دارد
و فرچه فردع غیرمسیحی است ولی حقیقت رازآلود مسیح را درخواسدت مدیکندد کده وی
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کمدال فدیض خداسددت .مسدیحیا از ااددن خدود آتکارسددازی خددا آتددکارا مطلّبندد ولددی
غیرمسیحیا به اان موضوع تلواحاً اتاره دارندد و فدمندام محسدوب تدده و درحقیقدت از
اعضای غیررسمی کلیسای مسیحیّت هسد ند ) .(Fletcher, 2005: 241-242مسدیحی فدمندام
مسیحی کامالً م بهّددی اسدت کده درک روتدنی از حقیقدت مسدیحیّت نده آداب و رسدوم
راهری آ دارد و بهخاطر لطف فراطبیبدی خددا تااسد ة نجدات اسدت (راچداردز :3131
.)331
به اع قاد رانر ااما دانی اک امر «صرفاً درونی» نیست و بدرای رسد گار تدد تدکل
اج ماعی آ نیز ضرورت دارد و اان تکل اج ماعی همواره در دان دکه تدامل اع قدادات و
آداب عملی استد م جلّی میتود .از آنجا کده ادادا مخ لدف واجدد درجدات مخ لتدی از
حقیقت هس ند واجد درجات مخ لتی از اوانین ترعی دکه براراری اک رابطدة صدحیح بدا
خداوند را تسهیل میکنندد نیز هس ند .امّا هما طدور کده عددم خلدو الهیّدات اهدودی در
دورا پیش از مسیحیّت مانبی در راه مواجهة اهوداا با خداوند ااجاد نکرد عدم خلدو
الهیّات اداا مباصر نیز مانبی در راه مواجهة پیروا اان اداا با خداوند ااجاد نمیکندد؛ اادن
اداا نیز میتوانند واسطة لطف و رحمت الهی باتند؛ چراکده در اادنجدا ادانو «همده ادا
هی » حاکم نیست (پ رسو .)039 :3199
رانر مب قد است که اکی از مراحل تکامل ااما مسیحی «مسیحیا فمنام» اان است کده
ااشا را از آنچه اامانشا وااباً مبطوف به آ است آفاه سازام و پااه و اساس اامانشدا را
بر خودتا آتکار کنیم .برای اانکه اک مسیحی فمنام بده درک خواشد ن نائدل تدود الزم
است که مسیحیّت و لطف خداوندی را هم در تکل درونی آ ابنی تجسّد و هم در تدکل
اج ماعی آ بشناسد .زارا کسانی که درکشا از مسیحیّت روتدنتدر خدالصتدر و مدؤثّرتر
باتد بهترط اکسا بود ترااط بیش از مسیحیا فمنام امکا و مجدال رسد گار تدد را
دارند ).(Rahner, 2005: 76
با توجه به آموزههای ارآنی نمیتوا نظراة «تجسّد» خدا را به تکل فیض ندامخلوق در
عیسی(ع) پذارفت؛ چراکه نمیتوا پدذارفت خددای مجدرّد و جداودا بده تدکل مدادّی و
جسمانی در عیسی مسیح راهر تود .فرچه میتدوا پدذارفت کده بدازتبراف فدیض الهدی
توسط رانر با مضمو و مح دوای «آاده میثداق» ادا «آاده الللسدت» در ادرآ کدرام تناسد و
سازفاری دات ه باتد.
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نتيجهگيری 

.4
با توجه به ضرورت تکلفیری فت گوهدای سدازنده و کارآمدد بدین ادادا مخ لدف در
جهت کاسد ن اخ الفدات و رسدید بده صدلح و ثبدات جهدانی دکده ضدرورت آ پدس از
جنگهای جهانی بیش ر احسداس تددد زمیندة فت گدوی ادادا مخ لدف از جملده اسدالم و
مسیحیّت فراهم فرداد که آسی تناسی اان فت گوها در جهت رسدید بده ادک فت گدوی
سازنده و تباملمحور برای تناخت و تتاهم به ر پیروا هردو دان ضروری است .ازجملده
آسی های اان فت گوها رواکرد و نگاه حقّ و باطل بود طرفین فت گدو اسدت کده هدردو
طرف به دنبال اثبات حقّانیّت و نجات خود بودند و طرف مقابل خود را باطل میدانس ند.
درحقیقت برای رسید به اک فت گوی سدازنده و کارآمدد کده ب واندد دغدغده و منداف
مش رک طرفین را تأمین کند و هدردو صداداانه در فت گوهدا تدرکت کنندد و درنهاادت بدا
اع ماد نظراات اکداگر را بپذارند اان است که از نگاه حقّ و باطل به اکداگر پرهیز کدرده
و با توجه به مبدانی مشد رک اع قدادی و داندی همچدو اع قداد بده خددا و روز رسد اخیز
خداپرس ی مبنوات و اخالق و دات ن اعمال اخالای و خیدر مدیتوانندد اکدداگر را اهدل
نجات و رس گاری ببینند.
از نظر آموزههای اسالم چنا چه افرادی به دان حقّ زما ابنی «اسالم» به دلیدل ضدبف
فکری اا محیطی دست نیاف ند و به آ علم و مبرفدت پیددا نکردندد چندا چده اادن عددم
دستاابی به دان حقّ ناتی از اصدور و کوتداهی آنهدا نباتدد و در برابدر حدقّ تبصّد و
لجاج ی ندات ه باتند نزد خدا مبذور بوده و از «جاهال ااصر» خواهند بدود نده «جداهال
مقصّر»؛ چراکه بر اساس ااعدة عقلی «ابح عقاب بال بیا » و آاة تراتة «ما کَّا مُعنّذّّبي َ حيّن
نَبعثَ رَسوال» (اسراء )31 :نمیتوا آنها را «اهل عدذاب و جهدنّم» دانسدت .بده تببیدر ادرآ
جاهال ااصر در زمرة «مس ضبتین» اا «مُرجو المدرال» هسد ند .اسد اد مطهّدری از چندین
افرادی (غیرمسلمانا ) که از اسالم به مبنای عام و لغدوی برخدوردار بدوده و در برابدر دادن
محیط و خانواده خود فطرتاً تسلیم هس ند و اعمال آ دان را خالصانه برای کس رضداات
خدا انجام می دهند دچنانچه در مرحلهای و اا ترااطی دان حدقّ زمدا بدرای آنهدا آتدکار
تده و فطرتاً در مقابل آ نیز تسلیم بوده و آ را بپذارند و عناد و لجداج ی نداتد ه باتنددد
به «مسلمانا فطری» تببیر میکنند که میتوانند اهل نجات باتند.
در دان مسیحیّت با توجه به ان قادات وارد بر انحصارفراای جزمی کلیسدا «کدارل راندر»
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نظراة «تمولفراای نجات» و «مسیحیا فمنام» را ارائه مدیکندد و بدا بدازخوانی و تبراتدی
جداد از «فیض و لطف الهی» آ را فیضی میداند که خدا از طراق آ خود را با بشراّت بده
ات راک فذات ه و در درو تمام انسانها اان فیض جاودا و غیرمخلوق وجود دارد و تدکل
کامل اان فیض در وجود عیسی تجسّد ااف ه است و فیض مخلوق خدا هما آفرانش تمدام
مخلواات است که مسیحیا با ااما به تجسد عیسی رس گار تده و غیرمسیحیا چندا چده
به اان فیض و ندای درونی خود پاسخ دهندد و از اعمدال اخالادی خیدر و نیدک برخدوردار
باتند میتوانند از فیض و رحمت الهی برخودار تده و اهل نجات باتدند .از همدینرو بدر
متاهیم «اخالق» و «وجدا » تأکیدی خا ّ دارد.
اس اد مطهّری و رانر هردو در عین تأکید بر حقّانیّدت ادک دادن ادا تدرابت نجدات و
رس گاری را منحصر به اک دان و ترابت نمیدانند .نقطة مش رک هردو مسئلة «تدناخت»
اسدت .مسدیحى فمندام آ انسدا غیرمسیحى اسدت کده بددو آ کده بشناسدد و بداندد از
فیض خدا و مسیح برخوردار و اهل نجات میتود و مسدلما فطدری نیدز آ غیرمسدلمانى
است که به خاطر «اصور در تناخت حددقّ» از نددوعى تسددلیم فطدری برخدوردار تدده و
تااس ة نجات است .در اان نجات «عیسی مسیح» و «پیامبر اسالم» (علدیهم السّدالم) نقددش
محوری دارند و درواا واسطة رس گاری تناخ ه میتوند .در هردو دادفاه رعاات اخدالق
و انجام اعمال نیک و نیز پرهیز از زت یها و فناه نقش عمدهای دارد به فونهای کده منکدرا
خدا و کافرا نیز در هردو نظراه الب ّه با ترااطى میتوانند اهل نجات باتند.
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