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بررسی تطبیقی آموزة نجات در
ادیان الهی با تأکید بر مذهب تشیع

تاريخ دريافت10/30/91 :

تاريخ تأييد10/30/91 :

مهدی عزیزان
حسن سجادیپور

نجات بخشی ادیان اصطالحی است غالباً ناظر به معنای رستگااری ارتر؛ی
سخن بر سر آن است که از نظر ادیان آسمانی چته کاتانی متیتواننت از آتت
د؛زخ رهی ه ،اجازة ؛ر؛د به بهشت را کاب نماین  .آیا ایتن ادیتان تنهتا ویتر؛ان
رود را اهل سعادت ؛ بهشت میدانن یا برای ویر؛ان دیار ادیان نیت ستهمی از
بهشت قایلان ؟
از گذشگههای د؛ر ر؛یکرد ویر؛ان هر یت

از ادیتان در ایتن ماتعمه امومتاً

ر؛یکردی منحصرگرایانه بوده است ارباب ادیان ،هر ی  ،تنهتا ویتر؛ان رتود را
شایاگة نجات داناگه ؛ برای دیاران سرانجامی د؛زری ترسیم نمودهان .
این نوشگار ،نخات ،نجات بخشتی را از دریۀتة بتا؛ر زرتشتگیان ،یهودیتان،
مایحیان ؛ ماممانان بررسی نموده ،سپس ،به طور ؛یژه دی گاه مکگتب تشتیر را
در این باره به بحت

گذاشتگه استت .ر؛ش تحقیت در ایتن نوشتگار توصتی ی-

 استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

 ،قم.

 دانشجوی دکتری رشته تفسیری تطبیقی دانشگاه قم.

*

**
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تحمیمی ؛ ر؛ش گردآ؛ری اطالاات کگابخانهای ؛ اسنادی است.

واژگان کلیدی :آموزة نجات ،جاهل قاصر ؛ مقصّر ،یهود ،زرتشت ،ماتیحیت،
اسال،م ،ماگعع ان.
مقدّمه

اهمیت بررسی آموزة نجات از دی گاه ادیان نه تنها به لحاظ شتنارت دیت گاه
آنان در مورد سرنوشت اناانها در جهانِ وس از مرگ حای اهمیت است بمکه از
نظر فما ی ،کالمی ،اجگماای ؛ ارالقی نی این ماتعمه ویامت های قابتل تتوجهی
دارد.
جهان ور از ادیان ؛ مذاهب رناارنگ ؛ مگموّن است .از ی سو ،ادیان آستمانی
اسال،م ،مایحیت ،یهود ؛ زرتشت قرار دارن ؛ ،از سوی دیار ،ادیان غیرآستمانی
همۀون هن ؛ئیام ،بودیام ،کن وسیوس ؛ مانن آن صفآرایی کردهان  .هر یت
از این ادیان نی در دل رود حامتل متذاهب مگعت دی هاتگن  .در جهتان استال،م،
مذهب امامیه ؛ اهلسنّت ؛ در جهان مایحیت ،متذاهب ارتت ؛کس ،کاتولیت

؛

ور؛تاگان نمونههایی از این تنوّع مذهبی را نشان میدهن .
هر ی

از این ادیان یا مذاهب در قیاس با کل اناانها در دامنة زمین ؛ زمتان

از تع اد کمگری برروردارن ؛ در مقابل آنان ،آحتاد بیشتگری از اناتانهتا صتف
باگه ان  .حال ،چنانۀه هر ی

از این ادیان ؛ مذاهب تنهتا ویتر؛ان رتود را اهتل

نجات ب انن ؛ غیر رود را یکاره اهل هالکت ؛ آت  ،چه حادثهای رخ رواهت
داد؟ همة این ادیان ؛ مذهب ؛ دستکم ادیان آسمانی بایت بته ستتا تی از ایتن
دست واسخ دهن :
 -با توجه به هالکت ؛ شقا؛ت بیشگر اناانها ،آیا حکمت ر ا؛ن در رمقت
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اناان ،ارادة ر ا؛ن در ه ایت اناانها ،ه ف از ارسال رسو ن ؛ بعثت انبیتا ؛،
در ی

کال،م ،فما ة آفرین

 -اگر آفرین

به ه ف رود اصابت رواه کرد یا نه؟

جمادات ؛ نباتات ؛ حیوانات – با اتر

؛ طتول ؛ستیر آن-

مق ّمة کمال اناانی است ،که اکثریت آنها در نهایت به ه ف رود نمیرسن ؛ در
اثر ضاللت به هالکت ؛ د؛زخ دررواهن افگاد ،آیتا رمقتت موجتودات ،بته؛یتژه
رمقت نوع اناانی ،توجیه فما ی ؛ کالمی رواه یافت؟
فارغ از نگایج فما ی ؛ کالمی موضوع از نظر اجگماای نی ایتن بحت

نگتایج

فرا؛انی در وی رواه داشت .اقمّیگی که تنها سرانجا،م رود را منگهی به ستعادت ؛
رسگااری ب انن ؛ دیاران را یکاره در دامن شقا؛ت ؛ اذاب سترگردان ببیننت ،
در تمایالت اجگماای نی همة امگیازات اجگماای را به ستوی رتود متیکشتن ؛
رود را برتر از همه می نشانن ؛ چه باا توهین ،شکنجه ؛ حگی کشگن دیاران را
نی ر؛ا بشمارن  .ب ؛ن تردی  ،یکی از ریشههتای تتن

؛ درگیتری اجگمتاای در

طول تاریخ همین نکگه بوده است.
از نظر ارالقی ؛ تربیگی نی این بحت

ثمترات قابتل تتوجهی دارد .اگتر هتر

مذهبی تنها ویر؛ان رود را اهل نجات ب ان ؛ دیاران را یکاره اهتل شتقا؛ت ؛
اذاب ،جر،م از نظر ارالقی به ویر؛ان دیار ادیتان بته دیت ه تحقیتر ؛ تماتخر
می نارد ؛ از بذل محبت ؛ کم

به آنان دریغ متیکنت ؛ رتود را بهگتر ؛ مهگتر

میبین ؛ تکبّر ؛ رودبینی را توجیه میکن ؛ از بودن با دیاتران در رنتج اتذاب
است.
در نقطة مقابل ،چنانۀه در سنگبنای معرفگی ما دربتارة اهتل نجتات ؛ د؛زخ
تغییر حاصل آی ؛ ،به جای قطر ؛ یقین بته هالکتت ؛ اتذاب متذاهب ؛ ادیتان
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دیار ،احگمال نجات آنان – ؛ نه بیشگر -مطرح شود ،واسخ به ورس هتای قبمتی
همای تغییر می کن حکمت ؛ فما ة رمقت ،ص ت ه ایگاری ر ا؛ن ؛ غر
از ارسال رسو ن در دایرة ؛سیعی از اناانهتا ؛ بتا طیتف شت ی ؛ ضتعیف آن
تحق می یاب تعامالت اجگماای رنگ دیاری به رود میگیرد ؛ ؛ضعیت ر؛انی
؛ ارالقی افراد نرم

؛ آرام

بیشگری به رود میبین .

با توجه به اهمیت موضوع ،بای از دی گاه ارباب ادیان در باب نجات ویتر؛ان
رود ؛ دیاران جویا ش ؛ سپس با مح
ی

نق ؛ ارزیابی به راسگی ؛ درسگی هتر

وردارت.
در این نوشگار ،بر اساس سیر وی ای

ادیان آسمانی – یعنی زرتشت ،یهتود ؛

مایحیت ،-گ ارش اجمالی دی گاه آنان مطرح میشود ؛ ،سپس ،نظر مشهور اهل
تانن ویرامون موضوع بح

به ارگصار بیان ش ه ؛ ،در ادامه ،بته طتور مباتو ،

دی گاه ان یشمن ان شیعی در باب آموزة نجات ارائه میشود.
 .1نجات در آیین زرتشت

زرتشت 1اناان اصالحاری بود که قو،م آریایی را به آیین تازهای داوت کترد.
؛ی م ای بود آیین رود را از اهورام دا دریافت کرد ،تتا جهتان را از تیرگتیهتا
واک کن ؛ آن را به سوی نیکی ؛ ر؛شنایی رهنمون شود .اکثتر االمتان ماتممان
زرتشگیان را اهل کگاب داناگهان ( .توفیقی )26 :9731 ،البگه ،آیین زرتشتت وتس از
 .1در تاریخ تولد زرتشت نظر واحدی وجود ندارد و اقوال متعددی از  066تا  0666ساال
قبل از میالد را شامل میشود .نظر مشهور آن است که او  006سال پیش از میالد پاا هاه جهاان
گذاشت و سی سال هعد دعوی نبوت کرد و هه سال  385ق.م در آتشکدۀ هلخ هه دست تورانیان

کشته شد( .توفیقی)0531536 ،
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مرگ ؛ی ؛ به مر؛ر زمان دست روش تغییراتی گردی ؛ د؛ انصتر اهتورام دا ؛
اهریمن در این آیین نمایان ش که هر ک ا،م بته نتوای داتوی رالقیتت داشتگن .
(ر.ک .مطهری)348/41 :4831 ،

زرتشگیان به جا؛دانای ر؛ح با؛ر داشگه ،معگق ن که ر؛ح آدمی بع از مرگ ؛
قبل از فرارسی ن ر؛ز رسگاری در برزخ به سر میبرد .آنها همۀنین به صرا (ول
چینوت) ،سنج

؛ محاسبة اامال اناان ،؛ بهشت ؛ د؛زخ ااگقاد دارن .

در واسخ به این ورس

که آیا زرتشگیان انحصارگرا هاگن یا ریر ،بای گرفت

از ابارات گاتاها واسخ ر؛شنی در ن ی یا اثبات این موضوع نمیتوان یافت ،جت
اینکه برای نمونه در یانای  ،66بن  ،6آم ه است« :کاانی که برای رشنودی من
از ا؛ (زرتشت) اطاات کنن  ،چنین کاانی به ؛اسطة سعیشان بترای متن

وتاک

به تکامل ؛ جا؛دانی رسن  .چنین گ ت اهورام دا» این ابارت به نحو اثباتی [؛ نه
سمبی] نجات ؛ فرجا،م نی

را ؛یژة ویر؛ان زرتشت داناگه اما نابت به سرنوشت

ویر؛ان دیار ادیان ساکت است.
برای دریافت ان یشة زرتشگیان در باب نجات ویر؛ان دیار ادیان ،متیتتوان از
نکات ذیل بهره برد:
نکگة ا؛ل .در مکگوبات مق س زرتشگیان ،سایر ادیان آشکارا مورد اتهتا،م قترار
گرفگه ان  .در کگاب دینکرت (درسنامة دین زرتشگی) ،ویتامبر استال،م

از جممته

رهبتتران در؛غتتین ؛ ویتتامبران ناراستتگی معرفتتی شت ه استتت .نیت در ایتتن کگتتاب
ان یشههای مایح ان یشههایی در؛غین به شمار آم ه استت( .آموزگارر فضلا، ،

 )81 :4831همۀنین ،کگاب شکند گمانیک ،اثر مردان فرخ وار ا؛رم د (ح ؛د قترن
 6هجری) ،که از کگابهای مهم زرتشگیان به شمار متیر؛د (صاضر،)483/4 :4833 ،
برای اثبات بنیادهای دیتن زرتشتت ؛ در ردّ یهودیتت ،ماتیحیت ،استال،م ؛ نیت
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مانویگری نوشگه ش ه است .در این کگاب ،وس از دفاع از دین زرتشت ؛ طترح
د یمی در اثبات ثنویت ؛ اینکه ریر ؛ شر دارای د؛ منشأ ج اگانه متیباشت  ،بته
آیینهای یهود ،مایحیت ،اسال،م ؛ ...حممه ش ه است( .ر.ک .هدایت :4833 ،مقدمه)

در ر؛ایات اِمی اشَوَهیشگان ،که از منابر مهم فقهی زرتشگیان میباش  ،سخنانی در
ن ی مطم اسال،م به چشم میرتورد .در ایتن کگتاب ،بتهصتراحت ،استال،م دینتی
شیطانی روان ه ش ه است که هرگاه فردی زرتشگی به آن بار؛د ،ست ای

مترگ

رواه بود( .صضری اصضهرن )411 3 ،8 ،3 :4831 ،

نکگة د؛،م .آموزة نجات در دین زرتشت حول محور ورهی از در؛غ ؛ الگ ا،م به
راسگی شکل گرفگه است .در یانای  ،61بن  ،02بهر؛شنی به این اصتل وردارگته
ش ه است:
کسی که پیرو راستی است ،جایگاهش در سرای شاادی و روشانی هشت)ات
خواهد شود ،ولی دروغپرست و گمراه زمانی دراز در سارای اااریکی هدوز شاا
ناله و افسوس شهسر خواهد شرد .هنیز ر.ک .یسنای  ،03شند 1

از این نکات می توان نگیجه گرفت که به با؛ر زرتشگیان ،تنهتا آنهاینت کته بتر
م ار راسگی میان یشن ؛ میزین  ،؛ ،بنابراین ،نجات تنها از آنِ آنها رواه بود.
 .2آموزة نجات در آیین یهود

در تورات کنونی ،اصل «معاد» ؛ بازگشتت بته سترای آرترت ورتتوی باتیار
کمفر؛غ دارد .همین موضتوع موجتب ارتگالف گردیت ه ؛ بررتی از فرقتههتای
یهودی ،همۀون ص ؛قیان ،تورات را رالی از یادکردِ رسگاری داناگهان  .به بتا؛ر
اینان ،اناان با مرگ نابود میشود ؛ هیچگونه واداش ؛ مجازاتی در کتار نخواهت
بود( .اشترین)413 :4833 ،
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این ارگالف از آنجا و ی آم ه است که بیشگر اباراتی کته دربتارة وتاداش یتا
مجازات الهی در تورات ؛جود دارد ،د؛وهمو بوده ،هر د؛ ت ایر دنیوی ؛ ارر؛ی
را تاب می آ؛رد ،مانن بخشی ن امر دراز ؛ آسای

به اناان در صورت اطااتت

از دسگورات ور؛ردگتار (ال یار )48-8 :31 ،،یتا انگقتا،م از آدمتی بته ؛ستیمة انتواع
بیماری ها ؛ به ؛سیمة تامط حاکمان سگم ویشه در صتورت نافرمتانی (ال یار:31 ،
 .)31-41ر.ک .سرعدی)31 :4131 ،

در تممود که سنّت ش اهی یهود است ؛ اممای یهودی آن را تالیتمتو تتورات
میشمارن  ،از رسگاری به فرا؛انی یتاد شت ه استت .وتس ،اصتل ایتن ررت اد از
مامّمات وذیرفگه ش ه ن د اکثریت یهودیان میباش  .اما از آنجا که تممود آکن ه از
مطالب ض ؛ نقیض استت (اشاترین )1 :4833 ،نمتیتتوان از آن دربتارة چیاتگی
رسگاری ؛ نی گاگرة شمول آن برداشگی یکپارچته ؛ مناتجم داشتت .بته طتور
اجمال ،در این باره د؛ دی گاه کمی مطرح گردی ه است:
دیدگره ا ل .گر؛هی از االمان یهود به اسگناد بررتی ابتارات تممتود فراگیتر
بودن رسگاری را انکار کرده ؛ برآنان که زن گی وس از مترگ تنهتا ؛یتژة افتراد
درسگکار می باش ؛ افراد شرّیر برای همیشه با مرگ جامانی رود نابود رواهنت
ش  .در فرازی از تممود آم ه است:
مردگانی که در خاک سرزمین اسرائیل خفتهاناد از اددیاد ایاات شتارهمناد
خواهند شد؛ اتی یک کنیز کنعانی که در سرزمین اسرائیل شهسارمیشارد ممما ن
شاشد اهل عالم شاقی و جتان آینده است .... .ولی سرزمینی که مریۀ رضاایت مان
نیست ،مردگانش شار دیگر زنده نخواهند شد .هکتوشوت 111 ،الف

موسیبنمیمون ،مگکمم ب رگ یهتودی ،نیت دربتارة معتاد چنتین متیان یشت ،
چنان که رود نوشگه است« :امل نیکی کته بترای درستگکاری ذریتره متیشتود،
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زن گی وس از مرگ ا؛ را در االم بع ی تشکیل میده  ،حیاتی که مرگی همتراه
آن نیات ؛ جهان ریری که شری در آن ؛جود ن ارد  ....مجازات افراد شتریر آن
ال بتا مترگ رتود
اس ت که آنان شایاگة چنین حیتاتی نخواهنت بتود ،بمکته کتام ً
ازبینمیر؛ن ( .»...فیواری)411 :4834 ،

دیدگره د م .جمااگی دیار به اسگناد واره ای از ابارات تممود بر ایتن با؛رنت
که همة اناانها ت چه نی

؛ چه ب ت وس از مرگ در دادگاه الهی حاضر رواهن

ش  .در این فراز از تممود ،همین معنا را آشکارا مییابیم:
در جتان آینده ،ذات قدوس متبارک یک طومار از ااورات را گرفتاه ،آن را
پیش خود میگذارد و میفرماید« :هرکس شه آموختن این اورات و اندام فرامین
آن م)غول شود ،شیاید و پاداش خود را دریافت نماید ... ».همۀ ملتها شاهارایاب
می آیند و ،پس از سؤال و جواب ،نومیدانه شازمیگردند .سپس ،همۀ ملتهاا شاه
اضور خداوند چنین ادعا خواهند کرد«:ای پروردگار عالم! آیا او ااورات را شاه
ما دادی و ما آن را قبول نکردیم؟» ولی آنتا نمای اوانناد چناین ادعاایی داشاته
شاشند؛ مگر نه اینکه ذات قدوس متبارک اورات را شه همۀ ملتها پی)انتاد کارد
ت ایان مهاکماه شاا مهکومیات
اما جز ملت اسرائیل هیچ کاس نپاذیرفت؟! عاقبا ی
ملتهای کافر و ساتمگر و ادلیال و سارافرازی قاوم اسارائیل پایاان ماییاشاد.
هعوودازارا 2 ،الف 0 ،الف .

در سنت تممودی ،با؛ر بته «برگ یت گی» قتو،م یهتود از ستوی ر ا؛نت متو
میزن  .تممود بارها این مطمب را گوش د میکن که بتین رت ا ؛ یهتود رابطتهای
صمیمی ؛ ناگااگنی ؛جود دارد .ریشة این ان یشه را میتوان در تتورات یافتت،
آنجا که میگوی « :ر؛حالق ؛س به بانگ بمن میگویت « :کیاتت ماننت قتو،م تتو
اسرائیل ،ممت یکگا در زمین؟» (کترب ا ل فواریخ ایرم )34:43 ،از نااه تممتود ،دلیتل
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این برگ ی گی چی ی ج وذیرش تورات از طرف بنیاسرائیل است .این در حالی
است که دیار ممتها تورات را ردّ کرده ؛ نپذیرفگهان  .به با؛ر نویان گان تممود،
اگر ممگی یافت نمی ش که الها،م الهتی (تتورات) را بپتذیرد ،مقصتود ر ا؛نت از
آفرین

جهان حاصل نمیگشت ؛ تمامی مرد،م دنیا نابود میشت ن  ،زیترا هاتگی

جهان به ؛جود تورات باگه است .تممود قو،م یهود را به گمی سرخ ؛ روشتبو در
بین رس ؛ راشاک (سایر ممتها) تشبیه کرده است( .کوهن)33 31 :4833 ،

در واره ای از ابارات تممود آم ه است که راه نجات تنها بترای با؛رمنت ان بته
تورات است« :؛ در ر؛ز رسگاری تنها معگق ان به تورات نجات رواهنت یافتت».
(او؛دازارا 0 ،الف 6 ،الف) .براین اساس است که اممتای یهتود فگتوا بته رمتود
ار؛اح غیریهودیتتان (ماتتیحیان ،ماتتممانان ؛ )...در آتتت

د؛زخ دادهانتت ( .ر.ک.

هرشم  )11 :4131 ،ب ین ترتیب ،ب رگان دین یهود ،در رصتو

ماتعمة نجتات،

نااهی انحصارگرایانه داشگه ،رهایی از د؛زخ را تنها ؛یژة ویر؛ان تورات میدانن .
با ؛جود غمبة نظریة انحصارگرایی در جامعة دینی یهود ،رگههتایی از ان یشتة
ومورالیاتتگی در بررتتی ابتتارات تممتتود ؛جتتود دارد کتته گویتتای نجتتاتیتتافگای
نیکوکاران غیر یهودی در جهان آررت ؛ االم باقی است در تممود آمت ه استت:
«در میان افراد سایر ممتها ،ااد ن ؛ نیکوکارانی یافتت متیشتون کته از جهتان
آین ه ؛ االم باقی سهم رواهن داشت( ».سنهدرین )48:3 ،همۀنین ،برری م اران
یهودی در ت ایر ایتن فتراز از تتورات کته گ گته استت« :ات الت قتو،م را رفیتر
میگردان ؛ احاانِ ممتها ک ارة رطای آنهاست» (امثرل س،یمر )41:81 ،،نوشگهان :
همانطور که قربانیِ ک ارة رطا گناهان اسرائیل را واک میکن  ،به همتان صتورت
احاانی که افراد ممتها دربارة یکت یار ر؛ا متیدارنت گناهتان ایشتان را ک تاره
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میکن (کوهن.)31-38 :4833 ،
شای با انایت به امثال این آموزهها باش که وتارهای از االمتان یهتود (ماننت
هیمل) به ا و امومی مایحیان ،وتس از گذرانت ن اتذابهتایی کته تتا آرترین
محاکمه ادامه رواه یافت ،با؛ر داشگهان ( .مینوا )38 :4834 ،از سوی دیار ،برری
االمان یهودی سعی کردهان وارهای از ابارات تممود را که در آن از غیریهودیتان
با تعابیری زشت ؛ ن ترتانایت یادشت ه توجیته نماینت ؛ آن را نته برراستگه از
انای ه های انحصارگرایانه ؛ ر؛حیة بیاانه سگی ی بمکته ناشتی از شترایط ستخت
زن گی قو،م یهود ؛ مظمومیت آن قو،م در طول تاریخ ب انن کته موجتب گردیت ه
آنها با چنین تعابیر رشنی زبان به ناس ا باشاین ( .ر.ک :کوهن)31 :4833 ،
 .3آموزه نجات در آیین مسیحیت

در اه ج ی  ،بر رالف اه ق یم ،به صراحت از رسگاری ؛ دا؛ری نهایی ؛
نی زن گی نیکان در بهشت ؛ رمود ب کاران در د؛زخ سخن رفگه است .در انجیل
مگی آم ه است:
پس ،شه اصهاب شمال خواهد گفت« :ای ملعونان از نزد من شرویاد در آااش
اشدی که شرای شیمان و سپاه وی متیا شده اسات» ... .و آنهاا در عاذاب اشادی
خواهند رفت و عادالن در ایات اشدی .همتی.12-11 :22 ،

اما آیا از دی گاه مایحیان ،ویر؛ان سایر ادیان در زمرة نجاتیافگاتان از د؛زخ
به شمار می آین یا ریر؟ برای یافگن واسخ این ورس  ،بایت داناتت کته ان یشتة
نجتتات در جهتتان ماتتیحیت ستته د؛رة مگ تتا؛ت را ستتپری کتترده استتت :د؛رة
انحصتتارگرایی تتتا قتترن هجت هم ،د؛رة شتتمولگرایتتی در قتترن نتتوزدهم ؛ د؛رة
کثرتگرایی در قرن بیاگم.
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در توضیح د؛رههای سه گانه مذکور ،بهارگصار میتوان گ ت:
أ .انحصارگرایان معگق ن تنها کاانی به بهشت بار رواهن یافت کته وتذیرای
دین ایای

باشن  .بنابراین ،ویر؛ان سایر ادیان ،حگّی اگر دین ارانی اصیل ؛ به

لحاظ ارالقی درسگکار باشن  ،نمی تواننت از طریت دیتن رتود رستگاار شتون
(پترسو ،دیگرا )113 :4831 ،،؛ سرانجامی ج د؛زخ نخواهن داشت .اینان برای
اثبات دی گاه رود به اباراتی از انجیل اسگناد میکنن  ،از جممه اینکه« :ایای بته
ا؛ گ ت که من راه ؛ راسگی ؛ حیات هاگم هیچکس ن د و ر بته غیتر از ؛ستیمة
من نمیآی » (انجیل یوحنر ،برب  ،41آیۀ  .)1همۀنین ،آنها نپذیرفگن انجیل را ستبب
د؛زری ش ن میدانن « :آنانی که مژدة ر ا؛ن ما ،ایای مایح[ ،یعنی انجیتل] را
اطاات نمی نماین  ...ایشان به هالکت اب ی رواهن رسی ( .د م فساترییونیییر:4 ،،

 )1-3بر اساس چنین اناارهای است که آگوسگین ق یس (قرن ،6م) میون اشت که
هیچ نوع نجات ؛ رسگااری در بیر؛ن از کمیاا ؛جود نت ارد( .ر.ک .پرپیین:4833 ،
)41 48

انحصارگرایان مایحی ،با جمود بر نتّّ کگتاب مقت س ،معگقت بودنت تنهتا
کاانی اهل بهشت ان که وی

از این در دنیا غال تعمی داده ش ه باشتن ؛ ،بتر

این اساس ،با؛ر داشگن حگی ویامبرانی همۀون موسی

؛ ابراهیم

نی هنوز

نجاتیافگه نیاگن  ،بمکه در مکانی بین بهشت ؛ د؛زخ ،به نا،م لیمبو ،بهسرمیبرنت
؛ در انگظار ر؛ز قیامتان تا به ش اات ایای

؛ارد بهشت گردن ( .عبریار:8 ،

 ،1-31به نقل از :یگنهر ز)11 :4831 ،،

ب .وس از گذشت قرن ها از سمطة بالمنازع انحصتارگرایان ،جریتانی کته بته
جریان شمولگرایی مشهور ش  ،به نق انحصارگرایی وردارت ؛ ااتال،م کترد کته
چون ارادة ر ا؛ن به نجات ؛ رسگااری همة اناانها تعم گرفگته استت ،وتس،
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نجتتات بخشتتی انصتتر مشتتگرک همتتة ادیتتان متتیباشت  .بت ین ترتیتتب ،ان یشتتة
شمول گرایی ی

گا،م از انحصارگرایی فراتر رفت ،زیرا بتا ؛جتود وتذیرفگن ایتن

م اای انحصارگرایانه که ی

دین را

ح مطم است ،میوذیرد کته ویتر؛ان

سایر ادیان نی میتوانن رسگاار شون  .در همین راسگا ،واپ در ستال  1666بیتان
کرد که نجات بخشیِ نهایی از آنِ مایحیت است ،زیرا ماتیح تنهتا نجتاتبخت
اناانهاست ،؛لی آن ا ه از دینت ارانی کته دیتن حقیقتی را نمتیشناستن ؛لتی
صادقانه به ضوابط مطرح در آن دین گردن مینهن  ،ن د ر ا؛ن گناهکار نیاتگن .
(ر.ک .پترسااو ،دیگاارا« )143-141 :4831 ،،کااررل راناار» ( 4111م) ایتتن افتتراد را
مایحیان گمنا،م می نام ؛ بر آن است که لطف ؛ رحمتت ر ا؛نت  ،بته درجتات
گوناگون ،شامل حال ویر؛ان همة ادیان میشود ،هرچن تنها اه ج ی است کته
مرز نهایی میان ح ؛ باطل را معین نموده است( .اییرده)818 813/4 :4831 ،

 .در نیمة نخات قرن بیاگم وارهای از الهیون مایحی از نظریة شمولگرایی
نی فراتر رفگه ؛ بر آن ش ن که ص ت ه ایگاری ؛ رحمت ور؛ردگار چنین اقگعا
می کن که تمامی ادیان نجات بخ

باشن  .این نظریته ،کته بته کثترتگرایتی یتا

ومورالیام شتهرت یافتت ،توستط جتان هیت

؛ بترای حتل مشتکل د؛ نظریتة

انحصارگرایی ؛ شمول گرایی ارائه گردی  .به زام ؛ی ،هر ی

از ادیان بهرهای از

ح با ؛اقعیتت غتایی دارنت ؛ ویتر؛ان رتود را بته تحتول از رودمحتوری بته
ر امحوری (حقیقتمحوری) داوت مینماین  .بنابراین ،سنتهای بت رگ دینتی
را بای شقوق یا شیوههای گوناگون تحصیل کاب رسگااری بهشتمارآ؛رد( .ر.ک.
همر)813/4 :،

جان هی

در تبیین این موضوع مینویا « :کثرتگرایی ابارت است از قبول

؛ وذیرش این دی گاه که تحول ؛ تب یل ؛جود اناانی از حالت رودمحتوری بته
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حقیقت محوری به طرق گوناگون در در؛ن همة ستنتهتای دینتی بت رگ اتالم
صورت می گیرد .به ابارت دیار ،نه ی

راه ؛ شتیوة نجتات ؛ رستگااری بمکته

راه هایی مگع د ؛ مگکثر در این زمینه ؛جود دارد( .هیک )11 :4833 ،تقریباً هم مان
با ارائة نظریة کثرتگرایی دینی توسط هی  ،کمیاای کاتولی

نی طتی بیانیتهای

رسمی ااال،م کرد که بیر؛ن از کمیاا نی راه نجات هات ؛ ویر؛ان معتذ؛رِ ستایر
ادیان ،به؛یژه ویر؛ان ،میتوانن اهل نجات باشتن ( .ر.ک .قادردا ،قرام،یا :4833 ،
)31-44

هرچن این بیانیه با دی گاه جان هی

هماو بود ،اما ؛ی معگق بود نمیتتوان

نجات را مح ؛د به شر «معتذ؛ریت» نمتود ؛ بایت بته نجتاتیتافگای ویتر؛ان
غیرمعذ؛رِ دیار ادیان نی با؛ر داشت .گ گنی است با ؛جود میت انداری طی تی از
ومورالیات ها در جهان مایحیت اما همۀنان انحصارگرایانی نی ؛جود دارن کته
بر حقانیت مطم مایحیت ؛ ن ی ادیان دیار تأکی می؛رزن  .کارل بارث (1636
،م) مگکمم ور؛تاگان از این دسگه افراد است .ا؛ معگق است بت ؛ن ایاتی ماتیح
مطمقاً نمی توان از ر ا؛ن ؛ اناان ؛ رابطة آنها با یک یار سخن گ ت( .پترسو،
دیگرا)118 113 :4831 ،،
 .4آموزة نجات در آیین اسالم

ویامبر اسال،م

با بعثت روی

آفتاق بمنت ی از معرفتت ؛ کمتال را فتراراه

اناانها نهاد ؛ آررین ناخة ه ایت ؛ بالن گی بشر در مایر قرب الی اهلل ،یعنتی
قتترآن ،را ارضتته نمتتود .وتتس از ایتتن برانایخگاتتی ؛ بعتت

بتتینظیتتر ،د؛ران

دین؛رزیهای دیار به سر آم ؛ اسال،م با ناخ شترایر دیاتر ضتامن ستعادت ؛
رسگااری اناانها گردی .
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با مراجعه به قرآن کریم درمییابیم که از نظر این کگاب آسمانی تنها دین حت
؛ مقبول دین اسال،م است« :إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ ( »...آلعمارا« ،)41 :،وَ مَننْ
يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ» (آلعمرا38 :،؛ نیز
ر.ک .مرئده 8 :انعرم.)438 :

همۀنان که از نظر قرآن کافران اهل نجتات نیاتگن ؛ جایاتاه آنتان در آتت
د؛زخ رواه بود « :وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِنََ أَْْنبا ُ النَّناهِ هُنيْ فيهنا
خالِدُونَ» (بقره.)81 :

بر اساس همین آیات است که جمهور االمان ماتممان حکتم بته جتا؛دانای
کافران در د؛زخ دادهان ( .فضترزان 381/8 :4111 ،؛ طوس [خواجه])413 :4148 ،

نی از آیات قرآن کریم برمیآی که شر ؛ر؛د به بهشت ؛ نجات از د؛زخ د؛
چی است :ایمان ؛ امل صالح .در آیة  60سورة بقره آم ه است« :الَّنذينَ ممَنُنوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِباتِ أُولئََِ أَْْبا ُ الْجَنَّةِ هُيْ فيها خالِدُونَ» ؛ در آیة  36ستورة مائت ه
میروانیم« :؛َ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْکِگابِ آمَنُوا ؛َ اتَّقَوْا لَکَ َّرْنا اَنْهُمْ سَتیئعاتِهِمْ ؛َ لَأَدْرَمْنتاهُمْ
جَنَّاتِ النَّعیمِ» در ت ایر این آیات گ گه ش ه که مراد از ایمان ایمان به دین رسول
راتم

است( .ابانکثیار481/8 313/4 :4141 ،؛ طوسا [شایخ] ،با فار831 /4 :؛

طبرس )814/8 :4833 ،

با توجه به آیات فوق ؛ بهکار گیری د؛ کمی ؛اژة استال،م ؛ ک تر در آنهتا ،ایتن
ورس

رودنمایی می کن که منظور از اسال،م ؛ ک ر چیات؟ آیا در قترآن کتریم،

«اسال،م» به رصو

دین اسال،م به انوان دین رتاتم اطتالق متیشتود یتا استال،م

اصطالحی اا،م برای تما،م ادیان آسمانی است؟ نی آیتا منظتور از کتافرانی کته در
آت

د؛زخ رال ن غیرماممانان ان یا غیرمعگق ان به ادیتان آستمانی ؛ یتا افتراد
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دیاری؟
در صورتی که منظور از کافران غیر ماممان باشن  ،تما،م ممح ان ؛ اهل کگتاب
اهل د؛زخ رواهن بود ؛ تنها ماممانان اهل نجاتان  .اما در صورتی کته منظتور
از کافران غیرمعگق ان به ادیان آسمانی باش  ،تنها ممح ان از دایرة نجتاتیافگاتان
رار ان ؛ تما،م معگق ان به ادیان آستمانی از زرتشتگی ؛ یهتودی ؛ ماتیحی تتا
ماممان اهل نجات رواهن بود.
برای واسخ به این ورس ها میتوان به طور کمی از د؛ دیت گاه اهتل تاتنن ؛
اهل تشیر سخن گ ت.
 .1-4دیدگاه اهل تسنن

مگکممان اهل سنت نه تنها غیرماممانان را اهل نجات نمتیداننت بمکته حگتی
همة ماممانان را نی اهل نجات تمقتی نمتی کننت آنتان بتا تکیته بتر ر؛ایگتی از
ویامبر

بر این با؛رن که تنها اهل تاننان که نجتات رواهنت یافتت ؛ بتاقی

ماممانان در د؛زخ جای می گیرن  .آنان برداشت رود را ماگن بته ایتن حت یثی
نبوی میکنن :
شهزودی ،امت من شه  30گروه اقسیم میشوند و هماۀ آنتاا در آااش دوز
خواهند سوخت ،جز یک گروه و آنتا کسانیاناد کاه شار طریا مان و اصاهاشم
میشاشند .هارمذی020 /1 :1991 ،

مگکممان اهل سنت به اسگناد این ح ی
آنها با این سخن ویامبر

معگق ن که تنها گر؛هی که ا؛صتاف

انطباق دارد اهل سنت ؛ جمااتت (اشتااره) استت،

زیرا فقط آنها هاگن که اقای رود را از سخنان ویامبر ؛ اصحاب

میگیرن ؛ از

ظواهر آن سخنان نی فراتر نمیر؛ن ( .ر.ک .ایج 3/3/8 :4143 ،؛ د ّان -81 :4138 ،
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14؛ بغدادی)811 :4113 ،

تأملبرانای تر آنکه امو،م االمان اهل سنت چنان دایرة نجات را تنگ گرفگهان
که حگی اط ال ک ار را که وی

از فرارسی ن سنّ بموغ از دنیا رفگهان اهل نجتات

ن اناگه ؛ سرناون در د؛زخ ون اشگهان ( .فضترزان )484/8 :4111 ،
 .2-4دیدگاه اهل تشیع

در واسخ به ستا ت فوق ،همة ان یشمن ان شیعی واسخ یکاانی ارائه ن ادهان
؛ ارائة گ ارش کاممی از همة واسخها مقالة ماگقمی است .در این نوشتگار ،واستخ
ا ه ای از برجاگه ترین ان یشمن ان شیعی ،ماننت ابتنستینا ،رواجته نصتیرال ین
طوسی ،مالص را ،اما،م رمینی ،االمه طباطبایی ؛ شهی مطهری ،برگ ی ه ش ه که
به گمان ناارن ه از اه ة واسخاویی به روبی برآم هان .
مگکممان ،فیماوفان ؛ م اران شیعی با د؛ ر؛یکرد اقمی ؛ نقمی به ورس های
فوق واسخ داده ان  .در ر؛یکرد اقمی ،در ناتاهی کمتی ؛ بت ؛ن تعیتین مصتادی
ج ئی ،؛ضعیت اناانها را در قیامت تعیین کردهان  ،تتا مشتخّ شتود کته آیتا
بیشگر اناانها اهل شقا؛ت ان یا اهل سعادت ؛ نجات؟ اما در ر؛یکرد نقمتی ،بتا
اسگ اده از آیات ؛ ر؛ایات ،؛ضعیت گر؛ههای مگ ا؛ت اناتانهتا ماننت متمنتان،
کافران ،اط ال ؛ ماگعع ان را مورد بررسی قرار دادهان .
 .1-2-4رویکرد عقلی :از نظر سعادت ؛ شقا؛ت اناانها در حیتات ارتر؛ی،
جای این اشکال ؛جود دارد :با توجه به اینکه بیشگر اناانها بته لحتاظ حکمتت
نظری فاق کما ت اقمی ؛ مغموب جهلانت ؛ بته لحتاظ حکمتت اممتی فاقت
کما ت ارالقی ؛ مغموب شهوت ؛ غعبانت  ،بیشتگر اناتانهتا اهتل شتقا؛ت
میباشن ؛ ا ة کمی از آنان به سعادت ارر؛ی نایل میشون .
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این  ،واسخ برری از فالس ة ماممانان به این اشکال ذکر میشود.
ابن سینا در کگاب االشارات و التنبیهات معگق است :همۀنتان کته حتا ت بت ن
اناان از سه حالت رار نیات ،ن س اناان نی دارای سته حالتت استت :بت ن
اناان یا در کمال زیبایی ؛ صحّت است ،یا در کمتال زشتگی ؛ مریعتی ؛ یتا در
حالگی بین این د؛ .در زن گی دنیایی ،گر؛ه ا؛ل ،یعنی آنان که در کمال زیبتایی ؛
صحت ان  ،بهرة فرا؛انی از سعادت دنیوی میبرن  ،گر؛ه د؛،م هتیچگونته بهترهای
ن ارن  ،؛ گر؛ه سو،م بهرة معگ ل ؛ میانهای از آن میبرد .بر همین منوال ،اناانها
به لحاظ حا ت ن اانی نی یا از کمال اقتل ؛ ارتالق برروردارنت  ،یتا بهترهای
مگوسط از اقل ؛ ارالق دارن ؛ یا هیچ بهره ای از آنها ن ارن  .گتر؛ه ا؛ل ،یعنتی
آنان که در کمال اقل ؛ ارالقان  ،به سعادت کامل ارر؛ی میرسن ؛ گر؛ه سو،م
ج رنج ؛ اذیت بهترهای از آن جهتان ن ارنت  .گتر؛ه د؛،م ،کته بتین آن د؛ قترار
گرفگه ان  ،در زمرة اهل سالمت ؛ سعادت به حااب متیآینت ؛ تنهتا بهترهای از
ریرات حیات ارر؛ی میبرن .
هر ی

از د؛ گر؛ه ا؛ل ؛ د؛،م ،یعنی آنان که در کمال اقل ؛ ارالقان ؛ آنان

که فاق بهرهای از این د؛ می باشن  ،تع اد کمی دارن  ،اما گر؛ه ستو،م(بین آن د؛)
بیشگرین افراد را در رود جای داده است .از انعما،م گر؛ه ا؛ل ؛ د؛،م به یک یار،
گر؛ه «اهل نجات ؛ سعادت» شکل میگیرد که ؛اج بیشگرین افراد است ؛ گر؛ه
سو،م ،که اهل شقا؛تان  ،در اقمّیّتت رواهنت بتود .بنتابراین ،در جهتان آرترت،
سعادت ؛ ریر بر شقا؛ت ؛ شرّ غالب است( .ابنسینر ،ب فر)838/8 :

ابنسینا در فصل بیات ؛ ونجم از نمط ه تگم اشتارات توصتیهای رردمن انته
دارد:
شه کسی که ندات را در معدودی از انسانها مهدود میکند و اهال جتال و
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خما را شرای همی)ه از آن مهروم میداند اوجه مکان ،شلکاه رامات خداوناد را
وسعت شبخش.

ص رالمگألّهین نی معگق است دقتنظر در اصول دینی ؛ قواا اقمی موجتب
ج ،م ؛ یقین به این نکگه است که بیشتگر مترد،م در آرترت ل ؛متاً اهتل نجتات ؛
سالمت رواهن بود .؛ی ،سپس ،با اسگ اده از برهان لمّی اضافه میکنت  :رمقتت
هر نوای از موجودات طبیعی بای به گونه ای باش که تما،م افراد آن نوع یا بیشگر
آنها ب ؛ن مانر ؛ م احم دایمی به کمال مخصو

رودشتان برستن ماتر اینکته

م احمت ؛ ممانعگی به ن رت ؛ غیر دایمی رخ ده  .بر اساس ایتن برهتان لمّتی،
تما،م یا بیشگر افراد نوع اناان نی بای بته کمتال اناتانی برستن ؛ از ستعادت ؛
نجات برروردار شون .
البگه ،ممّاص را تأکی می کن کمالی که از آن سخن میگوییم تنها کمتال ا؛ل ؛
د؛،م اناان است ،نه کما ت بع ی ،مانن حکمت ؛ ارفان ناتبت بته ر ا؛نت ؛
ممکوت ؛ آیات ا؛ که اقگعای این گونه کما ت در نهاد بیشگر اناتانهتا نیاتت،
بمکه در طبیعت گر؛ه ان کی از مرد،م قرار دارد.
ممّاهادی سب ؛اری منظور ممّاص را از کمال ا؛ل اناان را کمتا ت مناستب بتا
اسگع اد «نوع» اناان ؛ مقصود از کمال د؛،م را کما ت مناسب با اسگ اده هر ی
از «افراد» اناان میدان ( .صدرایدین شیرازی ،ب فر)34-31 /3 :

اما،م رمینی (ره) نی در این زمینه سخنی روان نی دارد:
سبب اینکه عمل شسیاری از کافران گناه و عصایان نیسات ،و ،در نتیداه ،شار
کار خود عقاب نمی شوند این است که شی)ترشان ،جز مقداری کم و اندک ،نسبت
شه اقیقت جاهل شوده و در جتل خود مقصّر نیستند شلکه قاصرند.
اما قاصرانه شودن جتل عوام آنان را نسبت شه وظایف و اکاالیف التایشاان
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آشکار است ،زیرا آنان در شاب مذاهبی که شر خالف مذهب)ان شاشد نیندی)یدهاند
شلکه ،نظیر عوام مسلمانان ،شه صهّت مذهب خاود و شماالن دیگار ماذاهب قما
دارند .همان گونه که عوام ما شه سبب القین و ن)او و نماا در مهایس اساالمی –
شدون آنکه ااتمال خالفی شدهند -شه صهّت مذهب خود و شماالن ساایر ماذاهب
قم دارند ،عوام آنان نیز چنین هستند .کسی که قم دارد از متاشعت از قم خود
معذور است و عصیان و گناهی شر او نوشته نمی شود؛ او شه خاطر ابعیت از قما
خود عقوشت نمی شود .اما غیر عوام کفّار ،اغلب آنان ،شاه سابب القینااای کاه از
اشتدای طفولیت شه آنان داده شده و شه سبب رشد در مهیس کفر ،شر مذاهب شاطال
جزم داشته و [شدان] معتقدند ،شه گونه ای که هرگاه هرچه شر خاالف آن شاه آناان
گفته شود شه ردّ آن میپردازند .عالم یتودی و نصرانی ،نظیر عالم مسلمان ،ادت
غیر خود را صهیح نمی داند و شمالن ادت غیر او شرایش نظیر ضروریات اسات،
زیرا صهّت مذهب او شرایش ضروری است و ااتمال خالف آن را نمیدهد.
آری ،اگر در میان عالمان آنان کسی شاشد که ااتمال خالف شدهاد و از نظار
شه ادت آن شه سبب عناد یا اعصّب خودداری ورزد مقصّر است ،نظیر کساانی از
علمای یتود و نصارا که در صدر اسالم چنین شودهاند.
نتیده آنکه کفّار جاهل نظیر مسلمانان جاهال شاه دو قسام اقسایم مایشاود:
شعضی قاصر و شعضی مقصّرند .و اکالیف در اصول و فارو شاین هماۀ مکلّفاات
م)ترک است ،اعم از اینکه عالم و یا جاهل قاصر و یا مقصّر شاشاند .و کفاار شار
اصول و فرو عقاب میشوند ،البته در صورای که ادت شر آنتا امام شده شاشد.
در غیر این صورت ،عقاشی شر آنان نیست .پس ،همچنان که معاقب شودن مسالمان
شر فرو شه این معنا نیست که آنتا اعم از اینکه قاصر یا مقصّر شاشاند شار فارو
عقاب می شوند شه اکم عقل و اصول عدالت ،در مورد کافران نیز از همه جتاات
شر همین مقیاس است .هخمینی [امام] 101-100 /1 :1011
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شهی مطهّری نی در فصل نهم کگاب عدل التی تحت انوان «امل ریر از غیر
ماممان» در بح

ورمخاطرهای مینویا :
ما معموالً وقتی می گوییم فالن کس مسلمان است یا مسلمان نیست ،نظر شاه

واقعیت مملب نداریم .از نظر جغرافیایی ،کسانی را که در یاک منمقاه زنادگی
میکنند و ،شه اکم اقلیاد و وراتات ،از پادران و ماادران مسالمانند «مسالمان»
می نامیم و کسانی دیگر را که در شرایس دیگر زیستهاناد و ،شاه اکام اقلیاد از
پدران و مادران ،واشسته شه دینی دیگر هستند یا اصاالً شایدینناد «غیرمسالمان»
مینامیم.
شاید دانست این جتت ارزش زیادی ندارد ،نه در جنبۀ مسلمان شودن و نه در
جنبۀ نامسلمان شودن و کافر شودن .شسیاری از ماها مسلمانِ اقلیدی و جغرافیاایی
هستیم؛ شه این دلیل مسلمان هستیم که پادر و مادرماان مسالمان شاودهاناد و در
منمقهای شه دنیا آمده و شزرگ شده ایم که مردم آن مسلمان شودهاند .آنچه از نظر
واق شاارزش است اسالم واقعی است و آن این است که شاخ

قلبااً در مقاشال

اقیقت اسلیم شاشد ،درِ دل را شه روی اقیقت گ)وده شاشد ااا آنچاه را کاه اا
است شپذیرد و عمل کند ،و اسالمی که پذیرفته است شر اساس اهقی و کاوش از
یک طرف و اسلیم و شیاعصبّی از طرف دیگر شاشد.
اگر کسی دارای صفت «اسلیم» شاشد و شه عللی اسالم شار او مکتاوم ماناده
شاشد و او در اینشاره شیاقصیر شاشد ،هرگز خداوند او را معذّب نمیسازد؛ او اهل
ندات از دوز است .هممتّری ،الف 221 :1011

شهی مطهری ،در وایان بح
اسگحقاق واداش امل نی

دشوار ؛ طتو نی رتوی  ،نجتات از اتذاب ؛

را برای اکثریت قاصر غیرماممانان قایل میشود:

شه نظر اکمای اسالم ،از قبیل شوعلی و صدرالمتألّتین ،اکثریت مردمی که شه
اقیقت اعتراف ندارند قاصرند ،نه مقصر .چنین اشخاصی اگر خداشاناس نباشاند،
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معذّب نخواهند شود – هرچند شه شت)ت هم نخواهند رفت -و اگر خداشناس شاشند
و شه معاد اعتقاد داشته شاشند و عملی خال

قرشة الی اهلل اندام دهند ،پاداش نیک

عمل خویش را خواهند گرفت .انتا کسانی شه شقاوت ک)یده میشوند که مقصّار
شاشند ،نه قاصر .ههمان013 :

؛ی ،از صمیم قمب ؛ با تأکی  ،مایحیان ؛ کشیشان مایحی را مگقی ؛ ماگح
بهشت میدان ؛ معگق است:
شما اگر شه همین مسیهیتی اهریفشده نگاه کنید و شروید در دهات و شترها،
آیا هر ک)ی)ی را که میشینید آدم فاساد و کثیفای اسات؟ واهلل ،میاان هماینهاا،
صدی هفتاد ،ه)تادشان مردمی هستند شا یک ااساس ایمانی و اقوا و خلوص که
شه نام مسیح و مریم چقدر راستی و اقوا و پاکی شه ماردم دادهاناد؛ اقصایری هام
ندارند .آنتا شه شت)ت می روند ،ک)یش آنتا هم شه شت)ت میرود .پاس ،اسااب
رواانیت ااکم فاسد مسیهی و پاپها را شاید از اکثریت مبلّغین و پیروان مسایح
جدا کرد .هممترّی ،ب 13 :1011

حاصل سخن در این بخ

آن است که بر اساس ر؛یکرد اقمی ،بیشگر مترد،م

در جهان آررت ،با ارگالف مراتب ؛ درجتات ،از ستعادت ؛ نجتات بررتوردار
رواهن بود ؛ ا ة مع ؛دی از آنها دچار شقا؛ت ؛ اتذاب ابت ی رواهنت شت .
حال بای دی آیا این نگیجهگیری اقمی مورد تأیی مگون نقمی نی هات یا ریر.
 .2-2-4رویکرد نقلیی :با الها،م از ر؛ایگی از اما،م صادق  ،میتوان اناانهتای

محشور در صحنة قیامت را به سه دسگه کمی تقایم نمود (ک،ین :)883/3 :4114 ،
 .1متمنان ،برروردار از نعمتهای بهشت
 .0کافران ،مشمول اذاب جهنم
 .6گمراهان ،دارای حا ت ؛ درجات مگ ا؛ت
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متمن کای است که ح بر ا؛ ارضه ش ه ؛ ا؛ از ر؛ی حُان ارگیار رود آن
را وذیرفگه ؛ به آن گردن نهاده است .کافر کای است که ح بر ا؛ ارضه ؛ بر ا؛
اتما،م حجت گردی ه است اما ا؛ ،از ر؛ی سوء ارگیتار ؛ لجاجتت ؛ انتاد ،آن را
نپذیرفگه است .اما گمراه کای است که یا ح بر ا؛ ارضه نشت ه یتا بته مرحمتة
اتما،م حجت نرسی ه ؛ هنوز راه راست را از کجراهه تشخیّ نمیده .
محور ام ه بح

در اینجا تعیین ؛ضعیت گمراهان است که آیا این ا ه اهل

نجات ؛ بهشتان یا اهل شقا؛ت ؛ د؛زخ؟
ر؛ایات دیاری گر؛ه گمراهان را به چهتار دستگة ماگعتع ان ،اهتل ااتراف،
متمنان گناهکار [که «رَمَطُوا اَمَمًا صَالِحًا ؛َآرَرَ سَیعًا» (فوبه ])413 :؛ ؛انهاده به امر
ر ا؛ن [که «مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ المَّهِ» (فوبه ])411 :تقایم نمودهان ( .ر.ک .همار)834/3 :،

از بین چهار دسگهی فوق ،برای نمونه ،؛ضعیت ماگعع ان را بررسی میکنیم.
مستضعفان و آموزة نجات

«اسگععاف» ،از مادة «ضعف» ؛ از باب اسگ عال ،به معنای ضعیف یافگن کای
است .راسگااه بح

ماگععف قرآن کریم است .قرآن کریم در آیات مگع دی از

گر؛هی به انوان «ماگعع ان» نا،م میبرد آیات  66تا  66سورة نااء از این جممه
است:
«إِنَّ الَّذیینَ اَوَفَّاهُمُ الْمَلَائیکَةُ ظَالیمیی أَنْفُسیتِمْ قَالُوا فییمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْاعَفیینَ
فیی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ اَکُنْ أَرْضُ اللَّهی وَاسیعَةً فَتُتَاجِرُوا فییتَا فَأُولَ یاکَ مَاأْوَاهُمْ جَتَانَّمُ
وَسَاءَتْ مَصییرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفیینَ مینَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءی وَالْوِلْدَانِ لَا یسْتَمییعُونَ اییلَاةً
وَلَا یتْتَدُونَ سَبِیلًا * فَأُولَ یکَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یعْفُوَ عَنْتُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

م اّران در شأن ن ؛ل این آیته چنتین آ؛ردهانت  :گر؛هتی در مکّته بته استال،م
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؛ اصتحاب ایشتان بته

م ینه هجرت کردن  ،آنان در مکّه باقی مان ن ؛ تحت تأثیر آبای رود در مکّه ،به
اجبار مشرکان ؛ همراه آنان ،در جنگ بت ر شترکت کردنت ؛ تمتامی بته دستت
ماممانان کشگه ش ن  .گ گه می شود که آنان ونج ن ر بودن ( .طوس [شیخ] ،با فار:

 )813/8بر اساس این آیه ،کاانی که در مکّه مان ن ؛ بتا مشترکان همتراه شت ن
افراد ظالمی بودن که گناه رود را به بهانتة اسگعتعاف توجیته متیکردنت  .آنهتا
می تواناگن با مهاجرت از مکّه به م ینه از ؛ضعیت شرکآلود رالصی یابنت  .در
وایان آیه ،از ماگعع ان ؛اقعی یاد ش ه است که از گتر؛ه ا؛ل استگثنا شت هانت ؛
؛اقعاً ماگععف شمرده میشون .
این آیات موضوع بح های فرا؛انی ؛اقر شت هانت  .ماگعتع ان ؛اقعتی چته
کاانیان ؟ ؛یژگی های آنان چیات؟ ؛ ؛ضعیت آنان در برزخ ؛ قیامتت چاونته
است؟
ر؛ایات فرا؛انی در تبیین این آیات ؛ آیات مشابه ؛ارد شت ه استت .در کگتب
ر؛ایی ،این آیات در ابواب راصی مانن «باب الماگععف» (ک،ینا )111/3 :4114

؛ «باب الماگعع ین ؛ مرجتون متراهلل» (مج،سا  )483/11 :4118 ،ستامان دهتی
ش هان  .به دنبال طرح این بح
مباح

در آیات ؛ ر؛ایات ،در کگب ت ایر ؛ کالمی نیت

مباوطی دربارة ماگعع ان مطرح ش ه استت( .طبرطبری 84/8 :4148،؛ شبّر،

)411/3 :4838

اکنون ستال این است که آیا ماگعع ان در زمرة متمنان هاگن یا کافران ؛ یا
گر؛هی غیر این د؛؟ برری ر؛ایات حاکی از آن است کته گر؛هتی از ماتممانان
مرد،م را به د؛ گتر؛ه متتمن ؛ کتافر تقاتیم متیکردنت  ،کته زمتة ستخن آنتان
گنجان هش ن ماگعع ان در شمار کافران است.
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زراره یکی از اصحاب را

اما،م صادق

در گ گاتویی بتا آن حعترت بتا

اسگناد به آیة «فَمِنْكُيْ كَافِرٌ وَمِنْكُيْ مُؤْمِنٌ» (فغربن )3 :از ایتن اقیت ه دفتاع متیکترد.
(مج،س  )413/11 :4118 ،در جای دیار ،زراره وا را فراتتر نهتاد ؛ مترد،م را بته د؛
گر؛ه «مواف ما ؛ مخالف ما» تقایم کرد ؛ معیار حت را اقایت هم کتران رتود
دانات( .ک،ین )838/3 :4114 ،

در هر د؛ نمونة مذکور ،اما،م صادق

نظر زراره را نپذیرفت ؛ رطاب به ا؛

فرمود:
ای زراره! کالم خداوند [در قرآن] راستاار از کاالم اوسات[ .در منظوماۀ
عقاید او] کدایند کسانی که خداوند درشاره شان فرموده است« :إِلَّا الْمُسْتَضْاعَفیینَ
مینَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءی وَالْوِلْدَانِ لَا یسْتَمییعُونَ اییلَةً وَلَاا یتْتَادُونَ سَابِیلًا» هنسااء91 :
کدایند «مُرْجَوْنَ لیأمْرِ اهللِ»؟ کدایند «اَلَّذینَ خَلَمُواْ عَمَاالً صَاالیهاً وَ آخَارَ سَای اً»؟
کدایند «اصهاب االعراف»؟ هاعراف 11 :و کدایند «وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُاوشُتُمْ» هاوشاه:
 . 23ههمان

مشابه تنگنظری مذکور در زمان ویامبر
ش ه :هناامی که ویامبر

نی ؛جتود داشتگه استت .ر؛ایتت

در نماز بودن  ،فتردی اارابتی در نمتاز رتود گ تت:

ر ایا بر من ؛ محم رحمت فرست ؛ غیر از ما کای را مورد رحمت رود قرار
ن ه .؛قگی ویامبر از نماز فارغ ش  ،رطاب به ا؛ فرمود« :تو رحمت فراگیر ر ا؛ن
را سنگچینی ؛ مح ؛د کردی( .عر س حویزی)33/3 :4148 ،

بر اساس این ر؛ایات ،مشخّ میشتود کته اتال؛ه بتر د؛ گتر؛ه «متتمن» ؛
«کافر» ،گر؛ههای چهارگانة دیاری بتا انتوان «ماگعتع ان»« ،مرجتون متراهلل»،
کاانی که امل نی

؛ ب را بههمآمیخگهان ؛ «اصحاب ااراف» ؛جود دارن  ،کته

این چهار دسگه از نظر ؛ضعیت ارر؛ی دارای من لگی بین ایمان ؛ ک رن ( .مج،س
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)411/11 :4118

بر اساس ر؛ایات دیاری ،این گر؛ه های چهارگانه تحت انوان کمتی «ضتالّ»
(گمراه) جای گرفگهان ( .همر)844/3 :،

حاصل آنکه به جای تقایم د؛گانة «متمن» ؛ »کافر» ،تقایم سهگانة «متتمن»،
«کافر» ؛ «ضالّ» را بای قرار داد.
امّامه شعرانی در توضیح این ر؛ایتات ؛ چرایتی اقایت افترادی ماننت زراره
معگق است :این ا ه بر اساس قواا فقهی ،به درسگی ااگقاد دارن که کاتی کته
ب ن

واک ،ذبیحهاش حالل ؛ ازد؛ا با ا؛ جای است «ماممان» است ؛ کای که

ب ن

نجس ،ذبیحته اش حترا،م ؛ ازد؛ا بتا ا؛ غیرجتای استت «کتافر» شتمرده

میشود ،چرا که معیار احکا،م ؛ قواا فقهی اسال،م ظاهری افتراد استت .امتا امتا،م
صادق

این ا ه را مگوجه سارگن که احکا،م ارر؛ی تابر احکا،م دنیوی نیات

؛ چنین نیات که هر ماممان ظاهری در آررت نی اهل نجات ؛ بهشت باش ؛
هر کافر ظاهری اهل جهنم .ازاینر؛ ،مالزمهای بین احکا،م فقهی ؛ کالمی ؛جتود
ن ارد .البگه ،اصرار زراره بر اقی هی رود در مقابل نظر اما،م صادق

نه از ر؛ی

انکار ؛ لجا بمکه از ر؛ی دررواست توضیح بوده است( .ک،ین  ،با فار-13 /41 :
)11

حال که از رابطة بین ماگعع ان ،متمنان ؛ کافران آگاه ش یم ،جا دارد کته بتا
تعریف ؛ ؛یژگیهای ماگعع ان بیشگر آشنا شویم .شهی ثانی معگق است:
«مستضعف» کسی است که از روی ناآگاهی شه ا اعتقاد ندارد و شا پیروان
ا نیز معاند و دشمن نیست ،نه از ائمّۀ اطتار علیتم السالم پیروی میکند و ناه
از غیر آنان .اما کسی که شه ا معتقد است اما دلیل افصیلی آن را نمایداناد او
مستضعف نیست ،شلکه از جم،ۀ مؤمنان است .هعاملی جبعی221/1 :1110 ،
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امّامه طباطبایی نی در ت ایر آیة  66سورة نااء بر این ااگقاد است کته کاتی
که در راه فهم ؛ معارف الهی ؛ امل به آن ناتبت بته دفتر مشتکالت فکتری ؛
اممی از رود ناتوان است «ماگععف» شمرده میشود .بر این اساس ،کاتی کته
در سرزمینی ساکن است که امکان فراگیری معارف دینی در آنجتا نیاتت یتا بته
دلیل ش ّت امل حاکمان ظالم آن دیار ؛ ممکن نبتودن هجترت از آنجتا ،امکتان
امل به معارف دینی ن ارد ،کای که ب ؛ن اناد با حت ؛ استگکبار ؛رزیت ن ،بته
دلیل اوامل مخگمف غیرارگیاری ،حقیقت بر ا؛ ووشی ه مان ه ؛ فکر ؛ ذهن ا؛ بته
حقای دینی راه نیافگه است ،اینان مصادی «ماگععف» شمرده متیشتون  .آیتات
دیاری ماننت « لَا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتْ» (بقاره:

 )331بیانار همین نکگه است.
بر اساس مجمواة این آیات ،ضابطه ای کمی در تشخیّ افراد معذ؛ر از غیتر
معذ؛ر بهدستمیآی ؛ آن اینکه« :اگر انجا،م یا ترک فعمی ماتگن بته اکگاتاب ؛
ارگیار اناان نباش  ،اناان معذ؛ر است ».ازاینر؛ ،اگر فردی به تما،م معارف دینی
یا بخشی از آن آگاه نیات ؛ این ناآگاهی در اثر سوء ارگیتار ؛ کوتتاهی ا؛ستت،
این ترک فعل ؛ ناآگاهی ماگن به ا؛ است ؛ معصیت بهشمارمیآی  .اما اگر ایتن
ناآگاهی نه در اثر تقصیر ؛ کوتاهی بمکه در اثر اوامل غیرارگیاری رخ داده باش ،
این ناآگاهی ماگن به ا؛ نخواه بود ؛ چنین فتردی گناهکتار ،مختالف امت ی
حقیقت ،ماگکبر ؛ منکر حقیقت شمرده نمیشود.
بر این مبنا ،ماگععف در نقطة ص ر قرار دارد ؛ چی ی مثبت ؛ من تی کاتب
نکرده است ؛ بای امر ا؛ را به ر ا ؛اگذار نمود ،همۀنان که آیة بع از آیة محل
بح  ،یعنی آیة «فَأُ؛لَعِ َ اَاَى المَّهُ أَنْ یعْ ُوَ اَنْهُمْ» (نسرء ،)11 :؛ نی آیة «؛َآرَرُ؛نَ
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مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ المَّهِ إِمَّا یعَذِّبُهُمْ ؛َإِمَّا یگُوبُ اَمَیهِمْ» (فوباه )411 :گویتای همتین نکگته
است ؛ البگه رحمت ر ا؛ن بر غعب ا؛ سبقت دارد( .طبرطبری )83-84/8 :4148 ،

بر اساس گ گار امّامه طباطبایی ،ماگعع ان فکری ؛ اممی ؛ جاهالن قاصتر (نته
مقصّر) ؛ «مرجون مراهلل» انا؛ینی مگرادف یا مشابهان .
با مراجعه به ر؛ایات نی میتوان از تعریف ؛ ؛یژگیهای ماگعع ان آگاه ش .
این ؛یژگیها به طور رالصه ذکر میشود:
 ماگععف نه راهی به سوی ک ر دارد ؛ نه راهی به سوی ایمان ،نه توان ک ر؛رزی ن دارد ؛ نه یارای متمن ش ن
 کودکان ،مردان ؛ زنانی که رِرَدی هماان کودکان دارنت ماگعتعفانت ؛متارذه نمیشون

(ک،ین )111/3 ،4114 ،

 زنان ؛ فرزن ان شما ،که هماان شما [در معرفت به حقتای دینتی] نیاتگنماگععفان
 کای که حجت بر ا؛ اقامه نش ه ماگععف است( .همر )111/3 :،؛ کای کهاز ارگالف آرای مگ کران ؛ مذاهب گوناگون آگاه است ماگععف نیات (همار:،
)111 118/3؛

 [گر؛هی از] ماگعتع ان نمتاز متیرواننت ؛ ر؛زه متیگیرنت  ،در شتکم ؛شهوت ا ّت می؛رزن ؛ ح را در غیر رود نمیبینن  .آنان به شارهها آ؛یخگهان
[؛ به ریشهها نۀابی هان ]( .مج،س )14/11 :4118 ،

 ماگعع ان انواع ؛ درجات مگ ا؛تی دارن که برری مخالف برری دیارنت .(همر)81/11 :،

 ماممان ماگععف کای است که به توحی معگق است ؛ به اسال،م ؛ ویامبرآن اقرار دارد ؛ از این رار نش ه است ؛ بتا ائمّتة اطهتار

دشتمن ؛ حتامی
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ظالمان در ح آنان نیات امتا در رالفتت ؛ جانشتینی ویتامبر
شایاگاان آن را نمیشناس ؛ از ؛ یت ائمّة اطهار
که منکر ؛ معان ؛ ناس اگو [نابت به امامان

شت

دارد ؛

آگاه نیات .اما ماتممانی

] است در هالکت رواهت بتود.

(همر)434/11 :،

از مجموع آیات ،ر؛ایات ،؛ گ گار فقها ؛ مگکمّمان ؛ م اّران میتوان دریافتت
که «ماگععف» کای است که به د یمی رار از ارگیتار ؛ اراده رتود ؛ بت ؛ن
تقصیر ؛ کوتاهی ،یا در بُع معرفگی از فهم کتل دیتن یتا بخشتی از آن اتاج ؛
ناتوان است یا در بُع اممی از امل ؛ اجرای معتارف دینتی اتاج  .ماگعتع ان
دارای انواع ،مراتب ؛ گر؛ههای مگ ا؛تی هاگن .
وضع مستضعفان در قیامت

اکنون ،وس از آشنایی با تعریف ؛ ؛یژگیهای ماگعع ان ،نوبت به آن میرس
که از ؛ضعیت آنان در قیامت آگاه شویم .بتر استاس آیتة  66ستورة ناتاء ،امیت
میر؛د که آنان مشمول ا و ؛ رحمت الهی قرار گیرن « :فَأُ؛لَعِت َ اَاَتى المَّتهُ أَنْ
یعْ ُوَ اَنْهُمْ ؛َکَانَ المَّهُ اَ ُوًّا غَ ُورًا» ؛ بر اساس قاا ة «سبقت رحمتت ر ا؛نت بتر
غعب ا؛» نی احگمالِ مورد رحمت قرار گرفگن آنان تقویت میشود.
با مراجعه به ر؛ایات نی احگمال ؛ر؛د ماگعع ان به بهشت بیشتگر متیشتود،
چرا کته بررتی از ر؛ایتات تمویحت ًا ؛ بررتی دیاتر تصتریح ًا بتر بهشتگی بتودن
ماگعع ان د لت دارن  ،مشر؛ بر آنکه در ح ّ امکتان ؛ ؛ستر رتود از اامتال
حرا،م رودداری کرده ؛ به انجا،م اامتال صتالح وردارگته باشتن  .بخشتی از ایتن
ر؛ایات در اینجا ذکر میشود.
امتتا،م صتتادق

فرمتتود :کاتتی کتته اهتتل ر؛زه ؛ نمتتاز بتتوده ؛ از محرّمتتات
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رودداری کرده ؛ تقوا ویشه نموده است ،امّا [؛ یت اهلبیت
؛ [اهلبیت

را] نمیشناست

را] نمیرنجان  ،ر ا؛ن چنین فردی را بتا رحمتت رتود دارتل

بهشت میگردان ( .همر)413/11 :،

در واسخ اشع بنقیس ،که رطاب بته آن حعترت گ تت:

حعرت امی

«اگر آنۀه تو می گویی ح است ،وس ،همة ماممانان غیر از تو ؛ ویر؛انت هالک
رواهن ش » .فرمود:
قسم شه خدا که ا شا من است ،آنچنانکه میگویم ،و از امّات مسالمان جاز
ناصبان و منکران و معاندان [در ا ِّ ما اهل شیت

] هاالک نخواهناد شاد ،اماا

کسی که متمسّک شه اواید و اقرارکننده شه اسالم و پیامبر است و از دین اسالم
خارج ن)ده همراد نیست و پ)تیبان و اامی ظلمکنندگانِ شر ما نیست و شا ما سر
دشمنی ندارد و در خالفت شک کرده ،اهل شریستۀ آن را نمیشناسد و شه والیت
ما معرفت ندارد ،چنین فردی مسلمان مستضعف است که [از یک سو] امید است
م)مول رامت خداوند قرار گیرد و [از سوی دیگر] شر گناهان او جاای اارس و
نگرانی وجود دارد .ههمان131/29 :

براساس این ر؛ایت ،حعرت امی

 ،گرچته حت را منحصتر در راه رتود

میدان  ،رهر؛ان غیر راه رود را یکاره اهل اذاب ؛ هالکت نمیبین  ،بمکه بتین
معان ان ؛ االمان کینهتوز ؛ جاهالن غیرکینهتوز ت ا؛ت قایل استت .ایتن ر؛ایتت
تأیی مناسبی بر بطالن ومورالیام معرفگی ؛ وتذیرش مشتر؛ ومورالیاتم نجتات
است.
از مجموع آیات ؛ ر؛ایات ،میتوان چنتین استگنگا کترد :گرچته ماگعتع ان
اسگحقاق ذاتی بهشت را ن ارن ؛ تعیین قطعی ؛ضعیت آنان به ر ا؛نت ؛اگتذار
ش ه است لحن ؛ سیاق آیات ؛ ر؛ایات ؛ر؛د آنتان بته بهشتت ؛ بررتوداری از
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نعمتهای بهشگی را تقویت می کن  .البگته ،مقتا،م آنتان در بهشتت بته رتبتة انبیتا،
صالحان ،شه اء ،ص ّقیان ،متمنان ؛ ابرار نمیرست ؛ در درجتات وتایین بهشتت
جای میگیرن .
در وایان ،یادآ؛ری این نکگه ضر؛ری است که ؛ضعیت سایر گمراهتان [ماننت
«مرجون ألمر اهلل» ،بُمه ؛ اصحاب ااراف] در قیامت ؛ضتعیگی مشتابه ماگعتع ان
است که برای راایت ارگصار از وردارگن به آنها رودداری میشود.
اکنون ،با توجه به نگایج کالمتی – ت اتیری بحت  ،راه بترای بررتورداری از
ویام های مثبت اجگماای ؛ ارالقی آن باز می شود .درچنین فعایی ،ماممانان در
این تأکی بر حقانیت اسال،م ،بیآنکه به نابیت حقیقتت یتا ومورالیاتم دینتی یتا
معرفگی معگق شون یا به ویر؛ان دیار ادیان به چشم تحقیر ؛ اسگه ا بنارن ؛ بتا
آنان از سرِسگی درآین  ،در صحنة زن گی اجگماای با آنان با مالیمت ؛ مالط تت
بررورد می کنن ؛ در تبمیتغ االمانتة دیتن ؛ افت ؛دن بتر شتمار ویتر؛ان مکگتب
نجاتبخ

اسال،م میکوشن .

نتیجهگیری

در نظر ویر؛ان ادیان آسمانیِ وی
نجات ارر؛ی مخصو

ویر؛ان هر ی

از اسال،م ،یعنی زرتشت ؛ یهود ؛ مایحیت،
از ادیان مذکور استت ،هرچنت در قترن

هج ت ه ؛ نتتوزده متتیالدی نظریتتة شتتمولگرایتتی ؛ ستتپس ومورالیاتتم از ستتوی
ان یشمن ان مایحی مطرح ش که بر اساس آن ،ویر؛ان دیار ادیان نی ستهمی از
بهشت ؛ نجات رواهن داشت.
در بین ان یشمن ان ماممان نی اکثریت اهل سنت معگق به انحصار نجات در
اهل سنت ؛ جمااتان ؛ دیار ماممانان را از آن بیبهره میدانن .
در بین ان یشمن ان شیعی ،االمان ورشتماری هاتگن کته در اتین ااگقتاد بته
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حقانیت اسال،م ؛ ناخ ؛ نقصان دیار ادیان ؛ ضر؛رت تما

بته راه اهتل بیتت

اصمت ؛ طهارت ،نجات را منحصر در شمار محت ؛د شتیعیان نمتیداننت ؛ بتا
توسل به آیات ؛ ر؛ایات ،مالک نجات را بررورداری از ر؛حیة تاتمیم در برابتر
حقیقت ؛ د؛ری از ر؛حیة لجا ؛ اناد میدانن  .بر این مبنا ،مالک نجتات افتراد
در ر؛ز قیامت امل به تکمیف در ح توان است .توانایی نی در د؛ بع ادراکی ؛
رفگاری مطرح است :فهم ؛ با؛ر حقیقت ؛ امل بر اساس آن .ازآنجاکته توانتایی
فکری ؛ اممی مکم ان مگ ا؛ت استت ،تکمیتف هتر کتس بتر استاس توانتایی ا؛
تعریف میشود .ازاینر؛ ،هر کس به ان ازة تالشی که برای فهم حقیقتت ؛ امتل
مطاب با آن کرده است به سعادت ارر؛ی دست مییاب  .در ادبیات دینتی متا ،از
با؛ر ؛ امل درست به ایمان ؛ امل صالح تعبیر میشود .چنانۀه افرادی به دلیتل
ناتوانی فکری ؛ اممی در تحصیل ایمان ؛ انجا،م امل صالح ناموف باشن  ،گرچه
اسگحقاق ذاتی برای بررورداری از نعمتت بهشتگی را ن ارنت  ،بته دلیتل رحمتت
؛اسعة ر ا؛ن ؛ سبقت رحمت بر غعب ا؛ نه تنها از اذاب الهی مصونان بمکه
از نعمات بهشگی نی در ح رود بهرهمن رواهن ش .
در نقطة مقابل ،کاانی که در این توانایی فکری ؛ اممی از شنارت حقیقتت
یا امل بر اساس حقای شنارگه ش ه کوتاهی کنن به ان ازة کوتاهی رود معتذّب
رواهن ش ؛ از رحمت ر ا؛ن بیبهره رواهن مان .
این برداشت ،ضمن بررورداری از وشگوانة رکتین آیتات ؛ ر؛ایتات ،ثمترات
نیکویی در بع ارالقتی ؛ اجگمتاای دارد ؛ راه را بترای هم یاتگی هرچته بهگتر
ماممانان با ویر؛ان سایر ادیان می گشای  ،همۀنان کته ماتممانان را بترای تبمیتغ
اسال،م ؛ اف ؛دن به شمار ویر؛ان قران ؛ اهل بیت

تشوی میکن .
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