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  چكيده

گرايى دينى از جمله مباحث مهمى است كه در دوران معاصر در محافل علمـى  كثرت
. زمين تكوين يافت و سپس در ميـان متفكـران اسـالمى نيـز دامـن گسـترانيد مغرب

بسياری از انديشمندان، فيلسوفان و متكلمان غربى و شرقى وارد اين حـوزه شـدند و 
اين پژوهش بر آن است تا موضوع يادشده را، با تأكيـد . رائه كردندمباحث گوناگونى ا

بر مسئله رستگاری، از منظر دو متأله مسيحى و مسلمان، يعنى كارل رانر و مرتضـى 
. در اين زمينه هستند» گرايى شمول«اين دو انديشمند قائل به . مطهری، بررسى كند

گر اديان را برخوردار از نجـات گرايى ضمن تأكيد بر حقانيت تنها يك دين، دي شمول
بـه » مسلمانان فطری«و مطهری با نظريه » مسيحيان گمنام«رانر با نظريه . داند مى

منـدی از  رانـر بهره. انـد تبيين امكان رستگاری غيرمسيحيان و غيرمسلمانان پرداخته
فيض مسيح از رهگذر اخالق و كردار نيك و پرهيز از گناهان و نيـز گـواهى وجـدان 

. دانـد مبنى بر درسـت بـودن ديـن غيرمسـيحيان را شـرط الزم نجـات مى شخصى
مطهری نيز غيرمسلمانان نيكوكار را در صورت نداشتن عناد و به شرط فقدان امكـان 
تحقيق، اليق رستگاری دانسته، گناهان غيرمسلمانان را به شرط قصـور و استضـعاف 

  . كند فكری مستحق آمرزش معرفى مى

گرايى دينى، نجات، كارل رانر، مطهری، مسـلمانان فطـری،  كثرت :ها كليدواژه
  . مسيحيان گمنام

                                                 
 .استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم *
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  مقدمه

، در شكل امروزين خود، از مباحثى است كه در قرون )religious pluralism(گرايى دينى  كثرت
واقع اين ديدگاه حاصل وقوع در . ای داشته است اخير نضج يافته و در پنجاه سال اخير ظهور ويژه

يهــودی بــين مردمــان  -هــای مســيحى  رنســانس در كشــورهای غربــى و ضــعيف شــدن آموزه
كه خـود  -پس از آنكه سيطره تعاليم كليسا . زمين، به ويژه در ميان انديشمندان آنها، است مغرب

، مطهـری: .نـك(زمين به عللى رو به افول نهـاد  در مغرب -كرد را حق كامل و مطلق معرفى مى
برخى انديشمندان غربى . انديشى هموار شد های دينى و نسبيت راه برای تشكيك در آموزه) 1372

از سـوی . راه وصول به حقيقت را بسته دانستند و بر نسبى بودن شناخت و معرفت پـای فشـردند
افـراد ديدنـد افكـار صـحيح و  ديگر، به دليل آشنايى مسيحيان با پيروان اديان ديگر و اينكـه مى

شود به تدريج اين پرسش پـيش آمـد  كار در ميان پيروان ساير اديان نيز يافت مى صالح و درست
انـد و  آيا به راستى فقط مسيحيت بر حق بوده است و ساير اديان مسير گمراهى را نشان داده: كه

ری و ای از نجات و رستگاری ندارند؟ عـالوه بـر مـوارد فـوق، درگيـ گروندگان به آنها هيچ بهره
های صليبى بين مسيحيان و مسلمانان و  مذهبى، اعم از جنگ -ای و دينى های شديد فرقه جنگ

جنگ و كشمكش بين پيروان مذاهب مسيحى، برخى متفكران مسيحى را بـه فكـر پيـدا كـردن 
همين مباحث را برخى روشـنفكران در فضـای . حلى برای پايان دادن به اين منازعات انداخت راه

  . نان و در مورد دين اسالم نيز طرح كردند كه منشأ مباحث و مناقشات فراوانى شدفكری مسلما
زمين، با ورود به اين بحث هر يـك  متفكران و متألهان برجسته، چه در غرب و چه در مشرق

های برخاسته از اين حوزه پاسخ دهند و نقاط مبهم و تاريك مسئله  ای كوشيدند به پرسش به گونه
متكلم برجسته آلمانى، از جمله كسانى هستند  ١استاد مرتضى مطهری و كارل رانر،. را روشن كنند

انـد و بـه جرئـت  ه های قابل توجه و در عين حال مشـابهى در ايـن زمينـه مطـرح كرد كه ديدگاه
شـده در  های مطرح تـرين نظريـه گرايى دينى از مهم های آنها در باب كثرت توان گفت ديدگاه مى

ژوهش حاضر بر آن است تا بحث مـذكور را بـا تأكيـد بـر موضـوع نجـات و پ. اين موضوع است
بـر ايـن . شده بررسى، و نقاط اشتراك و افتراق آنهـا را بيـان كنـد رستگاری از منظر دو متأله ياد

  :اساس، پرسش اصلى تحقيق عبارت است از

  گرايى دينى چيست؟  ديدگاه مطهری و رانر در خصوص كثرت -
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  :ر حاضر نيز چنين استهای فرعى جستا پرسش

 چه نكات مشتركى در نظريات دو شخصيت مذكور در موضوع مورد بحث وجود دارد؟ -
 گرايى دينى چيست؟ های آنها در زمينه كثرت نقاط افتراق ديدگاه -

های اين دو  ايم با مقايسه دقيق انديشه كوشيده. توصيفى است -روش ما در اين تحقيق، تحليلى
  . روشنى از موضوع مورد بحث ارائه دهيمفيلسوف دين، تبيين 

  مباحث كلى. 1

 :ترين آنها عبارت است از ، در اصطالح، چند تعريف يا تقرير دارد كه مهم»گرايى دينى كثرت«

مكتبى فكری كه حقيقت را منحصر در يـك ديـن يا پلوراليسم دينى؛ » گرايى دينى كثرت«. الف
مساوی از حقيقت دارند و باعث رستگاری پيروان داند، بلكه معتقد است همه اديان سهمى  نمى

حـق «اند و نبايد هيچ دينى بـر  ای از حقيقت به عبارت ديگر، اديان همگى جلوه. شوند خود مى
بودن خويش پافشاری كند، بلكه پيروان اديان بايد معتقدان به سـاير اديـان را نيـز در » مطلق

؛ 11-3: 1376سـروش، (ته بداننـد بودن سهيم و شريك و بر سر سفره نجات برنشسـ» حق«
شناسى كانت  اين ديدگاه از بعد فلسفى، به طور عميق، از نظام معرفت). 60و 59: 1384نجفى، 

شـود متـأثر  قائـل مى) phenoumenon(و نمـود ) nomenoun(و تفكيكى كه وی ميان بود 
جهانى كه بر ما هاست نه بودها و خود چيزها،  شناسيم نمود است، بدين صورت كه آنچه ما مى

 ,Kopeleston,1960: 7(هاست، نه جهـاِن بودهـا و حقيقـت اشـيا  شود جهان نمود آشكار مى

های بشـری  پـذير نيسـت و شـناخت بر اين اساس، شناخت حقيقى بـرای كسـى امكان). 271
جان هيك، متكلم مسيحى معاصر، از حاميان نامدار اين . اند، نه خود حقيقت ای از حقيقت جلوه
كنيم، بلكـه  گونه كه هست ادراك نمى بديهى است كه ما عالم طبيعت را آن«: گويد مى نظريه

: 1384هيـك، (» های عقلى خـاص ماسـت درك ما از آن متناسب با ابزارهای حسى و قابليت
هـای مختلـف از  به توجيه تلقى God Has Many Namesاو بر همين اساس در كتاب  ).42

  ). Hick,1980: 52(پردازد  تلف مىهای دينى مخ خدا و دين در سنت
اين ديدگاه قائل بـه آميز اديان در كنار يكديگر؛  گرايى دينى به معنای زندگى مسالمت كثرت. ب

به عبـارت ديگـر، از ايـن منظـر بـه ايـن موضـوع . كثرت واقعيت اديان است، نه حقيقت آنها
رفًا مـد نظـر اسـت شود كه كدام دين حق و كدام باطـل اسـت، بلكـه آنچـه صـ پرداخته نمى
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بر اساس اين ديدگاه، . آميز معتقدان به اديان مختلف در كنار يكديگر است زيستى مسالمت هم
شوند كه با توجه به مشتركاتى كه دارنـد دسـت از خشـونت،  باورمندان به هر دينى دعوت مى

ته باشـند احترامى به يكديگر بردارند و زندگى آرامى را در كنار يكـديگر داشـ جنگ، نزاع و بى
جـامع در » نظريـه«بديهى است كه اين ديدگاه در صدد ارائه يك ). 16-14: 1381سبحانى، (

اين زمينه نيست، بلكه صرفًا بر آن است تا با تجويز چنين دستورالعملى مانع نـزاع و درگيـری 
  . ميان پيروان اديان و مذاهب مختلف شود

گاه، فقط يك راه حق وجود دارد و ايـن بر اساس اين ديد ):inclusivisim(گرايى  شمول. ج
توانند در ايـن راه قـدم بگذارنـد،  راه حق فقط در يك دين خاص است، در عين حال همه مى

گرايان مسـيحى معتقدنـد  برای نمونه، شمول. هرچند ملتزم به شرايط و آداب دين حق نباشند
اگـر كسـى بتوانـد بـا ها شود و  تواند شامل حال همه انسان االهى مى (grace) فيض و لطف

معتقدان به اين نظريه بـين . فيض خدا مرتبط شود، حتى اگر مسيحى نباشد، اهل نجات است
شوند، يعنى ممكن است كسى حق را  تفكيك قائل مى» تحصيل نجات«و » شناخت حقيقت«

  . نشناخته باشد ولى اهل نجات باشد

انحصـارگرايان  .وجـود دارد) exclusivism(» انحصـارگرايى«های فوق، نظريه  در مقابل ديدگاه
، متكلم )1968-1886(كارل بارث . شود معتقدند راه نجات و رستگاری فقط در يك دين يافت مى

وی حقانيت دين مسيح را نه در برتری ذاتـى . نوارتدوكس مسيحى، از طرفداران اين نظريه است
هـى و تجلـى خـدا از طريـق داند كه مسيحيت نتيجه لطف اال آن بر ساير اديان، بلكه در اين مى

اش كـه  او معتقد است تجلّى حقيقى در مسيحيت واقع شده و خدا فقط از طريق كلمه. لطف است
تجلى يافتـه، خـود را بـر مـا متجلـى كـرده اسـت ) ع(در كتاب مقدس مكتوب شده و در مسيح 

  ). 41: 1383ريچاردز، (

  گرايى دينى از نگاه كارل رانر كثرت. 2

هايى است كه نظريه وی تأثير فراوانى بر بحث پلوراليسـم دينـى گذاشـته  صيترانر در زمره شخ
دغدغه وی اين است كه االهيات برای مردم و حل مشكالت و مسائل آنها به كـار گرفتـه . است
بر اين اساس، ديدگاه مسيحيت را در مواجهه با يك تجربه و واقعيت عينى، يعنى رويـارويى . شود

پردازان كـه معتقـد بـه  رانر، برخالف برخى نظريه. كند و مذاهب، تبيين مى با معتقدان ساير اديان
های اساسـى در ميـان  دهى يك سری مشـابهت ها هستند، بر آن است كه با جهت برخورد تمدن
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وی يـك . )Fletcher, 2005: 235(توان اختالفـات پـيش رو را كـاهش داد  اديان مختلف، مى
گ جهانى دوم است كه از سـويى بـه كليسـای كاتوليـك و كاتوليك معتقد در اروپای پس از جن

بند است و از ديگر سو معتقد است در شرايط نابسامان پس از جنگ بايـد االهيـات  حدود آن پای
  ). 23: 1391، و علمى فالحى(ای صميمانه برقرار كند  زده و سرخورده رابطه بتواند با انسان جنگ

  االهيات فيض. 1. 2

مسـيحيان . مسيحى جايگـاه خاصـى دارد االهيات در انسانى طبيعت با آن فيض و ارتباط موضوع
 توانند مى آن طريق از و است مؤمنش به بندگان خداوند رايگان ، لطف و بخشش»فيض« معتقدند

االهيات مسيحى برای انسان، كه به واسطه گنـاه نخسـتين آلـوده . شوند شريك االهى در حيات
بـر ايـن اسـاس، وجـود انسـان . نجات ديگری قائل نيسـت راه» فيض«شده است، جز از طريق 

در مباحث االهياتى مسيحيان، نحـوه ارتبـاط خداونـد بـا . شود ناميده مى» طبيعت«منهای فيض 
آيا خدا وجودی است متعالى و بيرون از اين عـالم، . ترين مسائل است انسان و جهان يكى از مهم

ين دو فرض است؟ از ديـدگاه االهيـات مسـيحى، يا در آن جاری و ساری است يا چيزی غير از ا
  . خدا انسان را آفريده تا او را در حيات خويش شريك گرداند

وی معتقد است طبيعت انسان حالتى پيوسته با فيض دارد ولى با آن يكى نيست، بلكه بـه آن 
ور نكرد و راهكار وی برای اينكه بتوان از يك سو وجود انسان را از فيض بيگانه تص. نيازمند است

از سوی ديگر طبيعت او را فاقد فيض در نظر آورد و رايگان بودن فيض را تضمين كرد آن اسـت 
رانر معتقد اسـت خداونـد مخلـوقى . تصور كرد» اگزيستانسيال فراطبيعى«كه فيض را به صورت 

شى آفريده برای زندگى مبتنى بر فيض، آنگاه امكان فيض را در وجود او ايجاد كرده است كه بخ
، لكن از آنجا كه خـدا بـر خلـق چنـين انسـانى مجبـور )امری اگزيستانسيال(از وجود آدمى است 

وی ). فراطبيعـى(بخشـد  نيست فيض او كامًال آزاد و رايگان است و ايـن عطيـه را مختارانـه مى
معتقد است خداوند خود را با بشر به اشتراك نهـاده اسـت و در واقـع انسـان محصـول ايـن بـه 

از منظر رانـر، . ذاری است و آنچه او به اشتراك گذارده خودش است نه امری پيرامون اوگ اشتراك
گذاری خداوند از طريق تجسد و به شكل رايگان  خلقت چيزی جز مهيا ساختن شرايط به اشتراك

او بـه واسـطه خلقـت، . خلقت زمينه برای فيض و تجسد نيز هدف و غايت خلقـت اسـت. نيست
خواهـد  آنگاه كه خداونـد مى«: گويد كه رانر مى چنان. يابد تاريخ حضور مى القدس در تجسد و روح

  ). 28-20: 1391، علمى فالحى(» نهد بدل به غيرخداوند شود آدمى پا به هستى مى
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او داستان آفرينش را به صورتى تفسير . ها مخلوق يك خدا هستند رانر معتقد است همه انسان
ای به عنوان محل حضور خدا بـا خـدا در  ها به شكل صميمانه انسانكند تا تأكيد كند كه همه  مى

خدا يك راز غير قابل فهم از وجـود اسـت كـه آشـكار شـدن از طريـق واقعيـات . ارتباط هستند
برای اينكه ارتباط خدا و انسان و آشكارسازی خدا كامل . شده گوناگون را انتخاب كرده است خلق

طبيعت انسـان تنهـا مخلـوقى اسـت كـه بـا آزادی . داشته باشدای وجود  كننده شود، بايد دريافت
ــذيرد مى ــيض را بپ ــق ف ــدا از طري ــن خودآشكارســازی خ ــد اي ــن . توان ــه انســان اي ــامى ك هنگ

ترين خودآشكارسـازی  خودآشكارسازی خدا را بپذيرد، مقصود خدا در آفـرينش بـه عنـوان كامـل
تجسـد عيسـى در . كند ساس تحليل مىرا نيز بر همين ا) ع(رانر تجسد عيسى . تحقق يافته است

). Fletcher, 2005: 236-237(واقع انعكاس بسيار متمايز حضور خداوند در همه انسـانيت اسـت 
. اوج اين آشكارسـازی تجسـد عيسـى اسـت. خدا در سراسر تاريخ خود را به انسان نمايانده است

ادر بـه دريافـت فـيض االهـى آدمى، اصوًال، به صورت خدا خلق شده و او با چنين تعريفى بايد ق
كند كه در جريان زندگى به فعليت و  ای نشكفته تشبيه مى وی آدمى را در اين حالت به دانه. باشد

ها، قطـع نظـر از موقعيـت  همه انسـان). Wong, 2001: 31-33(شود  درك فيض االهى نائل مى
هـر كسـى «: نويسـد او مى. ای كه دارند، محل حضور خدا از طريق فيض هستند دينى و فرهنگى

 :Fletcher, 2005(» ای از خودآشكارسازی فراطبيعى خداونـد قلمـداد شـود بايد به عنوان پديده

236-237 .(  

  گرايى و نظريه مسيحيان گمنام شمول. 2. 2

ها ايـن  كنـد كـه همـه انسـان ای، تأكيـد مى شناسـى رانر بر اساس چنين االهيات و چنين انسان
دارنده رشد و تعالى بشـر اسـت، چـه  خدا سرچشمه و نگه. ا تجربه كنندموقعيت را دارند كه خدا ر

رو رانر به يك فراخـوان همگـانى بـرای  از اين. بشر اين را بداند يا نداند و مسيحى باشد يا نباشد
زمانى كه ما كامًال انسان هسـتيم و . شود و اين همان نجات است مشترك شدن با خدا معتقد مى

با پـرداختن بـه . ايم، در اشتراك با خدا هستيم شويم كه برای آن خلق شده دقيقًا همان چيزی مى
ترين  گويى به عميـق افراد با پاسخ. شود ديناميسيم تعالى، شخص انسانى در وجود خدا شريك مى

نگرش وی ايـن اسـت . كنند حس انسانى خود، به خدا پاسخ داده، وجود خود را مهيای نجات مى
ند به وسيله فضيلت ارتباط ذاتى با خدا كه از طريق فـيض ارزانـى شـده توان ها مى كه همه انسان

ايـن تلقـى از . است و در فرآيند رو به رشد محبت و تعالى تصديق شده است به رستگاری برسند
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بنـدی دينـى اسـت و بنـابراين بخشـش رايگـان خـدا در قالـب  نجات، مقدم بر هـر گونـه طبقه
 ). ibid.: 237-238(نشده است  فيض ِخودآشكارسازی در مسيحيان محدود

گذاری خداوند از طريق تجسد و  از منظر رانر، خلقت چيزی جز مهيا ساختن شرايط به اشتراك
او بـه . خلقِت زمينه برای فيض و تجسد نيز هدف و غايـت خلقـت اسـت. به شكل رايگان نيست

آنگـاه كـه «: گويـد كه خـود مى چنان. يابد القدس در تاريخ حضور مى واسطه خلقت، تجسد و روح
 :1391، و علمـى فالحـى(» نهـد پا به هستى مى  خواهد بدل به غيرخداوند شود آدمى خداوند مى

او نقش مثبتى برای اديان در تداوم رشد بشر به سوی پروردگار قائل است و معتقد اسـت در ). 28
در . آن وجـود داردهر يك از اديان دنيا، لحظاتى وجود دارد كه خودآگاهى در مورد حضور خدا در 

توانند از فيضى كه خـدا  ها با هر دينى، مى شناسى، همه انسان ارتباط نزديك اين االهيات و انسان
البتـه رانـر االهيـات و . آورد پـذيرا باشـند ارزانى داشته آگاهى يابند و نجاتى را كه به ارمغان مـى

رانر پذيرش لطف . زند ند مىشناسى را به طور آشكار از طريق شخص مسيح به يكديگر پيو انسان
طور كه انسان با طبيعت  داند، همان خدا از جانب انسان را همان خودآشكارسازی خدا در جهان مى

پذيرد خودآشكارسازی خدا، تجسد او در انسان و از طريق انسان انگيزه خلقت  خويش فيض را مى
مسيحيان . پذيرد ان تحقق مىمنتها اين واقعيت فقط از طريق پذيرش كامل انس. كند را كامل مى

مسـيحيان در عيسـى . معتقدند پذيرش كامل خودآشكارسازی خدا در مسيح صورت گرفته اسـت
. يابند كه به طور كامل خدا را در زنـدگى خـويش متجسـد كـرده اسـت وجود انسان كاملى را مى

 :Fletcher, 2005(مسيح كسى بود كه وجودش به طور كامل پذيرای اسرارآميز بودن خـدا بـود 

239 .( 

سازد و هر جا مجال عرضه  مسيحيت همان دين حقيقى است كه انسان را به خدا متصل مى 
اديـان غيرمسـيحى نيـز واسـطه . بيابد تنها دين معتبر و وسيله ضروری رستگاری اوست بر آدمى 

ان گرفته از لطف فراطبيعى او هستند كه به يمن وجود مسيح رايگـ شناخت طبيعى خدا، اما نشئت
كليسای كاتوليك معتقد است از يك سو نجات فقط از طريـق مسـيح . به انسان هديه شده است

رانر تنهـا راه جمـع . شود و از سوی ديگر خداوند نجات همه آدميان را اراده كرده است حاصل مى
در واقـع، ). 112 :1383ريچاردز، (داند  اين دو باور مسيحى را موجه دانستن اديان غيرمسيحى مى

» نـورمن وانـگ«بـه قـول . شـود گرايانه او بر محور رفع همين تناقض اسـتوار مى يدگاه شمولد
: رانر دو چيز اسـت )anonymous christianity(گرايى و نظريه مسيحيت گمنام  خاستگاه شمول

عـدم  .2امكان نجات فراطبيعى و پذيرش ايمان غيرمسيحيانى كه حتى هرگز مسيحى نشوند؛  .1
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بنابراين، نظريـه رانـر از اينجـا ). Wong, 2001: 28(رستگاری بدون خدا و مسيح امكان نجات و 
شود كه مسيحيان از يك سو به اراده خدا مبنى بر نجات و رستگاری همگانى باور دارند و  آغاز مى

چگونه . از سوی ديگر به ضرورت ايمان به مسيح و عضويت در كليسا برای رستگار شدن معتقدند
  توانند جمع شوند؟  يكديگر مى اين دو امر با

اگر عضويت در كليسا برای نجات ضروری است پس بايد برای همگان ايـن امكـان موجـود 
باشد و اگر يك عضويت صريح و آشكار برای برخـى از مـردم ضـرورت نـدارد پـس بايـد روش 

ان اگر ايمان به مسيح ضروری است ولـى ايمـ. ديگری برای عضويت در كليسا وجود داشته باشد
پذير نيست، بايد چيزی وجود داشـته باشـد  صريح به او و اقرار به آن در واقع برای همگان امكان

بر اين اساس، افـرادی كـه اظهـار . كه در عين صريح و مقرانه نبودن، ايمان به مسيح فرض شود
 اند، با اين حال فيض مسيح را بـدون آنكـه اند، و كسانى كه هرگز مسيحى نبوده مسيحيت نكرده

با توجه به اين ). Kilby, 2004: 116(اند مسيحيان گمنام هستند  آن را بشناسند عميقًا تجربه كرده
مطالب، رانر از يك سو بر نقش محوری ايمان به خدا و اعتقاد به حضرت مسيح به عنوان خـدای 

اصـول و رئـوس . ورزد بخش بـودن سـاير اديـان تأكيـد مـى متجسد، و از ديگـر سـو بـر نجـات
  :توان تبيين كرد رايى رانر را در قالب موارد زير مىگ شمول

 نقش محوري مسيح. 1. 2. 2

خـدا در سراسـر تـاريخ . ترين زمينه دريافت فيض االهى از جانب انسان اسـت تجسد عيسى مهم
). Wong, 2001: 34(خود را به انسان نمايانده است و اوج اين آشكارسازی تجسد عيسى اسـت 

سى مسيح اظهار صريح فيضى را كه بشر هميشه به طور غيرصريح در عمق توانند در عي افراد مى
به عبارت ديگر، بشر در آيينه عيسى طبيعت حقيقى و . كرد، مشاهده كنند وجود خويش تجربه مى

همه ما از طريق عيسى، از خالل يك گشايش به سوی خداوند، به . كند آشكار خود را مشاهده مى
عيسى الگوی همان چيزی است كه بشر برای . ايم لى فراخوانده شدهيك زندگى توأم با رشد و تعا

و كمال وی  پديده مسيح هدف وجود آدمى . آن فراخوانده شده و نماد حضور خداوند در عالم است
غايـت . مسيح همه آن چيزی است كه بشر به سوی آن در حال صـيرورت و شـدن اسـت. است

سيح تحقق يافته است و وی را واسطه رسـاندن آثـار اتحاد با خداوند در فيض به طور كامل در م
مسيح از آنجا كه كمال خودآشكارسازی خداست سبب . ها قرار داده است نجات پروردگار به انسان
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اسـت كـه ) آنتولوژيكـال(عيسى واقعيتى وجودی . هاست ها و بالطبع نجات تعالى و واسطه تمامى 
  ). Fletcher, 2005: 240- 241(سازد  مى امكان رشد و تعالى، يعنى همان نجات، را مهيا

  امكان رستگاري براي همه از طريق مسيح. 2. 2. 2

  : گويد رانر مى 

كند، بلكه به وجود او با پذيرش اساسـى  هر كس در قلب خويش خدا را انكار نمى
اگر او در اين راه به راستى و در حقيقت به سـّر . كند مؤمن است وجود او اقرار مى

باور دارد، اگر او اين حقيقت را سركوب نكرده بلكـه بـه آن آزادی  مقدس االهى
دهد، پس فيض اين حقيقت، به خاطر اينكه او اجازه هـدايت خـويش را  عمل مى

كسـى كـه . دهد، هميشه در اين حال، همان فيض پدر در پسر خويش اسـت مى
مسـيحى «دهد در كمال حقانيت يك  اجازه پذيرش چنين فيضى را به خويش مى

  ). Wong, 2001: 36(است » گمنام

ای بداند كه ما  عيسى به عنوان يك واقعيت آنتولوژيكال، قطع نظر از اينكه كسى او را منبع تعالى
بنابراين، رانر اقـرار صـريح . كند يا نه، باعث بقای نجات همگانى است را به سوی خدا هدايت مى

ها به ارتبـاط  هرچند اظهار انسان. بيند ىبه عيسى مسيح يا غسل تعميد را برای رستگاری الزم نم
با خدا به خاطر دارا بودن اديان مختلف گوناگون است، اما آنها اساسًا و نهايتًا از طريق مسـيح بـا 

ای در تعـالى دارد، تلويحـًا بـا  كه شخصى غيرمسيحى با پروردگار تجربـه  هنگامى. اند خدا مرتبط
بنابراين، گرچـه او غيرمسـيحى اسـت ولـى . ود داردچيزی ارتباط دارد كه كمال آن در عيسى وج

زمانى كه او عنصر اساسى رشد و تعـالى رسـتگاری را . كند حقيقت رازآلود مسيح را درخواست مى
بنابراين، نجات بـه عنـوان يـك . شود كند، در دين غيرمسيحى خود با مسيح مواجه مى تجربه مى

اتحاد با خدا را در حد امكـان بـرای  حقيقت وجودی فقط بر شخص عيسى، يعنى همان كسى كه
انـد  مسيحيان از اين خودآشكارسازی خدا آشـكارا مطلع. يك انسان تحقق بخشيده، متمركز است

ولى غيرمسيحيان به اين موضوع تلويحًا توجه دارند و به شـكل گمنـام و بـدون داشـتن عنـوان 
گمنـام، مسـيحى كـامًال مسـيحى ). Fletcher, 2005: 241-242(انـد  مسيحى بـا آن در ارتباط

دارد و بـه ) و نه آداب و رسـوم ظـاهری آن(متعهدی است كه درك روشنى از حقيقت مسيحيت 
يـابى  ايـن هويت). 112 :1383ريچـاردز، (خاطر دريافت لطف فراطبيعى خدا شايسته نجات است 

ت برقراری دهد تا اختالفات دينى و فرهنگى را در جه رانر برای مسيحيان گمنام به وی اجازه مى
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ها مجال مشاركت در فيض  گرايى رانر به همه انسان شمول. ها فروكاهد وحدت نهايى ميان انسان
توانـد  هر كسى كه خود را در معرض اين فيض قرار دهد مى«: گويد او خود مى. دهد مسيح را مى

  ). Fletcher, 2005: 242(» ناميده شود» مسيحى گمنام«
اند و نيز برای غيرمسيحيان، توجه به علم ازلى  زيسته مسيح مى رانر درباره كسانى كه پيش از

وی معتقد است گرچه مسيح، واقعيتى تاريخى است ولى با توجـه . داند گشا مى و پيشين خدا را راه
ها از گنـاه  به اينكه وجود او تجسد خدا بوده، حقيقت او و مصـلوب شـدنش بـرای تطهيـر انسـان

اند امكـان  زيسـته بـوده و حتـى كسـانى كـه قبـل از وی مى نخستين در علم ازلى خـدا موجـود
ايـن «: نويسـد مى Theological Investigationاو در كتاب . اند مندی از اين فيض را داشته بهره

امكان تأثير مصلوب شدن عيسـى قبـل از زمـان مصـلوب شـدن وی را ] علم ازلى خدا[موضوع 
  ). (Wong, 2001: 35» خى بوده استای تاري كند، هرچند خود وی واقعه باورپذير مى

به نظر رانر، هر عمل اخالقـى . بايد توجه داشت كه در اين ديدگاه، اخالق نقش محوری دارد
و مثبت، فعاليتى فراطبيعى برای نجات است؛ و خداوند لطف فراطبيعى خود را از ايـن طريـق بـه 

فرد غيرمسيحى به كمك  .برای مثال، محبت به همسايه محبت به خداست. دهد شخص ارائه مى
خـدا در وجـود ] حضـور[شود و اين عمل وی در واقـع گـواه فعاليـت و  خدا موفق به اين كار مى

به نظـر . است» وجدان«در نجات غيرمسيحيان دارد   عامل ديگری كه نقش مهمى. شخص است
، دهد كه ايمـان و ديـن فعلـى وی حـق اسـت وی، مثًال زمانى كه وجدان يك بودايى گواهى مى

همين از او پذيرفته است و در واقع وجدان حتى در حالت غيرمطلـوب خـود، ماننـد نمونـه فـوق، 
به عقيده رانر، تبعيـت شـخص از صـدای وجـدان . امتداد كار روح خدا در هدايت هر انسانى است

شـود  خويش معادل اجابت انجيل از سوی يك مسيحى است و اين موضـوع باعـث تعـالى او مى
)Ibid.: 30-33( . 

القـدس  روح. از منظر رانر، پروردگار به واسطه محبت خود هميشـه بـا بشـر در ارتبـاط اسـت
پيوسته در كار است تا محبت خدا را نازل كند و فيض االهى را به منظور اجابت از طريـق ايمـان 

بـر ايـن . القـدس پاسـخ دهنـد توانند به اين عمـل روح حتى غيرمسيحيان نيز مى. به آنها برساند
داند، زيرا كسانى هستند كه به ندای وجدان خويش گوش فرا  ، رانر همه را اهل نجات نمىاساس
چنـين . پذيرنـد دهند و ارائه فيض خدا را به هر صورت كه برايشان قابل اطمينان اسـت نمى نمى

: گويد او مى. اند اند و از گناه نخستين رهايى نيافته كسانى در واقع فيض متعالى خداوند را رد كرده
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از نجات بيرون نيست، انسان فقط به خاطر گناه جدی » گناه نخستين«قطعًا هيچ كس به خاطر «
  ).Ibid.: 33(» دهد و شخصى خويش است كه نجات را از دست مى

تبيين نظريه مسيحيت گمنام و قائل شدن امكان نجات برای غيرمسيحيان، وجه امتياز رانـر  
ذيرش امكان رستگاری برای پيروان سـاير اديـان، نـوعى از او در واقع با پ. از انحصارطلبان است

  . گرايى دينى را پذيرفته است كثرت

 فضيلت و برتري مسيحيت آشكار. 3. 2. 2

داند ولى  بهره نمى هرچند رانر غيرمسيحيان را، به تفصيلى كه گفته شده، از نجات و رستگاری بى
ری وجود خداونـد، ورود خداونـد بـه تـاريخ گذا از آنجا كه معتقد است عيسى، از طريق به اشتراك

بخشى خداست، مسـيحيت آشـكار  شود و از آن جهت كه پاسخى قطعى به خويشتن محسوب مى
رانر برای رفع اختالفات دينى ). 33 :1391، و علمى فالحى(گيرد  برتر از مسيحيت گمنام قرار مى

زيـرا . كار بر آن تـرجيح داردكند ولى از نظر وی مسيحيت آش را مطرح مى» مسيحى گمنام«ايده 
پذير است و اين روح مسيح است كه بـه سـاير اديـان  ارتباط مناسب با خدا از طريق مسيح امكان

در اين ديدگاه فقط مسيحيت صريح و آشكار اسـت . ای برای رستگاری باشند دهد زمينه اجازه مى
بنابراين، اگر فرد غيرمسيحى . تواند به طور كامل از تجربه زنده متعالى انسانى سخن بگويد كه مى

 :Fletcher, 2005(به درستى وحى مسيحى را بفهمد آن را به ديگر اديـان تـرجيح خواهـد داد 

242 .(  

  گرايى دينى از ديدگاه مطهری كثرت. 3

مرتضى مطهری به عنوان يكى از انديشمندان و فيلسوفان اسالمى مباحث قابل توجهى در حوزه 
ايشـان موضـع . و رستگاری پيروان سـاير اديـان مطـرح كـرده اسـت گرايى دينى و نجات كثرت

حقانيت و تساوی اديان و رستگاری غيرمسـلمانان را از خاسـتگاه آيـات قـرآن كـريم و احاديـث 
تالش وی . ها پرداخته است بررسى كرده و از اين رهگذر به نقد نظريات مخالف و افراط و تفريط

هـای قرآنـى اسـتوار كنـد و در واقـع مبـين  كامل بر آموزه بر اين است كه ديدگاه خود را به طور
  . موضع آن باشد
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  االهيات. 1. 3

نگرش االهياتى استاد، مبتنى بر توحيد صرف و عدم شراكت هر موجودی اعم از انسان و غيـر او 
بينى توحيدی خود ضمن تقسيم توحيد بـه نظـری و عملـى  وی در تبيين جهان. در الوهيت است

وی . دانـد متعال را از هر گونه اشتراك و مشابهت با ساير موجودات مبرا و منزه مىساحت خدای 
انسـان در چنـين ). 127-99: 2، ج تـا مطهـری، بى(دانـد  مخلوقات خدا را تجلى فياضـيت او مى

اّهللاٰ شناخته شده و از كرامت و ارزش برخوردار است امـا شـأن  اندازی هرچند به عنوان خليفة چشم
: همـان(پيامبران و برگزيدگان باشد، چيزی جز بندگى و عبوديت پروردگـار نيسـت وی، گرچه از 

268-272 .(  
در اين ميان پيامبران االهى از منظر مطهری كسـانى هسـتند كـه از طريـق وحـى بـا مبـدأ 

). 10: 1371مطهری، (اند و دارای اختصاصاتى چون عصمت و اعجاز هستند  آفرينش متصل شده
ای چون اعجاز، عصمت از گناه و  العاده پيامبران با وجود دارا بودن خصوصيات خارقدر اين بينش 

در  از جنس بشر بوده، از همـه لـوازم بشـريت برخوردارنـد و سـهمى ... نظير و  اشتباه، رهبری بى
تفاوت پيامبران با ديگران فقط در مسئله وحى ). 20: همان(الوهيت، به هر نحوی كه باشد ندارند 

بر ايـن اسـاس، انبيـای . كند وحى، پيامبران را از بشريت خارج نمى. وحى است ات و لوازمو مقدم
  . اند های كامل و الگوی هدايت ديگران االهى نمونه انسان

  »مسلمان فطری«گرايى و نظريه  شمول. 2. 3

ك دين و وی، بر اساس قرآن، دين را از آدم تا خاتم يكى دانسته، همه انبيا را مأمور ابالغ همان ي
در ايـن ). 15-13: 1370مطهـری، (دانـد  پيامبران پيشين را مبشر و مصدق پيـامبران پسـين مى

البته تفاوت شرايع . پيامبران است  ديدگاه، سخن از اديان نيست بلكه سخن از مكتب واحد تمامى
آنها از دو جهت بوده است؛ يكى در مسائل فرعى به حسب مقتضيات زمـان و ديگـری در سـطح 

مطهری ضمن پذيرش اين مطلب كـه ميـان پيـامبران ). 39و  38، 21: 1371مطهری، (ليمات تع
اند، دين حق را  االهى اختالف و نزاعى وجود نداشته است و همه به سوی يك هدف دعوت كرده

دين «: كند داند و يكسان بودن همه اديان آسمانى را از حيث اعتبار رد مى در هر عصری يكى مى
مطهـری، (» و بر همـه كـس الزم اسـت از آن پيـروی كنـد نى يكى بيش نيست حق در هر زما

1372 :251 .(  
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استاد، كتابى است كه او به تفصيل به بيان ديدگاه خـود در موضـوع مـورد  عدل االهىكتاب 
وی را از ايـن » مسلمان فطـری«گرايانه و نظريه  ادامه بررسى نظريه شمول. بحث پرداخته است

   .گيريم كتاب پى مى

از آن جهت كه داراي ) و غيرشيعيان(نجات و رستگاري غيرمسلمانان  .1 .2. 3
  اند اعمال صالح

وی از يـك . پـردازد مطهری ضمن انتقاد از دو ديدگاه افراطى و تفريطى به تبيين ديدگاه خود مى
شته گويند هر كسى اعمال نيك انجام دهد، خواه به خدا اعتقاد دا سو ديدگاه روشنفكران را كه مى

كند كـه  كند و از سوی ديگر، ديدگاه كسانى را نفى و طرد مى باشد يا نه اهل نجات است، رد مى
. معتقدند همه غيرمسلمانان يا غيرشيعيان، ولو اهل انجام اعمال صالح باشند، اهل نجـات نيسـتند

و ايشـان منطـق . كنـد وی ضمن طرح داليل اين دو دسته و رد آنها طرز تفكر سوم را مطرح مى
ديدگاه سوم را مغاير با دو طرز تفكر قبلى معرفى كرده، معتقد است اين منطق همان منطق قرآن 

كنـد؛  او برای تبيين اين منطق ابتدا كفر را به دو نوع تقسـيم مى). 265-255: همان(كريم است 
كفری كه از روی آگاهى و لجبازی و عناد است و كفری كه منشـأ آن جهـل و نـادانى اسـت نـه 

دانـد  وی كفر نوع اول را بر اساس داليل قطعى عقلى و نقلى مستحق عذاب و عقوبـت مى. دعنا
مطهـری بـرای توضـيح ). 265: همـان(ولى معتقد است كفر از سنخ دوم بخشـوده خواهـد شـد 

 88: شعرا.: نك(اند  تر اين تفكر، ضمن استناد به آياتى كه تسليم در برابر حق را مطرح كرده روشن
  :برد آيد بهره مى شناسى تسليم و اسالم به ترتيبى كه مى ، از مفهوم)208 :؛ بقره89و 

 مراتب تسليم 

حقيقـت ايمـان «. تسليم تن، تسـليم عقـل، تسـليم دل: تسليم بودن در برابر حق سه مرحله دارد
. توأم نباشـد ايمـان نيسـت تسليم قلب است، تسليم زبان يا تسليم فكر و عقل اگر با تسليم قلب

: همـان(» عنـاد هر گونـه جحـود و لب مساوی است با تسليم سراسر وجود انسان و نفىتسليم ق
266-267 .( 
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 )تقليدی(ای  اسالم واقعى و اسالم منطقه

كه شخص  اين است«اسالم واقعى . شود ای يا تقليدی تقسيم مى اسالم به دو نوع واقعى و منطقه
باشد تا آنچه كـه حـق اسـت  گشوده حقيقتقلبًا در مقابل حقيقت تسليم باشد، در دل را به روی 

بپذيرد و عمل كند و اسالمى كه پذيرفته است بر اساس تحقيق و كاوش از يك طرف، و تسـليم 
ای بـدون  ای يا تقليـدی نيـز آن اسـت كـه عـده اسالم منطقه. »تعصبى از طرف ديگر باشد و بى

نشـين سـكونت  طق خـاص مسلماناند و معموًال در منا تحقيق و از طريق تقليد اسالم را پذيرفته
  ). 26: همان(دارند 

  مسلمانان فطری

اگر كسى دارای صـفت تسـليم باشـد و بـه «: گويد مطهری پس از ارائه مفهوم فوق از اسالم مى
تقصير باشـد، هرگـز خداونـد او را  او در اين باره بى مانده باشد و  عللى حقيقت اسالم بر او مكتوم

و ما كنـا معـذبين حتـى «مبنای اين استدالل آيه . »از دوزخ است نجات سازد، او اهل نمى معذب
» قبح عقاب بالبيان«شده از آن يعنى  استنباط و قاعده اصولى و كالمى ) 15: اسراء(» نبعث رسوال

وی از دكارت به عنوان نمونه چنين افرادی كه دارای صفت تسليم در برابر حق بوده و اهل . است
شناخت و تحقيق خود به فراتر از مسيحيت نرسيده، ياد كرده و چنـين ورزی نبوده و در حد  غرض

  ). 270: همان(نامد  مى» مسلمان فطری«افرادی را 
استاد در بررسى اين مطلب كه تكليف اهل كتابى كه به توحيد واقعى، به دور از خرافاتى مانند 

اعتقادی ندارند ضمن تبيين نقش تثليث و مشابه آن، و معاد اعتقاد دارند اما به نبوت پيامبر اسالم 
فـرق يـك مسـلمان خداشـناس و : كنـد پيامبر و امام در پذيرش اعمال چنين تحليلـى ارائـه مى

خودسـرانه عمـل  شـده و دومـى  غيرمسلمان خداشناس آن است كه اولى طبق يك برنامه حساب
اس اسـت گمـراه بـا اينكـه خداشـن يافته است ولى دومى  تر، اولى هدايت به عبارت دقيق. كند مى

ای كـه او  اگر اين انكار توأم با لجاجت و جحود، به هر دليلـى، باشـد بـه گونـه. شود محسوب مى
كند ولى در مقابـل اگـر علـت  مشقت تحقيق را نيز بر خود تحميل نكند نجات را از وی سلب مى

نزنـد، انكار، لجاجت و جحود و عناد نباشد و در صورت امكـان از تحقيـق و بررسـى نيـز سـرباز 
  ). 295-285: همان(تواند اهل نجات باشد  مى

مطهری حسن و قبح افعال را منحصر در بعد خارجى و تـاريخى آن، يعنـى درسـتى و نيكـى 
داند بلكه معتقد است اعمال انسان بايد از حيث نيت و قصـد فاعـل و  آن، نمى) حسن فعلى(فعلى 
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حسـن فعلـى در ارتبـاط بـا زنـدگى ). 272: همـان(دهنده نيز از شرط الزم برخوردار باشـد  انجام
اجتماعى و تاريخى زندگى بشر و حسن فاعلى در امتداد معنوی و ملكوتى است و عملى كه فاقـد 

لكـن ). 273: همـان(شود  بخش باشد محسوب نمى شرط اخير باشد عمل نيك و عملى كه نجات
از نظـر ايشـان، . ی دارداين موضوع حتى در مورد كفار و مشركانى كه معاند نيستند صورت ديگر

شوند يا در عذاب آنان تخفيف  اند بر طبق روايات يا معذب نمى مشركانى كه اهل عمل صالح بوده
داشت و انگيـزه خودخواهانـه و نـه از سـر  وی باطن كافرانى را كه بدون هيچ چشم. شود داده مى

برخـوردار از نـور االهـى دهند، اگرچه خود اين واقعيت را انكـار كننـد،  عادت عمل خير انجام مى
  ). 285: همان(داند  دانسته، نجات آنها را دور از نظر نمى

بر اين اساس، اعمال نيك مسلمانان غيرشيعه نيز اگر برخـوردار از صـفت تسـليم باشـد و در 
  . صورت امكان از تحقيق شانه خالى نكند مقبول و صاحبان آن اهل نجات خواهند بود

از آن جهت كه اعمال ) و غيرشيعيان(غيرمسلمانان نجات و رستگاری  .2. 2. 3
  ناصالحى دارند

وی بـا . پـردازد مى) و غيرشـيعيان(مطهری در اين بخش به اعمال بـد و ناصـالح غيرمسـلمانان 
. پـردازد به تبيين اين مسئله مى» استضعاف«و » قصور«استمداد از قرآن كريم با استفاده از بحث 

: ؛ توبه99-97: نساء.: به ترتيب نك(ساس برخى آيات قرآن كريم توضيح آنكه برخى از مردم بر ا
تواند به اين معنـا باشـد  اين استضعاف هم مى. هستند» مرجون المر اّهللاٰ «و » مستضعفين«) 106

كه غيرمسلمانى به خاطر زندگى در محيط كفر به دين حق نگرويده باشد و هم به اين مفهوم كه 
ايشـان پـس از تحليـل آيـات و روايـات ). 297-295: همـان(ذهن او متوجه حقيقت نشده باشد 

ها  كه به شـكلى از شـكل  شود اين است كه مردمى آنچه مجموعًا استفاده مى«: گويد مربوطه مى
وی با الهـام از روايـات، ). 298: همان(» سازد اند نه تقصير، خداوند آنها را معذب نمى قصور داشته

  ). 299: همان(كند  معرفى مى» مرجون المر اّهللاٰ «تضعفين و بسياری از مردم را از همين طبقه مس
مطهری تمام كسانى را كه در برابر حق » مسلمان فطری«بنا بر آنچه تا بدين جا گفتيم، نظريه 

بر . گيرد تسليم هستند، و در عين حال عنود و لجوج نيستند و قصور و استضعاف دارند، در بر مى
ز اگر از چنين خصوصياتى برخوردار باشند فطرتًا و باطنًا اين اساس، حتى كفار و مشركان ني

نظريه مطهری در . اند و امكان نجات و رستگاری آنها وجود دارد مراحلى از اين تسليم را داشته
كند و نه  انديشانه قائل به تساوی اديان و مذاهب را تأييد مى گرايى نه رويكرد نسبيت باب كثرت
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گرايانه به حساب  ای شمول بنابراين، نظريه وی را بايد نظريه. تابد ديدگاه انحصارطلبان را برمى
. اصول و فروع يكسان نيستند گرا در تمامى  های شمول البته بايد توجه داشت همه ديدگاه. آورد

  . توضيح اين مطلب در بخش تطبيق و تحليل خواهد آمد

  )ص(نقش محوري حضرت محمد . 3. 2. 3

ها را در مباحـث  در رسـتگاری انسـان) و نيز خاندان ايشـان(مطهری نقش محوری پيامبر اسالم 
وی در اين بحث ابتدا شفاعت صـحيح را بـه دو بخـش شـفاعت . كند مربوط به شفاعت طرح مى

كند و در بخش اول معتقد است در قيامـت نـه تنهـا اعمـال  رهبری و شفاعت مغفرت تقسيم مى
هـادی و پيـروان   شوند؛ رهبر حق به شـكل كند بلكه روابط نيز مجسم مى ىتجسم و تمثل پيدا م

-227: 1372مطهـری، (يافتگان او  اند، به شكل هـدايت اش، كسانى كه در عمل پيرو بوده واقعى
اند به واسطه او و رهبری و هدايتش  بر اين اساس، مسلمانانى كه رهرو راه رسول خدا بوده). 230

آورد،  د مطهری در موضوع شفاعت از غيرمسلمانان بحثـى بـه ميـان نمـىهرچن. شوند رستگار مى
شـود كـه  ايـن نكتـه حاصـل مى» شفاعت رهبری«به » مسلمان فطری«ولى از انضمام مبحث 

اند و در واقع بـا همـين تسـليم  مسلمانان فطری نوعى تسليم فطری در پيشگاه رسول خدا داشته
  . رسند فطری و وساطت آن بزرگوار به رستگاری مى

: 1370مطهـری، (شناسـد  عالوه بر اين، از آنجايى كه او پيامبر را به عنوان واسطه فيض مى 
  . ، جايگاه و نقش محوری حضرت از اين جهت نيز قابل تأمل است)60

  تطبيق و تحليل. 4 

  االهيات. 1. 4
از آنجايى كه تفكر االهياتى اين دو انديشمند مربوط بـه دو جريـان فكـری متفـاوت اسـالمى و 
مسيحى است، طبعًا ضمن برخى نقاط مشترك دارای نكات افتـراق عمـده و قابـل تـوجهى نيـز 

اند و اصـوًال در صـدد حـل  خويش رانر و مطهری، هر دو، تحت تأثير شديد دين ابراهيمى . هست
اعتقاد به خدا، ضرورت ارسال رسل و رستاخيز . يى بر اساس معتقدات خود هستندگرا مسئله كثرت

به طور كلى، مورد اتفاق هر دو است، لكن گذشته از اين مطلب روشن كه رانر اعتقادی به نبـوت 
بـه ) ع(پيامبر اسالم ندارد و مطهری عالوه بر پذيرش نبوت انبيای سلف، خصوصًا حضرت مسيح 

. نيز ايمان دارد، خداشناسى و پيامبرشناسى اين دو تفـاوت اصـولى دارد) ص(نبوت حضرت خاتم 
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گذاری وجود خداوند بـا انسـان بـوده اسـت و اساسـًا  كه گذشت، رانر قائل به امكان اشتراك چنان
داند و نجات را مجال مشترك شدن سـاير آدميـان بـا  وجود مسيح را محصول همين اشتراك مى

در اين ديـدگاه، انسـان محصـول فرآينـد تبـديل خداونـد بـه . كند خدا به واسطه مسيح تلقى مى
در مقابل اين نگـرش، مطهـری . رود غيرخداوند است و مسيح الگوی كامل تجسد او به شمار مى

ها،  وی انسـان. دانـد وجود خداوند را از مشترك شدن با مخلوقات خود حتـى پيـامبران منـزه مى
داند ولى در عين حال شأن بشر و به ويژه انبيـا  گار مىخصوصًا فرستادگان االهى را، تجلى پرورد
  . داند را چيزی جز عبوديت و بندگى صرف نمى

  »مسلمانان فطری«و » مسيحيان گمنام«گرايى،  شمول. 2. 4

گرا هستند، چراكه در عين تأكيد بر حقانيـت  گرايى شمول رانر و مطهری، هر دو، در عرصه كثرت
البته نگاه آنهـا . دانند گاری را منحصر به آن دين و شريعت نمىيك دين يا شريعت، نجات و رست
مطهری اصوًال همه پيامبران را صاحب يك دين دانسته، قائل . به مقوله دين آشكارا مختلف است

در . كنـد به جدايى و افتراق در ميان آنها نبوده است و مأموريـت همـه آنهـا را يكـى معرفـى مى
ها بـه اقتضـائات تـاريخى و احكـام شـرعى  واحد است و تفاوتنگرش او اصول دعوت همه انبيا 

گرفته از لطـف  رانر گرچه اديان غيرمسيحى را نيز واسطه شناخت طبيعى خدا و نشئت. گردد برمى
داند كه به يمن وجود مسيح رايگان به غيرمسيحيان هديـه شـده اسـت، امـا بـر  فراطبيعى او مى

دی ندارد و صرفًا آنها را نتيجه لطف فراطبيعى خداوند وحدت اصولى و جوهری شرايع تأييد و تأكي
كنـد،  اضافه بر اين، برخالف رانر كه حضرت مسيح را سرآمد انبيـا و آدميـان قلمـداد مى. داند مى

  . كند را خاتم و افضل رسوالن االهى معرفى مى) ص(مطهری حضرت محمد 
مسـلمانان «و » ن گمنـاممسـيحيا«ترين ديدگاه دو فيلسـوف ديـن، نظريـات  گمان مشابه بى
مسـيحى گمنـام آن انسـان . اسـت» شناخت«نقطه مشترك اين دو نظريه مسئله . است» فطری

شود  آنكه بشناسد و بداند، از فيض خدا و مسيح برخوردار و اهل نجات مى غيرمسيحى است كه بى
ليم و مسلمان فطری نيز آن غيرمسلمانى است كه به خاطر قصور در شناخت حـق، از نـوعى تسـ

نقـش » پيامبر اسالم«و » مسيح«در اين نجات . يابد فطری برخوردار شده و شايستگى نجات مى
در هر دو ديدگاه، رعايت اخالق و . شوند اند و در واقع واسطه رستگاری شناخته مى محوری داشته

نيز در  منكران خدا و كافران. ای دارد ها و گناه نقش عمده انجام اعمال نيك و نيز پرهيز از زشتى
  .توانند اهل نجات باشند هر دو نظريه، البته با شرايطى، مى
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و تأكيـد مطهـری » وجدان«رود تأكيد رانر بر  آنچه در اين دو نظريه نقطه افتراق به شمار مى
دهد كه ايمان و دين فعلى وی  به نظر رانر، زمانى كه وجدان كسى گواهى مى. است» تحقيق«بر 

ته است، اما از منظر مطهری اگر كسى امكان تحقيق داشـته ولـى از حق است، همين از او پذيرف
با وجود ايـن، در يـك صـورت ايـن دو نظريـه . آن شانه خالى كرده در پيشگاه خدا معذور نيست

) در نظريه مطهری(توانند در اين مورد به يكديگر نزديك شوند و آن اين است كه از يك سو  مى
حتى متوجه ضرورت تحقيق نيز نباشد و از سوی ديگـر   مىاستضعاف فكری به قدری باشد كه آد

نامد يا به خاطر توجه نيافتن به ضـرورت  اين اعتماد به آنچه وی وجدان مى) در نظريه كارل رانر(
  . تحقيق يا پس از تحقيق و دست نيافتن به حق باشد؛ البته رانر تصريحى به تحقيق ندارد

جايى است كه مطهری نجات و رستگاری را چيـزی ترين حوزه جدايى اين دو نظريه آن  مهم
دانـد ولـى كـارل رانـر  مندی از نعمات بهشت و تقرب به خـدا نمى بيش از رهايى از عذاب و بهره

همين نكته اخير اسـت . داند رستگاری را مشترك شدن در وجود خدای متعال از طريق مسيح مى
  . دهد مىگيری كاهش  كه صبغه توحيدی نظريه رانر را به طور چشم

از ديگر اختالفات دو متفكر يادشده آن است كه رانر مسيحيت آشكار و مطهری اسالم آشكار 
  . دهند را بر مسيحيت گمنام و اسالم فطری ترجيح مى

  نتايج

انگاری  حق ها و مساعى مطهری و كارل رانر ارائه راهى ميانه، بين انحصارگرايى و همـه تالش .1
نه اين دو انديشمند بر آن است تا ضمن تأكيد بر حقانيت يـك گرايا ديدگاه شمول. اديان است

، راه نجات را برای سـاير آدميـان مسـدود ندانـد و بـا لحـاظ كـردن )مسيحيت يا اسالم(دين 
 . داند شرايطى امكان رستگاری را برای همگان فراهم مى

مطهـری برآينـد ايـن » مسـلمان فطـری«كـارل رانـر و نظريـه » مسـيحيت گمنـام«نظريه  .2
بر اساس اين دو نظريـه، رسـتگاری منحصـر در مسـيحيان يـا مسـلمانان . گرايى است مولش

رانر هر كس را كه فيض خداوند و مسيح را دريافته و از اخالق و اعمال نيك برخوردار . نيست
است، اما به مسيحيت نگرويده و به خاطر دريافتى كه از رهگذر وجدان داشته دين ديگـری را 

مطهری نيز غيرمسلمانان نيكوكار را در صورت عدم عناد و . داند نجات مى پذيرفته است، اهل
وی از ديگـر سـو . دانـد اند اليق رسـتگاری مى لجاجت و به شرط اينكه امكان تحقيق نداشته
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گناهان و اعمال ناشايست غيرمسلمانان قاصر و گرفتار استضعاف فكری را مسـتحق آمـرزش 
 . كند معرفى مى

به ترتيب از منظـر كـارل رانـر و مطهـری نقـش و ) ص(ضرت محمد و ح) ع(حضرت مسيح  .3
آن دو بزرگوار وسائط رستگاری همه آدميان به شـمار . جايگاهى اساسى در مسئله نجات دارند

 . روند مى

ای  داند، اما مطهری چنين تلقى كارل رانر نجات و رستگاری را نوعى شراكت در وجود خدا مى .4
از ايـن حيـث . دانـد ی سبحان را منزه از هر گونه اشـتراكى مىاز رستگاری ندارد و وجود خدا

 . انديشه وی، بر خالف نظريه رانر، مبين ديدگاهى مبتنى بر توحيد صرف و خالص است
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جـوزف ) مبتنى بر عقايـد تومـاس آكويينـاس(های توميستيِك  در آنجا تحت تأثير پاسخ. شد» نوآموزان يسوعى
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وی بـه همـراه . سپس برای اخذ درجه دكتری به دانشگاه فرايبورگ رفت. عنوان كشيش منصوب شد به 1932
پس از . شد هايدگر حاضر مى ديگر دانشجويان كاتوليك، مانند ماكس مولر و گوستاو سيِورث، در جلسات مارتين 

تا زير نظر كارل رودلف در سوييت را تعطيل كرد، به وينا رفت  آنكه حكومت نازی دانشكده االهيات و كالج جى
به مدت پنج سال در آنجا سمت مشاورت داشـت تـا آنكـه در سـال آخـر جنـگ . مؤسسه پاستورال فعاليت كند

ها بـود كـه توجـه او از مباحـث فلسـفى بـه مباحـث  در خالل همين فعاليت. جهانى دوم به درجه شبانى رسيد
مباحث وجودشـناختى هايـدگر متـأثر بـود و از آنهـا در از  او. االهياتى مربوط به االهيات نومدرسى معطوف شد

وی بـه خـاطر ). Berard, 2003: vol. 11, pp. 892-893(جسـت  های االهياتى خـويش بهـره مى ديدگاه
 هـای پژوهشتـوان بـه  از كتـب مهـم وی مى. گرايى شـهرت دارد نظرياتش در زمينه االهيات فيض و شـمول

 . ره كرداشا مسيحيان گمنامو  تثليث، االهياتى


