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نجات در قرآن و مقايسه آن با 
  نجات مسيحي  آموزه

  ∗مجتبي امامي

  چكيده
و ،  و رسـتگاري اسـت    » طلبـي   نجـات «ها به     نياز فطري آن  ،  سرّ رويكرد مردم به دين    

نجـات  . انـد   اديان االهي به درستي اين نياز را تشخيص داده و درصـدد تـأمين آن بـوده                
، رود به شمار مي اسالم و مسيحيت    دو سنت     در شناسي كه از مسائل بسيار مهم االهياتي      

 نجات مسيحي    اصوالً. اي بحث و بررسي شود      سزاوار است به صورت تطبيقي و مقايسه      
 .هـاي بـسيار اساسـي دارد    تفـاوت ، از نظر ماهيت با نجـاتي كـه در اسـالم مطـرح اسـت         

و بـه معنـاي خالصـي يـا دور شـدن از             ،  معناي عـدمي و سـلبي     ،  حقيقت نجات اسالمي  
، »سـعادت « و مهلكه گناه است و معناي دقيق آن با مفـاهيم              درد ورنج ،   سختي،   بتمصي

تا حدودي تفـاوت    ،  كه متضمن معناي وصول و مفهومي ايجابي هستند       » فالح«و  » فوز«
 انسان با اختيـار و نقـش فعـال   ، نجات بخش است، هر چند خداوند، از نگاه اسالم  . دارد

  . االهي است نجات ندهرپذي، خود با فراهم ساختن وضعي خاص
اسـاس مـسيحيت    ،  اعالم ايمان به نجاتي كه عيسي مسيح براي بشر به ارمغان آورده           

شناسـي و خداشناسـي       مسيح،  شناسي   در اين اعتقاد كه بر مباني خاص انسان        .رايج است 
و از ناحيـه خـود      ،  انـسان در اسـارت گنـاه و مـرگ بـوده اسـت             ،  اين سنت استوار شده   

 ناصري و بـا فديـه        خداوند با حضور مستقيم خود در كالبد عيساي       . دقابليت نجات ندار  
  .دهد پردازد و او را از اسارت گناه نجات مي تاوان گناه انسان را مي، قرباني شدنش يا

  .فيض، اسالم، مسيحيت، ايمان، فداء، فوز، سعادت،  نجات:واژگان كليدي

                                                           
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال گروه معارف اسالمياستاديار ∗

  8/12/1384 :     تأييد نهايي20/9/1384:تاريخ دريافت
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  مفهوم نجات از ديدگاه اسالم
آن   اسـت و از مـصاديق  كـردن كنار زدن و خالص » و ـ  ج ـ  ن« معناي مشترك در ماده

در  .دو كنار زدن او از محيطـي اسـت كـه در آن قـرار دار    نابودي  شخص از كردنخالص 
جا كه در بعضي از       ن   نجات يا مشتقات آن وجود دارد و از آ          كلمه،   آيه 75قرآن كريم نيز در     

  .رسد مورد مي 84به ، موارد استعمال، اين كلمه تكرار شده، آيات
فالح به معناي نجـات     .  معنا و مفهوم نجات هستند      هاي فوز و فالح نيز در بردارنده        واژه

به معنـاي رسـيدن و دسـتيابي بـه خيـر و             ،  و فوز ،  از شرور و ادراك فعليِ خير و مصلحت       
  الزمهروشن است كه هر دو معنا مفهوم نجات را در بردارد؛ زيرا        . مصلحت دنبال شده است   

  :فرمايد خداوند تعالي در قرآن كريم مي . به خير و نعمت، رهايي از درد و رنج استوصول
فَاز نَّةَ فَقَدلَ الْجخأُدنْ النَّارِ وع زِححنْ ز185 :)3(آل عمران ... (فَم.(  

  .هر كس از آتش دوزخ دور، و به بهشت وارد شود، رستگار شده است
متـضمن رهـايي از آتـش    ،  دارد كه رسيدن به بهـشت   اين معنا وجود  ،  در اين آيه شريفه   

  .دوزخ است
الفـاظي  ،  بـا وجـود اخـتالف در معنـا        ) ظفـر و نجـاح    ،  فـالح ،  فـوز ،  سعادت (هاي واژه
تـوان از   طوري كه مـي  المعني هستند و در بسياري از موارد كاربردي مشترك دارند؛ به     قريب

ويژگـي ايـن     ).47 و   46ص  ،  7 ج :1414،  طباطبـايي ( ديگر استفاده كـرد     ها به جاي يك    آن
  . اثباتي آن است برخالف مفهوم نجات كه معناي سلبي و عدمي دارد جنبه، مفاهيم

  مصاديق آن حقيقت نجات در قرآن و
. به بيان حقيقت نجات از ديدگاه اسالم و قرآن اختـصاص دارد           اين قسمت از اين مقاله      

 از قرآن كه در آن لفـظ نجـات بـه كـار     توان از طريق بيان موارد و مصاديقي  جا كه مي    از آن 
ذكـر   به وصـف نجـات بـا   ، در اين مرحله ،  بر آمد  در صدد تبيين حقيقت نجات    ،  رفته است 

  .موارد كلي آن با استفاده از آيات قرآن خواهيم پرداخت
بـه  ... عـذاب و  ،  رنـج ،  از درد  جا ذكر اين نكته ضرورت دارد كـه تحقـق نجـات             در اين 

  :صورت كلي است دو
  .از آن خالصي يابد، ساني كه به درد و رنج يا عذاب دچار استان. 1
  .آن دور شده، دچار آن نشود انساني كه مشرف و نزديك به درد و رنج است، قبل از اصابت، از. 2
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ي مـذكور     تـوان دو معنـا      مـي ،  از مواردي كه در قرآن كريم به مفهوم نجات اشـاره دارد           
  .دست آورد به را

  نجات از گناه
 نجات به رهايي     واژه،  در قرآن . شرّ است و باعث نابودي انسان شود      ،  ع يا گناه  عمل شني 

و ،  مستلزم داخل شدن در مهلكه    ،  پيامدها و آثار سوء گناه    . شود  از اعمال شنيع نيز اطالق مي     
  :گذارد گناه دو اثر سوء از خود به جاي مي. دور ماندن از اين آثار به معناي نجات است

  رود؛ يني كه نخستين اثر آن به شمار مياثر وضعي و تكو. 1
  .تشريع است  تكليف و  ديگر اثر گناه مربوط به دايره.2

تجاوز به ساحت ربـوبي حـق و اهـانتي    ، گناه كه معناي تخطي از فرمان خداوند را دارد  
مـستحق عقوبـت االهـي      ،  شخصي كه مرتكب گناه شود    ،  بزرگ به پروردگار است؛ بنابراين    

هاي مؤمن است و       حقيقي و قلبي انسان     خواسته،  رهايي از مهالك گناه   نجات و    .خواهد شد 
  :قرآن كريم به اين حقيقت اشاره كرده
  ).169 ):26(شعرا ( رب نَجني وأَهلي مما يعملُونَ

  .اعمال قوم نجات بخش] زشتي[بيتم را از  من و اهل! خدايا
ا امرَأَةَ فرْعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عنْـدك بيتًـا فـي الْجنَّـةِ                وضَرَب اللَّه مثَلًا للَّذينَ آمنُو    

  ).11 ):66(تحريم ( ونَجني منْ فرْعونَ وعمله ونَجني منْ الْقَومِ الظَّالمينَ
! دگـارا پرور«: گـاه كـه گفـت    مثَل همسر فرعون را آورده؛ آن   ،  خداوند براي ايمان آورندگان   

و مـرا از  ، و مرا از فرعـون و كـردارش نجـات ده       ،  اي برايم بساز    پيش خود در بهشت خانه    
  .دست مردم ستمگر برهان

  نجات از ظلمت
  ∗ ....بخشد هاي خشكي و دريا نجات مي چه كسي شما را از تاريكي: بگو

ــا و خــشكي  ــا مقــصود از نجــات دادن از ظلمــات دري نجــات دادن از شــدايد و ، گوي
اگر ايـن شـدايد در تـاريكي        . شود  هايي است كه انسان در طول سفر با آن مواجه مي           سختي

اضـطراب انـسان را     ،  تـاريكي و ظلمـت    . فرسا خواهد بـود     به شدت طاقت  ،  شب اتفاق افتد  
  .انديشي كند تواند چاره انسان كمتر مي، و در اين حالت، كند بيشتر مي

                                                           
  ).63): 6(انعام ... (قُلْ منْ ينَجيكُم منْ ظُلُمات الْبرِّ والْبحرِ ∗
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  نجات مظلومان
قوم بني اسرائيل را از ذلّت و خواري نجات داد؛ ذلّتي             خداوند تعالي به وسيله موسي    
كشت و زنانشان را زنده نگه        فرعون فرزندان آنان را مي    . كه فرعون بر آنان تحميل كرده بود      

  ∗∗ .كرد نمايي مي و بر آنان بلند پروازي و قدرت ∗،داشت مي

  نجات رسوالن و مؤمنان
  :فرمايد مي خداوند در باره نوح

نجـات  ،  ب كردند؛ آن گاه وي را با كساني كـه در كـشتي همـراه او بودنـد                 پس او را تكذي   
غـرق  ،  و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند       ،  ساختيم] تبهكاران[و آنان را جانشين     ،  داديم
  ∗∗∗.كرديم

  نجات از شرك و كفر
  ).89 ):7( عرافا (...جانَا اللَّه منْهاقَد افْتَرَينَا علَى اللَّه كَذبا إِنْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إِذْ نَ

بـه خـدا    ،  كـه خـدا مـا را از آن نجـات بخـشيده              بعـد از آن   ،  اگر ما به آيين شما بـازگرديم      
  .ايم بسته دروغ

يـا بايـد از ديـن       «: گفتند،  حضرت شعيب و گروندگان به او را تهديد كرده        ،  قوم مشرك 
حـضرت شـعيب از     . »شـويد   د اخراج مـي   كه از شهر و ديار خو       توحيد دست برداريد يا اين    

اگـر پـس از آن كـه        : اعالم انزجام كرد و به آنان گفـت       ،  ارتداد و بازگشت از دين توحيدي     
انـد و     به خداوند دروغ بسته   ،  به آن آيين بازگردند   ،  خداوند آنان را از آيين شرك نجات داده       

  .گاه چنين نخواهند كرد آنان هيچ

  نجات آخرتي
. تعلق گرفته ،  ات و رستگاري انسان كه همان سعادت واقعي او است          خداوند به نج    اراده

از . تواند سعادت حقيقي انسان را تأمين كند نجات و رستگاري در هر دو جهان است كه مي   
بر ايـن اسـاس،     . نگاه قرآن، زندگي آخرت در مقايسه با دنيا اهميت بسيار واالتري دارد           

                                                           
∗ ونَكُمومسنَ يورْعنْ آلِ فم نَاكُميإِذْ نَجوكُماءسونَ نيتَحسيو كُمنَاءونَ أَبحذَبذَابِ يالْع وء49): 2 (بقره(،  س(.  
  .)4 :)28(قصص (  إِنَّ فرْعونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا∗∗
∗∗∗ فخَلَائ ملْنَاهعجو ي الْفُلْكف هعنْ ممو نَاهيفَنَج وهنَافَكَذَّباتيĤِوا بينَ كَذَّبأَغْرَقْنَا الَّذ73): 10(يونس (،  و(.  
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.  سعادت آخرتي او است اهميت بيشتري دارد        نجات آخرتي انسان نيز كه مقدمه و الزمه       
هـا در سـراي       توان گفت كه هدف اساسي از ارسال پيامبران، نجات و سعادت انـسان              مي

. او معنـا مـي يابـد        آخرت است و نياز انسان به دين نيز بيشتر در پرتـو حيـات جاودانـه               
  خـود مقدمـه   گيرد،     خداوند صورت مي    هاي دنيايي از مهالك كه با مشيت و اراده          نجات

نجـات اسـالمي    در حقيقـت، كـانون  . هاي جهان ديگـر اسـت   نجات آخرتي بشر از رنج
خطـاب بـه     ∗فرعـون   در قـرآن كـريم آمـده كـه مـؤمن آل           . به جهـان آخـرت اسـت      معطوف  

  :گويد خويش مي  قوم
و شـما   ،  دعوت كـنم  ] از آتش جهنم  [چرا بايد چنين باشد كه من شما را به نجات           ! اي قوم 

  ∗∗.خوانيدمرا به آتش ب
و ، خوانـد  مؤمن پيش گفته مردم را به سوي سبب نجات كه همان توحيد است فـرا مـي   

وي را بـه كفـر و شـرك كـه           ،  مردم،  در مقابل . نبود اين دعوت چيزي جز دعوت موسي     
  .كردند سبب داخل شدن در آتش جهنم است دعوت مي

  :يدفرما  عمومي بودن عذاب قيامت و نجات از آن مي خداوند در باره
  ).71 :)19(مريم ( وإِنْ منْكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتْما مقْضيا

همـواره بـر    ] امـر [ايـن   . شـود   در آن وارد مـي    ] ايـن كـه   [مگـر   ،  و هيچ يك از شما نيست     
  .پروردگارت حكمي قطعي است

را در اين جا  » رودو«گروهي  . دو نظر مخالف دارند   » واردها« معناي كلمه     مفسران درباره 
گروه ديگر كه عموم مفـسران را شـامل         . نه داخل شدن  ،  دانند  به معناي وصول و اشراف مي     

 بعـد اسـت كـه در آن           آيـه ،  دانند و دليل آنـان      را به معناي داخل شدن مي     » ورود«،  شوند  مي
  :فرمايد خداوند مي
، انـد   كـه بـه زانـو در افتـاده        ستمگران را   ،  نجات داده ،  اند  گاه كساني را كه پرهيزگار بوده       آن
  ∗∗∗).72 ):19 (مريم (كنيم رها مي] دوزخ در[

هـاي مـؤمن و بـا تقـوا روز قيامـت از آتـش جهـنم نجـات                     انسان،  مطابق هر دو تفسير   
 .نجات يابند، يابند؛ خواه وارد آن بشوند و خواه قبل از ورود به آن از آن دور شده مي

                                                           
 كه مدتي ايمان خويش را پنهان نگه داشته و در مقابل فرعـون از وي              يكي از ايمان آورندگان به موسي      ∗

  .حمايت كرد
  ).41): 40(غافر ( ، ويا قَومِ ما لي أَدعوكُم إِلَى النَّجاةِ وتَدعونَني إِلَى النَّارِ∗∗
 ).72): 19(مريم ( ، ثُم نُنَجي الَّذينَ اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمينَ فيها جِثيا ∗∗∗
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 مراتب نجات
به طوري كه انسان براي نيل به مرتبه باالتر نيازمنـد  ، استنجات داراي مراتب گوناگون  

در بيان اين مطلب بايـد گفـت كـه ايمـان نيـز مراتـب                .  پيشين است    رهايي و گذر از مرتبه    
بـديهي اسـت    . اي از كفر و شرك قرار دارد        درجه،   آن  گوناگوني دارد كه در مقابل هر مرتبه      

نجـات از  ، تر و راه آن باريك و دشـوارتر باشـد   قدقي،  معناي اسالم و ايمان   ،  كه به هر ميزان   
  ).308 ص ، 1ج  :1414، طباطبايي (تر خواهد بود سخت، شرك و كفري كه مقابل آن است

نجات آخرتي نيز مراتب گوناگوني دارد؛ زيـرا دوزخ نيـز داراي دركـات اسـت كـه بـه                    
 در مراتـب    سـاكنان دوزخ  . شـود   ها تعيـين مـي      حسب مراتب اعمال و درجات نزولي انسان      

بعـضي در اسـفل و گروهـي        ،  بعضي در سافل   ∗).132 ):6 (انعام(،  متفاوتي از آن قرار دارند    
. شـود   ناميده مي » دركات«ها    اين عذاب  ∗∗).145 :)4 (نساء (السافلين قرار دارند    نيز در اسفل  

د و وار ،  يابند كـه از آن نجـات يافتـه          قابليت اين را مي   ،  ها پس از تحمل عذاب جهنم       انسان
  .يابند  ديگر آن راه   اي به مرتبه بهشت شوند يا در خود جهنم از مرتبه

  اصطالح شناسي نجات در مسيحيت
Salvation  

شود كه براي بازگرداندن       مذكور در اصطالح مسيحي به آن عمل خداوند اطالق مي           واژه
وط كـرده   انسان به جايگاه اولي او صورت گرفته؛ جايگاهي كه از آن به سبب گنـاه آدم هبـ                 

بر درمان و بازگرداندن سالمت شخص بيمـار داللـت دارد و            ،  »Salvation «  واژه  ريشه. است
در عهد جديد نيز قرايني بر ارتباط نزديك ميان سالمت جسماني و روحاني انـسان هـست                 

)Eliade: 1993 VOL 13, P. 420.(  

Soteriology   
بـه كـار    ) Salvation( نجـات يـا راه    » نجات « به معناي آموزه  » Soteriology«در اصطالح   

 خـاص او   بخش است؛ خدايي كه اراده      اين آموزه به معناي اعتقاد به يك خداي نجات        . رفته
  ).Ibid: P. 419 (به سعادت انسان تعلق گرفته است

                                                           
مراتبي خواهـد   ] در جزا [اند،    ، از آنچه انجام داده    ]از اين دو گروه   [براي هر يك    ... ولكُلٍّ درجات مما عملُوا    ∗

 .)132 :)6(انعام (. بود
  .)145 :)4(نساء (، نَّ الْمنَافقينَ في الدرك الْأَسفَلِ منْ النَّارِ ولَنْ تَجِد لَهم نَصيرًاإِ ∗∗
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Atonement  
معناي اصطالحي . اين واژه از نظر لغت به معناي اصالح و جبران خسارت يا خطا است             

عـدالت خـدا ايجـاب      .  يا رنج و مرگ مسيح براي جبران گناهان انسان است          شويان  گناه: آن
كند كـه او      كند كه انسان را به سبب گناهش مجازات كند؛ اما رحمت خداوند ايجاب مي               مي

 گنـاه پرداخـت      بخشش انسان در صورتي عادالنه است كـه جريمـه         . را مورد عفو قرار دهد    
مرگ مـسيح كفـاره گنـاه     يپردازد؛ يعن مسيح مي را» atonement«يا فديه  شود و اين جريمه 

اي  بـا مـرگ كفـاره     ،  بلكه به منظـور نجـات انـسان       ،  مسيح نه براي گناه خود    . شود  انسان مي 
  ).Ibid: VOL 13, P. 420 (بر نابودي و شيطان پيروز شد، خويش

  حقيقت نجات در مسيحيت
 براي بشر به ارمغـان      اعالم ايمان است به نجاتي كه عيسي مسيح       ،  اساس مسيحيت رايج  

ماننـد نجـات بـشر      ،  توان از نظر اهميت     اي را نمي    هيچ آموزه ،  از نگاه مسيحيان  . آورده است 
اين كه نجات   . و در عين حال پيچيده و بسيار مهم است        ،  درك حقيقت نجات ساده   . دانست

بركات آن چيـست؛   آيد؛ نتايج و حقيقي چيست؛ مقدمات آن چه است؛ چگونه به دست مي
بايد سؤاالتي هستند كه .. .شود؟ و   آن دنيايي است يا آخرتي يا شامل هر دو جهان مي            رهگست

  :است در كلمات انجيل چنين آمده. پاسخ صحيح آن را از متون مسيحيت استخراج كرد
از آن چه كتاب مقدس تعليم      ،   نجات  تا انجيل متفاوتي درباره   ،  هر كس به خود جرأت دهد     

  ).8: 1غالطيان  (شود رين و لعنت مينف، عرضه كند، داده است
حقيقت نجات در مسيحيت رايج آن است كه خداوند         ،  به طور كلي و به صورت اجمال      

 ازليـه و يگانـه       خود قيام كرد؛ كلمـه    ،   كه در بند و اسارت گناه است        براي نجات نوع انسان   
هـا   يان انـسان فرزند خود را كه با او هم ذات است به شكل بشري پاك و خالي از گناه در م           

ظاهر ساخت و او را فداي بشر كرد؛ بنابراين، نجات انسان فقط از طريق خداوند و                 
بـراي رهـايي انـسانِ محكـوم بـه          ) عيسي مـسيح  ( پسرش     مرگ فداكارانه   به واسطه 

راه ديگري غير از دخالت مـستقيم خـدا بـراي آن وجـود      مرگ، تحقق يافته است و
  ).12: 4 اعمال رسوالن (ندارد
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  ها  انسان شمار آمدن گناه آدم براي همهبه 
هـاي بعـدي شـد        دهد كه گناه آدم و حوا باعث گناهكار شدن تمام نـسل             كتاب مقدس تعليم مي   

  :خوانيم در روميان چنين مي. هاي بعدي به شمار رفت گناه آدم، گناه تمام افراد نسل). 19: 5روميان، (
 علت گناه آدم است كه با ذات فاسـد و           به. بسياري گناهكار شدند  ،  از نافرماني يك شخص   

 ).172 ص:تا  بيتيسن،( ).3: 2؛ افسسيان، 12: 5روميان، (ايم  تحت محكوميت االهي به دنيا آمده

  خـدا    شخـصيت و كارهـاي پـسر يگانـه          نجات االهـي بوسـيله    ،  بر اساس كتاب مقدس   
ـ      عيسي مسيح جسم انساني به خـود مـي        . گيرد  صورت مي ) عيسي مسيح ( ه جـاي   گيـرد و ب

نجـات انـسان بـا تـصميم و         ،  هاي كتاب مقدس مسيحيت     مطابق گفته . دهد  ها جان مي    انسان
اين امر جزو   ،  به تعبير ديگر  .  خداوند صورت گرفته است      از پيش تعيين شده از ناحيه        برنامه

 ).10: 1، افسسيان (قضاي االهي بوده است
  :مقتضاي قضاي الهي سه چيز بوده است

  رود؛ ن هدفي كه قصد اتمام آن مياختيار و تعيي. 1
  فراهم آوردن وسايط اين هدف؛. 2
 كتاب مقدس؛ به كارگيري وسايط اجراي آن به منظور دستيابي به هدف مورد نظر براساس. 3

بسنده نشده؛ بلكـه    ،  بنابراين فقط به ذكر اين كه خداوند از ازل به همه چيز واقف است             
هر كاري را بر اساس اراده و قـصد         ،  عظمت است افزون بر آن؛ خداوندي كه داراي مجد و         

  ).162 و161ص، 2ج :م1888، انس األميركاني (دهد ازلي خويش انجام مي

  نتايج و بركات نجات
داراي ،  نجات انسان كه از طريـق مـرگ مـسيح صـورت گرفتـه             ،  از نگاه مسيحيت رايج   

كـه پايـه و اسـاس       هـا آثـار بـا ارزشـي وجـود دارد               در ميان آن   .و آثار بسياري است    نتايج
  :ازجمله فرد مسيحي است؛ زندگي
مـرگ او بهـاي     . از گناه را فراهم آورد    ) Redemption (»رهايي«مسيح با مرگ خويش     . 1

  ؛)12: 9،  عبرانيان؛6: 2، اول تيموتائوس (رهايي و نجات انسان از گناه ذاتي او است
ادر خواهـد بـود از     انـسان قـ   . مرگ او باعث مصالحه و آشتي ميان انسان و خدا شـد           . 2

 رود  االهـي بـه شـمار مـي     ي اكنون ديگر او يكي از اعضاي خانواده. طريق ايمان نجات يابد 
  ؛)19: 5، دوم قرنتيان(
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از ،  مرگ مسيح خشم و غضب خدا را فرو نشاند؛ زيرا خداوند به دليل گناهـان بـشر                . 3
  ؛)6: 5 ، افسسيان؛18: 1،  روميان؛2: 14 و 29: 3، مرقس (آنان خشمگين است

گناه ذاتي كه در سرشت انسان بود       .  آلود را محكوم و نابود كرد       طبيعت گناه ،  مرگ او . 4
و ديگر او از تسلط گناه در زنـدگي خـويش رهـا و آزاد               ،  از انسان جدا  ،  كرد  و حكومت مي  

  ؛)10 ـ 1: 6، روميان (.شد
 شـريعت  ).14: 1،  و كولسيان4: 9، روميان (مرگ او پايان شريعت را به همراه داشت . 5
شـود كـه انـسان گناهـان          توانست گناهكار را عادل كند؛ بلكه شريعت فقط باعـث مـي             نمي

،  غالطيـان  ؛20: 3،   روميـان  ؛39: 13،  اعمال (خويش را ببيند و احتياج او را به او نشان دهد          
  ؛)25 ـ 23ص: 3

هـايي همچـون      آمـوزه . يكي از نتايج و بركات مـرگ مـسيح اسـت           »عادل شمردگي «. 6
 :3،  روميـان  (بخشايش،  )21 – 19: 5،  دوم قرنتيان  (مصالحه،  )24: 3،  روميان (آزادي از گناه  

انـسان از محكوميـت هميـشگي       ،  بر اساس اين آموزه   . شمردگي هستند   بيانگر عادل .. .و) 25
 .نجات يافته و تبرئه شده است

ن ايـ . دار اسـت    فرزندخواندگي از ديگر مزايـاي مـرگ مـسيح بـراي شـخص ايمـان              . 7
سـازد تـا از مزايـاي موقعيـت خـويش در جايگـاه                القدس اسـت كـه مـا را قـادر مـي             روح

  ).17 ـ 14: 8،  و روميان5 ـ 1: 4، غالطيان (فرزندخوانده لذت ببريم
، عبرانيـان  (دار كه بر اساس مرگ مسيح براي او به دست آمده اسـت              ايمان »تقديس«. 8

و پـاك شـدن از      به معناي تشبه به مسيح      ،  مشود مقدس باشي     وقتي از ما خواسته مي     ).10: 10
  ).445 ـ 443 ص:1381محمديان، () 1: 7؛ قرنتيان، 14: 12عبرانيان، (ها است  ناپاكي

  القدس و امر تداوم نجات روح
رستگاري و نجات كه به انسان شايستگي تدارك و جبران گناه را به وسيه عيسي مسيح                

غرض خداوند صرفاً اين نيست كـه نـوعي         : دندمسيحيان معتق .  كار نيست   خاتمه،  بخشد  مي
به فـردي متفـاوت يـا بـه     ،  اين ارتباط   او دوست دارد كه ما در نتيجه      . رابطه با ما برقرار كند    

مـا بايـد شخـصيت و مـنش خـود را بـه آن نـوع شخـصيتي               . تبديل شويم » هاي نو   آفريده«
» تقـديس «راينـد را    ايـن ف  . دگرگون كنيم كه خداوند در اصل ما را بـراي آن سـاخته اسـت              
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دار در ايمان  به اين معنا است كه شخص ايمان، تقديس و به عبارتي حفظ مقدسين. نامند مي
  .و عمل خود مداومت داشته در طريق نجات باقي و حفظ شود

در سنت مسيحي اعتقاد بر اين است كه براي تحقق اين امـر بـه كمـك شـخص سـوم                     
امـر  ، دس از طريـق مـأوا گزيـدن درون انـسان    القـ   روح .تثليث يعني روح القدس نياز است     

 اطمينـان بـه نجـات و         از نگاه مسيحيان حيات جاوداني در سـايه       . بخشد  نجات را تداوم مي   
القـدس درون   گيرد و اين اطمينـان از طريـق آگـاهي از سـكونت روح              تداوم آن صورت مي   

  ).446ص :همان (انسان است
  :در عهد جديد چنين آمده است

اول  (شناسيم كه در ما ساكن است؛ يعنـي از آن روح كـه بـه مـا داده اسـت                     يو از اين م   ... 
خـدا در وي سـاكن اسـت و         ،  كند كه عيسي پسر خدا است        هر كه اقرار مي    ).24: 3،  يوحنا

خـدا محبـت   . ايم آن محبتي را كه خدا به ما نموده است          در خدا و ما دانسته و باور كرده        او
 در خــدا ســاكن اســت و خــدا در وي، ســتاســت و هــر كــه در محبــت خــدا ســاكن ا 

  ؛)17و16: 4 ،يوحنا اول(
 القدس ونقش او در فرايند نجات نزد مسيحيان بسيار مهم است؛ زيرا پس از               از اين رو روح   

  .شود ميالقدس آغاز   وي نيز به اتمام رسيده و كار روح ماجراي مصلوب شدن مسيح، وظيفه

  عوامل مؤثر در نجات از ديدگاه اسالم
بيـان عوامـل مـؤثر در نجـات امـري      ، شناسي دو سـنت   دامه و تكميل ديدگاه نجات    در ا 

منـوط بـه شـناخت عوامـل        ،  ضرور است؛ زيرا شناخت و آگاهي كامل به حقيقـت نجـات           
  .بخش انسان است نجات

در جايي است كه شخص نجات يافته هيچ نيرويي از خود نداشته            » نجات « كاربرد كلمه 
فقط خداوند تعالي اسـت كـه       ،  گيري از قرآن ذكر شد       كه با بهره   در تمام موارد نجات   . باشد

اكتساب ، يگانه چيزي كه انسان قادر است انجام دهد   ،  در امر نجات  . دهد  انسان را نجات مي   
عمـل  ،  تقوا،   ايمان   انسان به وسيله  . شرايطي است كه قابليت نجات را براي وي فراهم آورد         

در ايـن صـورت بـا عنايـت االهـي و            . شود  جات مي صالح و توبه داراي ظرفيت و قابليت ن       
  .به رستگاري خواهد رسيد، مشمول نجات شده، فيض رحماني او
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 ايمان

در بـسياري از آيـات قـرآن بـه          . ايمـان اسـت   ،  ترين عامل نجات انسان     ترين و مؤثر    مهم
ايمـان محـور تمـام صـفات مثبـت و           ،  از نظر قـرآن   . روشني به اين مهم تصريح شده است      

  .ها است  خوبي  همه سرچشمه
فقط كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند؛ سپس هرگز ترديـدي              ] حقيقي[مؤمنان  

 ∗.گويانند ها راست اند، آن هاي خود در راه خدا جهاد كرده به خود راه نداده و با اموال و جان
 در  و به ديگـر صـفات مـذكور       ،  وصف مؤمنان به اين كه به خدا و رسولش ايمان دارند          

هـا را     تصريحي جامع و مانع از صفات مؤمن است؛ يعني هر فردي كه اين ويژگـي              ،  اين آيه 
مـؤمن  ،  مؤمن حقيقي است و در مقابل اگر كسي فاقد هر يـك از ايـن صـفات باشـد                  ،  دارد

حقانيـت ديـن پيـامبر و       ،   او عقدي قلبي بـر توحيـد        ايمان به خدا و فرستاده    . حقيقي نيست 
مؤمنان حقيقي كساني هستند كـه در       . دهد است   ا به آن دستور مي    پيروي از آنچه رسول خد    

  .ترديد نكنند، اند حقانيت آنچه به آن ايمان آورده
به دليل آياتي از قـرآن كـه از كفـر و ارتـداد     ، غير از علم و معرفت است ،  حقيقت ايمان 

يش و نيز علم بـه انحـراف خـو        ،  دهد كه با علم و معرفت به حق و حقيقت           افرادي خبر مي  
  ∗∗.كافر و مرتد شدند

  ...وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْما وعلُوا
  ).14 :)27( لمن(هايشان بدان يقين داشت، از روي ظلم و تكبر آن را انكار كردند  و با آن كه دل

دانـد   ه ميجحود و ضاللت را با علم و يقين همرا، كفر، ارتداد،  از اين كه اين قبيل آيات     
در حصول ايمان ، توان نتيجه گرفت كه صرف وجود علم و يقين به چيزي و حقانيت آن مي

و هم التزام به مقتضاي آن الزم است؛ ، هم معرفت، در ايمان . براي صاحب علم كافي نيست    

                                                           
ـ                  ∗ بِيلِ اللَّ ي سـ فـ هِمأَنفُسو هِمالووا بِأَمداهجوا ورْتَابي لَم ثُم هولسرو نُوا بِاللَّهينَ آمنُونَ الَّذؤْما الْمإِنَّم     م هـ ك لَئـأُو ه

  .)15 ):49(حجرات (، الصادقُونَ
  :آياتي ديگر كه بر اين معنا داللت دارند ∗∗

, ها  كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن        ... إِنَّ الَّذينَ ارتَدوا علَى أَدبارِهم منْ بعد ما تَبينَ لَهم الْهدى            
ا                )25 ):47(محمد  (... پشت به حق كردند    مـ د عـنْ ب ولَ مـشَاقُّوا الرَّسو بِيلِ اللَّهنْ سوا عدصينَ كَفَرُوا وإِنَّ الَّذ

از راه خدا باز داشتند و پس از آن كـه راه هـدايت بـر    ] مردم را [ كساني كه كافر شدند و       ...تَبينَ لَهم الهدى  
  .)32 :)47(د محم(. آنان آشكار شد با پيامبر خدا در افتادند
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هر دو از امـوري اسـت     ،  علم و التزام  . به طوري كه آثار آن معرفت در عمل انسان بروز كند          
ايـن قابليـت    ،   شدت و ضعف راه دارد؛ بنابراين ايمان هم كه از آن دو تأليف شده              كه در آن  
  :آيد دست مي اين معنا به روشني از آيات قرآن به. را دارد

ــا         ــزَادهم إِيمانً ــشَوهم فَ ــم فَاخْ ــوا لَكُ عمج ــد ــاس قَ ــاس إِنَّ النَّ ــم النَّ ــالَ لَه ــذينَ قَ  ...الَّ
  ).173 :)13( عمران آل(

انـد؛    شما گرد آمده  ] جنگ با [مردم براي   «: مردم به ايشان گفتند   ] برخي از [همان كساني كه    
  ....بر ايمانشان افزود] اين سخن[و » از آن بترسيد، پس

هِمانإِيم عانًا موا إِيمادزْدي4 :)48 (فتح (...ل.(  
  .تا ايماني بر ايمانشان بيفزايند

  عمل صالح
دسـت    رستگاري و نجات به دنبال ايمـان و عمـل صـالح بـه             ،  رآندر بسياري از آيات ق    

. بختي و نابودي نيـز دايـر مـدار كفـر و اعمـال زشـت اسـت                   آيد و از سوي ديگر نگون       مي
عمل صالح از ايمان جدا نيست  بيانگر اين حقيقت است كه، بسياري از آيات قرآن مجموعه 

، ل صالح معنا دارد و نه فرد بـي ايمـان          نه ايمان بدون عم   . و ميان آن دو مالزمه برقرار است      
  ∗.داراي عمل صالح است

  تقوا
  .دهد تقوا به معناي ورع و پرهيز از محرّمات و گناهاني است كه انسان را به عذاب خداوند سوق مي

 تقوا به اعمال انسان رنگ      ∗∗.حقيقت تقوا امري معنوي و قائم به دل و قلب انسان است           
در قـرآن يكـي     .  يك صورت است    ها به    ظاهر اعمال انسان   زند؛ وگرنه   طاعت و معصيت مي   

  :پرهيزكاري است، ترين عوامل نجات بخش انسان از مهم
                                                           

  :ها عبارت است از داند كه برخي از آن  قرآن، ايمان و عمل صالح را از عوامل نجات مي ها آيه ده ∗
ــره   ــساء112، 82، 62، 25: بق ــران162، 124، 123، 122، 57: ؛ ن ــده130، 142، 42: ؛ آل عم ؛ 9، 69: ؛ مائ

: ؛ نحل22: ؛ شوري8: ؛ لقمان 56،  23،  14: ؛ حج 40،  23: ؛ هود 80،  67: ؛ قصص 60: ؛ مريم 107،  88: كهف
: ؛ واقعه 7: ؛ زلزله 72: ؛ زخرف 31: ؛ نجم 37: ؛ سبأ 38: ؛ نور 14،  13: ؛ احقاف 158: ؛ انعام 40: ؛ غافر 97،  32
 . ...؛ و72: ؛ توبه12: ؛ حديد5: ؛ فتح35: ؛ زمر26: ؛ يونس24

∗∗        نْ تَقْوا مفَإِنَّه رَ اللَّهائشَع ظِّمعنْ يمو كو هر س شعائر خدا را بـزرگ        ] فرايض خدا [ اين است    ى الْقُلُوبِ ذَل
  .)32 :)22(حج (. ها است از پاكي دل] حاكي[دارد در حقيقت، آن 
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نجـات  ،  بـوده شان     رستگاري  كارهايي كه مايه  ] پاس[اند، به     و خدا كساني را كه تقوا پيشه كرده       
  ∗.رسد و نه غمگين خواهند بود نه عذابي به آنان مي. دهد مي

  :فرمايد ت قيامت ميخداوند در حاال
  ∗∗.بخشيم از آن نجات مي، ها را كه تقوا پيشه كردند سپس آن

  رحمت و مغفرت خداوند
    اما اين رحمت كه به معناي افاضه       ∗∗∗؛دهد  خداوند به رحمت خود مؤمنان را نجات مي       

  . متوقف بر اين است كه موانع از قبل برداشته شود، نعمت و موهبت االهي است
هـر كـس در آن روز از عـذاب خـدا      ) 16 ):6 (انعـام  (مئذ فَقَد رحمه     يو   عنْه منْ يصرَف 

  .مشمول رحمت خدا قرار گرفته است، نجات يابد
 اعـال    براي نيل به مرتبه   . اي باالتر از آن قابل جمع نيست        گناهاني وجود دارد كه با مرتبه     

از آن گناهـان    ،  د بردارد و به تعبيـري      آن گناهان است از خو       انسان بايد موانع را كه از جمله      
  .ها به مغفرت خدا نياز دارد نجات يابد؛ در نتيجه براي برداشته شدن موانع و نجات از آن

  شفاعت
كـاران    اي از گنـاه     باعث نجات عده  ،  هاي رحمت خداوند است      يكي از جلوه    شفاعت كه 

 آن  كـار بـه وسـيله   رود و شـخص گنه  در واپسين موقف قيامت به كار مي شفاعت. شود مي
يا اصالً داخل آتش    ،  كسي كه مورد شفاعت قرار گرفته     . گيرد  مورد آمرزش خداوند قرار مي    

  .يابد از آن نجات مي، شود يا پس از داخل شدن نمي
اض رحمـت يعنـي خداونـد                 حقيقت شفاعت همان مغفرت االهي است كه وقتي به منبـع فيـ

شود،   ها منسوب مي     زماني كه به مجاري و واسطه      است و » مغفرت«شود، عنوان آن      نسبت داده مي  
 يكـي از صـفات خـدا     در واقع، بازگشت شفاعت به اين است كـه   .گيرد  به خود مي  » شفاعت«نام  

  ).270، ص17ج  :1414طباطبايي،  ( گنهكارش واسطه شود تا حال او اصالح شود ميان او و بنده

                                                           
  .)61 ):39(زمر (، وينَجي اللَّه الَّذينَ اتَّقَوا بِمفَازتهِم لَا يمسهم السوء ولَا هم يحزَنُونَ ∗
  .)72 :)19(مريم (،  الَّذينَ اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمينَ فيها جِثياثُم نُنَجي ∗∗
 .)58 ):11(هود (، ...ولَما جاء أَمرُنَا نَجينَا هودا والَّذينَ آمنُوا معه بِرَحمةٍ منَّا ∗∗∗
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  توبه
ظلمـت و  ، دلـزده شـدن از گنـاه   ،  شـرك توبه به معناي ايمان به خداي سبحان از كفر و      

و اگر بخواهـد از     ،  نياز نيست   از خداي خود بي   ،  بنده در هيچ حالي از احوال     . شقاوت است 
به عنايت و رحمت خداوند نياز دارد تـا توفيـق توبـه             ،  آلودگي گناه و عذاب آن نجات يابد      

، در حقيقـت  .  نيـاز دارد   اي ديگر از طرف خـدا        توبه  دوباره به ،  بنده پس از توفيق توبه    . بيابد
و ديگـري   ،   خدا كه برگشتن او به سوي عبد است به رحمت            يكي توبه : توبه دو قسم است   

  . بنده به سوي خدا توبه
  ).118 ):9 (توبه (...ثُم تَاب علَيهِم ليتُوبوا

  .پس خدا به آنان توفيق توبه داد تا توبه كنند
  :شود ز شامل ميآيات توبه حتي مشركان و كافران را ني

در . از رحمت خدا نوميـد مـشويد      ،  ايد  روي كرده   اي بندگان من كه بر خويشتن زياده      «: بگو
و پيش از آن كـه شـما را     مهربان است  آمرزد كه او آمرزنده  گناهان را مي  خدا همه، حقيقت

  ∗.به سوي پروردگارتان بازگرديد و تسليم او شويد، عذاب در رسد و ديگر ياري نشويد

  عوامل نجات بخش در مسيحيت
متوقف بر وجود بعـضي از عوامـل نجـات بخـش            ،  در مسيحيت نيز فراهم شدن نجات     

مثبـت    خداوند است و بعضي ديگر بـه صـورت پاسـخ    بعضي از اين عوامل از ناحيه . است
  .گيرد  نجات االهي صورت مي انسان به برنامه

  ايمان
اما فقط در صورت پاسخ انـسان بـه   ، نجات انسان عطا و فيضي از جانب خداوند است    

عامـل  ،  اسـت هـا    ها و فـضيلت    ايمان كه محور تمام خوبي    . آيد  به دست مي  » ايمان«صورت  
، ايمان به عيسي مـسيح    ،  از نگاه مسيحيت رايج   . رود  به شمار مي  اساسي نجات در مسيحيت     

در مـورد   ايمان فقط اعتـراف     . يگانه شرطي است كه خدا براي نجات انسان قرار داده است          
آيد و طالب پيروي مـسيح در         دار برمي   مسيح نيست؛ بلكه عملكردي است كه از قلب ايمان        

                                                           
∗         لِ أَنْ ينْ قَبم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى ريبأَنو            هِملَى أَنْفُسرَفُوا عينَ أَسي الَّذادبا عرُونَ قُلْ يلَا تُنْص ثُم ذَابالْع كُميأْت

يمالرَّح الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج رُ الذُّنُوبغْفي إِنَّ اللَّه ةِ اللَّهمحنْ ر53 و54 :)39(زمر (، لَا تَقْنَطُوا م(.  
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كـه   كلمات عهد قديم پر اسـت از ذكـر ايمـان و ايـن    .  دهنده است جايگاه خداوند و نجات 
؛ 25 ـ  23: 9، ؛ لوقـا 24: 16، 19: 4، متـي  (عامل اساسي نجات انسان فقط ايمان خواهد بود

  ).4: 14، ؛ مكاشفه26: 12، 27 و4: 10، يوحنا

  فيض
. سـزايي دارد    در عهد جديد، فيض و رحمت االهي و نقش آن در نجات انسان اهميـت بـه                

داران   القدس به ايمان     روح   فيض به معناي حضور خدا و محبت عيسي مسيح است كه به وسيله            
 خدا تمايل و قدرت داشـته         شود تا در بخشش و رحمت شريك شده، براي انجام اراده            داده مي 
  ).6 و 15: 1؛ اول تيموتائوس، 13: 2؛ فيليپيان، 10: 15؛ اول قرنتيان، 16: 3يوحنا، (باشند 
) 4: 1،  ول قرنتيان ا (دهد  ايمانان مي   خدا ميزاني از فيض را صورت يك بخشش به بي         . 1
؛ 9و8: 2،  افسـسيان  (وسيله بتوانند به خداوند عيسي مـسيح ايمـان آورنـد            ايمانان بدين   تا بي 

  ).4: 3؛ 11: 2، تيطوس
 ).22 و 20: 6،  روميـان  (»از گنـاه آزاد شـوند     «بخشد تا     داران مي    خدا فيض را به ايمان     .2

 ؛)21: 7، ؛ متـي 12 ـ  11: 2يطوس ؛ ت13: 2، فيليپيان ( خدا عمل كنند مطابق خواست و اراده
 و به مسيح شهادت دهنـد     ) 18: 3،   پطرس 2 ( در مسيح رشد كنند    ؛)10: 12زكريا   (دعا كنند 

  ).23: 11؛ 33: 4اعمال (

  نقش عمل در نجات مسيحي
  اعمال شايسته نيز در نجات انسان مؤثر است؟، آيا كنار ايمان

مـذهب  . تالف نظـر وجـود دارد     ميان كليساي پروتـستان و كاتوليـك در ايـن بـاره اخـ             
نجات را فقط   ،  خواهد بود  » ايمان  برائت از گناه فقط به وسيله     «پروتستان با اعتقاد به اين كه       

نقـشي در   ،  گويد كه ايمان بدون عمـل       مذهب كاتوليك مي  ،  در مقابل . داند  در گرو ايمان مي   
  .نجات ندارد

 پولس به روميان كه در   رساله گويد كه پس از مطالعه رهبر اصالحات پروتستان مي، لوتر
چنان كه مكتوب اسـت كـه       ،  شود از ايمان تا ايمان      عدالت خدا مكشوف مي   «:آن آمده است  

برقي در ضمير روح او تابش گرفـت        ،  )17: 1،  روميان (»عادل به ايمان زيست خواهد نمود     
  .و انقالبي در افكار او پديد آورد



 

مي
 اما

بي
جت
م

  

48  

  :وي گفت
  ؛)669ص :1372، ناس ( انسان كافي استايمان و فقط ايمان براي نجات «  

فاقد ارزش است؛ بلكـه     ،  البته اين بدان معنا نيست كه اعمال نيك نزد كليساي پروتستان          
هـر چنـد از طريـق فـيض         . دهـد   شخص نجات يافته از طريق ايمان را رشد مي        ،  اين اعمال 

روم بـه مـسيحيان      خـويش     پـولس در نامـه    .  نجات، اعمال نيكو است     يابد، نتيجه   انسان نجات مي  
  ).5 ـ 1: 4 و 31 ـ 28: 3روميان  (گيرد نقش عمل را ناديده مي فقط بر ايمان تأكيد دارد و

كليساي كاتوليك معتقد است عمل نيك تجلي ايمان است و ايمان به مسيح بدون اعمال  
فيض خداوند كه   . 1: تحقق نجات و رستگاري مشروط به دو امر است        . يابد  نيك تحقق نمي  

يعني اعمالي است كه با احكام خداوند و دستورهاي         ،  اعمال نيك . 2مان متبلور است؛    در اي 
  .كليسا مطابق باشد

شود كه بر ديدگاه كاتوليك داللـت و          هايي ديده مي    هايي از عهد جديد قسمت      در بخش 
  ).26 ـ 15: 2 يعقوب  رساله (قرار دارد هاي پولس در مقابل گفته

  نقش توبه در نجات مسيحي
توبـه شـرط   . هد جديد بر ضرورت توبه و وجوب آن تأكيـد بـسياري شـده اسـت          در ع 

 عيـسي مـسيح       موضـوع اصـلي موعظـه     ،  از نظر مـسيحيان   . و ضرور براي نجات است     الزم
  :رسوالن او توبه بود و

فرمايـد    االن تمام خلق را در هر جا حكم مـي         ،  هاي جهالت چشم پوشيده     پس خدا از زمان   
گـوييم اگـر توبـه نكنيـد همگـي شـما             ني بلكه به شما مـي      ).30: 17،  اعمال (كه توبه كنند  

 يا آن هجده نفري كه برج در سلوام برايشان افتاده ايـشان را              *همچنين هالك خواهيد شد     
 حاشا بلكه *بريد كه از جميع مردمان ساكن اورشليم خطاكارتر بودند  گمان مي. هالك كرد
، )5 ـ  3: 13لوقـا،  (شما همچنين هالك خواهيد شد گويم كه اگر توبه نكنيد، همگي  شما را مي

 توبـه  *گفت  و در آن ايام يحيي تعميد دهنده در بيابان يهوديه ظاهر شد و موعظه كرده مي            
  ).2 ـ 1: 3، متي (كنيد؛ زيرا ملكوت آسمان نزديك است

فقط بـراي آمـاده شـدن قلـب اسـت و بـا آن               ،  توبه ضرورت دارد  ،  اگر چه براي نجات   
توانـد    خداونـد عـادل نمـي     ،   نجات در مـسيحيت      بر اساس آموزه  . نجات را خريد  توان    نمي

.  گناه پرداخت شود    بخشش در صورتي عادالنه است كه جريمه      . انسان توبه كننده را ببخشد    
كفـاره گنـاه   ، مرگ مـسيح  پردازد؛ يعني را فقط مسيح مي) atonement (يا فديه و اين جريمه 
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، اول پطـرس   ؛15:4،  عبرانيان ؛46: 8،  يوحنا (اه خود جان نداد   مسيح براي گن  . شود  انسان مي 
، 21: 5،  اول قرنتيـان   ؛8: 5،  روميـان  (و مرگ وي فقط بـراي گناهـان ديگـران بـود           ) 22: 2

  ).24: 2، پطرس اول

  هاي دو ديدگاه همساني و ناهمساني
، اهـ   شناسي پـس از بيـان ديـدگاه         اسالم و مسيحيت در بحث نجات       در تطبيق و مقايسه     

 نجـات مـسيحي از نظـر ماهيـت بـا             اصوالً. رسد  نوبت به بيان موارد اختالف و اشتراك مي       
 بـسياري از ايـن       ريـشه . هـاي بـسيار مهمـي دارد        تفـاوت ،  نجاتي كه در اسالم مطرح است     

ها   هر چند اختالف  . هاي االهياتي اين دو ديدگاه نهفته است        ض  فر  ها در مباني و پيش      تفاوت
هاي موجود در اين دو سنت را در          توان بعضي از همساني     عميق است نمي  در اين دو نظريه     

  .شناسي ناديده گرفت و از طرح آن غفلت كرد  نجات زمينه

  ها ناهمساني
گفتـه  . رود اعتقاد به نجات از اصول اساسي ايمان انسان به شمار مي، از نظر مسيحيان  . 1

 كه عيسي مسيح براي نوع انسان       اعالم ايمان است به نجاتي    ،  مسيحيت شده است كه اساس   
، كنـد   كه چگونگي اين نجات را بيان مـي       » فداء مسيح  « در مسيحيت آموزه  . به ارمغان آورده  

مـسيحيان  .  توحيـد در اسـالم مقايـسه كـرد          تـوان آن را بـا آمـوزه         چنان اهميتي دارد كه مي    
  :گويند باره مي اين در

عمل شده و به ميان      به    اجراي آن دست    خود براي   ،  قدر مهم است كه خداوند      اين نجات آن  
  .ها آمده است انسان
ثانيـاً  .  رود اوالً نجات يكي از اصول اساسي و اعتقادي مسلمانان به شمار نمي  ،  در اسالم 

هـاي سـعادت و كمـال و بـه            درباره درجه ،  در قرآن كريم كنار نجات كه امري عدمي است        
هـاي بـسياري صـورت گرفتـه اسـت؛            تأكيد هاي رسيدن به آن     هاي انسان و راه     تعبيري مقام 

و بـه تعبيـر زيبـاي       ،  هايي كه به صورت امور ايجابي با وجود انـسان متحـد             درجات و مقام  
ها مستلزم نجـات      البته روشن است كه رسيدن به اين درجه        ∗شود؛  قرآن، انسان همان درجه مي    

  .گيرد مي  صورتاز مهالك است كه مقدمات و شرايط آن در اين دنيا به دست خود انسان

                                                           
∗  اتجرد مهاللَّه نْد163 :)3(عمران  آل(، ...ع(.  
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 خداوند بوده    طرح و نقشه  ،  انسان نقش چنداني ندارد؛ زيرا نجات     ،  در نجات مسيحي  . 2
و   آن   پذيرنـده   انسان صرفاً ،  در اين نجات  . و به طور مستقيم نيز به دست او اجرا شده است          

، بشر براي نجـات خـود     ،   حق است؛ به طوري كه پيش از اقدام مستقيم خداوند           تسليم اراده 
 آوردن شرايط و قابليت نجات نيز از طـرف   حتي فراهم. تواند صورت دهد    يچ اقدامي نمي  ه

حتـي ايمـان بـه      ،  او ناممكن خواهد بود؛ يعني بدون تحقق عمليات نجـات از طـرف حـق              
بـراي نجـات    ،  فقط ايمان به فدا شـدن مـسيح       . تأثير خواهد بود    خداوند و عالم غيب نيز بي     

  .انسان سودمند است
، رايگان و امري است كه به بها ندهند       ،  نجات و رستگاري  ،  ي از نظر مسيحيت   طور كل   به
حـق نبـودن بـراي         ذي  در سخنان اگوستين در بـاره     . حق نيست   كس نسبت به آن ذي      و هيچ 

  :نجات چنين آمده
 براي كسي خواسـته     ؛شود؛ بلكه   خواسته نمي ،   آن است   اين نجات براي كسي كه شايسته     ... 
 .نيست )."Augustine CII, ii, .15 "n f( آن  شود كه شايسته مي

ايمان بـه   ،  چنان كه گفته شده   . نقش انسان برجسته و نمايان است     ،  اما در نجات اسالمي   
اين ايمـان از سـوي      . رود  بخش به شمار مي     ترين عوامل نجات    از مهم ،  خداوند و عالم غيب   

از  االهـي    بـا خواسـت و اراده      گيرد، و سپس به دنبال آن انسان        انسان و با اختيار وي صورت مي      
طـور مانـدن       همين ∗.شود  ظلمت كفر و شرك نجات يافته، به سوي نور و حقيقت رهسپار مي            

چنين شخـصي شـرايط و قابليـت        . گيرد  در ضاللت كفر با اختيار شخص انسان صورت مي        
  ∗∗. شدها خواهد سبب رهسپار ظلمات و تاريكي نجات را نتوانسته در خود به وجود آورد؛ بدين 

بخـش و مـصاديق    عوامل نجات،  شناسي دو سنت    هاي موجود در نجات     از ناهمساني . 3 
تقريبـاً  . بخش در اسالم مطرح است  شفاعت به صورت يكي ازعوامل نجات   مسأله. آن است 

شيعيان و اكثريت اهل سنت شفاعت را هـم         . هاي اسالمي به شفاعت اعتقاد دارند       تمام فرقه 
  ).134ص، 2ج :تا  بي،شبر (دانند در رفع عذاب مؤثر ميدر ازدياد ثواب و هم 

از نظر قرآن كريم، فقط كساني حق شفاعت دارند كه از جانب خداي رحمـان پيمـاني گرفتـه                  
 نيـز يكـي      پس حضرت عيسي   ∗∗∗∗و كساني كه با آگاهي، به حق گواهي داده باشند؛          ∗∗∗باشند

                                                           
  .)257 :)2(بقره ( ...اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم منْ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ ∗
∗∗ اتنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت ماؤُهيلينَ كَفَرُوا أَوالَّذ257 :)2(بقره (، ...و(.  
  .)87 :)19(مريم (، لَا يملكُونَ الشَّفَاعةَ إِلَّا منْ اتَّخَذَ عنْد الرَّحمانِ عهدا ∗∗∗
  .)86 :)43(زخرف (، ولَا يملك الَّذينَ يدعونَ منْ دونه الشَّفَاعةَ إِلَّا منْ شَهِد بِالْحقِّ وهم يعلَمونَ ∗∗∗∗
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كه معلوم اسـت، در مـسيحيت         دارد؛اما چنان هاي پيشين را      از شفيعان نزد خدا است؛، زيرا ويژگي      
  .چيزي به نام شفاعت براي عيسي مسيح مطرح نيست و در مقابل فداء مسيح عنوان شده است

داللت صريح و روشني از نقش عمل و انجـام دسـتورهاي            ،   نجات مسيحي   در آموزه . 4
كنـار  ، ايجدر مسيحيت ر. شريعت به صورت عامل مهم و مؤثر در نجات انسان وجود ندارد    

فقط چند حكم اخالقي به صورت دستورهاي عملي وجود دارد؛          ،  گانه  ده فرمان يا احكام ده    
نقش عمل و انجام دسـتورهاي شـريعت در نجـات انـسان             ،  اما در اسالم چنان كه گفته شد      

ديگر و دو ركن اساسـي در فراينـد           ايمان و عمل الزم و ملزوم يك      . بسيار مهم و مؤثر است    
فقط با انجام عمل صالح در شـمار صـالحان          ،  كساني كه ايمان دارند   . دهستندباشن  نجات مي 
  .به رستگاري خواهند رسيد، قرار گرفته

  ها همساني
نجات از گناه و نابودي آن از موارد مشترك ميان اسالم و مسيحيت در بحث نجـات                 . 1

گناه . آورند  گناه را يكي از مهالك مهم به شمار مي        ،  هم اسالم و هم مسيحيت    . شناسي است 
جويي انسان ناسازگار است و ارتكاب و اصرار بر انجام آن نه تنها انـسان را                  با فطرت كمال  

  .كند بلكه او را در گرداب مفاسد و مهالك غرق مي، دارد مي از رسيدن به كمال باز 
دانـيم تـا حـدودي        هر چند مفهوم گناه در دين مسيحيت بـا آنچـه در اسـالم از آن مـي                 

كه گناه بـه      معناي مشترك از اين مفهوم در هر دو سنت وجود دارد و آن اين             ،  متفاوت است 
معناي تخطي از فرمان خداوند و تجاوز به ساحت ربوبي او بوده و اين اهانتي بـس بـزرگ                   

مـستحق عقوبـت    ،  شود  شخصي كه مرتكب گناه مي    ،  ازنظر هر دو سنت   . به پروردگار است  
طور برداشـته    باعث از بين رفتن آثار تكويني آن و همين  از گناه   االهي خواهد شد؛ البته توبه    

  .شود شدن عقوبت آخرتي مي 
جايگـاه بـسيار    ،  در نجات انسان در هر دو سنت اسالم و مسيحيت         ،  رحمت خداوند . 2

  .مهمي دارد و شرط اساسي براي نجات از عذاب خداوند است
بـر ايـن توقـف      ،  ي است  نعمت و موهبت االه     رحمت كه به معناي افاضه    ،  از نظر اسالم  

برداشته شدن اين   . ترين موانع نجات است     گناه از بزرگ  . دارد كه موانع از قبل برداشته شود      
شـود؛     رحمت خداونـد ناشـي مـي        مانع به مغفرت خدا نياز دارد و خود مغفرت نيز از غلبه           

ف عنْـه   مـنْ يـصرَ   : عذاب از احدي برداشته نخواهد شد     ،  بنابراين اگر رحمت خداوند نباشد    
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  همحر فَقَد ذئمومـشمول  ،   هر كس در آن روز از عذاب خـدا نجـات يابـد             ؛)16 :)6 (انعام( ي
  .رحمت خدا قرار گرفته است

در نجـات   . هـا اسـت     از نظر مسيحيان نيز خداوند منبع رحمت و داراي محبت به انسان           
ا از نگـاه آنـان      جايگاه رحمت و مغفرت خداوند بـسيار مهـم اسـت؛ زيـر            ،  شناسي مسيحي 

  .خداوند بر اساس صفت رحمت خود مسيح را فداي بشر كرد
راهبي ،  قديس اسحاق سرياني  . آمرزش گناهان در مسيحيت به رحمت خداوند نياز دارد        

  :گفته است، كرده كه در قرن هفتم زندگي مي
  با رحمـت االهـي چـون يـك مـشت شـن در دريـاي عظـيم اسـت                     گناه آدمي در مقايسه   

  ).457ص :همان ،محمديان(
هاي االهيـاتي ايـن       ض  فر  ها در مباني و پيش      بايد ياد آور شد كه ريشه بسياري از تفاوت        

بر مباني و اصـول اعتقـادي خاصـي         ،   نجات در دين مسيحيت      آموزه . است دو ديدگاه نهفته  
تلقـي و درك آنـان از جايگـاه         ،  نحوه نگرش آنان به انسان و سرشـت او        . استوار شده است  

 .شناسـي مـسيحي اسـت       از مباني مهم نجات   ،  عتقاد آنان به رستاخيز و كيفيت آن      ا،   عيسي
به صـورت يكـي از      ،  باور به تثليث نيز به صورت اعتقاد پذيرفته شده و مسلّم از سوي آنان             

  .هاي نجات مسيحي مطرح شده است فرض پيش
د خـو ،  تقابل با مسيحيت   در ينگرش متفاوت اسالم به انسان و جايگاه حضرت عيس        

  .تواند به صورت مبنايي در نجات اسالمي مطرح باشد مي
هاي عميقي وجـود      شناسي ميان دو سنت اختالف      شناسي و مسيح    هر چند در باب انسان    

مـشتركات فراوانـي ميـان اسـالم و     ، در مورد جهان آخـرت و مـسائل مربـوط بـه آن            ،  دارد
ي ميـان اسـالم و       كه باعث همـساني نـسبي در برخـي از مبـان            مسيحيت رايج موجود است   

، حقيقت جهان پس از مرگ    ،   شده است؛ مباني مشتركي همچون جاودانگي انسان       مسيحيت
  .وجود عالم برزخ و قيامت و به دنبال آن جهنم و بهشت

  نجات لوازم منطقي نظريه
 نجات، انحصاري بودن آن اسـت؛ زيـرا هـر يـك از دو ديـن اسـالم و                     يكي از لوازم منطقي نظريه    

 .داند ا بر حق دانسته، در نتيجه نجات را در گرو ايمان و التزام عملي به دين خود ميمسيحيت خود ر
. بخـش اسـت     عقيده دارند كه فقط مسيحيت دين معتبر و نجات        ،  در سنت رايج مسيحي   
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بدون داشتن ايمان صميمانه به عيسي مسيح در جايگاه پسر خـدا كـه بـراي نجـات انـسان                    
ايمـان بـه    ،  به عبارت ديگـر   .  نجات وجود نخواهد داشت    هيچ اطميناني براي  ،  فرستاده شده 

  .بخش شرط انحصاري اين نجات است عيسي مسيح در جايگاه خداوند نجات
  مـن   مگر بـه وسـيله    ،  تواند به خدا برسد     هيچ كس نمي  . راستي و زندگي منم   ،  راه منم ... 

بـار ديگـر زنـده    ، دحتي اگر مانند ديگران بمير  ،   هر كه من ايمان داشته باشد      ).6:14،  يوحنا(
، يوحنا (زندگي جاويد يافته هرگز هالك نخواهد شد      ،  خواهد شد و چون به من ايمان دارد       

  ).26 و 25:11
هيچ گونه رسـتگاري خـارج از كليـسا         «: گويد  اين سنت در ديدگاهي انحصارگرايانه مي     

  »ندارد وجود
  ).Eliade, 1993: VOL 13, P. 420( سزايي را به خود اختصاص داده است اين نظريه شهرت به

 جديـدي تحـت عنـوان        ديـدگاه ،  در شـمول نجـات بـه غيـر مـسيحيان          ،  در قرن اخير   
  مطرح شده است »گمنام مسيحيان«

رد  و بـا  »مسيحيان گمنام«با مطرح عنوان ) 1894 ـ  1954 مسيحي كاتوليك (كارل رانر 
را يگانه ديـن بـر حـق و    مسيحيت   اديان، همه در حكم به يكساني »گرايي ديني  كثرت«نظريه 

  ).Rahner, 1973: VOL 10, P. 31(ها را به تبعيت از آن ملزم كرده است  مطلق دانسته و همه انسان
توانـد بـه ايـن        او نمي . ها است    انسان  خداوند به جِد خواهان نجات همه     ،  در اعتقاد وي  

هـا   نـسان خود خداوند امكان رسيدن فـيض نجـات را از بخـش عظيمـي از ا     معتقد باشدكه
اين فيض فقط در عيسي مسيح اعطا شده و فقط از طريق مسيحيت و              ،  بردارد؛ با وجود اين   

طلب  هاي حق انسان،  در نظر وي.)Ibid, P. 31( ها خواهد رسيد ن  انسا ي واحد به همه كليسا
مسيحي ،  و در ظاهر غير مسيحي اگر از روي ايمان واخالص خويش را وقف خداوند كنند              

  .روند و اهل نجاتند به شمار مي
بـه صـورت    ،  بر خالف تفسير سنتي كليساي كاتوليـك      ،  ي دوم واتيكان    در مصوبه شورا   

  :صريح آمده است
ي خداونـد     وجـو   اند و صـادقانه در جـست        كساني كه تاكنون پيامي از انجيل دريافت نكرده       

  گـراي   مولديدگاه شـ  ،  با اين مصوبه  . به نجات ابدي را خواهند داشت      امكان رسيدن ،  باشند
 ).294ص :1380، لين (مورد تأييد قرار گرفت» رانر«

نجات و رستگاري همـواره در  ، در اسالم نيز اين اعتقاد رايج وجود دارد كه راه هدايت           
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انحصار تسليم در برابر اسالم و پايبندي به آن است و جز اسالم دين ديگري مورد پـذيرش   
  ∗.دشو خداوند نيست؛ زيرا باعث خسران آخرتي مي

كند كه تمام موجـودات از جملـه انـسان بـه              از طرفي شمول رحمت االهي ايجاب مي       
گرفتاري نوع انسان در انواع عذاب و رنج بر خالف          . سعادت اليق و شايسته خويش برسند     

 گسترده دانستن رحمت خداوند اين است كه اكثريـت           الزمه. رحمت گسترده خداوند است   
  نظريـه . اي خـاص قائـل باشـيم        كه فقط به نجات عـده       نه اين  ،ها را اهل نجات بدانيم      انسان
 .داراي شواهد بسياري در متون مقدس اسالم است، گرايي در نجات شمول

  مستضعفان
هايي   انسان،  آيد و اقوال عالمان اسالم به دست مي       روايات،  بر اساس آنچه از قرآن كريم     

اميـد اسـت كـه در       ،   انكار نيز ندارند   و حالت عناد و   ،  به حق ايمان نيافته   ،  كه به دليل قصور   
 ايـن   در آيـات قـرآن كـريم دربـاره    . ها را عذاب نكند ن آخرت اهل نجات يابند و خداوند آ   

  :افراد چنين آمده است
گيرند كه ستمگر به خويشند از     كساني كه فرشتگان قابض ارواح در حالي كه جانشان را مي          

در « : گويند مي، »ن چنين به خود ستم كرديد مگر چه وضعي داشتيد كه اي     « :پرسند  ايشان مي 
مگر زمين خـدا    : پرسند  مي. »كرديم كه اقويا ما را به استضعاف كشيدند         سرزميني زندگي مي  
، شد به سرزميني ديگر مهاجرت كنيد؟ و چون پاسـخ و حجتـي ندارنـد    گسترده نبود و نمي 

و  ي از مردان و زنان    مگر آن مستضعفان  . منزلگاهشان جهنم است كه چه بد سرانجامي است       
به اينان اميد هـست كـه       . توانند از آن سرزمين به جايي ديگر مهاجرت كنند          كودكان كه نمي  

  ).55 ـ 51 ):4 (نساء (كردند در گذرد كه عفو ومغفرت كار خدا است خدا از آنچه نبايد مي
ر شـود كـه توانـايي تغييـ         مستضعف نه تنها به كسي اطالق مـي       ،   از نظر روايات اسالمي   

بلكه كسي را كه از فهم و ادراك حقيقـت نيـز            ،  وضعيت اجتماعي حاكم بر خويش را ندارد      
  ).232ص، 66 ج :1403، مجلسي (شود شامل مي، ناتوان است

استضعاف اگر به صورتي باشد كه انسان خود در ايجاد آن نقش داشته و با سوء اختيـار                  

                                                           
  .)85 :)3(آل عمران (، غِ غَيرَ الْإِسلَامِ دينًا فَلَنْ يقْبلَ منْه وهو في الĤْخرَةِ منْ الْخَاسرِينَومنْ يبتَ ∗
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ه طوري كـه خـود انـسان در آن          قابل بخشش نيست؛ اما اگر به صورت مطلق باشد ب         ،  باشد
جا اميد بخـشش از طـرف خـدا وجـود دارد و ايـن گـروه                   در اين ،  هيچ نقشي نداشته باشد   

  .هستند؛ يعني به نجات آنان اميد است» مرجونَ ألمرِ اهللا«
به معنـاي عـدم تـسليم قلبـي در          ،  كه عامل نابودي و شقاوت است     » كفر«،  از نظر اسالم  
معرفتي پيشين وجود دارد و كافر كسي است كه با وجـود            ،  ردر حقيقت كف  . برابر حق است  

 حقيقـت كفـر   ،  به تعبيـر ديگـر    . علم و معرفت به حق آن را انكار كند يا با آن بستيزد نمايد             
چيزي جز انكـار و پوشـاندن حـق در عـين پـذيرش عقلـي آن                 ) به تعبيري كفر حقيقي    و(

.  از تسليم عقل و كفر قلب اسـت        اي آشكار   داستان شيطان در قرآن كريم خود نمونه      . نيست
بـه روز  ، )12 :)7 (اعراف (شناخت و به عزت و جالل او اذعان داشت شيطان كه خدا را مي   

قرآن كريم در عـين  ،  با وجود اين؛)14 ):7 (اعراف (.رستاخيز نيز علم و اعتقاد كامل داشت    
 زيرا شـيطان در عـين       او را كافر مي شناسد؛    ،  داند  مي  كه شيطان را به اين حقايق معترف          اين

  ؛)34 ):2 (بقره (جويي و استكبار با آن پرداخت قبولي اين حقايق به ستيزه
، توان نتيجه گرفت كه گروه فراواني از غير مسلمانان كـه كفـر قلبـي ندارنـد                  بنابراين مي 

شوند؛ اما رسيدن به مراتب سعادت آخرتي مستلزم ايمـان كامـل و               مشمول نجات االهي مي   
  .اصول و مباني اسالم استپايبندي به 

  گيري نتيجه
مفهوم نجات در قرآن يك معناي عدمي و سـلبي اسـت و معنـاي دقيـق آن بـا مفـاهيم                      

نجات به عنوان اولـين نگرانـي       . باشند تفاوت دارد    كه ايجابي مي  » فالح«و  » فوز «،»سعادت«
سعادت ه رسيدن به    البت. باشد   او مي    پيامبران مقدم بر سعادت    ةانسان و به عنوان اولين دغدغ     

 دنيايي از مهالـك كـه        نجات. باشد  مي) يعني نجات از مهالك   (شينمستلزم عبور از مرحله پي    
هـاي     نجات اساسي بشر يعني نجـات از رنـج          گيرد، خود مقدمه     خداوند صورت مي    با اراده 

  . جهان ديگر است
اسـالمي هـم    در ايمان   . از نظر اسالم و مسيحيت عامل اساسي نجات انسان ايمان است          

امـا  . معرفت الزم است و هم التزام به مقتضاي آن، به طوري كه آثار آن در عمل بـروز كنـد     
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 . نجات مسيحي داللت صريح و روشني از نقش عمل در نجات انسان وجود ندارد        در آموزه 
از . باشـد   شناسي مـي    نجات از گناه از موارد مشترك ميان اسالم و مسيحيت در بحث نجات            

گـردد، امـا نقـش او         انسان اگر چه با عنايت و فيض رحماني مشمول نجات مـي           نظر اسالم   
باشد زيرا نجـات    در نجات مسيحي انسان تسليم اراده حق مي.كامالً برجسته و نمايان است  

  .  خداوند بوده كه مستقيماً به دست او اجرا گرديده است طرح و نقشه
 .ر خالف رحمت واسعه خداوند اسـت گرفتاري نوع انسان در انواع عذاب و رنج ب             
نه اينكـه تنهـا   , ها را بايد اهل نجات بدانيم  بنابر شمول رحمت الهي اكثريت انسان  در اسالم 

 گروه كثيري از غير مـسلمانان كـه كفـر قلبـي ندارنـد،               .اي خاص باشيم    قائل به نجات عده   
م و معرفت حق     زيرا كافر حقيقي كسي است كه با وجود عل         ،گردند  مشمول نجات الهي مي   

شناسي مسيحي نيز جايگاه رحمـت و   در نجات .نمايد جويي  را انكار نموده و يا با آن ستيزه
زيرا از نگاه آنان خداوند بر اساس صفت رحمت خود مسيح را            , مغفرت خداوند مهم است   

مـسيح بـه عنـوان خداونـد          در سنت مسيحيت هر چند ايمان به عيـسي        . فداي بشريت نمود  
هـاي    باشد، امـا در قـرن اخيـر در شـمول نجـات نـسبت انـسان                   نجات مي  شرط انحصاري 

طلب و در ظاهر غير مسيحي اگر از روي ايمـان واخـالص خـويش را وقـف خداونـد          حق
  .نمايند، تجديد نظر شده است



 

حي
مسي

ت 
جا
زه ن

آمو
 با 

 آن
سه

مقاي
 و 

رآن
ر ق
ت د

جا
ن

  

57  

  مĤخذ منابع و
  .قرآن كريم .1
 .البالغه نهج .2
 .انجمن پخش كتب مقدسه، انجيل مقدس .3
انتشارات آموزش انقـالب    ،  تهران،  علي اصغر حكمت  ،  نتاريخ جامع اديا  ،  جان،  ناس. بي .4

 .ش1372، پنجم، اسالمي
 .تا بي، ط، ميكائليان، تهران، انتشارات حيات ابدي، الهيات مسيحيتيسن، هنري،  .5
 ،تهـران ،  بهـرام محمـديان   : ويراستار و مـسئول گـروه ترجمـه       ،  دائرة المعارفِ كتاب مقدس    .6

 .ش1381، سرخدار
 .تا ، تهران، منشورات اعلمي، بي اصول الدينةاليقين في معرفحق شبر، سيد عبدهللا،  . 7
 . ق1414،  اسماعيليان موسسه ،قم ،الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين، طباطبايي .8
مطبعـه  نظـام التعلـيم فـي علـم الالهـوت القـويم،               ،بيروت ،القس جميس انس االميركاني    .9

 .م1888، االميركان
 . مقدسهانجمن پخش كتب، كتاب مقدس . 10
 .ش1380، اول، انتشارات فرزان، تهران، روبرت آسريان، تاريخ تفكر مسيحي  ، توني، لين . 11
، الطبعـه الثالثـه   ،  دار احيـاء التـراث العربـي       ،  بيروت ،بحار االنوار ،  محمد باقر ،  مجلسي . 12

 .66ج ، 1403
 .ش1382، انتشارات صدرا، تهران، عدل االهي، مرتضي، مطهري . 13

14. Catechism of the Catholic Church (CCC, Entry of Salvation. 

15. Eliade, Mircea, the Encyclopedia of Religion, soteriology, vol 13. 

16. Rahner, Theological Investigations, Vol 10, translated by David Bourke 

(London: Darton, Longman & Todd, 1973. 

17. Augustine, S. t. Epistle CII, ii, 15 "NF" 





 

 


