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]n this article, by analyzing the views of Allameh Tabatabai and Javadi Amoli on 

the theological-philosophical rule of grace in the issue of "inclusiveness in 

salvation", how this attitude has evolved in two contemporary thinkers and 

philosophers. The importance of this paper is in analyzing how the approach of these 

two thinkers in the discussion of the legitimacy of religions and its consequences in 

their inclusive discussion on the issue of salvation. In the meantime, Allameh 

Tabatabai is a kind of inclusiveness in legitimacy and salvation, which, according to 

the rule, favors the maximum salvation. But Javadi Amoli believes in exclusivism 

in legitimacy and in its relative minimalism. This research, which has been obtained 

by descriptive-analytical method and comparative study of the works of these two 

thinkers, has shown that despite the single interpretation of the two thinkers of the 

rule of grace in inclusiveness in salvation, some of their principles and approaches 

in presenting this interpretation, including in The subject of benefiting from the rule 

of grace is different and shows the evolution of the function of this rule in 

contemporary Islamic philosophy and theology. 
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Extended Abstract 

Introduction 

In a world where communications between people of different religions are tangible, attention is 

increasingly being paid to fundamental questions about the legitimacy, salvation, and interaction of 

adherents. These three fundamental questions under the issue of polytheism have a special 

interconnectedness, including the two fundamental questions of legitimacy and salvation, the deep 

connection between which requires in-depth discussion that requires careful analysis and explanation, 

although some thinkers, including thinkers. Muslims have distinguished between the two issues and 

considered separate solutions to them. In response to these questions, especially the question of salvation, 

which is the focus of this study, three theories of exclusivism, pluralism and inclusiveness have been 

proposed. In this article, by examining the views of Allameh Tabatabai and Javadi Amoli, these two great 

contemporary Muslim thinkers who have dealt with theological issues from the perspective of Islamic 

philosophy, we seek to analyze the position of these two thinkers despite explaining the rule of grace to 

explain inclusiveness in salvation. , How the differences and similarities of their opinions are explained. 

The aim and hypothesis of the research is to prove that Allameh Tabatabai and Javadi Amoli, in spite of 

explaining the rule of grace for inclusiveness in salvation, have practically taken a different position on the 

issue of maximum or minimum salvation. But Javadi Amoli, although he has an inclusive position in 

answering the question of salvation, is of the opinion that it is minimal. Thus, despite all the similarities, 

there are obvious differences in some principles and approaches. In general, based on the criteria of 

cognitive inclusiveness that are discussed in this work, it is shown below what are the views of Allameh 

Tabatabai and Javadi Amoli on the issue of salvation according to the rule of grace and what are the 

principles of the evolution of this issue and What is its function and results in the discussion of whether 

salvation is minimal or maximum. 

An important discussion about the scope of divine guidance is the issue of the quantity of those guided. 

From this point of view, maximum misguidance in accordance with the general grace and guidance of God 

is not possible. Accordingly, the majority must be on the path of guidance. The discussion is about the 

general grace and guidance of God through the prophets and their resurrection to guide human beings, and 

if the message does not reach them, they will be examples of ignorance, which is safe from punishment and 

punishment, but if they received the message and the majority for reasons and motives. Refusing to accept 

it does not change the religion of truth. According to the Qur'an, general grace does not mean guiding the 

maximum number of people, but on the contrary, it states many verses that most people refuse to lead, and 

therefore general grace in the Qur'an does not mean guiding all or most people. 

Separating legitimacy from belief in salvation, including salvation for followers of other religions while 

believing in the monopoly of legitimacy and credibility in their religion, is a solution widely used by some 

Christian and Muslim thinkers in answering the question of the multiplicity of religions and the following 

questions. Has been taken. Among Muslim thinkers, Allameh Tabatabai and Javadi Amoli may be 

considered as representing an attitude that, contrary to the above practice, believes in the causal relationship 

between legitimacy and salvation in response to the question of the multiplicity of religions in the space of 
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Islamic-Iranian thought. This answer is a kind of expression of inclusiveness based on the rule of grace, 

which does not focus its inclusive attitude solely on the issue of salvation, but is the result of an exclusivist 

or inclusive view of legitimacy. In fact, this interpretation of inclusiveness, without abandoning its belief in 

the exclusive legitimacy or inclusiveness of religions, somehow expresses the logical consequences of its 

interpretation of the rule of grace in the realm of salvation. Such an attitude is the essence of the joint 

response of Allameh Tabatabai and Javadi Amoli to the issue of multiplicity of religions. Is. What provides 

the basis for further research in this area is the study of the fact that this interpretation of the rule of grace 

in inclusiveness does not extend to other inclusive interpretations that have incidentally ignored the issue of 

legitimacy and extended inclusion of other religions to the realm of legitimacy. How strong and valid is it 

intellectually and also in terms of conforming to the content of the religious sacred text? 
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   ها: واژهکلید

قاعده    ت، ینجات، هدا   ، یی گرا شمول

طباطبا عالمه    ی جواد  ، یی لطف، 

 . یآمل
 
 

 
 ییگراشموللطف در مسئله    یفلسف  -ی قاعده کالم  ۀ دربار  یآمل  یو جواد  ییعالمه طباطبا  دگاهید  لی نوشتار با تحل  ن یدر ا

نوشتار    نی ا  تیمعاصر مورد مطالعه قرار گرفته است. اهم  لسوف یو ف  شمندینگرش در دو اند  ن یتحول ا  ی در نجات، چگونگ
تحل رو   یچگونگ  ل  یدر  متفک  نیا  کردیارتباط  نتا  ان یاد  تیدر بحث حقان  ردو  در بحث شمول   جی و  در  آن   ۀانیگراآن  ها 

و نجات است که طبق قاعده    تیدر حقان  ییگراشمول   یبه نوع  ییعالمه طباطبا  انی م  نینجات است. در ا  ۀخصوص مسأل
بودن آن    یقلقائل بوده و به حدا  تیدر حقان  ییبه انحصارگرا  یآمل  یاما جواد  ؛بودن نجات قائل است   یلطف به حداکثر

 دست   به  اندیشمند  دو   این  آثار  تطبیقی  مطالعه  با  و   تحلیلی  –قائل است. این تحقیق که به روش توصیفی    یاز نظر نسب
گرایی در نجات، برخی مبانی و دو متفکر از قاعده لطف در شمول  نای  واحد  تقریر  رغمعلی   که  است  داده  نشان  است  آمده

لطف با هم متفاوت است و نشان از تحول    ۀمندی از قاعداز جمله در موضوع بهره   یراین تقر  ۀها در ارائرویکردهای آن
 معاصر دارد.  یقاعده در فلسفه و کالم اسالم نی کارکرد ا

و    ییدر نجات )عالمه طباطبا  ییگرا شمولقاعده لطف به مسئله    یتحول نگرش کالم  یبررس (.  1401)  .عباس  ، احمدی سعدی؛  محمدعلی  ، اخگر  ؛زینب  ، یوسفی:  استناد

 DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.51889.3233 .395- 409  :(39)16 ، های فلسفیپژوهش. (ی آمل یجواد

 نویسندگان.  ©                                                                                        .تبریزدانشگاه شر: نا
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   مقدمه
  ن یادیبن  یهاتوجه به پرسش  رد،یگی مختلف صورت م  انیاد  یمردمان دارا   انیملموس م  یکه ارتباطات به شکل  یامروزه در جهان

تعدد ادیان قرار دارند   ۀمطرح است. این سه پرسش بنیادین که ذیل مسأل  ش یاز پ ش یب ان یاد روانینجات و تعامل پ ت،یحقان ۀدربار
عمیق   یها نیازمند بحثاز جمله دو پرسش بنیادین حقانیت و نجات، که ارتباط عمیق بین آن  هستندای  دارای به هم پیوستگی ویژه

هر چند برخی اندیشمندان از جمله متفکران مسلمان بین این دو مسأله تفکیك کرده و   ؛دارد ازی دقیق ن نییو تب لیاست که به تحل
 . اندها در نظر گرفته های جداگانه برای آنحلهرا

پرسش  در این  به  نظریپاسخ  است سه  این تحقیق  توجه  مورد  نجات که  پرسش  ویژه  به  و    ییگراکثرت  ،ییانحصارگرا  ۀها 
مسلمان  این دو متفکر بزرگ معاصر    ،یآمل  یو جواد  ییآراء عالمه طباطبا  ینوشتار با بررس  نیمطرح شده است. در ا  ییگراشمول
 رغم یدو متفکر عل  نیکه چگونه ا  میموضع هست  نیا  لیتحل  یاند، در پپرداخته  یبه مسائل کالم  ینگرش فلسفه اسالم  لیکه ذ

. هدف و فرضیه تحقیق،  شودیم  نییها چگونه تبدر نجات، تفاوت و شباهت نظرات آن  ییگراشمول  نییتب  یتوجه به قاعده لطف برا
 یدر نجات در موضوع حداکثر  ییگراشمول  یبرا  فقاعده لط  نییرغم تبو جوادی آملی علی  ییعالمه طباطبااثبات این امر است که  

به نجاتی عام و مشتمل بر پیروان سایر ادیان حکم   ییبودن نجات عمال موضعی متفاوت در پیش گرفته و عالمه طباطبا  یحداقل  ای
  ن یدارد. بنابرا  نظر بودن آن    یبه حداقل   ؛نه در پاسخ به پرسش نجات استگرایاموضع شمول  یهر چند دارا   یآمل  یاما جواد  کرده
شناخت    یها های آشکار است. در مجموع، بر اساس مالکها، در برخی مبانی و رویکردها دارای تفاوتمشابهت  ۀرغم همعلی

چه   یآمل  یو جواد  ییکه در این اثر مورد بحث قرار گرفته است، در ادامه نشان داده شده است که عالمه طباطبا  ییگراشمول
آن در    جیبوده و کارکرد و نتا  یچه اصول  یموضوع دارا  ن ینجات بر طبق قاعده لطف دارند و تحول ا  مسالهدیدگاهی در خصوص  

 .بودن نجات چگونه است یحداکثر  ای یبحث حداقل 
بین دیدگاه این دو اندیشمند در این مقاله متمرکز بر پرسش نجات است هر چند   ۀدر این مطلب ضروری است که مقایس تدق

گیرد. در حقیقت در این مقاله در قالب  حقانیت نیز مورد توجه قرار می  ۀبا توجه به ارتباط بین پرسش نجات و پرسش حقانیت، مسأل
گیرد  گرایی در قلمرو تمدن اسالمی مورد تبیین قرار می شمول  ۀیکی از انواع شایع نظری  ن،مابحث از دیدگاه دو متفکر بزرگ مسل

شمولنظریه موضعی  ای  لطف  قاعده  اساس  بر  ادیان،  سایر  نسخ  و  اسالم  دین  انحصاری  حقانیت  به  باور  عین  در  که  گرایانه 
برای بسیاری   یحداقل  ایای شامل و گسترده  رستگاری  وگرایانه در خصوص نجات پیروان دیگر ادیان در پیش گرفته و نجات  شمول

و    تیحقان  انیم  یکیرتفکیغ  یو جوادی آملی موضوع  ییگرایی در نگرش عالمه طباطباگردد. این نوع شمولها قائل می از انسان
 .دهدینجات را نشان م

 ی ا ( در مقاله1395است، اخگر )  افتهینگارش    سه مقاله  ،یآمل  یو جواد  ییعالمه طباطبا  یدر آرا  ییگرابحث درباره شمول  ضمن
 شیخو قی توجه داشته است. محقق در تحق ییگرابه موضوع شمول «ییصدرا كیتشک یبر مبنا ینید ییگراتحت عنوان »شمول

هستند.   یفراوان  شناسانۀنید  تیو نجات، حائز اهم  تیحقان  یهاآن، ازجمله پرسش  لیذ  یهاشو پرس  ان یآورده که مسئلۀ تعدد اد
به نحو   یک یتشک  زیو به طور خاص تما  ییفلسفۀ صدرا  میاز تعال  یریگپرداخته که با بهره   یاانهیگراشمول  یهار یدر ادامه به تقر

برخ  توسط  است  یمجمل  گرفته  مسلمان شکل  آنرا شمول   محققان  دنامدیم   تیحقان  یکیتشک  ییگراو  ا. محقق  از    ریتقر  نیر 
 ییگراشمول   نیپرداخته و ا  ریتقر  ن یا  رامونیپ  یگربه پرسش   كیتشک  ۀیو نظر  ییفلسفۀ صدرا  می از تعال  یریگو با بهره   ییگراشمول
  ان یاد  ن یب  زیتما  ر یتقر  ن یا  مطابقداده است.  قرار    یمورد واکاو  دهدی قرار م  تیحقان  یکیمتعدد موجود را در سلسلۀ تشک  ان یکه اد

از وجدان و فقدان، شمول   بیاز ترک یازجمله مشتمل بودن بر نوع یکیسلسلۀ تشک كی اتیاست و خصوص یکیتشک زیموجود تما
  نید كیهرچه  جهیبر آن حاکم است در نت رهیو غ گریکدیمراتب بر  قۀیو رق قهیحمل حق تر،نیی مراتب باالتر بر کماالت مراتب پا

 نسبت به  یکیشمول تشک  یبرخوردار است و از نوع ی ترشیحقۀ ب د یباشد از عقا تیحقان یکیمراتب تشکاز سلسله  یمرتبۀ باالتر رد
 .برخوردار است ترنییمراتب پا

)  ییطباطبا مقاله1395ستوده  از د  انیاد  تیتحت عنوان »حقان  یا( در  به موضوع «ییعالمه طباطبا  دگاهیو مسئله نجات   ،
 یآن مبن  روانیپ  یدر زمان حاضر و ادعا  انیآورده که با توجه به کثرت اد  شیخو  قی توجه داشته است. محقق در تحق  ییگراشمول
نجات و   ان، یاز اد  كیاز کدام    یرویپ  ا،یبرخوردار است؟ و ثان  تیاز حقان  نیاوال، کدام د  آن،بودن    ن یخود و آخر  نید  تیبر حقان

ا به  پاسخ  در  محقق  آورد؟  خواهد  ارمغان  به  را  رو  نیسعادت  سه  سوال  انحصارگرا  کردیدو  است:  کرده  مطرح   زمیپلورال  ،ییرا 
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با    شانی ا  نکهیدانسته، ا  نی نو  یکردیرا رو  آن  پرداخته و  یاطبائاما سپس به نظرات عالمه طب  ؛ییگراشمول( و  ینید  ییگرا)کثرت
  ان یداده و وجود کثرت و تنوع در م  رییصورت مسئله و نزاع را تغ ان،یاد یو وحدت ذات یآسمان انیک ادمشتر قتیمطرح نمودن حق

پرداخته که در آن فقط   ینینو  یابن  یبحث، به طراح   یمبنا  ب یپس از تخر  شانی. در واقع، اداندیرا از اساس باطل م  یاله  انیاد
 ان،یاد روانیاز پ یبا طرح عنوان »مستضعف« درباره برخ نیهمچن  شانیهمواره با هموست. ا زی ن قتیمطرح است که حق نید كی

ا   ید یجد  یفضا نجات  مسئله  صورت  دینمایم  جادیدر  به  البته  حقانیت  عرصه  در  شمولگرایی  هم  حقیقت  در  عالمه  دیدگاه   .
 .گرایی در عرصه نجات استغیرمستقیم و هم شمول 

، به موضوع  شان«یاز شاگردان ا  یو چند  ییعالوه طباطبا  دگاهیو نجات از د  تیتحت عنوان »حقان  یا ( در مقاله1394زاده )حسن
 زم یبطالن پلورال  و ادله  زمیقائالن به پلورال  لیآورده که در مواجهه با دال   شیخو  قیتوجه داشته است. محقق در تحق  ییگراشمول
سه گروه از    ی، سرنوشت اخرو و نجات  تی حقان  پرداخت و رابطه  دی، عوامل و موانع نجات، باچون  ی باحثم  لث نجات شامبه مبح
و عدم لزوم   تینجات از حقان  ره یتر بودن داعیوس  نکهیعفان اافران و مستض، کانکه عبارتند از: مؤمن  کندیها را مشخص مانسان

 در  .در اسالم است   یدر بعد عمل  زمیپلورال  رش یدر باب نجات و پذ  ییگرا، شمولتی اندر بعد حق  یی، انحصارگرادو مبحث  نیا  نیب
اند اما موضوع تطور قاعده لطف  در نجات پرداخته  ییدرباره شمولگرا  یآمل  یو جواد  ییعالمه طباطبا  هیهرچند به نظر  هاقیتحق  نیا

 .در نجات مدنظر نبوده است ییگرادر جهت شمول

 انیتعدد اد ۀمسأل. 1
ای که از تالش و تأمل فیلسوفانه جهت فهم  تعدد ادیان است مسأله   ۀاصلی در پاسخ به مسأل  ۀگرایی یکی از سه نظریشمول   ۀظرین

 ییگراشمولکثرت دینی و یافتن الگویی برای تبیین آن به لحاظ حقانیت، نجات، تعامل پیروان ادیان و ... برخاسته است. در واقع، 
گرایی قرار داشته و تعداد قابل توجهی از انحصارگرایی و کثرت ۀ است که در مقابل دو نظری انیتعدد اد  ۀسألدر پاسخ به م یاهینظر

اند. البته های مختلف، این نظریه را در هنگام مواجهه با کثرت و تعدد دینی در پیش گرفتهاندیشمندان مسلمان معاصر نیز با بیان
معمول،   علم   ییگراشمولبه طور  مباحث  در  برخ   یرا  مس  اتیظرن  یبا  رانر    انیحیمس  هینظر  ژهیبه و  یحیمتألهان  گمنام کارل 

برهان  شناسندیم اصولاما  و  اند  یها  برا  شمندانیکه  نظر  ییگراشمول   یمسلمان  عنوان  گرا  یاه ی به  کثرت  با  مواجهه  و    ییدر 
 . ( 379: 3، ج1388پناه، ؛ خسرو368: 1391 ،یروانیاست )ش یحیمس کردیمتفاوت با رو  کنند،ی به آن استناد م ییحصرگرا
 نیتر. به ساده ابندییبه بهشت راه م   امتیدر ق  ن یآن د  روان یحق بوده و صرفاً پ  نی د  كیتنها    ی،یانحصارگرا  یۀ اساس نظر  بر

  ،یپازوک  یی؛ کربال97: 1382 ،ین یمشخص است )حس نیدر یك د یو رستگار تیانحصارگرایی به معنای حصر نجات و هدا ریتعب
  داند یخود بپردازند، محق دانسته و آنها را اهل نجات م  ینید  فیرا که به وظا  انیاد  روانیپ  متما  ی،یگراکثرت  یۀ(. نظر49:  1385
 ن یادیبن  انیهستند و مدع  یو مساو   کسانیاعتبار    یدارا  یو نجات از نظرگاه انسان  تیگوناگون در حصول حقان  انیمعنا که اد  نیبه ا
  د ی با  ی،یگراشمول  یۀ فهم درست نظر  یاما برا  ؛(308-307:  1387  نجر،ی)باز  واحد است  تی واقع  كی  شیکماب  فیبزرگ توص  انیاد

گرایی دارای تقریرهای گوناگونی است که در مجموع ضمن مخالفت با حصر حقانیت و نجات در یك دین  توجه داشت که شمول
بر بحث حقانیت متمرکز بوده    راییگدهد. برخی تقریرهای شمولگرایانه به تنوع ادیان را نیز مورد انکار قرار می معین، نگرش کثرت

گرایی همچون دیدگاه رانر بر بحث نجات کی حقانیت سخن گفته و برخی از تقریرهای شمولو از مراتب گوناگون و گاه تشکی
  دیتأک  ار یبس  اتیو روا  اتیدر آ   ح یموضوع به طور صر  ن یورزند. امتمرکز بوده و بر شمول نجات برای پیروان سایر ادیان تاکید می 

خداوندند، به جهان آخرت   میکه تسل  یکرده و کسان  یجلها متانسان  یتمام   یرا برا  شیخو  تی است که خداوند لطف و عنا  شده
ها نخواهد بود مشمول رحمت و رستگاری خدا بوده و هیچ خوفی و حزنی بر آن  دهندیانجام م  ستهیشا  یاعتقاد داشته و کارها 

بودن    یکیاساس تشک  سبب شده است که تعداد قابل توجهی از متفکران مسلمان یا بر   المی(. چنین محتوایی در منابع اس62)بقره،  
( یا حداقل 19: 1389 ،یشمولی گسترده و البته ذومراتب برای حقانیت ادیان گوناگون در نظر گرفته )قدردان قراملک نی،ید تیحقان
نجات متمرکز شده و شمولی گسترده برای نجات و   ۀحقانیت، صرفا بر مسأل  ۀرغم داشتن موضعی شبه انحصارگرایانه در مسألعلی

 .پیروان ادیان گوناگون قائل شوند رستگاری
  ی ارهایها و معمالک  توانی داده شد تا حد زیادی م  ییگراشمولو    ییگراحصرگرایی، کثرت ۀکه از سه نظری  یاساس تعریف  بر
تعدد   ۀ ها به مسالهای متفکران گوناگون، رویکرد آن کند تا با تحلیل دیدگاه هایی که به ما کمك میمالک  افتیها را درآن  زیتما

 :و نجات را معین سازیم قانیتادیان و به ویژه دو پرسش ح
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 ایهای یك دین سخن بگوید در حقانیت انحصارگرا است و هر نظریهای که از انحصار حقانیت در آموزههر نظریه  (  الف
  ن ی د   ك ینگرش خداوند تنها    نیکه از انحصار نجات به پیروان یك دین سخن بگوید در نجات انحصارگراست. در ا

در   یاله  قتیاز حق  تیآنها به واسطه محروم  روانیو پ  انیاد   گریو د   دهید  یاله  قتیحق  افتیدر  سته یآن را شا  روانیو پ
 . (281: 1398 ،یبسر برده و شامل نجات نخواهند بود )قربان یگمراه

ای که همه یا اکثر ادیان را دارای حقانیت مساوی دانسته و امکان ارزیابی و قضاوت بین حقانیت ادیان متعدد هر نظریه   (  ب
عیار روشن و متمایز، ای که بدون هر گونه مالک و مگرایی در حقانیت است و هر نظریهکثرت  ۀزیرمجموع  دیرا انکار نما

 .گرایی در نجات استکثرت ۀسخن بگوید زیرمجموع ویادیان به صورت مسا ۀاز نجات پیروان هم
ای که به مراتب گوناگون در حقانیت معتقد بوده و ادیان مختلف را در مراتب گوناگون حقانیت دانسته با این  هر نظریه  ( ج

گرایی است و هر  یان را باور داشته باشد در حقانیت معتقد به شمولشرط که امکان قضاوت و ارزیابی بین حقانیت اد
اساس یك معیار و مالک معین در سطوح و مراتب گوناگون نجات و   برای که به نجات پیروان ادیان گوناگون  نظریه

 .گرایی استنجات و رستگاری دارای دیدگاهی شمول  ۀرستگاری معتقد باشد در مسال

عالمه  .  1-1 ادیان   ییطباطبادیدگاه  سایر  پيروان  بر  نجات  شمول  و  لطف  قاعده  خصوص  و    در  لطف  قاعده 
 ت یدر هدا ییگراشمول

و    یمنطبق به سنت  کالم  گر،ید   انیاد  روانینجات پ  ای  تیدرباره حقان  ییداشت که آراء عالمه طباطبا  دیتأک  دیبحث با  یابتدا  در
گانه انحصار، کثرت  در سه   شان یمعاصر آراء ا   ی تا با خوانش  شودیم  یمقاله سع  نیدر ا  نکهیآن است و ا  یو در راستا  یاسالم  یریتفس

منطبق    هایبنددسته   نیاز ا  یکیمنطبق با    شانیآراء ا  یاصل  یهاصرفاً اگر شاخصه  لیدل  نیشود. به هم  یبنددسته  ییگراو شمول
 انیاد  تیحقان  لیکه ذ  ییآراء عالمه طباطبا  یبر اساس برخ  توانیاساس م  نی. بر اشودیم  ری تفس  دیجد  یبندصورت  لیباشد؛ ذ
خداوند است.   یتگریدرباره قاعده لطف و هدا شانی افت که محصول نظر ایرا در یکیو تشک انهیگراشمول یکرد یرو توانیاست، م

  ریسا  روانیپ  زیداشته و در مورد نجات ن  قتیاز حق  یابهره   یبه نحو   انیاند، همه ادداشته  انیاست که ب  شانینگرش ا  نیبر اساس ا
اسالم به    ن یاست که هر چند د  نیچن  زین  تیعالمه به حقان  ی کیباشند. نگاه تشک  یاهل رستگار  یتا حدود  توانندیهم م  انیاد

اما    ؛داراست  رستگار ساختن انسانها  یرا برا  ییتوانا  نیشتریبرخوردار بوده و ب  تیاز حقان  یگرید نی از هر د  شیب  انیعنوان خاتم اد
 .(109: 1389 ،یضی و ف یزدانیهستند ) تیحقان یدارا كیبر اساس تشک زی ن گرید انیاد

 136  و  135  هیآ  ریبه آن متذکر شد، در تفس  توانیم  ییدر آراء عالمه طباطبا  تیحقان  یینقد انحصارگرا  ۀکه دربار  یاستدالل
را وابسته به داشتن    تینقد شده است و هدا  یحیو مس  یهودی  ییانحصارگرا  ات یآ  ن یکه در ا  کندیم  انیب  شانیسوره بقره است، ا

  م یکه همان تسل  میابراه  نییاز آ  یرویبه صراحت پ  ه یآ  نی. در اداندینم  انیاز اد  یکیبه    یو تعلق ظاهر  یحیو مس  یهودیاسم  
خدا    گاهیرا در جا  انیاست که اد  یخفکرده است. منظور از شرک همان شرک    هیمحض در برابر خداوند و مخالفت با شرک را توص

خود مشغول شده و    نیصورت انسان به پرستش د  نیدر ا  رایز  ؛تقرب به خداوند در نظر داشته است  یبرا  یالهیو نه به عنوان وس
در برابر خداوند است فاصله گرفته است. بر اساس قاعده لطف، خداوند    میکه تسل  نید  قتیاست و از حق  یشرک خف   یدچار نوع
  ینگرش اسالم به معنا  نیمند شوند. در ابهره  یتا آنها از نجات و رستگار   خواندیمحض در برابر خود فرا م  میتسل  یها را بسوانسان

 چیآنها ه  نیبر آنها داشته و ب  یکیتشک  ییاگرشمول  یمختلف نازل شده است و نوع  امبرانیاست که بر پ  یتمام آن امور  رش یپذ
 . ( 486 :1، ج1374  ،یی)طباطبا شودیقائل نم یزیتما

خاص خود را درباره    هی نظر  ر یخ  ایوجود دارد    یاله  انیدر اد  یقیحق  یکثرت به معنا  ا یسوال که آ  ن یبا طرح ا  ییطباطبا  عالمه
 یتکثر  شانی. از نظر اگنجدینم  ییگراو شمول  ییتکثرگرا  ،یی انحصارگرا  یکردهایرو  لیکه ذ  ی اهی. نظردهدی موضوع ارائه م  نیا

  نکهیا  ای  ؛(442:  2ج   همان:)  ارتباط ندارد  یاله  نیبوده و به د  یاساسا خارج از وح   ایباشد    یوجود ندارد و اگر اختالف   یآسمان  انیدر اد
و   یاختالفات کم   یعنی  اتیو ... که به جزئ  لیاست مانند اختالف در کمال و نقص، درجات و اجمال و تفص  یذاتری اختالف آنها غ

به عوامل    توانیرا م  یاله  انیاد  انیعوامل اختالف م  یبه طور کل  .(347:  7؛ ج121- 120:  3، جهمان)  گرددیمبر  عیدر شرا  یفیک
 یوجه اختالف   چیرا به ه  شودیم  انیاد  انیم  یرونیرا که سبب اختالفات ب  یرونی کرد؛ عالمه عوامل ب  میتقس  یعوامل درون  ایو    یرونیب

به   ای  زین  ینیبوجود آمده است. اختالفات درون د  انیاد  روانی که توسط پ  داندیم  ینیندانسته بلکه منشأ آن را انحرافات د  یقیحق
 انیمشترک و واحد اد  قتیبر حق  هیرا با تک  انیاد  انیم  یاختالف ذات  شانیاست. ا  یذات  ریغ  یصرافا اختالف   ایاست    یصورت ذات
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 تیفیکمال و نقص، مقدار و ک  ل،یدر اجمال و تفص  یاتذ  ر یغ  یرا اختالف   ان یاد  ان یو تنها اختالف موجود در ب  داندی ناممکن م  یاله
، همان)  ( مخالف استانیجمع ) اد  غهیبه ص  ن یا کاربرد داز اساس ب  ،یکثرت ظاهر  نیا  ینموده و در ورا  نییو مانند آن تب  عیشرا
فرستاده شده    یمختلف بشر  یهادوره  ولدر ط  ایکه بر انب  یآسمان  انیو تمام اد  یاز نظر عالمه طباطبائ  .(243-242:  5؛ ج120:  3ج

واحد همان   قتیحق  نینجات هستند. ا  یبرا  یمردم و شمول آنها به لطف اله  تیهدا  یواحد هستند که برا  قتیحق  اتیاست، تجل
اصل   نییعام اسالم ظهور و بروز کرده است. تب  یکه در معنا  یاست: همان روح مشترک  یآسمان  انیدر تمام اد  یو جار  یامر سار

دانستن    یبا فطر  شانیا  .(64:  10؛ ج310:  1، جهمان)  از عبارات عالمه مشهود است  یاری( در بسانیمشترک و روح واحد اد  قتی)حق
 دینمایم  نییتب  دیبا فطرت توح  نید  قیباطل را در تطب  یهاو سنت  ان یاد  یمشکل اصل  ان،یبه عنوان گوهر مشترک اد  دیمسئله توح

 .(189: 6، جهمان) کندیم یحق و باطل را فرزندان خلف و ناخلف آن معرف انیو اد انیدرا پدر ا دیو توح
  ی آمده که نجات و رستگار   اتیآ  نیدر ا  یکه به روشن  داردیم  انیب  زیسوره نساء ن  125تا  122  هیآ  ریدر تفس  ییطباطبا  عالمه

آن    ای  نید  نیبه ا  یمسلمانان و اهل کتاب و تعلق ظاهر  یدر برابر خداوند است و نجات به آرزو   میو عمل صالح و تسل  مانیبه ا
و نجات   تیاست که طبق آن هدا یبر اساس مقررات اله زینجات ن ییبه نظر عالمه طباطبا .(140: 5، جهمان) ستیوابسته ن نید

نت و  دیعقا  ینیتکو  ای  یقهر  یجه یانسان  است.  انسان  اعمال صالح  و  واسط  دیگویم  یصادق  به  انسان  اعمال صالح و    ۀنفس 
و    ستیاعمال ناشا  ۀو به واسط  گردد،یم  یو رستگار  رضوانکه موجب قرب به خدا و    شودیم  یصور کمال  یاعتقادات حقه دارا

 .(147: 1412 ،یی)طباطبا شودیکه باعث شقاوت و ضاللت م شودیم یصور یو باطل، دارا فیسخ دیعقا
حق دانسته و آن را   یرا مقتضا  نی. عالمه دستیباشد ن  تیکه موصوف به وصف حقان  ینید یحق به معنا  نینگاه عالمه، د  در

:  سدینویحق« م  نی»د  بیترک  ن ییدر تب  شان یشود. ا   دهیافتراق آن دو کش  ا یتا سخن به اتحاد    ندیبینم  تیاز حقان  یجدا  یزیچ
باشد که حق است، بلکه اضافه حقیقه است، و   ینیآن د شیتا معنا ستیبر صفت ن وفبر کلمه حق، اضافه موص نیاضافه کردن د

را داشته باشد، و انسان   نیانسان آن د  کنندیاست که حق اقتضا م  نیاست که منسوب به حق است و نسبت به حق، ا  ینیمنظور، د
 . (241: 9، ج1374 ،ییطباطبا) سازدیوادار م ن یاز آن د یرویرا به پ
چرا که در    رد؛ینگ  ا ی  ردی تا آن وجود، بخواهد در کنار حق قرار بگ  کندیحق فرض نم  از  یجدا  یوجود  ن،ید  یواقع عالمه برا  در

از »شمس«    یجدا   یالشمس«، »نور« وجود»نور  یاضاف  بی مثال، در ترک  رد؛یگیاضافه حقیقیه مضاف وجودش را از مضاف الیه م
است   نیا  شیحق است« معنا  نی»اسالم د  مییگوی نور از آن ساطع شود. پس اگر م  یاست که پرتوها  دیخورش  یاقتضا  نیندارد، و ا

 . ( همان) کندیان دعوت م یرویاست که نظام خلقت مطابق آن است، و فطرت بشر او را به پ ی اقهیو طر نیکه اسالم سنت تکو
 یکیو انتخاب    گریکدی با    ان یاد  سه یهدف مقا  شود،یحق مطرح م  ن ید  یو معرف  انیاد  تیهرگاه سخن از حقان   لیدل  نیهم  به

در   میفطرت و تسل د،یکه بر توح ان، یمشترک اد قتیجز همان حق شان، یحق در نگاه ا نیبلکه در واقع د ست،ی حق ن نیبه عنوان د 
است که منطبق بر نظام    یاو طریقه   ن یمشترک، سنت تکو  قتیحق  ن یچراکه، ا  ست؛ین  یگرید  زیاستوار است، چ  ن یبرابر معبود راست
 .(همان) در آن راه ندارد یل یو تبد رییتغ چیخلق بوده و ه

  در نجات ییگراشمولقاعده لطف و  . 1-1-1

است. به    یریگیدر قرآن قابل پ  نیاز اصطالح مستضعف  ریبحث و تفس  لیذ  ییدر نجات در آرائ عالمه طباطبا  ییگراشمول  حثب
به صورت تفص  یینظر عالمه طباطبا نم   یکرده است که مردان، زنان و کودکان  انیب  یل یخداوند  و  ندارند  استطاعت    توانند یکه 

 ، برندینم  ییاز شر آنها راه به جا  یخالص  یاز خود برگردانند و برا  یلتیاست را با ح  ها متوجه آن  نیمشرک  هیکه از ناح  یاستضعاف 
  یدر صورت  ینیبه نظر عالمه جهل به معارف د  .(79:  5، ج1374  ،ییطباطبا)  شوندیمستضعف بوده و شامل لطف خداوند و نجات م

و ضعف نداشته باشد در درگاه خداوند معذور است.   صوردر آن ق  یدخالت   چیاز قصور و ضعف باشد و خود انسان جاهل ه  یکه ناش
 ن یمستضعف  یقانون کل  نیاز ا   شودیهم شامل آن نم  یظلم است که عفو اله  ینیاز اقامه شعائر د  تیو ممنوع  نیدر واقع جهل به د

از   توانندیم  راترا که به آن مبتالست دفع کند. محذو  یاست که نتواند محذور  یمستضعف کس  نیبنابرا  .)همان(  است  یمستثن
 صیکه از تشخ  ا یحق از باطل نشود و    ییموانع سبب شوند که شخص قادر به شناسا  ن یباشند که ا  یاقتصاد  ا ی  یبدن  ای  یلحاظ فکر

 ف یکرده است قادر به انجام وظا  لیبر آنها تحم  طیکه مح  ییها تی محدود  ایو    یضعف مال   ای  یجسم   یبر اثر ناتوان  حیصح  دهیعق
اقسام   ییافراد شامل اصطالح مستضعف هستند. بر اساس نظر عالمه طباطبا  نینباشد و نتواند مهاجرت کند. ا  ل خود به طور کام

درست است که به   نیمستضعف  ییبه نظر عالمه طباطبا  .(80  :)همان   شودیم  میتقس  یو فکر  یعمل  نیبه مستضعف  نیمستضعف
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 شانیهااثر نگذارد و دل   شانیهاستند که ارتکاب کار زشت در دلیچنان هم ن  یول  ندارند  فینداشتن آن تکل  ایخاطر ضعف عقل و  
گناهان از آنها برداشته شود و شامل    نیکه در آخرت ا  شودیعفو خداوند و مغفرت او سبب م   نیآلوده و محجوب از حق نشود. بنابرا 

 . (535: 6، جهمان) نجات شوند

 دیدگاه جوادی آملی در خصوص قاعده لطف و شمول نجات بر پيروان سایر ادیان. 1-2
  ریتفس  نگونهیا  سمیپلورال  ی اگر معنا  یآمل  یاست. به نظر جواد  انهیانحصارگرا  یکردیرو  ان،یاد  ت یدرباره حقان  یآمل  یجواد  نگرش 

شده فعالً حق و    ادی  انیمعنا که همه اد  نیبد  زمیخواهد بود. اما پلورال  حی در موطن خاص خود حق است، صح  ینیشود که هر د
که   یکس  ایمزبور را انتخاب کند،    یهان یاز د  كیباشد و بتواند هر    ریّدر آغاز بلوغ مخ  نوجوانکه مثالً    یباشند، به طور  حیصح

 یکه دارا  یکس  ای  ند،یرا برگز  هااز آن   كیبرد، هم اکنون بتواند آزادانه هر    یاست و ملحدانه به سر م  رفتهینپذرا    ینیتاکنون اصالً د
 هاکه انسان  یکند، به طور  اریمذکور را اخت  انیاز اد  یکیخود خارج شود و    یقبل  نیداسالم مصطلح است بتواند آزادانه از    فیحن  نید

اسالم نبوده و    فیحن  ن یهرگز در د  یزیچ  نیو آزاد باشند، چن  ر یّمنتخب خود مخ  نیحدوثاً و بقائاً در اصل انتخاب و در تداوم د
داند.  نمی  از قدس به کعبه، نماز به طرف قدس را عمل صالح  لهقب  انیسوره بقره بعد از نسخ جر  150  هیدر آ  میمثالً قرآن کر  ست؛ین

نسخ شده را   عتیانجام دادن آن کارها به روال شر گریو صدها حکم ناسخ د تی درباره روزه، حج، وال  ژهیو یبا رهنمودها نیهمچن
  هیبه صورت نکره در آ  "میتق صراط مس"  ریآمدن تعب  یآمل  ی( به نظر جواد737:  14، ج1387  ،یآمل   یجواد)  شمردیعمل صالح نم

را   یو حقوق  یفقه   ،یاخالق   ،یاعتقاد  سمیتا با تعدد همراه باشد و پلورال   ستیآن ن  یاقعو  نیسوره بقره نشان ابهام و عدم تع  142
 ( 302: 7، ج1391 ،همو) طلبد یخاص خود را م میصراط مستق كیمتعدد است که هر  یکند بلکه ناظر به عصرها دییتأ

 ت یقاعده لطف، ارکان و اسباب هدا. 1-2-1

و با تزلزل هر رکن،   بر آن استوار است  تیکه اصل هدا  باشندیم  ییهاو ستون  هاه یبه منزله پا  تیارکان هدا  یآمل  ینظر جواد  به
ارکان    یآمل  ی. استاد جواددهد یرا از دست م  شیخو  یخود دور گشته و مفهوم اصل  قتیدار شده و از حقخدشه  زین  تیاصل هدا

 .  کندیم یمعرف یجهان هست یو هوشمند  ییغا ،یفاعل ،یداخل  یهارا، نظام تیچهارگانه هدا
  نیآنکه بخشندۀ ا  یمناسب است و نظام فاعل  یابیجهاز کمال  یدارا  یزی هر چ  یعنی  ی»منظور از نظام داخل

 یی مقصود و مقصد نها   یبه سو  میراه مستق  مودن یاش در پییتنها خداوند است، و نظام غا  هاست،یآمادگ
آن برقرار   تیغا  ایو کمال   ءیهر ش  انیکه م  یو معلول   یاز نظم علّ  یجهان هست یندنهفته است، و هوشم

 (33: 1383 ،همو) کند«یم دایضرورت پ اءیاش یتمام یبرا تیاساس هدا نی. بر اردیگیاست سرچشمه م
 خداى سبحان دو گونه رحمت دارد:   یآمل ینظر جواد بنابر

کل  )   زیخداوند همه چ  هیو رحمتى خاص که در برابر غضب اوست. رحمت رحمان  ری»رحمتى مطلق و فراگ
و آخرت و مؤمن و کافر و رحمتى است نامتناهى؛ همانند آفتابى که بر زندگى   ایپوشش دارد: دن  ریرا ز  (شىء

عدم است، نه    رىیرحمت فراگ  نیمقابل چن  ن،یارد، بنابرامى ب  نیبر هر سرزم  کههمه مى تابد و بارانى  
رحمت مطلقه   دییو تق  هیتقابل آن با غضب الهى موجب خروج غضب از پوشش رحمت رحمان  رایغضب؛ ز
در مقابل عذاب و سخط الهى قرار دارد و متناهى و محدود است؛ همان گونه    هیمی اما رحمت رح؛  خواهد بود

و    ای معارف الهى، انجام دادن عمل صالح در دن  رىی و فراگ  نید  ارىی  قی که سخط الهى محدود است. توف
: 1، ج1378  ،یآمل  ی)جواد  است«  هیمی به بهشت و رضوان الهى در آخرت، از مظاهر بارز رحمت رح  دنیرس
25).  

  ت یو کمال، به هدا  تیآن غا  یحرکت به سو  شكیبرقرار است؛ ب  یو معلول   یّآن، نظم عل  تیغا  ایو کمال    ءیهر ش  انیم
  بنا (. 36: 1383 ،همو) ضرورت دارد اءیاش یتمام  یبرا تیشعور و فهم هستند، پس هدا یاست و چون تمام موجودات، دارا ازمندین

منحصراً   گرانید  تیو حق هدا  باشدیم  میبر صراط مستق  ریاو بدون دستور غ  یاست و همه کارها  تگریسبحان ذاتاً هدا  یخدا  نیبرا
. کند یم  یاسالم )ص( نف   امبریرا از پ  یگرتیامر هدا  حاًیخداوند صر  اتیاز آ  یدر برخ  میدر قرآن کر  .(30:  1375  ،همو)  از آن اوست
سوره    54  ه یخداوند در آ  یبرا   یتگریاسالم )ص( نسبت داده شده است. موضوع انحصار هدا  امبری مردم به پ  تیهدا  گر ید  یاما دربرخ
بالذات   ،یکماالت وجود گریمانند د یتگریاصل هدا ات یآ نی که بر اساس ا ؛(60: 1383 ،همو) سوره نحل آمده است 37 ایقصص 

از   افتیدو در  ن یا  یآمل  یاما جواد  ؛است  یسوره شور  52  اتیموضوع در آ   نیا  .(59همان:  )  استخداوند    اریو باالصاله فقط در اخت
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 یبه سبب اطاعت از علم  یتگریهدا  یبرا  امبرانی»اطاعت از پ  نی. بنابراکندی م  نییتب  م یسوره مر  43  هیقرآن را بر اساس آ  اتیآ
 یها تی خداست و همه هدا  ی ذات  یجهان امکان، تابع اهتدا  یتمام اهتداها  نیخداوند بهره آنها شده است. بنابرا  یاست که از سو

 . (61همان: ) خداوند است« لیاص تیهدا رویپ زین اءیو اول اءیانب
  یاله ضیف یاست که در حد خود موجود مدرک و مکمل و مجرا یخداوند بر اساس اسباب یتگریشد، هدا انیاساس آنچه ب بر

ا برخ  نیهستند.  برخ  یاسباب  متوسطه و  )  ژهیمظاهر و  یعلل  را چن  نیا  یآمل  ی( جواد87-73همان:  خداوند    ی معرف  نیاسباب 
  یاز اسباب معّد برا  یبرخ  انیم  نی(. در ا85،  93  ،113،  83:  )همان   مالئکه  (5کتاب و    (4  اء،یانب   (3عقل،    (2فطرت،    (1:  کندیم

و خاص   یعیچه عام، چه تشر  تی هدا  رای. زردیپذیرا م   تیخود انسان است که هدا  نیا  تیدر نها  را یدر انسان هستند. ز  تی هدا  اریاخت
  ار یبا اخت  یاله  تیبحث ارتباط هدا  انیم  نی. در اشودیم  ریتفس  وجوداز    یابه نحوه   زیو اهتدا ن  گرددیمبر   جادیا  یآن به نوع  ینیتکو

 ی نید سمیاست که آنرا به پلورال یریپذ تیدر هدا تیدرباره نسب ی آمل ینظر جواد یموضوع مبنا نیاست. ا تیاهم یدر انسان دارا
 د. دهینسبت م

 یع یتشر ت یهدا یبسو ینیخاص تکو  ت یاز هدا  کيتشک . 1-2-2

است   یراه ندارد اما گستره آن محدود است و مختص کسان  ینوع خطا و انحراف   چیه  ینیخاص تکو  تی»در هدا  یآمل  ینظر جواد  به
اما    ؛است   یمخالف حکمت اله  تینوع از هدا  نیاند. نقض در او به آن عمل کرده   رفتهیرا پذ  یعیتشر   تیخود هدا  اریکه با حسن اخت

 تیمحدود  یاست اما گستره آن دارا  ینیخاص تکو  تیوابسته به هدا  یدارنیبحث کمال د  .(39همان:  )  نبوده است«  طیبدون شرا
 . شودی م ری مانند آنها عام و فراگو امامان و  امبرانیپ یعن ی یعیتشر تیکه بواسطه هدا یت یاست، محدود

اراده    ه یاما بر پا  ؛کندیم  فیو اطاعت را تکل  مانیا  د،یها توحانسان  یاز تمام  یعی»خداوند بر اساس اراده تشر
 ی اریبا بد اخت ا یخود مومن و موحد باشند  اریها با اراده و حسن اختآنها را آزاد خلق کرده که انسان ینیتکو

   .(479: 27، ج1390 ،یآمل یو خود را به دست خود به عذاب افکند« )جواد اوردین مانیخود ا
و   ل یو امر به فضا  نیاحکام د  غیمعارف، تبل  میارائه قانون سعادت بخش، تعل  آناست که الزمه    قیطر  ۀهمان ارائ  یعیتشر  تیهدا
 . (47: 1383 ،همو) و رسالت است یوح قیاز طر لیاز رذا ینه

به حکمت   یادر ساحت انسان صدمه   یکمال  ن یبلکه فقدان چن  ؛ستیاو ن  یانسان کمال اجبار  نش یآفر  ت یغا  یآمل  ینظر جواد  به
ها  شدن همه انسان  تیو هدا  مانیاوست اجبار به ا  اریمطلق است و دلها در اخت  یکه قدرت اله  یی. هر چند از آنجازندیخداوند نم

 است.  ریتخلف ناپذ و یشدن نایقی ینیبر اساس اراده تکو
و جذبه همگان را  قیکه قادر است که از راه الجا، اضطرار، تشو دیفرمایم  99 هیآ ونسی»خداوند در سوره 

  نی مردم به سود خود آنهاست نه خداوند و ا  مانیا  رای. زستیانسان ن  یبرا  یکمال   مانیا  ن یاما ا  مومن کند
 مان یاش بر اینیسبحان با اراده تکو  یو گرنه خدا  تسآنها  اریو حسن اخت  یعیدر گرو اراده تشر  یسودمند
 د یشه   یمسلمان  چیها شکست داده و هکافران را در همه جنگ  تواندیمردم قادر است چنانکه م   یاجبار

کمال    یحوزه اسالم  یبرا  یقهر  یروزیپ  ن یاما ا  شده است  حیسوره محمد تصر  4  هیموضوع در آ  نی نشود. ا
: 27، ج1391  ،همو)  ند«یآ  رونیسرافراز ب  یها در آزمون الهتحمل مشقت   اباشد و ب  یاریمگر اخت  ستین

480 ) 
که خداوند همگان را به   ستین  یو نقل   یعقل   لیدل  چیو ه  ستین  یعموم  تیبه مطلوب هدا  صالیا  یبه معنا  تیهدا  نیبنابرا

را   میو صراط مستق  کندیرا هماهنگ م  یادهیدهر پ  ی»خداوند ساختار درون   ،ینقل  ثی و احاد  یمقصد برساند. بر اساس برهان عقل 
کشش و به مقصد رساندن  جادیاما امداد لحظه به لحظه ا  سازدیو هدفش را هم مشخص م  اندینمای از صراط ضاللت به انسان م

موضوع    نی. امانندیحرکت کرده و بر آن استوار م  مانشانیاست که بر اساس ا  ژهیو  یسوره تغابن مخصوص افراد  11  هیآ  هیبر پا
 صالیا  یبه معنا  تی هدا  یهمه افراد هستند ول   یبرا  یعیتشر  تیو هدا  ینیتکو  تیهدا  نیاست بنابرا  ینیخاص تکو  تی همان هدا

 . (همان) ست«یهمه افراد ن یبه مطلوب برا

 خداوند  یگر ت یلطف عام و هدا. 1-2-3

منطبق با   یحداکثر  یمنظر گمراه  ن یاست. از ا  افتگانی  تیهدا  تیاست موضوع کم  یاله  تیکه درباره گستره هدا   یمهم  بحث
  یتگریباشند. بحث لطف عام و هدا  تیهدا  ریدر مس  دیبایم  تیاساس اکثر  نی. بر استین  ریخداوند امکان پذ  یگر  تیلطف عام و هدا
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مصداق جهل قاصر خواهند بود که    دیبه آنها نرس ام یانسانها است و اگر پ تیهدا یآنها برا دنش ختهیو برانگ اءیانب قیخداوند از طر
کنند    یآن خوددار  رش یاز پذ  ییهازه یو انگ  ل یبه دال   تیکردند و اکثر  افتیرا در  ام یاما اگر پ  ؛در امان هستند  فر یصرفا از عذاب و ک

بلکه برعکس آن    ؛ستیحداکثر مردمان ن  تیهدا  یعام به معنا  لطف . بر اساس نظر قرآن  ابدی  رییحق تغ  نیکه د  شودیسبب نم
همه   یافتگی  تیهدا  یلطف عام در قرآن به معنا  نیو بنابرا  زنندیسر باز م  تیکه اکثر مردمان از راه هدا  کندیم  انیب  یاریبس  اتیآ
سوره    71سوره هود و    17فرقان،    وره س  44  وسف،یسوره    106و    103  اتیآ  .(558:  11، ج1385  ،ی آمل  ی)جواد  ستی اکثر مردمان ن  ای

 . کند ی م دییموضوع را تأ نیصافات ا
  ن یکثرت در ا  یآمل  یشده است. جواد  نیاز افراد تضم  یر یکث  یو گمراه تیهدا  زیسوره بقره ن  26  هی»در آ

را کم   یسوره سبأ مومنان واقع  13  هی در آ  کسویقرآن از    یعنی  ؛ینه نسب  داندیآن م  ینفس  یرا به معنا  هیآ
که مومنان   دیآیمبر  ریدو تعب  نیاز ا  کندیم  تی را هدا  یادیخداوند عده ز  دیفرمایم  گرید  یو از سو  داندیم

شمارشان نسبت به کافران اندک است.   شوندیم  دهیکه با کفار سنج  یاما هنگام  د؛ستنی خود کم ن  یبه خود
اند. البته مومنان بر اثر  ینفس  ریمومنان فقط کث  یول  ینسب   ریو هم کث  اندینفس  ریکافران هم کث  نیبنابرا
است. از   ریاهل کوثر هر اندازه باشند کث  مانیمندند و حکو عمل صالح از حکمت بهره  مان یاز ا  یمندبهره 

 ی ف یاز کثرت ک  گرانیخود و بدون سنجش با د   یبه لحاظ درون گروه  یرو مومنان افزون بر کثرت کم  نیا
: 1383  ،همان)  محرومند«  یو منافقان متکاثر از آن کثرت کوثر  انبرخوردارند که کافر  یاژه یو  یو معنو
108) . 

 در نجات  ییگراقاعده لطف و شمول . 1-2-4

دو امر حجت را  نیافراد است. ا "ی بلوغ ذُکر"و   "یبلوغ علم"افراد مطرح است  تیآنچه در بحث هدا یآمل  یاساس نظر جواد بر
غفلت    ایبر اثر سهو    یول   دیایب  "یبلوغ علم"اگر    ایخداوند به او نرسد    تیحجت و آ  ،یاگر بر اثر ضعف علم  رایز  کندی بر فرد کامل م

 دیصور خداوند او را به عقاب شد  نیاز ا  كی  چینداشته باشد در ه  "یبلوغ ذُکر"  یعنینباشد    یاله  تیآ  فعال متذکر حجت و  انینس  ای
 . (337: 8، ج1385 ،همان)  کندیگرفتار نم
  ت یبه هدا  یدسترس  ایناسخ آگاه نبوده   عتیدارد و از شر  مانیا  نیشیپ  عتیکه به شر  یهر گاه فرد  یآمل  یاساس نظر جواد  بر

  ن یبر اساس د  یفرد  نیچن  ینید  یهابرنامه  بقیاست. تط  یآن نداشته باشد، جاهل قاصر و مصداق مستضعف فکر   قیشدن از طر
 ،همو)  از غضب اوست  شیرحمت خداوند ب  رایمطرح است ز  یپاداش اله  دیام  بلکهمنسوخ سبب مواخذه او در معاد نخواهد بود  

  :یآمل  ی( به نظر جواد738: 14، ج1387

تلخ دوزخ طرح   فر یبهشت و ک  نیریراجع به معاد به لحاظ پاداش ش  یدر مسائل کالم  یزمان  زمی»پلورال
 ی او باطل، خُلق ناپسند و عمل او ناصواب باشد گرفتار عذاب اله  دهیکه عق  ی... ممکن است کسگرددیم

داشت؛  یعمل مخالف ا یخالف  یرأ یمرتفع است؛ مثالً اگر کساز موارد عذاب خدا  یارینشود، چون در بس
به    یجهل به موضوع، جهل قصور  ق،یدر تطب  یخطا  ان،یمخالفت بر اثر سهو و نس  ن یآن خالف و ا  کنیل

 ی شخص   نیعلم و عمد. چن  یبود نه از رو  یاستضعاف فکر  ر یحکم، اضطرار، اجبار، اکراه و مانند آن نظ
از موارد مخالفت پرداخته است«   یاریمعروف »رفع« به ارتفاع عذاب از بس  ثیحد  رایز  شود،یعذاب نم

 . (212: 6، جانهم)
 نی. استندیحق ن نیاست که مومن به د یکسان یبرا یاستحقاق نجات اله یبرا یمقدمه ضرور نیبحث جهل مهمتر نیبنابرا
 شده است.   قتیناتوان به درک حق قت،یدرک حق یمعناست که فرد با وجود تالش برا ن یجهل به ا

نکرده باشد اما به    یاهکوت  م یبه صراط مستق  دنیرس  یخود برا  افتیکه در ره  یهودیو    یحی»پس فرد مس
خواهد   نیا  زیمعذور است. احتجاج او ن  یول  ستیاسالم ن  م ینبرده باشد بر صراط مستق  یاسالم پ  تیحقان

 م یمعذور بودن با بر صراط مستق  رایآشکار نشد ز میاسالم برا عتیشر تی حقان یود که من تالش کردم ول ب
اما به    روندیکفار مستضعف به جهنم نم  روندیافراد معذور هستند به جهنم نم  از  یلیخ...  بودن تفاوت دارد

قادر   ریغ  یسن  كیاست. ممکن است    گریبودن مطلب د  میمطلب است و بر صراط مستق  كیجهنم نرفتن  
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 م یاز آن است که در صراط مستق  ریبر تفحص تسننش را ادامه بدهد و به جهنم هم نرود. جهنم نرفتن غ 
  .( 351: 1376 ،یآمل ی)جواد «است

  ی آمل  یکه در نظر جوادشد    انیو نجات ب  یبطور کل  تیدرباره بحث هدا  نیاز ا  شیاست که پ  یموضوع بر اساس نگرش  نیا
 .است كیتشک یدارا نیو بنابرا یاست نه قرارداد ینیتکو یامر

در بحث هدایت و نجات مؤمنانه هم متبلور شده و خود را در بحث ایشان   ت،یدر مورد حقان یآمل یجواد ۀانیانحصارگرا رویکرد
اند به موضوع لطف عام و  بحث قاعده لطف که متکلمان آن را مطرح کرده  یآمل  یلطف نشان داده است. به نظر جواد  ۀقاعد  ۀدربار
از مردم    یبه برخ  ام یاست که اگر پ  نیو چن  پردازد یها مانسان   تیهدا  یشدن آنها برا  ختهیو برانگ  اءیانب  قیخداوند از طر  یگرتیهدا
به   تیکردند و اکثر  افتیرا در  امیاما اگر پ  ؛در امان هستند  فریها مصداق جهل قاصر خواهند بود که صرفا از عذاب و کآن  دینرس
متکلمان    گریبرخالف نظر د  یآمل  ی. جواددابی  رییحق تغ  نیکه د  ستی معنا ن  نیاکنند به    یآن خوددار  رش یاز پذ  ییهازه یو انگ  لیدال 

  ی که بر اساس نظر قرآن لطف عام به معنا  داردیم  ان یب  نگونهی ا  کنند،ی که از قاعده لطف در جهت نجات حداکثر مردمان استفاده م
  ن ی و بنابرا  زنندیسر باز م  تیمردمان از راه هدا  ثرکه اک  کندیم   انیب  یاریبس  اتیبلکه برعکس آن آ  ستیحداکثر مردمان ن  تیهدا

  ه ینظر  د ییتأ  یبرا  یآمل  ی(. جواد558:  11، ج1385  ،همو)  ستی اکثر مردمان ن  ایهمه    یافتگی  تیهدا  یلطف عام در قرآن به معنا
  ن ی. همچنکندیاستناد م  افاتسوره ص  71سوره هود و    17سوره فرقان،    44  وسف،یسوره    106و    103  اتیلطف به آ  ۀخودش از قاعد

  .شده است نیاز افراد تضم یریکث یو گمراه تیسوره بقره هدا  26 هیکه بر اساس آ داردیم انیب
  ی سوره سبأ مومنان واقع   13 هیدر آ کسویقرآن از  یعن ی ؛ینه نسب  داندیآن م ینفس یرا به معنا هیآ نیکثرت در ا یآمل یجواد
خود کم   یکه مومنان به خود  دیآیمبر  ریدو تعب  نیاز ا  کندیم  تیرا هدا  یاد یخداوند عده ز  دیفرمایم  گرید  یو از سو  داندیرا کم م

و هم    دانینفس  ریکافران هم کث  نیشمارشان نسبت به کافران اندک است. بنابرا  شوندیم  دهیکه با کفار سنج  یاما هنگام  ستندین
 مانیمندند و حکو عمل صالح از حکمت بهره  مانیاز ا  یمند. البته مومنان بر اثر بهره اندینفس  ریمومنان فقط کث  یول  ینسب  ریکث

  گران یخود و بدون سنجش با د  یبه لحاظ درون گروه  یمومنان افزون بر کثرت کم  ور  ن یاست. از ا  ریاهل کوثر هر اندازه باشند کث
 .(108: 1383 ،همو) محرومند  یبرخوردارند که کافران و منافقان متکاثر از آن کثرت کوثر یاژهیو یو معنو یفیاز کثرت ک

و جوادی آملی در مسئله شمول نجات بر پيروان سایر    ییتحول قاعده لطف در دیدگاه عالمه طباطبا   ليتحل.  2
 ادیان

قاعده لطف در میان   نییتب  یرا برا  ریتوان تحوالت زمی  یآمل  یو جواد  ییعالمه طباطبا  ۀانیگراشمول  دگاهید  لیو تحل  یبررس  با
در استفاده از قاعده لطف در   یآمل  یو جواد  ییدیدگاه عالمه طباطبا  در.  های این دو اندیشمند بزرگ مسلمان بدست آورددیدگاه 

رو که خداوند انسان را در روز    نیبر طبق قاعده لطف از ا  رایاند زرا مدنظر قرار داده   انهیگرااست که موضعی شمول   تی بحث هدا
 لیتکم  یدو متفکر به نوع  ن ی. اشتراکات آراء اکند آشنا    تیهدا  قیبر او واجب است که انسانها را به طر  دهد،یعقاب و ثواب م  تامیق

استفاده از    آورد،یم  تیبحث ارکان و اسباب هدا  لیذ  یآمل  یاست. آنچه جواد   یآمل  یتوسط جواد  ییآراء عالمه طباطبا  عیو توس
 توانیم  ینوع  ه. بدهدینشان م  یبودن آن را از نظر فلسف  یو استدالل   ییآراء عالمه طباطبا  لیبحث فطرت انسان است که تکم

کردن   یضمن قاعده لطف و استدالل یینظر عالمه طباطبا عی در جهت  توس تی در هدا ییگراشمول در بحث  یآمل یگفت که جواد
قرابت   نیدر نجات است که در ع  ییگراشمول  یدو متفکر در ارائه نوع  نیا  ه ینظر  یمهم، مبنا  نیکالم و فلسفه است. ا  قیآن از طر

 .هست زین ییهاتفاوت یدارا
  ی و عمل صالح و اصطالح قرآن دیبه توح  مانیا  رینظ  یقرآن  میمفاه  ریتفس  ۀچی بحث قاعده لطف از در  یی منظر عالمه طباطبا  از

مطرح شود. بر اساس   تیبر اساس هدا  ییگراشمولاز    ینوع  زین  انیاد  تیضرورت است که در جنبه حقان  نیا  یدارا  نیمستضعف
. اما از نظر  آوردی م ینجات انسانها را در پ یبرا یحداکثر جیقاعده لطف، نتا  ت،یاست که در بحث نجات و معذور ییگراشمول  نیا

نوع  یآمل  یادجو به  م  یعیتشر  تیو هدا  ینیخاص تکو  تیبه دو نحو هدا  ت،یدر بحث هدا  یقاعده لطف    ن ی بنابرا   شودیبحث 
عام مردم توجه داشت    یبرا  یعن ی  یع یت تشری افراد محدود و سپس هدا  یخاص برا  تیبه عنوان هدا  ینیخاص تکو  تیموضوع هدا

 ی بجا   زیاساس است که قاعده لطف در بحث نجات ن  نی. بر طبق همدهد یم  جهیرا نت  انیاد  تیضمن حقان   انهیانحصارگرا  یجیو نتا
آنرا    جات،ن  ن یبودن ا  یضمن قبول حداکثر  یآمل  یو جواد  انجامدی موضوع م  لیافراد را مدنظر قرار دهد به تحو  یآنکه حداکثر نسب

و   یفلسف-یکالم  هیدرباره نجات متضمن نظر  ییعالمه طباطبا  هیاشاره داشت که نظر  دیبا  انیم  نی. در انامدیم  یحداکثر نفس
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لطف بحث مهم   . قاعدهستیلطف ن  درباره قاعده  یفلسف - یکالم   کردیمعتقد به رو  یآمل  یلطف است، اما در مقابل آن جواد  ۀقاعد
منطبق با لطف   یحداکثر  یمنظر گمراه  نیاست. از ا  افتگانی  تی هدا  تیو موضوع کم  یاله  تیدرباره گستره هدا   فلسفی  –  یکالم

 ی حداکثر  ییگراشمول کندیم دیبه آن تأک یی. بر اساس قاعده لطف که عالمه طباطباستین ریپذ خداوند امکان یگرتیعام و هدا
بحث    یآمل  ینچه نزد جوادباشند. در طرف مقابل آ  تیهدا  ری در مس  دیبایمردم م  یکمّ  تیقابل اثبات است که بر اساس آن اکثر

مبحث، نجات صرفاً    نیاست که در ا  یو ذُکر   یبحث بلوغ فکر  کند،یم  هیدر نجات را توج  ییگراشمولو    تیدر حقان  ییانحصارگرا
و جهل سبب نجات است با    "یو ذُکر  یبلوغ علم"صرفاً امور مرتبط با    یآمل  یدر نظر جواد  نی نجات از عذاب سخت است. بنابرا

لطف    قاعده  یآمل  یجواد  ان ی. در بستیدر آن مطرح ن  یبحث نجات اکثر  یعن ی  ستیمطرح ن  ینجات از نظر کمّ   نیتفاوت که ا  نیا
 اهدر آن   زیبه پاداش ن  دیام  د،یعالوه بر نجات از عذاب شد  نانیمستضعف هستند و ا  یقرآن  انیمطرح است که به ب  یصرفاً در کسان
 ن ید  رش یافراد از پذ  تیبا لطف عام خداوند ندارد و اکثر  یرتیموضوع مغا  نیا  یآمل  یجواداست که به نظر    لیدل  نیهست به هم
عذاب نخواهند شد. نظر   امتیحق هستند، در روز ق  نیکه معذور در شناخت د  یکسان  یآمل  ی. به نظر جوادزنندیحق سر باز م
  ی حداکثر  ییگراشمول  یها برا که آن  یاهیاست اما رو  کسانینجات    یبرا  تیبه معذور  تناددر اس  یآمل  یو جواد  ییعالمه طباطبا

 .متفاوت است رندیگیم  یموضوع پ نیو اثبات ا یو حداقل 

 یريگجهينت
نجات و رستگاری برای پیروان سایر ادیان در عین اعتقاد به انحصار حقانیت و اعتبار به شمول  حقانیت از نجات و باور به    تفکیك

راه خود،  مسألدین  به  پاسخ  در  مسلمان  و  مسیحی  اندیشمندان  برخی  توسط  گسترده  به صورت  که  است  و   ۀحلی  ادیان  تعدد 
 نده یو جوادی آملی را بتوان نما  ییاست. از میان اندیشمندان مسلمان، شاید عالمه طباطبا  ههای ذیل آن در پیش گرفته شدپرسش
تعدد ادیان در فضای اندیشه اسالمی   ۀو نجات در پاسخ به مسأل  تیحقان  ان یم  یفوق به ارتباط علّ  هیدانست که برخالف رو  ینگرش

بایرانی قائل هستند. این پاسخ، نوعی تقریر از شمول   - خود را صرفاً    ۀگرایاناساس قاعده لطف است که نگرش شمول  رگرایی 
گرایی،  . در واقع، این تقریر از شمولاست  تیدرباره حقان  انهیگراشمول  اینجات نکرده و حاصل  نگرش انحصارگرایانه    ۀمتمرکز بر مسأل

نجات    ۀ خود از قاعده لطف را در عرص  ریتقر  یقطمن  جیبه نحوی نتا  ان،یاد  ییگراشمول  ایبدون ترک باور خود به حقانیت انحصاری  
تعدد ادیان است هر چند این پاسخ   ۀو جوادی آملی به مسأل  ییپاسخ مشترک عالمه طباطبا  ۀ. چنین نگرشی، جوهر کندیم  انیب

 استضعاف،لطف، بلوغ علمی و ذکری،    ۀ اشتراکات، از مبانی و رویکردهای گوناگون به مباحثی از قبیل قاعد  ۀرغم همواحد علی
سازد بررسی این حقیقت است که این تقریر قاعده  تحقیقات بیشتر در این عرصه را فراهم می   ۀفطرت و ... برخاسته است. آنچه زمین

شمول بر سایر    اند وحقانیت را مورد توجه قرار نداده  ۀ گرایی که اتفاقا مسألگرایی، در برابر سایر تقریرهای شموللطف در شمول
به لحاظ عقلی و همچنین به لحاظ انطباق با محتوای متن مقدس دینی از چه میزان    دهند،ینم  عیحقانیت توس  ۀ عرص  ه ادیان را ب

  قوت و اعتبار برخوردار است.
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 .5-8: 223شماره   پاسدار اسالم،(. انسان و دین. 1379) جوادی آملی، عبداهلل.

 .9-14: 227پور. شماره . تهیه و تنظیم: محمدرضا مصطفیپاسدار اسالم پلورالیزم دینی.(. 1379) جوادی آملی، عبداهلل.

 .9-5: 220-219ره . شماپاسدار اسالم . (. مرزهای ذات، صفات و افعال خداوند1379) جوادی آملی، عبداهلل.

 قم: نشر اسراء.  دین شناسی.(. 1380) جوادی آملی، عبداهلل.

 . محمد فراهانی. قم: اسراء.27ج  تفسیر تسنیم.(. 1391) جوادی آملی، عبداهلل.
 . قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء.شریعت در آینۀ معرفت(. 1372جوادی آملی، عبداهلل. )
 نوبت دوم، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء.  ن.رسالت قرآ(. 1375جوادی آملی، عبداهلل. )
 . 360-349 :(4)1، کتاب نقد .(. پلورالیزم دینی1376جوادی آملی، عبداهلل. )
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 . چاپ اول، علی اسالمی. قم: انتشارات اسراء. 6و 2و 1ج تسنیم تفسیر قرآن کریم.(. 1378جوادی آملی، عبداهلل. )
 قم: مرکز نشر اسراء.  یت در قرآن.هدا(. 1383جوادی آملی، عبداهلل. )
 . عبدالکریم عابدینی. قم: نشر اسراء. 14ج  تسنیم تفسیر قرآن کریم.(. 1387جوادی آملی، عبداهلل. )
 قم: مرکز نشر اسراء.  انتظار بشر از دین.(. 1391جوادی آملی، عبداهلل. )

 .سروش ن:تهرا دین. در پلورالیزم یا دینی پلورالیزم  .(1382) سیدحسن. حسینی،
 معارف. نشر دفتر ها.هدانشگا در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد قم: .ی(اسالم رویکرد با ( جدید کالم (. 1388) عبدالحسین. پناه،وخسر

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  مباحثی در کالم جدید.(. 1391شیروانی، علی و همکاران. )
 .55-74: (19)10. فلسفه دین(. بازسازی برهان تجربه دینی بر اساس دیدگاه پلنتینگا. 1391شیروانی، علی. )

 حوزه مدرسین جامعه اسالمى قم: دفتر انتشارات همدانى، موسوى باقردممح سید القرآن. تفسیر فی المیزان  (.1374حسین. )محمد طباطبایی،

 قم.  علمیه
 ، قم: اسماعیلیانالمیزان فی تفسیر القرآن(. 1412طباطبایی، محمدحسین. )

 . 49-78 (:3)1. مطالعات تفسیری(. پلورالیزم دینی ناسازگار با قرآن. 1389قدردان قراملکی، محمدحسن. )
، ی فلسفی )دانشگاه تبریز(ها مجله پژوهشهای دینی.  (. نسبت انحصارگرایی و معیارهای عقالنیت گفتگوی سنت 1398اهلل. )قربانی، قدرت 

13(27): 273-292 .DOI: 10.22034/jpiut.2019.33101.2305 

: (1)1،  الهیات تطبیقیلنتینگا در مورد تنوع ادیان،  (، بررسی و مقایسه دیدگاه عالمه طباطبایی و آلوین پ1389)  .فیضی، پریسا  ؛یزدانی، عباس
124-109. 
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