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چکیده
این نوشتار در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که از دیدگاه قرآن کر یم ،آیا دستیابی به
فالح و رستگاری در سرای ابدی منحصر در اعتقاد و پایبندی به دین حق است؟ به دیگر سخن،
کسانی که در آخرت از رستگاران و نجات یافتگان از شقاوت و عذاب بهشمار میآیند ،تنها از
میان گروندگان به دین یا آیین حق خواهند بود یا امکان رستگاری و نجات انسانهای باطل
اندیشی که به دین حق معتقد نشده و راه باطل را برگز یدهاند نیز وجود دارد؟ چه آیاتی از قرآن
کر یم بر این امکان یا عدم آن داللت دارند ،و در صورت امکان نجاتیابی این دسته از انسانها،
چه شرایطی برای آن بیان شده است؟
در پاسخگو یی به این پرسشها ،پس از بیان اجمالی سابقه این مبحث در میان پیروان ادیان،
واژه کفر و کافر در لغت ،و اصطالح آن در قرآن کر یم و نزد فقیهان مورد بررسی قرار گرفته؛
آنگاه نظری اجمالی به اظهارات موافقان و مخالفان افکنده شده ،دالیل قرآنی هر یك مورد
بررسی قرار گرفته است ،و در نهایت با تقسیمبندی باطل اندیشان به سه دسته :معاند ،مقصر و
قاصر ،دسته اخیر در حوزه اعتقادات از نجات یافتگان دانسته شدهاند.
واژگان کلیدی :کفر در قرآن؛ معاد در قرآن؛ قرآن و نجات؛ قرآن و تکثرگرایی دینی؛ پلورالیسم نجات.
* استادیار دپارتمان الهیات ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران.
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مقدمه
یکی از رویکردهایی که در عرصه پلورالیسم دینی ارائه میگردد ،شمول گرایی ( )Inclusivismیا
پلورالیسم نجات است .طرفداران این قرائت ،از نظر اعتقاد و معرفت ،دین خود را یگانه دین
حق می دانند اما لطف و عنایت الهی را گسترش می دهند و رستگاری و نجات را در پیروان
دین خود منحصر نمی کنند و با شرایطی پیروان سایر ادیان را نیز اهل نجات و مشمول رحمت
پروردگار میشمارند.
در جهان مسیحیت ،اولین بار پلورالیسم نجات در قرن نوزدهم توسط پاپ مطرح شد .تا پیش
از آن ،اعتقاد مسیحیان بر آن بود که انسانها تنها با پذیرش دین مسیح (ع) میتوانند به فالح و
رستگاری دست یابند؛ و برای دفاع از این شکل از انحصارگرایی خود به کالمی منسوب به
عیسی (ع) استناد میکردند که:
«هیچ کس بر خدا وارد نمی گردد مگر از طریق من( ».انجیل ُّ
یوحنا 1899 ،م)14 /6 :
بر اساس تعالیم ُّ
سنتی مسیحیت ،جز به واسطه فداکاری مسیح (ع) راه دیگری به سوی نجات
وجود ندارد؛ و حتی پیامبران بزرگ باید تا روز رستاخیز در «لیمبو» ( )Limboبه انتظار بنشینند
تا مسیح (ع) برای رهایی آنان اقدام کند1.

تعصبات ناروای مسـیحیان نسـبت بـه دیـن خـود موجـب گردیـد کـه مسـیحیان در
دوره قــرون وســطی رفتارهــای خشــن و ظالمانــه ای را بــا غیرمســیحیان داشــته
باشــند؛ و شــاید یکــی از عوامــل و انگیـزه هــای طــرح پلورالیســم نجــات از سـوی
پــاپ در ســال  1854م ـیالدی ،انزجــار از ای ـن گونــه برخوردهــا بــا مخالفــان ب ـوده
است( .پورجوادی)6 :1371 ،
از سوی دیگر جمعی از متفکران مسیحی برای مقابله با اندیشه انحصارگرایانه غالب در
مسیحیت ،در جستجوی راهی برآمدند که نجات غیرمسیحیان نیز می ُّسر گردد .این گروه ادعا
کردند ایمانی میتواند موجب نجات شود که فرد مؤمن به آن ،علیرغم داشتن هر دین دیگری،
 .1به اعتقاد مسیحیان« ،لیمبو» محلی است که در آن عذابی وجود ندارد و پیامبرانی از قبیل موسی (ع) و نیز کودکانی که
غسل تعمید نشدهاند در انتظار روز قیامت به سر میبرند( .نک :لگنهاوزن)96 :1379 ،
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مسیحیت را به صورت ناخودآ گاه و بالقوه پذیرفته باشد؛ و یا ایمانی باشد که میراث مشترك همه
ُّ
سنت های بزرگ دینی جهان است.
از طرفداران اندیشه شمول گرایی می توان به کارل رانر ( )Karl Rahnerاشاره کرد .او کسانی
را که مسیحی نیستند و پیرو ادیان دیگرند ولی صادقانه خداجو هستند« ،مسیحیان گمنام» و
اهل نجات میشمارد1.

جز کارل رانر ،از نو یسندگان دیگری که بر شمول گرایی تأکید داشتهاند میتوان به تو ین بی
( )Arnold Toynbeeو و یلفرد اسمیت ( )Wilfred Smithاشاره داشت.
باید دانست که نظریه شمول گرایی در میان پیروان ادیان ،عالوه بر گروهی از مسیحیان،
هوادارانی از پیروان دین یهود نیز داشته است؛ که در واقع در واکنش به انحصارگرایی افراطی حاکم
بر یهودیان بوده است .اندیشه انحصارگرایانه یهودیان که عالوه بر قائل بودن به حقانیت انحصاری
آیین خویش ،رستگاری و سعادت اخروی را نیز در انحصار خود میپنداشتند ،در آیاتی از قرآن
کریم تصریح و مذمت شده است .از جمله در سوره بقره در رد صریح این اندیشه به پیامبر اکرم

ُْ
َّ
َ َ ْ َ ُ
ْ َ ُ
(ص) دستور داده شده است که خطاب به آنان بفرماید« :قل ِإن کانت لک ُم ﭐ َّلدا ُر ﭐل َئا ِخ َرة ِع َند ﭐلل ِه
َخال َصة ِّمن ُدون ﭐ َّلناس َف َت َم َّن ُوْا ﭐ ْل َم ْو َت إن ُک ُنت ْم َصادق َ
ین ؛ بگو :اگر خانه آخرت نزد خدا مخصوص
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ

برای شماست نه (سایر) مردم ،پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید( ».بقره)94 ،

ُ َ ْ َ َّ
َ ُ َْ
َ
َ َ
در آیهای دیگر ،در توصیف آنان میفرمایدَ « :وقالوا لن ْیدخل ﭐل َج َّنة ِإال َمن ک َان ُهودا أ ْو ن َص َاری
ت ْل َ
ک َأ َمان ُیه ْم ُق ْل َه ُاتوْا ُب ْر َه َان ُک ْم إن ُک ُنت ْم َصادق َ
ین ؛ و (یهود و نصارا) گفتند :هرگز کسی داخل
ِِ
ِ
ِ
ِ

بهشت نگـردد مگر آن که یهـودی و نصرانی باشد! این آرزوی آنهاست؛ بگـو :برهان خو یش

(بر این ادعا) را بیاور ید اگر راست میگو یید( ».بقره)111 ،
سپس در دو آیه بعد ،ادعای دروغین آنان را با بیانی دیگر تکرار و ضمن رد مجدد آن ،سخنانی مشابه

این ادعا از سوی دیگران تا آن هنگام را معلول نادانی قائالن آن معرفی میفرمایدَ « :و َق َالت ﭐ ْل ُیه ُ
ود َل َ
یس ِت
ِ
َ ُ ْ ُْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ
ود َعلی شیء وهم یتلون ﭐل ِکتاب کذ ِالک قال
ﭐ َّلن َص َاری َعلی شیء وقال ِت ﭐلنصاری لیس ِت ﭐلیه
 . 1نک :هیک.303 :1375 ،
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َّ

َ

َ

َْ َ

َ َّ

ُ

ْ

َ ْ

ْ ُ

یامة ف َیما ک ُانوا فیه یخ َتلف َ
ْ ُ َ
َ
ُ ْ َ َُ َ
َ
ون؛ و یهودیان
ﭐل ِذین ال یعلمون ِمثل ق ْو ِل ِه ْم فـﭑلله یحک ُم بینه ْم ْیوم ﭐل ِق ِ ِ
ِ ِ ِ

گفتند :مسیحیان بر چیزی نیستند (و موقعیتی نزد خدا ندارند) ،و مسیحیان گفتند :یهودیان بر

چیزی نیستند (و موقعیتـی نزد خدا ندارند)؛ درحالی که آنان کتاب را تالوت میکنند (و بر بطالن
گفته خویش واقفند)( .نیز) کسانی که نمیدانند مانند گفته آنان را گفتند .پس خداوند در روز
قیامت میان ایشان در آنچه پیرامون آن اختالف داشتهاند حکم خواهد فرمود( ».بقره)113 ،
در برابر این عقیده انحصاری گروهی از یهودیان واکنش نشان داده ،به عفو مسیحیان حکم
کردند؛ که البته این گروه از سوی انحصارگرایان یهودی ـ که اکثریت یهودیان را شامل میگشت ـ
مرتد و خارج از شمار یهودیان دانسته شدند.
مسأله شمول گرایی در میان مسلمانان نیز مطرح بوده است؛ این که نجات و رستگاری به
مسلمانان اختصاص دارد یا پیروان سایر ادیان نیز می توانند اهل نجات باشند؟ آیا اعمال خیر
آنان می تواند سبب رستگاری آنان شود یا خیر؟ و....
این مسأله در مبحث عدل خداوند نیز قابل طرح است .به این معنا که آیا اعمال نیکی که از
غیر مسلمانان صادر می شود مورد پذیرش قرار می گیرد و استحقاق پاداش الهی را دارد یا خیر؟
اگر پذیرفته می شود پاداش آن با اعمال نیك مسلمانان چه تفاوتی دارد ،و اگر پذیرفته نمی شود
با عدل الهی چگونه سازگار است؟
نکته قابل توجه این که مسأله نجات ،جدا از بحث حقانیت ادیان است و پذیرش آن هیچ گاه
مالزم با حق دانستن ادیان دیگر نیست؛ چنان که بطالن پلورالیسم حقانی مستلزم بطالن
پلورالیسم نجات نمیباشد؛ و این دو مباحثی مستقل از یکدیگرند و به نظر می رسد این خلط
مبحث از سوی برخی از طرفداران حقانیت همه ادیان صورت پذیرفته است؛ آنجا که برای اثبات
حقانیت پلورالی به پلورالیسم نجات استناد کردهاند1.

در این نوشتار ،ابتدا به واژه شناسی کفر و کافر با توجه به نظرات اهل لغت ،آیات قرآن کر یم،
روایات اسالمی ،و نیز اصطالح فقها و متکلمان پرداخته؛ سپس ضمن برشمردن جمعی از
مخالفان و موافقان شمول گرایی ،دالیل قرآنی هر یك از آنان را بررسی کردهایم.
 .1نک :سروش.20 :1380 ،
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1ـ واژهشناسی کفر و کافر
برای دستیابی به دیدگاه قرآن کر یم نسبت به شمول گرایی ،الزم است ابتدا اصطالح «کفر» در
میان اهل لغت ،در اصطالح فقها ،و در لسان آیات قرآن مورد بررسی قرار گیرد ،و سپس مقصود
از کافرانی که به آنان وعده عذاب داده شده است ،تبیین گردد.
 -1-1در لغت:
«کفر» در لغت به ستر و پوشانیدن معنا شده است; ابن منظور در «لسان العرب» میگو ید:
«کفر به فتح کاف ،به معنای پوشانیدن است؛ و «کفرت الشیء» یعنی آن را مستور
ساخته است ...و از همین روست که «کافر» را کافر خواندهاند ،ز یرا او نعمتهای
خدای عزوجل را مستور و پنهان کرده است( ».ابن منظور 1405 ،ق)5 /147 :
طر یحی در «مجمع البحر ین» کفر را به معنای جحد گرفته ،و اصطالح کافر را و یژه کسی
میداند که با وجود دالیل روشن ،منکر خداوند گردد1.

زبیدی نیز در «تاج العروس» می نو یسد:
َ
َ
ُ
«اصل واژه «کفر» از «کفر» به فتح کاف است که مصدر «کفر» است که آن به معنای
« َس َتر» است( ».زبیدی 1414 ،ق)3 /534 :
از همین رو به «کشاورز» و «شب» نیز کافر گفته می شود; ز یرا کشاورز بذر را در ز یر خاك،
و شب اشیای خارجی را در تاریکی خود می پوشاند .همچنین این کلمه در مورد «ابر تاریك»،
«زمین»« ،قبر» و «گیاه» نیز استعمال شده است.
 -2-1در قرآن کر یم:
اما در آیات قرآن کر یم ،کلمه «کفر» و مشتقات آن بیش از پانصد مرتبه به کار رفته و معانی
مختلفی از آنها اراده شده است .به طور اجمال می توان هفت معنای ز یر را برای استعمال کفر
در قرآن بی ان نمود ،که پنج معنای اول مستفاد از کلمات امام صادق (ع) در این زمینه است2:

 .1نک :طریحی.3 /74 :1375 ،
 .2نک :مجلسی 1404 ،ق.100 /69 :
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َ

َّ
ََ
َ َََْ َ َ َ ُ
 .1نفی وجود خداوند؛ مانند آیه شر یفهِ « :إ َّن ال ِذ َین کف ُروا َس َواء َعل ْی ِه ْم أأنذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْم ت ْن ِذ ْر ُه ْم

ال ُی ْؤم ُن َ
ون؛ به درستی که کافران را برابر است که بیمشان دهی یا بیمشان ندهی( ،در هرحال به
ِ

خدا) ایمان نمیآورند( ».بقره)6 ،
 .2جحد و انکار خداوند؛ یعنی علیرغم علم به وجود خداوند ،او را انکار نمایند؛ مانند آیات:

ُْ ْ
ْ َ َّ ْ َ ُ ِّ
ُّ ْ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
الدن َیا
ات َر ِّب ِه ْم َو َع َص ْوا ُر ُسل ُه َوات َب ُعوا أ ْم َر کل َج َّبار َع ِنید؛ َوأت ِب ُعوا ِفي َه ِـذ ِه
«و ِتلك عاد جحدوا ِبآی ِ
َ
َ َ
ََ ْ
ْ
َ
ِّ َ
ل ْع َنة َو َی ْو َم ال ِق َی َام ِة أال ِإ َّن َعادا کف ُروا َر َّب ُه ْم أال ُب ْعدا ل َعاد ق ْو ِم ُهود؛ و آن (قوم) عاد است که

نشانههای پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگان او را نافرمان بودند و فرمان هر زورگوی
ستیزهجو یی را پیروی نمودند .و در این دنیا دوری از رحمت خدا به دنبالشان رفت ،و در روز
قیامت (نیز) .آ گاه باشید که همانا عـاد پروردگارشـان را کفر ورز یدنـد .آ گاه باشید که دوری
(از رحمت حق) است برای عاد ،قوم هود( ».هود)59-60 ،

َ ْ َُْ ُ
وک ْم ُأ َس َاری ُت َف ُاد ُ
وه ْم َو ُه َو
 .3ترك واجب و انجام فعل حرام؛ مانند آیه شر یفه ...« :و ِإن یأت
ون ب َب ْعض ْالک َتاب َو َت ْک ُف ُر َ
ُم َح َّرم َع َل ْی ُک ْم إ ْخ َر ُاج ُه ْم ۚ َأ َف ُت ْؤم ُن َ
ون ِب َب ْعض؛ و اگر به اسارت نزدتان آیند،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ایشان را فدیه دهید (و آزاد نمایید)؛ در حالی که بیرون راندن آنان بر شما حرام شده است .پس
آیا به پارهای از کتاب (تورات) ایمان میآورید و به پارهای کافر میشو ید؟» (بقره)85 ،

ُ
َ َ
براهیم َو َّال َ
سوة َح َس َنة في إ َ
کانت َل ُکم أ َ
ذین
 .4برائت و بیزاری جستن؛ مانند آیه شر یفه« :قد
ِ
ُ
َّ َ َ
َ
ََ ُ
ّ َُ ُ ُ َ ّ َ ُ َ
دون الل ِه کفرنا ِبکم ...؛ به راستی که ابراهیم
معه ِإذ قالوا ِلق ِ
وم ِهم ِإنا برآء ِمنکم و ِمما تعبدون ِمن ِ

و یارانش برای شما سرمشق نیکو یی بودهاند؛ زمانی که به مردم خو یش گفتند :ما از شما و از
آنچه جز خدا میپرستید بیزار یم و به شما کفر ورز یدیم( ». ...ممتحنه)60 ،

َ َ َ
ََ
َ ْ
 .5کفران نعمت و ناسپاسی؛ مانند آیه شر یفه ...« :فل َّما َر ُآه ُم ْس َت ِق ّرا ِع ْن َد ُه قال َهذا ِم ْن فض ِل
َ
ُ
ََ َ
َ َ َ
َ
ْ ُ ْ
ََ ْ ُ َ َ ُْ
َر ِّبي ِل َی ْبل َو ِني أأشک ُر أ ْم أ کف ُر ۖ َو َم ْن شک َر ف ِإ َّن َما َیشک ُر ِل َنف ِس ِه ۖ َو َم ْن کف َر ف ِإ َّن َر ِّبي غ ِنيّ ک ِر یم؛

پس زمانی که (سلیمان) آن (تخت بلقیس) را نزد خود مستقر یافت ،گفت :این از فضل

پروردگارم است تا مرا بیازماید که آیا شکر میگذارم یا کفر میورزم .و هرکس که شکر گذارد
پس تنها به سود خود شکر گذارده است؛ و هرکس کفر بورزد پس به درستی که پروردگار من
بینیاز و کر یم است( ».نمل)40 ،
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َْ

َ َّ
َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ ّ
وب َنا َوک ِف ْر َع َّنا َس ِّی َئ ِات َنا َوت َوف َنا َم َع
 .6پوشانیدن زشتی ها؛ مانند آیه شر یفه« :ر بنا فاغ ِفر لنا ذن

اْل ْب َر ِار؛ ای پروردگار ما! پس گناهانمان را برایمان بیامرز و زشتیهایمان را از ما بپوشان و ما را

همراه با نیکان قبض روح فرما( ».آل عمران)193 ،

َ
ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ
ُ َ َ ُ
ََ ُ
الدن َیا ل ِعب َول ْهو َو ِز َینة َوتفاخر َب ْی َنک ْم َوتکاثر ِفي
 .7کشاورز؛ مانند آیه شریفه« :اعلموا أنما الحیاة
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ّ ُ َّ َ ُ ُ َ
ون ُحطاما...؛ آ گاه
اْلمو ِال واْلوال ِد ۖ کمث ِل غیث أعجب الکفار نباته ثم ی ِهیج فتراه مصفرا ثم یک

باشید که زندگانی دنیا فق ط بازی و سرگرمی و زینت و فخرفروشی بین شما و زیاد کردن

مال ها و فرزندان است؛ و بسان بارانی ماند که (فزونی و سرسبزی ) روییدنی آن کشاورزان
را متعجب سازد ،سپس بخشکد پس آن را زرد بینی ،سپس خاشاك گردد( ». ...حدید)20 ،
 -3-1در اصطالح فقها:
معنای کفر در اصطالح فقهی کاربردهای متفاوتی می یابد که بررسی تفصیلی هریك از آنها
ُّ
در این مقال نمیگنجد 1.به طور اجمال می توان گفت که کفر در اصطالح فقها و متکلمان
معنای گستردهای یافته است و بر هرکس که منکر خدا یا ُّ
نبوت و یا یکی از ضروریات اسالم
باشد ـ در صورتی که بداند انکار آن ضروری به انکار خدا یا نبوت بازمیگردد ـ صدق
می کند؛ اعم از این که معاندُّ ،
مقصر و یا قاصر باشد .در حقیقت از نگاه فقیهان نسبت میان
کفر و اسالم ،نسبت « عدم و ملکه» است؛ به این بیان که کفر به معنای عدم اسالم است و
هر انسانی که مسلمان نباشد ،خواه ناخواه کافر خوا هد بود؛ چه عدم اسالم مستند به جحد
باشد یا مستند به جهل یا تردید.
به چند نمونه از کلمات فقها و متکلمان اشاره میشود:
 .1سید مرتضی در این باره تأکید میکند که« ،امت اسالمی بر این باور اجتماع کردهاند که
ایجاد خلل در خدای متعال در باب توحید و عدل او ،و نیز اخالل در شناخت نبوت فرستاده او
(ص) ،کفر بهشمار میآید .و در این زمینه تفاوتی میان جهل ،شك ،و یا باور به چیزهایی که به
حصول این شناخت ضرر میزند ،وجود ندارد( ».علم الهدی 1411 ،ق)534 :
 .1نک :قدردان قراملکی 267 :1376 ،ـ .293
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 .2از ابن ادریس نقل شده است که« ،وی هرکس را که به عقیده حق معتقد نباشد را محکوم
به کفر دانسته است( ».اشتهاردی 1417 ،ق)537 /2 :
 .3محقق حلی در شرایع مالك «در شناخت کافر را خارج شدن وی از اسالم ،یا ادعای
مسلمانی وی همراه با انکار یکی از ضروریات دین معرفی میکند در صورتی که منکر به ضروری
بودن آن علم داشته باشد( ».حلی 1408 ،ق)45 /1 :
 .4صاحب جواهر «ضمن کافر دانستن منکر ضروری دین ،آن را ویژه انکار کنندهای میداند
که بر ضروری بودن آن نزد دینداران اطالع داشته است( ».نجفی ،بیتا)49-48 /6 :
 .5شیخ انصاری در این زمینه تصریح می کند که« ،منکر اصول دین ـ همچون توحید و
رسالت ـ در هرحال کافر بهشمار میآید؛ و در این حکم تفاوتی نمیکند که منکر آن از روی عناد
همراه با علم ،یا بهخاطر شبهه و تردید انکار نماید( ».انصاری 1415 ،ق 324 /5 :و )352
 .6امام خمینی« ،در بیان نسبت منطقی میان کفر و اسالم ،تقابل این دو واژه را تقابل عدم و
ملکه میخواند و کافر و غیرمسلمان را مساوق میداند .از دیدگاه وی کسی که به خدا معتقد
ً
نیست ،هرچند به خالف آن یعنی نفی خدا نیز باور نداشته باشد و اساسا هیچیك از معارف دینی
و امور مخالف آن در ذهنش نقش نبسته باشد ،کافر بهشمار میآید .ایشان این عقیده را مرتکز
ذهنی متشرعه و مستفاد از ادله شرعی معرفی میکنند( ».خمینی 1389 ،ق)314 /3 :
 .7آیت الله منتظری« ،ضابطه کفر فقهی را انکار خدا ،شریك قرار دادن برای او ،انکار پیامبری
حضرت محمد (ص) ،شك در یکی از موارد ذکر شده و باقی ماندن بر شك ،و انکار ضروری دین
معرفی میکند؛ اما مورد اخیر را مشروط بر آن میداند که منکر بداند آن چیز ضروری دین است و
بداند انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوت بازمیگردد( ».منتظری ،31 :1381 ،مسائل)79-80 :
البته وی تصر یح میکند« ،اگر کسی ضروری بودن بعضی از احکام ضروری دین برای او ثابت
نشده باشد و براساس وجود شبهه آن را انکار نماید؛ به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به
صدر اسالم بداند یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین اساس آن را انکار نماید کافر یا مرتد
بهشمار نمیآید( ».منتظری ،582 :1381 ،مساله )3210
بنابراین موارد استعمال کلمه «کفر» مختلف میباشد و در هرعرصهای در معنایی خاص به
کار رفته است .آنچه در اینجا محل بحث است ،کفر به معنای اعتقادی است؛ یعنی کفری که
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به موجب نفی یا انکار خدا یا ُّنبوت حضرت ُّ
محمد (ص) پدید میآید و شامل همه غیرمسلمانان
ـ اعم از اهل کتاب یا غیر آنان ـ میگردد.
سؤالی که در این باب مطرح میشود این است که آیا همه کافران به این معنا ـ اعم از معاند،
ُّ
مقصر و قاصر ـ دچار عذاب الهی میشوند و آیات عذاب شامل آنان میگردد؟ آیا نجات و
رستگاری و یژه مسلمانان صالح است یا پیروان سایر ادیان و مکاتب نیز که پایبند به اصول دینی
و اخالقی خود هستند و هیچ گونه عناد یا تقصیری در عدم پذیرش دین حق ندارند ،مشمول
رحمت پروردگار و اهل فالح و رستگاری خواهند بود؟

 .2دالیل قرآنی شمـول گرایی
آیات متعددی از قرآن کر یم بر معذور بودن انسانهای جاهلی داللت دارد که در جهل خود
تقصیر نداشتهاند .این آیات بیش از همه بر دو شرط «عقاب بعد از بیان» و «عقاب به تکلیف
مقدور» برای مؤاخذه الهی تأکید دارند؛ و برخی دیگر بر معذور بودن کسانی که پیام الهی به آنان
نرسیده یا توانایی راهیابی به حقیقت را نداشتهاند ،داللت میکنند.
 -1-2عقاب بعد از بیان
آیاتی از کتاب خدا با اشاره به عذابهایی که برای امتهای پیشین نازل گردید ،بر اتمام حجت
بر آنان توسط رسوالن الهی قبل از فرود آمدن عذاب تاکید شده است .همچنین در آیاتی به
همین اتمام حجت نسبت به کسانی که در آخرت در دوزخ معذب خواهند بود ،تصر یح شده
ً
است .ذیال به برخی از آنها اشاره میشود:
ُ

ّ

َ

بین ّ
 .1در سوره اسراء تصر یح شده است« :و َما ک ّنا معذ َ
حتی نبعث رسوال؛ و ما عذاب کننده

نبودهایم تا اینکه فرستادهای را مبعوث نماییم( ».اسراء)15 ،
از آیه شر یفه این گونه استفاده می شود که خداوند تا بر مردمان اتمام حجت نکند و رسولی
نفرستد ،آنان را به عذاب دچار نمیکند .بنابراین ،این آیه به اصل عقلی مرتکز در اذهان همه
انسانها اشاره دارد که عقاب بدون بیان قبیح و ناشایست است.
مرحوم عالمه طباطبایی در اشکال به این استدالل ،مقصود از عذاب در این آیه شریفه را
مطلق عذاب ـ اعم از دنیوی و اخروی ـ نمی داند؛ بلکه معتقد است مراد از آن عذاب دنیوی
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است .او تایید بر این امر را عالوه بر ظاهر سیاق آیات قبل و بعد از این آیه ،سیاق نفی در «
ُّ
ُّ
ُّ
و ما ُّکنا معذبین» معرفی می کند؛ چرا که نفرمود« :لسنا معذبین» یا «النعذب» و یا «لن
ُّ
ُّ
نعذب»؛ و تعبیر به« :ما کنا معذبین» استمرار نفی آن در گذشته را افاده میکند و میفهماند
که ُّ
سنت الهی جاری در امت های گذشته بر این بوده است که هیچ امتی را عذاب نمیکرد
مگر پس از آن که رسولی به سویشان می فرستاد .در حقیقت خداوند به خاطر رحمت
واسعه اش عذاب دنیوی را مقید به بعث رسوالن و انذار آنان کرده است؛ هرچند میتوانست
ُّ
این قید را نیاورد .بنابراین جمله« :ما ُّکنا معذبین» به معنای «واقع نشدن» عذاب است نه
«جایز نبودن» آن؛ و در مقام امضای حکم عقل مبنی بر «قبح عقاب بالبیان» نیست .گذشته
از این که داللت این آیه تنها در مسائل فروع دین است که حق و باطل آن جز از طریق ارسال
رسوالن به دست نمیآید؛ اما در مسائلی که از ضروریات عقل است و در آنها نیازی به ُّ
نبوت
و رسالت نیست ،عقل به تنهایی پذیرندگان آنها را مستحق پاداش و منکرین آنها را مستوجب
عقاب میداند( ».طباطبایی 1397 ،ق)60-59 /13 :
مضمون همین ایراد در تفسیر «مجمع البیان» نیز مشاهده میشود1.

در پاسخ به این اشکال میگوییم :گرچه آیه شریفه در مقام بیان علت عذاب ُّامتهای پیشین
است ،اما از آن اصلی کلی قابل استفاده است که عذاب نازله از سوی خداوند هنگامی است که
َّ
حجت بر معذب تمام شده باشد .به عبارت دیگر اگر هم این نظر را بپذیریم که آیه به امتهای پیشین
و به موضوعات غیر عقلی ارتباط دارد ،باز استدالل ما به آیه شریفه را مخدوش نمیکند؛ زیرا:
اوال :امتهای پیشین خصوصیتی در این زمینه نداشتهاند که حکم مورد اشاره در آیه به آنان
اختصاص داشته باشد ،و به طور قطع آیه در مقام آن نیست که بفرماید از این پس امت ها را
بدون ارسال رسول دچار عذاب میکنیم.
ثانیا :گرچه حق و باطل در مسائل و موضوعات غیر عقلی دین ،تنها از طر یق ارسال رسوالن
و پیامبران قابل دستیابی است و مسائل عقلی از دلیل عقل به تنهایی به دست میآید ،اما وظیفه
اصلی پیامبران بیدار کردن ضمیر ناخودآ گاه آدمیان و ارشاد آنان به حکم قطعی عقل بوده است؛
 .1نک :طبرسی 1379 ،ق.404 /3 :
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و لذا مهمتر ین بخش از رسالت آنان را دعوت به توحید تشکیل میداده که حکمی عقلی است
و از فروع دین به شمار نمیآید.
ً
گذشته از این که اگر فرضا ارسال رسل را و یژه فروع دین بدانیم ـ که البته آیات قرآن خالف
آن را ثابت میکند ـ قاعده عقلی قبح عقاب بالبیان را نیز می توان از آیه استفاده نمود؛ ز یرا وقتی
عقاب در مسائل غیر عقلی موقوف به بیان رسوالن است ،در موضوعات عقلی نیز موقوف به
تمام بودن دلیل عقل است .به عبارت دیگر قبح عقاب بالبیان ،اعم است از بیان رسوالن ظاهری
یا بیان رسول باطنی .و در هر دو مورد وقتی عقاب محقق خواهد شد که بیان به صورت تمام و
کمال به انسان رسیده باشد .و مناطی که آیه در مورد امور نقلی و رسوالن ظاهری بیان کرده ،در
مورد امور عقلی و رسول باطنی نیز قابل استنباط است.
ثالثا :اگر عدم عذاب امتهای پیشین قبل از بعث رسوالن را به خاطر رحمت واسعه الهی
ُّ
بدانیم نه قبح عقاب بالبیان ،این رحمت خداوند تنها در مورد امور مسلم عقلی که نیازی به
ارسال پیامبران نداشته ،صادق است؛ ز یرا عقاب در امور غیر عقلی المحالة باید پس از بیان
رسوالن باشد .و در امور عقلی نیز زمانی عقاب جایز است که حکم عقل قطعی و بیان آن رسا
و قابل دستیابی برای همه عقال باشد .و این ،همان قاعده قبح عقاب بالبیان است .و آیه شر یفه
در مقام تأکید آن است که نه تنها عقاب ما پس از بیان حکم قطعی عقل بوده ،بلکه پس از بیان
رسوالن و پیامبران نیز بوده است و ما امتهای گذشته را قبل از بیان ،عقوبتی نکردهایم.
َّ َ
ْ
َ َ َ َ َّ ُ
یضل ق ْو َما َب ْع َد ِإذ
 .2نظیر آیه فوق ،آیهای است که در سوره توبه میفرماید« :و ما کان الله ِل ِ
َّ ُ ِّ َ
تی َیبی َّن َل ُهم َّما َّیت ُق َ
َه َد ُئه ْم َح َ
ون ِإ َّن الل َه ِبکل ش ْیء َع ِلیم؛ و اینگونه نبوده است که خداوند گروهی
ِ

را پس از آنکه هدایتشان نمود گمراه کند مگر آنکه برای ایشان آنچه را که (باید) پروا کنند ،بیان
نماید .بهدرستی که خداوند به هرچیز بسیار دانا است( ».توبه)115 ،

از چگونگی بیان این آیه شر یفه ،بهو یژه از عبارت« :و ما کان الله» ،بهدست میآید که شایسته
مقام ربوبی نیست که به گمراهی یا تباه و ضایع شدن قومی حکم فرماید به این وجه که اسم
ضاللت بر ایشان نهد و بدون امر و نهی مؤاخذه فرماید ،مگر آنکه پیش از آن ،آنچه را باید به آن
عمل یا از آن پرهیز نمایند ـ از واجبات و محرمات ـ برای ایشان بیان نماید.
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از کلبی نقل شده است :هنگامی که برخی از شرایع اسالم ـ مانند تحو یل قبله ـ نسخ شد و
گروهی از نسخ آن آ گاه نبودند و به همان دستور نخست و قبل از نسخ عمل میکردند و این
بیاطالعی تا زمان مرگ آنان ادامه داشت ،عدهای از مسلمانان وضع آنان را از رسول خدا (ص)
پرسیدند .خداوند این آیه را نازل فرمود یعنی :خداوند کسانی را که اطالعی از نسخ حکم نداشتند
و به همان حکم نخست عمل میکردند عذاب نکند تا وقتی که حکم دوم را بشنوند و با این حال
بدان عمل نکنند که در این صورت عذاب خواهند شد1.

ٔ
شان نزولهای دیگری نیز برای این آیه ذکر شده است که همگی معنای مستفاد از آن را
بهخوبی ٔتایید میکند2.
 .3در سوره قصص نیز در بیان علت هالکت امت های پیشین تصریح می فرمایدَ « :و َما
ُ
ُ َ
ُ
َ
َ ُْ
َ
َک َ
ان َر ُّب ك ُم ْه ِل ك ال ق َر ی َح َّت ی َی ْب َع ث ِف ي أ ِّم َها َر ُس وال َی ْت ل و َع ل ْی ِه ْم َآی ِات َنا ۚ َو َم ا ک َّن ا ُم ْه ِل ِکي
ْال ُق َر ی إ َّال َو َأ ْه ُل َها َظال ُم َ
ون؛ و پروردگار تو هرگز ویرانگر شهرها نبوده است تا این که در مرکز
ِ
ِ

آنها پیامبری را مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز شهرها را ویران نکردیم

مگر آن که اهلش ظالم بودند( ».قصص)59 ،
این آیه نیز همچون آیه گذشته عذاب و کیفر خداوند را بر اتمام حجت و برانگیختن رسوالن
متوقف کرده است3.

مرحوم عالمه طباطبایی در توضیح آیه فوق تأکید میکند که «در آیه شر یفه ُّ
سنت الهی در
نابودی شهرها و انقراض اهل آنها بیان شده است؛ و آن ُّ
سنت این است که عذاب استیصال و
انقراض هیچ گاه از خدای متعال صادر نشده مگر بعد از آن که حجت را بر آنان تمام کرده باشد؛
یعنی رسولی به سو یشان فرستاده باشد تا آیات خدا را بر آنان بخواند ،و آنان آن رسول را تکذیب
کرده و به آیات خدا کفر ورز یده باشند( ».طباطبایی 1397 ،ق)62 /16 :
 .4در سوره ملك گفتگوی میان اهل دوزخ و فرشتگان عذاب نقل شده است ،و میخوانیم:
 .1نک :طبرسی.225 /11 :1360 ،
 .2نک :حسینی شاه عبدالعظیمی.221-220 /5 :1363 ،
 .3نک :شبر 1412 ،ق392 /1 :؛ فیض کاشانی 1399 ،ق.98 /4 :
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ُ َّ ُ ْ
َ َ َ َ َّ
ُْ
َ ُ َ َ
َ
ََ َ َ ََ ْ ُ َ
«...کل َما أل ِقيَ ِف َیها ف ْوج َسأل ُه ْم خ َزن ُت َها أل ْم َیأ ِتک ْم ن ِذیر ،قالوا َبلی ق ْد َج َاءنا ن ِذیر فکذ ْب َنا َوقل َنا َما
َ َّ
َ َّ
ََ َ
َ
َن َّزل الل ُه ِم ْن شيْء ِإ ْن أ ْن ُت ْم ِإال ِفي ضالل ک ِبیر؛ هر زمان که گروهی در آن (دوزخ) افکنده شوند،

نگهبانان آن از آنها میپرسند :مگر بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟ گویند :چرا ،بیم دهنده
به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم :خداوند چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی
بزرگی هستید( ».ملك)9-8 ،
از آیه شر یفه استفاده میشود که نگاهبانان جهنم برای اینکه توهم عقاب بالبیان در میان
نباشد از دوزخیان میپرسند که مگر حجت بر شما تمام و ابالغ بیان نشده بود؛ و آنان ضمن
اعتراف به آن ،به عناد و تکذیب خود اشاره میکنند .در آیات دیگری نیز همین مضمون تکرار
شده است و همه دوزخیان به وجود حجت و ارسال رسل اعتراف دارند؛ و در آیهای مشاهده
نشده است که جهنمیان علت گناه خود را عدم وجود «حجت» و «بیان» اعالم کنند.
در روایتی ،صدوق به اسناد خود از ابوبصیر نقل میکند که از حضرت امام صادق (ع) علت
برانگیختن رسـوالن به سـوی مردم سؤال شد؛ حضرت در پاسخ ،ضمن اشاره به آیه شر یفه:
َّ

ُ

َ

َّ

«ل َئال َیک َ
ون ِل َّلن ِاس َعلی الل ِه ُح َّجة َب ْع َد ُّالر ُس ِل» (نساء )165 :فرمودند:
ِ

ُّ
ُّ
ُّ
«و لئال یقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر ،و لیکون حجة الل ه علیهم .اال تسمع الل ه
ُّ
عزوجل یقول حکایة عن خزنة ُّ
جهن م واحتجاجهم علی اهل النار باالنبیاء
ُّ
ُّ
والرسل« :الم یأتکم ٌ
ُّ
نذیر  ،قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذ بنا و قلنا ما ُّنزل الل ه من
ُّ
شیء ،ان انتم اال فی ضالل کبیر».؟ » (عروسی حویزی 1415 ،ق:)381 /5 :
«و به خاطر این که مردم پس از ارسال رسوالن نگویند که ما را بشارت دهنده و
بیم دهنده ای نیامد ،و به این دلیل که حجت خداوند بر آنان تمام شده باشد .آیا
نشنیده ای که خداوند ،کالم نگهبانان دوزخ را حکایت کرده ،احتجاج آنان بر
دوزخیان به واسطه پیامبران و رسوالن را نقل می کند و از قول ایشان می فرماید:
«مگر بیم دهن ده الهی به سراغ شما نیامد؟ گویند :چرا ،بیم دهنده به سراغ ما آمد
ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم :خداوند چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی
بزرگی هستید».
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 -2-2عقاب به تکلیف مقدور
در آیاتی دیگر ،به این امر تصر یح گردیده که تکلیف خداوند به امر مقدور تعلق میگیرد؛ و بدیهی
است بر امری که نسبت به آن تکلیفی نیست ،عقابی نخواهد بود.
ّ

ّ

ّ

ازجمله در سوره بقره تصر یح شده است« :ال یکلف الل ُه نفسا اال ُو َ
سعها؛ خداوند هیچ کس

را جز به اندازه تواناییاش تکلیف نمی کند( ».بقره)286 ،
از این آیه استفاده میشود که تکلیف بر هرکس متناسب با توانایی او است و عقوبت بر امر
غیرمقدور صورت نمیپذیرد؛ و علم و شناخت به تکلیف الهی نیز شرط اول برای وسع و توانایی
به شمار میآید و از آنجا که کافر جاهل به تکلیف خود شناختی ندارد و در این عدم شناخت نیز
قاصر است ،از ناحیه خداوند عقوبتی متوجه او نخواهد بود.
جاحظ در استناد به این آیه شر یفه معتقد است« :کسی که سعی و تالش خود را کرده ولی به
دین اسالم هدایت نیافته است ،معذور است؛ و چگونه میتوان او را به چیزی مکلف نمود که
خارج از توانایی او است و به چیزی عذاب نمود که در آن از ناحیه او تقصیری رخ نداده است؟»1

عالمه طباطبایی نیز با تمسك به این آیه شر یفه ،تاکید میکند که «مطلب حق ،دین حق و
هرحق دیگری که انسان از آن غافل باشد ،در وسع و توانایی انسان نیست و خدای تعالی هم
کسی را از آن بازخواست نمیکند؛ چنان که اگر مطلب حق ،دین حق یا هرحق دیگری اگر مورد
توجه انسان باشد ولی قدرت بر انجام آن را نداشته باشد آن نیز در وسع آدمی نیست و خداوند
در مورد آن بازخواستی ندارد .و این آیه شر یفه همان گونه که تکلیف را در جایی که خارج از
وسع باشد برمیدارد ،ضابطهای کلی در تشخیص معذوریت به دست می دهد؛ و آن ضابطه کلی
این است که انجام ندادن تکلیف مستند به اکتساب و اختیار انسان نباشد و خودش در این ترك
وظیفه دخالتی نداشته باشد .بنابراین کسی که بهکلی از دین غافل است اگر بعد از علت یابی
معلوم شود که جهل یا غفلت و یا ترك وظیفهاش مستند به او نیست ،ترك وظیفه را هم مستند به
او نمیباشد و او گناهکار شناخته نخواهد شد؛ چرا که به علت استکبار از حق و یا انکار حق
در مخالفت و گناه ُّ
تعمد نداشته است( ».طباطبایی 1397 ،ق)52 /5 :
 .1نک :جرجانی 1412 ،ق.308 /8 :
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 -3-2معذور بودن مستضعفان
در آیهای دیگر ،کسانی را که توانایی راهیابی به هدایت و دسترسی به حقیقت نداشتهاند،
«مستضعف» نامیده؛ آنان را معذور و از عذاب اخروی بدین جهت ،مصون دانسته است.

َ ُ
َ ُ
َّ َ َّ
ْ َ َُ َ
َ ُ
َُْ
یم ک ْن ُت ْم ۖ قالوا
در سوره نساء میخوانیمِ « :إ َّن ال ِذ َین ت َوف ُاه ُم ال َمال ِئکة ظ ِال ِمي أنف ِس ِه ْم قالوا ِف
َ َُ َ َ ْ
َ
َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ ْ
یها ۚ فأول ِئك َمأ َو ُاه ْم
اج ُروا ِف
کنا مستضع ِفین ِفي اْلر ِض ۚ قالوا ألم تکن أرض الل ِه و ِاسعة فته ِ
َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
ون ِحیلة
النس ِاء وال ِولد ِان ال یست ِطیع
الر ج ِال و ِ
جهنم ۖ وساءت م ِصیراِ .إال المستضع ِفین ِمن ِ
َو َال َی ْه َت ُد َ
ون َس ِبیال؛ کسانی که فرشتگان روح آنان را گرفت ند در حالی که به خویش ستم کرده

بودند ،به آنها گفتند :شما در چه حال بودید؟ گفتند :ما در زمین از مستضعفان بودیم .گفتند:

مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزخ است و چه بد
بازگشت گاهی است .مگر مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که چاره جویی نتوانند و
راهی نیابند( ».نساء)98-97 ،
ّ

استثناء در عبارت« :اال المستضعفین من الرجال »...استثنایی منقطع است و افراد مستثنی
ً
قبال جزو افراد مستثنیمنه نبودهاند؛ و ستمکارانی که در آیه قبل به آنها اشاره شده ،تنها ُّادعای
ً
استضعاف داشتهاند و حقیقتا مستضعف نبودهاند.
این آیه شریفه به صراحت مردم مستضعف را از ورود به دوزخ استثناء کرده است .و در متن آیه
مقصود از «مستضعف» را تبیین میکند و میفرماید« :الیستطیعون حیلة و الیهتدون سبیال»؛
مردم مستضعف کسانی هستند که استطاعت ندارند و به هردلیل نمیتوانند استضعافی را که متوجه
ً
آنها است از خود بازگردانند؛ و راه به جایی نمیبرند .و ظاهرا مراد از سبیل در« :الیهتدون سبیال»
اعم از راههای محسوس و غیرمحسوس است.
صاحب تفسیر شر یف «المیزان» در تفسیر «مستضعفین» در این آیه شر یفه ،به این تعر یف
دست مییابد که« :مستضعف هرکسی است که نتواند محذوری را که مبتالی به آن است از خود
دفع نماید ».ایشان در ادامه به اشاره به اطالق این آیه شر یفه و آیات مشابه آن ،و استفاده
عمومیت علت از آن ،تاکید میکند که این معنا همان گونه که شامل مستضعفین مورد بحث
می شود که در سرزمینی قرار گرفتهاند که اکثر یت و قدرت در آنجا به دست کفار است و چون
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عالمی دینی نیست که معارف دین را از او بیاموزند یا محیط کفر و ترس از شکنجههای
طاقت فرسای کفار اجازه نمیدهد که به آن معارف عمل کنند و قدرت مهاجرت نیز ندارند یا به
خاطر این که فکرشان کوتاه است و یا گرفتار بیماری یا نقص بدنی یا فقر مالی و یا موانع دیگرند،
ً
همچنین شامل کسی هم میشود که اصال ذهنش به این معنا منتقل نمی شود که دینی هست و
معارف دینی ثابتی وجود دارد و باید آن معارف را آموخت و مورد عمل قرار داد .هرچند این
شخص عنادی با حق ندارد و اگر حق به او برسد از قبول آن استکبار نمیورزد و اگر حقانیت
مطلبی برایش روشن شود از آن پیروی میکند؛ اما حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفی
دست به دست هم داده و نگذاشته است که این شخص به دین حق بگراید .چنین کسی نیز
مستضعف است و مصداق استثنای در آیه است .با این تفاوت که اگر این شخص نمی تواند
چارهجو یی کند و راه به جایی برد از این جهت نیست که راه را تشخیص داده ولی به علت احاطه
دشمن قدرت رفتن ندارد ،بلکه از این جهت است که عاملی دیگر ،یعنی غفلت او را به
استضعاف کشانیده است؛ و روشن است که با وجود غفلت ،دیگر قدرت معنا نمییابد و با
وجود جهل دیگر راه هدایت تصور نمی شود( ».طباطبایی 1397 ،ق)51 /5 :
2ـ 4ـ رسیدن پیام الهی ،شرط اصلی عقاب
از برخی دیگر از آیات شر یفه به دست میآید که از شرایط اصلی عقاب اخروی ،رسیدن پیام و
انذار خداوند به معاقب است .ز یرا بدون رسیدن پیام ،انذار متصور نیست؛ و بدون انذار ،عقاب
قبیح بهشمار خواهد آمد.
ُ

َ

َ
أوحی ِا َّلی هذا القرآن النذرکم ِب ه و َم ن َبل غ...؛ و این قرآن
در سوره انعام آمده است« :و

به من وحی شده است تا به وسیله آن شما و هر آن کس را که (قرآن) به او رسیده ،هشدار
دهم( ».انعام)19 ،
ُ
اکثر ُّ
مفسر ین « َمن بلغ» را عطف بر ضمیر «کم» در «النذرکم به» کردهاند؛ 1به این معنا که

این قرآن به من وحی شده است تا به وسیله آن شما ـ یعنی کسانی که پیامبر اکرم (ص) آنان را
هنگام نزول قرآن انذار میفرمود ـ و هر آن کس را که پیام وحی به او برسد ،انذار دهم.
 .1نک :طباطبایی 1397 ،ق35 /7 :؛ طبرسی 1379 ،ق181 /2 :؛ طوسی 1409 ،ق 92 /4 :و فیض کاشانی 1399 ،ق.111 /2 :
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برخی دیگر از ُّ
مفسران ،جمله« :و من بلغ» را در محل رفع و عطف بر ضمیر مستتر در« :النذر»
دانستهاند؛ که در این صورت مقصود از «من بلغ» امامان و اوصیای پیامبر میباشند که پس از
پیامبر بهوسیله قرآن مردم را انذار میکنند1.

گرچه برخی از روایات ،تفسـیر دوم را تأییـد مـیکننـد 2،امـا ظـاهر آیـه شـریفه و نیـز روایـات
متعــدد دیگــری بــا تفســیر اول موافقــت دارنــد؛ چنانکــه از پیــامبر اکــرم (ص) روایــت شــده
ّ

است که فرمود« :من بلغه ّانی ادعـو الـی ال الـه اال اللـه فقـد بلغـه؛ بـه هـرکس ایـن برسـد کـه
مــن بــه (کلمــه ):ال الــه اال اللــه دعــوت مــیکنم ،پــس بــهتحقیق (پیــام الهــی) بــه او رســیده
است( ».طوسـی 1409 ،ق)92 /4 :
و نیز در روایت دیگری آمده است که اسیرانی را به حضور رسول خدا (ص) آوردند؛
آن حضرت فرمود« :آیا به اسالم دعوت شدهاید؟» گفتند :نه .حضرت ایشان را رها کردند و
ُ

سپس این آیه را تالوت فرمودند« :و اوحی ّ
الی هذا القرآن النذرکم به و من بلغ»؛ آنگاه

فرمودند « :اینان را رها کنید تا به مأمن و دیار خود بازگردند؛ زیرا هنوز دعوت اسالم به
گوششان نخورده است( ».طباطبایی 1397 ،ق)55 /7 :
بر این اساس میتوان گفت ،آیه شر یفه فوق بر این نکته تصر یح دارد که کافران جاهل و
قاصری که پیام اسالم به آنان نرسیده است ،مشمول عذاب الهی نیستند.
از کسانی که در تفکیك میان کافر معاند و غیرمعاند به این آیه تمسك کردهاند ،ابنحزم اندلسی
از قدمای مکتب اعتزال میباشد3.

از مجموع این آیات به دست می آید که شمول گرایی و پلورالیسم نجات ـ به معنایی که گفته
شد ـ مورد تأیید قرآن کر یم است؛ و عالوه بر دالیل قرآنی ،به دلیل عقل و روایات نیز میتوان
استناد کرد ،که از موضوع بحث ما خارج است.

 .1نک :عیاشی 1380 ،ق 356 /1 :و قمی 1404 ،ق.195 /1 :
 .2نک :عیاشی 1380 ،ق.356 /1 :
 .3نک :ابن حزم 1395 ،ق.60 /4 :
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 .3دالیل قرآنی مخالفان شمول گرایی و نقد آنها
مخالفان شمول گرایی در استدالل به نظر یه عدم رستگاری پیروان سایر ادیان و مکاتب ،به آیاتی
از قرآن کر یم نیز استناد کردهاند ،که در ذیل به آنها پرداخته میشود:
 -1-3اسالم تنها دین پذیرفته نزد خدا
در آیاتی از قرآن کر یم ،اسالم تنها دین پذیرفته نزد خدا معرفی شده است؛ بهگونهای که تصر یح
شده است که اگر کسی دین دیگری را برگز یند ،از او مورد قبول واقع نخواهد شد و وی در آخرت
ّ

از ز یانکاران به شمار خواهد آمد 1.آیاتی همچون آیه شر یفهّ « :ان ّ
الد َین ِعند الله االسالم؛ همانا

َ ْ َ
ََ
دین نزد خدا فقط اسالم است( ».آل عمران )19 ،و آیه شریفهَ « :و َم ْن َی ْب َتغ غ ْی َر ِاإل ْسال ِم ِدینا فل ْن
ِ
ْ َ
َْ
ُیق َبل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي اْل ِْخ َر ِة ِم َن الخ ِاسـ ِر َین؛ و هـرکس جز اسـالم را بهعنوان دین برگزیند ،پس

هرگز از وی پذیرفته نگردد و او در آخرت از زیانکاران است( ».آل عمران )85 ،و آیه شریفه:
َّ َ

َ

ْ

ْ

َ

«ف َمن ِیر ِد الل ُه أن ْیه ِد ُیه یش َر ْح َص ْد َر ُه ِلال ْسال ِم؛ و هرکس را که خداوند بخواهد هدایت فرماید،
ُ َ ُ ْ َ
سینهاش را برای اسالم میگشاید( ».اعراف )125 ،و نیز آیه شریفهَ « :و َر ِضیت لک ُم اال ْسال َم

ِدینا؛ و برای شما اسالم را بهعنوان دین راضی گشتم( ».مائده)3 ،
 .1برخی از آیات قرآن که بر این مطلب تصریح دارند ،عبارتند از:
َ

ُْ

ُ َّ َ ُ

« .1قل یا أ َیها ﭐ َّلن ُاس ِإ ِّنی َر ُسول ﭐلل ِه ِإلیک ْم َج ِمیعا؛ بگو :ای مردم! من فرستاده خدا به سوی شما هستم ،همگی( ».اعراف)158 ،
ُ

ُ ِّ َّ

ُْ

ْ ْ

َ َ

َ َ ْ ََ

َ

ْ

َّ ْ َ

َ

ْ َ ُ

یین َءأ ْسل ْم ُت ْم فإ ْن أ ْسل ُموا فقد ﭐ ْه َت َد ْوا َّو إن َت َول ْوا فإ َّن َما َعل َ
َ « .2وقل للذ َین أ ُوتوا ﭐلک َت َ
اب َوﭐْل ِّم َ
یک ﭐل َبالغ؛ و به کسانی که کتاب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

داده شدهاند و امیها (که کتاب ندارند یا بیسوادند) بگو :آیا اسالم آوردهاید؟ پس اگر اسالم آوردند پس بهتحقیق هدایت
یافتند؛ و اگر روی تافتند ،پس همانا بر تو فقط رسانن (پیام) است( ».آل عمران)20 ،

َ َُ ُ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َُ َ ُ َ ُ َ َ
ُ
َ َ ََ
َ
َ
ین لک ْم َعلی ف ْت َرة ِّم َن ﭐ ُّلر ُس ِل أن تقولوا َما َج َاءنا ِمن َب ِشیر َوال ن ِذیر فق ْد َج َاءکم َب ِشیر َون ِذیر
اب قد جاءکم رسولنا یب
« .3یا أهل ﭐل ِکت ِ
َ
َّ َ ُ ِّ َ
َوﭐلل ُه َعلی کل شیء ق ِدیر؛ ای اهل کتاب! بهتحقیق رسول ما شما را پس از فاصله و فترتی از رسوالن آمد ،تا مبادا بگویید :ما

را بشارت دهنده و بیم دهندهای نیامد؛ پس همانا (اکنون) شما را بشارت دهنده و بیم دهندهای آمد( ».مائده)19 ،
َ ُْ َ

َّ

َ

ُ

ْ َ

ََ َ َ
َ
َ َّ
ون لل َعالم َ
َ َ َْ
ین َن ِذیرا؛ پر برکت است کسی که قرآن را بر بندهاش نازل کرد تا برای
« .4تبارک ﭐل ِذی نزل ﭐلف ْرقان علی عب ِد ِه ِلیک ِ ِ

جهانیان بیم دهنده باشد( ».فرقان)1 ،
ُْ

َ َْ ُ

َ

« .5قل یا أ َیها ﭐ َّلن ُاس ِإ َّن َما أ َنا لک ْم َن ِذیر ُّم ِبین؛ بگو :ای مردم! همانا من برای شما بیم دهندهای آشکار هستم( ».حج)49 ،
َ

ْ

َّ

ِّ ْ َ

َ َ ْ َ َ َ
اک إال َر ْح َمة لل َعالم َ
ین؛ و ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان( ».انبیاء)107 ،
ِ
« .6وما أرسلن ِ
َ

ْ

َّ َ َّ ِّ

َ

َ َْ

َ

َ

َ َ ْ َ َ َ
اک إال کافة ل َّلناس َبشیرا َو َنذیرا َولـک َّن أ کث َر ﭐ َّلناس ال ْیعل ُم َ
ون؛ و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
« .7وما أرسلن ِ

بشارت دهنده و بیم دهنده؛ ولی بیشتر مردم نمیدانند( ».سبأ)28 ،
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اگر گفته شود :مقصود از اسالم ،معنای اصطالحی آن ـ یعنی شر یعت محمدی (ص) ـ نیست،
ً
بلکه بهمعنای تسلیم و خضوع در برابر فرامین پروردگار است؛ در پاسخ گفته میشود :اوال :در
این فرض نیز با توجه به دعوت همه انسانها ازجمله اهل کتاب ،به شر یعت اسالم از سوی پیامبر
اکرم (ص) و آیات قرآن 1،تسلیم و خضوع در برابر خداوند تنها در پذیرش آیین محمدی (ص)
ً
مصداق مییابد .و ثانیا :هرچند اسالم در زمانهای گذشته در ایمان آوردن به ادیان سابق مصداق
مییافته است ،اما قرآن کر یم بر ناسخ بودن دین اسالم نسبت به ادیان گذشته داللت صر یح دارد:
َ ْ

َ

ْ

ْ

ِّ

ْ

َ

َ ِّ ُ َ ِّ َ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
َ
اب َو ُم َه ِیمنا َعل ِیه؛ و این کتاب
«وأنزلنا ِإلیک ﭐل ِکتاب ِبـﭑلحق مصدقا لما بین ید ِیه ِمن ﭐل ِکت ِ

(قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم؛ در حالی که کتب پیشین را تصدیق میکند و حافظ و مسلط

بر آن است( ».مائد)48 ،
در پاسخ به این استدالل میگو ییم :استدالل به اینکه اسالم تنها دین پذیرفته نزد خداست در
این مبحث ،خلط میان دو موضوع« :حقانیت ادیان» و «نجات بخشی ادیان» است؛ ز یرا
مدعیان شمولگرایی از میان مسلمانان ،منکر حقانیت انحصاری دین اسالم در تقابل با ادیان
سابق نیستند ـ مگر پیروان پلورالیسم حقانی ادیان که بر این دو مبحث از یك نوع دلیل آوردهاند،
که نقد آن در جای خود آمده است؛ 2بلکه ادعای آنان ،امکان رستگاری انسانهایی جز پیروان
دین راستین ،در صورت عدم عناد یا تقصیر از سوی آنان است .بنابراین استناد به آیه شر یفه 48
از سوره مائده ،نافی ادعای آنان نیست؛ چنانکه تبلور تسلیم در برابر خداوند در پذیرش دین
اسالم نیز با خضوع و تسلیم پیروان سایر ادیان ـ هرچند باطل ـ که عدم تصدیق دین اسالم از
سوی آنان به جهت عناد یا بیاعتنایی نبوده است ،منافاتی ندارد.
 -2-3استناد به حکم فقهی مرتد
ازجمله مواردی که میتوان از آن بر عدم رستگاری راهنایافتگان به دین حق استالل کرد ،مستند

َ ْ َ
ََ ْ َ
برخی فقیهان به وجوب قتل مرتد است .آنان ،آیه شر یفهَ « :و َمن ْیب َتغ غ َیر ﭐ ِإل ْسال ِم ِدینا فلن یق َبل
ِ
ْ
َْ
ِم ْن ُه َو ُه َو ِفی ﭐل َئ ِاخ َر ِة ِم َن ﭐلخ ِاس ِر َین؛ و هرکس جز اسالم دینی را برای خود انتخاب کند ،هرگز از

او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت از ز یانکاران است( ».آل عمران )85 ،را از جمله دالیل

 .1نك :آل عمران20 :؛ اعراف158 :؛مائده19 :؛ فرقان1 :؛ انبیاء 107 :؛ سبأ.28 :
 .2نک :موحدی ساوجی.266-220 :1383 ،
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خو یش بر وجوب قتل مرتد ذکر کردهاند که از مستند آنان به دست میآید که همهء غیر مسلمانان
را محروم از رستگاری دانستهاند 1.البته از اصل حکم به وجوب قتل مرتد نیز ممکن است همین
نتیجه ادعا گردد.
ً
در پاسخ به این استدالل میگوییم :اوال :چنانکه پیشتر بیان شد ،عدم پذیرش دینی جز اسالم
نزد خداوند ـ حتی در فرض اینکه مقصود از واژه اسالم در این آیه و آیات مشابه ،شریعت اسالم
باشد؛ نه تسلیم و انقیاد در برابر پروردگار ـ به هیچ روی با معذور نبودن غیر مسلمانانی که معاند یا
ً
َ َ َّ َ
مقصر نیستند ،مالزم نیست .و ثانیا :برخی از فقیهان با استناد به آیه شریفهَ « :وقالت طا ِئفة ِّم ْن
َ

ْ

ْ

َّ

ُ َ

َ

َّ

ْ

ُْ ْ

َ َّ

أ ْهل ﭐلک َتاب َءام ُنوا بـﭑلذی أنزل َعلـی ﭐلذ َین َء َام ُنوا َو ْج َه ﭐ َّلن َهار َوﭐکف ُروا َءاخ َر ُه ل َعل ُه ْم ْیرج ُع َ
ون؛ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

گروهی از اهل کتاب گفتند :به آنچه بر کسانی که ایمان آوردند نازل شده است در آغاز روز ایمان
آورید و در پایان روز کافر شوید ،شاید آنها (از آیین خود) بازگردند( ».آل عمران )72 :پدیده ارتداد

در صدر اسالم را توطئهای سیاسی از سوی دشمنان اسالم دانسته؛ و با توجه به آیه شریفهِ « :إ َّن
َ ْ َ َ
َ َ َ
َ َ
ِّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َّ
َّ َ
ین ل ُه ُم ﭐل ُه َدی ﭐلشیط ُان َس َّول ل ُه ْم َوأ ْملی ل ُه ْم؛ همانا
ﭐل ِذ َین ﭐ ْرت ُّدوا َعلی أ ْد َب ِار ِهم من بع ِد ما تب

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها به عقب بازگشتند ،شیطان برایشان ز ینت داده و
مقوم ارتداد شمردهاند؛2
آنان را (با آرزوهای طوالنی) فر یفته است( ».محمد (ص) )25 ،تبین را ُّ

درنتیجه اثبات عناد کسی که از دین اسالم بازگشته است را از شرایط حکم ارتداد ذکر کردهاند3.

 -3-3خلود کافران در آتش
دلیل دیگری که ممکن است در ُّرد نظر یه شمولگرایی ارائه گردد ،استناد به آیات بسیاری است
که بر خلود کافران در آتش داللت دارند؛ در حالی که از نگاه اینان ،کافران مطلق کسانیاند که
ٔ
دین اسالم را نپذیرفته باشند 4.در تایید این استدالل ممکن است گفته شود :در بسیاری از آیات
قرآن کر یم ،موضوع عذاب الهی ،مطلق کفار ذکر شده اند؛ بدون این که ذکری از عناد یا تقصیر

َ ُ َ َ َ
َّ
ََ َ ُ ْ
آنان میان آمده باشد .مانند آیه شر یفهِ « :إ َّن ال ِذ َین کف ُروا ل ْن تغ ِنيَ َع ْن ُه ْم أ ْم َوال ُه ْم َوال أ ْوال ُد ُه ْم ِم َن

 .1نک :طوسی 1387 ،ق.71 /8 :
 .2نک :منتظری.132-130 :1387 ،
 .3نک :منتظری.582 :1381 ،
 .4نک :انصاری 1415 ،ق 325-324 /5 :و دمیاطی 1418 ،ق.153 /2 :
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ُ َ

َّ َ

ُ

الله ش ْیئا ۖ َوأولئ َك ُه ْم َوق ُ
ود َّالن ِار؛ همانا کسانی که کافر گشتند ،هرگز داراییهایشان و فرزندانشان
ِ
ِ

هیچ چیز از ایشان را بینیاز از خدا نمیسازد؛ و اینان خود هیزم آتشند( ».آل عمران)10 ،؛ یا آیه

َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ
الله َو ْال َم َالئ َکة َو َّ
الناس َأ ْج َمع َ
ین؛
ِ
ِ ِ
شر یفهِ « :إن ال ِذین کفروا وماتوا وهم کفار أول ِئك علی ِهم لعنة ِ
ِ
اب َو َال ُه ْم ُی ْن َظ ُر َ
َخالد َین ف َیها ۖ َال ُی َخ َّف ُف َع ْن ُه ُم ْال َع َذ ُ
ون؛ همانا کسانی که کافر شدند و در حالی که
ِِ ِ

ُّ
کافر بودند مردند ،همآنان بر ایشان است لعنت خدا و فرشتگان و مردم ،همگی؛ در آن مخلدند،
عذاب از ایشان کاهش نیابد و مهلت داده نشوند( ».بقره)162-161 ،

در پاسخ می گو ییم :آیات فوق ،آیات مطلقی هستند که بهوسیله آیات دیگر قابل تقیید
میباشند .وـ چنان که عالمه طباطبایی تأکید کرده است 1.در غالب آیات قرآن کر یم ،کفر
کافران به تکذیب آنان مقید شده است؛ همچون آیات شر یفه:
َّ

ََ

َ َّ

ُ َ

ََ

َ َّ

ُ َ

ََ

َ َّ

َُ َ

َ

َ

َ ْ َ ُ َّ
َ َ ُ َ ُ َ َ
النار ۖ ُه ْم ف َیها خال ُد َ
ون( ».بقره)39 ،
ِ
ِ
 1ـ «وال ِذین کفروا وکذبوا ِبآی ِاتنا أول ِئك أصحاب ِ
َّ

َ

ْ

 2ـ « َوالذ َین کف ُروا َوکذ ُبوا ب َآیات َنا أولئ َك أ ْص َح ُ
اب ال َج ِح ِیم( ».حدید19 ،؛ مائده 10 ،و )86
ِ
ِ
ِ ِ
َّ

َ

َ

 3ـ « َوال ِذ َین کف ُروا َوکذ ُبوا ِب َآی ِات َنا فأول ِئ َك ل ُه ْم َعذاب ُم ِهین( ».حج)57 ،

َ َ ْ َُ
َّ
َ
َ َّ
َْ ْ
َ
َ
ََ
ْ َ َ ُّ ْ
الدن َیا َما َهذا
 4ـ « َوقال ال َمَل ِم ْن ق ْو ِم ِه ال ِذ َین کف ُروا َوکذ ُبوا ِب ِلق ِاء اْلْ ِخ َر ِة َوأت َرف َن ُاه ْم ِفي الحی ِاة
ون م ْن ُه َو َی ْش َر ُب م َّما َت ْش َر ُب َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ
ون( ».مومنون)33 ،
ِ
ِإال بشر ِمثلکم یأ کل ِمما تأ کل ِ
َ

َّ

ََ

َ َّ

َ

َُ َ

ْ َ

َ

 5ـ « َوأ َّما الذ َین کف ُروا َوکذ ُبوا ب َآیات َنا َولقاء اْلْخ َرة فأولئ َك في ال َعذاب ُم ْحض ُر َ
ون( ».روم)16 ،
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

َ َّ
ََ َ
َ َ َّ
ٔ
َ ُْ
 6ـ « َوقال ال ِذ َین کف ُروا ل ْن ُن ْؤ ِم َن ِب َهذا الق ْر ِآن َوال ِبال ِذي َب ْی َن َی َد ْی ِه ۗ( ». ...سبا)31 ،

َ
َ َّ
َ ُ
َ ُ َ َ
ُ ُ
َ
ُ
ُ
 7ـ « َو ِإذا ت ْتلی َعل ْی ِه ْم َآیات َنا َب ِّی َنات قالوا َما َهذا ِإال َر ُجل ُی ِر ُید أ ْن َی ُص َّدک ْم َع َّما ک َان َی ْع ُب ُد َآباؤک ْم
َ َّ
ََ ْ َ
َ َ َّ
َ ُ
ٔ
َ َّ ْ ْ
َوقالوا َما َهذا ِإال ِإفك ُمف َتری ۚ َوقال ال ِذ َین کف ُروا ِلل َح ّ ِق ل َّما َج َاء ُه ْم ِإ ْن َهذا ِإال ِس ْحر ُم ِبین( ».سبا)43 ،
ْ
َ
 8ـ « َو َّالذ َین َک َف ُروا َو َک َّذ ُبوا ب َآیات َنا ُأ َولئ َك َأ ْص َح ُ
اب َّالن ِار خ ِال ِد َین ِف َیها ۖ َو ِب ْئ َس ال َم ِص ُیر( ».تغابن)10 ،
ِ
ِ
ِ ِ

 .1نک :طباطبایی.394 /1 :1397 ،
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َّ

ََ

َّ

 9ـ « َبل الذ َین کف ُروا ُیکذ ُب َ
ون( ».انشقاق)22 ،
ِ
ِ ِ
َّ

ََ

ْ

10ـ « َب ِل ال ِذ َین کف ُروا ِفي َتک ِذیب( ».بروج)19 ،

ّ
قید «کذبوا» برای «کفروا» ،یا قید تأکیدی است و یا قید حقیقی و تأسیسی؛ و در هر صورت
عذاب خداوند در قیامت متوقف بر تکذیب و عناد شده است.

نتیجهگیری
یکی از خطرات و آفتهایی که پیروان ادیان را تهدید ،بلکه بسیاری را گرفتار کرده است،
انحصارگرایی دینی در زمینه رستگاری و نجات است .اندیشه انحصارگرایانه اینان موجب گردیده
است تا تنها خود و عقیده خود را سبب رستگاری دانسته و دیگران را در دوزخ و عذابی جاودان
فرض نمایند .همین امر ،آثار اخالقی ز یانباری را برای جوامع دینی در پی داشته است که از
جمله مهمتر ین آن ،غرور مذهبی و نگاه تحقیر آمیز به دیگران و درنتیجه عدم شناسایی حقوق
انسانی و اجتماعی آنان میباشد .این در حالی است که از آیات قرآنی اینگونه برداشت میشود
که رستگاری و نجات و یژه پیروان دین حق نیست و دیگر انسانها تنها در صورت تقصیر یا
عناد ،از نظر اعتقادی معاقب خواهند بود.
آنچه در این مبحث شایسته توجه است ،تفکیك دو موضوع« :نجات بخشی ادیان» و
ُّ
«حقانیت پلورالی ادیان» از یکدیگر است .این دو ،نه با یکدیگر مالزم ،و نه ادلهای برابر و
یکسان دارند؛ آنگونه که برخی از نو یسندگان استدالل کرده و برای بهرهمندی برابر همه ادیان
ُّ
از حقیقت ،در صدد گستردن پهنه سعادت و قائل شدن حظی از نجات برای همه پیروان ادیان
برآمدهاند 1.بلکه میتوان در مبحث حقانیت ،تنها یك دین و شر یعت را محق و برتر از سایر شرایع
دانست و در عین حال پیروان شرایع دیگر را ،حتی آنان را که به دینی متدین نشده و راه نیافتهاند،
در صورت عدم عناد و کوتاهی ،معذور در برابر خداوند و اهل نجات برشمرد.
همچنین از این نکته نیز نباید غفلت ورز ید که شمول گرایی یا پلورالیسم نجات ،امری
«آنجهانی» است و در پی تبیین حقوق اجتماعی غیر مسلمانان نیست ،که امری «اینجهانی»
 .1نک :سروش.34-33 :1380 ،
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بهشمار میآید .درحقیقت ،به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی غیر مسلمانان ،از آثار موضوع
پلورالیسم نجات است ،نه جزو موضوع آن.
و نکته آخر اینکه :موضوع بحث در شمول گرایی تنها بخش اعتقادات را دربر میگیرد .به
دیگر سخن ،در این مبحث نسبت به معاقب نبودن صاحبان اندیشه باطلی استدالل شده است
که در عدم راهیابی به صراط مستقیم نزد پروردگار خو یش معذور بودهاند .اما این شرط کافی
ٔ
برای رستگاری نیست؛ ز یرا «ایمان» و «عمل صالح» دو شرط اصلی و توامان برای دستیابی
به سعادت اخروی است ،و آنان در این فرض تنها در بخش نخست معذور و قاصر میباشند.
چنانکه آنان که به راه حق رهنمون گشتهاند و به دین و شر یعت حق ایمان آوردهاند ،بدون عمل
به دستورات آن دین ،به رستگاری نائل نخواهند شد.
بنابراین ،مسلمانان بسیاری متصورند که در پیشگاه خداوند ،مجرم و معاقب خواهند بود؛ و
غیرمسلمانان فراوانی که در ایمان به اسالم معذور ،و همراه با عمل صالح ،اهل نجات و
رستگاری میباشند.
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کتابنامه
کتب و مقاالت
 ابن حزم االندلسی ،علی بن محمد ( 1395ق) ،الفصل فی الملل و االهواء و النحل ،جلد
 ،4بیروت :دار المعرفه.
 ابن منظور ،جمالالدین محمد مکرم ( 1405ق) ،لسان العرب ،جلد  ،5قم :نشر ادب حوزه.
 اشتهاردی ،علی پناه ( 1417ق) ،مدارك العروه ،جلد  ،2چاپ اول ،تهران :دار األسوة
للطباعة و النشر.
 انجیل يوحنّا ( 1899م) ،بیجا.
 انصاری ،مرتضی بن محمد امین ( 1415ق) ،كتاب الطهارة ،جلد  ،5چاپ اول ،قم:
کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
 پورجوادی ،نصرالله (« ،)1371انقالب کپرنیکی در کالم» ،نشر دانش ،سال دوازدهم،
شماره  ،69صص .185-174
 جرجانی ،علی بن محمد ( 1412ق) ،شرح «المواقف» ،جلد  ،8تصحیح نعسانی ،قم:
انتشارات الشریف الرضی.
 حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد ( ،)1363تفسیر اثنی عشری ،جلد  ،8چاپ
اول ،تهران :انتشارات میقات.
 حلی ،نجم الدین جعفر بن حسن ( 1408ق) ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،
جلد  ،1چاپ دوم ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 خمینی ،روح الله ( 1389ق) ،كتاب الطهاره ،جلد  ،3نجف اشرف :مطبعه اْلداب.
 دمیاطی ،محمد شطا ( 1418ق) ،حاشیه اعانه الطالبین ،جلد  ،2بیروت :دار الفکر.
 زبیدی ،محمد مرتضی ( 1414ق) ،تاج العروس ،بیروت :دارالفکر.
 سروش ،عبدالکریم (،)1380صراطهای مستقیم ،چاپ چهارم ،تهران :مؤسسه فرهنگی صراط.
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 سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ( 1408ق) ،االنساب ،جلد  ،2بیروت :دار الجنان.
 شبر ،عبدالله ( 1412ق) ،تفسیر القرآن الکريم ،جلد  ،1چاپ اول ،بیروت :دارالبالغة
للطباعة و النشر و التوزیع.
 طباطبایی ،محمد حسین ( ،)1374المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه موسوی همدانی،
جلد  ،2چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 طباطبایی ،محمد حسین ( 1397ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،جلدهای،7 ،5 ،3 ،1 :
 13و  ،16چاپ سوم ،تهران :دارالکتب االسالمیة.
 طبرسی ،فضل بن الحسن ( ،)1360مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،ترجمه مترجمان ،جلد
 ،11چاپ اول ،تهران :انتشارات فراهانی.
 طبرسی ،فضل بن الحسن ( 1379ق) ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،جلدهای 2 :و ،3
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 طریحی ،فخرالدین ( ،)1375مجمع البحرين ،تحقیق سید احمد حسینی ،جلد  ،3چاپ
سوم ،تهران :کتابفروشی مرتضوی.
 طوسی ،محمد بن الحسن ( 1387ق) ،المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تحقیق :محمد تقی
کشفی ،جلد  ،8چاپ سوم ،تهران :المکتبة المرتضویة إلحیاء اْلثار الجعفریة.
 طوسی ،محمد بن الحسن ( 1409ق) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق قیصر العاملی،
جلد  ،4چاپ اول ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
 عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ( 1415ق) ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق رسولی
محالتی ،جلد  ،5چاپ چهارم ،قم :انتشارات اسماعیلیان.
 علمالهدی ،علی بن حسین ( 1411ق) ،الذخیره فی علم الکالم ،تصحیح احمد حسینی،
قم :النشر االسالمی.
 عیاشی ،محمد بن مسعود بن عیاش السلمی ( 1380ق) ،كتاب التفسیر (تفسیر عیاشی)،
جلد  ،1تحقیق رسولی محالتی ،تهران :مکتبه العلمیه االسالمیه.
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 فیض کاشانی ،محسن ( 1399ق) ،الصافی فی تفسیر كالم الله ،جلدهای  2و  ،4چاپ
اول ،نجف :دار المرتضی للنشر.
 قدردان قراملکی ،محمد حسن (« ،)1376کافر مسلمان و مسلمان کافر» ،كتاب نقد،
پاییز  ،1376شمارۀ  ،4صص .293-267
 قمی ،علی بن ابراهیم ( 1404ق) ،تفسیر القمی ،جلد  ،1چاپ سوم ،قم :مؤسسه دار
الکتاب للطباعة و النشر.
 الهیجی ،محمد بن یحیی ( ،)1377شرح گلشن راز (مفاتیح االعجاز) ،تهران :نشر علمی.
 لگنهاوزن ،محمد ( ،)1379اسالم و كثرت گرايی دينی ،ترجمه نرجس جواندل ،چاپ
اول ،قم :مؤسسه فرهنگی طه.
 مجلسی ،محمدباقر ( 1404ق) ،بحاراالنوار ،جلد  ،69بیروت :موسسة الوفاء.
 منتظری ،حسینعلی ( ،)1381توضیح المسائل با اصالحات و اضافات ،چاپ بیست و
یکم ،تهران :انتشارات سرایی.
 منتظری ،حسینعلی ( ،)1387حکومت دينی و حقوق انسان ،قم :ارغوان دانش.
 موحدی ساوجی ،محمد حسن ( ،)1383قرآن و تکثرگرايی ،بیجا.
 نجفی ،محمد حسن (بیتا) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،جلد  ،6چاپ هفتم،
تحقیق :عباس قوچانی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 نسفی ،عزیزالدین بن محمد ( ،)1377االنسان الکامل (مجموعه رسائل) ،تهران :نشر
طهوری (انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران).
 الیاده ،میرچا و دیگران ( ،)1374فرهنگ و دين (برگزیده مقاالت دائرةالمعارف دین)،
ٔ
ترجمه هیات مترجمان ،تهران :طرح نو.

