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چكيده:
د به دوع خوعات كالم جديد به شمار مى�آيد و در نوضواليسم از مهمترين موپلور

اليسماحد و«پلورمان وى همه اديان در زاليسم حقانيت»يعنى:حق انگارع «پلورنو
دد.ان اديان مختل9 تقسيم مى�گردن پيروى و اهل نجات بوستگاريعنى:ر نجات»

اليسم دينـى درآنى پلورسى مهمترين ادله قردد،بررائه مى�گرآن�چه در اين مقاله ار
آنبعد نجات مى�باشد.در اين مقاله در پى تبيين اين نكته هستيم كه آيا از نگاه قر

ىستگاران اديان ديگر و بطور كلى،غير مسلمانان نيز اهل نجـات و ركريم پيرو
ان دين مبين اسالم است؟ص پيرودن تنها مخصوى بوستگارهستند يا اين�كه اهل ر

انده و ديگرآنى نتيجه مى�گيريم كه تنها مسلمانان اهل نجات نبوسى آيات قردر برر
م به ذكر است كه درد.الزاهند بوائط خاص اهل نجات خوفتن شرنيز با در نظر گر

ده�ائيم.ه برايات و تفاسير فريقين و نيز ديدگاه دانشمندان نيز بهره از رواين بار
ان.ايات،تفسير،مفسراليسم،اسالم،نجات،رودين،پلورگان كليدى:اژو
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ع:ضوتعري� مو
ت و تعدد»ايش به كثر»وبه معناى «گرpluralisه التين«اژفته از وگراليسم بره پلوراژو

اليست»بهت و تعدد است و اما «پلورايش به كثراليسم»گرى«پلوراين،معناى لغواست.بنابر
١ت و تعدد داشته باشد.ايش به كثرد كه گركسى گفته مى�شو

عات مهم كالمضوان يكى از مـوسال�هاى اخير به عنواليسم كه دريكى از اقسام پلور
اليسم بهى�كه گذشت،پلوراليسم دينى است و همانطورجديد نيز تبديل شده است،پلور

دد.اليسم نجات» تقسيم مى�گراليسم حقانيت» و«پلورع «پلوردو نو
دى ميان اين دو قسم متمايز خلط شده و در نتيجه آن،سـخـنـان وارمتاسفانه در مـو

ديده است.ح گرآن مطراقعى از زبان قرديدگاه�هاى غيرو
ما اعتقاد داريم كه بر اساس تعاليم اسالمى،بعد از ظهور دين مبين اسالم،انسان�هاى

من» به حساب مى�آينـد واى اعتقادات و اعمال صالح هستند«مـومن و صالحى كه دارمو
د.اما انسان�هائى كه پس از شناخـتاهد بوت،بهشت جاويدان خـوجايگاه آن�ها در آخر

اددانند و نيز افرى بگرى از آن روى بى�اعتنائى و عنادورزى و حقانيت دين اسالم از روتربر
د.اهد بوخ الهى خوند و جايگاه آنها دوزب با اسالم «كافر» ناميده مى�شومحار

قان فوده و هستند كه در دو عـنـوليكن مى�دانيم كه در اين ميان انسانهاى زيـادى بـو
عدمن تعدادى از انسان�ها بخاطرامل مختلفى مى�باشد.چواى عونمى�گنجند كه اين هم دار

دانسى به آن،از اسالم رويگرخى ديگر به خاطر عدم دسترك پيام اسالم از آن دور افتاده،بردر
ى و حقانيت اسالم،بهترد شناخت برجوخى ديگر هم هستند كه با وشده�اند.همچنين،بر

اات آن رهنگى و…)امكان عمل به دستورائط سياسى،فـراملى خاص(مانند شرخاطر عو
لحمت الهى،ميان«ايمان»و«كفر» مصطلح،منازند.بنابر اين،بايد بر اساس عدل و رندار

جـهلـى در دراتب و مـنـازد چـنـيـن مـرجـون شـك،ود داشتـه بـاشـد.بـدوجـواتـبـى وو مـر
ساند.ابه اثبات مى�راليسم نجات» رنخست،نظريه «پلور

اليسم نجات» سخن از حقانيت يا عدم حقانيت آئين�ها و اديانمى�دانيم كه در «پلور
دندن يا نبوستگار بوسى اهل نجات و رع اصلى در اين�جا بررضومختل9 نيست،بلكه مو

آن مى�باشد.ان اديان و آئين�هاى مختل9 از نگاه قرپيرو
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اليسم جنات»آنى «پلورسى ادله قربرر
اهيم ديد كه در تعدادى از آيات آن «نظريهد،خوآن به خوبى دقت شواگر در آيات قر

اليسمص پلوران در خصوفته است.بطور كلى مى�توار گرد تاييد قراليسم نجات» مورپلور
ه ذيلا ـ در چهار گرونجات،انسان�هاى اهل نجات ـ غير از مسلمانان پيرو دين خاتـم ر

تند از:د كه عبارتقسيم نمو
ان؛.قاصر١
.مستضعفان؛٢
د)؛ند احاله مى�شوشان به امر خداوه ( كسانى كه كارّن ألمر اللجو.المر٣
اف..اعر٤

اجعه بها با مـرق،آنها ره فـوچهار گرواينك ضمن بيان و تعري9 اجمالـى هـر يـك از
داخت:اهيم پرار داده و به جمع�بندى آنها خوسى قرد بررآن مورآيات قر

انقاصر
آنىاليسم نجات»،آن دسته از آيات قرص نظريه«پلوريكى از مهمترين ادله در خصو

ه�هاى «تقصير»اژان نيز مى�باشند.ود،شامل حال قاصرى خوه بر معناى ظاهراست كه عالو
ر» در اصل از ماده «قصر» است و منـظـور از آنّو «قصور»،همچنين «قاصـر» و «مـقـص

سيدنى»و نيز «نـرانى و اكتفاء بر چيـزى»،«تو»،«ادامه ندادن چيـز سيدنتاهى»،«نـر«كو
 در تلفظّه «قصر» در علم تجويد بر خالف «مداژد» است.همچنين،وى به نهايت خوچيز

٢ف» مى�باشد.حرو

ظيفw اعتقادى،عملى و…معنا و منظور از «قاصر» كسى است كه در فهم و عمل به و
سى بـهده باشد.اين هم ممـكـن اسـت بـه خـاطـر عـدم دسـتـراى عذر بـود داراصلـى خـو

ده باشد.ست حق و حقيقت بوحقيقت،همچنين عدم فهم در
ظيفه اعتقادى،عملى و…اما «مقصر»به معناى كسى است كه در فهم و عمـل بـه و

جتاهى و سستى به خرى،كـوص سهل�انگارد عذر نداشته باشد و در اين خصواصلى خو
داده باشد.



٦٩شمار�  ٢٠٧  بررسى پلوراليسم نجات از …

ه»وّاللن المرجوتباط تنگاتنگى با مسئله «مستضع9» و«مـرع قاصـر ارضوبا اينكه مو
د آيات وجوق و نيز وعات فوضوسى موجه به بررد،اما با تـواف» داردى با «اعرنيز تا حدو

ه بيان مى�كنيم.ت جداگانه و ويژا به صوران» رع «قاصرضوه آنها،موايات خاص درباررو
ا بهآن آيات ذيـل ران از قران»،مى�توص «قاصرائه شده در خصوجه به تعريـ9 اربا تو

ار داد:د تاكيد قرا موراليسم نجات» رسيله «پلورده و بدين وان دليل و مستند آورعنو

ابر خدا؛ط به اسالم مطلق در بر.آيات مربو١
ند متعالابر خداوآن كريم سخن از اسالم و تسليم مطلق در بردر تعدادى از آيات قر

 سخنى به(ص)آنى از اسالم پيامبر خاتم ع از آيات قرسخن به ميان آمده است كه در اين نو
فى شده است.ند متعال معرابر خـداوهر دين به معناى تسليم در برميان نيامده و تنها گـو

اقع دين در؛در و)١٩/٣ان،(آل عمر» ه االسالم…ّين عند اللّ الـدّانمايد:«ند متعال مى�فرخداو
ابر حق ـ است.دن در برد خدا،اسالم ـ و تسليم بونز

ة من فلن يقبل منه و هو فى اآلخرًو من يبتغ غير االسالم دينـاانيم:«همچنين،مى�خو
اىمان حق،)آيينى برابر فر؛و هر كس جز اسالم(و تسليم در بر)٨٥/٣ان، (آل عمر»الخاسرين

ان است.ت،از زيانكاراهد شد؛و او در آخرفته نخود انتخاب كند،از او پذيرخو

تفسير و حتليل اجمالى آيات:
ا به معناىان فريقين منظور از «اسالم» در اين آيات شري9 ربا اينكه تعدادى از مفسر

٤فته�اند.ا به معناى «اسالم و تسليم مطلق» گر و تعدادى ديگر،آن ر٣ (ص) اسالم پيامبر خاتم

ا به معناى «تسليم مطلق» درانى است كه آن رص حق با آن دسته از مفسرلى در اين خصوو
ل آيه�ىط به سبب نزوايات مربـوسط روفته�اند.همين معنى توامر او گـرند و اوابر خداوبر

ايات چنين آمده است:هنگامىخى رون در برد تأييد مى�باشد.چوان نيز مورة آل عمرسور
دند كه هيچى ادعا كرديت نيست و نيز نصارتر از يهودند كه هيچ دينى برد ادعا نموكه يهو
٥ل شد.ان نازه آل عمرسور١٩تر از مسيحيت نيست،همين آيه�ى دينى بر

دن عناوين و القاب خـاص درثر بو موّدايت،آيه شري9 ضمـن ربر اساس هميـن رو
د كهاد نادان،تاكيد مى�ورزستانه افراد پردن ايده نژم نمـوى،همچنين محكوستگارمسئله ر
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ند متعال است.ابر خداودن در برند متعال،همان تسليم بود خداواقعى در نزدين و
ان چنين نقل شده است:ه آل عمر سور٨٥ص آيه همچنين،در خصو

ند متعال نيزا مسلمان ناميدند،خداود رد خومه گفته است كه عده�ائى از يهوعكر
ه علىّاهيم و من دخله كان آمنا و للنات مقام ابرّفيه آيات بيد:«مول فرا نازاين آيه ر

» عن العالـمـيـنّه غنـىّاس حج البيت من استطاع إليه سـبـيـال و مـن كـفـر فـإن الـلّالن
اجبات اسالم است،اى اداء حج كه از وا برل اين آيه آنها ر.و با نزو)/٩٧ ٣ان،(آل�عمر

ده و با آن مخالفت ورزيدند،در اين�هنگاملى آنها از اين امر اطاعت ننمود وامر نمو
٦ل شد. ناز)٨٥/٣ان،(آل عمر»و من يبتغ غير االسالم دينا…آيه «

امراوابردن در براقعى «اسالم» كه همان تسليم محض بوايت معناى وبر اساس اين رو
 در)/٨٥ ٣ان،( آل عمـرايت ديگر،اين آيه د.البته بنابـر روار مى�گيرد تاكيد قـرالهى است،مور

تد شده ودند.آن�ها بعدا مرده بول شد كه اظهار ايمان كرده نفر از منافقان نازازص دوخصو
٧ل شده.ه آنها نازگشتند و اين آيه شري9 نيز دربارد كفار بربه مكه نز

ده باشد،درعى تطبيق آيه بر مصداق خاص بوايت نوسد كه شايد اين رولى به نظر مى�رو
ق است.ح مى�كند كه اين هم تاكيد ديگر بر معناى فوك مطرابر شرا در برعين حال «اسالم» ر

ح كلى حاكم بر اديان الهى استاقع،آنچه از اين آيات بدست مى�آيد،بيـان رودر و
اهاهى غير از آن،رند متعال است و هر رامر خداوابر اودن در بركه آن هم تسليم محض بو

اهى و ضاللت محض است.گمر
 كامل�ترين مصداق اسالم و تسليم شدن(ص)اف مى�كنيم كه اسالم پيامبر خاتم اعتر

لى در عين حال آيه شري9 در مقام بيان اين نكته است كـه بـهابر حق متعال اسـت ودر بر
امر الهى.ابر اوت است از تسليم در برح همه اديان آسمانى عبارطور اساسى رو

٨٥و ١٩ائه شده نتيجه مى�گيريم كه منظور از «اسالم» در آيات جه به مطالب اربا تو
ند»است.اما اينابر خـداواقعى در برع مطلـق و وان همان «تسليم و خضـوه آل عمـرسور

احد،دين حقمان وا،در يك زد رجونه نيست كه با تكيه به همين معنى،تمامى اديان موگو
مانن در زاليسم دينى به معناى حقانيت باشيم.چوى دانسته و معتقد به پلـورو قابل پيرو

ى و انحصارترص بـرتر،همان دين مبين اسالم است.در خصوحاضر تنها دين حق و بـر
اط مستقيم به دين مبين اسالم نيز به حد كافى دليل داريم.صر
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اد قاصر،مستضع9 ودر اين ميان يك مسئله مهم باقى مى�ماند كه آن هم حكم افـر
دن آياتا بـوجه به اطالق آيـات،و دارسد،با توه است كه به نظـر مـى�رّاللن المرجونيز مـر

انق،مى�توايات فوفتن از روه متعدد،و همچنين،با الهام گرجوده و وآنى بر معانى گسترقر
گاه انسانىد.و آن اينست كه هرا نيز بدست آوراد مذكور راز همين آيات شري9،حكم افر

ـ مانند عدم دستربه خاطر مو ى دين اسالم خاتم،تراقعيت و برك وسى و عدم درانع خاص 
گهد به�جرى و عملـى و وروجب استضعاف فـكـرامل ديگر كه مـوهمچنين بر اسـاس عـو

دهده و در همان دين تسليم محض خدا بودد ـ،پيرو دين ديگر بوه» مى�گرّن المر اللجو«مر
ى به شمار مى�آيند.ستگارادى اهل نجات و راهد شد و چنين افرفته خوباشد،از او پذير

ى مىVداند.ستگارا مالك هدايت و ر.آياتى كه ايمان و عمل صالح ر٢
ند وى انسان�ها،ايمان به خداوستگارط هدايت و نجات و رآن شرخى از آيات قردر بر

ب�خاص،چواقع در�چهارمعاد و نيز انجام عمل صالح بيان شده است كه چنين آياتى در و
ان و در نهايت تايـيـدى قاصرستگـارد،داللت بـر رى و اصلى خـوه بر معناى ظـاهـرعالو
ىصارّا و النذينVهادوّا و الذين آمنوّ الّانمايد:«ى�كه مى�فرد.همانطوراليسم نجات» دار«پلور
فهم عند ربهـم و الخـو فلهم أجـرًم اآلخر و عمل صالـحـاه و اليوّابئين من آمـن بـالـلّو الص

ده�اند،وهمانا كسانى كه«به پيامبر اسالم» ايمـان آور)؛٦٢/٢ه،(البقرن»نـوعليهم و ال هم يحز
ستاخيز ايمانى و صائبان هر گاه به خدا و روز رد گرويدند و نصاركسانى كه به آئين يهو

نهشان مسلم است؛و هيچ گودگارد پرورند،و عمل صالح انجام دهند،پاداش�شان نزآور
ـ هر كدام از پيروهى براندوس وتر د،برمان خوان اديان الهى،كه در عصر و زاى آنها نيست.

ند ـ.ستگارده�اند،ماجور و رمان دين عمل كرظاي9 و فرطبق و

تفسير و حتليل اجمالى آيه:
ائه داده و با معنى وا ارص آيه شري9 رد در خصودر اينجا خالصه تحليل و تفسير خو

اهيم شد:ت اختصار آشنا خوداللت آن به صور
ى چنين آمده است كه سلمـان�ق در منابع تفسـيـرل آيه فوص سبب نـزو.در خصو١

آمد.اهب مسيحى به دين مسيحيت�درسط يك رد و بعدها توتشتى بوسى قبال پيرو آيين زرفار
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د،بهاهد كرا كه بعدها ظهور خو ر(ص)مان الزگى�هاى پيامبر آخراهب مسيحى صفات و ويژر
(ص)گى�ها به پيامبر اسالم سى كه بعدها طبق همان صفات و ويژى يادآور شد.سلمان فارو

د كه طبق ايـنال نمواهب مسيحى ـ سئـود ـ همـان رشد خوى مرضع اخـروص ودر خصو
ند متعاللى خداوان دانستند،وا از كافرى ر و(ص) خى از اصحاب پيامبر اسالمايات،بررو

٨دن اين آيه شري9 به آنها پاسخ داد.ل كربا ناز

سيدم كه مـن پر (ص)د سلمان مى�گويد:از پيامبـر اسـالمايت ديگر،خـوبر اساس رو
دم.در اين هنگام آيهت ـ از نماز و عبادت آنها شمراى حضردم و ـ بر پيرو يك دين بوًقبال

٩ل شد.ه ـ نازه بقر سور٦٢ـ 

دن ايمان و عمل صالح پيش ازل بود قبوستى و مورل،آيه دربر اساس همين سبب نزو
مان�هاى پس از ظهـورا تأييد مى�كند و هيچ ربطـى بـه زن رى و صابئـود،نصاراسالم يهـو
د.اسالم ندار

داشت ابتدائى ما از اين آيه شري9،اين است كه:بر
ار مى�دهيم كه هر انسانى از هرد تأييد قرد مورفته و در جاى خول آيه پذير.سبب نزو١

دهاى ايمان و عمل صـالـح بـود داردينى كه قبل از ظهور دين اسـالم در ديـن و آئـيـن خـو
د.اهد بوى خوستگارباشد،اهل نجات و ر

ىترمسلمان به�براد غيره بر اين،آيه شري9 بيانگر اين نكته نيز هست كه اگر افر.عالو٢
ا حقد رى،دين خـون عناد ورزده و نيز بـدو قطع پيدا نـكـر(ص)و حقانيت دين مـحـمـدى

د،اعمال نيك انجام بدهند،چنين انسان�هايىمى�دانند،همچنين بر اساس دين و آئين خو
حمت الهىد.اين هم مقتضاى حكمت،عدالت و مراهند بوى خوستگاراهل هدايت و ر

ى عناد و كفر پس از شناخـتد است.البته اگر آنهـا از روقات خوه بندگان و مخلـودربار
عملاى ايمان ود داردانده و در دين خوى گر از آن رو(ص)ى و حقانيت اسالم محمدى تربر

د.اينها تعدادى از مهمترين ادلهاهد بوى آنها كافى نخوستگاراى هدايت و رنيك باشند،بر
ان است.ه قاصردن گروى بوستگارص اهل نجات و رآنى در خصوقر
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مستضعفان
«مستضع9»است كه�اين يكى از اصطالحات مهم در منابع دينى و علمى،اصطالح

ب،ازه«مستضع9» از نگاه لغت عراژايات مى�باشد.وآنى و نيز روذ از آيات قره مأخواژو
دنانائـى و عـاجـز بـوت و توّده و به مـعـنـاى:خـالف قـوـعـ9» بـوُعـ9» و «ضَمـاده «ض

جه بهى و عقلى و جسمى است.اما بـا تـوانى فكـرانى هم شامل نـاتـومى�باشد.اين ناتـو
انىه در باب ـ استعمال ـ منظور از آن،كسى است كه به عجز و نـاتـواژى همين وگيربكار

١٠كشيده شده باشد.

ندسى ندارمنظور از «مستضع9» در اينجا كسانى هستند كه به حق و حقيقت دست ر
ند.ا ندارست آن،امكان عمل به آن رك درسى به حق و حقيقت و درد دسترجوو يا با و

ادىد كه افرايات چنين استفاده مى�شوآنى و روسى آيات قربه طور كلى با دقت و برر
ى يا بدنى يا اقتصادى،آن چنان ضعي9 باشند كه قادر به شناسايى حـق ازكه از نظر فكر

انى جسمى يا ضع9 مالى وند،و يا اينكه با تشخيص عقيده صحيح بر اثر ناتوباطل نشو
د به طور كاملظائ9 خوده قادر به انجام وديت�هايى كه محيط بر آنها تحميل كريا محدو

ادى «مستضع9» ناميدها نداشته باشند،چنين افرت از آن مكان ران مهاجرنباشند و نيز تو
آن آمده است:ند.در قرمى�شو

ا مستضعفين فيّا كنا فيم كنتم قالواهم المآلئكة ظالمي أنفسهم قالوّفذين توّ الّان«
م و ساءتّاهم جهنلئك مأوا فيها فأواسعة فتهاجروه وّض اللا ألم تكن أرض قالواألر

نن حيلة و اليهتدولدان اليستطيعوساء و الوّجال و النّا المستضعفين من الرّإلً*امصير
 ـ٤/٩٧(النسـاء،» ًا غفـورًّاه عفـوّه أن يعفو عنـهـم و كـان الـلّلئك عسـى الـلفـأو*ًسبيـال

ـ قبض روهمانا كسانى كه فر؛)٩٩ـ٩٨ ـ روشتگان  فتند در حالى كه بها گرح آنها رح 
ا با اينكهديد؟ـ چردند،به آنها گفتند:شما در چه حالى بـوده بوخويشتن ستم كـر

ـ گفتند:ما در سرزمسلمان بو د،تحتمين خوديد،در ص9 كفار جاى داشتيد؟! 
ـ فرفشار و مستضع9 بو ـ گفتند:مگر سرزديم.آنها  دمين خدا،پهناور نبوشتگان 

ـ عذركه مهاجر ـ جايگاهشان دوزت كنيد؟!آنها  انجامخ است،و سرى نداشتند،و 
اراستى تحت فشار قـردكانى كه برنان و كودان و زند.مگر آن دسته از مـربدى دار
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اى نجات از آناهى ـ برند،و نه ره�اى دار مستضعفند ـ؛نه چارًحقيقتافته�اند ـ وگر
ار دهد،عفـود عفو قـرا مورند،آنها رده ـ مى�يابند.ممكن اسـت خـداومحيط آلـو

نده است.كننده و آمرز

 تفسير و حتليل اجمالى آيه:
تباط آن با مستضعفانل آن،ارط به سبب نزوايات مربوجه به روق با توظاهر آيات فو

ظائ9 الهىائط حاكم،قادر به انجام وادى به خاطر شرا نشان مى�دهد كه چنين افرعملى ر
ل شده است كه در مكه بهه كسانى نازايات،اين آيات دربارن بر اساس رود نيستند.چوخو

اهان او از و همر(ص)ت لى هنگامى كه آن حضـردند و اظهار اسالم نمـو(ص)پيامبر اسالم 
اها از دين اسالم باز داشتند.آنها در جنگ بدر به همرانشان آنها ردند،پدرت نمومكه هجر

١١كان به ميدان آمده و همگى كشته شدند.مشر

ايات،منظور از «استضعاف» در آنع روى با استناد به اين نوّسنان شيعه وبيشتر مفسر
١٢فته�اند.ا به معناى «مستضع9 عملى» گرر

انمى�تـو١٣،(ص)ل از اهل بيت پيامبـر ايات منقوجه به اطالق آيات و نيـز رواما با تـو
ى ياادى دانست كه از نظر فكره بر آن،شامل افرا عالومنظور از «مستضع9» در اين آيه ر

ند.بدنى يا اقتصادى،آن چنان ضعي9 باشند كه قادر به شناسايى حق از باطل نمـى�شـو
ميت �آيه ،ا بر اساس اطالق و عموعالمه طباطبائى نيز منظور از «استضعاف» در اين آيات ر

ف دينىدن به معارد عالم دينى و نيز عمل نكرف دينى به خاطر نبوختن معاربه معناى نيامو
١٤فته است.ساى كفار گرس از شكنجه�هاى طاقت فربه خاطر تر

ا به دو معناىانى نيز منظور از «استضعاف» در اين آيه رهمچنين،عالمه صادقى طهر
١٥فته است.ى و استضعاف عملى گراستضعاف فكر

فت واهند گرار نخواقعى به طور حتمى در آتش جهنم قرمنان واين،همه غير موبنابر
ىه بر شامل شدن اين اصطالح بر مستضعفان�فكران «مستضع9» عالوا به عنوفى آنان رمعر

ار مى�دهد.د تاييد قرا موراليسم نجات» رو عملى،نظريه «پلور
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اگذار شدهشان به خدا وه»:كسانى كه كارّمر اللَن ألجو«املر
اليسم نجات»،آيه شريفه�اى است كه در آن،ازص «پلورآنى در خصويكى از ادله قر

ند متعال،سخن به ميان آمده اسـت.ستاخيز بر خـداواگذار شدن كار عده�ائى در روز رو
ّهب عليهم و الـلا يتوّبهم و إمّا يعـذّه إمّاللمرَن ألجون مـرآخروومايد:«ى�كه مى�فـرهمان�طور

شان بااگذار شده�اند ـ و كـارمان خـدا وهى ديگر،به فـرو گرو)١٠٦/٩(التوبـه،» عليم حكـيـم
ـ هر طور كه شايسته باشندا مى�پذيرات مى�كند،و يا توبه آنان را مجازخداست�ـ؛يا آنها ر د 

ند دانا و حكيم است!.ـ،و خداو

تفسير و حتليل اجمالى آيه:
 يأسّى» و «ضدارده و به معناى «اميدوجا» بوب،از ماده «رن» در لغت عرجوه «مراژو

١٦ميدى» مى�باشد.و نو

صه» ياد شده است كه در خصوّن ألمر اللجوان «مرهى با عنودر اين آيه شري9،از گرو
ه»ّن المر اللجوآنها احتمال بخشش و عفو الهى داده شده است.بر اساس همين آيه،«مر

ند متعال است وه نجات يا عذاب آنها به دست خداوكسانى�اند كه كار آنها و تصميم دربار
د.اهد نموفتار خود رحمت خوص آنها با مردن�شان در خصوت مستحق بوصورست كه دراو

هه چند گـروند متعال درباره توبه خداوسـور١٠٦ـ١٠٠آيات م به ذكر است كه د رالز
تند از:ت سخن گفته است كه عبارمتفاو

ت اسالم؛ت و نصر)سابقين به هجر١
ت؛ت و نصران به نيكى از سابقين به هجر)پيرو٢
)منافقان؛٣
د؛اف كنندگان به گناهان خو)اعتر٤
ند احاله شده استص آن�ها به خداوى در خصو)كسانى كه كار آن�ها و تصميم گير٥

ه» مى�باشند.ّن ألمر اللجوكه همان «مر
دجـوت و) دو ديدگاه متفـاو/١٠٦د بحث ( توبـهل آيه مورص سبب نـزودر خصو

ائه شـدهايات اران خاص،بر اسـاس روفدارد طـرجوه بر ود كه هر دو ديدگـاه عـالودار
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تند از:است و آنها عبار
ايات استـنـادان نيز بـر آن رود كه جمعى از مفـسـرجـوايات مـوخى رو)بر اساس بـر١

ة بنارك به نام؛هالل بن امية و مره سه نفر از متخلفان جنگ تبـوق دربارده�اند،آيه فونمو
ل شده است.ربيع و كعب بن مالك ناز

اهان او در توبهلبابه و همردند كه مانند ابوك بون عذر از جنگ تبوآن�ها متخلفان بدو
د.ا از سخن گفتن با آنها نهى�نمودم ر مر (ص)ار نورزيدند و به همين خاطر پيامبر اسالماصر
انفتن حال آنها و ديگرار گره،قردن عاقبت همين گروند متعال با مشخص نكراقع خداودر و

١٧استه است.ا خوجاء رف و ربر اساس خو

د كهاستفاده مى�شو(ص) امى ل از اهل بيت پيامبر گرايات منقو)از بعضى ديگر از رو٢
ل شده است كه در ميدانهاى جنگ با مسلمانان،شخصيت�هاىه بعضى از كفار نازق دربارآيه فو

كدند،سپس دست از شـرا شهيدكـره سيدالشهداء،جعفر و امثـال او رگى مانند حمـزبزر
١٨دند.ى آورداشته و به آئين اسالم روبر

د و ممكند ندارجوق آن چنان اختالف اساسى وايات فوسد كه ميان رواما به نظر مى�ر
ده�اند.درفى مصاديق خاص آيه شري9 بـوايات در صدد بيان و معراست كه هريك از رو

اى چند وآنى داره و يا آيه قرسيده است كه ممكن است يك سورآنى نيز به اثبات رم قرعلو
ط به سببايات مربوده باشد.همچنين،ممكن است كه يكى از رول بوچندين سبب نزو

ى بعدا بر آيه تطبيق شده باشد.ده و ديگراقعى آيه شري9 بول ونزو
ت در تفسيـر وّان مذهب اهل سـنه مفسران شيعه و سنى و بويـژبا اينكه اغلب مفسـر

ط به سها مربول آن داشته و در نتيجه آيه شريفه ره» تكيه بر سبب نزوّاللن ألمرجوبيان «المر
سد كه اين تفسير دانسته�اند.اما به نظر مى�ر(ص)مان پيامبر اسالم 9 از جنگ در زّتن متخل

ن تنها به ذكر)به حساب آيد،چو/١٠٦ضيح كامل آيه شريفه ( توبـه اند تفسير و تونمى�تو
داخته و بيشتر از آن و آن هم در يك حادثه مشخص پر(ص )ل خدا سومان رمصاديق آيه در ز

آن كريم و هم بعدل قرائه نداده�اند.در حاليكه همين آيه شري9 هم قبل از نزوا ارسخنى ر
اهد داشت.از آن مصاديق بسيار زيادى داشته و خو

مان�ها و مكان�هـااى همه ملت�ها،زشيد و ماه برآن كريم مانند خورما معتقديم كه قر
ستى كار درًل آن اصالمان نـزودن پيام�هاى اين آيه به زد،در نتيجه منحصر نمـوجريان دار
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ما�ن�ها و انسان�هاى ديگر نيز پيام�ها و تعلـقـاتـى�اى زد بحث بـرنيست.بنابر اين،آيه مـور
د تاييد است كهايات نيز مورسط رواد ديگر تومانها و افراى زد.البته جريان همين آيه بردار

قبال با آنها آشنا شديم.
ل از اهل بيـتايات منـقـوخـى روان بر اساس اطالق آيه و نـيـز بـربه نظر مـا،مـى�تـو

ند عده�اى خاص خبر مى�دهد.بدوجوه» از وّن ألمر اللجود كه «مربدست آور١٩(ص)پيامبر
دند،ل بوه اوا اگر از گرومن و صالح.زيرشك،همين عده نه كافر و معاند هستند و نه مؤ

دى به اين نبود بهشت مى�شدند و نيازاردند،وم بوفتند و اگر از دسته دوخ مى�ر به دوزًقطعا
دن حال آن�ها بااين،منطق بود.بنابـراگذار شوند وى به خداواى تصميم گيـرشان بركه امر

ى و اعتقادى و عملى قابل انكار نيست.مستضعفان فكر
انى ديدگاه جامع و تفسيـردر تفسير اين آيه،عالمه طباطبائى و عالمه صادقى طـهـر

ص مى�نويسد:عالمه طباطبائى در اين خصو٢٠ائه داده�اند.ا ارى ركامل�تر
ضع مستضعفان منطبق است كه درايات با و اين آيه به تنهايى و با قطع نظر از رو

ايات شأنان،هر چند در روان و بدكـاركارخى است ميان نيكوحقيقت مانند بـرز
جهادكت درل شده است كه از شرى نازه آن سه نفرل آمده است كه اين آيه دربارنزو

فت…،به هر حالا پذيرند نيز توبه آن�ها ردند و خداوتخل9 ورزيده،بعد توبه كر
م باقىت مبهم و نامعلوا به صورا مخفى داشتـه و آن رند عاقبت كار آن�ها رخداو

٢١گذاشته است.

اقعى بهمنان وموآن كريم همه غيـرسد كه از نگاه قـراين،بار ديگر به اثبـات مـى�ربنابر
ن ألمرجوان «مـرفى عده�اى به عنوفت و معـراهند گرار نخـوطور حتمى در آتش جهنم قـر

اليسمى و عملى،نظريه «پلوره بر شامل شدن اين اصطالح بر مستضعفان فكره» عالوّالل
ار مى�دهد.د تاييد قرا مورنجات» ر

افاعر
ائطد كه همين اصطالح با شرد دارجواف» وآن كريم،اصطالحى به نام «اعردر تفسير قر

انيم:مى�خواف ه اعراليسم نجات» مى�باشد.در سورد نظريه «پلورّضيحات خاص،مويو تو
و در ميان آن؛)٤٦/٧اف،(األعر» بسيماهم…ًن كالفوجال يعراف رو بينهما حجاب و على األعر«
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دانى هستند كه هر يك از آناف» مرخيان ـ،حجابى است؛و بر «اعـردو ـ بهشتيان و دوز
ه�شان مى�شناسند….ا از چهردو ـ اهل بهشت و جهنم ـ ر

تفسير و حتليل اجمالى آيه:
٢٢اك اسـت.ف» به معناى شناختن و ادرُرذ از كلمـه «عاف» در اصل ماخوه «اعراژو

س» يعنى: الفرُفُراف» مى�باشد،در كتب لغت به معناى «عف» كه جمع آن «اعره «عراژو
٢٣فى شده است.س،معردن خروهاى پشت گر الديك»پرُفُردن اسب و«عهاى پشت گرمو

تفع و بلند است،و اينكه در لغـتاف» در اين آيه،به معنى محل مربطور كلى،«اعر
فس «عردن خروهاى بلند پشت گـرس»،همچنين،به پرف الفرب به يالهاى اسب «عرعر

اين،د.بنابرار دارتفعى از بدن آنها قرالديك» مى�گويند،به اين خاطر است كه در محل مر
تفاع است.ط به بلندى و ارن مربود،چواف» ناميده مى�شوتفع و بلند هم «اعرار مرديو

ى ديدگاههاى متعـدد وّان شيعه و سنف مفسـراف» از طرص «اصحاب اعردر خصو
٢٤ده نظريه است.ائه شده است كه تعداد آنها بيش از چهارمختلفى ار

اف» بهجال اعراين است كه منظور از «ر(ع) ان مذهب اهل بيت ديدگاه غالب بر مفسر
ـ امامان معناى افر ـ مى�باشند.(ع)اد شري9 و با فضيلت  ان اما ديدگاه غالب بر مفسر٢٥ و… 

مذهب اهل سنت اين است كه منظور از آن،كسانى است كه در دنيا اعمال نيك و بد آنها
٢٦ده است.ى بومساو

افق و مطابق با ظاهر آيات شريفهان ما بيشتر مواف مى�كنيم كه ديدگاه غالب مفسراعتر
اين،ازده و در عين حال مناسب با سياق آيات نيز مى�باشد.بـنـابـر ) بو٤٩ـ٤٦ /اف( اعر

ا بهاف» رجال اعرست است كه منظور از «رح شده آن ديدگاه�هائى درميان ديدگاه�هاى مطر
اى آنهـاطه برن در آيات مربـوده�اند.چـوفى نمـوامت و با فضيلـت مـعـراد با كـرمعناى افـر

ىگاراد گناه�كار مطابقت و سازضع افرجه با حال و وگى�هايى بيان شده است كه به هيچ وويژ
اف» اين است كه اهل بهشتصيات مهم «اصحاب اعرد.بر اساس اين آيات،از خصوندار

ا از يكديگر تشخيص مى�دهند.تهاى آنان شناخته و آنها را از صورو اهل جهنم ر
انمن و نيز گناه�كاراد غير مواى افرانايى براضح است كه چنين تودر حالى�كه بر همگان و

اانائى تشخيص حق از باطل رنه ممكن است شخصى در دنيا توميسر نيست.اصال چه�گو
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احتى به تشخيص اهل بهشت و اهل جهنـم و آنلى در مكان حساس به رنداشته باشد،و
ده باشد؟انا بوتهاى ايشان توهم از صور

طه،اين اسـته در آيات مربود اشاراف» موراعر گى�هاى «اصحابيكى ديگر از ويژ
ند،اماا دارآن مكان ر ا درخ ره و صالحيت سخن گفتن با اهل بهشت و اهل دوزكه آن�ها اجاز

آنى در روز قيامت و محشر،سخن گفتن هر كسـى مـجـازمى�دانيم كه بر اساس آيات قـر
٢٧د.اهد بونخو

اياتنگاهى به رو
لىت و مختل9 است،واف» متفاوص «اصحاب اعرد در خصوجوايات موبا اين كه رو
اخى از آنها رد كه در اينجا به برفى نموان مناسب با ظاهر آيات معرا مى�توتعدادى از آنها ر

ه مى�نمائيم:اشار
افسيدم:اعـرپر (ع) .…از جابر بن يزيد نقل شده است كه گفت:از امام بـاقـر١

٢٨م ترين خلق خداى متعال هستند».اف محترجال اعرد:«رموچيست؟ فر

د:«مائيممواف فرده كه در تفسير آيه اعرايت كر رو (ع).…ابو بصير از امام صادق٢
ىگشت او به�سوفنا )،بازا كه ما بشناسيم (من عرن هر كسى راف،چواصحاب اعر

ى�ش به سوانجام كارنا )،سـرا كه ما نشناسيم (من انكركسـى ربهشت است و هر
٢٩د».اهد بوخ خودوز

ند به آنها علـم ودانى هستند كه خداواف مر.…مجاهد مى�گويد:اصحاب اعر٣
٣٠ده است.فضيلت عطا نمو

اد صالح،فقـيـه واف افرايت ديگر مى�گويد:اصـحـاب اعـر.…مجاهـد در رو٤
٣١دانشمند هستند.

اناف،به عنـوه اعـرد نظر در سـوراف» مورايات منظـور از «اصـحـاب اعـردر اين رو
فى شده�استصياء و امامان معران الهى،اون پيامبرامت همچوانسان�هاى با فضيلت و با كر

طه مى�باشد.اهر آيات مربوافق با ظوكه اين هم مطابق و مو
ادى كه گناهـان وى ـ مانند افراد ديگـران،در آن مكان افراوايات فرالبته بر اسـاس رو

علت اصلى اختالف ٣٢د.اهندبوابر است،مستضعفان و… ـ نيز خوهاى نيك آن�ها بركار
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ايات مختل9 ناشىاف» نيز بيشتر از هميـن روص «اهل اعران فريقين در خصونظر مفسر
صياتجه مطابق با خصـوصيات آنها به هيـچ وش نكنيم كه خصـوامولى فـرشده است.و

د بحث نيست.ه در آيات مورد اشاراف»مورجال اعر«ر
هاف دو گروايات ديگر چنين نتيجه مى�گيريـم كـه در مـحـل اعـرفتن روبا در نظر گـر

اهند داشت:حضور خو
ـ مانند پيامبراد با كرافرل:ه اوگرو ان الهى،جانشينان آنها و نيز امامانامت و با فضيلت 

اد است.آن كريم نيز كامال مطابق با همين افرطه قر ـ كه آيات مربو(ع)م معصو
ه كافىد به بهشت به انـدازاى ورواقعى كه بـرمن واد گناهكار و غير مـوافرم:ه دوگرو

طه با حال وصاف ياد شده در آيات مربـوجه به اين�كـه اواى اعمال نيك نيستند.بـا تـودار
ا بايده رط به اين گـروايات مربـود،در نتيجه آن دستـه از روه مطابقت نـدارضع اين گـروو

د درجواد موايات بيانگر افران روآن كريم،تنها به عنـوطه قرفتن آيات مربون در نظر گربدو
اف» بگيريم.«اعر محل

ت برامت و با فضيلت ـ نظـاراد با كـرل ـ افره اوظيفه گروى است كـه وم به يادآورالز
م پس از تطهير و بخششه دود و شفاعت آنها مى�باشد.اما گروال و حساب امت خواحو

اهند شد و طبيعى استد بهشت خواره ود باالخران الهى خوهبرگناهان�شان و با شفاعت ر
اهدكه جايگاه آن�ها در بهشت بر اساس عدل و حكمت الهى و حالشان مطابق با آن خـو

ايت ذيل بخوبى جمع شده است:د.اين دو ديدگاه در روبو
ده است:مو نقل مى�كند كه فر(ع)«از امام صادق 

صى پيغمبرخ كه هر پيغمبر و يا وه و بلندى�هايى است بين بهشت و دوزّاف قلاعر
د درانى كه با ضعفاى لشكـر خـولشكران در آنجا مى�ايستد،مانند سـربا گناهكـار

٣٣ند…»ار مى�گيرقلب لشكر قر

بچوآن كريم و البته در چهـاراليسم نجات» از نگاه قراين،بار ديگر نظريه «پلوربنابر
ى و عملى بـااد گناهكار و مستضع9 فـكـردن جايگاه چنين افـرت بود ـ متفـاوخاص خو

سد.دن آنها و… ـ به اثبات مى�رمنان در بهشت،همچنين معاند نبوجايگاه صالحان و مؤ
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اليسم جنات»ص «پلوراف دانشمندان اسالمى در خصواعتر
ا درافاتى رد،اعتـرجستگان اسالمى،در آثار و سخنـان خـوخى از دانشمندان و بـربر
خى از آنها آشنادن غير مسلمانان داشته�اند كه در اين قسمت با برص اهل نجات بوخصو

مى�شويم:
خى از آثارانديش مسلمان به شمار مى�آيد،در برالى كه از عالمان نو)امام محمد غز١

ده و در كتاب «المنقذ من الضالل»دم جهان در اديان و مذاهب گاليه نمود از اختالف مرخو
حمتل را مشموان اديان ديگر مانند مسيحيان رع اكثريت پيروضوسى اين مود،ضمن بررخو

٣٤الهى و معذور مى�داند.

ـ متوه بن محمد بيضاوّسعيد عبدالل)شيخ ابو٢ ـ در تفسير آيه�شريفه:٧٩١فى ى  هـ.ق 
كم به وآن ألنذر هذا القرّحى إلىه شهيد بينى و بينكم و أوّ شيء أكبر شهادة قل اللّقل أى«

 مى�نويسد:٣٥)١٩/٦(االنعام،»من بلغ
آن،حاضرين هنگـامد كه بر اينكه همانا احكـام قـرد دارجـو در همين آيه دليلـى و

سيدهآن به او نرد،همچنين،كسى كه احكام قرا در بر مى�گيرآن و بعد از آن رل قرنزو
٣٦د.ار نمى�گيراخذه قرد مؤباشد،مور

ص چنين مى�نويسد:اد مغنيه نيز در همين خصو)شيخ محمد جو٣
سيده باشد،چنين نر(ص) ت محمداين آيه داللت مى�كند بر اينكه به هر كس دعو

٣٧ك اسالم معذور به شمار مى�آيد.شخصى در تر

ص چنين مى�نويسد: در همين خصوه)(ر)امام خمينى ٤
ند،به ذهنشانام آنان (اهل كتاب )،پس ظاهر است كه خالف مذاهبى كه داراما عو

ام مسلمانان،به صحت مذهب خويش و بطالنخطور نمى�كند،بلكه آنان،مانند عو
ام ما،به سبب تلقين و نشو و نما درند.پس همان�طور كه عوساير مذاهب قطع دار

نند،بدومحيط اسالم،به صحت مذهب خويش و بطالن ساير مذاهب عـلـم دار
هام آنان نيز چنين هستند و اين دو گرواين كه خالف آن به ذهنشان خطور كند،عو

ماند معذور است و نافرى از قطع خوند.و قاطع،در پيروتى نداراز اين جهت تفاو
د.ى عقاب كرجب اين پيروا به موان او رو گناهكار نيست و نمى�تو
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دكى و نشو و نمايشـان دراسطه تلقيناتى كه از آغاز كـوام آنان،غالبا بـه و اما غير عو
م و معتقد شده�اند،بـهد داشته است،به مذاهب باطل خويـش جـازجومحيط كفـر و

ل خويش كه از آغاز نشو وا با عقوسد،آن رگاه چيز مخالفى به آنان برنه�اى كه هرگو
دى يا مسيحى،مانندد مى�كند.پس عالم يهوش يافته است،رنما بر خالف حق پرور

ىى�مانند ضروراى وا صحيح نمى�داند و بطالن آن ادله بران رعالم مسلمان،ادله ديگر
ااحتمال نمى�دهد.خالف آن رى است ودش ضرورد خوا مذهب او نزشده است؛زير

ا احتمال بدهد و ازد رى،در ميان آنان كسى مقصر است كه خالف مذهب خوآر
سى نكند،همان�طور كه در آغاز اسالم،كسانىا بررى عناد يا تعصب،ادله آن ررو

دند.دى و مسيحى چنين بودر ميان علماى يهو
ندند و آنان اكثريت دارخى قاصرخالصه اين كه كفار،مانند جهال مسلمانان،بر

ع،بين همه مكلفان از عالم و جاهل،ل و فروخى مقصر.و تكالي9،از اصوو بر
لىند،وع عقاب مى�شول و فروك است و كفار به سبب اصوقاصر و مقصر،مشتر

با اقامه دليل بر ضد آنان و نه به طور مطلق.پس همان�طور كه عقاب مسلمانان به
اه مقصر،عقاباه قاصر باشند و خوع به معناى اين نيست كه آنان خـوسبب فرو

٣٨ند.ضعى دارل مذهب عدل دقيقا چنين وند،كفار نيز به حكم عقل و اصومى�شو

ه «مستضعفان» سخنه نساء كه دربار از سور٩٩ تا ٩٧)عالمه طباطبائى ذيل آيه�هاى ٥
شته است:مى�گويد،چنين نو

تى كهف دين در صورد كه جهل به معارشن مى�سازا رود بحث اين معنى ر آيه مور
د انسان جاهل هيچ دخالتى در آن تصور و درناشى از تصور و ضع9 باشد و خو

٣٩جل معذور است.گاه خداى عزوآن ضع9 نداشته باشد،در در

ى مى�نويسد:تضى مطهر)شهيد مر٦
م مانده باشد واى صفت تسليم باشد و به عللى اسالم بر او مكتو…اگر كسى دار

د،او اهل نجاتا معذب نمى�سازند او رگز خداوه بى�تقصير باشد،هراو در اين بار
٤٠خ است.از دوز

ايشان در جاى ديگر چنين مى�نويسد:
آياها، شما اگربه همين مسيحيت تعري9 شده نگاه كنيد،و برويد و در دهات و شهر
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ه ميان همين�ها،صدىّا كه مى�بينيد،آدم فاسد و كثيفى است؟و اللهر كشيشى ر
ص كه بهى و خلودمى هستند با يك احساس ايمانى و تقوهفتاد و هشتادشان مر

ى همدم داده�اند،تقصيـرى و پاكى به مـراستى و تقـونام مسيح و مريم،چـقـدر ر
٤١د.ند.كشيش آنها هم به بهشت مى�روند آنها به بهشت مى�روندار

انى مى�نويسد:)عالمه صادقى طهر٧
د… بهسالت اسالمى از دنيا بـروكتابى بر غير ايمـان بـه ر هر كس از كتابى و غيـر

سى وند مأجور است و بر آنها هيچ ترد خداودن،در نزط قاصر و مستضع9 بوشر
دننى نيست.غير از مقصرين در شناخت آن و نيز كسانى كه پس از يقين پيداكرحز

٤٢ده�باشند.ا انكار نموى ستم و تكبر آن ربر ـ حقيقت اسالم ـ از رو

ت شفاف نيز به اين مسئله به صور (ع)ايات اهل بيتخى روجالب تر اين كه حتى در بر
مايد:) مى�فر (عمنين امام علىالموى كه اميرتأكيد شده است.همان طور

ان و صديقان و از درد.از يك در آن پيامبرد دارجواى بهشت هشت در وهمانا بر
ان وستدارند.از پنج در آن شيعيان و دود مى�شـوارديگر آن شهيدان و صالحان و

!دند،در سالمت نگاه بدارستدار من بوا كه در دنيا دوا و كسانى رى كنندگان مريار
ه شيعيانتسد:همانا دعاى تو دربـارش چنين ندا مى�ردر اين هنگام از باطن عـر

ى كنندگانان و يارستدارسيله هريك از شيعيان،دواقع!بدينول ود قبومستجاب و مور
ار ازه هفتاد هزدند،دربارد با دشمنان من در جنگ بول خوو كسانى كه با فعل و قو

د شفاعت مى�كند.ديكان خوهمسايگان و نز
ند دادهاز در ديگر بهشت نيز ساير مسلمانان،آنهائى كه شهادت به يگانگى خداو

داركينه نداشته باشند،وه�اى بغض وه ذرو در قلب�شان نسبت به ما اهل بيت به انداز
٤٣ند».مى�شو

ند متعال داشته و با حق و حقيقتايت،كسانى كه اعتقاد به خداوبر اساس همين رو
دماهند شد.در حاليكه اكثر مرنيز عناد و دشمنى نداشته باشند،اهل بهشت و نجات خو

نه عنادى بـاند يگانه،هيچگـوه بر اعتقاد به خـداوده و عالوگيها بواى همين ويـژجهان دار
ند. و حقيقت ندارّحق
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ى كلى:ارزيابى و نتيجه گير
ى كلى از مباحث گذشته چنين است:ارزيابى و نتيجه گير

خاقعى،اهل دوزمنـان ودد كه همه غير مـوشن مى�گـرق،روضيحات فو.با اين تـو١
ص و شايستـهد بهشت شده و در جايگاه مخصـوارنيستند،بلكه از ميان آنها نيز كسانـى و

بچواليسم نجات»با چهـارضيحات،نظريه «پلورفت.پس با اين تـواهند گرار خود قرخو
دنب خاص،معاند نبوچوائط اين چهارسد.البته از مهمترين شرد به اثبات مى�رخاص خو

مناندن جايگاه آنان در بهشت با جايگاه سائر صالحان و مؤت بواين عده،همچنين،متفاو
فته�اند.ده و همين�طور از دنيا رندگى نمواقعى است كه يك عمر با اعتقاد و عمل صالح زو

اين هم اقتضاى علم،حكمت و عدل الهى است.
ص انسانهاى مسلمان از نظر اعتقاد.نتيجه مى�گيريم كه بهشت الهى تنها مخصو٢

ى و اعتقادى و عملى»،ان كه از آنها با عناوين «مستضعفان فكرده،بلكه قاصرو عمل نبو
تبه�ائىق بيانگر مراف» نيز ياد شده است و هريك از عناوين فوه» و «اهل اعرّن المر اللجو«مر

اهندد بهشت خـوارد ميان كفر و ايمان مى�باشد،با لط9 و فضل الـهـى وجـواتب مواز مر
سد.د به اثبات مى�رب خاص خوچواليسم نجات»با چهاراين،«پلورشد.بنابر

دن غير مسلمانان و بطور كلى تايـيـدستگار بـوص اهل نجات و ر.آنچه در خصـو٣
افق با عدل و حكمت الهى است وآن كريم گفته شد،هم مواليسم نجات»از نگاه قر«پلور

فتهار گرد بحث و تاييد قرلى مورهم تاكيدى است بر مسئله «حجيت قطع»كه در كتب اصو
است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
س (قـامــوOxford wordpower.نـگـاه كـنـيــد:١

گ انگليسـىهنگ معاصر بزر،فر٥٦٦د الحديـث)/ اكسفور
.١٤٢ه�ها/اژهنگ و؛فر٧٥٩م/ّسى حيـ�فار

/ ١١ب،؛لسان العـر٨٦.ن.ك.معجم مقاييس اللـغـه/٢
١٨٤-١٨٢.

،تـفـسـيـر٤١٨/٤ى،ازح ر.ن.ك:تـفـسـيـر ابـى الـفـتــو٣
.٢٨٣-٢٨٢ / ١قندى؛السمر

آن�الكريمالقر؛تفسير ٥٢٠و ٤١٩/٢آن،.التبيان فى تفسير القر٤

١٢١-١٢٠ / ٣آن،ان فى تفسير الـقـر؛الميز٩٥و٨٧ـر/ّشب
.٦١و ٥٢حى/ جمان و؛تر٣٣٧و
.١٨٣اد المسير فى علم التفسير/.ز٥
.٥٢١/٢آن،.التبيان فى تفسير القر٦
.٤١٨/٤ى،ازح ر.تفسير ابى الفتو٧
مجمـع؛٣٢٣-٣٢١ ١/آن،.جامع البيان عن تأويـل آى الـقـر٨

.٢٦٠/١آن،البيان فى تفسير القر



٦٩شمار�  ٢٢٣  بررسى پلوراليسم نجات از …

آن؛تفسير القـر٦٣٤/١٢٦/١ى،ازآن العظيم ر.تفسير القر٩
.٩٠-٨٩ / ١ه،العظيم ابن كثير

؛معجم مقاييس اللغه/١٠٤٤/٢.ن.ك.كتاب العين،١٠
.٣٦٢/٢؛المصباح�المنير،٥٧٥

مجمع البيان؛٣٠٣-٣٠٢ / ٣آن،.التبيان فى تفسير القر١١
-٣٨٠ / ١م،العـلـوبحـر؛١٥١-١٥٠ / ٣آن،فى تفسـيـر الـقـر

.٣٤٧-٣٤٥ / ٥آن،؛الجامع الحكام القر٣٨١
تفسـيـر؛٣٨١-٣٨٠ / ١قنـدى،م سمـرالعلـو.ن.ك.بحـر١٢
١التفسير الكاش9،؛٤٨٣-٤ ٨١ / ١آن العظيم،ابن كثير،القر

.٨٨/٤نه،تفسير نمو؛٤١٩-٤١٧ /
-١ ح/ ٢٨٣-٢٨١ / ٢ل من الكـافـى،.ن.ك.االصو١٣

١؛تفسير العياشى،١ ح/ ١ ٤٠٦ -/٤٠٤ ٢؛همان ٬١٢و٣
/ ٢٧٠-٢٦٨.

.٥١/٥آن،ان فى تفسير القر.الميز١٤
.٢٧٣/٧آن،قان فى تفسير القر.الفر١٥
المصباح؛٤٢٤؛معجم مقاييس اللغه/٦٦٢/١.كتاب العين،١٦

.٢٢٢-٢٢١ / ١المنير،
مجمـع؛٢٩٧-٢٩٦ / ٥آن،.ن.ك.التبيان فى تفسـيـر الـقـر١٧

اد المـسـيـر فـىز؛١٠٥-١٠٤ / ٥آن،البيان فـى تـفـسـيـر الـقـر
.٧٠٨/١؛تفسير النسفى،٦٠٥علم�التفسير/

.١/٤٠٧ / ٢ل من الكافى،.االصو١٨
ح/ ٣٨٢- ٣٨١ / ٢ل مـــن الـــكــــافــــى،ن.ك.االصـــو.١٩

.٣٠٥/١تفسير القمى ؛١-٢ / ٤٠٧ / ٢؛همان؛٢و١
قان فىالفر؛٣ ٨١ -٣٨٠ / ٩آن،ان فى تفسير القر.ن.ك.الميز٢٠

.٢٩٢-٢٩١ / ١٣آن،تفسير القر
.٣٨١-٣٨٠ / ٩آن،ان فى تفسير القر.الميز٢١
/١١٧٩؛كتاب العـيـن،٥٦٠آن/دات الفاظ الـقـر.مفـر٢٢

.٤٠٤/٢؛المصباح المنير،٢
؛المصباح الـمـنـيـر،١١٨٠/٢.ن.ك.كتاب العـيـن،٢٣

٤٠٥/٢.
اد المسير فى؛ز٤١٠/٤آن،.ن.ك.التبيان فى تفسير القر٢٤

ان؛الميز٤٧٦؛تفسير فتح القدير/٤٩٨-٤٩٧علم التفسير/
.٣٣٤-٣٣٣ ٤/آن،س قر؛قامو١٢٩/٨آن،القرفى تفسير

مجمـع؛٤١٢-٤١٠ / ٤آن،.ن.ك.التبيان فى تفسـيـر الـقـر٢٥
آن الكريمتفسير القر،٦٥٣-٦٥٢ / ٤آن،البيان فى تفسير القر

.١٢٩/٨آن،ان فى تفسير القر؛الميز٤ ١٧ر/ّشب
؛الجامع٥٤٣-٥٤٢ / ١قندى،.ن.ك.تفسير السمر٢٦

الـعـظـيـم ابـنآن ؛تفـسـيـر الـقـر٢١١/٧آن،الحـكـام الـقـر
فـى ظـالل؛١٥٦؛تـفـسـيـر الـجـاللـيــن /٢٠١/٢كـثـيـر،

.٥٢٠/٣آن،القر
./٣٨ ٧٨.النباء،٢٧
.١٦ ح٥٠٠/جات/ .بصائر الدر٢٨
.١٣ح٤٩٩/.همان/ ٢٩
.٨٥٠٥/ح٥/١٤٨٦ى،ازآن العظيم ر.تفسير القر٣٠
الدر؛٨٥٠٦/١٤٨٦/٥ى،ازآن العظـيـم ر.تفسيـر الـقـر٣١

.٤٦٦/٣المنثور فى التفسير الماثور،
-١٤٨٥ / ٥ى،ازآن العظيم ر.ن.ك.تفسير القر٣٢

.٤٦٦-٤٦٥ / ٣؛الدر المنثور فى�التفسير الماثور،١٤٨٦
.و نـيـز٦٥٣/٤آن،.مجمع الـبـيـان فـى تـفـسـيـر الـقـر٣٣

.٢٣٢-/٢٣١ ١ن.ك.تفسير القمى،
.٢٤-٢٣ندفw/قة بين االسالم و الز.فيصل التفر٣٤
دتاهى كيسـت؟ـ و خـواهى،گـو.بگو:باالتريـن گـو٣٥

اه ميان من و شماست؛و ـند،گوپاسخ بده وـ بگو:خداو
حى شده،تاآن بر من وبهترين دليل آن اين است كه ـ اين قر

سد،بيم دهم ـآن به آنها مى�را كه اين قرشما و تمام كسانى ر
سانم ـ.مان خدا بترو از مخالفت فر

.٢٩٦/١ى،.تفسير البيضاو٣٦
.١٧١/٣.التفسير الكاش9،٣٧
ن.ك.مجله.و نيز ١٣٤-١٣٣مه/.المكاسب المحر٣٨

مقاله «ديـدگـاه امـامش.١٥٬١٣٨١ه هفت آسمان،شـمـار
. فيقىان�اديان» از دكتر حسين توه پيروه) دربارخمينى (ر

.٥١/٥آن،ان فى تفسير القر.الميز٣٩
.٢٩٣/١عه آثار ( كتاب عدل الهى )،.مجمو٤٠
.٥١.حق و باطل/٤١
.٤٤٥/١آن،قان فى تفسير القر.الفر٤٢
.٦ ح/ ٤٠٨- ٤٠٧.الخصال/٤٣




