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چکیده
در آموزههای کتاب و سـنت ،نجات و رسـتگاری اخروی ،به ایمنی از آتش دوزخ و ورود به
یشـود .انحصارگرایـان ،نجـات از دوزخ و ورود بـه بهشـت را تنهـا نصیـب
بهشـت تعر یـف م 
پیـروان مذهـب حـق میداننـد ،امـا ائمـۀ طاهرین؟مهع؟ دامنـۀ رحمت الهی را وسـیعتر معرفی
میکننـد و در بـاب نجـات و گسـترۀ آن ،بـه دو موضـوع مهـم در کنـار هـم توجـه میدهنـد:
نخسـت ،ارزش انحصـاری دی ِـن حـق و نتیجـۀ دیـنداری بـر پایۀ آن ،کـه «نجات تضمینی»
اسـت؛ دوم ،وسـعت رحمـت و مغفـرت خداونـد کـه بـه شـکلی غیرحتمـی و تعلیقـی بـه
نکـه او میپسـندد،
نجـات آنـان کـه در اعتقـاد یـا عملشـان خللـی وجـود دارد و خـدا را چن ا 
یشـود .بدیـن
نمیپرسـتند و در عیـن حـال ،بـا او و اولیـای او سـر سـتیز ندارنـد ،منجـر م 
ترتیـب ،امامـان شـیعه بـه تبـع کتـاب خـدا و سـنت نبـوی ،هر دو بـاب نجات یعنـی «نجات
تضمینـی» و «نجـات تعلیقـی» را در آخـرت گشـوده میداننـد و ایـدۀ انحصـار نجـات در
مؤمنـان درسـتکار و پیـروان راسـتین خـود را نفـی میکننـد .در ایـن مقالـه مسـئلۀ شـمول
تعلیقی نجات برای کثیری از بندگان خداوند از منظر آیات و روایات بررسـی شـده و نشـان
یشـود کـه «منحصربـودن راه حـق در پیـروی از امامـان الهـی» بـا «وسـعت رحمـت
داده م 
الهـی و شـمول آن بـرای غیرشـیعیان» تعارضـی نـدارد و مطابـق مکتب اهلبیـت؟مهع؟ ،هر دو
موضـوع از صحـت و اسـتواری کامـل برخوردارنـد.
کلیدواژهها :نجات ،انحصارگرایی ،شمولگرایی ،شمولگرایی تعلیقی ،نجات تضمینی،
نجاتتعلیقی،مستضعفان،ضالین.
* تاریخ دریافت مقاله ،)97/10/21( :تاریخ پذیرش.)98/1/15( :
(الزم به ذکر است به دلیل تأخیر در انتشار این دوفصلنامه ،تاریخهای دریافت و پذیرش مقاالت ،با
تاریخ درجشده بر روی جلد همخوانی ندارد).
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 _1طرح مسئله
اصحـاب ادیـان و مذاهـب ،نگرشهـای مختلفـی دربـارۀ رسـتگاری یا عد م رسـتگاری
پیروان دیگر مذاهب و مکاتب دارند .در تقسیمبندی این نگرشها دو مؤلفۀ «صدق»
و «نجـات» ،نقـش مهمـی را ایفـا میکنـد .بـر اسـاس مؤلفههـای صـدق و نجـات ،در
مجمـوع سـه گرایـش اصلـی پدیـد آمده کـه عبارتانـد از :انحصارگرایـی 1،کثرتگرایی
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و شـمولگرایی.
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«انحصارگرای ــان» معتقدن ــد تنه ــا ی ــک دی ــن ح ــق وج ــود دارد و تنه ــا پی ــروان هم ــان
ً
دینان ــد ک ــه دینش ــان ص ــادق اس ــت؛ ب ــه تب ــع ،نج ــات ه ــم منحص ــرا به ــرۀ کس ــانی
اس ــت ک ــه پی ــرو هم ــان دی ــن ح ــق باش ــند .در براب ــر ایش ــان« ،کثرتگرای ــان» ق ــرار دارن ــد
کــه معتقدنــد حصـ ِـر حقانیــت در یــک آییــن خــاص ،نادرســت و غیرقابــل احــراز اســت؛

لــذا بــرای هریــک از گرایشهــای متکثــر دینــی ،بهــرهای از تطابــق بــا حــق و نیــز بهــرهای
از نجــات و رحمــت الهــی قائلانــد .روشــن اســت کــه تکثــر در نجــات نتیجــۀ طبیعــی
تکثــر در حقانیــت اســت .در حــد فاصـ ِـل انحصارگرایــان و کثرتگرایــان ،گــروه ســومی

موس ــوم ب ــه «ش ــمولگرایان» وج ــود دارد .دی ــدگاه ش ــمولگرایان در ح ــوزۀ «حقانی ــت» ب ــه
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انحصارگرای ــان نزدی ــک اس ــت و در ح ــوزۀ «نج ــات» ب ــه کثرتگرای ــان؛ آن ــان معتقدن ــد:
دیـــن حـــق متکثـــر نیســـت بلکـــه منحصـــر در یـــک آییـــن یـــا دســـتهای از آیینهـــای
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ـمول نجــات الهــی ،گســتردهتر از آن اســت کــه منحصــر در پیــروان
خــاص اســت امــا شـ ِ
دی ــن ح ــق باش ــد.
در آیات و روایات ،در پاسـخ به این پرسـش که نجات و رسـتگاری اخروی ،شـامل چه
کسـانی میشـود و آیـا نجـات الهـی منحصـر در پیـروان دیـن حـق اسـت یـا شـامل برخـی
دیگـر از انسـانها نیـز میشـود ،دو دسـته از متـون موجـود اسـت کـه در بـدو امـر متعارض
بـه نظر میرسـند.
دســتۀ اول ،متونــی اســت کــه بیــان میکنــد خداونــد تنهــا عمــل صالــح بندگانــی را در
1. Exclusivism
2. Pluralism
3. Inclusivism

آخــرت قبــول میکنــد کــه پیــرو دیــن حــق ،یعنــی اســام باشــند؛ 1اســام موردپســند
ً
2
خداونــد هــم ،آیینــی کامــا ســیال نیســت ،بلکــه گونــۀ خاصــی از اســام اســت.
شــیعیان بــا توجــه بــه روایــات فــراوان نبــوی بــر آنانــد کــه اســام موردپســند خداونــد،
اســامی اســت کــه در آن ،وصــی معصــوم و منصــوص پیامبــر خــدا شــناخته شــده ،از او
بــه عنــوان امــام امــت ،حمایــت و اطاعــت میشــود ،و آیینهایــی کــه فاقــد ایــن شــرط
اساســی باشــند ،مــورد قبــول خداونــد نیســتند.
ظهــور بــدوی ایــن متــونّ ،
مؤیــد دیــدگاه انحصارگرایانــی اســت کــه میگوینــد دیــن حــق
یکــی اســت و قبولــی اعمــال و رســتگاری نیــز فقــط نصیــب پیــروان همــان دیــن حــق
میشــود.
دســتۀ دوم ،متونــی اســت کــه بیــان میکنــد خداونــد متعــال ،عــاوه بــر کســانی کــه پیــرو
جانشــینان معصــوم پیامبــر؟مهع؟ هســتند ،افــراد دیگــری را نیــز بهشــتی میســازد .در
برخــی از ایــن متــون ،بــه موحدانــی اشــاره شــده کــه بــا اوصیــای برحــق رســولاهلل؟لص؟
عداوتــی ندارنــد و در عیــن حــال معرفتــی هــم نســبت بــه مقــام امامــت آنهــا ندارنــد؛ بــا
ایــن همــه ،مشــمول لطــف خــدا شــده ،بــه بهشــت میرونــد .ایــن متــون بــا انحصارگرایــی
در نجــات تعــارض دارد و بیشــتر ّ
مؤیــد ایــدۀ شــمولگرایان اســت.
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بــه متــون دســتۀ نخســت ،متونــی کــه تقــوا و اجتنــاب از کبائــر را نیــز شــرط نجــات
میشــود .بــه متــون دســتۀ دوم نیــز متونــی کــه نادیدهگرفتهشــدن گناهــان و شــفاعت در
حــق اهــل کبائــر و معافشــدن آنهــا از عــذاب را محتمــل میخواننــد ،ضمیمــه میشــود
ً
و متقابــا ،متناظــر بــا ایــن متــون ،دایــرۀ نجــات گســتردهتر میشــود.
پژوهــش پیــش رو ،در صــدد معرفــی هــر دو دســته از متــون و رفــع تعــارض موهــوم میــان
آنهــا اســت.
 .1آلعمران 19 :و .85
 .2مائده.3 :

یراگتسر رد تماما هب داقتعا هاگياج یسررب :تاجن رد یقيلعت یيارگ لومش

داری منجــر بــه نجــات ،تنگتــر
میداننــد ،ضمیمــه میشــود و بدیــن ترتیــب دایــرۀ دیـن ِ

 _2مشروطبودن نجات به «ایمان» و «عمل صالح» در کتاب و سنت
در قرآن و حدیث بر «ایمان» و «عمل صالح» به عنوان دو شرط مقارن برای برخورداری
از بشـارات ابـدی و رسـتگاری اخـروی تأ کیـد شـد ه اسـت .پنجـاه آیـه از قـرآن ،بنـدگان
َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ ّٰ
الص ِال ٰح ِت
ا�> یـاد میکننـد و بـه آنهـا بشـارت
سـعادتمند را بـا وصـف <ال ِ ي��� �م�وا وع ِملوا
بهشـت میدهنـد .بیـان دو عنصـر ایمـان و عمـل صالـح در کنـار هـم ،بـه عنـوان شـروط
رسـتگاری ،بـا تعابیـر دیگـری نیـز در قـرآن صـورت گرفته اسـت.
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تأ کیـد بـر دوگانـۀ ایمـان و عمـل صالـح در بازشناسـی گسـترۀ نجـات از آن رو مهم اسـت
ً
کـه اوال ،گمـان نشـود هـر عمـل نیکـی مورد قبول خداوند اسـت ،بلکه قبـول اعمال نیک
ً
و دسـتیابی بـه رسـتگاری قطعـی بابـت آنهـا ،مشـروط بـه «ایمـان» اسـت؛ ثانیـا ،گمـان
نشـود اشـخاصی کـه اظهـار ایمـان میکننـد ،بـه صـرف گرویـدن ظاهـری و لبیکگفتـن
نوچـرای خداونـد دربـارۀ نجـات
بـه دعـوت خـدا و رسـول ،مسـتحق وعدههـای بیچو 
میشـوند؛ بلکـه میبایسـت زندگـی صالحـی را نیـز برپـا کننـد .ترکیـب دوگانـۀ ایمـان و
عمـل صالـح (کـه ایـن شـرط دوم بـه خصـوص در اجتنـاب از کبائر متجلی میشـود) در
روایـات نیـز منعکس شـد ه اسـت.
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بـه عنـوان مثـال از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ روایـت شـده کـه فرمودند« :همـۀ مؤمنان اهل
ی هسـتند بـه شـرط آنکـه ایمانشـان همـراه بـا عمـل صالـح و تقـوا باشـد
نجـات و بهشـت 

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

و نـور ایمانشـان را بـا سـیاهی سـتم نپوشـانده باشـند» .ایشـان سـپس دربـارۀ کسـانی کـه
ادعـای ایمـان دارنـد و در ظاهـر در شـمار مؤمنـان هسـتند امـا عملشـان صالـح نیسـت و
از ارتـکاب گناهـان بـزرگ پروایـی ندارند ،فرمودند« :چنین کسـانی از جملۀ مؤمنانی که
خداوند خود را پشـتیبان و متکفل نجات آنها دانسـته و فرموده که آنها نبایسـت خوف
و حزنی داشـته باشـند ،نیسـتند».
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حسـن بـن محبـوب نیـز نقـل میکنـد ،بـا عـدهای از شـیعیان نامـهای بـه امـام کاظـم؟ع؟
نوشـتیم و از ایشـان پرسـیدیم کـه گناهـان کبیـره چـه گناهانـی اسـت؟ آن حضـرت در
 .1لقمان22 :؛ یونس63 :؛ انعام82 :؛ غافر.40 :
 .2هاللى ،سليم بن قيس ،کتاب سلیم بن قیس.609/2 ،

پاسـخ اشـاره فرمودند که کبائر گناهانی اسـت که خداوند دربارۀ آنها وعدۀ آتش داده و
اگر کسـی عمل خود را از آنها پیراسـته کند ،خداوند سـیئات او را نادیده میگیرد .امام
در ادامـه افزودنـد :البتـه مشـروط بـر آنکـه مؤمـن باشـد.
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در متـون دینـی ضمـن تأ کیـد اجمالـی بـر دو اصـل ایمـان و عمـل صالـح ،بـه شـکل
تفصیلـی حـدود ایمـان مقبـول و عمـل صالـح نیـز معیـن شـده اسـت .در مـورد عمـل
ً
ً
صالـح بیـان شـده کـه میبایسـت اوال مطابـق شـریعت و ثانیـا همـراه بـا نیـت خالـص
باشـد 2.در مورد ایمان نیز بیان شـده که ایمان حقیقی میبایسـت ریشـه در قلب مؤمن
داشـته باشـد و از این رو ،اظهار مسـلمانی به زبان و حتی اطاعت از فرمان خدا و رسـول
در ظاهـر در کنـار عـدم بـاور بـه ایشـان یـا مخالفـت بـا ایشـان در باطـن ،ایمـان محسـوب
نمیگـردد.
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 _ 3نصوص ناظر به انحصار نجات
در فضایـی کـه رسـتگاری اخـروی موکـول بـه عمـل صالـح ،و قبولـی اعمـال صالـح نیـز
مشـروط بـه ایمـان اسـت ،روایاتـی وجـود دارد کـه مفـاد ضـروری ایمـان را معیـن میکنـد.
مطابـق نصـوص دینـی ،تصدیق سـه امـر بنیادین ،یعنی .1 :ایمان بـه ربوبیت و یگانگی
خداونـد .2 ،شـناخت رسـول خـدا و ایمـان بـه او و  .3شـناخت وصـی رسـول خـدا بـه

بـه عنـوان نمونـه هنگامـی که سـلیم بـن قیـس از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دربـارۀ کمترین
امـوری کـه بنـده بـه واسـطۀ آنهـا مؤمـن تلقـی میشـود ،میپرسـد ،آن حضـرت بـر همیـن
امـور بـه عنـوان اجـزای سـهگانۀ ایمـان تأ کیـد میکننـد« :کمتریـن چیـزی کـه بنـدهای را
ً
مؤمـن میسـازد آن اسـت کـه اوال :خداونـد خـودش را بـه او بشناسـاند و او بـه ربوبیـت و
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.276/2 ،
 .2همان70/1 ،؛ طوسى ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .337
 .3برقى ،احمد بن محمد ،المحاسن.249/1 ،
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عنوان ولی زمان و التزام به اطاعت از او ،از مفاد ضروری ایمان و قبولی اعمال دانسـته
ََْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ً
ـه ال َع ْبـد ُمؤ ِمنا») تلقی شـده
ـون ِب ِ 
شـده و بـه عنـوان حداقـل ضـروری ایمـان («أدنـى مـا يك 
است.
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ً
یگانگـی خداونـد اقـرار کنـد؛ ثانیـا :خداونـد نبـی خود را بـه وی معرفی کنـد و او به نبوت
ً
نبـی و ابلاغ رسـالت توسـط وی اقـرار کنـد؛ ثالثـا :خداونـد حجـت خویـش در زمیـن و
گـواه خویـش بـر مـردم را بـه وی معرفـی کند و او بـه مفترضالطاعه بـودن وی اقرار کند».

1

حفـص کناسـی از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ حداقـل چیـزی کـه ضروری اسـت تـا بنده با
آن مؤمـن بـه شـمار آیـد میپرسـد و مضامیـن سـهگانۀ فـوق در بیـان امـام صـادق؟ع؟ نیـز
مـورد تأ کیـد قـرار میگیـرد« :گواهـی بدهـد کـه الهـی جـز اهلل نیسـت و اینکه محمـد بنده
و رسـول او اسـت و اقـرار بـه وجـوب اطاعـت از او کنـد و امـام زمانـش را نیـز بشناسـد کـه
اگـر چنیـن کنـد مؤمـن تلقی میشـود».

2

در آیــات قــرآن چندیــن بــار بــه مناســبتهای گوناگــون بــه ایــن ارکان س ـهگانۀ ایمــان و
جایــگاه مهــم آنهــا اشــاره شــدهاســت :خــدا ،رســول و اولیاالمــری کــه میبایســت از آنــان
اطاعــت کــرد؛ 3خــدا ،رســول و مؤمنانــی کــه در رکــوع نمــاز زکات میبخشــند و بــه شــکل
انحصــاری ولـ ّـی مؤمنــان هســتند؛ 4خــدا ،رســول و مؤمنانــی کــه بــه شــکلی انحصــاری
میبایســت یــار جانــی مســلمانان باشــند؛ 5خــدا ،رســول و کســانی کــه علــم کتــاب نــزد
آنهــا اســت و شــاهد حقانیــت پیامبرنــد؛ 6و خــدا ،رســول و مؤمنانــی کــه شــاهد اعمــال
12

بندگانانــد و بایــد از آنهــا پــروا کــرد.

7
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اش ــارات قرآن ــی در تأ کی ــد ب ــر س ـهگانۀ خ ــدا ،رس ــول و ام ــام در روایات ــی ک ــه ش ــرط ایم ــان
را ش ــناخت و ت ــوالی امام ــان در کن ــار ش ــناخت و ت ــوالی خ ــدا و رس ــول میخوانن ــد،
منعکـــس شـــدهاند.
 .1هاللـى ،سـليم بـن قيـس ،کتـاب سـلیم بـن قیـس616/2 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان،
.414/2
 .2صدوق ،محمد بن على ،معاني االخبار ،ص .393
 .3نساء.59 :
 .4مائده.56 - 55 :
 .5توبه.16 :
 .6رعد.43 :
 .7توبه.105 :

امیرالمؤمنیـن علـی و دیگـر امامـان معصـوم؟مهع؟ در توصیـف جایـگاه خـود بـه عنـوان
ً
کسـانی کـه ایمـان بـه آنهـا از مفاد اصلـی و ضروری ایمان مورد نظر خداوند اسـت ،مکررا
بـه همیـن آیـات و نیـز روایـات مشـهور نبـوی اسـتناد جسـته و بـر آنهـا تأ کیـد کردهانـد.

1

منظـور از روایـات مشـهور نبـوی ،احادیثـی مانند حدیث ثقلین ،حدیـث غدیر ،حدیث
سـفینه ،حدیـث عـدول امـت و حدیـث وجـوب معرفـت امـام زمـان اسـت کـه هریک به
خودی خود ،برخوردار از اسـناد متعددند و ّ
مؤید این نکته هسـتند که هرکس بر عرشـۀ
کشـتی اهلبیـت سـوار شـود ،نجـات مییابـد و هرکـس از تمسـک بـه آن سـر بـاز زنـد و بـه
آن پشـت کنـد ،هلا ک میگـردد.
ً
در فضای جامعۀ اسالمی ،عموما در باب ایمان به خدای یگانه و رسالت رسولاهلل؟لص؟
2

خالفـی نیسـت؛ امـا موضـوع والیـت اولیاالمـر و امامـت امامـان از اهلبیـت پیامبـر؟مهع؟
همـواره محـل اختلاف جـدی بـودهاسـت و از ایـن رو ،بـه عنوان نقطۀ حسـاس مرزی میان
ایمـان و ضاللـت تلقـی میشـود .مسـلمانان بسـیاری وجـود دارنـد که بـه توحیـد خداوند و
رسـالت پیامبـر شـهادت میدهنـد امـا فاقـد معرفـت و ایمـان بـه امـام زمـان خـود هسـتند.
طبق روایات فراوان ،این افراد به جهت فقدان این رکن از ایمان ،مسلمان ضال _ نه مؤمن
رسـتگار _ تلقـی میشـوند؛ چنانکـه در بیـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در توضیـح کمترین
چیـزی کـه فـرد بـه جهـت آن «ضـال» تلقـی میشـود بـه همیـن موضـوع اشـاره شـدهاسـت.
بـه وادی ضاللـت میشـود را نشـناختن حجـت حـی و امـام زمـان فـرد معرفـی میکننـد:
«کمتریـن چیـزی کـه بنـدهای بابـت آن "ضـال" تلقـی میشـود آن اسـت کـه حجـت خـدا
در زمیـن و گـواه او بـر بندگانـش را کـه خداونـد بـه تـوالی او فرمـان داده و والیتـش را واجـب
ساخته ،نشناسـد».

3

بدیـن ترتیـب ،هرچنـد شـهادتین باعـث ورود فرد به دایرۀ اسلام میشـود ،امـا اگر او پس
 .1هاللى ،سليم بن قيس ،همان.616/2 ،
ج.273/1 ،
 .2طبرسى ،احمد بن على ،اإلحتجا 
 .3هاللى ،سليم بن قيس ،همان616/2 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.414/2 ،
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آن حضـرت نخسـتین چیـزی کـه باعـث خـروج فـرد مسـلمان از دایـرۀ ایمـان ،و انحطـاط

13

از ایـن مرحلـه ،از تعالیـم اساسـی پیامبـر اکـرم؟لص؟ دربـارۀ امامت اوصیای ایشـان آ گاه
ّ
مرضـی را بـه درسـتی نشناسـد و بـه آن ایمـان نیـاورد،
نشـود و ایـن رکـن بنیادیـن اسلام
و تنهـا بـه اجماعیـات مسـلمانان اکتفـا کنـد و نسـبت بـه امـر اختالفـی امامـت موضـع
آ گاهانـه و شـفافی نگیـرد ،مسـلمان ضـال تلقـی میشـود.
بیان امام صادق؟ع؟ در تبیین فرق میان مسـلمانی و ایمان بسـیار گویا اسـت؛ سـفیان
بـن سـمط نقـل میکنـد کـه آن حضـرت فرمودنـد« :اسلام همان ظاهری اسـت کـه مردم
بـه آن ملتزمانـد :گواهـی بـه یگانگـی خداونـد و نفـی شـریک بـرای او و گواهـی بـه اینکـه
محمـد بنـده و رسـول او اسـت ،و اقامـۀ نمـاز و پرداخـت زکات و حـج خانـۀ خـدا و روزۀ
مـاه رمضـان .ایـن همـان اسلام اسـت؛ و امـا ایمـان عبـارت اسـت از اینکـه همـراه آن
امـور ،بـه امـر والیـت مـا هـم معرفت داشـته باشـد .از این رو اگر ّ
مقـر به آن امـور (اجماعی)
باشـد امـا معرفـت بـه امـر والیـت نداشـته باشـد ،مسـلمان اسـت اما "مسـلمان ضـال" به
شـمار میآیـد».

1

نظـر بـه اختالفـی و در عیـن حـال تعیینکنندهبـودن اصـل امامـت ،نصـوص فراوانـی از
پیامبـر و اوصیـای ایشـان؟مهع؟ رسـیده کـه در آنهـا بر والیـت خود به عنوان شـرط ضروری
14

قبـول اعمـال و رسـتگاری تأ کیـد کردهانـد .مضامیـن همگـون ایـن روایـات ،عبـارت
اسـت از :امانبخشبـودن کلمـۀ توحیـد مشـروط بـه تـوالی امـام 2،نافعنبـودن اعمـال

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

بنـدگان بـدون اعتـراف بـه حـق پیامبـر اکـرم و جانشـینان ایشـان؟مهع؟ 3،مـرگ جاهلـی
در صـورت نشـناختن امـام زمـان و معذو رنبـودن مـردم بابـت ایـن جهـل 4،انحصـار
فرقـۀ ناجیـه در کسـانی کـه امیرالمؤمنیـن علـی و اوصیـای ایشـان؟مهع؟ را بـه عنـوان امـام
خـود میشناسـند 5،ضاللـت ،و عـدم مقبولیـت اعمـال کسـانی کـه امـام ّ
حـی خـود را
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.24/2 ،
 .2صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص .235
 .3برقـى ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن91 _ 90/1 ،؛ طوسـى ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص  140و
.187
 .4برقى ،احمد بن محمد ،همان.154/1 ،
 .5هاللى ،سليم بن قيس ،کتاب سلیم بن قیس.605/2 ،

ّ
غفاریـت خداونـد به اهتـدای به ائمه؟مهع؟ 2،مشـروطبودن
نمیشناسـند 1،مشـروطبودن
تزکیـۀ اعمـال و قبـول آنهـا بـه شـناخت اولیاالمـر و اطاعـت از آنهـا 3،سـؤال از بنـدگان
دربـارۀ والیـت جانشـنان پیامبـر پـس از مـرگ و وابسـتهبودن قبـول اعمـال مـردگان بـه
والیـت 4،ثـواب کالن بـرای اعمـال صالـح کسـانی کـه خداونـد را با والیت امامـان برحق
میپرسـتند و محرومیـت موالیـان ائمـۀ جـور از هرگونـه ثـواب.

5

روایاتـی کـه قبـول اعمـال را مشـروط بـه والیـت اهلبیـت؟مهع؟ میداننـد ،فراتـر از مـواردی
اسـت کـه بدانهـا اشـارت رفـت .عالمـه مجلسـی در بحـار االنـوار دو بـاب را بـه ایـن
ً
6
موضـوع اختصـاص داده و در آنهـا مجموعـا بیـش از یکصـد روایـت نقـل کـرد ه اسـت.

 _4نصوص ناظر به شمول نجات
در برابـر روایاتـی کـه بـه صراحـت ،والیـت امامـان اهلبیـت؟مهع؟ را شـرط ضـروری بـرای
قبولـی اعمـال صالـح و فائزشـدن بـه نجـات اخـروی بیـان میکننـد ،روایـات دیگـری
وجـود دارنـد کـه در آنهـا تصریح شـده ،نجـات اخروی منحصر در موالیـان ائمۀ طاهرین
و مختـص بـه آنهـا نیسـت و چهبسـا کسـانی کـه وارد بهشـت میشـوند ،بیآنکـه امامان
الهـی خـود را در دنیـا شـناخته و معتـرف بـه حـق آنهـا بـوده باشـند؛ گـو اینکـه در همـان
روایـات تصریـح شـده کـه نجـات مزبـور ،شـامل حـال کسـانی کـه بغـض و دشـمنی بـا
ً
جانشـینان پیامبر داشـته باشـند نمیشـود و صرفا شامل موحدان و مسلمانان گمراهی
در کنـار آن احادیـث ،در قـرآن و روایـات بـه گروهی تحت عنوان «المؤلف ة قلوبهم» اشـاره
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.183/1 ،
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.61/2 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.21/2 ،
 .4صدوق ،محمد بن على ،همان ،ص .256
 .5طوسى ،محمد بن حسن ،همان ،ص .417
 .6مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار 76/23 ،و .166/27
 .7صدوق ،محمد بن على ،خصال.408/2 ،
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میشـود کـه امامـان خـود را نمیشناسـند و در عیـن حـال بـا آنهـا دشـمنی نیـز ندارنـد.
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شـده 1و تبییـن شـده کـه ایـن افـراد از کسـانی هسـتند کـه فاقـد نـور ایمانانـد 2و تنهـا در
پـی رسـیدگیهای مالـیای کـه از ناحیـۀ حکومـت اسلامی بـه آنهـا شـود ،قلبشـان در
پذیـرش و اعتـراف بـه حقانیـت پیامبـر نـرم میشـود و اال نهتنهـا در والیـت جانشـینان
پیامبـر ،کـه در رسـالت خـود رسـول هـم تردیـد میکننـد 3.در روایـات متعـدد تصریـح
شـده کـه علیرغـم فقـدان نـور ایمـان در وجـود ایـن افـراد ،میبایسـت امیـدوار بـه نجات
و بهشتیشـدن آنهـا بـود.
در همیـن راسـتا در شـماری دیگـر از روایـات آمـده کـه اگـر کسـی مرتکـب گنـاه کبیـره
شـود ،خداوند روح ایمان را از او سـلب میکند 4و اگر با همان حال بمیرد ،بدون ایمان
قلبـی مـرده و در شـمار مؤمنـان برشـمرده نمیشـود .چنیـن کسـی نـه مؤمـن محسـوب
میشـود و نـه اعمالـش همگـی صالـح هسـتند؛ پس هیچیک از دو شـرط ایمـان و عمل
صالـح را بـه درسـتی نـدارد .بـا ایـن حـال در برخـی روایـات آمـده کـه ممکـن اسـت ایـن
افـراد نیـز شـفاعت شـوند و بـه بهشـت برونـد.

5

هیچیـک از گروههـای فـوق در شـمار مؤمنـان درسـتکار نیسـتند ،امـا بـه تصریـح دسـتۀ
دوم روایـات ،کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره میکنیـم ،بخشـی از نجاتیافتـگان
16

آخـرت از میـان همیـن گروههـای پرجمعیـت خواهنـد بـود .بـه نمونههایـی از احادیـث
ایـن بـاب کـه ّ
مؤیـد شـمولگرایی در نجـات اسـت اشـاره میکنیـم:
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 .1امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمودنـد« :هـر کـس خـدا را بـه یگانگـی بسـتاید و بـه رسـول
خـدا ایمـان بیـاورد امـا نـه والیت ما را بشناسـد ،نه از ضاللت دشـمنان ما آ گاه باشـد
و نـه بـا مـا دشـمنی کنـد ،از خـود نیـز چیـزی را حلال یـا حـرام نکنـد و بـه اجماعیـات
همۀ مسـلمانان ملتزم باشـد ،در مناقشـات و اختالفات وارد نشـود و علم هر چیزی
د یافـت و اینـان
را کـه نمیدانـد بـه خـدا واگـذار کنـد ،چنیـن کسـی نجـات خواهـ 
 .1توبه.60 :
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.411/2 ،
 .3همان.
 .4همان 281/2 ،و .284
 .5صدوق ،محمد بن على ،همان.608/2 ،

طبقـهای از مـردم در حـد فاصـل مؤمنـان و مشـرکاناند .اینـان اکثریـت مردم هسـتند
و اینانانـد اصحـاب حسـاب و میـزان و اعراف و جهنمیهایی که انبیا و فرشـتگان
و مؤمنـان آنهـا را شـفاعت میکننـد و از آتـش بیـرون میآینـد ...اینانانـد کـه همـراه
بـا المؤلفـ ة قلوبهـم و کسـانی کـه کارهـای خـوب و بدشـان بـه هـم آمیختـه اسـت و
مسـتضعفان ،مـورد حسـاب قـرار میگیرنـد و اینانانـد اصحـاب اعـراف .وضعشـان
موکـول بـه مشـیت خداونـد اسـت تـا خـدا دربـارۀ آنهـا چـه بخواهـد؛ اگـر یکـی از آنهـا
د بـود و اگـر از او درگـذرد از بـاب رحمـت
را بـه دوزخ ببـرد از بابـت گنـاه خـود او خواهـ 
د بـود».
خـدا خواهـ 

1

 .2امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در ایــام حکومــت خود ،خطبـهای در بیان مظلومیت خویش
پــس از پیامبــر اکــرم؟لص؟ و گلــه از غاصبــان خواندنــد .از آن میــان اشــعث بــن قیــس
کنــدی برخاســت و گفتگویــی اعتراضآمیــز را بــا امیرالمؤمنیــن آغــاز کــرد .حضــرت
در پاســخ تأ کیــد کردنــد ،شــک نداشــته بــاش کــه پــس از پیامبــر حــق بــا مــن بــود امــا
عــدهای حــق مــن را غصــب کردنــد و آنهــا بــر باطــل بودنــد و از میان ِفرق امــت تنها یک
گــروه اهــل نجاتانــد .در ایــن جــا اشــعث بــه اعتــراض گفــت :اگــر حقیقــت چنــان
باشــد کــه تــو مدعــی هســتی پــس همــۀ امــت بــه غیــر از تــو و شــیعیانت اهــل هــا ک
و دوزخ خواهنــد بــود! امــام در پاســخ گفتنــد« :بــه خــدا ســوگند جــز ایــن نیســت کــه
ً
حــق بــا مــن اســت امــا هــر کــس در شــمار شــیعیان مــن نباشــد ضرورتــا هــا ک نخواهــد

اســام باشــند و از ملــت اســام جــدا نشــوند ،ســتمگران را در برابــر مــا یــاری نکننــد و
ّ
مجدانــه در دشــمنی بــا مــا نکوشــند ،در عیــن حــال در خالفــت و اهــل خالفــت شــک
کننــد ،نــه والیــت مــا را بشناســند و نــه بــه دشــمنی بــا مــا برخیزنــد ،اینــان مســلمانان
مســتضعفی بــه شــمار میرونــد کــه امیــد بــه رحمــت خــدا دربــارۀ آنهــا م ـیرود و در
عیــن حــال بابــت گناهانشــان میبایســت نگرانشــان بــود».

2

 .1هاللى ،سليم بن قيس ،کتاب سلیم بن قیس.607/2 ،
 .2همان.670/2 ،

یراگتسر رد تماما هب داقتعا هاگياج یسررب :تاجن رد یقيلعت یيارگ لومش

شــد ،بلکــه تنهــا دشــمنان (نواصــب) و اهــل مکابــره و جحــد و عنــاد هــا ک خواهنــد
شــد و امــا آنــان کــه متمســک بــه رشــتۀ توحیــد و مقـ ّـر بــه رســالت پیامبــر و حقیقــت

17

 .3امـام صـادق؟ع؟ از جدشـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نقـل کردهانـد کـه برای بهشـت
هشـت دروازه هسـت .یـک دروازه ،دری اسـت کـه پیامبـران و صدیقـان از آن داخـل
میشـوند .دروازۀ دیگـر مخصـوص شـهدا و صالحیـن اسـت .پنـج دروازه هـم هسـت
کـه شـیعیان و محبـان مـا از آنهـا داخـل میگردنـد ...سـرانجام دروازۀ هشـتم دری
اسـت کـه سـایر مسـلمین (کـه از شـیعیان و دوسـتداران مـا نیسـتند) از آن داخـل
ً
ً
میشـوند؛ کسـانی کـه اوال ،بـه یگانگـی خداونـد گواهـی میدهنـد و ثانیـا ،بـه انـدازۀ
ذرهای بغـض مـا در دلشـان نیسـت.

1

 .4زراره نقـل میکنـد کـه در جوانـی قصـد ازدواج داشـتم و نگـران بـودم کـه زنـی از زنـان
غیرشـیعه را بـه همسـری برگزینـم .امـام باقـر؟ع؟ بـه مـن فرمودنـد« :اگـر ناگزیـر بـه
ازدواجـی ،اشـکالی نـدارد بـا زنـان عفیفهای ازدواج کنی که مانند شـما به ما معرفت
ندارند و در عین حال دشمن ما هم نیستند [نه مؤمناند و نه کافر]» .من گفتم مگر
ممکـن اسـت کسـی مؤمـن نباشـد و در عیـن حال کافر هم نباشـد؟ مردم یـا مؤمناند
یـا کافـر و اگـر مؤمـن نباشـند بیشـک کافرند .امام فرمودند« :کسـانی هسـتند که اهل
نمـاز و روزه و پـروا از خداینـد امـا آنچـه شـما [از والیـت مـا میدانیـد] نمیداننـد».
18

مـن انـکار کـردم و گفتـم :بـه خـدا چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت .خداونـد میفرماید:
«او کسـی اسـت کـه شـما را آفریـده؛ برخـی از شـما کافـر و برخـی مؤمنیـد» .پـس مـردم
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یـا مؤمنانـد یـا کافـر! امـام فرمودنـد« :زراره! امـا سـخن خـدا از عقیـدۀ تـو درسـتتر
اسـت» .آنگاه امـام پیدرپـی آیاتـی را دربـارۀ گروههایی از این دسـت که نه مؤمناند
و نـه کافـر خواندنـد؛ آیاتـی دربـارۀ گنهکارانـی کـه اعمـال صالـح و ناصالـح را در هـم
آمیختهاند و ممکن اسـت خدا آنها را ببخشـد یا نبخشـد؛ و دربارۀ مسـتضعفین که
ممکـن اسـت گناهانشـان نادیـده گرفته شـود؛ و دربـارۀ اصحاب اعراف کـه همراه با
مؤمنـان درسـتکار بـه بهشـت وارد نمیشـوند ،امـا طمـع ورود بـه آن را دارنـد؛ و دربـارۀ
أ ّ
ُ
<م ْر جَ� ْو نَ� ل� ْم ِر الله> کـه تصمیـم دربـارۀ آنهـا موکـول بـه آینـده شـدهاسـت.
زراره گویـد :امـام ایـن آیـات را میخوانـد و مـن هـر بـار بـا اصـرار میگفتـم کـه اینهـا
 .1صدوق ،محمد بن على ،خصال.408/2 ،

یـا مؤمنانـد یـا کافـر و امـام میفرمـود اینهـا نـه مؤمنانـد و نـه کافـر .سـرانجام مـن
پرسـیدم شـما باالخـره میفرماییـد کـه اینـان به بهشـت خواهنـد رفت یـا دوزخ؟ امام
فرمودنـد« :زراره! اینهـا را همـان جایـی وا گـذار که خدا آنها را وا نهاد ه اسـت [خداوند
تصریحی به بهشـتی یا دوزخیبودن آنها نکرده و امرشـان را مبهم گذاشـته اسـت]».
گفتم :یعنی شـما دربارۀ اینها قائل به ارجاء هسـتید؟ [یعنی میفرمایید حکمشـان
مشـخص نیسـت و بسـته بـه تصمیـم خداونـد در قیامـت اسـت؟] حضـرت باقـر
فرمودنـد« :بلـه ،همانطـور کـه خداونـد تصمیـم دربـارۀ آنهـا را موکـول بـه آینـده کـرده،
مـن نیـز چنیـن میکنـم .عاقبـت آنهـا بسـته بـه تصمیم خدا اسـت؛ اگـر خداونـد اراده
کنـد رحمتـش را نصیبشـان میکنـد و آنـان را بـه بهشـت میبـرد و اگـر بخواهـد ،آنهـا
را بابـت گناهانشـان بـه آتـش روانـه میکنـد و اگـر چنیـن کنـد سـتمی نکـردهاسـت».
پرسـیدم مگـر ممکـن اسـت کافـر داخـل بهشـت شـود؟ فرمودنـد« :خیـر [امـا اینهـا که
کافـر نیسـتند]» .پرسـیدم مگـر کسـی غیـر از کافـران داخـل دوزخ میشـود؟ فرمودنـد:
«خیـر ،مگـر آنـان کـه خـدا بخواهـد» .بعـد بـر مـن عتـاب کـرده فرمودنـد« :زراره! مـن
میگویـم کار اینـان وابسـته بـه خواسـت و تصمیـم خـدا اسـت امـا تـو ایـن مطلـب
را نمیگویـی [مشـکل تـو همیـن نکتـه اسـت]؛ امـا باکـی نیسـت! اگـر بزرگتـر شـوی
[و شـور جوانـی از سـرت بیفتـد] گـره از فکـرت بـاز خواهـدشـد و از ایـن سـخنانت
1

 .5امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر ایـن آیـه کـه بخشـی از مـردم کارشـان بـه تصمیـم خـدا در
أ ّ
آینـده واگـذار شـده اسـت ( ُ
<م ْر جَ� ْو نَ� ل� ْم ِر الله> هسـتند) فرمودنـد« :دسـتهای از
مـردم بودنـد کـه ابتـدا مشـرک بودنـد و مرتکـب قتـل مؤمنانـی همچـون حمـزه و جعفـر
گشـتند .سـپس مسـلمان شـدند و خـدا را بـه یکتایـی سـتودند و شـرک را رهـا کردند،
امـا قلبشـان ایمـان را نشـناخته و نپذیرفتـه بـود تـا از ایـن بابـت مؤمـن بـه شـمار آینـد و
بهشـت برایشـان "واجب" شـود .از سـوی دیگر بر سرسـختی و مخالفت پیشـین خود
نیـز نبودنـد کـه کافـر تلقـی شـوند و دوزخ برایشـان "واجـب" گـردد .پـس از بابت چنان
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.402/2 ،

یراگتسر رد تماما هب داقتعا هاگياج یسررب :تاجن رد یقيلعت یيارگ لومش

برمیگـردی».
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حالـی کـه داشـتند هـم ممکـن اسـت کـه خداوند ایشـان را عـذاب کنـد و هم ممکن
اسـت کـه ایشـان را ببخشـاید».

1

 .6ضریــس کناســی از امــام باقــر؟ع؟ میپرســد :حــال آن دســته از اهــل توحیــد کــه اقــرار
بــه نبــوت محمــد؟لص؟ دارنــد ،مســلماناند امــا در عیــن حــال گناهانــی هــم دارنــد و
ً
ضمنــا امامــی هــم ندارنــد و حــق والیــت شــما را نمیشناســند چگونــه اســت؟ امــام
باقــر ؟ع؟ پاســخ دادنــد کــه چنــان کســانی در قبــور خــود خواهنــد بــود [و بــه بهشــت
و دوزخ برزخــی بــرده نخواهنــد شــد] ،امــا ه ریــک از آنهــا عمــل صالــح داشــته باشــد،
بــه شــرط آنکــه دشــمنیای از او ســرنزده باشــد ،روزنــی برایــش تــا بهشــت ارواح در
مغــرب گشــوده میشــود و از آن روزن تــا روز قیامــت نســیمی بــر او خواهــدوزیــد تــا
آنکــه قیامــت برپــا شــود و در آنجــا بــه اعمــال نیــک و بــدش رســیدگی شــود .آنگاه
ممکــن اســت بــه بهشــت یــا بــه دوزخ روانــه شــود .فرجــام ایــن افــراد متوقــف بــه تصمیم
خــدا اســت تــا او چــه بخواهــد .خداونــد بــا مســتضعفان و ابلهــان و کــودکان و فرزنــدان
د کــرد [یعنــی در
مســلمانانی کــه بــه بلــوغ نمیرســند و میمیرنــد نیــز چنیــن خواه ـ 
قیامــت دربــارۀ آنهــا تصمیــم میگیــرد]».

2

20

 .7امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ مستضعفین به سلیمان بن خالد فرمودند« :مستضعفین
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گروهی هستند که اهل نماز و روزه و پا کدستی و پا کدامنی هستند و حقی را
ماورای این امور نمیشناسند[ .اصل و ریشۀ درخت ایمان را نمیشناسند با این
حال] به شاخههای درخت متمسک شدهاند .اینان هر چند که اهل معرفت
نیستند ،اما از آنجا که به همین شاخهها متمسک شدهاند ممکن است مورد عفو
قرار گیرند .اگر خداوند عفوشان کند از روی رحمتش است و اگر مواخذهشان کند به
جهت ضاللت و انحرافشان از اموری است که به آنها شناساند ه است».

3

.8امامصادق؟ع؟در تفسیرآیۀمستضعفینبهابوخدیجه ّ
جمالفرمودند کهمستضعفین
 .1همان.407/2 ،
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.260/2 ،
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار،.161/69

نه اهل نصب و عداوتاند و نه اهل حق و هدایت .ورود این افراد به بهشت بابت
انجام اعمال حسنه و ترک محرماتی است که خداوند از آنها نهی کردهاست و البته
این افراد [هرچند به بهشت وارد شوند] به جایگاه ابرار نائل نخواهند شد.

1

 .9امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد« :کسـانی کـه بـه خاطـر هتـک حـدود الهـی مسـتوجب
عقوبتانـد [کسـانی کـه بایـد حـد بـر آنهـا جـاری شـود] فاسـق بـه شـمار میرونـد؛ نـه
مؤمناند و نه کافر .این افراد در دوزخ جاویدان نخواهند ماند و سرانجام روزی از آن
خارج میشـوند و شـفاعت در حق ایشـان روا اسـت ،چنانکه در مورد مسـتضعفان
بـه هنگامـی کـه خداونـد دینشـان را بپسـندد روا میباشـد».

2

 .10امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد« :کسـی کـه مـا را بـه امامـت بشناسـد مؤمن اسـت و کسـی
که منکر شـود کافر اسـت و کسـی که نشناسـد و منکر هم نشـود ضال اسـت و چنین
شـخصی اگـر بـر ضاللتـش بمیـرد سـرانجامش بسـته بـه تصمیـم خـدا اسـت [هـم
ممکـن اسـت بـه بهشـت بـرود و هـم ممکـن اسـت دوزخـی شـود]».

3

 .11امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد« :مردمـی هسـتند کـه شـما [شـیعیان] را دوسـت دارنـد و
ً
معرفتـی هـم نسـبت بـه آنچـه شـما بـه آن معتقدیـد ندارنـد ،اما خـدا صرفـا به جهت
همـان محبتشـان بـه شـما آنهـا را بـه بهشـت میبـرد .کسـانی هـم هسـتند کـه از شـما
نفـرت دارنـد و معرفتـی هـم نسـبت بـه آنچـه شـما بـه آن معتقدیـد ندارنـد و خداونـد
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بـه جهـت نفرتشـان از شـما آنهـا را داخـل آتـش خواهـد کـرد».

4

نمایندگـی از خـود کامـل بـن ابراهیـم مدنـی را سـوی امـام عسـکری؟ع؟ فرسـتادند تـا
کسـب تکلیـف کنـد .وی در محضـر امـام عسـکری؟ع؟ فرزنـد ایشـان را میبینـد و
امـام عسـکری؟ع؟ پاسـخ سـؤال کامـل بـن ابراهیـم را بـه فرزنـد خـود واگـذار میکننـد.
امـام مهـدی؟جع؟ بـه کامـل میگوینـد« :تـو آمـدهای کـه از ولـی خدا و حجـت و باب
 .1صدوق ،محمد بن على ،معاني االخبار ،ص .201
 .2همو ،خصال.608/2 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.187/1 ،
 .4همان.126/2 ،
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 .12دو دسـته از شـیعیان کـه در مـورد مقامـات اهلبیـت؟مهع؟ اختلاف کـرده بودنـد ،بـه

او بپرسـی کـه آیـا تنهـا افـرادی وارد بهشـت میشـوند کـه معرفـت و اعتقـاد تـو دربـارۀ
امامان را داشـته باشـند؟ اگر چنین باشـد که افراد بسـیار اندکی وارد بهشـت خواهند
شـد! سـوگند بـه خـدا گروهـی وارد بهشـت خواهنـد شـد کـه به آنهـا ّ
حقیـه میگویند».
کامـل میپرسـد حقیـه چـه کسـانیاند؟ امـام پاسـخ میدهنـد« :گروهـی هسـتند کـه
بابـت محبتشـان بـه علـی؟ع؟ بـه حـق او قسـم میخورنـد امـا حـق او و برتـری او را هـم
نمیشناسـند».

1

 .13داود بــن فرقــد گویــد بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض کــردم :قومــی هســتند کــه فضــل و
برتــری امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــرای آنهــا بازگــو میشــود .آنهــا میگوینــد :نمیدانیــم
شــاید چنیــن چیــزی واقعیــت داشــته باشــد و شــاید هــم واقعیــت نداشــته باشــد.
حــال ایــن افــراد چگونــه اســت؟ امــام فرمــود« :کار آنهــا را بــه آینــده موکول کــن چنانکه
أَ َّ
َآَ
<و � خ� ُر نَو� ُم ْر جَ� ْو نَ� ِل� ْم ِر الل ِه>؛ گروهــی هســتند کــه تصمیــم دربــارۀ
خداونــد میفرمایــد:
آنهــا بــه آینــده موکــول شــده اســت».

2

 .14زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل میکنـد کـه فرمودنـد« :اسلام بـر پنـج پایـه اسـتوار شـده که
افضـل آنهـا والیـت اسـت» .امـام سـپس بـر ایـن امـر کـه رمـز سـعادت و مایـۀ رضایـت
22

خداونـد ،شـناختن امـام و سـپس اطاعـت از او اسـت تأ کید بلیغ فرمودنـد و گفتند:
«اگر کسـی تمام شـبها را به عبادت قیام کند و تمام روزها را نیز روزه بگیرد و همۀ
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اموالـش را صدقـه بدهـد و هرسـاله بـه حج مشـرف شـود اما به والیت ولـیاهلل معرفت
نداشـته باشـد تـا متولـی بـه او شـود و جمیـع اعمالـش را بـه داللـت او انجـام دهـد،
چنیـن شـخصی از اهـل ایمـان بـه شـمار نخواهـد رفـت و هیـچ حقی بر خـدا نخواهد
داشـت و خداونـد متعهـد بـه ثـوابدادن بـه او نخواهـد بـود» .سـپس افزودنـد« :البتـه
چنیـن افـرادی اگـر درسـتکار باشـند بـه بهشـت خواهنـد رفـت امـا ایـن امـر بـه جهـت
ز یـادۀ رحمـت خداونـد خواهد بـود».

3

 .1طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة ،ص .246
 .2عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر.111/2 ،
 .3کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان .19/2 ،شـرح عالمـه مجلسـی بـر ایـن حدیـث بسـیار جالـب
اسـت :مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار األنـوار،.336/65

َّ
مؤیـد بـه آیـات قرآنـی اسـت برمیآیـد کـه نجـات ،منحصـر
از مجمـوع ایـن نصـوص کـه
در شـیعیان درسـتکار نیسـت؛ بلکـه بسـیارند کسـانی کـه ایمانشـان بـه دلیـل عـدم نفوذ
در قلـب یـا بـه خاطـر نشـناختنامام مخـدوش اسـت امـا بـا توجـه بـه رحمـت گسـتردۀ
خداونـد بـه نجـات و بهشتیشـدن آنهـا میبایسـت امیـد داشـت .همچنیـن ،چهبسـا
ً
کسـانی که عملشـان کامال صالح نیسـت ،بلکه آمیخته به گناهان کبیرهای اسـت که
آنهـا را سـزاوار آتـش دوزخ میگردانـد ،امـا بـا توجـه بـه عفـو و رحمـت الهی امیـد به نجات
آنهـا نیـز هسـت .ایـن دسـته از روایـاتّ ،
مؤیـد دیـدگاه شـمولگرایان در نجات میباشـند
و دیـدگاه انحصارگرایـان را نقـض میکننـد.

 _5تعارض بدوی نصوص در باب نجات
تـا اینجـا تبییـن گشـت کـه در مجموعـۀ کتـاب و سـنت ،دو دسـته از آیـات و روایـات
در بـاب نجـات وجـود دارد .برداشـت مشـهور از روایـات دسـتۀ نخسـت ایـن اسـت کـه
در آخـرت ،کسـانی کـه معرفـت امـام زمـان خـود را نداشـتهباشـند بـه جهـت آنکـه هیـچ
ً
عمـل مقبولـی ندارنـد ،روانـۀ «دوزخ» خواهنـد شـد و بعضـا تصریـح میشـود کـه جاودانه
در آن گرفتـار خواهنـد مانـد.
در برابـر ایـن برداشـت از آیـات و روایـات مزبور ،دسـتۀ دیگری از نصـوص قرار دارد ،مبنی
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عشـری درسـتکار نیسـتند ،بلکه برخی از
بر اینکه اهل نجات منحصر در شـیعیان اثنا
ِ
در مقـام جمـع میـان ایـن دو دسـته از نصـوص ،بـه جهـت تواتـر معنـوی هـر دو دسـته و
َّ
مؤیدبـودن هـر دو دسـته بـه آیاتـی از قـرآن ،نمیتـوان یک دسـته را بر دیگری
نیـز بـه جهـت
ترجیـح داد ،بلکـه میبایسـت هـر دو گـروه از نصـوص را تلقـی بـه قبـول نمـود و دیـدگاه
نجاتشـناختی درسـت را بـه دور از برداشـتهای افراطـی و تفریطـی و مبتنـی بـر هـر دو
مجموعـه برپا سـاخت.

 _6ایدۀ «استثنای جاهالن قاصر» برای رفع تعارض
پیشـنهاد مشـهور متکلمـان بـرای رفـع تعـارض ظاهـری میـان دو دسـتۀ نصـوص حـوزۀ
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رسـتگاران بهشـتی یک یا هر دو شـرط نجات را فاقدند.

نجـات ،اسـتثناکردن گروهـی موسـوم بـه «مسـتضعفان» از حکـم ذکرشـده در نصـوص
دسـتۀ اول اسـت؛ بـا ایـن تذکـر کـه در دیدگاه مشـهور ،مسـتضعفان محدود بـه «جاهالن
قاصـر» میشـوند .متکلمـان بـرای تدقیـق موضـوع ،میـان «جاهـل قاصـر» و «جاهـل
مقصـر» تفکیـک میکننـد 1.جاهـل مقصـر کسـی اسـت کـه تـوان تحقیـق داشـته امـا بـه
دنبـال حـق برنیامـدهاسـت ،امـا جاهـل قاصـر کسـی اسـت که ناتـوان از فهـم حقیقت یا
پیجویـی آن اسـت.
در دیـدگاه ایـن متکلمـان ،مسـتضعفان هـم در شـمار کفـار بـه حسـاب میآینـد امـا از
هال کتـی کـه دامنگیـر کفـار خواهـد بـود اسـتثنا میشـوندّ .
مقـوم نجـات آنـان از هلا ک
اخـروی« ،قبـح تکلیـف بمـا ال یطـاق» و «قبـح عقـاب بلا بیـان» اسـت .ایـن متکلمـان
توضیـح میدهنـد ،از آنجـا کـه عقـاب افـرادی کـه حـق بـرای آنهـا تبیین نگشـته یـا توان
د کـرد 2.متکلمـان
درک آن را ندارنـد قبیـح اسـت ،خداونـد از عقوبـت آنـان پرهیـز خواهـ 
مزبـور تأ کیـد میکننـد کـه جاهلان مقصـر مسـتحق عذابانـد و در آن جاودانه خواهند
بـود و تصریـح میکننـد کـه روایـات دسـتۀ دوم تنهـا ناظـر بـه مسـتضعفان و جاهلان
ً
قاصـری اسـت کـه عقلا نیـز از روایـات دسـتۀ اول اسـتثنا میشـوند.
24

 _7اشکاالت تمرکز بر ایدۀ جاهالن قاصر
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محدودکـردن مـراد از روایـات دسـتۀ دوم بـه مسـتضعفان یـا همان جاهالن قاصـر ،دارای
ی بـا مجموعـۀ آیـات و روایـات اسـت .در ادامـۀ نوشـتار ،بـرای
ناسـازگار یهایی جـد 
سـهولت در اشـاره بـه مصادیـق روایـات دسـتۀ دوم ،از تعبیـر «گروه میانـه» (یعنی گروهی
کـه در حـد فاصـل مؤمنـان درسـتکار و کفـار قـرار دارنـد) اسـتفاده میکنیـم و اشـکاالت
محدودسـازی گـروه میانـه بـه مسـتضعفان قاصـر را یکبهیـک برمیشـمریم .از «گـروه
میانـه» در آیـات و روایـات بـا عنـوان «ضالیـن» یـاد میشـود.
 .1سـبحانی ،جعفـر ،مدخـل مسـائل جدیـد در علـم کالم319/2 ،؛ مطهـری ،مرتضـی ،عـدل الهـی،
ص .296
 .2قدردان قراملکی ،محمدحسن ،کالم فلسفی ،ص  156و .161 _ 160

 _1 _7اشکال اول :به تصریح روایات ،گروه میانه اعم از مستضعفاناند
روایـات متعـددی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد منحصرکـردن افـراد گـروه میانـه بـه
ً
مسـتضعفان و جاهالن قاصر کامال نادرسـت اسـت .در آن روایات تصریح شـده که در
گـروه میانـه ،علاوه بر مسـتضعفان ،دسـتههای دیگـری هم وجود دارند کـه آنها نیز مانند
جاهلان قاصـر ،مشـمول وعـدۀ بهشـت یـا وعیـد دوزخ نیسـتند .معنـای ایـن سـخن آن
اسـت کـه در مـورد آنهـا نیـز احتمـال نجـات و ورود به بهشـت (در کنار احتمـال هال ک و
ورود بـه جهنـم) وجـود دارد .بـه چنـد نمونـه از ایـن روایـات اشـاره میکنیـم:
 .1از امام صادق؟ع؟ نقل شده که مردم در شش دسته طبقهبندی میشوند که این شش
ً
دسـته نیـز نهایتـا در سـه گـروه کلیتـر جـای میگیرنـد .سـه گـروه اصلـی عبارتانـد
از «مؤمنـان»« ،کافـران» و «ضالیـن» .فـرق دوگـروه مؤمـن و کافـر بـا گـروه ضالیـن در آن
اسـت کـه بهشـت و دوزخ بـه مؤمنـان و کافـران «وعـده» داده شـد ه اسـت امـا ضالیـن
در شـمار «اهل الوعدین» نیسـتند .بدین ترتیب ،مسـتضعفان نه بهتنهایی ،بلکه در
کنـار سـه گـروه دیگـر ،ضالیـن را تشـکیل میدهنـد و مجمـوع چهـار گروه ضالیـن با دو
گروه مؤمن و کافر ،کل مردم را تکمیل میکنند .چهار گروه ضالین که مشمول وعده
أ ّ
و وعید الهی نیسـتند ،عبارتاند از :مسـتضعفان؛ ُ
<م ْر جَ� ْو نَ� ل� ْم ِر الله> که اگر خداوند
بخواهـد آنهـا را عـذاب میکنـد یـا میبخشـد؛ آنـان کـه بـه گنـاه خـود معترفانـد و
اعمـال نیـک و بـد را بـه هـم آمیختهانـد؛ و اصحـاب اعـراف.
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1

آنجـا بـه جـای کافـر ،از لفـظ ناصـب (دشـمن سرسـخت) اسـتفاده شـد ه و تبییـن
ّ
شـده کـه مـردم شـش گروهانـد :مسـتضعف (ناتـوان از درک حقیقـت)؛ مؤلف (کسـی
که دلش را باید با رسـیدگی مالی به دسـتآورد)؛ َ
مرجئ (کسـی که خداوند تصمیم
دربـارۀ او را موکـول بـه آخـرت کـرده اسـت)؛ معتـرف بـه ذنـب (کسـی کـه اعمـال
صالحـش را بـه گناهـان و اعمـال ناصالـح آمیختـه و در عیـن حـال بـرای توجیه گناه
خـود ،بـا ربوبیـت خـدا و رسـالت رسـول و والیـت ولـی دشـمنی نکـرده و معتـرف بـه
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی382 _ 381/2 ،؛ عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسیر.110/2 ،
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 .2حلبـی از امـام صـادق ؟ع؟ روایتـی مبنـی بـر شـشگانهبودن مـردم نقـل میکنـد .در

گنـاه خویـش اسـت)؛ ناصـب (کسـی کـه سرسـختانه دشـمنی میکنـد)؛ و مؤمـن.
ّ
مؤلـفَ ،
مرجـئ و معتـرف بـه ذنـب برگرفتـه از آیـات قرآنـی
هـر چهـار تعبیـر مسـتضعف،
1

اسـت و طبـق ایـن روایـت ،تمـام گروههای چهارگانۀ مزبور خـارج از دو دایرۀ ایمان و کفر
قـرار دارنـد .ایـن مجموعـۀ چهارگانـه نیـز تنهـا محدود به مسـتضعفان نمیشـود.
 .3یکـی از شـیعیان از امـام صـادق؟ع؟ میپرسـد :آیـا میـان ایمـان و کفـر منزلت سـومی
هـم وجـود دارد؟ امـام میفرماینـد« :نهتنهـا یـک منزلـت بلکـه منازلـی هسـت کـه
هرکـس یکـی از آنهـا را انـکار کنـد ،خداونـد او را در آتـش خواهـدافکنـد [چـون منکـر
أ ّ
نص قرآن شـدهاسـت]» .ایشـان سـپس به آیات ُ
<م ْر جَ� ْو نَ� ل� ْم ِر الله>« ،مسـتضعفان»،
«کسـانی کـه عمـل صالـح را بـا عمـل ّ
سـیئ خلـط کردهانـد» و «اصحـاب االعـراف»
اشـاره میکننـد و بدیـن ترتیـب علاوه بـر مسـتضعفان ،بـه وجـود گروههایـی دیگـر
میـان کفـر و ایمـان تصریـح میفرماینـد.

2

 .4امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در بیانـی جامـع ،در کنار مسـتضعفان به سـه گـروه «المؤلفة
قلوبهـم»« ،گنهکارانـی کـه عمـل خـوب و بـد را بـه هـم آمیختهانـد» و «اصحـاب
االعـراف» اشـاره میفرماینـد و بیـان میکننـد کـه هیچیـک از ایـن گروههـا در شـمار
26

مؤمنان درسـتکاری که خداوند به آنها وعدۀ بهشـت داده و خوف و حزنی برای آنها
نیسـت ،نیسـتند؛ بلکه آنان کسـانی هسـتند که وضعیت نهاییشـان نامشـخص و
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موکـول بـه مشـیت الهـی در روز حسـاب اسـت.

3

 .5در گفتگوی مشـهوری از زراره با امام باقر؟ع؟ ،آن حضرت عالوه بر مسـتضعفان ،به
دیگـر گروههایـی کـه وضع نجاتشـان روشـن نیسـت و طبق آیات قـرآن تصمیم دربارۀ
آنهـا موکـول بـه آخـرت اسـت اشـاره کـرده ،تصریـح میفرماینـد کـه هیچیـک از آنـان
جـزء مؤمنـان یـا کافـران ،طبقهبندی نمیشـوند.

4

 .1صدوق ،محمد بن على ،خصال.333/1 ،
 .2عياشى ،محمد بن مسعود ،همان.111/2 ،
 .3هاللى ،سليم بن قيس ،کتاب سلیم بن قیس.608/2 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.402/2 ،

از تمـام ایـن نصـوص برمیآیـد کـه منحصرکـردن گـروه میانـه بـه مسـتضعفان ،اشـتباهی
روشـن اسـت .در پایـان ،تذکـر بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه بـرای واژۀ مسـتضعف،
میتـوان معانـی مختلـف و از جملـه ،معنـای ّ
اعمـی در نظـر گرفـت کـه بـر کل گـروه

ضالیـن اطلاق شـود 1.بـا ایـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه در آن معنـای ّ
اعـم ،نباید تنها
بـه جهـل قصـوری نظـر داشـت.
 _2 _7اشکال دوم :ویژ گی مشترک همۀ افراد گروه میانه ،قصور در جهل نیست
از برخـــی روایـــات تفصیلـــی کـــه در وصـــف مســـتضعفان اســـت برمیآیـــد کـــه ایـــن
اف ــراد انس ــانهایی س ــادهدل ،زودب ــاور و نات ــوان از تحلی ــل ی ــا اف ــرادی ن ــاآ گاه و بیخب ــر
هســتند .مثالهایــی کــه در روایــات بــرای تعییــن ایــن افــراد زده شــده همیــن مطلــب را
تأییــد میکنــد .در ایــن روایــات آمــده اســت کــه آنــان مــردان و زنانــی بــا عقولــی در حــد
ّ
غیرممیــز هســتند کــه قــدرت تحلیــل ندارنــد؛ یــا ماننــد زنــان
پیــران خرفــت یــا کــودکان
خدمت ــکاری هس ــتند ک ــه در اندرون ــی خانهه ــا مش ــغول کارن ــد و از همهج ــا بیخبرن ــد
و اگـــر نمـــاز هـــم میخواننـــد از بـــاب تبعیـــت و پذیرشـــی اســـت کـــه از آقـــای خانـــه
دارنــد 2.مســتضعفان کســانیاند کــه (بــه مثابــه افــراد صغیــر یــا محجــور) نیــاز بــه ّقیــم و
دوفــروش ،قــدرت تشــخیص دارنــد و نمیتــوان
ولــی دارنــد 3.کســانی کــه در مقــام خری 
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آنه ــا را متض ــرر ک ــرد ،از ش ــمار مس ــتضعفان نیس ــتند 4.ای ــن اف ــراد چن ــدان از لح ــاظ
معرفتـــی ندارنـــد و در بیخبـــری و بســـاطت محـــض خویـــش بـــه ســـر میبرنـــد 5.بـــر
همیــن پایــه هــر کــس از اختالفــات ســر در آورد دیگــر مســتضعف نیســت 6و در روزگاران
 .1صدوق ،محمد بن على ،معاني االخبار ،ص .200
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.404/2 ،
 .3همان.405/2 ،
 .4صدوق ،محمد بن على ،همان ،ص .203
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.406/2 ،
 .6همان.405/2 ،
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لونح ــل
فه ــم ی ــا دان ــش ضعیفان ــد ک ــه حت ــی نس ــبت ب ــه وج ــود اخت ــاف می ــان مل 

متأخـــر بـــه دلیـــل پردهبـــرداری از اختالفـــات فرقـــهای ،دایـــرۀ مســـتضعفان بســـیار
محـــدود شـــده اســـت.

1

ایـن روایـات تفصیلـی در تعریـف مسـتضعفان ،نشـان میدهـد کـه برداشـت متکلمـان
دربـارۀ اینکـه آنـان جاهـل قاصـر هسـتند درسـت بـودهاسـت .اگر معـادل همین بررسـی
دربارۀ دیگر دسـتههای تشـکیلدهندۀ گروه میانه نیز صورت پذیرد ،مشـخص میشـود
«نادانی ناشـی از ناتوانی» صحیح نیسـت.
که تعریف آنها بر اسـاس «جهل قصوری» یا
ِ
بـه عنـوان مثـال طبق روایات متعـدد« ،المؤلفة قلوبهم» که یکی از مهمترین بخشهای
گـروه میانـه هسـتند ،افـرادی ضعیفاالیمـان و فاقـد نـور باطنـی هسـتند کـه ضعـف
ایمانشـان بـه جهـت آن اسـت کـه متـاع دنیـوی را بـر ثـواب اخـروی ترجیـح میدهنـد.

2

خداونـد بـرای حفـظ ایـن افـراد و جلوگیـری از تبدیلشـدن آنهـا بـه مخالفـان دیـن ،بـرای
آنها سـهمی در زکات معین فرمودهاسـت 3.در برخی روایات آمده که «المؤلفة قلوبهم»
کسـانیاند کـه خـدا را قبـول دارنـد امـا در مـورد حقانیـت رسـول خـدا مذبـذب و متزلـزل
هسـتند؛ اگـر از جانـب حکومـت اسلامی بـه آنهـا رسـیدگی مالـی شـود و زندگیشـان
تأمین شـود ،دل به اسلام میسـپرند و به رسـالت پیامبر شـهادت میدهند و اگر چنین
28

نباشـد ،از پیامبـر روی میگرداننـد و سـر بـه ناسـازگاری میگذارنـد 4.ثقةاالسلام کلینـی
آیـۀ  58سـورۀ توبـه را دربـارۀ «المؤلفـة قلوبهـم» میدانـد« 5:برخـی از ایـن مسـلمانان بـه تـو
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در نحـوۀ توزیـع زکات خـرده میگیرنـد؛ طـوری که اگر از صدقاتی که به دسـت تو رسـیده
بـه آنهـا بدهـی راضـی میشـوند امـا اگـر سـهمی نصیـب آنهـا نشـود بـه خشـم میآینـد».

6

در گزارشـی آمـده کـه پیامبـر اکـرم؟لص؟ اموالـی را میـان بخشـی از مهاجریـن توزیـع کـرد و
بـه انصـار چیـزی نـداد .گروهـی از انصـار برافروختـه شـدند و بـه پیامبـر شـکایت بردنـد و
 .1همان 404/2 ،و .406
 .2همان.411/2 ،
 .3توبه.60 :
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.411/2 ،
 .5همان.412/2 ،
 .6توبه.58 :

گفتنـد :مـا نیـز از ایـن امـوال میخواهیـم و اال از شـما ناراضی خواهیم بـود .آنگاه خداوند
نور ایمانشـان را سـلب کرد و در ازای آن ،برایشـان سـهمی تحت عنوان «المؤلفة قلوبهم»
در قـرآن مفـروض داشـت 1.روشـن اسـت کـه تردیـد ایـن افـراد در برحقبـودن پیامبـر خـدا،
پـس از ایمـان و معرفـت صـورت گرفتـ ه اسـت و نمیتـوان گفـت کـه ایـن افـراد از ابتـدا
نسـبت بـه حقانیـت پیامبـر جهـل داشـتهاند .مشـکل آنهـا امـوری چـون پیرو زنشـدن در
آزمون تسـلیم در برابر خدا و رسـول ،حسـادت به دیگران ،وسوسـهپذیری در برابر مال دنیا
و کمعمقبودن ایمان آنها بوده که منجر به ازدسـتدادن نور ایمان و یقین شـدهاسـت.
دستهای دیگر از انسانها که گروه میانه را تشکیل میدهند ،کسانی هستند که اعمال
ََ َ ً
ً آَ
َْ ُ ُُ
َآَ
<و � خ� ُر نَو� اع ت� َر ف�وا ِب� ذ� ن�و ِب� ِه ْم خ�ل ُطوا ع َملا صا ِلحا َو � خ� َر
صالح خود را با اعمال زشت آمیختهاند:
َ ّ ئ ً َ َ َّ ُ أَ نْ َ تُ َ َ َ
و� عل ْ ي� ِهم> 2.این افراد در کنار اعمال صالح ،مرتکب گناهان بزرگی
س ِي��ا عسى الله �� ي�� ب
ُ
ٰ
َ
<عملوا ّ
الص ِال ٰح ِت
ا�>
مانند قتل ،سرقت ،زنا و بهتان بر عفائف شدهاند ،چندان که وصف ِ
به درستی بر آنها تطبیق نمیکند .حسنات اینان با سیئاتشان در تعارض قرار گرفته و
مجموعۀ اعمالشان ،یارای آن را ندارد که بهشت را برای آنها ّ
3
مسجل و قطعی نماید.
در روز قیامت این افراد در اعراف معطل میمانند و خداوند اگرچه دربارۀ آنها فرموده
که همراه با بهشتیان وارد بهشت نمیشوند ،اما طمع و امید آنها به بخشش و ورود در
بهشت را نمیبرد 4.روایات تفصیلیتر نشان میدهد که ارتکاب گناهان کبیره باعث
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میشود روح ایمان از مرتکبان مفارقت نماید 5و اگر این افراد توبه نکنند یا توبۀ آنها مقبول
عمر از ایمان عمیق قلبی بیبهره خواهند ماند و از این رو در شمار مؤمنان طبقهبندی
قطعی نجات نیز شامل حال آنها نخواهدبود.
نشده ،بشارتهای
ِ

6

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.411/2 ،
 .2توبه.102 :
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.403/2 ،
 .4اعراف.46 :
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان 281/2 ،و .284 _ 283
 .6صدوق ،محمد بن على ،خصال.608/2 ،
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واقع نشود و در نتیجه خداوند روح ایمان و یقین را دوباره به آنان موهبت نکند ،تا پایان

در مـورد ایـن افـراد نیـز مشـکل اصلـی ،قصور یا تقصیر در کشـف حقیقت و اسـتضعاف
نیسـت ،بلکه مشـکل آنها گنهکاری و بیتقوایی و ضاللت عملی اسـت که به دودلی
و ضاللـت باطنـی آنهـا میانجامـد و آنهـا را از بشـارتهای الهی مبنـی بر مغفرت قطعی
اهـل ایمان ،محروم میسـازد.
شـاید اشـاره به کل مجموعۀ «ضالین» با واژۀ «مسـتضعف» (بالمعنی االعم) در برخی
روایـات باعـث ایجـاد ایـن توهـم شـده کـه گـروه میانـه همگـی در شـمار جاهلان قاصـر
هسـتند 1.مراجعـه بـه روایـات تفصیلیتـر کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره شـد و نیـز مراجعه به
روایـات دربردارنـدۀ شـرح احـوال آن گروههـاّ ،
اعمبـودن گـروه میانـه نسـبت بـه جاهلان
قاصـر را نمایـان میسـازد و روشـن میکنـد کـه جهـل ناشـی از ناتوانـی (جهـل قصـوری)
نسـبت بـه دیـن حـق و مقامات امامان هدایت ،ویژگی مشـترک و ممتـاز همۀ افراد گروه
میانه نیسـت.
 _3 _7اشکال سوم :مستضعفان در اقلیتاند ،درحالیکه گروه میانه ،بخش عظیمی
از مردم را تشکیل میدهند
مسـتضعفان بـه معنـای جاهلان قاصـر ،اعـم از اینکـه ضعـف عقلـی مفـرط داشـته
30

لونحـل بـه کلـی
باشـند یـا آنکـه ضعـف اطالعاتشـان چنـدان باشـد کـه از اختلاف مل 
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بیخبـر باشـند ،اقلیتـی بسـیار انـدک هسـتند .گـروه «ضعفـاء العقـول» کـه تـا پایـان عمـر
ً
بـه بلـوغ فکـری نمیرسـند و همـواره نیـاز بـه ّقیـم و ولـی دارنـد ،مطلقـا افـراد اندکیانـد؛
امـا گروهـی کـه بهـرۀ عقلـی قابـل اعتنـا دارنـد ولـی به کلـی بیخبـر از اختالف میـان اهل
ادیـان و مذاهبانـد ،در ابتـدا زیـاد بودهانـد ،لیکـن در گذر زمان ،رو بـه تقلیل نهادهاند و
گسـترش اطالعـات ،آنهـا را نیـز بـه یک اقلیت مطلق تبدیل کردهاسـت .با این حسـاب
نمیتـوان گمـان بـرد کـه مسـتضعفان (بـه معنـای جاهلان قاصـر؛ اعـم از قصـور عقلـی
یـا علمـی) اکثریـت مـردم را در عرصـۀ قیامـت تشـکیل دهنـد .ایـن در حالـی اسـت
کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ در تبییـن گـروه میانـه _ کـه نـه از مؤمنـان درسـتکار و نـه از کافـران و
مشـرکان شـقی بـه شـمار میآینـد _ فرمودهانـد کـه آنهـا اکثریـت مـردم هسـتند«َ :و َه ِـذ ِه
 .1همو ،معاني االخبار ،ص .200

َ ُّ
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ
ْ ْ
الط َب َق ُـة َب ْي َـن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اس َو أ َجل ُه ْـم» 1.از اینجا میتوان
الن ِ 
ـم أعظ م
يـن َو َب ْي َـن ال ُمش ِـر ِكين ه 
ً
دریافـت کـه تحلیـل گـروه میانـه صرفـا بر اسـاس نظریۀ جاهالن قاصر ،نادرسـت اسـت.
بـه علاوه ،مسـتضعفان ،نهتنهـا مطابـق مشـاهدات عینـی و نقلهـای تاریخـی اقلیتـی
مطلقانـد ،بلکـه مطابـق روایـات نیـز در همـان سـدههای نخسـت ،الاقـل در جهـان
اسلام رو بـه زوالـی نسـبی نهادهانـد .در روایتـی بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ آمـده کـه
امـروز دیگـر مسـتضعفی (از حیـث بیاطالعـی) باقـی نمانـد ه اسـت؛ مـردان خبرهـا را به
مـردان رسـانده و زنـان نیـز خبرهـا را بـه زنـان رسـاندهاند 2.در روایتـی دیگـر از همیـن امـام
در عتاب به برخی شـیعیان آمده که مگر شـما (با علنیکردن اختالفات) مسـتضعفی
هـم باقـی گذاشـتهاید؟

3

ایـن در حالـی اسـت کـه بـا گسـترش اسلام ،بـر شـمار گروههایـی مثـل «المؤلفـة قلوبهم»
افـزوده شـدهاسـت .در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ آمده که «المؤلفة قلوبهـم» در هیچ زمانی
بـه فزونـی زمـان مـا نبودهاسـت 4.در روایتی دیگـر ،گروه «المؤلفة قلوبهم» بیش از دوسـوم
مسـتضعفان بیخبـر در
مـردم تلقـی شـدهاند 5.بدیـن ترتیـب ،همپـا بـا کمشـدن گـروه
ِ
گـروه
طـول زمـان ،بـر شـمار دیگربخشهـای گـروه میانـه افـزوده شـده و در نهایـت ،ایـن ِ
پرشـمار ،از اکثریـت مطلـق خـود نیفتاد ه اسـت.
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تخصیـص نـاروای گـروه میانـه (ضالیـن) بـه مسـتضعفان قاصـر ،بـه ضمیمـۀ ایـن امر که
زوال نسـبی نهادنـد ،سـبب ایـن توهـم میشـود کـه قریـب بـه اتفـاق غیرشـیعیان ،کافـر و
ناصبی و دوزخی تلقی شوند و در تحلیلی که از گسترۀ رحمت الهی و نجات اخروی
به دسـت داده میشـود ،اشـتباه بزرگی روی دهد .مرحوم شـیخ صدوق در انتقاد از این
 .1هاللى ،سليم بن قيس ،کتاب سلیم بن قیس.608/2 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.406/2 ،
 .3همان.404/2 ،
 .4همان.411/2 ،
 .5همان.412/2 ،
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بـا آشکارشـدن اختالفـات فرقـهای ،ایـن گـروه از سـدۀ دوم و چهبسـا پیـش از آن ،رو بـه

نـگاه تنـد تکفیـری در مـن ال یحضـره الفقیـه مینویسـد« :جاهلان میپندارنـد کـه هرکـه
موافق شـیعه نباشـد ناصبی اسـت؛ اما چنین نیسـت».

1

 _4 _7اشکال چهارم :بسیاری از اعضای گروه میانه مستحق عذاباند ،درحالیکه
جاهالن قاصر مستحق عذاب نیستند
یکــی دیگــر از اشــکاالتی کــه متوجــه نظریــۀ جاهــان قاصــر اســت ،اینکــه اگــر گــروه
میانــه را منحصــر در جاهــان قاصــر بدانیــم ،بایــد قائــل شــویم کــه گــروه میانــه مســتحق
ً
عــذاب نیســتند؛ زیــرا عــذاب کســانی کــه بیــان بــه آنهــا نرســیده ،قبیــح اســت و اساســا
بــه همیــن جهــت نیــز متکلمــان بــه ایــدۀ اســتثناکردن جاهــان قاصــر از شــمول عــذاب
روی آوردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه در آیــات قــرآن و روایــات متعــدد ،تصریــح شــده
کــه عمــوم افــراد گــروه میانــه ،مســتحق عــذاب الهــی هســتند و اگــر خداونــد متعــال بنــا
بــر اظهــار عدالــت خــود داشــته باشــد و نامــۀ اعمــال آنهــا را بــا عفــو خــود تزکیــه نکنــد ،بــه
جهنــم فرســتاده میشــوند؛ همچنــان کــه اگــر بخواهــد رحمــت و فضــل خــود را در مــورد
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آنهــا ظاهــر ســازد ،از گناهــان آنهــا چشــم میپوشــد و آنــان را روانــۀ بهشــت میســازد.
َ َّ َ ْ َ َّ َ َّ َ
َّ
النـ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
ـون َل ْمــر اهَّلل» 2و ُ
«هـ َـو ِفــي
ـار ف َهــؤل ِء ال َم ْوقوفـ ِ ِ ِ
عباراتــی نظیــر« :ف ِإمــا ِإلــى الجنـ ِـة و ِإمــا ِإلــى ِ
َ
َ
َّ َ َ ْ
َم ِشـ َّـي ِت ِه ِإ ْن َعذ َبـ ُـه ف ِبذن ِبـ ِـه َو ِإ ْن ت َجـ َـاو َز َع ْنـ ُـه ف ِب َر ْح َم ِتـ ِـه» 3گــواه ایــن مطلبانــد کــه گــروه
میانــه ،افــراد معــذوری نیســتند .حتــی دربــارۀ مســتضعفان _ بــه معنــای جاهــان قاصر _

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

هــم تصریــح شــده کــه آنــان نیــز در حــد همــان امــوری کــه بــه آنهــا تفهیــم شــده مســئولاند
و ممکــن اســت بــه دوزخ برونــد.

4

نتیجـه آنکـه گـروه میانـه را نمیتـوان محصـور در کسـانی دانسـت کـه بـه دلیـل «جهـل
ً
قصـوری» ،معـاف از عـذاب هسـتند؛ بلکـه تصریـح آیـات و روایـات فـراوان ،اوال بـه
ً
«محدودنبـودن گـروه میانـه بـه جاهلان قاصـر» و ثانیـا بـه «عـدم معافیـت قطعـی عمـوم
آنهـا از عـذاب» و موکولبـودن نجـات ایشـان بـه بخشـش و رحمـت الهـی داللـت دارد.
 .1صدوق ،محمد بن على ،من ال یحضره الفقیه.408/3 ،
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.260/2 ،
 .3هاللى ،سليم بن قيس ،همان.609/2 ،
 .4صدوق ،محمد بن على ،معاني االخبار ،ص .203

 _8ایده شمولگرایی تعلیقی برای رفع تعارض
نظـر بـه اشـکاالت چهارگانـهای کـه بیان شـد ،ایدۀ «اسـتثنای جاهالن قاصـر از عذاب»
یـا همـان نظریـۀ «اسـتثنای مسـتضعفان از عـذاب» نمیتوانـد بـه درسـتی نشـاندهندۀ
گسـترۀ شـمول نجـات و رحمـت الهـی باشـد .اگـر وجـه مشـترک گـروه میانـه« ،جهـل
قصـوری» و «معافیـت آنهـا از عـذاب» نیسـت ،پـس وصـف مشـترک آنهـا در نصـوص
دینـی چیسـت؟
بنـا بـر نظریـۀ نوینـی کـه در ایـن مقالـه تحـت عنـوان «شـمولگرایی تعلیقـی در نجـات»
مطـرح میگـردد ،وصـف مشـترک ایـن افـراد از منظـر حقانیـت و نجـات ،بـه ترتیـب ذیـل
است:
• از منظر حقانیت :وصف مشـترک گروه میانه «درراهنبودن» یا همان «ضاللت» از مسـیر
مـورد رضـای خداونـد اسـت؛ چـه از حیـث معرفـت و ایمـان قلبی و چـه از حیث اعمال
جوارحـی (البتـه ضاللتـی کـه مقرون به عداوت و دشـمنی با خـدا و اولیای الهی و آیین
و مذهب حق نباشـد).
تشـناختی :وصـف مشـترک آنهـا «تعلیـق در نجـات یـا هلا ک» و «عـدم
• از منظـر نجا 
قطعیـت در معافشـدن از عـذاب یـا رسـتگاری از آن» اسـت.
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چنانکـه گذشـت ،افـراد گـروه میانـه بـه هـر دلیـل (اعـم از جهـل قصـوری یـا غیـر آن) بـر
و برخـی در صالحبـودن اعمالشـان اشـکال اسـت .برخـی دیگـر نیـز در هـر دو رکـن ایمـان
و عمـل صالـح اختلال دارنـد .بـه هـر ترتیـب ،ایـن افـراد ،مؤمنانی درسـتکار نیسـتند که
َّ أَ ْ َ َ َ
اصحـاب صـراط مسـتقیم تلقـی شـوند و در شـمار <ال ذ ي�� نَ� � ن� َع ْم ت� عل ْ ي� ِه ْم> دسـتهبندی
گردنـد .همچنیـن ایـن افـراد ،متصـف بـه اوصافـی چـون کفر ،جحـد ،نصب ،عـداوت و
ََ
َ �غْ �ضُ
و� عل ْ ی� ِهم>
بغض خدا و رسـول و ائمۀ برحق نیسـتند تا بشـود آنها را در مجموعه <م
بِ
ٰ ّ
بـه شـمار آورد .اینـان همـان <�ض ال ی� ن�> هسـتند کـه بـه جهـت خلـل در ایمـان یـا عمـل
صالحشـان ،رهـروان صـراط مسـتقیم نیسـتند؛ بلکـه رهـروان بیبصیـرت یـا کمبصیرت
بیراهههـا هسـتند .نتیجـۀ ایـن بیراههپیمایـی نیـز آن اسـت که نه به صـورت قطعی اهل
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صـراط مسـتقیم الهـی راه نمیسـپرند .برخـی از آنهـا در معرفـت و ایمانشـان خلل اسـت

برخـورداری از نعمتهـای الهیانـد و نـه بـه صـورت قطعـی مشـمول غضب او هسـتند.
واپسـین آیـۀ سـورۀ حمـد بـه ایـن مطلب اشـارۀ بسـیار دقیـق و لطیفـی دارد.
گـروه میانـه یـا همـان ضالیـن ،مطابـق آیـات و روایـات دسـتۀ اول ،هیـچ عمـل مقبولـی
ندارند؛ زیرا «قبول عمل» مشـروط به صحت ایمان ،صالحبودن اعمال و پیراسـتهبودن
از بیتقوایـی و ارتـکاب کبائـر اسـت .چنانکـه گذشـت ایمـان ،مفـادی ضـروری دارد
کـه از جملـۀ آنهـا دیـنداری در سـایۀ تـوالی امـام معصـوم و منصـوص روزگار اسـت.
صالحبـودن اعمـال هـم بـه معنـای انطبـاق عمـل بـر سـنت و پیراسـتهبودن از کبائـری
اسـت کـه مرتکبـان آنهـا تهدیـد بـه عـذاب جهنم شـدهاند .در نصـوص دینی از ایـن پروا
و پرهیـز بـا عنـوان پرتکـرار «تقـوا» یـاد شـده و پذیرفتهشـدن اعمـال نیـک در درگاه الهـی،
مشـروط به آن دانسـته شـدهاسـت 1.بر این اسـاس ،کسـی که در ایمان یا تقوایش خللی
باشـد ،واجـد شـرایط قبولـی عمـل نیسـت.
درسـت اسـت کـه گـروه ضالیـن عمـل مقبـول ندارنـد ،امـا ایـن امـر مسـتلزم ورود یـا خلود
آنهـا در جهنـم نیسـت .معنـای «قبول عمل» در آیات و روایات« ،واجبشـدن بهشـت»
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بـرای کسـی اسـت کـه عملـش قبـول میشـود؛ چنانکـه در برخـی روایـات تصریـح
ً
شـده کـه اگـر صرفـا دو رکعـت نمـاز یـا تنهـا یـک کار نیکـو از بنـدهای «قبـول» شـود ،هرگـز
عـذاب نخواهـدشـد و بهشـت بـر او واجـب میشـود .بـه همیـن سـیاق ،معنـای دقیـق
2
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«قبولنشـدن اعمـال» بـر خلاف گمـان انحصارگرایـان« ،واجبنشـدن بهشـت» اسـت،
نـه «واجبشـدن دوزخ».
بدیـن ترتیـب ،روایـات دسـتۀ اول ناظـر بـه ایـن نیسـت کـه تنهـا شـیعیان درسـتکار وارد
بهشـت میشـوند؛ بلکـه گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه تنها شـیعیان درسـتکار هسـتند
دوشرط
که خداوند بهشت را برای آنها «واجب» کرده و «وعدۀ تضمینی» به ورود بیقی 
آنهـا بـه فـردوس دادهاسـت .ایـن یعنـی بـه دیگـران وعـدهای مبنی بر «نجـات تضمینی»
دوشـرط بـه بهشـت داده نشـدهاسـت .از ایـن رو الزمـۀ قبولنشـدن
از دوزخ و ورود بیقی 
 .1مائده.27 :
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی266/3 ،؛ ورام بن أبيفراس ،تنبیه الخواطر.86/2 ،

ً
اعمـال ضالیـن و واجبنشـدن بهشـت بـرای آنهـا ،ضرورتا واجبشـدن دوزخ برای آنان
نیسـت؛ زیـرا در مقابـل وجـوب نجـات ،هـم گزینـۀ «وجـوب هلا ک» وجـود دارد و هـم
گزینـۀ «امـکان هلا ک و امـکان نجات».
جالـب آنکـه همانطـور کـه بـر نجـات وجوبی اقلیـت «مؤمنان درسـتکار» تصریح شـده
و همانگونـه کـه هلا ک وجوبـی اقلیـت «مغضـوب علیهـم» بـه صراحـت بیـان شـده،
در مـورد اکثریـت «ضالیـن» نیـز تصریـح شـده کـه هیچیـک از طرفیـن هلا ک یـا نجـات
آنهـا قطعـی و وجوبـی نیسـت و خداونـد هیـچ وعده یا وعیـد تخلفناپذیری دربـارۀ آنها
نـداده و تـا روز قیامـت هـر دو جانـب خـوف از دوزخ و رجـای بـه بهشـت در مـورد آنهـا
جـاری اسـت.
بـه عنـوان مثـال در مـورد کسـی کـه مرتکـب قتـل عامدانـۀ یک مؤمن 1یا زنا 2شـدهاسـت،
در قـرآن تهدیـد بـه آتـش وجـود دارد .در عیـن حـال اگـر چنیـن کسـی خـدا را بـا گناهانـی
چـون شـرک بـه خـدا یـا نصـب و عـداوت بـا رسـول و اوصیـای برحـق ایشـان مالقـات
نکنـد ،بـه صریـح قـرآن «ممکـن» اسـت مـورد مغفـرت قـرار گیـرد؛ هرچنـد کـه خداونـد
تعهـدی هـم بـه آمـرزش چنین اشـخاصی نداده و بخشـش آنها را موکول به مشـیت خود
کـردهاسـت 3.خداونـد اگـر بخواهـد ،بـه تهدیـد خـود عمـل خواهـدکـرد و آنهـا را بـه دوزخ
خواهـدبـرد و اگـر بخواهـد ،بـه تبصـرهای کـه در مورد امکان بخشـش آنها قـرار داده عمل
بهشـت خواهنـد شـد و در درجـات پاییـن بهشـت جـای خواهنـد گرفـت.

4

ّ
خالصه آنکه نجاتی که شامل ضالین میشود نجاتی تعلیقی و احتمالی است که معلق
به مشیت خداوند در قیامت است؛ بر خالف نجات و رستگاری مؤمنان درستکار که
نجاتی تضمینی است .اگر به تفاوت تضمینی و تعلیقیبودن نجات برای دو گروه توجه
 .1نساء.93 :
 .2فرقان.69 _ 68 :
 .3نساء.48 :
 .4صدوق ،محمد بن على ،معاني االخبار ،ص .201
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خواهـد کـرد ،آنهـا را مـورد عفـو قـرار خواهـد داد و آنـان ،بیآنکـه بـه دوزخ برونـد ،روانـۀ
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ً
نصوص ظاهرا متعارض ،در جای خود صحیح
شود ،روشن میگردد که هر دو دسته از
ِ
و دارای مدلول روشن و سازگاری هستند و نیاز به تأویل یک دسته به نفع دستۀ دیگر

نیست.

ً
از آنجـا کـه دو دسـتۀ نصـوص مـورد بحـث ،اوال ،در بـاب دو گونـه از نجـات تضمینی و
ً
تعلیقی هستند و ثانیا ،دربارۀ دو گروه مجزا از هم ،یعنی مؤمنان درستکار و ضالیناند،
پـس هیچگونـه تعارضـی میـان آنها نیسـت .نصـوص دسـتۀ اول بیانکننـدۀ دین مرضی
خـدا میباشـند کـه هرکـس پیـرو آن باشـد ،مشـمول نجـات تضمینی میشـود .نصوص
دسـتۀ دوم هم بیانکنندۀ گسـترۀ رحمت و عفو و لطف خدا هسـتند و اینکه خداوند
ً
فرجـام بنـدگان خویـش را ضرورتـا در رهـن عـدل و قهـر خویش قرار نمیدهـد ،بلکه باب
رجـا بـه رحمـت او تـا قیـام قیامـت بـاز اسـت و هرکـه را کـه بخواهـد بـه فضـل رحمتـش،
رسـتگار خواهد ساخت.
به همین ترتیب میبایست دو دستۀ دیگر از نصوص را نیز از هم تفکیک کرد:
اول :نصوصـی کـه بیـان میکننـد ،هرکـس والیـت امامـان معصوم؟مهع؟ را نداشـته باشـد،
عملش قبول نیسـت.
36

دوم :نصوصـی کـه بیـان میکننـد هرکس والیت امامان معصـوم؟مهع؟ را انکار کند و خدا
را بـا بغـض آنـان عبـادت نمایـد ،بـوی بهشـت را حـس نخواهـد کـرد و بیشـک جهنمـی
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خواهـد بود.

ً
مدلول نصوص دستۀ اول ،صرفا آن است که هرکه اهل والیت نباشد ،بهشت برای او

تضمین نمیشود .این دسته از روایات ،در مورد حکم جهنمیشدن یا نشدن آن افراد
ساکت است .این نصوص شامل هر دو گروه «ضالین» و «مغضوب علیهم» میشوند.
اما نصوص دسـتۀ دوم _ که بیان میدارند نهتنها عمل منکران والیت پذیرفته نیسـت،
بلکـه بـا صـورت در آتـش افکنـده خواهنـد شـد _ تنهـا ناظـر بـه گـروه «مغضـوب علیهـم»
ً
میباشـند و بـه کسـانی کـه صرفـا در شـمار «ضالیـن» هسـتند ،مر بـوط نمیشـوند .ایـن
نصـوص در بـاب کسـانی اسـت کـه نهتنهـا والیـت ائمـۀ طاهریـن؟مهع؟ را ندارنـد ،بلکـه
بغـض آنهـا و شیعیانشـان را نیـز در دل دارنـد و در عمـل نیـز بـا آنهـا دشـمنی میکننـد.

 _9تواتر معنوی آیات و روایات دربارۀ «تعلیقی»بودن نجات ضالین
پی ــش از ای ــن ب ــه آی ــات و روای ــات متع ــددی اش ــاره ش ــد ک ــه ب ــه ص ــورت متوات ــر ب ــر ع ــدم
انحص ــار گ ــروه ضالی ــن در جاه ــان قاص ــر اش ــاره داش ــت .در اینج ــا ب ــه تعابی ــری ک ــه
در آن نص ــوص آم ــده و گوی ــای ن ــوع نج ــات آن اف ــراد ،یعن ــی نج ــات تعلیق ــی ،اس ــت
اشـــاره میکنیـــم تـــا روشـــن گـــردد نجـــات ایـــن گروههـــا بـــر خـــاف نجـــات مؤمنـــان
درس ــتکار ،نج ــات تضمین ــی نیس ــت ،بلک ــه ب ــه مش ــیت خداون ــد در قیام ــت موک ــول
ش ــده اس ــت.
 _1 _9شواهد تعلیقیبودن نجات ضالین در قرآن
شاهد اول :خداوند در واپسین آیۀ سورۀ حمد تصریح میفرماید که ضالین نه محکوم به
ً
ْ َ
غضب الهی هستند و نه در راهی میروند که یقینا مورد لطف و انعام خدا باشند< :اه ِد ن�ا
َ َ
َ َّ ّ
ََ
ّ َ ُْ ْ َ
م*ص َ
راط ّال ذ ي�� نَ� أ� ْن� َع ْم تَ� َع َل ْ ي�ه ْم �غَ يْ�ر ْال َم ْ�غ ُ�ض
و� عل ْ ي� ِه ْم َو لا ال�ض ِال ي� ن�>.
الصراط المس ت� ق� ي�  ِ
ِ
ِ
ِ
بِ
أ
ّ
شـاهد دوم :خداونـد دربـارۀ ُ
<م ْر جَ� ْو نَ� ل� ْم ِر الله> تصریـح میفرمایـد کـه حکـم آنهـا صـادر

شـاهد چهـارم :خداونـد دربـارۀ کسـانی کـه اعمـال نیـک و بـد را بـه هـم آمیختهانـد و بـه
گنهکاربودن خود نیز اعتراف دارند (در مقام دشـمنی با خدا و رسـول نیسـتند) تصریح
َّ
َ
میفرمایـد کـه ممکـن اسـت مشـمول مغفـرت و رحمـت خداوند قـرار گیرنـد< :ع َسى الل ُه
أَ نْ َ تُ َ َ َ
و� عل ْ ي� ِه ْم>.
�� ي�� ب
شـاهد پنجـم :خداونـد در مـورد «اصحـاب االعراف» ،که در میانۀ دوزخ و بهشـت معطل
میماننـد ،بـه دورانـی تصریـح میکند که آنها هنوز مانند مؤمنان درسـتکار وارد بهشـت
َ ْ ُُ
نشـدهاند و در عین حال طمعشـان از ورود به بهشـت بریده نشـدهاسـت< :ل ْم َي�د خ�لوها
َو ُه ْم يَ� ْط َم ُع ن
و�>.
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نشـده و موکـول بـه فرمـان الهـی اسـت و هـر دو حالـت عـذاب و بخشـش در مـورد آنهـا
َ آ خَ ُ نَ ُ ْ َ ْ نَ أَ ْ َّ ّ َ ُ َ ذّ ُ ُ ْ َ ّ َ َ تُ ُ َ َ
و� عل ْ ي� ِهم>.
مفـروض اسـت< :و ��ر و� مر ج�و� ِل�م ِر الل ِه ِإ�ما ي�ع ِ� ب�هم و ِإ�ما ي�� ب
ً
شـاهد سـوم :خداونـد دربـارۀ مسـتضعفان تصریـح میفرمایـد کـه اوال ،نیازمنـد بخشـش
َّ
ً
ف َ أُ ئ َ َ
ول�ك ع َسى الل ُه
الهی هسـتند و ثانیا ،این بخشـش محتمل اسـت نصیب آنها شـودِ ��< :
أَ نْ َ ْ فُ َ َ
ْ
ُ
ن
�� ي�ع�و ع�هم >.

 _2 _9شواهد تعلیقیبودن نجات ضالین در روایات
شـاهد اول :امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمودنـد کـه از ایـن امـت تنهـا دشـمنان مـا هسـتند
کـه اهـل هال کانـد (تنهـا در مـورد آنهـا میتـوان حکـم هلا ک را بـه قطعیـت صـادر کـرد).
از ایـن رو ،مسـلمانی کـه بـه آنچـه مـورد اتفـاق مسـلمانان اسـت معتقـد اسـت ،امـا حـق
مـا اهلبیـت را نمیشناسـد و بـه والیـت مـا اقـرار نـدارد و در عیـن حـال دشـمن مـا هـم
نیسـت ،مسـلمانی مسـتضعف اسـت که هم باید بابت گناهان او نسـبت به عاقبتش
نگـران بـود و هـم بایـد نظـر بـه رحمـت خداونـد کـه ممکـن اسـت نصیبـش شـود ،بـه
َ ُ َ
ُ
َُ
ُ ُ ُ ُ 1
اهَّلل َو ُي َتخ َّـوف َعل ْي ِـه ذنوبـه».
عاقبـت او امیـدوار بـود«ُ :ي ْر َجـى لـه َر ْح َمـة ِ
شـاهد دوم :امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دربـارۀ طبقـۀ میانـه کـه نـه مؤمـن و نـه مشـرکاند و
ً
اکثریـت مـردم را تشـکیل میدهنـد فرمودنـد کـه اوال ،ایـن افـراد اعـم از مسـتضعفان،
ً
اصحـاب االعـراف ،اصحـاب کبائـر و المؤلفـة قلوبهـم هسـتند و ثانیـا ،وضعیـت آنهـا
مبهـم و موکـول بـه مشـیت خداونـد اسـت و خداونـد ممکـن اسـت هـر یـک از دو کمـال
َ َُ
هلِل فيه ُـم ْال َمش َ
ـيئ ُة إ َّن َ
اهَّلل

ء
ل
عـدل یـا فضـل خـود را در مـورد ایـن افـراد متجلی سـازد« :هـؤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ ً ْ ُ ُ َّ َ َ ْ
َ
2
الن َـار ف ِبذن ِب ِـه َو ِإ ْن ت َج َـاو َز ع ْن ُـه ف ِب َر ْح َم ِت ِـه».
عـز و جـل ِإن يد ِخـل أحـدا ِمنهـم
38

شـاهد سـوم :امـام صـادق؟ع؟ پـس از تقسـیم مـردم بـه شـش گـروه و بیـان اینکـه دوگـروه
مؤمـن و کافـر مشـمول وعـده و وعیـد قطعـی خداونـد هسـتند ،بـه چهـار گـروه دیگـر کـه
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ضـال تلقـی میشـوند اشـاره کـرده ،در مـورد آنهـا فرمودنـد کـه هـر دو وجـه دوزخیشـدن
َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ
الن َـار ف ِبذن ِوب ِه ْـم َو ِإ ْن أ ْدخل ُه ُم
و بهشتیشـدن دربـارۀ آنهـا محتمـل اسـت« :ف ِـإن أدخلهـم
ْ َ َ َ
3
ال َج ّنـة ف ِب َر ْح َم ِت ِـه».
شـاهد چهارم :امام صادق؟ع؟ فرمودند ،کسـی که ما را به امامت بشناسـد مؤمن اسـت
و کسـی که منکر شـود کافر اسـت و کسـی که نه بشناسـد و نه منکر شـود ضال اسـت و
َ
چنیـن شـخصی اگـر بـر ضاللتش بمیرد سـرانجامش بسـته بـه تصمیم خدا اسـت« :ف ِإ ْن
 .1هاللى ،سليم بن قيس ،کتاب سلیم بن قیس.670/2 ،
 .2همان.609/2 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.381/2 ،

َ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ َ
ُ
اهَّلل ب ِه َما َي َش ُ
ـاء».
يمـت علـى ضلل ِت ِـه يفعـل ِ

1

شـاهد پنجـم :امـام کاظـم؟ع؟ فرمودنـد ،علـی؟ع؟ بابـی از ابـواب هدایت اسـت که هرکه
از آن وارد شـود داخل بهشـت میگردد و هرکس از آن خارج شـود داخل جهنم میشـود؛
امـا اگـر کسـی نـه از آن داخـل و نـه از آن خـارج شـود ،در طبقـۀ کسـانی قـرار میگیـرد کـه
ْ
َ ُ 2
«هلل ِف ِيه ُ م ال َم ِشـيئة».
تصمیـم دربـارۀ بهشـتی یـا دوزخیشدنشـان با خـدا اسـتِ :
شـاهد ششـم :امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ پـس از اشـاره بـه اینکـه مؤمنانـی کـه اعمالشـان
صالـح باشـد ،بیحسـاب و بـه صـورت تضمینـی وارد بهشـت میشـوند و ورودشـان بـه
بهشـت موکـول بـه محاسـبۀ روز قیامـت نیسـت ،دربـارۀ مؤمنـی کـه تقـوا نـدارد و مرتکب
گناهـان کبیـره میشـود فرمودنـد ،چنیـن کسـی گـروگان مشـیت خدا اسـت؛ هـم ممکن
اسـت او را نظـر بـه گناهانـش عـذاب کنـد و هـم ممکـن اسـت او را نظـر بـه رحمـت خـود
َ
َ
َّ َ َ ْ
ببخشاید و رستگار سازدُ :
3
«ه َو ِفي َم ِش َّي ِت ِه ِإ ْن َعذ َب ُه ف ِبذن ِب ِه َو ِإ ْن ت َج َاو َز َع ْن ُه ف ِب َر ْح َم ِت ِه».
شـاهد هفتـم :امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دربـارۀ مؤمنـی کـه مرتکـب گناهـان بـزرگ میشـود
و بـا همـان حـال از دنیـا مـیرود فرمودنـد کـه وضعیـت او «مبهـم» اسـت و معلوم نیسـت
د پیوسـت .اخبـار نامشـخص و
کـه بـه کـدام گـروه (بهشـتیان یـا دوزخیـان) خواهـ 
نگرانکننـدهای بـه او میرسـد و در عیـن اینکـه نسـبت بـه گناهـان خـود نگـران اسـت،

39

بـه رحمـت خـدا امیـدوار میشـود .مـا هـم نسـبت بـه او همـان حالـی را داریـم کـه او دارد
داریـم و هـم خـوف از عـذاب و هال کـش داریـم:
ُُ ْ
ُ ُ َ
َ ْ
َ ْ
َ ْ
ْأم ُـر ُه ُم ْب َه ٌـم ل ُيـد َر ی ِم ْـن أ ِ ّي ال ِف َـر ِق ُه َـو ...ل َيـد ِر ي َما َيـؤول ِإل ْي ِه َحالـه َيأ ِت ِيه
ً ُ ً ََ
ً
َ ً
َ
َ َ
َْ
ْ َ
الخ َب ُـر ُم ْب َهمـا َمخوفـا ...فأ ْص َب َـح خا ِئفـا ِم ْـن ذن ِب ِـه َر ِاجيـا ِل َر ّ ِب ِـه ف َن ْح ُـن ل ُه ك َما
ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ
َ 4
الر ْح َمـة َو نخاف َعل ْي ِـه ال َعذاب.
هـو ِلنف ِس ِـه نرجـو لـه
 .1همان.187/1 ،
 .2همان.388/2 ،
 .3هاللى ،سليم بن قيس ،همان.609/2 ،
 .4صدوق ،محمد بن على ،معاني االخبار ،ص .288

یراگتسر رد تماما هب داقتعا هاگياج یسررب :تاجن رد یقيلعت یيارگ لومش

(یعنـی متحیریـم کـه خـدا بـا او چـه خواهدکـرد)؛ هـم رجـا بـه رحمـت الهـی در مـورد او

شـاهد هشـتم :امـام صـادق؟ع؟ در مـورد مسـتضعفانی که گمـان ندارند والیـت اوصیای
پیامبـر؟مهع؟ بخشـی از دیـن اسـت و میپندارنـد کـه دیـنداری تنهـا منحصـر در نمـاز
و روزه و عفـت بطـن و فـرج اسـت ،فرمودنـد کـه ممکـن اسـت خداونـد آنهـا را بابـت
بیراههرفتـن در امـوری کـه معرفتـش را بـه ایشـان داده ،عـذاب کنـد و همچنـان ،ممکـن
َ
َ
اسـت کـه ایشـان را مشـمول رحمـت خـود سـاخته ،از آنهـا درگـذرد« :ف ِـإ ْن َعفـى َع ْن ُه ْـم
َّ
َ َ َ
َ
َ
َ َّ َ ُ ْ 1
ف ِب َر ْح َم ِت ِـه َو ِإ ْن َعذ َب ُه ْـم ف ِبضالل ِت ِه ْـم َع ّمـا عرفهـم».
شـاهد نهم :امام صادق؟ع؟ فرمودند ،طینت انسـانها سـه گونه اسـت؛ طینت مؤمنان
کـه از طینـت بهشـت اسـت و طینـت نواصـب کـه از طینـت دوزخ اسـت و ایـن دو گروه
کسـانی هسـتند که از ایمان یا عداوت خود دسـت نمیکشـند .اما طینت مسـتضعفان
سـرانجام همۀ آنها هم با خدا اسـت که
از گل چسـبنده نیسـت ،بلکه از خاک اسـت و
ِ
ْ
ُ
ً 2
«هلل ال َم ِش َّـية ِف ِيه ْم جمیعا».
به کدام سـو روانهشـان کندِ :
شـاهد دهـم :امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ مشـرکانی کـه روزگاری بـا مسـلمانان میجنگیدند
و مرتکـب قتـل مؤمنانـی چـون حمـزه و جعفـر شـده بودنـد ،سـپس مسـلمان شـده از
40

دشـمنی دسـت برداشـتند امـا ایمانشـان در قلبشـان نفـوذ نکـرده بـود فرمودنـد ،اینهـا نـه
ً
چنـان قلبـا مؤمـن شـدند کـه بهشـت بـر آنهـا «واجـب» شـود و نـه مانند گذشـته دشـمن و
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جاحـد بودنـد کـه دوزخ بـر آنهـا «واجـب» گـردد؛ حالـت سـومی داشـتند کـه هـم ممکـن
اسـت خداونـد آنهـا را ببخشـد و هـم عـذاب کنـد:
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ َ َْ
ْ
َ ْ َْ ُ ْ َ َ ُُ
ْ
َ ُ ُ
ـان ِبقل ِوب ِه ْـم ف َيكونـوا ِم َـن ال ُمؤ ِم ِنيـن فت ِجـب لهـم الجنـة و لم
لـم يع ِرفـوا ِاليم
ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ
ُ ُ َ
ـال
َيكونـوا َعلـى ُج ُح ِود ِهـم فيكفـروا فت ِجـب لهـم النـار فهـم علـى ِتلـك الح ِ 
َ ّ
َ
ُ َ َ ْ ْ 3
ِإ ّمـا ُي َع ِذ ُب ُه ْـم َو ِإ ّمـا َي ُتـوب علي ِهم.
شــاهد یازدهــم :امــام باقــر؟ع؟ دربــارۀ مســلمانان غیرشــیعهای کــه اعمــال صالحــی دارنــد
ً
و ضمنــا مرتکــب گناهانــی هــم شــدهاند و نیــز دربــارۀ مســتضعفان فرمودنــد کــه کار
 .1همان ،ص .203
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.16/1 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.407/2 ،

ایــن افــراد متوقــف بــر تصمیــم خــدا اســت؛ هــم ممکــن اســت بــه بهشــت روانــه شــوند
َّ َ ُ َ
َ َّ َ ْ َ َّ َ َّ َ
ـار ف َهــؤل ِء
و هــم ممکــن اســت بــه دوزخ فرســتاده شــوند« :ف ِإمــا ِإلــى الجنـ ِـة و ِإمــا ِإلــى النـ ِ
ْ ُ ُ َ َ
1
اهَّلل».
ال َم ْوقوفــون ِل ْم ِــر ِ
شــاهد دوازدهــم :امــام صــادق؟ع؟ بــه زراره کــه اصــرار داشــت تمــام غیرشــیعیان را
جهنمــی بدانــد و میگفــت معنــا نــدارد کــه بگوییــم افــرادی هســتند کــه معلــوم نیســت
جهنمــی یــا بهشــتیاند ،فرمودنــد ،خــدا تعییــن دقیــق حکــم آنهــا را وانهــاده و بــه قیامــت
موکــول کــرده؛ پــس تــو هــم چنیــن کــن و مــن هــم چنیــن میکنــم و دربــارۀ آنهــا قائــل بــه
َ َ
ُ
ُْْ ُ ْ َ ْ ُ
اهَّلل ...أ ْرج ُئ ُهـ ْـم َك َمــا أ ْر َجأ ُهـ ُـم ُ
ـث َت َر َك ُهـ ُـم ُ
اهَّلل» .نیــز فرمودنــد،
ارجــاء میشــوم« :اتركهــم حيـ
ِ
فرجــام آنهــا نامعیــن و متوقــف بــر مشــیت الهــی اســت؛ اگــر بخواهــد رحمتــش را دربــارۀ
آنهــا ابــراز میکنــد و آنــان را بــه بهشــت میبــرد ،و اگــر بخواهــد عدلــش را در مــورد آنهــا
ْ َ َ َ َ َ
ْ َ َ
ـاء أ ْدخل ُهـ ُـم ال َج ّنــة
آشــکار میکنــد و بابــت گناهانشــان آنهــا را بــه دوزخ میبــرد«ِ :إن شـ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ ْ َ
َ ْ
َّ ُ ُ
ـار ِبذن ِوب ِهـ ْـم َو لـ ْـم َيظ ِل ْم ُهـ ْـم» .امــام بــاز تأ کیــد کردنــد کــه
ِبرحم ِتـ ِـه و ِإن شــاء ســاقهم ِإلــى النـ ِ
فــرق مــن بــا تــو ای زراره در ایــن اســت کــه مــن جایــی بــرای تعلیــق نجــات و هال کــت آنهــا
ّ
بــه مشــیت خــدا باقــی میگــذارم امــا تــو حاضــر نیســتی کــه وضــع آنهــا را معلــق به مشــیت
ُ َّ َ ُ ُ
الهــی کنــی و میخواهــی تکلیــف آنهــا در همیــن دنیــا یکســره شــود«َ :يــا ُز َر َارة! ِإن ِنــي أقــول
اهَّلل َو َأ ْنـ َ
ـاء ُ
ـت َل َت ُقـ ُـول َمــا َشـ َ
َمــا َشـ َ
ُ 2
ـاء اهَّلل».

بیـان شـد کـه طبـق دسـتهای پرشـمار از نصـوص دینـی ،تنهـا درسـتکارانی را میتـوان به
صورت تضمینی و در قالب وعدۀ الهی «اهل نجات» دانسـت که عالوه بر شـهادتین،
وصـی پیامبـر و امـام زمـان خـود را بشناسـند و ملتـزم بـه اطاعـت او باشـند و اگـر جـز ایـن
باشـد عملـی از آنهـا «مقبـول» نخواهدبـود« .اهلنجاتبـودن» و «قبولشـدن اعمـال»
در آن نصـوص ،ناظـر بـه «نجـات تضمینـی» و «واجبشـدن بهشـت» بـرای ایـن افـراد
 .1قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.260/2 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.403/2 ،
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ً
اسـت .متقابلا «قبولنشـدن اعمـال» و «اهلنجاتنبـودن» دیگـران (چـه از بابت نقص
در معرفـت و ایمـان و چـه از بابـت نبـود تقـوا و صالحنبـودن اعمـال) بـه معنـای قطعیت
در هلا ک آنهـا نیسـت ،بلکـه در مـورد اکثـر مـردم کـه در جبهـۀ دشـمنان هـم نیسـتند،
ً
صرفـا ناظـر بـه «عـدم قطعیـت» در نجـات یـا هلا ک اسـت.
اکثریتـی کـه میـان مؤمنـان بهشـتی و کافـران دوزخـی قـرار دارنـد و از آنهـا بـا عنـوان گـروه
میانـه یـا ضالیـن یـاد میشـود ،بـر خلاف نظریـۀ مشـهور کالمـی _ کـه گـروه میانـه را بـه
«مسـتضعفان» یـا همـان «جاهلان قاصـر» محـدود میکنـد و آنهـا را بـه جهـت جهـل
قصور یشـان «معـاف از عـذاب» میدانـد _ نـه محـدود بـه جاهلان قاصرنـد و نـه ویژگی
نجاتشـناختی آنها «معافیت از عذاب» اسـت؛ بلکه وصف مشـترک آنها «ضاللت»
مسـتقیم ایمـان و عمـل صالـح و «تعلیـق در عـذاب و نجـات» اسـت .بـرای
از صـراط
ِ
ایـن افـراد کـه در ایمـان یـا عمـل صالـح دچـار نقصهـای جـدی هسـتند ،احتمـال هـر
دو سـو _ بهشـت یـا دوزخ _ وجـود دارد .ایـن احتمـال حتـی در مـورد مسـتضعفانی کـه از
مقـام امامـان خـود نـاآ گاه هسـتند نیـز جـاری اسـت؛ زیـرا آنها نیـز در آنچه بـدان آ گاهاند
میبایسـت درسـتکار باشـند.
42

از آنجـا کـه خداونـد وعدهای مبنی بر رسـتگاری ضالین نداده پـس هماکنون نمیتوان
آنهـا را «اهـل نجـات» دانسـت .در عـوض میبایسـت در مـورد آنهـا «احتمـال نجـات» را

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

پذیرفـت ،و از آنجـا کـه احتمـال مزبـور ،معلـق بـه مشـیت خداونـد اسـت ،کـه بخواهـد
کـدام یـک از دو کمـال فضـل یـا عـدل خـود را در مـورد آنـان متجلی سـازد ،از نجات آنان
بـا عنـوان «نجـات تعلیقـی» در برابـر «نجـات تضمینی» یـادمیکنیم.
نصـوص دینـی دربـارۀ گسـترۀ نجـات نیـز متعـارض نیسـتند؛ زیرا یـک دسـته از آنها ناظر
بـه «نجـات تضمینـی» مؤمنان درسـتکار اسـت و دسـتۀ دیگـر ،دربارۀ «نجـات تعلیقی»
گمراهان اسـت.
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الشمول التعليقي في النجاة:
دراسة دور االعتقاد باإلمامة في الفالح
منصور پهلوان / 1مهدي قندي

2

الخالصة:
يعرف النجاة والفالح في اآلخرة باألمان من النار والدخول في الجنة حسب التعاليم الواردة
في الكتاب والسنة .والقائلون باالنحصار يرون أن النجاة من النار والدخول في الجنة هو
من نصيب اتباع مذهب الحق ّ
خاصة .وأما األئمة الطاهرين؟مهع؟ فقد وسعوا دائرة الرحمة
ً
اإللهية وأشاروا إلى ثنائية أمرين مهمين في باب النجاة من النار وسعته ،وهما :أوال :أهمية
ً
انحصار النجاة بدين الحق ونتيجة الثبات عليه ،وهو النجاة التضميني .ثانيا :وسعة رحمة
بشكل غير حتمي وعلى نحو النجاة المعلق ،لمن في عقيدته أو عمله خلل ،أو
اهلل ومغفرته
ٍ
لم يكن يعبد كما يريد اهلل منه ،إال أنه في نفس الوقت لم يعاد أولياء اهلل.
ً
وعلى هذا األساس فإن أئمة الشيعة تبعا للكتاب والسنة فتحوا بابين للنجاة في اآلخرة ،وهما:
النجاة التضميني والنجاة التعليقي ،ونفوا فكرة انحصار النجاة في مؤمنين أو أتباعهم الخاصين.
تدرس هذه المقالة مسألة الشمول التعليقي في النجاة لكثير من عباد اهلل من منظار اآليات
والروايات ،وتبين أن انحصار طريق الحق في اتباع مذهب أهل البيت؟مهع؟ ال يتعارض مع
وسعة رحمة اهلل تعالى وشموله لغير الشيعة ،وهو مطابق لمدرسة أهل البيت؟مهع؟ ،كما أن
الموضوعين يتميزان بصحة ومتانة قوية.
المفردات االساسية :النجاة ،القول باالنحصار ،القول بالشمول ،الشمول التعليقي ،النجاة
التضميني ،النجاة التعليقي ،المستضعفون ،الضالون.
 .1أستاذ علوم القرآن والحدیث بجامعة طهرانpahlavan@ut.ac.ir :
 .2طالب مرحلة الدکتوراه في علوم القرآن والحدیث بجامعة طهرانmahdighandi@ut.ac.ir :
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verses and hadiths. The current paper seeks to show that there is no
paradox between holding only steadfast believers and followers of
Shia Imams will reach salvation and the vastness and inclusiveness of
Allah’s salvation for non-Shias. According to the Shia school of thought
both of these lines of reasoning are truthful and plausible.
Key words: salvation, monopoly, inclusiveness, suspended inclusiveness,
guaranteed salvation, suspended salvation, the oppressed, the strayed
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Suspended inclusiveness of salvation: a
study on the status of belief in Imamate on
salvation
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In the holy book of Quran and sunni resources, salvation in hereafter is
defined as being shielded against hellfire and entrance into the paradise.
Monopolists regard the staunch Sunni believers the only group qualified
to be shielded against hellfire and to enter into paradise. However,
the Infallible Imams regard the expanse of Allah’s bounty and favour
as vaster. Regarding the issue of salvation and its extent, Imams call
attention to two issues simultaneously.
First: the monopoly value of Shia Imams and steadfastedly following
them yields “guaranteed salvation”. Second is the vastness of Allah’s
bounty and forgiveness that leads to “suspended salvation” (salvation
with no guarantee). Almighty Allah grants salvation to people that
are erroneous in their beliefs and deeds and don’t worship Allah as he
desires so, however, they show no enmity or ill will to Allah’s successors
on earth and never fight them. Thus, Imams hold that according to the
holy book of Quran and the tradition of prophet both doors are open in
hereafter : the door for guranteed salvation and the door for suspended
salvation. The current paper seeks to explore the issue of suspended
inclusiveness of salvation to many a muslim according to Quranic
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