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چکیده
برخی آیات قرآن کریم ،معانی بنیادینی دارند که به آنها غرراآلیات میگویند .یكی از ایـن آیـات،
که آموزههای اجتماعی قرآن بر آن مترتب است ،آیۀ  310سورۀ بقره است .دیدگاه مفسران دربـارۀ
معنای «امت واحد» در آیه ،متعدد و گاه متقابل است .هدف مقاله ،عرحۀ مفهوم درست امت واحد
است؛ ازاینرو ،دیدگاه مفسران شیعه و ِ
اهلسنت را گردآوری ،تحلیل و ارزیـابی کـرده و بـه ایـن
نتیجه رسیده است که دیدگاههای مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هـدایتیافتـه ،امـت گمـراه،
امت سردرگم ،امت خردمند و  ...نادرست و نظریۀ عبـده در تفسـیر المنـار باتوجهبـه اسـالحات
عالمهطباطبایی و آیتا ل جوادی درست است .براساس این دیدگاه ،تفسیر اجمالی آیه این خواهد
بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است ،الزمۀ زندگی اجتماعی ایجاد اخـتالف اسـت و عقـل
بشر بهتنهایی نمیتواند اختالف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قـوانین از منبـع وحـی بهدسـت
انبیای الهی است .ارسال رسوالنی که بشارتدهنده و بیم دهندهاند و بعضی از آنها کتـاب دارنـد،
از ابتدای خلقت بوده است ،نه از زمان خا و در مراحل خا .
کلیدواژهها :امت واحد ،قرآن ،مدنی بالخبع ،زندگی اجتماعی.
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تاریخ دریافت 77/35/34 :تاریخ پذیرش.76/33/30 :

 .1طرح مسئله

محتوای پارهای از آیات قرآن ،درخشانتر از آیات دیگر است .به این آیات غرراآلیـات
میگویند که آموزههای بنیادین قرآن را دربردارند .یكی از این آیات ،که معارف بسیاری از
ِ
امـت
حقایق اجتماعی قرآن بر آن مترتب است ،آیۀ  310سورۀ بقره است 1.این آیه دربـارۀ
ِ
بودن اجتماع انسانی سخن میگوید .معناشناسی امت واحد از آغاز نگـارش تفسـیر
واحد
قرآن ،متعدد و گاه تقابلی بوده است :امت هدایتیافته؛ امت گمراه؛ حیـرت و سـردرگمی
عمومی انسانها پیش از ارسال رسل؛ وحدت پیروی از حكم عقـل کـه درواقـع مقتضـای
اسل فخرت است؛ خصـو

آدم7؛ قـوم بنـیاسـرائیل و پیامبرانشـان پـس از حضـرت

موسی7؛ چون طبع انسانها اجتماعی است ،گـروه واحدنـد؛ امـت واحـد در سـادگی و
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بساطت زندگی.
با وجود آنكه پیشینه تحقیق حاحر به کتابهای تفسیر در ذیل آیه مـورد بحـث برمـی
گردد ،مقالهای با موحوع مقالۀ حاحر یافت نشد ،جز چند مقاله که تفسیری نیستند یـا بـه
این آیه اشارهای نكردهاند؛ ازاینرو ،این مقاله با هـدف معناشناسـی درسـت دربـارۀ امـت
واحد ،دیدگاه مفسران شیعه و اهلتسـنن را گـردآوری ،تحلیـل و ارزیـابی کـرده و روش
تحقیقش توسیفی -تحلیلی بوده است.
 .2معنای لغوی امت

فراهیدی معتقد است امت ،هر دسته و گروه پیرو آیین خا

است (فراهیـدی ،بیتـا:

 .)435/3ابنفارس میافزاید هر گروه و قومی که به چیـزی نسـبت داده شـوند نیـز امـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَناَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَقّ لِیحْکمَ بَینْ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ
فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَینَاتُ بَغْیا بَینَهُمْ فَهَدَی اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ
الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یهْدِی مَن یشَاءُ إِلی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ .

خواهند بود و به هر نسل از انسانها نیز بهتنهایی امت میگویند (ابن فارس ،بیتـا.)35/1 :
راغب اسفهانی معنای این واژه را وسیعتر میداند :هـر جمـاعتی کـه بـهدلیلـی گـرد هـم
آمدهاند؛ خواه بهدلیل آیین باشد یا زمان یا مكان واحد و خواه این موارد اجباری باشـد یـا
اختیاری (راغب اسفهانی ،بیتا .)36 :ابوهالل عسكری میگویـد «امـه» بـه معنـای قصـد
بازمیگردد؛ بنابراین منظور از امت ،گروه و جماعتی است کـه یـکپارچـه قصـد چیـزی
کردهاند .او یازده وجه برای این واژه در قرآن برمیشمارد (عسـكری.)05-01/1 :1433 ،
مصخفوی تالش میکند معنای جامعی برای این واژه بیابد .او میگوید امت بر هدف و آن
چیزی داللت میکند که توجه خاسی به آن میکنند؛ جدای از اینكه از افراد یا بخشهـای
زمان یا اعتقادات و فكر باشد یا منظور توجه بـه شـخ

خاسـی دربرابـر دیگـران باشـد

(مصخفوی ،بیتا.)107/1 :

تفسیر بخشهای مختلف این آیه ،از سدر اسالم متعدد بوده؛ طوریکه دستهبندیهای
بسیاری پدید آمده است؛ برای مثال میتوان به اختالف در معنای واژۀ «کان» در آیه اشـاره
کرد که به دو بخش کلی تقسیم شده است .برخـی ایـن واژه را مشـتمل بـر معنـای زمـان
(طبری )475/1 :1413 ،و برخی نیز منسلخ از زمان میدانند (قرطبی01/0 :1064 ،؛ رشـید
رحا .)357/3 :1414 ،در دستۀ اول ،اختالف دیگری برای تعیین محدودۀ زمانی بـهوجـود
آمده است )1 :آغاز آفرینش زمانی که خداوند فرزندان آدم 7را از سلب او آفرید و بـر او
نمایاند (قرطبـی03/0 :1064 ،؛ ابوحیـان060/3 :1433 ،؛ ابـنجـوزی)155/1 :1433 ،؛ )3
هنگام حضور حضرت آدم( 7طبرسی740/3 :1053 ،؛ آلوسی)477/1 :1417 ،؛  )0فاسـلۀ
زمانی حضرت آدم و حضرت ادریس (بیضاوی107/1 :1413 ،؛ آلوسـی)477/1 :1417 ،؛
 )4فاســله زمــانی حضــرت آدم و حضــرت نــوح (ده قــرن) (زمخشــری376/1 :1435 ،؛
بیضاوی107/1 :1413 ،؛ طبرسی740/3 :1053 ،؛ ابوحیان060/3 :1433 ،؛ سیوطی:1434 ،
343/1؛ آلوسی477/1 :1417 ،؛ ابنعاشور)336/3 :1433 ،؛  )7هنگام طوفان که عدهای بـر
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کشــتی حضــرت نــوح 7ســوار بودنــد (طبرســی740/3 :1053 ،؛ قرطبــی01/0 :1064 ،؛
ابوحیــان060/3 :1433 ،؛ شــوکانی)347/1 :1414 ،؛  )6پــس از طوفــان حضــرت نــوح
(بیضاوی107/1 :1413 ،؛ آلوسی)477/1 :1417 ،؛  )5پس از حضرت نوح 7تا برانگیختـه
شدن حضرت ابراهیم 7و پیامبران پس از او (طبرسـی)740/3 :1053 ،؛  )3دورۀ پیـامبری
حضرت ابراهیم( 7ابنجـوزی)155/1:1433 ،؛  )7در زمـان برانگیختـه شـدن هریـک از
پیامبران( 1طبرسی)740/3 :1053 ،؛  )13منظور زمـان طفولیـت افـراد اسـت (ابـنعربـی،
)55/1 :1433؛  )11از خلقت حضرت آدم 7تا بعثت پیامبر اسالم ( 7333سـال) (قرطبـی،
ِ
ازسویدیگر ،برخی مفسران هرچنـد شـمول واژۀ کـان را در معنـای زمـان
)01/0 :1064؛
میپذیرند ،معتقدند آیه دربارۀ محدودۀ زمـانی سـخنی نمیگویـد و تعیـین ایـن محـدوده
بیفایده است (طبری176/3 :1413 ،؛ طبرسی.)116/1 :1413 ،
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 .331امت هدایتیافته

برخی مفسران ،امت واحد را در آیه ،به ملتی معنا کردهاند که دین اسـتوار و اعتقـادات
سحیح داشتند و کارهایشان براساس قوانین شرعی بود؛ یعنی همه یک امت و هدایتیافته
بودند؛ بهاینمعنا که از ابتدا هدایتیافته بودند ،نه اینكه اول گمراه بودند و سـپس هـدایت
شدند (طبری177/3 :1413 ،؛ طبرسی116/1 :1413 ،؛ زمخشری376/1 :1435 ،؛ طبرسی،
740/3 :1053؛ ابنعربی55/1 :1433 ،؛ بیضاوی107/1 :1413 ،؛ ابوحیـان060/3 :1433 ،؛
ابنکثیر437/1 :1417 ،؛ آلوسـی477/1 :1417 ،؛ ابـنعاشـور330/3 :1433 ،؛ ابـنعجیبـه،
307/1 :1417؛ ابنعاشور330/3 :1433 ،؛ دروزه051/6 :1431 ،؛ طبـری.)475/1 :1413 ،
براساس این دیدگاه ،فعل کان در جملۀ «کانَ النَّاس ُأم ًة ِ
واح َد ًة» از افعال ناقصه است که بـر
ُ َّ
زمان گذشته داللت میکند؛ زیرا مردم در مقخعی از زمان ،هـدایتیافتـه بودنـد و روشـن
است که هدایتیافتگی در تقدیر گرفته شده است .برای توجیه این سخن میتـوان گفـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این سخن از طرفداران دیدگاه امت واحد در گمراهی است.

یین» فا تفریع میدانند؛ افـزونبـراین ،اخـتالف را
این مفسران حرف فا را در «فَبَ َع َ
ث ا ل ُ النَّب ِ َ
پیش از آن در تقدیر گرفته و آیـه را اینگونـه معنـا کردهانـد کـه «کـان النـاس امـۀ واحـد
فاختلفوا»؛ زیرا باید ابتدا هدایتیافتگی باشد تا پس از آن اختالف معنا دهد و پیامبر بـرای
برطرف کردن آن برانگیخته شود (ابنعاشور.)334/3 :1433 ،
ذکر معنای امت هدایتیافته برای ترکیب وسفی «امت واحد» مبتنـی بـر وجـه لغـوی
(گروه هماهن

در هدف) است؛ درواقع این نظریه درسـدد تخبیـق واژۀ امـت بـر گـروه

هدایتیافته است؛ طوریکه شامل همۀ مردم شود ،نه گـروه خاسـی؛ یعنـی همـۀ مـردم،
یکدست هدایتیافته بودند و تخبیق این لفظ بر امت هدایتیافته ،درواقع تعیین مصـداق
برای لفظ است و نیازمند قرینه و دلیل .دلیل داخلی که نظریه از سـیاق آیـه بـه آن اسـتناد
کرده است ،لزوم در تقدیر گرفتن «اختلفوا» است .اختلفوا نشان میدهد که بهقرینۀ مقابلـه،
قبل «اختلفوا» را با بعد آن مقایسه کنیم ،روشن است اول هدایتیافته بودند و بعد اختالف
پدید آمد و بهقرینۀ «فبعث» معلوم میشود که امت پـیش از اخـتالف هدایتیافتـه بودنـد؛
افزونبراین ،این دسته از مفسران معتقدند حضرت آدم 7پیامبر بوده است و فرزندانش بـا
دینش هدایت یافته بودند تا اینكه حسادت و اختالف هابیل و قابیل پیشآمـد .آنهـا ایـن
رخداد را شاهد تاریخی میدانند و میگویند منظور از اخـتالف ،حسـادت قابیـل اسـت و
دوران پیش از اختالف هابیل و قابیل ،دوران هدایتیافتگی و بر یک دین واحد بودن مـی
باشــــد( .طبــــری 177/3 :1413 ،و 475/1؛ طبرســــی 740/3 :1053 ،و 116/1 :1413؛
زمخشــری376/1 :1435 ،؛ ابــنعربــی55/1 :1433 ،؛ بیضــاوی107/1 :1413 ،؛ ابوحیــان،
060/3 :1433؛ ابنکثیر437/1 :1417 ،؛ آلوسی477/1 :1417 ،؛ ابنعاشـور330/3 :1433 ،؛
ابنعجیبه307/1 :1417 ،؛ دروزه.)051/6 :1431 ،
در نقد این دیدگاه میتوان گفت:
 .1نویسندۀ تفسیر المنار معتقد است اگر بخواهیم این نظر را قبول کنیم ،بایـد اختلفـوا
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را در تقدیر بدانیم؛ درحالیکه در تقدیر گرفتن با فصاحت و رسایی زبان عربـی ناسـازگار
است و ذوق عربی آن را نمیپذیرد (رشید رحا)355 /3 :1414 ،؛ درواقع نقـد عبـده ایـن
است که تقدیر اگرچه خالف اسالتالظهور نیسـت ،در بیشـتر مـوارد اسـالتالظهـور بـر
اسالت عدم تقدیر تخبیق میکند ،هرچند در مواردی بهدلیل وجود قرائن اسـالتالظهـور،
مقتضی در تقدیر گرفتن است (مظفر.)171/3 :1057 ،
 .3اگر بپذیریم منظور از امت واحد در آیه ،دوران هدایتیافتگی حضرت آدم ،7هابیل
و قابیل ،آنهم مقخعی از عمر آنها تا ایجاد حسـادت و اخـتالف بـوده ،طـول ایـن دوران
بسیار کوتاه بوده است؛ درحالیکه اطالق «ناس» و «امت» به چند نفر اندک درست نیست.
ممكن است کسی بگوید چون آنها عمر بسیار داشته و تكثیر نسـلهای بسـیاری پـس از
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آنها آمدهاند ،میتوان از تعبیر امت برای آنها استفاده کـرد .پاسـخ ایـن اسـت کـه ظهـور
سیاقی «کانَ ال َّناس ُأم ًة ِ
واح َد ًة» نشاندهندۀ این است که این بازه زمانی طوالنی بوده اسـت،
ُ َّ
نه مقخع بسیار کوتاهی که افراد کمی را شامل میشود .هرچند قیدی که طـوالنی بـودن را
برساند در آیه نیامده است ،میتوان از سیاق آیه آن را برداشت کرد.
براساس دالیل نبـوت عامـه ،خداونـد ازحیـث عقلـی هـیچ قـومی را بـدون حجـت
نمی گذارد و اولین بشر باید اولین نبی باشد؛ بنابراین نمیتوان کان را در آیه بهمعنای زمانی
درنظر گرفت و فا را در آغاز «فبعث» بهمعنای تراخی و ترتب زمانی دانسـت .الزمـۀ ایـن
سخن این است که حضرت آدم 7در مقخعی پیامبر نبوده باشد؛ زیرا چنانکه گفتیم ،ابتـدا
امت واحد وجود داشتند که هدایت یافته بودند .سپس میانشان اخـتالف ایجـاد شـد و در
مرحلۀ بعد انبیا مبعوث شدند؛ بنابراین ،اقتضای مقابلۀ این قبل و بعد از اختالف این اسـت
که حضرت آدم 7پیش از اختالف و بعثت نبی بوده باشد؛ درحالیکه بیتردیـد ایشـان در
این زمان پیامبر بوده است؛ پس اساس این دیـدگاه باطـل اسـت؛ مگـر بگـوییم منظـور از
كتاب بِال َحق» که در ادامه آیۀ آمده اسـت ،پیـامبران
«النبیین» بهقرینۀ عبارت « َو َأن َزلَ َم َع ُه ُم ال
َ
دارای کتاب است و اینگونه اشكال این نظر را رفع کنیم؛ زیرا منظور بعثت پیامبران دارای

کتاب است ،نه همۀ انبیا که حضرت آدم 7را نیز شامل شود؛ اما این احتمال مردود اسـت؛
زیرا منظور از کتاب ،نوشته است ،نه کتاب اسـخالحی کـه برگـههـای فـراوان دارد؛ پـس
میتوان گفت هر پیامبری ،ازجمله حضرت آدم ،7چنین نوشتهای داشته و اشكال در جای
خود باقی است؛ ولی چنین سخنی اشكال دارد؛ زیرا در قرآن کتاب آسـمانی کـه از آن نـام
برده شده ،کتاب نوح 7است (طباطبایی133/3 :1073 ،؛ .)166/10
 .0اشكال عالمهطباطبایی بر این نظریه این است که آیه درواقع میخواهد دو اخـتالف
را نشان دهد .اختالف اول که در امت واحد ایجاد شد و بعثت پیامبران و آوردن دین برای
برطرف کردن آن بود .اختالف دوم که اختالف مردم در دینی بود که انبیا آوردند؛ امـا ایـن
نظریه فقط به یک اختالف معتقد است و اختالف دوم را قرینـه بـر اخـتالف اول میدانـد
(طباطبایی)137/3 :1073 ،؛ درواقع براساس سخن عالمهطباطبایی ،اختالف نخست که در

عالمهطباطبایی معتقد است نتیجۀ چگونگی در تقدیر گرفتن در این نظریه ایـن اسـت
که همۀ مردم هدایت شده بودند و بعد پیامبران با آوردن دین باعث اختالف شـدند .هـیچ
ِ
عبـارتدیگر ،اگـر
عقل سلیمی این نتیجـه را نمـیپـذیرد (طباطبـایی)137/3 :1073 ،؛ بـه
این گونه در تقدیر بگیریم که دو اختالف ،یک اختالف شود ،فاء تفریعی کـه در آیـه آمـده
است چنین معنا میدهد که چون مردم امت واحد بودند ،خداوند پیامبرانی را نـازل کـرد و
درنتیجه مردم دچار اختالف شدند.
این نظریه برای تبیین چگونگی ثابت بودن امت بر هدایت یافتگی در مقخعی از زمـان،
میگوید انسانها بر فخـرت سـلیم و دیـن حـق متولـد شـدهاند؛ پـس میانشـان درگیـری
پیشنمیآمده است .سپس اختالف و انحراف بر آنها عار

شده است .اشكال این سخن

این است که فخرت سلیم ،هوای نفس و وسوسۀ شـیخانی هرسـه بـاهم در انسـان وجـود
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قسمت اول آیه در تقدیر گرفته میشود ،بهمعنای اختالف طبیعـی و اخـتالف در سـلیقه و
روش زندگی است؛ ولی اختالف دوم ،اختالف در دین اسـت :فیمـا اختلَفُـوا ِ
فیـه َو َمـا
َ
َ
ِ
فیه ِإالَّ الَّذین ُأوتُ ِ
َف ِ
جاءت ُه ُم .
اختَل َ
َ
وه من بَعد ما َ
ُ
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دارند و نمیتوان گفت در مقخعی از تاریخ همۀ انسانها بر فخـرت زنـدگی مـیکردنـد و
بعدها خداوند شیخان یا هوی نفس را آفرید ،بلكه اقتضای خلقـت مـادی و نیـز وسوسـۀ
شیخان همواره همراه فخرت سلیم بوده است .اگر بگوییم زمانی فخـرت سـلیم بـوده و در
زمان دگیر ی دچار وسوسۀ شیخان شده است ،نادرست است .براساس قرآن ،آدم ،7حوا و
ابلیس باهم به زمین آمدند (بقره 06 /و 03؛ اعراف )34 /و هـیچ تقـدم و تـأخری درمیـان
نبوده است؛ پس چنین سخنی خالف قرآن است.
 .332امت گمراه

برخی مفسران ماننـد ابـنعبـاس (طبرسـی116/1 :1413 ،؛ ابـنکثیـر437/1 :1417 ،؛
طبـــری )475/1 :1413 ،و عخـــا (فخـــر رازی050/6 :1433 ،؛ آلوســـی477/1 :1417 ،؛
ابنعاشور337/3 :1433 ،؛ ابنجوزی )155/1 :1433 ،و حسـن بصـری (طبرسـی:1053 ،
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740/3؛ فخــر رازی054/6 :1433 ،؛ قرطبــی01/0 :1064 ،؛ رشــید رحــا)355/3 :1414 ،
معتقدند مردم امت واحدی بر مدار باطل و گمراهـی بـودهانـد (طوسـی ،بـیتـا.)174/3 :
مزایای این دیدگاه عبارتاند از )1 :نیازی نیسـت اختلفـوا را در تقـدیر بگیـریم؛ بنـابراین
اشكال نظریۀ قبل (برخالف اسل بودن تقدیر) بـر ایـن نظریـه وارد نیسـت (ابـنعاشـور،
ث ا ل ُ النَّبِیین» مسـتقیم بـر ماقبـل
334/3 :1433؛ ابوحیان)064/3 :1433 ،؛  )3عبارت «فَبَ َع َ
خود مترتب خواهد بود (ابنعاشور)337/3 :1433 ،؛  )0مقابلۀ دو بخش آیه ،کامل خواهد
بود.
مفسران این گروه در پاسخ به این اشكال که الزم این نظریـه ایـن اسـت کـه حضـرت
آدم 7نیز از همین گروه بوده و در نتیجه خود او هـم در حـاللت بـوده اسـت (موسـوی
سبزواری )363/0 :1437 ،پاسخ داده اند که آیه به اکثریت حكم داده اسـت (رشـید رحـا،
ِ
عبارت دیگر ،همۀ امت در حاللت نبودند ،بلكه چون بیشترشـان گمـراه
)353/3 :1414؛ به
بودند ،حكم شده است که همگی در حاللت بودهاند (طوسی ،بـیتـا)174/3 :؛ پـس ایـن
نظریه به مجاز تن داده است؛ زیرا  )1واژۀ ناس هرچند دال بر عموم نیسـت ،اطـالق دارد؛

 )3مادۀ ناس شامل همۀ مردم میشود؛  )0از سیاق عبارت «کان الناس امۀ واحدۀ» برمیآید
که منظور همۀ مردماند.
برای نقد این دیدگاه باید به نكتههایی توجه کرد:
 .1نویسندۀ المنار برآن است که حضرت آدم 7و برخی فرزندان ایشان جزء انیبا بودند
ِ
ازطرفدیگـر ،در
و فرزندان او مدتی بر دین درست بودند (رشـید رحـا)355/3 :1414 ،؛
آیه هیچ نشانی از تخصی

ارسال رسل به غیر حضـرت آدم 7و فرزنـدان او تـا پـیش از

حضرت نوح و ابراهیم 7وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوان گفت همۀ امت گمراه بودهاند.
 .3برخی معتقدند برانگیخته شدن پیامبران فقط برای خارج کردن مـردم از حـاللت

این هدف اشاره می کنند ،نه اتمام حجت؛  ) 3اتمام حجت و هـدایتگری در عـر

هـم

مقخع زمانی برای هدف ارسال رسل نیستند تا بگوییم در مقخعـی اتمـام حجـت هـدف
بوده است و در مقخعی دیگر هدایتگری ،بلكـه اهـداف دیگـر همـواره متـأثر از هـدف
هدایت و در طول آناند.
 .0گفتهاند خداوند منشأ حاللت را در ذیل آیه« ،بغـی» و حسـادت حـامالن کتـاب و
َـف ِ
فیـه
ومـا اختَل َ
عالمان سوء ،پس از فرستادن پیامبران و فروفرستادن کتابها میدانـدَ « :
ِ
ِ
ینت بَغیا بَینَ ُهم»؛ بنابراین اگر این گمراهی برای همگان
اِالَّالَّذی َن
جاء ُته ُم البَ ُ
اوتوه من بَعد ما َ
ُ
پیش از بعثت انبیا باشد ،اِسناد حاللت به برخی از آنان (حامالن کتاب) در ذیل آیه بیهـوده
است (جوادی آملی .)035-036 /13 :1035 ،پاسخ این نقد این است که افزونبرآنكه آیـه
انگیزههای حاللت را به بغی و حسادت منحصر نكرده است و اگر حصری باشـد ،ازبـاب
حصر قلب یا افراد است ،به انگیزۀ حاللت دوم اشاره کرده؛ اما دربارۀ انگیزههای حـاللت
اول سكوت کرده است.
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نبوده ،بلكه ممكن است دلیل دیگری مانند اتمام حجت داشته باشد (موسوی سبزواری،
رین َو ُمنـذِرین»
 .) 361/0 :1437پاسخ این نقد آن است که  )1از «فَبَ َع َ
یین ُمبَشـ َ
ث ا ل ُ النَّب ِ َ
رین» و « ُمنذِرین» بهروشـنی بـه
برمیآید که هدف پیامبران هدایتگری بوده است و « ُمبَش َ
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 .0برخی در نقد این نظریه گفتهاند که اگر مفهوم آغاز آیـه بـر کفـر و گمراهـی باشـد،
اختالف پس از آن به معنای ایمان آوردن برخی خواهد بود؛ پس سیاق پایان آیه باید وعـد
باشد ،نه وعید؛ زیرا مخاطبان آیه از کفر به ایمان گراییدهاند (طبری.)176/3 :1413 ،
 .4نقد دیگر این است که براساس این دیدگاه ،اول مردم بر کفـر متفـق بودنـد ،سـپس
دچار اختالف شدند و آنگاه انبیا مبعوث شدند؛ درحالیکه بعثت در زمان اتفاق مردمان بر
کفر اولی از حال اختالف آنها بود که برخی مؤمن بودند؛ پس بر کفر و باطل متفق نبودند،
بلكه بر حق متفق بودند (فخر رازی.)054/6 :1433 ،
 .7به دو نقد آخر میتوان چنین پاسخ داد که اختالفی که در آیه آمده ،دو گونـه اسـت:
 ) 1اختالف طبیعی که لفظش در آیه نیامده و در تقدیر است؛  )3اختالف مذموم که آیه بـه
آن تصریح کرده است .نكوهش و وعید به اختالف دوم مربوط است ،نه به اخـتالف اول و
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رویداد پیش از آن (طباطبایی.)137/3 :1073 ،
 .6برخی نقدهایی که به نظریۀ اول وارد بود ،به این نظریه نیز وارد است؛ مانند زمانی
بودن کان و فا و نیز وجود فخرت در عر

گرایش به هـوس نفسـانی و وسوسـههـای

شیخانی.
 .333امت سردرگم

گروهی دیگر از مفسران معتقدند مراد از امـت واحـد ،حیـرت و سـردرگمی عمـومی
انسانها پیش از ارسال رسوالن است که مردم نه هدایت یافته بودند و نه گمـراه از دیـن.
(ابوحیان060/3 :1433 ،؛ سادقی تهرانی(345-347 /0 :1436 ،

اما براساس این نظر ،چنانکه برخی تصریح کردهاند ،حضرت آدم 7کـه اولـین انسـان
است ،نباید پیامبر باشد (فضلا ل  )140/4 :1417 ،که خالف دالیل عقلی نبوت عامه اسـت
(سادقی تهرانی(345-347 /0 :1436 ،؛ ازاینرو امكان دارد مـراد از زمـانی کـه مـردم نـه
گمراه بودند و نه هدایت یافته ،زمان فترت حضرت آدم و ادریس 7یا زمان بین ادریس و
نوح 7باشد (سادقی تهرانی .)345/0 :1436 ،وجود برخی روایات معصومان( :بحرانی،

473/1 :1417؛ حویزی333/1 :1417 ،؛ قمی مشهدی )015/3 :1063 ،را میتوان دلیل این
مدعا دانست؛ مانند روایت امام باقر 7که گویای آن است پیش از نوح 7مردم بـر فخـرت
خدایی و امت واحد بودند؛ نه هدایت یافتـه و نـه گمـراه ،تـا اینكـه خداونـد پیـامبران را
برانگیخت .بر این اساس ،معنای آیه این است که مردم از عقل خود پیروی می کردند نـه
از پیامبر و یا شریعتی ،سپس خداوند بر اساس مصلحت مردم پیامبران را همراه بـا شـرایع
خا

برانگیخت( .طبرسی)740/3 :1053 ،؛ بههرحال ،باتوجهبه ظهور «فبعث ا ل النبیـین»

که از آغاز بعثت انبیا حكایت میکند ،نباید پیش از آن پیامبری مبعوث شده باشد و کسـی
براساس این دیدگاه ،پیش از این زمان حداقل حضرت آدم 7مبعوث شده و ایشان پیـامبر
بوده است (سادقی تهرانـی )345-347 /0 :1436 ،یـا حضـرت آدم و ادریـس 7مبعـوث
شدهاند؛ پس هرگز نمیتوان به این دیدگاه پایبند بـود و میتـوان احادیـث یادشـده را بـر
 .334امت خردمند

برخی از مفسران که میتـوان سردسـته آنهـا را ابومسـلم و قاحـی ابـوبكر دانسـت،
معتقدند منظور از امت واحد ،وحدت پیروی از حكم عقل است که درواقع مقتضای اسل
فخرت اسـت (طبرسـی740/3 :1053 ،؛ فخـر رازی054/6 :1433 ،؛ رشـید رحـا:1414 ،
353/3؛ زحیلی .)345/3 :1411 ،اینان برآناند که اگر چه همۀ انسـانها از آغـاز از عقـل و
فخرت پیروی میکردند ،وحدت عمل براساس عقل و فخرت ،بهدلیل قرار گرفتن عقل در
پردۀ اوهام ،سرانجام باعث اختالف میشود؛ ازاینرو ،نظر این مفسران این است کـه از دو
جملۀ «فبعث ا ل النبیین» و «لیحكم بین الناس» که در ادامه آیه به آنها اشـاره شـده اسـت،
روشن میشود که پیش از بعثت انبیا باید اختالفی پدید آمده باشد؛ بنابراین باید اختلفوا را
در تقدیر گرفت و گفت منشأ این اختالف ،همان منشـأ وحـدت اسـت؛ زیـرا اسـتعدادها
متفاوت است و پردۀ اوهام برخی عقلها را میپوشاند؛ ازایـنرو اخـتالف رخ میدهـد و
بعثت انبیا برای حل کردن اختالفهـای عقلـی مـردم اسـت (فخـر رازی054/6 :1433 ،؛
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معنای هفتم یا هشتم حمل کرد.
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رشید رحا.)353/3 :1414 ،
ازآنجاکه حضرت آدم 7پیامبر بوده و براساس وحی حكم میکرده است ،ایـن نظریـه
دچار اشكال جدی خواهد شد .قاحی در پاسخ به این اشكال میپذیرد حضرت آدم 7نیـز
مانند سایر امت براساس عقل حكم میکرد؛ تاجاییکه اختالف پیشآمد و ایشان نیـز پـس
از بروز اختالف مبعوث شد (فخر رازی054/6 :1433 ،؛ رشید رحا.)353/3 :1414 ،
درواقع ،این نظریه مبتنی بر دلیل عقلی اثبات نبوت عامه در علم کـالم اسـت .در علـم
کالم برای تبیین علل لزوم وحی و ارسال رسل با توجه به این مقدمات که .1 :عقل کلیـات
را درک میکند؛  .3عقل در درک همان کلیات در بسیاری موارد نارساست و این نارسـایی
منحصر به مصالح اخروی و معنوی نیست ،بلكه حتی در مصالح دنیوی نیز وجود دارد؛ .0
عقل در بسیاری موارد متأثر از هوای نفس است و نمیتواند حكم کند؛ بنابراین ،حتی اگـر
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عقل تکتک افراد کنار یكدیگر قرار گیرد ،نارس خواهد بـود؛ ازسـو ِ
یدیگر .1 ،بیتردیـد
خداوند دربارۀ دنیا ،آخرت و معنویت دستوراتی به بشر داده است؛  .3خدا حكیم اسـت و
افعال او هدفمند است؛  .0باتوجهبه نارس بودن عقل بشر ،ابزار دیگری الزم است .آن ابزار
نبی است که دستورات را بهکمک وحی به افراد میرساند؛ بنـابراین لـزوم ارسـال رسـل و
امداد بشر با وحی اثبات میشود.
پس این نظریه میگوید آیۀ شریف ،استدالل عقلی یادشده را اینگونه بازگو میکند.1 :
بشر از ابتدا عقل داشت؛  .3عقل بشر نارس بود و اختالفبرانگیز شد؛  .0خداوند براساس
حكمــتش پیـامبران را نــازل کــرد؛ ولـی ایـن ســخن برخـی مقــدمات یادشــده را نــدارد؛
افزونبراین ،زمانی همگان براساس عقل عمـل میکردنـد و پـس از گذشـت آن خداونـد
وحی را نازل کرد؛ ازاینرو ،این مفسران معتقدند حتی حضرت آدم 7زمانی پیـامبر نبـوده
است (فخر رازی054/6 :1433 ،؛ رشید رحـا )353/3 :1414 ،یـا ممكـن اسـت حضـرت
آدم 7پیامبر بوده و شریعت داشته است؛ اما نسلهای بعد شریعت ایشان را فراموش کرده
و به عقلشان رجوع کردهاند (همان).

بسیار بعید است همۀ نسل آدم 7شریعت او را فراموش کرده باشند و ارسـال رسـوالن
فقط برای یادآوری همان دادههای عقلی باشـد کـه انسـانها فرامـوش کردهانـد؛ درواقـع،
بازگشت این نظریه به کفایت عقل بشری است که با مبانی عقلی سازگار نیست؛ زیرا عقل
بشری از روز اول نارساست و اولین بشر باید نبی باشد؛ پس برداشت این نظریه از نبـوت
و لزوم آن نادرست است .الزمۀ این نظریه این است که زمانی هرچند بسیار کوتـاه وجـود
داشته باشد که بشر بتواند بهتنهایی و فقط بـا عقـل خـود را اداره کنـد و سـپس اخـتالف
پیشآید.
اشكال دیگر این است که فقط یک اختالف را اثبات کرده است؛ درحالیکه ظـاهر آیـه
وجود دو اختالف را نشان میدهـد :یكـی اختالفـاتی کـه پـس از رشـد علـوم تجربـی و
گسترش جمعیت و تضارب اندیشههای مـردم و چگـونگی بهرهبـرداری از موهبتهـای
اختالف عالمان در مسائل دینی است که عبارت «و ما اختلف فیه إال الذین أوتوه  »...شاهد
آن است (جوادی آملی.)036 /13 :1035 ،
 .335حضرت آدم7

ازنظر برخی مفسران مانند مجاهد (قرطبی03/0 :1064 ،؛ ابـنجـوزی155/1 :1433 ،؛
ابوحیــان060/3 :1433 ،؛ ســیوطی343/1 :1434 ،؛ رشــید رحــا ،)357/3 :1414 ،مــراد از
«ناس» فقط حضرت آدم 7است؛ پس مراد از امت واحد نیز ایشان اسـت (طبـری:1413 ،
177/3؛ ابنجوزی .)155/1 :1433 ،در آیات دیگـر (نسـاء74 /؛ بقـره )177 /مشـابه ایـن
مسئله وجود دارد؛ بنابراین قرینۀ منفصل نیز این نظریه را تأیید میکند.
اما این احتمال درست نیست؛ زیرا لفظ ناس برخالف امت ،بر یک فرد اطالق نمیشـود؛
افزونبرآن ،اختالف در یک نفر بیمعنی است (جوادی آملی .)037 /13 :1035 ،اطالق نـاس
بر یک نفر ،به قرینه نیاز دارد و برخالف اسل اولی در اسالتالظهور است.
ازاینگذشته ،قرینۀ سیاق آیه از اول تا آخر با ایـن تفسـیر مخابقـت نـدارد (طباطبـایی،
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)136 /3 :1073؛ پس  )1واژۀ ناس ازحیث لغوی بر فرد اطالق نمیشود؛  )3این نظریه بـا
سیاق آیه سازگار نیست؛  )0حضرت آدم 7نبی بود؛ بنابراین با پذیرش این نظـر ،عبـارت
«فبعث ا ل النبیین» بیمعنا خواهد شد.
 .336قوم و انبیای بنیاسرائیل

برخی مفسران معتقدند منظور از امت واحد ،قوم بنیاسرائیل و همچنین مـراد از انبیـا،
انبیای بنیاسرائیل پس از حضرت موسی 7اسـت (فخـر رازی054/6 :1433 ،؛ ابوحیـان،
060/3 :1433؛ رشید رحا.)357/3 :1414 ،
تفسیر امت واحد ،خصو

قوم و انبیای بنیاسرائیل ،بدون پشتوانه مخصـ

و دلیـل

است (فخر رازی054/6 :1433 ،؛ رشید رحـا357/3 :1414 ،؛ طباطبـایی.)136/3 :1073 ،
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ظهور واژگان و نیز سیاق و اطالق آیه بر عموم داللت میکند .هرچند ممكن است بگویند
ِ
ِ
ِ ِ
لم بَغیا بَینَ ُهم» (جاثیـه/
جاء ُه ُم الع ُ
این تخبیق براساس آیۀ شریف «ف ََما اختَلَفوا اال من بَعد ما َ
 )15است (جوادی آملی035 /13 :1035 ،؛ طباطبایی)136 /3 :1073 ،؛ یعنی چون این آیه
دربارۀ بنیاسرائیل است و ادامۀ آیه شبیه آیۀ جاثیه ،منظور از امت واحـد در آغـاز آیـه نیـز
امت و انبیای بنیاسرائیل است.
در پاسخ باید گفت این استدالل ،تمثیل منخقی است :سرایت دادن حكـم جزئـی بـه
جزئی دیگر بدون احراز حكم مشترک و مشخ

 .این نـوع اسـتدالل نادرسـت اسـت.

اینكه واژهای در یک مورد بهمعنای بنیاسرائیل باشد ،دلیل بر کاربرد آن بهمعنای یادشده
در دیگــر آی ـات نیســت؛ مگــر دلی ـل کل ـی وجــود داشــته باشــد کــه در تمــام مــوارد
بههمینمعناست که قیاس منخقی خواهد بود یا تمـام مـواردی بررسـی شـود کـه «بَغیـاً
بَینَ ُهم» در آنها بهکار رفته است؛ دراینسورت ،از نوع استقرا خواهد بود که هیچکدام از
ایندو دربارۀ بحث دیده نمیشود.
 .337زندگی اجتماعیپذیر

منظور از امت واحد بودن انسانها ازنظر عبده در تفسیر المنار این است که چون طبـع
انسانها اجتماعی است و زندگی انفرادی برایشان میسر نیست ،گروه واحدند؛ زیـرا هـیچ
انسانی بدون همكاری دیگران نمیتواند نیازهای بیشمار خود را برطرف کند و بـه کمـال
وجودی خویش برسد ،بلكه ناچار است با همنوعان خـود دسـت اتحـاد دهـد و بـا آنـان
تشریک مساعی کند.
دلیل اختالف مردم این است که مردم همواره امت واحد بودهاند و هسـتند؛ ازایـنرو،
اجتماعی بودن که خود مقتضای طبیعت و آفرینش انسانهاست ،خواهناخواه بـه اخـتالف
منجر میشود که اگر جلویش گرفته نشود ،موجب اختالل در نظام میشود (رشـید رحـا،
)331/3 :1414؛ پس نیازی نیست اختلفوا را در تقدیر بگیریم.
عبده در ادامه ،دربارۀ دلیل بعثت انبیا میگوید الزمۀ اینكه خدا مقدر کرده کـه درمیـان
بنابراین باید انبیا را مبعوث میکرد (رشید رحا357/3 :1414 ،؛ طنخـاوی-475/1 :1775 ،
.)477
دربارۀ نظر نویسندۀ المنار باید به چند نكته توجه کرد .1 :مدنی بالخبع بودن انسـان در
سخن او بهاینمعناست که زندگی اجتماعی برای انسان اسـت؛  .3مـدنی بـودن بـهمعنـای
قانونپذیر بودن نیست ،بلكه بهمعنـای زنـدگی جمعـی داشـتن اسـت؛  .0الزمـۀ زنـدگی
اجتماعی ،وجود اختالف است؛  .4کان در این نظریه ،منسلخ از زمان درنظـر گرفتـه شـده
است (رشید رحا)357/3 :1414 ،؛ یعنی انسانها همیشه ایـن ویژگـی را دارنـد؛ بنـابراین
قضیه از نوع قضایای مهمل منخقی است که ناظر به افراد خاسی نیست ،بلكه بـه طبیعـت
انسانها اشاره میکند؛  .7درواقع سخن عبده همانگونهکه خود بهروشنی میگویـد متـأثر
ازنظریۀ قاحی ابوبكر است؛ پس آیه برهان عقلی بر نبوت است.
این نظریه برخالف دیدگاه قاحـی ابـوبكر ،نمیگویـد انسـانها در عقـل بـا یكـدیگر
اختالف پیدا میکنند ،بلكه عقل را در وحع قانون نارس میداند؛ اما واقعیت این است کـه
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المنار در تقریر برهان یادشده و استفادۀ آن از آیات همچنان کاستی دارد؛ زیرا این مقدمات
را باید اینگونه تقریر میکرد :انسانها اجتماعی هستند؛ زندگی اجتماعی باعـث اخـتالف
است؛ اختالف نیازمندد قانون است؛ عقل بشر برای وحـع قـانون کامـل نیسـت؛ بنـابراین
وجود وحی حروری است.
در ادامه برخی نقدها را بررسی میکنیم.
 .1آیت ا ل جوادی آملی بر آن است که انسالخ فعل کان از زمان گذشته ،به قرینه نیـاز
زیزا َحكیما» که قرینه وجود دارد و آن نزاهت خداوند است .در
دارد؛ مانند آیۀ «وکانَ ا ل ُ َع ً
این آیه نهتنها قرینهای برای اثبات نیست ،بلكه خالف آن است و آن تفریع بعثـت انبیـا بـر
وحدت امت است که برای خاتمه بخشیدن به اختالفات مردم است (جوادی آملی:1035 ،
)071/13؛ درحالیکه موارد انسالخ کان از زمان آنقدر در قرآن فراوان است که تقریبـاً بـا
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مواردی برابری میکند که کان بهمعنای زمـان اسـت؛ افزونبـراین ،قرینـۀ روشـنی در آیـه
وجود دارد؛ زیرا براساس قرینههای عقلی ،در هیچ مقخعی از تاریخ انسان ،امـت واحـدی
وجود نداشته است که بینیاز از پیامبر باشد؛ پـس فـاء تفریـع در «فبعـث ا ل النبیـین» نیـز
بهمعنای ترتیب زمانی نیست ،بلكه ترتیب رتبی را نشان میدهد.
 .3عالمه طباطبایی و آیت ا ل جوادی آملی بر آن اند که دلیل عقلـی ،قرآنـی ،روایـی و
شواهد تاریخی برخالف مدعای ساحب المنار اسـت کـه اجتمـاعی بـودن در زنـدگی و
طبیعت اولی انسانهاست؛ زیرا طبع انسانها طغیانگر و استثمارگر است و حتی همنوعـان
خود را بهخدمت میگیرد؛ اما همین خوی استثمار در دیگران نیز نهفتـه اسـت؛ امـا چـون
برایشان ممكن نیست تنها زندگی کنند ،بـهناچار بـه قـوانین اجتمـاع تـن میدهنـد؛ ولـی
همینکه به قدرت برسند ،همۀ قراردادهـای اجتمـاعی و بـینالمللـی را زی ِرپـا میگذارنـد
(طباطبایی136/3 :1073 ،؛ جوادی آملی .)071/13 :1035 ،پاسخ این اشكال این است کـه
مفهوم «طبع» در گزارۀ «االنسان مدنی بالخبع» در کالم فالسفه ،بهمعنای بالضروره اسـت و
به حرورت زندگی اجتماعی اشاره میکند؛ یعنی انسان خود را ناچار از زندگی اجتمـاعی

میبیند (طوسی ) 053 /0 :1030 ،و منظور از آن گـرایش طبیعـی و درونـی ومعـار

بـا

گرایش فخری نیست.
 .0گفتهاند تفریع بعثت انبیا بر مدنی بودن طبع انسان مناسب نیسـت؛ مگـر آن را مقیـد
کنیم به اینكه موجب اختالف و فساد میشود؛ زیرا آیه حكمت بعثت انبیـای اولـواالعزم را
رفع اختالفات میداند؛ پس باید «اختالف» را در تقدیر بگیـریم؛ امـا سـاحب المنـار ایـن
سخن را نمیپذیرد و معتقد است چنین تقدیری مناسـب ذوق عربـی نیسـت (طباطبـایی،
)135-136/3 :1073؛ اما حقیقت این است که اگرچه ساحب المنار در جـایی بـه تقـدیر
نگرفتن اختالف تصـریح میکنـد (رشـید رحـا ،)355/3 :1414 ،از البـهالی ایـن نظریـه
برمیآید که نهتنها خود المنار نیز همین اختالف را در تقـدیر گرفتـه اسـت (رشـید رحـا،
 )331/3 :1414بلكه بدان تصریح کرده است (همان.)334 :
باشد؛ اما آیه تقریباً در دو اختالف سراحت دارد (طباطبایی135/3 :1073 ،؛ جوادی آملی،
)073 /13 :1035؛ اما در پاسخ به این اشكال باید گفت عبده به دو اختالف تصـریح کـرده
است (رشید رحا.)334/3 :1414 ،
 .7اساس این نظریه این پیشفر

است که فلسفه بعثت انبیا :رفع اخـتالف اسـت؛

درحالیکه این سخن درست نیست .فلسفۀ بعثت پیامبران ،هدایت کردن مـردم بـه سـراط
مستقیم ،نشان دادن راه سعادت و تمام کردن حجت بر آنـان اسـت (موسـوی سـبزواری،
 )360/0 :1437به این نقد اینگونه میتوان پاسخ داد که اثبات شیء نفی ما عـدا نمیکنـد؛
یعنی اشكال ندارد فلسفۀ بعثت افزونبر موارد باال ،رفع اختالف نیز باشد.
 .338امت واحد در سادگی زندگی

مجموع سخن عالمهطباطبایی و آیتا ل جوادی آملی چنین است:
 )1روزگاری بر نوع بشر گذشته که در زندگی اتحاد داشته ،بـهدلیل سـادگی زنـدگی
امت واحدی بوده و هیچ اختالفی در زندگی ،مذهب و عقیده نداشتهاند؛
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 )3انسانها از آغاز زندگی در زمین ،برخی نیرومند و برخی ناتوان بودهاند؛
 )0طبع اولی در انسانها بهدلیل احساس قـدرت ،بـهخـدمت گـرفتن دیگـران اسـت؛
بنابراین طبع انسان مدنی بهمعنای طبع اولی نیست؛ زیرا گرایش اولی انسانها این است که
هرکس میخواهد از دیگران بهرهکشی کند؛
 )4ازآنجاکه اعمال قدرت همگان باهم موجـب هـرجومـرج میشـد ،انسـانها تسـالم
کردند قانونی وحع و از آن پیروی کنند؛ بنابراین ،قانونپذیری و اجتماعی بودن ،اسل دوم
و طبیعت ثانوی انسان است.
از این ادعا که منظور از بالخبع طبع دوم است ،میتوان با قیاس استثنائی دفاع کرد :اگـر
طبیعت انسان پذیرش قانون زندگی اجتماعی بـود ،بایـد در همـۀ حـاالت انسـان جریـان
مییافت؛ اما این روحیه و گرایش برابر انسانها دائمی نیست و انسان هرگاه کـه احسـاس
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قدرت کند ،قانون را زی ِرپا میگذارد؛
 )7پیرو نظریه مخرح شده ،آیه به دو اختالف اشاره میکند )1 :اختالفی که ابتدای آیـه
آن را نشان میدهد و برای رفع آن به وحع قوانین نیـاز اسـت .همـین اخـتالف مسـوق و
مجوز برهان نبوت عامه و ارسال رسل است .ظهور لفظ اختالف در آیات مشابه ،مانند آیـۀ
« َو ما کانَ ال َّناس ِإ َّال ُأم ًة ِ
واح َد ًة فَاختَلَفُوا» (یونس )17 /شاهدی بـر لـزوم در تقـدیر گـرفتن
َّ
ُ
اختالف در این آیه است؛  )3اختالفی که پس از تشریع و ارسال رسل در خود دین حاسل
میشود و آیه ریشۀ این اختالف دوم را بغـی و تجـاوز میدانـد؛ بنـابراین حتـی در زمـان
حضور پیامبران و امامان نیز برطرف نخواهد شد (طباطبایی104-134/3 :1073 ،؛ جـوادی
آملی 351-365 :1033 ،037-057 /13 :1035 ،و 131-156 :1034؛ نـوروزی و عابـدی،
.)1071

در نقد این دیدگاه میتوان گفت:

 .1در این نظریه ،مدنیت بهمعنای قانونپذیری و مدنیت بـهمعنـای حـرورت زنـدگی
اجتماعی ،خلط شده است؛ زیرا مراد از طبعی بودن مـدنیت در المنـار ،حـرورت زنـدگی
اجتماعی برای بشر است (رشید رحا ،)355/3 :1414 ،نه اینكه طبع انسان به قانون پذیری
گرایش دارد؛ پس بر ساحب المنار اشكال وارد نیست که منظور از مدنی بالخبع ،طبع اولی
نیست ،بلكه طبع دوم منظور است؛
 .3پیشتر گفتیم برخالف این نظریه ،که کان را کان زمانی گرفتـه اسـت ،کـان در آیـه
منسلخ از زمان است تا این نكته را بگوید که طبیعت بشری ،امت واحـد بـودن اسـت ،نـه
اینكه فقط زمان خاسی انسان امت واحد باشد .با بررسی دقی ِق واژۀ کان در قرآن میتـوان
موارد فراوانی را از کان منسلخه از زمان یافت؛ مانند مواردی که فعل به خـدا نسـبت داده
میشود؛
معتقدند منظور از انبیا در آیه ،خصو

انبیای دارای کتاب است؛ درحالیکه این سخن نیز

اشكال دارد؛ زیرا ظهور آیه برخالف این نظر است؛ چون واژۀ «النبیین» در آیه جمع محلی
به الف و الم است که بر عمومیت و شمول داللت دارد و نشان میدهد که منظـور عبـارت
همۀ انبیاست ،نه بعضی از آنها .تعبیر «فبعث» نیز نشاندهندۀ آغاز نبوت اسـت ،نـه آغـاز
ارسال انبیای دارای کتاب؛
 .4شاید بتوان گفت عالمهطباطبایی و آیتا ل جوادی براساس برخی روایات در تفسیر
این آیه (بحرانی473-473/1 :1417 ،؛ حـویزی )337-333/1 :1417 ،نظریـه خـود را بنـا
کردهاند؛ حتی این عقیده نیز برگرفته از برخی روایات است که کان معنای زمانی میدهـد؛
ل نُـوح
اس] قَبـ َ
زیرا در این روایات آمده است مردم پیش از نوح 7گمراه بودند« :کَانَ [النَّ ُ
ِ
ـالل» (بحرانـی473/1 :1417 ،؛ حـویزی )333/1 :1417 ،یـا «کَـانُوا
الس َال ُم) ُأ َّمـ َة َح َ
( َعلَیه َّ
ل نُوح» (همـان).
ك قَب َ
ُح َّال ًال» (بحرانی471/1 :1417 ،؛ حویزی )333/1 :1417 ،یا «کَانَ ذَل ِ َ
از این عبارتها  -به اعتبار اینكه زمان امت واحد بودن بهروشنی قبل از زمان نوح 7ذکـر
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 .0برخی «انزل الكتاب» را در آیه ،قیـد احتـرازی بـرای «بعـث ا ل النبیـین» میداننـد و
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شده است -برمیآید که کان در آیۀ شریف «کاَنَ النَّاس ُأمـ ًة َو ِ
ـد ًة» (بقـره )310 /زمـانی
اح َ
ُ َّ
ـاس ُأ َّمـ ًة
درنظر گرفته شده است؛ بهویژه در برخی از این روایات پس از تفسـیر «کـاَنَ النَّ ُ
َو ِ
الس َال ُم) ُح َّ
ـدا ِ ل ِ ،فَبَ َع َ
ـالال» آمـده اسـت« :فَبَ َ
اح َد ًة» به «قَب َ
ل َآد َم َو بَع َد نُوح ( َعلَی ِه َما َّ
ـث ا ل ُ
ـدا»
النَّب ِیی َن ُمبَش ِری َن َو ُمن ِذ ِری َن» (بحرانی471/1 :1417 ،؛ حویزی )333/1 :1417 ،که از «فَبَ َ
بهروشنی زمانی بودن استنتاج میشود؛ اما  )1باید دقت کرد بعضی از این احادیث خـالف
ظهور آیهاند؛ پس روایت کنار گذاشته میشود و ظهور آیه غلبه خواهد یافت؛  )3با انـدکی
دقت به روایاتی که دربارۀ آیهاند ،روشن میشود حتی بـدون درنظـر گـرفتن سـند آنهـا،
متخالفاند؛ زیرا برخی روایات میگویند هدایت نیافتگی و بر فخرت خدایی بـودن مـردم
ِ ِ لِ ِ
ـر ُهم َعلَی َهـا» (بحرانـی،
جمع شده است« :لَم یَكُونُوا َعلَی ُه ًدى کَانُوا َعلَی فخ َرة ا الَّتی فَخَ َ
471/1 :1417؛ حویزی .)337/1 :1417 ،برخی نیز میگویند مردم هدایتیافتـه بودنـد .در
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برخی روایات آمده است که مردم نه هدایت یافته بودند و نه گمـراه « :بَـل کَـانُوا ُح َّ
ـال ًال،
کَانُوا َال ُمؤمِنی َنَ ،و َال کَـاف ِ ِری َنَ ،و َال ُمشـ ِرک ِی َن»( .بحرانـی471/1 :1417 ،؛ حـویزی:1417 ،
ـالل»
ل نُوح َّامـ َة َح َ
اس] قَب َ
 .)333/1از برخی روایات برمیآید مردم گمراه بودند« :کَانَ [النَّ ُ
(حویزی)333/1 :1417 ،؛ پس این روایات برفر

پـذیرش درسـتی سـند نیـز اخـتالف

داخلی دارند و نمیتوان آنها را پذیرفت.
نتیجهگیری

سیر دقیـق تـاریخی دیـدگاههای ( )1تـا ( )6را نمیتـوان مشـخ

کـرد و بیگمـان

برجستهترین دیدگاه ،دیدگاه ( )5است .برداشت عبده از آیه ،نوآورانه و اجتمـاعی اسـت.
عالمهطباطبایی باتوجهبه مبانی فلسفی خود در جامعهشناسی و انسانشناسـی ،برداشـت
عبده را از آیه دگرگون کرده است .در اوج این مرحله ،آیـتا ل جـوادی آملـی بـا آشـكار
کردن جوانب پنهان مسئله ،نظریۀ استاد خویش را تكمیل کرده است.
نتیجۀ پژوهش این است که از دیدگاههای مختلف ،دیدگاههایی که امت واحد را امـت
هدایت ،امت گمراه ،امت دچار حیرت و سردرگمی ،امت پیرویکننده از حكم عقـل و ...

نادرستاند و میتوان نظریۀ عبده را در تفسیر المنار باتوجهبه اسالحات عالمهطباطبایی و
آیتا ل جوادی پذیرفت؛ بنابراین منظور آیه این است .1 :طبیعت مردم زنـدگی اجتمـاعی
است؛  .3الزمۀ زندگی اجتماعی ایجاد اختالف است  .0عقل بشر بـهتنهایی توانـایی رفـع
اختالف را ندارد؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی بهکمک انبیای الهی است؛  .4از
ابتدای خلقت ارسال رسوالنی که بشارتدهنده و بیمدهندهانـد و برخـی کتـاب دارنـد ،از
ابتدای خلقت بوده است ،نه از زمان خاسی و در مراحل خاسی.

بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد
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