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از جمله آیاتی که وجوه متفاوتی برای تبیین مفاهیم آن ارائه گردیده آیۀ  211سورۀ
مبارکۀ بقره میباشـد ،کـه پاسـخگویی بـه سـؤاالت پیرامـون آن بـه ارائـۀ سـیری
تاریخی از تکامل اجتماعی و اندیشهای بشر میانجامد .نتیجۀ حاصـل از تحلیـل
آیه این است :انسـانهایی کـه در فاصـلۀ زمـانی میـان حضـرت آدم و نـوح
میزیستهاند ،اجتماعی برخوردار از وحدت فطری و معیشتی بوده ،سپس در امور
دنیوی دچار اختالف شدند؛ اختالفی ناشی از فطرت کـه زمینهسـاز بعثـت انبیـا
و نزول کتاب الهـی گردیـد .برخـی ایمـان آورده و هـدایت یافتنـد،
اولوالعزم
ّ
عدهای با ایجاد اختالف در کتاب الهی زمینۀ ضاللت خود را فراهم نمودنـد .لـذا
آیه اشاره به دو اختالف دارد :اختالفی به مقتضای فطرت ،و اختالفی مستند بـه
بغی ،عامل رف اختالف نیز دین میباشد .بر مبنای این آیه سـیر تـاریخی جوامـ
بشری از وحدت به اختالف ،بعثت پیامبران عامل اصلی در تاریخ تکامل بشری و
ّ
باور توحیدی عنصر ارزندۀ تحقق یافتن وحدت انسانی در مراحل تـاریخ میباشـد.
تاریخ در گذر از وحدت به اختالف و از اختالف بـه وحـدت توحیـدی ـ اجتمـاعی
نهایی است .تفاوت نظریـۀ مـارکس کـه عنصـر اصـلی ّ
تحـول اجتمـاع را اقتصـاد
میداند با نظریۀ مبتنی بر قرآن و ّ
واقعیـت تـاریخ ،لحـا نکـردن عنصـر عقیـده،
توحید و نقش سازندۀ پیامبران در مراحل تاریخی ادوار ّ
بشریت است .از اینرو سیر
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چکیده

5

حرکت و تکامل تاریخ را میتوان مطابق با واق و بر محور ظهـور انبیـای صـاحب
ً
کتاب دستهبندی نمود ،نه صرفا بر مبنای اقتصاد.
کلیدواژههاّ :امت واحده ،ادوار جوام بشری ،تفسیر آیۀ  211سورۀ بقره ،نظریـۀ
تاریخی کارل مارکس.
مقدمه
تعبیر «أ ّمة واحدل» در  1آیه از قرآن کریم مطرح شده است .این آیات قابل تقسیم به چهار بخـش
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است:
ً
ّ
ّ
الف :این دسته از آیات 1ناظر به جامعۀ ایمانی و مراد ام ِت مؤمنین است ،نه صرفا امت به معنای
ناس و بیان میکند نوع انسانها ّامتی واحـد و دارای ّربـی واحدنـد( .طباطبـایی1112 ،ق/11 :
)121

ب :آیاتی 2که بیانگر اختیار انسان برای دستیابی به ّامت واحد است ،و ّ
مشیت جبر آمیـز خداونـد
ّ
محوریت این آیات با ناس و ناظر به
برای رسیدن به ّامت واحد را نفی میکند( ،پیغان1132 ،ش)

ّامت واحد بشری( ،طباطبایی1112 ،ق75/11 :؛ فخر الدین رازی1122 ،ق ،1 :جـز 13 ،13؛

رشید رضا1111 ،ق )111 /12 :مراد وحـدت و اخـتالف در دیـن( ،طباطبـایی1112 ،ش/11 :
ّ
ّ
 )71و علت عدم اتحاد ،امتحان انسان است( .رشید رضـا1111 ،ق )111 /12 :دو آیـه نـاظر بـه
ّامتهای پیشین( ،هود113/؛ الشـوری ).3/یـک آیـه مشـترک میـان ّامـتهـای پیشـین و ّامـت
اسالم 1و آیهای دیگر (نحل )11/ناظر به وحدت ّامت اسالم است( .پیغان1132 ،ش)

ُ َّ ُ ُ ْ ّ ً
ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
َّ
ون المؤمنون52/؛ این است ّامت شما که امتی یگانه اسـت،
ِ .1إن ِ
هذ ِه أمتکم أمة ِ
واحدل و أنا ربکم فاعبد ِ
و منم پروردگار شما ،پس مرا بپرستید .نیز ر.ک :األنبیا .1/
ً
َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ ّ ً
ُ
ُ ُ
ْ
واحدل َو ِلک ْن ِل َی ْبل َوک ْم في ما آتاکم هود113/؛ اگر خدا میخواست شما را یك
 .2و لو شا الله لجعلکم أمة ِ
ّامت قرار میداد ،ولی [خواست] شما را در آنچه بـه شـما داده بیازمایـد .نیـز ر.ک :المائـدل13/؛ الشـوری3/؛
النحل.11/
ّ
 .1اگر خدا میخواست شما را یك امت قرار مـیداد ،ولـی [خواسـت] شـما را در آنچـه بـه شـما داده بیازمایـد.
المائدل.13/

ج :آیاتی که داللت میکند انسانها در ابتدا ّامت واحدی بودند ،سـپس بـین آنـان اختالفـاتی بـه
ّ
وجود آمد و اتحادشان بر هم خورد یک مورد از این آیات ناظر به وحدت فطری و معیشتی (بقـره/
1

 )211و دیگری ناظر به وحدت دینی میباشد.
ّ
د :نهمین آیه 5بیانگر این است که ،بهرهمندی کفار از انواع مواهب ّ
مادی سبب میشد همۀ مردم
تمایل به کفر پیدا کنندّ ،امت واحد در گمراهی گردند ،برای جلوگیری از این اتفاق خداونـد چنـین
برتری به ّکفار نداده است( .مکارم شیرازی1111 ،ش )57/21 :یکـی از ایـن آیـات کـه ّ
مفسـران
سعی بر بازسازی جریان آن داشته و در این راستا آرای گونـاگونی پیرامـون آن ارائـه دادهانـد ،آیـۀ
 211سورۀ بقره است ،که به وحدت مردم ،عوامل بعثت پیامبران و فلسـفۀ آن اشـاره مـیکنـد .در

ْ
ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ِّ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ً
َ
َ ْ َ ِّ
كان َّ
الن ُ
رين َو ُ أن َزل َم َع ُه ُم الكتااَ ِاالق
اس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذ
َْ
ل َي ْق ُك َم َِ ْي َن َّ
ذين أ ُوتوهُ م ْ
فيما ْاخ َت َل ُفوا فيه َو َما ْاخ َت َل َف فيه إ َّال َّال َ
الناس َ
َااهت ُه ُم
ان َِ ْعاد ماا
َّ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ َ ِّ ُ
ذين َآم ُنوا ل َما ْاخ َتل ُفوا فيه م َن ال َق ِّ ِإذنه َو الل ُه َي ْهاد َم ْ
نات َِ ْغ ًيا َِ ْي َن ُه ْم ف َه َدى الل ُه ال َ
ان
البي
َ
َ
ُ
ُ
ْ
6
قيم
يشاه إلى ص ٍ
راط مست ٍ

ظاهر آیه بیانگر این است که مردم در ابتدا ّامت واحدهای بودند ،سپس خداوند پیامبران را فرستاد
تا در موارد اختالف میان آنها داوری کنند برخی افرادی که کتاب برایشان فرستاده شـد بـه خـاطر
بغی و حسدی که میانشان بود در آن اختالف کردند .با ّ
توجه به اینکه محتوای آیه مـورد اخـتالف
بوده و وجوه متفاوتی برای تبیین آن ارائه شده است؛ از جمله پیرامون :معنای کان ،مراد از نـاس
و ّامت واحده ،تعیین نوع وحدت ،زمان زیست ّامت واحده ،و منظور از اختالف مطرح شده در آیه؛
ً َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ  َ َ َ ُ
َ َّ ُ َّ ّ ً
َْ ُ َ
َْ َ ُ ْ
َ
فیـه َیخت ِلفـون
واحدل فاختلفوا و لو ال ک ِلمة سبقت ِمن َربك لق ِض َـي بیـنهم فیمـا ِ
 .1و ما کان الناس ِإال أمة ِ
یونس.11/
َ َ
ُ ُ ْ ُ ُ ً ْ َّ َ َ َ َ َْ
ْ
َ
ُ
ً
ً
ْ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
َ ْ
ُ َّ
عـارج علیهـا
من ِلبی ِ
 .5و لو ال أن یکون الناس أمة ِ
ـوت ِهم سـقفا ِمـن ِفضـة و م ِ
واحدل لجعلنا ِلمـن یکفـر ِبـالرح ِ
ْ
َیظ َه ُرون الزخرف.11/
 .7مردم همه یك گروه ـ یکسان و بر یك راه و روش و آیین ـ بودند[ ،سپس اختالف کردند] پس خدا پیـامبران
را برانگیخت نویددهنده و بیمکننده ،و با ایشان کتاب فـرو فرسـتاد براسـتی ،تـا میـان مـردم در آنچـه اخـتالف
کردند حکم کند ،و در آن اختالف نکردند مگر همان کسان که کتاب بدیشان داده شده بود ،از پس حجتهای
روشنی که به آنها رسیده بود ،از روی بدخواهی و ستم در میان خویش ،پس خداوند به خواست خود آنان را که
ایمان داشتند به آن حقی که در آن اختالف کردند راه نمود و خدا هر که را خواهد به راه راست راه مینماید.
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این آیه شاهد بروز حوادثی با ترتیب زمانی هستیم که در مقطعی از تـاریخ بـرای زنـدگی اجتمـاعی
انسان از دورانی ّ
خاص یاد شده و از آن به ّامت واحده تعبیر گردیده است:

7

از اینرو محتوای آن عرصۀ تضارب آرا از جهات مختلفی است ،کـه بـا تبیـین ایـن مـوارد میتـوان
مراحل تاریخی جامعۀ انسانی و دوران تکامل اجتماعی و اندیشهای بشر را نیز بر مبنای آن ترسیم
ّ
نمود و به تطبیق و مقایسه این ادوار با آنچه محققین اجتماعی از جمله کارل مارکس در این رابطه
ترسیم مینمایند ،پرداخت.
آیت الله محمد باقر حکیم و آیت الله طالقانی از جمله کسانی هستند که ذیل آیه با بیـان مراحـل
تاریخی ادوار زنـدگی بشـر بـه نقـد نظـر مـارکس پرداختهانـد .در ایـن پـژوهش ایـن امـر بـه روش
تحلیل محتوا انجام خواهد گرفت.
کتابخانهای با شیوۀ توصیفی و
ِ
 .8مفاهیم
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اساسیترین واژگانی که مفهوم آنها در این آیـه مـورد اخـتالف ّ
مفسـرین بـوده ،عبارتنـد از :کـان،
ُ
الناس ،أ ّمة و واحدل ،که در ادامه تبیین میگردد.
8ـ .8معنای کان

ً
َ
وکان ّالل ُه َع ً
زیزا َحکیما میگویند کان که فعل ماضـی اسـت ،در ایـن آیـه
برخی با استناد به آیۀ
منسلخ از زمان بوده( 1طباطبایی1112 ،ق )127/2 :و بر همۀ زمانهـا داللـت میکنـد( .رشـید
رضا1111 ،ق )232/2 :در حالیکه انسالخ فعل کان از زمان گذشته ،به قرینه نیـاز دارد .در آیـۀ
َ
وکان ّالل ُه َع ً
زیزا َحکیما قرینه وجود دارد و آن نزاهت خداوند از زمانمندی است؛ پس توجیه این
دیدگاه مخالف ظاهر لغت ،سیاق کالم و بدون قرینه است؛ زیرا فعـل ،بـه وضـ ّاولـی داللـت بـر
حدوث در زمان دارد( .طالقانی1172 ،ش )121 /2 :بنابراین ،کان در ایـن آیـه منسـلخ از زمـان
حال بشر ّاولی حکایت میکنـد( .قرشـی بنـایی1115 ،ش/1 :
نیست ،داللت به گذشته دارد و از ِ
.)11
8ـ .7منظور از ناس

در اینکه مراد از ناس چه کسانی هستند میـان ّ
مفسـرین تفـاوت نظـر وجـود دارد ،برخـی بـر ایـن
باورند:

8

 . 1این لفظ اگر منسلخ از زمان نباشد به معنای بودن در گذشته است ،اما اگـر منسـلخ از زمـان باشـد معنـای
«هست» را میدهد ،و حکایت از گذشته و آینده نخواهد داشت.

 .1منظــور حضــرت آدم

اســت( .فخــر الــدین رازی1122 ،ق111 /7 :؛ رشــید رضــا،

1111ق211 /2 :؛ طباطبایی1112 ،ش )111 /7 :ایـن احتمـال بـا ظـاهر آیـه کـه مـردم را بـه
ُ
صورت گروه واحد معرفی میکند ،سازگار نیست؛ همچنین کلمۀ ناس بر خالف واژه ا ّمـت بـر یـك
نفر اطالق نمیشود( .جوادی آملی1135 ،ش)135 /12 :
 .2همــان انســانهــای ّاولــی هســتند( .طباطبــایی1112 ،ش125 /2 :؛ جــوادی آملــی،
1135ش)131 /12 :

 .1بنیاسرائیل هستند ،چون قرآن از آنان بـا صـفت بغـی یـاد کـرده اسـت؛ ّامـا صـرف اینکـه

طایفهای از بشر دچار بغی شدهاند ،دلیل نمیشود که هر جا سـخن از بغـی مـیرود بگـوئیم مـراد
همان قومند( .طباطبایی1112 ،ش127 /2 :؛ جوادی آملی1135 ،ش)135 /12 :
132/1؛ ابنجوزی1125 ،ق)11 /1 :

در مجموع از تفری بعثت انبیای صاحب کتاب بر ّامت واحده میتوان نتیجه گرفت که مراد از
ناس همان انسانهای ّاولی هستند ،که در فاصلۀ زمانی میان حضـرت آدم و نـوح میزیسـتهاند؛

چون طبق شواهد قرآنی و روایی ّاولین پیامبر صاحب شریعت حضـرت نـوح

بودنـد( .جـوادی

آملی1135 ،ش)135 /12 :
8ـ .9مفهوم شناسی واژۀ ّامت

أمّة از ریشۀ (أ م م) ،بـه معنـای قصـد مخصـوص( ،ابنمنظـور1111 ،ق21 /12 :؛ مصـطفوی،
1172ش )115/1 :در اصطالح به گروه و جماعتی اطالق میشود ،که نوعی وحدت میان آنهـا
حاکم است ،و در یک ویژگی مثل دین ،زمان ،مکـان ،نـوع یـا صـنف ،مشـترک هسـتند( .راغـب
اصفهانی1112 ،ق )37 :بر این اساس به پیروان یک دیـن و آئـین بـر اثـر همسـانی در دیـن ،بـه
مردمی که همزمان با یکدیگر در یک قرن یا در منطقهای زندگی میکنند ،یا گروهی از مـردم کـه
دارای عملکرد یکساناند ّامت اطالق میشود( .طریحی1115 ،ش؛ راغب اصـفهانی1112 ،ق:
)37
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 .5اهل سفینه نوحاند ،که بر دیـن نـوح بودنـد پـس از آن مختلـف شـدند( .بلخـی1121 ،ق:

این واژه در تعابیر قرآنی کاربردهای متفاوتی دارد و به چند معنا آمده است:
9

ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َّ ُ
ُ َّ ُ ُ ْ ّ ً
َّ
ون (مؤمنـون51/؛
ق
ـات
ف
ـم
ک
ب
ر
ـا
ن
أ
و
ل
د
واح
ة
 .1همسانی در دین و آئینِ :إن ِ
هذ ِه أمتکم أم ِ
ِ
انبیا )12/
َ َّ ْ َ َ ْ ّ َ َ ْ ُ َ ْ َ  َ َ َ ْ ُ َ
 .2به معنای جماعت :و ِممن خلقنا أمة یهدون ِبالحق و ِب ِه یع ِدلون (اعراف)131/
َ َ
 .1به معنای چند سالَ :و َّادک َر َب ْعد أ ّمة (یوسف )15/یعنی بعد از گذشـتن اهـل یـك زمـان
یوسف را یاد آورد( .راغب اصفهانی1112 ،ق)37 :

َّ ْ
ـراه َیم
 .1گاهی اطالق میشود بر یك فرد ،امامی که پیشوا و مقتدای سـایرین اسـتِ :إن ِإب ِ
ً َّ
َ
قانتا ِلل ِه ( نحل )122/حضرت ابراهیم به تنهائی یك ّامت شمرده شده؛ یعنی او در
کان أمّةً ِ
عبادت خدا در مقام یك جماعت بود( .راغب اصفهانی1112 ،ق)37 :
ّ
برخی واژۀ ّامت در آیۀ مورد بحث را به معنای ملـت و دیـن (ابوعبیـده1131 ،ق؛ رشـید رضـا،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هفتم ـ بهار و تابستان 8931

1111ق217/2 :؛ طبرســی1112 ،ش511/2 :؛ طریحــی1115 ،ش )12/7 :برخــی دیگــر بــه
معنای صنف و جماعت میگیرند( .فضل الله1111 ،ق111/1 :؛ ماتریـدی1127 ،ق)121/2 :
ً
ظاهرا ّامت در اینجا به معنای همان جماعت واحد است ،جماعت واحده در فطـرت ّاولـی و عـدم
اختالف( .قرشی بنایی1115 ،ش )135/1 :در این تعبیر قرآن نمیخواهد بیان کنـد کـه پـیش از
آمدن پیامبرانّ ،امت به مفهوم انسانهای هم عقیده و مذهب به معنای امـروزی آن مـراد بـوده،
بلکه معنای لغوی آن مراد است.
8ـ .4تعیین نوع وحدت انسانهای ّاولی

دربارۀ اینکه مقصود از یگانگی انسانهای نخستین چیست ،اختالف نظر وجود دارد .برخی آنرا
یگانگی بر دین واحد که ایمان حقیقی برگرفته از دین الهی است ،دانستهانـد( ،قمـی1171 ،ش:
11/1؛ اندلســــــی1122 ،ق171/2 :؛ فخــــــر رازی1122 ،ق11/7 :؛ میبــــــدی1111 ،ش:
ّ
557/1ــ555؛ طبــری1112 ،ق )117/2 :کـه در ایـن راسـتا برخــی آنرا اتفـاق بــر دیـن اســالم
ّ
میدانند( .زمخشری1121 ،ق )257/1 :گروهی معتقدند آنان ،در اعتقاد و عمل به کفـر ،اتحـاد
داشتهاند( .ماتریدی1127،ق121/2 :؛ میبدی1111 ،ش575/1 ،؛ قرطبی1171 ،ش)22/1 :
برخی نیز یگانگی را به معنای فطرتهـای سـالم و دسـت نخـورده ،هـمزمـان بـا زنـدگی سـاده و
ّ
نخستین انسانها دانستهاند .کـه دارای اتحـاد اندیشـه در شـؤون زنـدگی بـودهانـد( ،فضـل اللـه،
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1111ق )112/1 :موافق فطرت و عقل خود عمل میکردنـد( .هاشـمی رفسـنجانی1137 ،ش:
)57/2
ً
با ّ
توجه به این نکته که اختالفات انسانها غالبا از برخورد مناف آنان با یکدیگر برمیخیزد ،از
ّ
وحدت جوام نخستین استفاده میگردد ،که آنان از نظر معیشت و مناف نیز تضادی نداشتهانـد.
ّ
(همان) به دلیل کثرت مناب و قلت انسانها ،مشکلی از جهت دسترسی به مناب وجود نداشته و
مایۀ وحدت ّ
نوعیت آنها بـوده ،تـا سـرانجام بـر اثـر افـزایش افـراد ،اخـتالف در معـاش رخ داده و
متعاقب آن انبیا

برای رف آن مبعوث شدهاند( .صدر1111 ،ش)231 :

از میان این دیدگاهها ،یگانه دانستن انسانها در پـذیرش کفـر ،درسـت نیسـت؛ زیـرا ِسرشـته

در ضاللت بودند ،معنا ندارد این ضـاللت را بـه علمـای دیـن نسـبت دهـد .و اگـر همگـی دارای
نبـود( .طباطبـایی1112 ،ق125/2 :؛ جـوادی آملـی،
هدایت بودهاند نیازی به ارسال انبیا
1135ش )131/12 :بنــابراین مــیتــوان گفــت انســانهــای ّاولـی بــر اســاس فطــرت و ســادگی،
اختالفی با هم نداشـتند ،برخـوردار از وحـدت فطـری بودهانـد .بـهتـدریج بـر اثـر پیشـرفت علـم و
پیـامبران
گسترش روابط اجتماعی ،اختالفات علمی و عملی در آنان راه پیدا کـرد و زمینـۀ بعثـت
ِ
تاب حاوی حقوق فراهم شد( .مرکز فرهنگ و معارف قرآن1133 ،ش:
اولوا العزم
و نزول ک ِ
)251/1
8ـ .5زمان یگانگی ّامت واحدۀ نخستین

عـالم ذر( ،طبــری1112 ،ق )157/2 :دوران آدم
میـــان آدم و نـــوح

(یزیـدی 12 )1125 ،قــرن فاصـله زمــانی

( ،اندلســـی1122 ،ق171/2 :؛ طبـــری1112 ،ق155/2 :؛ میبـــدی،

1111ش575/1 :؛ مکارم شیرازی1111 ،ش )15/2 :دوران آدم تا ادریـس

دوران آدم

تـــا رســـالت پیـــامبر اکـــرم  ،دوران ابـــراهیم ( ،قرطبـــی1171 ،ش )22/1 :و دوران
بنیاسرائیل( ،فخر رازی1122 ،ش )15/7 :دیدگاههایی است که در تعیین زمـان یگـانگی ّامـت
َ
ْ َ َّ َّ َ َ
ِ .3فط َرت الل ِه ال ِتي فط َر َّالن َاس َعل ْیها روم.12/
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شدن فطرت آدمی با کفر در ابتدای حیات را در پی دارد و آن ،خالف آموزههای قـرآن اسـت ،کـه
مردم همگی ّامت واحـدهای
خداشناسی را فطرت آدمی میشناسد 3.اگر قبل از بعثت انبیا

00

واحدۀ نخستین ارائه شده است .در میان این دیدگاهها ،دوران میان آدم تا نوح منطقیتـر بـه نظـر
می رسد؛ و از این دوران به بعد در اثر پیچیده شدن نظام اجتماعی و رهیافـت نحلـههـای فکـری،
اختالف عقیدتی_اجتماعی میان مردم رخ مـینمایـد( .مکـارم شـیرای1111 ،ش15/2 :؛ مرکـز
محمد باقر نیز ّ
فرهنگ و معارف قرآن1132 ،ش )13 /2 :روایت امام ّ
مؤید این نظر است:
َ
ََ
َ َ ْ
َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
أن ُه قال :إن ُه كانوا ق ْباَ ناو أمّةً واحّدةً علاى
َو َر َوى أ ْص َق ُاِنا عن ال َباقر
ٍ
ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َّ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ
النب ِّي َ
ين.
فطرة الله ال مهتدين و ال ضَّلال فبعث الله
(مجلسى3041 ،قِ ،34 /33 :اَ  ،3ص3؛ ِقرانى3031 ،ق)054 /3 :
8ـ .6بعث انبیاء

و بیداری انسانها
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با ایجاد اختالف میان جوام بشری و نیازمندی به قانون ،خداوند برای رف اختالف ،قـانون را در
قالب کتابهای آسمانی فرستاد و برای اجرای آن ،پیامبران را مبعوث کرد( :هاشمی رفسنجانی،
1137ش)55 /2 :

ُ
َ َ َ َ َّ ُ َّ ِّ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ِّ
تاَ ِال َق ل َاي ْقك َم َِ ْاي َن
فبعث الله النبيين مبشر ين و منذر ين و أنزل معهم الك
ْ َُ
َّ
الناس ف َيما اخ َتلفوا فيه
تا ِشارتى ِراى مناديان وحدت و انذار ى ِراى داعيان اختَّلف در دين ِاشاند.
(طباطبايى3134 ،ش)333 /4 :

8ـ .2مراد از اختالف و منشأ آن

بیشتر ّ
مفسران بر این باورند که در آیه مجاز حـذف رخ داده ،یعنـی مردمـی کـه دارای همزیسـتی
ُ
مسالمت آمیز بودند پیش از بعثت پیامبران با یکدیگر دچار اختالف شدند .تعبیر « ِل َـی ْحک َم» هـدف
از بعثت پیامبران را رف آن اختالف قرار داده است .بنابراین قبل از « َف َب َع َث َّالل ُه َّالنب  َی َ
ین» ،جملهای
ِ
ً
َََ َ
َ
که حاکی از اختالف باشد ،در تقدیر خواهد بود ،به این صورت« :کان َّالن ُاس أ ّمة فـاختلفوا فبعـث
َّالل ُه َّالنب  َی َ
ین»( .هاشمی رفسنجانی1137 ،ش)51 /2 :
ِ
این اختالف ،منشأش فطرت ،غریزۀ بشری و خصلت استخدامگری بود؛ برخاسته از نقصـان
بشری ،که ریشه در جهل و بیخبری داشته و با پیشرفت علـم و گسـترش روابـط اجتمـاعی پدیـد
میآید .زمینهساز بعثت انبیا
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و گویای ضرورت وحی است .اختالفـی کـه در امـر دنیاسـت و

باعث تشری دین شد( .جوادی آملی1135 ،ش132 :؛ رضایی اصفهانی1131 ،ش)112/2 :

ّدومین اختالف ،اختالفی است که پس از تشری دین ،در خـود دیـن و کتـاب پدیـد مـیآیـد و
منشأش ستمگری و طغیان است:

َّ َّ َ ُ ُ
ْ َ َ
َْ ْ ُ ْ ً َ
َاهت ُه ُم ال َب ِّينات َِغيا َِ ْين ُه ْم
ذين أوتوهُ م ْن َِ ْعد ما
َو َما اخ َتلف فيه إال ال

ّ
اختالفی ناشی از هواهای نفسانی،که پس از نزول وحی و آشکار شـدن حـق بوجـود میآیـد.
سرچشمۀ اختالفات پیشین جهل و بیخبری بود ،که با بعثت انبیا

و نزول کتاب رف شد در

فطری شد( .طباطبایی1112 ،ش)122/2 :
8ـ .1تناسب آیۀ  789سورۀ بقره با آیات قبل و بعد

ّ
بعد از بیان حال مؤمنان ،منافقان و کفار در آیات پیشین ،در آیۀ  211به سراغ یك بحث اصولی و
جام در مورد پیدایش دین ،اهداف و مراحـل مختلـف آن مـیرود( .مکـارم شـیرازی1111 ،ش:
 )15/2آیات  223تا  211راههای حفـظ وحـدت و عوامـل پیـدایش اخـتالف را بیـان مـیکنـد تـا
مؤمنان با رعایت راهکارهای وحدت و پرهیز از عوامل اختالف ،وحدت جامعۀ دینی را حفظ کنند.
(جوادی آملی1135 ،ش )131/12 :ارتباب محتوایی این آیه با آیات سابق از آن جهت است ،که
اختالف با مراجعه به کتاب خدا و ترك هواهای نفس قابل رف است ،اختالف گذشتگان نیز در اثر
عدم ّ
توجه به کتاب و پیروی از اغراض بوده ،شما نیز اگر به کتاب رو آورید و از اغـراض شخصـی
ّ
صرفنظر کنید متحد خواهید بود( .قرشی بنایی1115 ،ش)131/1 :
8ـ .3جمعبندی

حال بشر ّاولی حکایت میکند .مراد از
کلمۀ کان در آیۀ  211سورۀ بقره داللت به گذشته دارد و از ِ
ناس انسانهای ّاولی هستند ،که در فاصلۀ زمـانی میـان حضـرت آدم و نـوح میزیسـتهاند.
ّامت در اینجا به معنای جماعت است .اجتماعی برخوردار از وحدت فطری ـ معیشـتی .سـپس در
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حالی که سرچشمه اختالفات بعد مقتضای فطرت نبود ،بلکه سـتمگری و انحـراف آگاهانـه از راه
ّ
حق بود.
ْ ً
پس از بیان منشأ اختالف در دیـن فرمـود :خـدای سـبحان مؤمنـان را چـون مصـداق َبغیـا
َ َ َّ
َب ْی َن ُه ْم نبودند به سوی حق هدایت میکنـد (قرشـی بنـایی1115 ،ش :)131 /1 :ف َهـدی الل ُـه
َّ
ْ  َ ْ
ْ ََُ
ال ِذ َین َآم ُنوا ِل َما اختلفوا ِف ِیه ِم َن ال َحق ِب ِإذ ِن ِه  .بنابراین ّاولین رف اختالفی که در بشر صورت گرفته
به وسیلۀ دین بوده ،ابتدا راف اختالف ناشی از فطرت ،سـپس رافـ اختالفهـای فطـری و غیـر
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امور دنیوی دچار اختالف شدند ،اختالفی ناشی از فطرت که زمینه ساز بعثت انبیا و نزول کتاب
ّ
الهی گردید .برخی ایمان آورده راه هدایت را پیمودند و عدهای بـا ایجـاد اخـتالف در کتـاب الهـی
زمینۀ ضاللت خود را فراهم نمودند .آیه بیانگر دو اختالف است :اختالفی به مقتضای فطرت ،و
ّ
اختالفی مستند به بغی و تعدی از حدود فطرت ،عامل رف اختالف نیز دین است.
بر مبنای این آیه سیر تاریخی جوام بشری از وحدت به اختالف( ،رضایی اصفهانی ،همـان)
و بعثت پیامبران ،نقطۀ عطفی در تاریخ تکامل انسانها بوده است( .طباطبایی ،همان)
ّ
ّ
برخی ّ
مفسرین متأخر از حدود سالهای  1172شمسی به بعـد گـویی متـأثر از مباحـث زمانـۀ
ّ
خود در پاسخگویی به متفکران غربی برای مباحث ارائه شدۀ تاریخ جوامـ بشـری ،بـر آمـده و بـا
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استناد به آیۀ  211سورۀ بقره به بیان مراحلی برای سیر تاریخی تکامل جوامـ بشـری و نقـد نظـر
ّ
ّ
محققین اجتماعی غرب پرداختهاند .در تفاسیر متقدم رد پایی از این تقسیمبندی تاریخی به چشم
نمیخورد .در ابتدا با اشارهای به نظریۀ تاریخی کارل مارکس برای ادوار ّ
بشریت ،نظریات ّ
مفسرین
نیز بیان و با یکدیگر مقایسه خواهد شد.
ّ
بشریت
 .7نظریۀ تاریخی کارل مارکس در رابطه با ادوار تاریخ

پیشرفتهای چشم گیر در زمینۀ دانشهای کاربردی و صنعت که در سدۀ هجـدهم در اروپـا رخ
داد منجر به ّ
تحولی در نگرش اندیشمندان به علوم انسـانی و اجتمـاعی گردیـد .در پاسـخ بـه ایـن
پرسش که چه عامل بیرونی باعث تکامل جوام انسانی میشود جامعهشناسان کارکردگرا نیازهای
جامعه و محیطی که انسان در آن زندگی میکند ،و جامعهشناسـان مارکسیسـم اقتصـاد را عامـل
تکامل میدانند( .زیبا کالم :1112 ،فصل ششم :آیا جامعهشناسی علم است؟)
کـارل هـاینریش مــارکس متولـد  1313مــیالدی در تریـر آلمــان و متوفـای ( 1331مــارکس،
 )11/1 :1152با اینکه به طور ویـژه بـه جامعـهشناسـی نپرداختـه بـودّ ،امـا یـک سـتون بنیـادی
جامعهشناسی بر دوش او و اندیشههایش قرار گرفت( .زیبا کـالم )75 :1112 ،نظریـۀ تـاریخی او
تحوالت جوام بشری بر مبنای شرایط ّ
به معنای درک ّ
مادی در همهٔ دورههای تاریخی بشر است.
معتقدان به این نظریه بر آنند که با استفاده از این نظریه نه تنها میتوان علت همۀ تحوالت جامعۀ
بشری را در گذر تاریخ تحلیل کرد بلکه با استفاده از این نظریه امکان پـیشبینـی آینـدۀ بشـر هـم
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موجود است( .همان)

مارکس معتقد است نیاز اصـیل در انسـان نیـاز ّ
مـادی اسـت .جسـتجوی خـوراک ،سـرپناه و
پوشاک ،هدفهای اصلی انسان در سپیده دم تاریخ بشر بود .که بـا بـرآورده شـدن آنهـا نیازهـای
دیگری پدید میآید .این کشمکش ادامه مییابد ،همینکه انسانها در مسیر تکاملیشان مرحلـۀ
ابتدایی و اشتراکی را پشت سر مینهند برای برآورده سـاختن نیازهایشـان درگیـر یـک همزیسـتی
تنازعآمیز میشوند ،نتیجۀ این تنازع تقسیم کار است؛ به محـ

پدیدآمـدن تقسـیم کـار طبقـات

متنازع پدید میآینـد( .کـوزر ،بیتـا )17 :مـارکس مراحـل تـاریخ بشـری را بـر اسـاس نظـامهـای
اقتصادی تعیین میکند (ریمون )111 :1131 ،و مایۀ اصلی بیانیـۀ کمونیسـتی او نبـرد طبقـاتی
است( .همان)111 :

تاریخ بشر را اینگونه تقسیم میکند .1 :کمون ّاولیه  .2بردهداری  .1فئودالیسم (کشاورزی)
او ِ

پیشرفتهتر از سوسیالیسم :مدینۀ فاضلۀ اجتماعی)( .توسلی)35 :1133 ،
کمون ّاولیه مربوب به دورهای است که انسانها به صورت دستهجمعی زندگی میکردند .تولید

ّ
مـالکیتی در آن مطـرح نبـود .در ایـن دوره تکامـل
محدود به شکار و جم آوری گیاهان میشد و

فرهنگی نامحسوس و اندیشۀ استثمار انسان و موضوع طبقات به ذهن بشر راه نیافته بـود( .زیبـا
کالم ،پنج گفتار1112،ش11 :؛ هاشمی شیری1131 ،ش72 :؛ زیبا کـالم ،جامعـه شناسـی بـه
زبان ساده)32 ،

دورۀ دوم مربوب به نظام بردهداری است کـه در آن ّ
ماهیـت ابـزار تولیـد (زور بـازوی انسـان)،

منجر به این میشود دستهای از انسانها دستهای دیگر را به عنوان برده به کار بگیرند.
در مرحلۀ سوم با ّ
تحول در ابزار تولید و اختراع ابزاری مانند گاوآهن و ،...و وابستگی تولیـد بـه
زمین ،مناسبات تولیدی دگرگون شده ،تاریخ وارد مرحلۀ سوم ،دورۀ فئودالی (انقـالب کشـاورزی)
میشود( .کوزر ،بیتا17 :؛ زیبا کالم ،پنج گفتار ) ،در این دوره ّ
مالکیـت اراضـی بـزرر در اختیـار
یک نفر است و ّ
اکثریت ّ
رعیت او هستند( .هاشمی شیری1131 :ش)11 :
مرحلۀ چهارم از ّ
تحول ابزار تولید و تکامل جامعۀ بشـری بـا ایجـاد کارخانجـات صـنعتی آغـاز
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 .1بـــورژوازی (ســـرمایهداری) (همـــان171 ،؛ کـــوزر ،بیتـــا17 :؛ زیبـــا کـــالم.5 )31 :1112 ،
ّ
اشـتراکیت ابـزار تولیـد)  .7کمونیسـم (مرحلـهای
سوسیالیسم (مکتبی مبتنی بر اصالت جامعه و

میشود و نقطۀ اوج آن انقالب صنعتی و علمی است .در این مرحله دو طبقه وجود دارد :بورژواها
(صاحبان امکانات تولید) و پرولترها (کـارگران)( .زیبـاکالم ,پـنج گفتـار در بـاب حکومـت) نظـام
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بــورژوازی (نظــام تجــارت و کارخانــهداری) جانشــین نظــام اربــابی میشــود (هاشــمی شــیری:
1131ش )11 :سرانجام با انقـالب پرولتـری سـرنگون شـده ،طبقـۀ پرولتاریـا قـدرت را در دسـت
ّ
بشـریت را از
گرفته ،اختالف طبقاتی را از میان بر خواهد داشـت و بـا ایجـاد نظـام سوسیالیسـتی
ّ
تضادهای نظام سرمایهداری رها میسازد( .توسلی :1133 ،ص35-37؛ کوزر ،بیتا )32 :جـدال
طبقاتی طی یک روند باعث ظهور دورههای جدید میشـود و کمـون ثانویـه کـه جامعـۀ بـیدولـت
خواهد بود در انتها تشکیل میشود( .زیباکالم ,پنج گفتار در باب حکومت1112 ،ش)
ّ
ّ
در هر یک از این دورهها بین دو طبقه تضاد وجود دارد و این تضاد به همراه دگرگونی در ابزار
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و مناسبات تولیدی به عنوان عوامل زیربنایی ،باعث تکامل جامعـۀ بشـری و انتقـال از دورهای بـه
ّ
دورۀ دیگر میشوند .در دوران بردهداری ،فئودالیسم و سرمایه داری تضـاد میـان بـردههـا و بـرده
داران ،فئودالها و سرفها (ارباب و ّ
رعیت) و بورژواها و پرولترهـا (کارفرمـا و کـارگر) اسـت .ایـن
ّ
تضاد منجر به انقالب در پایان مرحلۀ سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم خواهد شد( .همان)
از نظر مارکس عامل ّ
تحول جامعه اقتصاد میباشد که به عنوان زیر بنا قرار میگیـرد و تعیـین
کنندۀ نوع زندگی ،فرهنگ و ارزشهای اجتماعی میباشد .در هر دوره از ایـن مراحـل بـه شـکلی
خود را نشان میدهد و به تب آن رو بناها هـم تغییـر میکنـد( .هاشـمی شـیری1131 :ش)17 :
ّ
نیروهای متضاد تاریخی برای همیشه دوام نخواهد داشت و تاریخ به مرحلهای خواهد رسـید ،کـه
ّ
تضاد اجتماعی پایان یابد و مدینۀ فاضلۀ اجتماعی فرا رسد( .توسلی)35 :1133 ،
 .9مراحل تکامل تاریخی زندگی بشر بـر مبنـای آیـۀ  789سـورۀ بقـره از دیـدگاه ّ
مفسـرین
معاصر
ّ
آیت الله طالقانی ّاولین ّ
مفسری هستند که متذکر مراحل مذکور در آیـۀ  211سـورۀ بقـره و نقـد
ّ
محققین ّ
ّ
متضمن پـنج
مادی در جهت دستهبندی این مراحل تاریخی شدهاند .ایشان آیه را
نظریۀ

دورۀ فکری_اجتماعی انسان و تکامل ّ
نبوت میدانند:

 -1دورۀ انسان فطری که در اندیشه و صورت اجتماعی همسان و نوع یا اکثر انسانهـا ّامـت

واحده بودند.

 -2مرحلۀ بلوغ و ظهور نیروی ّ
تخیل و عقل اکتسابی که در اندیشه و بینش جهـانی اخـتالف
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پدید آمد.

 -1مرحلۀ بعث پیمبران برای رهاندن عقول و اجتماع از اختالف.
 -1توجیه کتاب و شریعت بر طبق امیال توسط برخی دینـداران ،اخـتالف در دیـن ،کمرنـگ
شدن آئین توحید ،فراهم شدن زمینه برای سلطۀ طاغوت.
 -5هدایت صاحبان بینش برتر( .طالقانی1172 ،ش)112/2 :
ّ
متذکر تفاوت ادوار مطرح شده در این آیه با آنچه محققـین اجتمـاعیّ -
مـادی
ایشان در ادامه
ترسیم مینمایند ،میشوند:
ّ
محققین اجتماعی و ّ
تحوالت اندیشهها و اجتماعات بشری را نموداری از ّ
مادی ّ
تحوالت
الف:
عناصر طبیعی میپندارند و نقـش سـازندۀ پیـامبران را بـا همـۀ آثـاری کـه دارد نادیـده مـیگیرنـد.

علل حوادث طبیعی ،مبادی و خدایانی تصویر مینمود .درحالیکـه ایـن آیـه و آیـات دیگـر انگیـزۀ
پرستش را در عمق فطرت نشان میدهد ،بشر اولی چون در مرحلۀ فطرت بود دارای نیروی ّ
تخیل
نبود ،و تصویری خیالی از دریافت فطـری نداشـتّ ،
تـوجهش بـه علـت و پناهگـاهی مطلـق بـود.
(همان)111/2 ،
ّ
ج :از نظر تکامـل اجتمـاعی بـر مبنـای مـادی بـرای توحیـد فکـری ،و از میـان بـردن ریشـۀ
اختالفات اصول ثابتی موجود نیست؛ زیرا طرفدار هر مکتبی حق را از دریچۀ خود مـینگـرد .لـذا
منشأ اختالف نمی تواند راف آن باشد .تبیـین اصـول ثابـت ،توحیـد فکـری و اجتمـاعی را رسـالت
پیمبران انجام میدهد که از مبدأ برتری در مییابد( .همان)115/2 ،
سید محمد باقر حکیم با بیان اینکه حرکت بشری و جامعۀ انسانی چنـد مرحلـۀ بنیـادین را
پشت سر نهاده که دین در این مراحل نقـش ویـژهای داشـته( ،حکـیم1113 ،ش )121 :مراحـل
تاریخ جامعۀ انسانی را اینگونه بیان کردهاند:
 .1وحدت فطری :مرحلهای که روابط اجتماعی بر پایۀ فطرت انسانی استوار بوده است.
 .2اختالف ابتدایی :به سبب آنچه اوضاع اجتماعی ایجـاب مـیکـرد بوجـود آمـد .سرکشـی و
ناسازی هدفها ،منجر به بتپرستی ابتدایی شد.
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(همان)111/2 ،
ّ
ب :آنها ادیان توحیدی را نتیجۀ تکامل توهمات بشر جاهل اولی مـیداننـد کـه بـرای کشـف

 .1وحدت دینی :بر پایۀ باور دینی به خدا ،اخالق و ارزشها توسط شریعت استوار است ،که از
زمان نوح آغاز شد.
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تحول پیـدا کـرد و بـه صـورت پدیـدۀ فرعـونی ّ
 .1اختالف بتپرستی :به تدریج ّ
تجسـم یافـت.
انسان خویشتن را به عنوان آرمان برتر جامعۀ انسانی مطرح کرد تا به جای خدا مورد پرستش قرار
بگیرد .دین در مرحلۀ پیشرفتهتری آمد تا این نوع اختالف را برطرف کند.
 . 5وحدت دینی اجتماعی :بر پایۀ واحد الهی اسـتوار اسـت ،دو عنصـر بنیـاد دینـی و رهبـری
دینی بر آن افزوده میشود .در زمان ابراهیم

آغاز شد و به گونۀ تاریخی در زمـان موسـی

تکامل یافت.
 .7اختالف در دین ،تفسیر ،برداشـت و اجـرای آن :پدیـدهای اسـت در جامعـۀ اسـرائیلی کـه
پرا کندگی موجود در این جامعه را به نمایش میگذارد .رسالت حضـرت عیسـی

نمایـانگر ایـن

مرحلۀ جامعۀ انسانی است.
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 . 1وحدت نهایی دینی :بر پایۀ یگـانگی عقیـده ،رهبـری ،حکومـت ،و جامعـه اسـتوار اسـت و
آخرین رسالت الهی یعنـی اسـالم آن را آورد( .همـان ،ص )111-113اسـالم دربردانـدۀ عناصـر
ّ
بشـریت در زمـین مـیرسـاند و ایـن هـدف
بنیادین وحدت است که انسان را به هدف کامل وجود
همان وحدت واقعی اجتماعی است که خداوند مؤمنان شایسته را (نور  )55/به آن در زمان امـام
مهدی

وعده داده است( .حکیم1113 ،ش)112:

ایشان به تفاوت منظر اسالم و مارکسیسم پرداخته و مینویسند :نظریۀ مارکسیستی میگویـد
محتوای درونی انسان از عامل اقتصادی و ّ
تحول آن اثر میپذیرد؛ اقتصادی که موجـب درگیـری
طبقاتی میشود .جامعۀ انسانی بر اثر عامل اقتصادی و ابزار تولید تغییر پیدا میکند .این تغییر بـر
درگیری طبقاتی بازتاب مییابد و بر محتوای درونی انسان منعکس میشود ،با این انعکاس است
که حرکت تاریخ انسانی آغاز میگردد( .همـان )211 ،در حالیکـه اسـالم مشـکل درگیـری میـان
توانمند و ناتوان را همچون مارکسیسم در کشمکش میان یـک طبقـه و طبقـهای دیگـر منحصـر
نمیکند ،آنرا در یک زمینۀ خاص نظیر اقتصادی منحصر نمیسازد و این درگیری را اختصـاص
به یک جامعه و یک مرحلـۀ تـاریخی نمـیدهـد؛ بلکـه آنرا مشـکل همـۀ جوامـ بشـری در تمـام
دورانها می داند و این کشـمکش تـا زمـانی کـه جامعـه بـه وحـدت مطلـوب نرسـیده ادامـه دارد.
(همان)121-123 ،
طبق دیدگاه عالمه طباطبایی  ،تاریخ در گذر از وحدت به اختالف و از اخـتالف بـه وحـدت
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است .اصلیترین مبنای تحلیلی ایشـان در موضـوع پیـدایش و تغییـرات جامعـه اصـل اسـتخدام

است  .طبق این اصل ،انسان همواره در صدد به خدمت گرفتن دیگر موجودات در مسیر رسـیدن
بــه کمــال اســت( .طباطبــایی1112 ،ق )117/2 :وجــود چنــین اصــلی در رفتــار بشـ ّ
ـریت ،پای ـۀ
ّ
شکلگیری اجتماع قرار میگیرد و به دنبال آن ،عدالت اجتماعی محقق میگردد و همین اصـل
عامل پیدایش اختالف در میان انسانها میگردد( .همان )117 ،بـر مبنـای ایشـان بعثـت انبیـا
سرفصلهای اصلی تاریخ را رقم میزند .آنان با ارائۀ قوانین اجتماعی و تشکیل جامعه حول
معارف توحیدی ،موجب تکامل جامعه میگردند.

ّ
حاکمیـت دیـن بـر سرتاسـر جهـان ،مرحلـۀ
دستگی مردم ،دوباره اختالف و آخرین ایستگاه تاریخ

وحدت صالحۀ بشری است( .طباطبایی ،ترجمه تفسیر المیزان)
سید محمد باقر صدر تقسـیم قـرآن بـرای زنـدگی انسـان را چهـار دوره مـیدانـد .1 :دوران
پرستاری و حضانت ربوبی (آفرینش ،سکونت در بهشت ،تعلیم اسما و سـجده بـر آدم)  .2دوران
وحدت ّاولیه  .1دوران پراکندگی و اختالف که هنوز در آن به سر میبریم؛ آغـاز آن بـا نبـوت نـوح
پایانش به ظهور امام مهـدی

کـه ظهـورش انسـان را بـه دوران چهـارم ،دوران وحـدت

صالحۀ بشری ،رهنمون خواهد سـاخت( .صـدر1111 ،ش )111 :ایشـان لحـا نکـردن عنصـر
ّ
محدودیت جهانبینی را نقد نظریۀ مارکس میدانند( .همان)31 ،
توحید و
در تفسیر نمونه مراحل مختلف پیدایش دین و مذهب به هفت دوران تقسیم شده است:
ّ
ّ .1امـت واحــد بــودن ،عـدم تضــاد ،ســادگی زنـدگی و پرســتش خــدا طبـق فرمــان فطــرت .2
اجتماعی شدن زندگی
 .1بروز اختالف عقیدتی و عملی  .1بعث پیامبران  .5ایجاد وحـدت و خاموشـی اختالفـات در
پرتو ّ
نادرسـت تعلیمـات
 .7ایجاد اختالفی جدید بـر اثـر تفسـیرهای
تمسك به تعلیمات انبیا
ِ
کتب آسمانی از سوی گروهی از مردم  .1دو دستگی مردم :مؤمنان راستین تسلیم حق کـه بـرای
پایان دادن اختالفات جدید به تعلیمـات انبیـا
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ایشان دیدگاه رایج غربیان در تقسیمبندی ادوار تاریخ ّ
بشریت را نفی کرده ،بـا خرافـه دانسـتن
آن ،سعی در ارائۀ سیری قرآنی از تاریخ ّ
تـاریخی انسـان قـرآن
بشریت دارند و مینویسند :در سیر
ِ
کریم این تقسیم را صحی میداند ،که ّاولین دورۀ بشر دوران سادگی بوده ،همۀ ّامتها یك جـور
بودهاندّ ،دوم دورۀ ّ
مادیـت و حـسنگـری ،اسـتخدام گـری ،ایجـاد اخـتالف ،بعثـت پیـامبران ،دو

بازگشـتند ،خداونـد هدایتشـان نمـود و افـراد
09

بــیایمــان و ســتمگری کــه در گمراهــی و اخــتالف بــاقی ماندنــد( .مکــارم شــیرازی1111 ،ش:
11/2ـ)15
در تفسیر راهنما ناظر به آیۀ مورد بحث ،چهار مرحله برای ادوار بشری مطرح شده اسـت.1 :
یکنــواختی رفتــار انســانهــای نخســتین  .2مشــاجرۀ آنــان در امــور زنــدگانی اجتمــاعی  .1بعثــت
ّ
برای حـل اختالفـات  .1پیـدایش اختالفـات دینـی و مـذهبی( .هاشـمی رفسـنجانی،
انبیا
1137ش)57/2 :
در تفسیر قرآن مهر ،مراحل چهارگانۀ زندگی بشر اینگونه ترسیم شده است:
فرمان فطرت.
 .1زندگی سادۀ مردم نخستین ،عدم درگیری و پرستش خدا طبق
ِ

 .2تشکیل زندگی اجتماعی ،ایجـاد برخوردهـای اجتنـاب ناپـذیر ،نیـاز بـه تعـالیم پیـامبران ،و
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صورت گرفتن تکامل انسان در همین مرحله.
 .1بعث پیامبران و پایان یافتن اختالفات با پذیرش قوانین الهی.
 .1ایجاد اختالفات جدید که ریشه در ستمها داشت ،هنوز هم ادامه دارد( .رضایی اصفهانی،
1131ش)111/2 :
آیت الله جوادی آملی گذار از بساطت اجتماعی به اختالف را این گونه توصیف میکند:
مردم پيش از ِعثت حضرت نو زندگى سادهاى داشتندِ ،ا ِينش ِسيط و منش
مشترك ،امت واحدى ِودناد كاه مام در َهاانِيناى ممفكار ِودناد و مام در
تشخيص ح و ِاطَ مم رأى .اختَّلفات َزئى را ِا رمنماود عقاَ و مادايت
پيامبران پس از حضرت آدم رفع مىكردند .ممراه ِا پيشرفت علام و صانعت و
گسترش رواِط اَتماعى ،اختَّلفات علماى و عملاى در عرصاهمااى فاردى،
اَتماعى و ِهرهور ى از موامب طبيعى ِروز كارد و انااار در تشاخيص حا و
ِاطَ و مصالح و مفاسد ،متفاوت شد .اين مطلاب ضارورت ِعثات پياامبران
اولولعزم را در پى داشتَ( .وادى آملى3135 ،ش)134/34 :
8ـ .9جمعبندی نظر ّ
مفسران

مرحوم طالقانی با مالک قرار دادن اندیشه و عقل بشـر آیـه را بـه پـنج دورۀ فکـری و اجتمـاعی
نبوت ،تقسیمبندی نموده و به این نکته ّ
انسان و تکامل ّ
توجه دارند ،کـه بخشـی از اختالفهـا در
21

ً
مرحلۀ ّاول عملی است و با طرح عنصر اعتقاد تفاوت آنرا با مارکسیسم نشان میدهنـد؛ معمـوال
در مراحل ّاولیه اختالف بر سر عقائد نیست ولی ایشان آنرا نیز لحا کردهاند:

مصـادیق
سید محمد باقر حکیم با تأکید بر نقش ویژۀ دین در حرکت بشری جزئیتر و با بیان
ِ
برخی دورهها ،مراحل تاریخ جامعۀ انسانی را در هفت دوران مطرح میکننـد ،بیـان مـیکننـد هـر

ابعاد تازهای بخشید.

تفاوت دیدگاه ایشان با دیگر ّ
مفسرین در این است که نتیجۀ اختالف ابتدایی در مرحلۀ ّدوم را

پدیدار شدن شرک و بتپرستی میدانند؛ یعنی در این مرحلـه عنصـر عقیـده و ایجـاد بـت پرسـتی
ّ
اولیه را هم لحا میکنند ،که بیانگر وحدت عقیدتی در مرحلۀ ابتدایی از نظر ایشان مـیباشـد .و
سـوم مرحلـۀ چهـارم را اختصـاص بـه ّ
بعد از بیان ایجاد وحـدت دینـی در مرحلـۀ ّ
تحـول اخـتالف
بتپرستی به صورت پدیدۀ فرعونی میدانند و در ادامه وحدت دینی ـ اجتماعی را مطرح میکنند
که مشتمل بر دو عنصر بنیاد دینی و رهبری دینی است و آغاز آن از زمان ابراهیم
بنیادهای توحیدی چون کعبه را به پا کرد و به گونـۀ تـاریخی در زمـان موسـی

اسـت کـه
تکامـل یافـت.

مرحلۀ بعد را ناظر به اختالف در دین ،تفسیر ،برداشت و اجرای آن در جامعۀ اسرائیلی میدانند ،و
هفتمین مرحله را دورۀ وحدت نهایی دینی که آخرین رسالت الهی یعنی اسالم آن را آورد و وحدت
واقعی اجتماعی دوران حکومت امام مهدی

است:
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یک از این ادوار اختصاص به کدام پیـامبر اولـوالعزم دارد .ایشـان بـاور توحیـدی را عنصـر ارزنـدۀ
ّ
تحقق یافتن وحدت انسانی در طول مراحل تاریخ میدانند و اینکه آخرین دین به این باور توحیدی
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ایشان تفاوت دیدگاه اسالم و مارکسیسم را اینگونه مطرح میکنند که اسالم مشکل درگیـری
میان توانمند و ناتوان را همچون مارکسیسم در کشمکش میان یک طبقـه و طبقـهای دیگـر و در
زمینۀ خاص اقتصادی منحصر نمیسازد و این درگیری را اختصاص به یک جامعه و یـک مرحلـۀ
تاریخی نمیدهد؛ بلکه آنرا مشکل همۀ جوام بشری در تمام دورانها میداند و این کشـمکش
تا زمانی که جامعه به وحدت مطلوب نرسیده ادامه دارد.
طبق دیدگاه عالمه طباطبایی تاریخ در گذر از وحدت به اخـتالف و از اخـتالف بـه وحـدت
است و بعثت انبیا

سرفصلهای اصلی تاریخ را رقم میزند و آنان با ارائۀ قوانین اجتمـاعی و

تشکیل جامعه حول معارف توحیدی ،موجب تکامل جامعه میگردند و آخرین ایستگاه تاریخ غلبـه
ّ
حاکمیت دین بر سرتاسر جهان است .اصلیترین مبنای تحلیلـی ایشـان در موضـوع پیـدایش و
و
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هفتم ـ بهار و تابستان 8931

تغییرات جامعه اصل استخدام است ،که پایۀ شکلگیری اجتماع ،عدالت اجتمـاعی و نیـز عامـل
پیدایش اختالف میگردد ،که دیگر ّ
مفسران به این صراحت مطرح نمیکنند .ایشان با نفی دیدگاه
بشریت وخرافه دانستن آن ،سیری قرآنی از تاریخ ّ
رایج غربیان در تقسیمبندی ادوار تاریخ ّ
بشـریت
ارائه میدهند:

دوران حضانت ربوبی ،وحدت ّاولیه ،اختالف و وحدت صالحۀ بشری ،تقسیم بنـدی آیـة اللـه
ً
سید محمد باقر صدر برای تاریخ زندگی انسان از منظر قرآن است ،نـه صـرفا بـر مبنـای آیـۀ 211
ّ
محدودیت جهان بینی مارکس را نقد نظریۀ او میدانند.
بقره؛ ایشان لحا نکردن عنصر توحید و
ّ
مفسران بدون اشاره به تفاوت دیدگاه اسالم و محققـین ّ
دیگر ّ
مـادی در ایـن راسـتا ،بـه بیـان
مراحل میپردازند .در تفسیر نمونه مراحل به این صورت مطرح شده است ،که اختالف ابتـدایی را
همچون سید محمد باقر حکیم ناظر به عقیده و عمل هر دو میدانند:
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رضایی اصفهانی در تفسیر قرآن مهر تکامل انسان را ناظر بـه مرحلـۀ ّدوم زنـدگی اجتمـاعی بشـر
یعنی دورۀ ایجاد اختالف می داند .این تفسیر و تفسیر نمونه پرستش خدا طبق فرمان فطرت را در
را مرحلـۀ خاموشـی اختالفـات پیشـین
مرحلۀ ّاول لحا میکنند و مرحلۀ بعد از بعث انبیا
میدانند:

در تفسیر راهنما ناظر به آیۀ مورد بحث ،چهار مرحله برای ادوار بشری مطرح شده است:

بیان نگردیده است.
توصیف آیت الله جوادی آملی از گذار از بساطت اجتماعی به اختالف اینگونه است:

ّ
محققـین ّ
بنابراین ّ
مـادی پیرامـون تکامـل تـاریخی ادوار
مفسرین معاصر در مواجهه با دیدگاه
جامعۀ انسانی ،با الهام گـرفتن از آیـۀ  211سـورۀ بقـره سـعی در ارائـۀ تصـویری از مراحـل ّ
تحـول
ّ
بیان تعداد مراحل برخی کلـیتـر و برخـی دیگـر بـه صـورت
تاریخی بشر دارند ،و با تفاوتهایی در ِ
دقیق ،جزئی ،ذکر مصداق و کاملتر دیدگاه خود را در این راستا ارائه میدهند.
 .4نتیجهگیری
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در این تفسیر مرحلۀ آخر که ناظر به دو دستگی مردم و فعل خداوند نسبت به هدایت مؤمنین

حرکت بشری و جامعۀ انسانی چند مرحلۀ مهم و بنیادین را پشت سر نهاده ،که دین در این مراحل
نقش ویژهای داشته است .بر مبنای آیۀ  211سورۀ بقره سیر تاریخی جوام بشـری از وحـدت بـه
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اختالف ،و بعثت پیامبران ،نقطه عطفی در تاریخ انسانهای نخستین بوده است ،و عامـل اصـلی
بودهاند ،که با اقامـۀ دیـن در صـدد هـدایت و سرپرسـتی
حرکت تکاملی تاریخ ،انبیای الهی
ّ
تاریخ برآمدهاند .باور توحیدی عنصر ارزندۀ تحقق یافتن وحدت انسانی در طول دورانها و مراحل
تاریخ میباشد و آخرین دین به این باور توحیدی ابعاد تازهای بخشیده است .هم اکنون جامعـه در
دوران پراکندگی و اختالف بعد از بعثت انبیا صاحب کتاب به سر مـیبـرد ،کـه آغـاز آن بـا نبـوت
نوح و پایانش به ظهور امام مهدی است که ظهورش ّ
بشریت را بـه دوران نهـایی وحـدت
صالحه بشری رهنمون میسازد؛ دورانی که احکام حیات در آن با آنچه در آن به سر مـیبـریم بـه
لحا ّ
کمی و کیفی تمایز دارد و هر گونه مناسبات استثماری نسخ میگردد و تمام کماالتی که در
ّ
ّ
متصور است ،در ّامت واحدۀ پایان تاریخ محقق میگردد.
سیر تاریخ برای انسان
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تفاوت مشهود نظریۀ مارکس با نظریۀ مبتنی بر قرآن ،لحا نکردن عنصر عقیـده در مراحـل
تکامل بشری است .مارکس ّ
تحول تاریخی بشر را بـر اسـاس نظامهـای طبقـاتی تعیـین میکنـد،
تحـوالت عناصـر طبیعـی و ّ
تحوالت اندیشهها و اجتماعات بشـری را نمـوداری از ّ
اوضاع و ّ
مـادی

محرك و سازندۀ پیامبران در مراحل تاریخی ادوار ّ
میپندارد و نقش ّ
بشریت را نادیده میگیرد:

در دستهبندی ارائه شده از سوی مارکس میان مفهوم مرحلۀ ّاول یعنی کمون ّاولیـه بـا نظریـۀ
قرآن کریم اشتراک وجود دارد ،که همان ّامت واحـده بـودن انسـانهـای ّاولیـه اسـت ،گرچـه در

تعیین نوع وحدت متفاوتاند .مرحلۀ ّدوم نیز که ناظر به بردهداری است با اصل استخدامگری که
ّ
عالمه طبابایی مطرح میکنند مشترک است .در نظر مارکس نیروهـای متضـاد تـاریخی بـرای
ّ
همیشه دوام نخواهد داشت و تاریخ به مرحلۀ پایان تضاد اجتماعی و ایجاد مدینۀ فاضلۀ اجتماعی
خواهد رسید .این نتیجۀ تاریخی از دیدگاه تکاملی مارکس نیـز منطبـق بـا وحـدت نهـایی صـالحۀ
بشری از منظر اسالم میباشد ،با این تفـاوت کـه او از منظـر اقتصـادی بـه موضـوع پایـان تـاریخ
نگریسته است .از نظر مارکس عامل ّ
تحول جامعـه اقتصـاد میباشـد ،کـه بـه عنـوان زیربنـا قـرار
24

میگیرد و در هر دوره از مراحلی که نام میبرد به شـکلی خـود را نشـان میدهـد ،کـه بـه تبـ آن

روبناها (فرهنگ ،دین ،و  )...هم تغییر میکند؛ ّاما ّادعای او مطابق با واقـ همـۀ جوامـ بشـری
نیست .اقتصاد همیشه زیربنا نیست بلکه دین ،اندیشه و اراده هم میتواند زیربنا قرار گیـردّ .
مؤیـد

واقعی و تاریخی آن هم ّ
تحولی است ،که با ظهور اسالم در جامعـۀ جزیـرل العـرب کـه اقتصـاد در
نازلترین مرتبه بود ،ایجاد شد .پس نمیتوان بعثت انبیا

که سرفصلهای اصلی تاریخ را رقم

میزند و موجب تکامل جامعه میگردد را نادیده گرفت .از اینرو نظریـۀ مارکسیسـم دربـارۀ حرکـت
ّ
مکمـل روابـط
روابط اجتماعی در طـول تـاریخ ،مطـابق بـا واقـ نیسـت؛ زیـرا ظهـور انبیـا
اجتماعی در سیر تاریخی تکامل بوده است .نظریۀ مارکس فقط مبتنی بر ابزار حسی است ،لذا بـا
مکتب اسالم که ابزار معرفتی خویش را بر عقل ،وحی و حس قرار میدهد متفاوت است.

ّ
قرآن کریم تشکیل ّامت واحد را یك برنامۀ وسی و جهانی جهت تحقق حکومت جهانی واحـد
ّ
میداند .برای تحقق این آرمان در ادیان مختلف به ظهور مصل آخر الزمان نوید داده است ،کـه
وی این ّامت جهانی را بنیان مینهد .از اینرو تاریخ در گذر از وحدت بـه اخـتالف و از اخـتالف بـه
وحدت است؛ با این تفاوت که ّامت واحدۀ نخستین برخـوردار از وحـدت نـوعی و فطـری در امـور
دنیوی و ّ
مادیات بودهاند ،پرستش خدا نیز طبق فرمان فطرت بوده اسـت ،نـه وحـدت دینـی زیـرا
ایسـتگاه تـاریخ
شریعت و دین بعد از مرحلۀ وحدت ّاولیه و بروز اختالف مطرح شدّ ،اما در آخـرین
ِ
این وحدت ،وحدت نهایی دینی و همه جانبه ،اجتماعی ـ عقیدتی خواهد بود.
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بنابراین ،سیر تاریخی حرکت و تکامل جوام بشری در گذار از وحدت به اختالف و از اختالف
ّ
ترسیم نمـود ،نـه ماننـد محققـین
به وحدت را میتوان بر محور ظهور انبیای صاحب کتاب
ً
مادی صرفا بر مبنای اقتصاد و مسائل مادی:
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کتابنامه

 .1قرآن کریم ،ترجمه فوالدوند.
 .2ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی (1125ق ) ،تذکرة األریب في تفسير الغریب (غریب القرآن
الكریم) ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ ّاول.
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم(1111ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار صاد.

 .1ابوعبیده ،معمر بن مثنی (1131ق) ،مجاز القرآن ،قاهره ،مکتبة الخانجي ،چاپ ّاول.
 .5اندلسی ابوحیان ،محمد بن یوسف (1122ق) ،البحرر المحري فر التفسرير ،بیـروت :دار
الفکر.
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 .7بحرانی ،هاشم (1117ق) ،البرهان في تفسير القرآن ،چاپ ّاول ،تهران :بنیاد بعثت.
 .1بلخی ،مقاتل بن سلیمان(1121ق) ،تفسير مقاتل بن سليمان ،بیروت :دار احیـا التـراث،
چاپ ّاول.
 .3پیغـان ،نعمــت اللـه (1132ش)« ،امــت واحـده از همگرایــی تـا واگرایــی» ،فصـلنامه علــوم
سیاسی ،سال چهارم ،شماره.15
 .1توسلی ،غالمعباس (1133ش) ،نظریههای جامعهشناس  ،تهران :سمت ،چاپ پانزدهم.
 .12جوادی آملی ،عبدالله (1135ش) ،تفسير تسنيم ،قم :إسرا  ،چاپ ّاول.
 .11حکیم ،محمد باقر ،المجتمع اإلنسان ف القرآن الكریم ،ترجمـۀ موسـی دانـش ،مشـهد:
بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 .12راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (1112ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیـروت ،دارالشـامیة،
چاپ ّاول.
 .11رشــید رضــا ،محمــد (1111ق) ،تفسررير القرررآن الحكرريم الشرررير بتفسررير المنررار ،بیــروت،
دارالمعرفة ،چاپ ّاول.
 .11رضایی اصفهانی ،محمدعلی (1131ش) ،تفسير قرآن مررر ،قـم :پـژوهشهـای تفسـیر و
علوم قرآن ،چاپ ّاول.
 .15ریمون ،آرون (1131ش) ،مراحل اساس سير اندیشه در جامعهشناس  ،ترجمه باقر پرهام،
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تهران :چاپ نهم.

 .17زمخشری ،محمود بن عمـر (1121ق) ،الكشرا عرن حقراق غراام
األقاویل ف وجاه التأویل ،بیروت ،دار الکتاب العربي ،چاپ ّ
سو.

التنزیرل و عيران

 .11زیباکالم ،صادق (۰۹۳۱ش) ،پنج گفتار در باب حكامت ،روزنه ،چاپ ّاول.
 .13ـــــــــــــــ۰۹۳۱( ،ش) ،جامعهشناس به زبان ساده ،روزنه ،چاپ سوم؛
 .11صادقی تهرانی ،محمـد (1133ش) ،ترجمران فرقران :تفسرير مختصرر قررآن کرریم ،قـم:
شکرانه ،چاپ ّاول؛
 .22صدر ،محمد باقر (1111ش) ،سنتهای تاریخ در قرآن ،ترجمه جمال موسوی اصـفهانی،
قم :اسالمی.
 .21طالقانی ،محمود (1172ش ) ،پرتای از قرآن ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ چهارم.
للمطبوعات ،چاپ دوم.
 .21طبرانی ،سلیمان بن احمد (2223م) ،التفسير الكبير :تفسير القررآن العظريم (الطبرانر )،
اردن ،دار الکتاب الثقافي.
 .21طبرسی ،فضل بن حسن (1112ق) ،تفسير جاامع الجرامع ،قـم :حـوزه علمیـه قـم :مرکـز
مدیریت ،چاپ ّاول.
 .25ـــــــــــــــ1112( ،ش) ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران :ناصر خسرو ،چاپ سوم.
 .27طبری ،محمد بـن جریـر (1112ق) ،جرامع البيران فر تفسرير القررآن (تفسرير الطبرری)،
بیروت ،دار المعرفة.
 .21طریحی ،فخر الدین (1115ش) ،مجمع البحررین ،تهـران :کتابفروشـی مرتضـوی ،چـاپ
ّ
سوم.
 .23فخر رازی ،محمد بن عمر (1122ق) ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيرب) ،بیـروت ،دار إحیـا
التراث العربي ،چاپ ّ
سوم.
 .21فضل الله ،محمد حسین (1111ق) ،من وح القرآن ،بیروت ،دار المالك ،چاپ ّاول.

 .12قرائتی ،محسن (1133ش) ،تفسير نار ،تهران :مرکـز فرهنگـی درسـهایی از قـرآن ،چـاپ
ّاول.
 .11قرشی بنابی ،علیاکبر (1115ش) ،تفسير احسن الحدیث ،بنیاد بعثت ،تهران :چاپ ّدوم.
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 .22طباطبایی ،محمدحسین (1112ق) ،الميزان في تفسير القرآن ،بیروت ،مؤسسـة األعلمـي
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 .12قرطبی ،محمد بن احمد (1171ش) ،الجامع الحكام القرآن ،تهران :ناصـر خسـرو ،چـاپ
ّاول.
 .11قمی ،علی بن ابراهیم (1171ش) ،تفسير القمي ،قم :دار الکتاب ،چاپ ّ
سوم.
 .11کوزر ،لیوئیس ،زندگ و اندیشه بزرگان جامعهشناس  ،ترجمه محسن ثالثی ،چـاپ پـنجم،
تهران :علمی فرهنگی ،بیتا.
 .15ماتریدی ،محمد (1127ق) ،تأویالت أهل السنة ،بیروت :دار الکتب العلمیة؛
 .17مارکس ،کارل (1152ش) ،سرمایۀ کاپيتال ،ترجمۀ ایرج اسکندری ،تهران :بینا.
 .11مجلسی ،محمد باقر (1121ق) ،بحار األناارالجامعة لدرر أخبار األقمة األطرار ،چاپ دوم،
بیروت ،دار احیا التراث العربی.
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 .13مرکز فرهنگ و معارف قرآن (1132ش) ،دایرة المعار قرآن کرریم ،قـم :بوسـتان کتـاب،
چاپ سوم.
 .11مصطفوی ،حسن (1172ش) ،التحقي في کلمات القرآن الكریم ،تهران :بنگاه ترجمـه و
نشر کتاب.
 .12مکارم شیرازی ،ناصر (1111ش) ،تفسير نمانه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ دهم.
 .11میبدی ،ابوالفضل رشید الدین1111( ،ش) ،کشف االسرار ،تهران :امیرکبیر.
 .12هاشمی رفسنجانی ،اکبر (1137ش) ،تفسير راهنما :روش نا در اراقه مفاهيم ماضراعات
قرآن ،چاپ اول ،قم :بوستان کتاب.

 .11هاشمی شیری ،مصطفی (1131ش) ،علرل و ماانرع ال
تحراالت اجتمراع از دیردگاه قررآن،
رسالۀ سط  ،1مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

 .11یزیدی ،عبدالله بن یحیی (1125ق) ،غریرب القررآن و تفسريره ،چـاپ ّاول ،بیـروت ،عـالم
الکتب.
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