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تفسیر آیه  213سوره بقره
حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
دنباله بحث گذشته که آیا رسالتهای حامل شریعت خداوند قبل از نوح شررو شرده
اسررت یررا از زمررا نرروح احیانررک کسررانی تاییررداتی از آیرراتی میآوردنررد بررر اینکرره در ی ر
مدتزمانی که ی مورد آ از آغاز بشریت باشد ترا زمرا نروح  ،ر رسرل و پیرا آورانی
نبودند .از جمله آیه  213سوره بقره« :أَعُوذُ بِاللَّهِ مِرنَ الشرَّ یْطَا ِ الررَّجِیمِ» «كرا َ النَّرا ُ أُمَّر ً
واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّا ِ
فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فیهِ إِالَّ الَّذینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْردِ مرا جراَتتْهُمُ الْبَیِّنراتُ بَغْیرک بَیْرنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَهْرد مَرنْ یَشراَُ إِلر صرِ را ٍ
مُسْتَقیمٍ» .تفسیرش در صفحه  244جلد سو یعنی جزَ دو الفرقا است .این آیره و آیره
دیگر که در سوره مبارکه یونس اسرت و خیلری مصت رر اسرت« :وَ مرا كرا َ النَّرا ُ إِالَّ أُمَّر ً
واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ ال كَلِمَ ٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ فیما فیهِ یَصْتَلِفُو َ» 1ایرن «كرا َ
النَّا ُ إِالَّ أُمَّ ً واحِدَةً» که از آیات بسیار بسیار مهم و مشکل قرآ است از نظرر اینکره الز
است دقت کنید نه از نظر اینکه داللت آ مشکل باشد.
حاال جمله جمله این آیه را دقت کنیرد برا توجره بره آنچره کره در تفسریر نوشرتهایم و
توجه به فکر جدیدی که ما باید بکنیم و سبر و تقسیمی که در داللت آیه باید باشد« .كا َ
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النَّا ُ» اینجا محور «النَّرا ُ» اسرت .ایرن «النَّرا ُ» النرا مکلفرین مرورد بحثانرد النرا ِ
مکلفین است که «أُمَّ ً واحِدَةً» بودند بعد «فَبَعَرثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ مُبَشرِّ رینَ وَ مُنْرذِرینَ» و بعرد
اختالف پیدا کردند گروهی قبول کردند و گروهی نه و گروهی هم کره قبرول کردنرد براز
در مادّه و در هیئت شرایع مقدسه الهیه اختالف کردند کره «فَهَردَى اللَّرهُ الَّرذینَ آمَنُروا لِمَرا
اخْتَلَفُوا فیهِ.»...
کسی به ظاهر متظاهر «کا َ» قبل از دقت در معانی و احتماالت دیگر اسرتدالل بکنرد.
«کا َ النَّا ُ» «النَّا ُ» طبعرک کرل نرا اسرت نره بعر ِ نرا  .کرل نرا «کرا َ» در زمرا
گذشته گذشته چه زمانی؟ آیا در زما گذشته در میرا رسراالت؟ نره چرو «فَبَعَرثَ اللَّرهُ
النَّبِیِّینَ» .این «فَبَعَثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ» آغراز بعترت «النَّبِیِّرینَ» اسرت .پرس قبرل از اینکره بعترت
«النَّبِیِّینَ» که جمع محلّی به ال است و کل صراحبا کتراب را کره طبعرک نبیرین صراحبا
کتاب هستند میگیرد قبل از این نا «أُمَّ ً واحِدَةً» بودند .این «أُمَّر ً واحِردَةً» یعنری چره؟
خود امت یعنی چه؟ «أُمَّ مِن أَ َّ یَرُُ ُّ :قَ رَ دَ یَق رُ دُ» .امرت عبرارت اسرت از گروهری کره
دارای ق د واحد باشند یا الهی باشد یا شیطانی باشد یا تجاری باشد یرا هرر چره باشرد
البته هر فردی دارای ق دی است .اگر افرادی با هم جمع شوند و جامع آ ها ی مق رد
باشد حاال چند مق د هم باشد ولی اگر در ی مق د اینها با جمعاند و ی هدف را
با هم به طور مشترک طی میکنند یا هر کدا فکر مستقل دارند اما جمعاند در کرل ایرن
افکار مستقله ی هدف را طی میکنند اینها «أُمَّ ً واحِدَةً» هستند.
و این «أُمَّ ً واحِدَةً» لزو هم ندارد که جمعیتری باشرند بلکره ممکرن اسرت فرردی هرم
باشد ولکن سُال میشود هر فردی ی ق د دارد پرس چطرور فررد امرت اسرت؟ عرر
میکنیم که هما طور که جمعی ممکن است افکار خود را با هم جمع کنند و دارای یر
ق د گردند که در حقیقت در میا اینها وحدت ایجراد میکنرد همینطرور هرم ممکرن
است همت فردی مانند ی امتی باشد متالً «إِ َّ إِبْراهیمَ كرا َ أُمَّر ً» 1ابرراهیم امرت واحرده
بود .این ابراهیم که بشص ه امت واحرده برود یعنری ق ردش واحرد برود کره همره افرراد
اینطور هستند! نصیر ایشا مبدأ ایجاد امت توحید شد .افرادی هستند کره صرفر حسراب
میشوند کمتر از صفر حساب میشوند افرادی هستند کره یکری هسرتند افررادی هسرتند
که نصیر واحد است اما ت میم او و نیروی او و فعالیت او ماننرد یر گروهری اسرت یرا
گروهی ایجاد میکند یا مانند او مانند گروهی اسرت .اگرر هرم نتوانرد گروهری ایجراد کنرد
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چو آ گروه متصلف هستند اما استعداد این آد اینگونه است کره میتوانرد گروهری را
بر ی مق د واحدی درست کند و تربیت کند .ابرراهیم چنرین برود ولکرن در اینجرا فررد
مراد نیست نا است.
«كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» همره مررد ِ مکلرفِ عرالمِ تکلیرف «أُمَّر ً واحِردَةً» بودنرد« .أُمَّر ً
واحِدَةً» یعنی «ذاتَ مق دٍ واحد» دیگر دارای ی هدف و ی روش و ی وضع فکرری
حداقل در ی جهت با هم وحدت داشته باشند .اصوالً اگرر گروهری هسرتند کره اهرداف
مصتلفهای دارند و اهداف متحدهای دارند اگر اهداف متحده اینها بر اهداف مصتلفشرا
رجحا پیدا کند میگویند «أُمَّ ً واحِدَةً» اما اگر اهداف مصتلفه اینها رجحا پیدا کنرد و
اهداف واحدهشا کم باشد اینها تعبیر بره «أُمَّر ً واحِردَةً» نمیشرود .آ کره برر جمعیتری
غلبه دارد آ اسم خود را میگیررد .اگرر اخرتالف برر جمعیتری غلبره دارد «أُمَّر ً مُصتَلِفَر ً»
هستند ولو وحداتی دارند وحدات که همیشه دارند ولکرن اگرر وحردت در میرا گرروه
نقش داشته باشد و وحردت غلبره داشرته باشرد در بعضری از اهرداف نسربت بره کتررت و
اختالف اینجا از آ به «أُمَّ ً واحِدَةً» تعبیر میشود.
«كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» اینجا سُاالتی پیش میآید .این «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَرثَ
اللَّهُ النَّبِیِّرینَ مُبَشرِّ رینَ وَ مُنْرذِرینَ» معلرو اسرت کره نرا براجمعهم قبرل از بعرث «النَّبِیِّرینَ
مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ» «أُمَّ ً واحِدَةً» بودند .اینجرا چنرد سرُال پریش میآیرد .سرُال اول ایرن
است که بر حسب آیات و بر حسب ادلهای که قبالً عبور کرردیم و دیردیم هیچگراه نبروده
است که در میا مکلفین شریعت الهیه نباشرد نبروت و وحری الهری نباشرد چرو وحری
فطرت و وحی عقل کافی نیست که حاجرات انسرا را بررآورده کنرد .ایرن را قربالً بحرث
کردیم .حتی از آ زمانی که دو آد بیشتر نبود آد و حروا حتمرک بایرد رسرالتی در کرار
باشد که رسالت برای آد  ،ر بود که این اولین قرد رسرالت برود .بنرابراین ایرن بررای مرا
عقالً و فطرتک و کتابک و سنتک از مسلّمات اسرت کره در تمرا ادوار تکلیرف انسرا ها و غیرر
انسا ها هم باید رسالتی باشد .پس این آیه چه میفرماید؟
قرآ که کتابی است که «ال اختالف فیه» «وَ لَروْ كرا َ مِرنْ عِنْردِ غَیْررِ اللَّرهِ لَوَجَردُوا فیرهِ
اخْتِالفک كَتیرًا» 1اینجا را ظاهرنگرا اینگونه فکر میکنند .پس این اخرتالف چیسرت؟ پرس
این آیه مبارکه سوره بقره «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ مُبَشرِّ رینَ وَ مُنْرذِرینَ».
این «کا َ النَّا ُ» بر حسب ظاهر متظاهر آیه میفرماید که اینها در یر زمرا گذشرتهای
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«أُمَّ ً واحِدَةً» بودند «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ» .پس ایرن هرم تفریرع اسرت هرم تراخّر اسرت .بعردًا
خداوند «النَّبِیِّینَ» را که آغاز نبوتها به حساب والیت عز از نروح  ،ر برود و بره حسراب
غیر والیت عز از ادریس  ،ر بود که بین آد و بین نوح بود .پس باالخره از ادریرس مرتالً
شرو شده است و اما قبل از ادریس چطرور؟ مرا کره مریدانیم از آد شررو شرده اسرت.
دیروز بحث کردیم .وقتی که میدانیم از آد  ،ر رسالت وحی و بیا احکا شرو شرده
«کا َ النَّا ُ» به کجا میخورد؟
چند سُال اینجا است  -1این «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ» چطرور شرد
که خداوند بعث نبیین را بعد از ی مدتی که مرد «أُمَّ ً واحِدَةً» بودنرد کررد؟ و بعردًا هرم
همین بعث نبیین ایجاد اختالف کرد که گروهی پذیرفتنرد و گروهری نیذیرفتنرد .ایرن یر
سُال.
 -2سُال دو این اسرت کره چطرور میشرود مررد قبرل از بعرث نبیرین «أُمَّر ً واحِردَةً»
باشند؟ یا بعث نبیین هست یا نیست و بعث نبیرین بررای چیسرت؟ چرو مررد نیازمندنرد
نیازمندند که وحدت در اهداف حقه و وحدت در طریق حق پیدا کنند .پس نا بما هرم
نا با انقطا از وحری و انف رال از وحری طبعرک اختالفراتی حتری عقالنری هرم دارنرد
علمی هم دارند شهوانی که خیلی دارنرد در بُعرد عقلهرا و در بُعرد شرهوتها و در بُعرد
فطرتها اینهرا اختالفراتی دارنرد کره ایرن اختالفرات را بایرد وحری خداونرد حرل کنرد.
اینطور نیست که فطرت ولو خیلی هم صاف باشد و عقل ولو خیلری نرورانی باشرد ولرو
صددرصد باشد به وحی اول الهی که در ابعراد گونراگو عرر

شرد ایرن رفرع اخرتالف

بشود .رافع اختالف بوجهٍ عا و صددرصد حکم فطرتهرا و حکرم عقلهرا نیسرت .پرس
این سُال دو پیش میآید که «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» یعنری نرا چره وحردتی داشرتند؟
قبل از نزول وحی و بعتت نبیین آیا وحدت هدایت داشتند؟ چند اشکال دارد :آیا وحدت
در ضاللت داشتند؟ باز چند سُال داریم.
احتمال اول این است که اینها وحدت در هدایت داشرتند .یعنری قبرل از بعرث نبیرین
همه مرد مهدی بودند .پس نبیین برای چه آمدند؟ دو  :چطور قبل از بعرث نبیرین اینهرا
با انف ال از وحی وحدت داشتند ولی وحی که آمد اختالف ایجاد کردند؟! خود وحری
که موجب اتحاد است که «وَ ال یَزالُو َ مُصْتَلِفینَ * إِالَّ مَرنْ رَحِرمَ رَبُّركَ وَ لِرذلِكَ خَلَقَهُرمْ»

1

این مقا انتقاد است .دائمک این انسا ها اختالف دارند «إِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّركَ» مگرر کسرانی
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که رب «رَبُّ َ» که این باالترین مراحل ربوبیت است رب به حساب اظهرار مقرا ربوبیرت
به اینها رحم کند و وحدت ایجاد کند« .وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ» و برای این امر مهم که وحدت
الی اهلل باشرد خداونرد اینهرا را خلرق کررده اسرت .پرس اصرل خلقرت بررای وحردت در
عبودیت است .اختالف در عبودیت مذمو است هرگز نمیشود ممدوح باشد.
آ وقت سُال بعد این شد که «كا َ النَّرا ُ أُمَّر ً واحِردَةً فَبَعَرثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ» آیرا امرت
واحدۀ در حق بودند؟ انبیاَ آمدند نشد که این امت واحده در حرق باشرند .قبرل از اینکره
نور بیاید میگویید نور بود بعد نور آمد ظلمت ایجاد کرد؟!
 این «لِذَلِ َ» متعلق به «مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ» است؟ -بله چو مذکر هم هست هم بعید است هم مذکر .این متال برود کره عرر

کررد .

قبل از اینکه انبیاَ بیایند –روی احتمرال -مررد در حرق وحردت داشرتند .انبیراَ کره رافرع
اختالفاند و موجب وحدتاند آمدند و وحدت انسا ها تبدیل به اخرتالف شرد؟! اینکره
خیلی عجیب است .اوالً ثانیک ثالتک .اوالً چرا انبیاَ آمدند اگر وحدت برود؟ انبیراَ میآینرد
که وحدت ایجاد کنند .ثانیک چطور وحدت در سبیل حق بود با اینکره انبیراَ نیامدنرد؟ آ
وقت انبیاَ که آمدند این وحدت در سبیل حق تبردّل بره اخرتالف شرد؟ نمیشرود اصرالً.
وانگهرری ایررن مطلررب مطلررب خیلرری حس ری و روشررن اسررت کرره عقلهررای انسررا ها و
فطرتهای انسا ها کافی نیست بررای وحردتی کره خداونرد میخواهرد بلکره رسرالتها
است که در هر دورانی میآید و ایجاد وحدت میکند البته گروهی قبول نکننرد گروهری
قبول بکنند ولکن این مادّه متل خورشید است .خورشید که روشرن میشرود کسرانی کره
چشم دارند از نور خورشید باید اسرتفاده کننرد اگرر چشرم را بسرتند تق ریر خرود آ هرا
است تق یر از خورشید نیست .پس این «كرا َ النَّرا ُ أُمَّر ً واحِردَةً» ایرن امرت واحرده در
هدایت نیست.
دو « :أُمَّ ً واحِدَةً» در ضاللت در کفر .احتمال دو است دیگرر .بایرد برویرد در تفسریر
مراجعه کنید .احتمال دو این است کره «كرا َ النَّرا ُ أُمَّر ً واحِردَةً فِری الضرَّ اللَ ِ وَ الکُفررِ»
چو در مقابل هدایت ضاللت است دیگر در مقابل ایما کفر اسرت دیگرر سرو نردارد.
این هم سُال دارد .برای اینکه باید دینی باشد تا کسانی منکر شوند تا کرافر شروند وقتری
که نباشد چه؟ آب باید باشد تا عدهای بصورند سریر شروند عردهای نمیخورنرد و تشرنگی
میکشند ولی آب نیست چه؟ قبل از اینکه «بَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ» بشرود «کرانُوا عَلَری هردیً»
که غلط بود.
 «کا َ» یعنی طبعک اینطور بوده است.5

 این احتمال دو است .ما در مورد احتمرال اول داریرم بحرث مریکنیم .در احتمرالاول که «کا َ» برای زما بود .احتمال اول که ظاهر متظراهر آیره ایرن اسرت کره مررد در
ی مدتی اینطور بودند بعد «بَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ» .ما در ایرن احتمرال بحرث مریکنیم .اگرر
«كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» «أُمَّ ً واحِردَةً» در غیرر هردایت یعنری در ضراللت یعنری همره در
ضاللت بودند هیچکدا هدایت نداشتند .ی مدتی گذشت چو انبیاَ نیامدند انبیراَ کره
رمز هدایتاند و رمز وحدتاند قبل از اینکره بیاینرد انسرا ها «أُمَّر ً واحِردَةً» در ضراللت
بودند حاال ضاللت یر نفرر کمترر یر نفرر بیشرتر و ...ولری اینجرا سرُال پریش میآیرد
ضاللت اینها که مورد مذمت است اوالً ضاللت عن عمدٍ باشد ایرن ضراللت کوتراهی و
تق یر نیست چو انبیاَ نیامدند .اگر ضاللت عن عمردٍ باشرد اگرر انحرراف روی تق ریر
باشد این البته مذمت دارد ولی قبل از «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ» اگرر هرم اینهرا ضراللتهایی
دارند و وحدت در هدف دارند این نباید سرزنش بشود .ثانیک :میگوید سررزنش اگرر هرم
این بُعد را ما پذیرفتیم و از این اشکال بگذریم که سرزنش میگوییم پس «كا َ النَّا ُ أُمَّر ً
واحِدَةً» یعنی «کانُوا کُفّارًا» کفار به چه؟ قبل از اینکه شریعتی بیاید همره مترل هرم بایرد
باشند چو شریعت نیامده که چیزی بدهد .قبل از اینکه شریعت بیاید و نور هدایت بیایرد
مرد همه ضُلّال بودند همه در ضاللت بودند .اما این ضلّال در چه بُعد است؟ ضرلّال در
بعد کفر؟ کفر به چه؟ پس این را هم ما از چند جهت نمیتوانیم قبول کنیم.
 همین که کسی برای اینها نبوده که آ ها را راهنمایی کند همین میشرود ضراللت.یعنی اینها که نمیتوانند فطرت خود را پیدا کنند و به دنبال آ بروند.
 -درست است منتها ضاللت دو بُعد دارد .ما بعد دو آ را عر

کردیم شما داریرد

بعد اول را میفرمایید .بعد دو ضاللت کفرر اسرت .میگروییم قبرل از اینکره انبیراَ بیاینرد
اینها کفر به چه داشتند؟ من این را رد کرد  .اما آنکه شما میفرمایید هم از آیه اسرتفاده
میکنیم هم در روایت دارد که اما باقر  ،ر فرمود« :كانوا ضرلّاالً ال مرُمنین و ال كرافرین»

1

البته این را باید بحث کرد« .ال مُمنین» چرو انبیراَ نیامدنرد «ال کرافرین» انبیراَ نیامدنرد.
انبیاَ باید بیایند که عدهای مُمن بشوند که «کرانوا علری هردیً» عردهای کرافر بشروند کره
«علی ضالل» ولی وقتی که مادّه دعوت اصالً نبرود پرس اینجرا نره احتمرال اول درسرت
است نه احتمال دو احتمال سو درست است «کانوا ضلّاالً» اینها گمراه بودنرد منتهرا
گمراه عن تق یرٍ نمیشود باشند چررا؟ بررای اینکره هردایتی نبروده اسرت کره اینهرا ایرن
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هدایت را قبول کنند که ایما باشد یا رد کننرد کره کفرر باشرد پرس «کرانوا ضرلّاالً» را مرا
میفهمیم .یعنی این روایت را که از اما باقر  ،ر مروی اسرت میتروانیم برا سربر و تقسریم
این مطلب را از خود آیه بفهمیم.
 شاید در ی مدتی اینطور بوده است. -بله احتمال اول همین است .حاال همین را میخواهم عر

کنم .حاال یر سرُال

پیش میآید که این «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» قبل از بعرث نبیرین «ال علری هردیً و ال علری
کفرٍ» بلکه «کانوا ضلّاالً» یعنی همه سرگردا بودند .آ که حق میخواهرد حرق نبرود کره
حق را قبول کند آ که حق نمیخواهد حق نیست که کفر برر او صرد کنرد .نره صرد
ایما میکرد بر آ کسانی که اگر حق میآمد قبول میکردند و نه صد کفرر میکنرد برر
کسانی که اگر حق میآمد ایرن را تکرذیب میکردنرد .همره علری مرراحلهم گمرراه بودنرد.
وقتی که همه اینها گمراه بودند پس «لِئَالَّ یَكُو َ لِلنَّا ِ عَلَ اللَّهِ حُجَّ ٌ بَعْدَ الرُّسرُ لِ» 1چره
میشود؟ با آیاتی که خواندیم و ادلهای که داشتیم که بشر نیازمند است به هدایت ربانیره
چطور «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ»؟ این ی مطلب.
دیگر این «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» مگر عقل رسول براطن نیسرت؟ فطررت و عقرل برر
مبنای فطرت رسول باطن است .مگر همه اینها در گمراهی و در سرگردانی بودند؟ با هم
فر نداشتند؟ بعد از اینکه انبیاَ بیایند فر آ برا هرم ظهرور پیردا میکنرد عردهای کرافر
عدهای مُمن ولکن قبل از اینکه انبیاَ بیایند آیرا اینهرا فرر نداشرتند؟ گروهری خواسرت
ایمانی ولکن راه ندارد گروهی انکار ایما ولکن وجود ندارد .پس چطرور بره یر تیر
«كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً»؟ جواب« :أُمَّ ً واحِدَةً» جهاتی دارد یکری «أُمَّر ً واحِردَةً» در ایمرا
است بالفعل که نبوده یکی «أُمَّ ً واحِدَةً» در کفر بالفعرل کره نبروده چرو قبرل از «فَبَعَرثَ
اللَّهُ» بوده است یکی «أُمَّ ً واحِدَةً» سرگردانی است همینطرور بروده منتهرا سررگردانیها
فر میکند .فال شهر همه فقیر هستند یعنی هیچکردا از اینهرا خررس سرال را ندارنرد
ولی بعضیها کمتر دارند بعضیها بیشتر دارند همه فقرا هستند دیگر «أُمَّر ً واحِردَةً» در
فقر هستند در اصل فقر ولو این اصل فقر مراحلی دارد.
این نا که از نظر فطرتها و از نظر عقلها و از نظر فکرها شانک فر میکنند و ایرن
فقر در آمد انبیاَ ظهور میکند بله اینهرا در ضراللت مراحرل دارنرد بعضری ضراللت
بیشتر بعضی کمتر ولی هدایت مطلق در اینها نیست چرو وحری نیسرت امرا در اصرل
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سرگردانی «أُمَّ ً واحِدَةً» هستند .تمرا اینهرا سررگردا هسرتند ولرو کرا ایرن سررگردانی
مراحل داشته باشد ولکن این سُال برمیگردد که اگر همه اینهرا در سررگردانی یکسرا
بودند و به ی صورت بودند پس بنابراین زمانی بر مکلفین گذشته که تکلیرف و هردایت
ربانی نبوده و آیاتی از قبیل «لِئَالَّ یَكُو َ لِلنَّا ِ عَلَر اللَّرهِ حُجَّر ٌ بَعْردَ الرُّسرُ لِ» یرا «مرا كُنَّرا
مُعَذِّبینَ حَتَّ نَبْعَثَ رَسُوالً» 1و غیره و ادلهای که قبالً از نظر فطرت و عقل عرر

کرردیم

اینها را چه باید کرد؟
اینجا دو سه مطلب وجود دارد .من مطلبی که احتمال دو است اول عر

مریکنم

تا احتماالت دیگر برای ما روشنتر شود .احتمال دو را که شما اشاره کردید .ایرن «کرا َ»
دو نو است :ی مرتبه است «کا َ» به زما کرار دارد کره یر مردتی اینطرور برود بعرد
خداوند انبیاَ را فرستاد .ظاهرًا این اشکال وجود دارد که البته جواب دارد .ی مرتبره ایرن
است که نصیر میخواهد بگوید که اصالً کینونت انسا اینطور است ایرن «كرا َ النَّرا ُ»
اصالً زمانی نیست .مگر «کا َ»های خدا زمانی است؟ «كا َ اللَّهُ عَلیمرک»« 2عَلر كُرلِّ شرَ يٍَْ
قَدیرٌ» 3زمانی است؟ البته ازلیت دارد به حساب ازلیت زمانی نیست امرا «کرا َ» در عمرق
وجود انسا ها میزند .در اعما وجود انسرا ها آ طرور کره خردا اینهرا را خلرق کررده
فطرت داده عقل داده با وجود فطرت و عقل و منهای رسالت الهیره همره در سررگردانی
یکسا بودند چه فرقی داشتند؟ البته مراتب دارد ولکن اصل انسا از انسا اول تا آخر
این میلیاردها میلیاردهرا انسرا را اینجرا خداونرد بررای مرا تحرت توجره قررار داده اسرت
میگوید این «النَّا ُ»« .النَّا ُ» همه را میگیرد دیگر .مگر «النَّا ُ» فقط «النَّا ُ» اول است
یا «النَّا ُ» در زما فَترتها است که فترت بین آد و ادریس اسرت فتررت برین ادریرس و
نوح است فتررت برین عیسری و خراتمالنبیین اسرت .چرو سرهتا فتررت اسرت کره یکری از
جوابهایی که ما داریم ایا فترات اسرت .ایرن «كرا َ النَّرا ُ» همره را دارد میگیررد .یر
وقررت اسررت کرره «كررا َ النَّررا ُ» آ دسررته اول را دارد میگویررد کرره احتمررال اول بررود
جوابهایی که دارید بدهید ی مرتبه نره «كرا َ النَّرا ُ» مترل «العرالمو » .ایرن «النَّرا ُ»
بهعنوا «النَّا ُ» هر کس نا بر او صد کند «کا َ» .این «کا َ» از زما منسلخ میشرود
چرا؟ برای اینکه نا های بعردی هرم همینطرور هسرتند نا هرای حراال هرم همینطرور
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هستند .همه نا ها در اینکه اینها ذاتک سرگردا هستند یعنی فطرت آ ها و عقل آ هرا
نمیتواند آ ها را هدایت مطلقه بکند سرگردانیهایی دارند منهای بُعرد سرو وحری کره
وحی الهی است همه یکسا هستند حتی انبیاَ هم در بین اینها هستند .خود انبیاَ هم
«وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِترابٍ وَ ال تَصُطُّرهُ بِیَمینِركَ» 1و چنرین آیراتی .پیغمبرر قبرل از
اینکه قرآ بر او وحی شود قرآ میدانست؟ در هدایت بود اما هردایت قرآنری را داشرت؟
نه .قبل از اینکه ع مت برای آد  ،ر بیاید شایسته رسالت بود؟ نه .تما اینهرا از طررف
حق است.
بنابراین روی احتمال دو ی مقدار تاکید بفرمایید« .كرا َ النَّرا ُ أُمَّر ً واحِردَةً» یعنری
مرد خود این «النَّا ُ» کره فاعرل اسرت فعرل را معنرا میکنرد .اگرر بگروییم «کرا َ رجرالٌ
أوّلو » زما ماضی است اما اگر بگوییم کره کرل انسرا ها بودنرد برود معنری میشرود
بود از زما منسلخ میشود چو کرل انسرا ها کره قربالً نبودنرد قربالً بودنرد ا

هرم

هستند .اینجا فاعل فعل را معنی میکند و در بسیاری موارد است که فاعل فعرل را معنری
میکند« .کا اهلل علیمک» خود اهلل که فاعل است «کا » علم را معنی میکند که این زما
ماضی نیست چو خدا ال زما است« .کا اهلل» چو اهلل زمانی نیست پس علرم او هرم
زمانی نیست .وقتی علم او منسلخ از زما بود پس هرم متلرث زمرا را شرامل اسرت هرم
قبل از زما را .قبل از زما و بعد از زما زما گذشته زما حالی و زمرا بعردی ایرن
«کا َ» است که «کا َ» به اعما میزند .در اینجا هم «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» اصالً انسرا
بما هو انسا آ طور که خداوند خلق کرده قبل بعد اصالً به زمرا کراری نردارد خرود
این انسانیت انسا را در نظر گرفته است .این انسانیت بدو توجه به زما گذشته و حال
و یا آینده «أُمَّ ً واحِدَةً» است .بعد چه؟ «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّرینَ مُبَشرِّ رینَ وَ مُنْرذِرینَ» .چررا خردا
فرستاد؟ چو «أُمَّ ً واحِدَةً» در گمراهی بودند .گمراهی به معنرای ق رور .چرو اینهرا در
سرگردانی و حیرت بودند .آ چیزی که سرگردانی و حیرت را از بین میبرد عبارت اسرت
از بعث نبیین «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُ ْنذِرینَ».
این ناسری کره در سررگردانی «أُمَّر ً واحِردَةً» بودنرد اخرتالف نداشرتند؟ بلره اخرتالف
داشتند اختالف عقلی اختالف شهوانی .با وجود همه اختالفات تما این اختالفرات برا
هم جمع میشود میشرود چره؟ میشرود سررگردانی اختالفرات اسرت .مترل کسرانی کره
بتپرست هستند .کسانی که بتپرست هستند یکی بت آسمانی برت زمینری برت ظراهر
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بت باطن دارند برای اینکره «الکفرر ملّر واحردة» در اینکره منحررف از توحیدنرد وحردت
دارند ولو کا معبودهای آ هرا تعردد دارد .ایرن «النَّرا ُ» کره «كرا َ النَّرا ُ أُمَّر ً واحِردَةً»
درسررت اسررت سرررگردانیهای آ هررا مراحررل دارد درکررات دارد ولکررن وحرردت در ایررن
سرگردانی دارند .پس منافات ندارد با وحدت در سرگردانی که اختالفاتی هم بایرد داشرته
باشند .اگر اختالفاتی با هرم نداشرتند چررا شرریعت آمرد؟ «فَبَعَرثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ مُبَشرِّ رینَ وَ
مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّرا ِ فیمَرا اخْتَلَفُروا فیرهِ» .پرس ایرن «مَرا
اخْتَلَفُوا فیهِ» چه را ثابت کرد؟ «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ
وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّا ِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیرهِ» چره زمرانی؟ وقتری «أُمَّر ً
واحِدَةً» بودند دیگر حاال زما یا ال زما  .در زمرا یرا ال زمرانی کره –کره احتمرال اول و
دو بود -اینها اختالف داشتند خداوند انبیاَ را فرستاد اختالف برطرف شود .میگوییم
چطور شد جمع شد بین «أُمَّ ً واحِدَةً» در ضاللت و اختالفی که منافات ندارد؟
اینها در اینکه همه در گمراهی و حیرت بودند وحردت دارنرد امرا در ایرن گمراهری
اختالفات بیشتر است .آیا اگر کسانی در حیرت باشند اختالف بیشتر دارنرد یرا در حیررت
نباشند؟ دین آمده عدهای راه حق را طی میکنند عدهای راه حق را انکار میکنند .حتری
کسانی که راه حق را انکار میکنند «حجّ علیهم» است میگوید تو با دیرده براز در چراه
افتررادی امررا قبررل از اینکرره ایررن نررور و چررراد بیایررد اینهررا راهرری نداشررتند .هررر چرره هررم
میخواسررتند فعالیررت کننررد و راه حررق را برره دسررت بیاورنررد بررهطور مطلررق و صددرصررد
نمیتوانستند .پس منافات بین این «أُمَّ ً واحِدَةً»ی «کانُوا ضلّاالً» که همه در حیررت بودنرد
با اینکه اختالف داشتند انبیاَ آمدند اختالف را برطرف کنند منتها دو اختالف در اینجا
است که بعدًا بحث میکنیم .ی اختالف با صرف نظر از بعرث نبیرین داشرتند کره نبیرین
میآیند چه کار میکنند؟ اختالف را برطرف میکنند .اختالف دو بعد از بعث نبیین بود.
نبیین که آمدند ایرن مردمری کره کرالً در حیررت بودنرد و کرالً در اخرتالف بودنرد حراال
اختالف دو پیدا شد .اول اختالف وسیع بود حاال اختالف بین الفرریقین اسرت .عردهای
ایما میآورند و عدهای تکذیب میکنند .عدهای که ایما آوردند برا عردهای کره تکرذیب
کردند اختالف دارند .قبالً که مادّه ایما نبود تا عدهای مُمن بشوند و عدهای کافر حراال
که مادّه ایما آمد عدهای ایما میآورند عدهای کافر میشوند باز اختالف .کسانی هم
که کافر هستند در مبادی کفر اختالف دارنرد .کسری بتپرسرت ظراهری اسرت بتپرسرت
باطنی است طاغوتپرست است و در مرُمنین هرم یکری در یهودیرت میمانرد مسریحی
نمیشود در مسیحیت میماند مسلما نمیشود مسلما میشود باز اختالف در عقاید.
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تما این اختالفاتی که ایجاد میشود چه قبل از بعتت نبیین چه بعرد تمرا اینهرا مرورد
تندید است .اختالف شریعه و سرنّی چرو اعت را بحبرل اهلل نکردنرد .اخرتالف در اصرل
اینکه آیا ما شریعت انجیل را ترک کنیم شریعت قرآ را قبول کنیم با اینکه قبرول داریرم
میگوید من وحی را قبول دار ولی بره وحری انجیرل عرادت کررد دیگرر نمریآیم مرتالً
مسلما شو  .اختالف در اینکه این آد سنّی بوده حاال دالیل تشیع برای او روشرن شرده
قبول نمیکند .پس ی بُعد اختالف اول است قبل از بعث نبیین و ی بُعد اختالف دو
است در خود دین .یکی قبل از دین است یکی در خود دین است.
«كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ» ایرن در احتمرال دو کره
«کا َ» منسلخ از زما باشد .از چه زمانی شرو شد؟ اگر بگوییم از ادریس  ،ر شرو شرد
که بر حسب نص قرآ از نبیین بود دیگر« .وَ اذْكُررْ فِري الْكِترابِ إِدْریرسَ إِنَّرهُ كرا َ صرِ دِّیقک
نَبِیًّک» 1پس از ادریس باید شرو شرود .پرس آد چطرور؟ جرواب :مرا یر «النَّبِیِّرینَ» داریرم
بهطور استغرا صددرصد کسی را که نبی است میگیرد یا اینکه نه بهطور تغلیب اسرت.
اینجا تغلیب است چرا؟ برای اینکه جناب آد از انبیراَ یعنری از کسرانی کره دارای رُفعرت
مقا رسالت باشد نبود و اما حامل رسالت وحی بود .پس لفظ «النَّبِیِّرینَ» درسرت اسرت از
نظر مبدأ فقط منح ر به کسانی است که دارای مقا عالی در رسل هستند اما آ کسری
هم که اولین رسول است و دارای مقرا عرالی در رسرالت نیسرت او را هرم میگیررد .پرس
ادریس را هم میگیرد آد را میگیرد و شیث را هم میگیرد و بعدًا ادریس که برر حسرب
نص قرآ اولینِ نبیین است او را هم شامل است پس این منافات با آنجا ندارد.
 پس این «أُمَّ ً واحِدَةً» دور نمیافتد که حضرت آد را در نظر بگیریم مگر اینکره آرا بگوییم...
 منسلخ از زما . منسلخ از زما باالخره آد اولین بشر است. مرریدانم از زمررا آد خداونررد نبیررین فرسررتاد اولیررنش آد بررود .در احتمررال دواینطور است .این «النَّا ُ» از آد تا الی یو القیام تمرا را در نظرر گرفتره میگویرد ایرن
موجود در ذات خود در حیرت است منهای وحی «فَبَعَرثَ» از چره زمرانی؟ از آد شررو
شد .این منسلخ از زما است .این برای دومی اما اوّلی .به اوّلی برمیگردیم .برگرردیم بره
اول که «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» این نا

نا مص وصی است .البته احتمال دو خیلی

 .1مریم ،آیه .56
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قوی است .احتمال دو حتمک این هست منتها اوّلیاش را حاال عر

میکنیم .این «كرا َ

النَّا ُ أُمَّر ً واحِردَةً» یعنری در آغراز خلقرت انسرا ها -در آغراز یرا آغازهرا -آغراز خلقرت
انسا ها از زما آد تا جناب ادریس که کتاب شریعت مسرتقله مکملره ناسرصهای نیامرده
است «كا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» .در اینجا چطور «أُمَّ ً واحِدَةً» هستند که زما باشد؟
در این فترت چو ما سه فترت داریم :فترت رسولی نره فتررت رسرالی چرو فتررت
سستی و رکود یر مرتبره فتررت رسرولی اسرت یر مرتبره فتررت رسرالی اسرت .فترتری
رسولی است که ا

رسول نیست قربالً بروده اسرت و بعردًا هرم میآیرد امرا رسرول ا

نیست .دعوت او هست .این فترت رسولی است اینکره اشرکال نردارد .برین آد و ادریرس
فر

کنید مدتی رسلی نبود اما رسالت بود .ی فترت رسالی است که نه رسول هسرت و

نه رسالتش .اینجا اشکال دارد .اگر نه رسول باشد و نه رسرالت باشرد اینجرا «لِرئَالَّ یَكُرو َ
لِلنَّا ِ عَلَ اللَّهِ حُجَّ ٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» و همچنین آیات دیگر .ولکن اگرر فتررت رسرولی باشرد
کما اینکه نسبت به خاتمالنبیین «عَلَی فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ» 1که روی این آیه باید بحرث کنریم
بحث بسیار بسریار مهمری اسرت خداونرد پیغمبرر آخرر را «عَلَری فَتْررَةٍ مِرنَ الرُّسرُ لِ» «مِرنَ
الرّساالت» نیست «مِنَ الرُّسُلِ» است یعنی بین عیسی و خاتمالنبیین حدود شش رد سرال
فاصله است .در این شش د سال رسلی نبودند ولی رسالت عیسی بود .درسرت اسرت بره
دست آورد رسالت درست عیسی مشکل بود چو مصلو شده برود امرا براالخره برود
که «فَهَدَى اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَقِّ» 2این مطلب را جبرا میکند.
حاال ما سه فترت داریم:
 -1فترت بین آد و ادریس که آد آمد و وفات کرد بعد دیگرر رسرولی نبرود و معلرو
است نبیای هم نبود و فترت رسولی است اما رسالی نیست.
 -2بین ادریس و نوح  ،ر.
 -3بین عیسی و خاتمالنبیین ،صر .حاال «کا َ» را به اول میزنیم بعد به دو اما بره
سو نمیخورد چرا؟ برای اینکه «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ» یعنی بین عیسری و خراتمالنبیین کره
فترت رسولی بود وقتی این بین تما شد «فَبَعَرثَ اللَّرهُ محمردٍ»؟ خیرر «النَّبِیِّرینَ» پرس ایرن
فترت سو کنار رفت چو «کا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّرهُ النَّبِیِّرینَ» .ایرن بعترت نبیرین
بعد از فترت است پس فترت سرو مرراد نیسرت .بایرد بره فتررت اول و فتررت دو بررویم.

 .1مائده ،آیه .19
 .2بقره ،آیه .214
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فترت اول روشنتر است که بین جنراب آد  ،ر و ادریرس انبیراَ و رسرلی آمدنرد همرین
مقدار طول کشیده است .در اینجا «کا َ النَّا ُ أُمَّر ً واحِردَةً» یعنری «کرانوا ضرلّاالً ال علری
هدیً و ال علی کفر و ال کذا» این ی بُعد است که باید بحرث کنریم .بُعرد دو  :فتررت اول
که گذشت بین ادریس و نوح باز انبیائی نیامدند بر حسرب روایرات و ...دلیلری نمریبینیم
که انبیاَ و رسل آمده باشند که بین جناب ادریس و برین جنراب نروح  ،ر فتررت رسرولی
بود فترت رسالی نبود.
ما در این دو فترت سرجمع ی بحث داریم که این مردتی کره در فتررت اول و فتررت
دو رسل نبودند انبیاَ نبودند رسالت که بود! بله بود ولی رسالت آ قدر قروی برود کره
مرد از حیرت بیرو بیایند؟ نه .آیا مطالبی که در کال اول میگویند برای کرال دو
و سو هرم کرافی اسرت؟ نره در کرال دو و سرو و براالتر مطلرب تقویرت میشرود .آ
رسالتی که آد آورد خود او ضعیف بود قوی نبود آ رسرالت ضرعیف آد کره در زمرا
خود آد وضعیت طوری بود که قابیل هابیل را کشت رسالتی برود کره در قرد اول برود.
بعد که آد فوت کرد دیگر رسلی نیامدند .حاال شیث مطلب دیگری است .رسلی نیامدنرد
صاحب کتاب و رسالت و ع مت نیامدند بنابراین مرد میشد که «أُمَّر ً واحِردَةً» باشرند
چرا؟ برای اینکه قدرت هدایتگری در میا مرد بسیار بسیار کم بود ولی حجت بود.
در زما پیغمبر بزرگوار حجتین بر ما بود کتاب و سنت که هر دو مع ومند ولری در
زما غیبت ما ی حجت داریم حجت دو را باید پیدا کنریم ا

مشرکلتر اسرت .ا

مشکلتر است چو باید حجت دو را پیدا کنیم .در زما بین مسری و پیغمبرر بزرگروار
حجت بود انجیل بود ولی پیدا کرد انجیل کار مشکلی بود چرا؟ بررای اینکره مصلرو
شده بود .پس حجت هست اما این حجرت گراه صعبالوصرول اسرت گراه سهلالوصرول
است .چه صعبالوصرول باشرد چره سهلالوصرول براالخره حجرت الهری هسرت امرا در
آنجایی که حجت الهی هست و صعبالوصول اسرت و وصرول آ خیلری مشرکل اسرت
پس میشود گفت «النَّا ُ» به وجه اغلبیت «أُمَّر ً واحِردَةً» بودنرد بعرد شررو شرد جنراب
ادریس کتاب آورد نوح کتاب آورد .همینطور دو قدرت حجرت تسلسرل پیردا کررد :یر
قدرت رسولی و ی قدرت رسالی .در زما خود آد قدرت رسولی آ چنا نبود تا چره
رسد بعد از وفات آد و قبل از ادریس نه رسول برود و نره قردرت رسرالی آ چنرا برود.
بنابراین عملکرد این قدرت رسالتی بین آد و ادریس طوری بود که اکتر مررد فری حیررةٍ
بودند.
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این به حساب فترت اول و به حساب فترت دو بین جناب ادریس و جناب نوح .براز
جناب ادریس که آمدند بین ایشا و بین نوح فترتی برود ولری ضراللت «أُمَّر ً واحِردَةً» در
اینجا البته ضعیفتر است .ضاللت اول قویتر است ضراللت دو ضرعیفتر اسرت .و اگرر
در این دو فترت شبههای ایجاد گردد که در ایرن دو فتررت رسرالت بره کسرانی نرسریده یرا
نمیشده برسد جوابش احتمال دو است که «کا َ النَّا ُ أُمَّ ً واحِدَةً» این کینونرت اصرلی
نا است و بعث نبیین هرم از اول اسرت منتهرا از زمرا آد الری خراتمالنبیین النبییرو
مبعوث بودند به دعوت مرد منتها مرد در یکری از دو حرال بودنرد :یرا هرم نبری برود و
نبوتش رسول و رسالتش یا نه در غیاب نبی رسالت موجود بود ولی نبی نبرود .در زمرا
ما هم اینطور است .در زما مرا اقروای رسراالت الهیره موجروده اسرت امرا نبری تشرریف
ندارند .و در زما هایی که بین عیسی و خاتمالنبیین بود همچنین بین آد و ادریرس برود
همچنین بین ادریس و نوح بود همچنین .البته در زما هایی که خود رسل با رساالتشرا
بودند حجت قویتر بود و اما در زمانی که رسل نبودند و رساالتشا برود مص وصرک در
رسالتهای اولی که فترت بین آد و ادریس و بین ادریس و نروح کره حجرت الهیره بروده
چو رساالت بوده ولو کا صعبالوصرول باشرد .مرا یر بحتری در «فَتْررَةٍ مِرنَ الرُّسرُ لِ»
داریم در تفسیر و به المعجم مراجعه کنیرد مرا بحتری در «فَتْررَةٍ مِرنَ الرُّسرُ لِ» مریکنیم کره
مربو به اینجاست که تکمله بحث در آیره مبارکره «کرا َ النَّرا ُ أُمَّر ً واحِردَةً فَبَعَرثَ اللَّرهُ
النَّبِیِّینَ» است.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَا ِ وَ مَعَارِفِ الْقُرْآ ِ الْعَظِیمِ وَ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّرهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَا ُ عَلَیْکُمْ».
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