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 .29/10/1390: ، تاریخ تأیید24/2/1390: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
حـق و   آیاتی که ناظر به رسیدن نداي هستیم؛ رو هاي روبدر قرآن با آیات دوگانه

و  ؛توحید به گوش همگان و اتمام حجت به همه ساکنان این کره خـاکی اسـت  
ــهرها و       ــماري از ش ــان در ش ــوش همگ ــه گ ــیدن آن ب ــه نرس ــه ب ــاتی ک آی

  .هاي انسانی داللت دارد گاه سکونت
حال با اعتقاد و اعتماد به اینکه سخن وحی از هر تناقضی مبرّاست، پس مبنـاي  

آن سلسله آیات قرآنی چیست؟ و تفاسیر در حـل   آمیزي از چنین برداشت تناقض
 ه،انـد؟ آیـا حـق مطلـب را ادا کـرد     کجا رفته اند و تااین مشکل قرآنی چه کرده

  اند؟ اي دادهکننده تدبرگرایان را پاسخ قانع
هایی در حل مسأله انجام گرفتـه  نماید که گاه تالشچنین می کاوشی در تفاسیر

انـد؛ و  نتیجه مطلوبی هـم نگرفتـه   ،اندنپیموده اما چون به روش موضوعی ،است
  .اندچه بسا ناگزیر از وهم و گمان شده

تا آنچـه را کـه تـا     سیر موضوعی در آیات مورد نظر استاین جستار به دنبال تف
شـاید کـه مـورد توجـه      ، پاسـخی یابـد؛  کنون پاسخی درخور داده نشـده اسـت  

    .پویندگان قرآنی قرار گیرد
  

  :ها کلیدواژه
  تبلیغ/پیامبران /قرآن  /فترت /امت /هقری/ قوم/ همگانیدار هش
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  گفتار پیش
پیامبران  ارسال در همواره شر،ب نوع هدایت براي الهی اراده تجلّی بدیهی است که

انسان را در  ،هراه از چاه نمود ،تا بدان وسیله گر بوده استهجلو هاسوي انسان به
  .مسیر سعادت دو جهانی رهنمون شود، و سپس تکلیف خواهد و بازخواست نماید

حال اگر سنت الهی بر این اصل استوار است، چه باید گفت در برابر پرسشی 
 :است و آن اینکهشناسی دینی را به خود مشغول داشته که ذهن پویندگان در جامعه

همگان  ،هآیا نداي توحید و یکتاپرستی به گوش همه مردم روي زمین رسید
آیا  :به بیانی دیگر اینکه؟ اند یا نهران الهی قرار گرفتهامبمشمول تبلیغ و هشدار پی

انسان کره خاکی، از آغاز پیدایش تا عصر خاتمیت، همگی مشمول تبلیغ و هشدار 
  اند تا بدان مکلف باشند یا نه؟دهمستقیم پیامبران الهی بو

پرسشی است که با توجه به قدمت تاریخی موضوع و کوتاه دستی انسان از 
اسالمی  معتبر روایات و قرآن طریق از جز آن ابزار شناسایی وضعیت باستانیان، پاسخ

شود؛ اما در روایات اسالمی که پاسخ روشنی بر آن دیده نمی. قابل دریافت نیست
  .اي برگرفتید چنگ به دامن قرآن زد و از ژرفناي اقیانوس وحی توشهناگزیر با

نماید و اي است که نخست دوگانه میگونه به ،توان یافتپاسخی که از قرآن می
  .داردافزاید و مفسران را به چالش و سپس به توجیه وامیشک و تردیدها را می

خداوند متعال : ین استنبرداشت بسیاري از مفسران از دو آیه در قرآن مجید چ
و پیام است و روزگاري، جوامع بشري را بدون پیامبر وانگذاشته  در هیچ عصر

حجت را بر  ،هتک جهانیان رسانید به گوش تک ،توحید و نبوت را به وسیله آنان
  .همگان تمام نموده است

  :آن دو آیه شریفه عبارتند از
  )24/فاطر()و انْ من اُمۀٍ االّ خَال فیها نَذیرٍ انّا اَرسلناك بِالحقِّ بشیراً و نذیراً( .1
اي داشته براي بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته انذار کننده ،حق ما تو را به«
  ».است

  )36/نحل()و لَقَد بعثنا فی کلِّ اُمۀٍ رسوالً( .2
  ».ایمهمانا براي هر امتی پیامبري فرستاده«
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شود که هی به ظاهر آیات یاد شده، همان مفهومی حاصل میدر تک نگا! آري
، با آیات دیگري مواجه هستیم که مقابلاما در  .اند آن رسیده بهبرخی از مفسران نیز 

یابیم که چه بسا شهرها، روستاها و مجامعی که پیامبري بر  درمی آنها،در نگاهی به 
  :آیات عبارتند ازاین ! اندهیچ پیامی از وحی نیز نشنیده ،هخود ندید

یا أَهلَ الْکتَابِ قَد جاءکُم رسولُنَا یبیِّنُ لَکُم علَى فَتْرَةٍ منَ الرُّسلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنَا ( .1
  )19/مائده()منْ بشیرٍ وال نَذیرٍ

که  رحالید سوي شما آمد؛ به ـ پس از فاصله و فترتی میان پیامبران ـ رسول ما! اي اهل کتاب«
  ».اي دهنده بیم نه و آمد، ما سراغ به اي دهنده بشارت نه :بگویید کند تا مباداحقایق را براي شما بیان می

و ما کُنت بِجانبِ الطُورِ اذْ نادینا و لکن رحمۀً من ربِِّک لتُنْذر قَوماً ما أَتاهم من ( .2
  )46/قصص()رُونَنذیرٍ من قَبلک لَعلَّهم یتَذَکَّ

تو در کنار طور نبودي هنگامی که ما ندا دادیم؛ ولی این رحمتی از سوي پروردگارت !] اي پیامبر[«
اي یش از تو ترسانندهپقومی را بترسانی که  ،تا به وسیله آن] که این اخبار را در اختیار تو نهاد[بود 

  ».است؛ تا شاید متذکر شوندبراي آنان نیامده 
3. ) اَم ن نَذیرٍ قَبلَکم مقَوماً ما آتاه رتُنْذل کبنَ رقُّ مالح ول هب قُولُونَ افْتَراهی...( 

  )3/سجده(
بلکه آن حق است و از جانب ] نه[به دروغ ساخته است؟ ] آن قرآن را محمد: [گویندآیا می«

امید که  هشدار دهی؛ ،نیامده اي برایشاندهندهست؛ تا مردمی را که پیش از تو بیما پروردگار تو
  ».هدایت یابند

  )5-6/یس()لتُنْذر قَوماً ما اُنذر آباءهم فَهم غافلونَ*تَنزیلَ العزِیزِ الرَّحیم( .4
تا قومی را بترسانی که پدرانشان بیم داده . نازل شده از سوي آن تواناي مهربان است] و این قرآن[«

  ».فلنداند، از این روي آنان غا نشده
5. )ثنا فی کُلِّ  وعئنا لَبنَذیراًلَوش ه51/فرقان()قَری(  

  ».]ولی این کار لزومی نداشت[ انگیختیم اي برمیدهندهدر هر شهر و دیاري بیم ،خواستیمو اگر می«
و  ،رساند اي که فراگیري همگانی در تبلیغ پیامبران را میآیه دوحال با توجه به 

نعوذ ـ  ،دودیت زمانی و مکانی رسالت پیامبران اشاره دارندآیات بعدي که به مح
که صد البته چنین  ت ـآیا تناقض و تعارضی وجود دارد؟ و اگر چنین نیس ـ باهللا

اند و مفسران در تحلیل و توجیه آن چه گفته ،ـ نیست و کالم وحی از آن مبرّاست
  اند؟به کجا رسیده
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و چه بسا  اندیکسانی دست نیافته باور تفاسیر قرآنی در پاسخ به این پرسش، به
بندي آیات، قابل نقد و رد بوده و اند که در جمعهاي ناهمسانی گفتهمطالب و پاسخ

رو، نخست با دیدگاه مفسران در  ازاین .شود اي از آنها دریافت نمیپاسخ قانع کننده
  .پردازیممی آنهابه نقد و بررسی  ،این باره آشنا شده و سپس

  

  تفسیر آیه تبلیغ و هشدار همگانی ران دربا مفس
  )24/فاطر()و انْ من اُمۀٍ االّ خَال فیها نَذیرٍ(
  ».اي داشته استدهندهکه بیمهیچ امتی نبوده، مگر این«

  :شوند که عبارتند ازمفسران در تفسیر این آیه به شش گروه تقسیم می
 

  باورمندان به هشدار همگانی توسط پیامبران .1
با توجه یا بدون توجه به آیات ـ به اصطالح ـ مفسران شیعه و سنی  برخی
به  ،ايجامعهو وجود پیامبر را در هر عصر  ،دهکرظاهر آیه تمسک به معارض، 

  .اندطوري که رسالت خود را اعالم و پیام وحی را ابالغ نماید، برداشت نموده
در قرن پنجم وسی ـ طاز اهل سنت و شیخ  ـ در قرن چهارم هجريـ طبري 

 طبري از قول قتاده. نویسنداین تفسیرند که چنین می هجري ـ از امامیه، پیشگامان
  : گوید می

یعنی  ؛)22/86طبري، (» کل امۀ کان لها رسول )و انْ من اُمۀٍ االّ خَال فیها نَذیرٍ(«
  .ها پیامبري بوده استبراي همه امت

  :وسی از قول جبایی چنین آورده استطشیخ 
فی ذلک داللۀ أنَّه ال احد من المکلّفین االّ و قد بعث اهللا الیهم رسوالً، و انّه اقام «

  )8/425وسی، ط( ».الحجۀ علی جمیع االمم
که هیچ فردي از اهل تکلیف نبوده که خداوند بـر  در این آیه داللتی است بر آن«

 ».آنان پیامبري فرستاده است

 هشداروسی، ضرورت طاز طبري و شیخ بسیاري از اهل تفسیر هم به پیروي 
  1.اندهمگانی از سوي پیامبران را پذیرفته
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  باورمندان به هشدار همگانی توسط پیامبران یا جانشینان آنان .2
اند، رفع برخی از تفاسیر دیگر که آیات به ظاهر دوگانه را در کنار هم گذاشته

  :انددوگانگی را چنین پاسخ گفته
اي از نماینده خدا و ما، جامعه انسانیت لحظه طبق عقیده ممکن است گفته شود«

  فرستاده او خالی نخواهد شد، چگونه ممکن است چنین فترتی وجود داشته باشد؟
رسوالنی  یعنی ؛»الرسل من فترة علی« :گویدباید توجه داشت که قرآن می: پاسخ

  .د داشته باشنددر این دوران نبودند؛ اما هیچ مانعی ندارد که اوصیاي آنها وجو
داري هایی بودند که دست به تبلیغات وسـیع و دامنـه  به تعبیر بهتر، رسوالن، آن

ـ زدند؛ مردم را بشارت و انذار میمی د؛ سـکوت و خاموشـی اجتماعـات را    دادن
رساندند؛ ولی اوصـیاي  شکستند، و صداي خود را به گوش همگان میهم میدر

خـاطر   حتی گاهی ممکن است آنها بـه  آنها همگی چنین مأموریتی را نداشتند و
» .طور پنهان زندگی داشته باشـند  عوامل اجتماعی، در میان مردم به یک سلسله

  )4/332، مکارم شیرازي(
را مطرح این سؤال  ،)...لتُنْذر قَوماً ما أَتاهم منْ نَذیر...(این دیدگاه در تفسیر آیه 

اعراب (اي قبل از تو براي این قوم نندههیچ انذارک: گوید که چگونه قرآن میکند  می
وي زمین از حجت الهی خالی دانیم هرگز رنیامده، در حالی که می) معاصر پیامبر

  :دهد می پاسخ چنین گاه آن اند؟بوده قوم این میان نیز درد، و اوصیاي پیامبران شونمی
میـان   منظور، فرستادن پیامبر صاحب کتاب و انذارکننده آشکار است؛ چرا که«

اولواالعزمی  پیامبر و کشید طول هاقرن ،6پیامبر ظهور و7مسیح حضرت عصر
  )16/98 همان،( ».داد اي به دست ملحدان و مفسداننیامد و همین موضوع، بهانه

در  منظور از اوصیا کیانند؟ و آیا نذیر جاي سؤال است که این دیدگاه حال از
تا چنین برداشتی از آیات داشته  شود میقرآن تنها به پیامبران اولواالعزم اطالق 

  .ها بدان خواهیم پرداختباشیم؟ سخنی است که در نقد دیدگاه
 

  عالمان و دانشمندان ن،باورمندان به هشدار همگانی به وسیله پیامبرا .3
را از صنف نبی و  ، چون وصیبندي آیات دوگانهجمع شماري از مفسران در

ر دوران فترت باور توانند به وجود او د، نمیدانند، طبق ظاهر قرآنیرسول می
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رش منذري در بین از پذی ي دیگر هم باز طبق ظاهر قرآنی، ناگزیرنمایند؛ از سو
براي رفع شبهه، منظور از نذیر را در دوران فترت، عالمان  رو نایاز. باشندها میامت

ن دیدگاه، از پیشگامان ای. کنندها تفسیر میو دانشمندان موجود در بین امت
  :نویسدبیضاوي در قرن هشتم است که چنین می

من نبـی او عـالم ینـذر    » فیها نذیرٌ«مضی، » االّ خَال«اهل عصر، » و انْ من اُمۀٍ«
  )4/257بیضاوي، ( ».عنه

اي اعم از پیامبر یا دانشـمند، از  مگر اینکه ترساننده ،در هیچ عصري امتی نبود«
  ».بیم داده است آنان را ،میان آنان گذشته

مواهب علیه : شودنیز دیده می دیگردر تفاسیر  بیضاوي، این برداشتپس از 
 ة، زبد)7/403اهللا، کاشانی، مال فتح(الصادقین ، منهج)972/کاشفی سبزواري، (

، کنز )4/386فیضی دکنی، (، سواطع االلهام )5/476کاشانی، مال فتح اهللا، (التفاسیر 
، )7/340 برسوي، حقی( البیان ، روح)10/556قمی مشهدي، ( الغرائبق و بحرالدقائ

، البحر المدید )11/360آلوسی، (المعانی  ، روح)8/52مظهري، (التفسیر المظهري 
صادقی تهرانی، (، الفرقان )2/279نووي جاوي، (، مراح لبید )4/533عجیبه،  ابن(

24/326.(  
  

  ار آنانباورمندان به هشدار همگانی از طریق انبیا و آث .4
خالی از نبی بوده، بر این  این گروه از مفسران با پذیرش اینکه دوران فترت

و نذیر در غیاب  گاه خالی از نذیر نبوده است زمین هیچباورند که طبق بیان قرآنی، 
م هشدار دهنده و فرهنگ دینی پیامبران که در یعبارت است از آثار و عال پیامبران،

کنند آن آثار کهنه و مندرس نشده، همانند نذیر عمل میاند؛ و تا قلوب امت کاشته
  .نمایدخداوند پیامبر پسین را مبعوث می ،و چون کهنه شد

توان نام برد که چنین را می) در قرن ششم(از پیشگامان این دیدگاه، زمخشري 
  :نویسدمی

و محمد کم من امۀ فی الفترة بین عیسی : فان قلت .اهل العصر: و المراد هاهنا... «
ت آثار النذارة باقیۀ لم اذا کان: علیهما الصالة و السالم و لم یخل فیها نذیر؟ قلت

ذیر الی أن تندرس، و حین اندرست آثار نذارة عیسی، بعث اهللا محمداً تخل من ن
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  )3/608، زمخشري(» ...صلی اهللا علیه و سلم 
مردم هـر  ]  »ه استمگر اینکه پیامبري داشت ،هیچ امتی نبوده«[  منظور از اینکه«

هایی در زمان فترت ـ میان حضرت حال اگر سؤال شود که امت. باشدعصري می
انـد،  انـد کـه پیـامبر و نـذیري نداشـته     ـ بوده6و حضرت محمد7عیسی

بـاقی اسـت و کهنـه نگردیـده،      تا زمانی که آثار هشدار: پاسخش این است که
اه کـه آثـار هشـدار    گـ همانند آن است که از وجـود نـذیر خـالی نیسـت؛ و آن    

  ».را مبعوث کرد6کهنه شد، خداوند حضرت محمد7عیسی
 »لباب التأویل فی معانی التنزیل«این دیدگاه پس از زمخشري، در تفسیر 

  .شودنیز با همان عبارت زمخشري مشاهده می) 3/456بغدادي، (
  

باورمندان به هشدار همگانی از طریق پیامبران، کتاب نازل شده، مصلحان،  .5
  فطرت عقل و

هاي که هر دو از نوشته» المبین«و » الکاشف«تنها در تفسیرهاي  این دیدگاه
  :نویسندایشان می. شودتفسیري مرحوم محمد جواد مغنیه است، دیده می

ا بعید نیست که مراد از رسول و نذیر، هر چیزي باشد که بتوان با آن حجـت ر «
بر مرسـل و کتـاب منـزَل، هـدایتگر     پیـام  تمام و عذر و بهانه را دفع کرد؛ مانند

و یا فطرت خداوندي که بشـر را بـر اسـاس آن     ،مصلح یا احکام بدیهی عقالنی
  .آفریده است

ی، در این باره منافات وجـود  اگر سؤال شود که آیا در میان آیات قرآن رو ازاین
هر گونه نذیري  ،)وإِنْ منْ أُمۀٍ إِال خَال فیها نَذیرٌ( نذیر در آیه: گوییمدارد، می

ومـا أَرسـلْنَا إِلَـیهِم    ( اما در آیه بعدي. شوداعم از نبی و غیر نبی را شامل می
پس میان ایـن  . ر مرسل نیستمراد از نذیر، جز پیامب) 44/سبأ()قَبلَک منْ نَذیرٍ

این اسـت کـه هـر چنـد بـه قـوم حضـرت         آنهاو مفهوم  دو آیه تضادي نیست
اي از عقـل و  دهنـده ایشان پیامبري نیامـده، ولـی بـیم   قبل از بعثت 6محمد

ویـژه   ، بـه اي براي آنانفطرت براي آنان آمده است؛ و این حجت کافی و بسنده
  )575/؛ همان، تفسیرالمبین،6/287مغنیه، الکاشف، . (ها بوده استدر عبادت بت
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تک  نه تک ،ها به هشدار همگانی پیامبران در میان مجموع امت باورمندان .6
  آنهاافراد 

  :بر این مدعاست که ـ در توضیحی،واضع این دیدگاه  ـ  عالمه طباطبایی
بر بر حقی در آن ظهور نکرده هاي بشري نبوده که دعوت پیام هیچ امتی از امت«

که پیغمبر هر امتی از خود آن امت باشد، دلیلی در دست نیست کـه  اما این. باشد
  .بر آن داللت نماید

انذار هر پیغمبـر بـه یـک یـک      اي که گونه به ،هر پیغمبرى ارفعلیت هشدو اما 
امتش برسد، و دعوتش یک یک افراد را شامل گردد، و کسى از افراد امت باقى 

توان آن را  نماند که دعوت پیغمبر به گوشش نرسیده باشد، مطلبى است که نمى
ب اسـت، و  ه دنیا محل تزاحم علل و اسبائزیرا نش به گردن ادله نامبرده گذاشت؛

چنان کـه  گذارد این غرض حاصل شود، هم نمى و فرماستاین تزاحم در آن حکم
دیر کرده، با این غرض مسـاعد  را تق آنها ،سایر مقتضیات عمومى که عامل صنع

ـ   هر انسانى که به دنیا مى مثالً .نیست رى طبیعـى  آید، این اقتضا را دارد کـه عم
و  شود ر افراد، مزاحم این اقتضا مىشته تزاحم دنیا، در بیئلیکن حوادث نشکند، و

و نیز هر انسانى که به دنیا  .گذارد که بیشتر افراد عمر طبیعى خود را بکنند نمى
، نسـلى از خـود بـاقى    ازدواجتا بتوانـد بـا    مجهز به جهاز تناسلى است ،آید مى

میرند، و همچنین نظـایر   لیکن بعضى از افراد قبل از فرزنددار شدن مىو .بگذارد
  .ها ین مثالا

اجـب اسـت، و مسـتلزم آن نیسـت کـه      پس نبوت و انذار در هر امتى الزم و و
هدایت پیغمبر خود برخـوردار   تمامى افراد آن امت از ،طور ضرورى و حتمى به

هـا   و ممکـن اسـت بعضـى    .گوش یک یک اشخاص برسده و دعوت او ب شوند
و بعضـى   .طى بشـنوند لکه با واسطه و یا وسایدعوت او را از خود او نشنوند، ب

در  .سبابى بین او و آن دعوت حایل شودبه گوششان نخورد، و علل و ا هم اصالً
حجت بر  ،رسیدنبه گوشش دعوت پیغمبرش نتیجه هر فردى که متوجه او شد و 

و خدا هم  ستست، که امرشان به دست خدامستضعفین ا ءو او جز نیستاو تمام 
تَضْعفینَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الْوِلْدانِ ال یستَطیعونَ إِلَّا الْمس(:باره آنان فرمودهدر
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شـدگانی از مـردان و زنـان و     مگر ضعیف؛ )94/نساء()حیلَۀً و ال یهتَدونَ سبِیلًا
؛ فضـل  17/38طباطبـایی،  ( ».اند راه به جایی نبرده، اي نداشته کودکان که چاره

  )9/32؛ قرشی، 19/103اهللا، 
رو، ایشان و پیروانش، امکان رسیدن دعوت و انذار مستقیم یا غیر مستقیم  نازای

و کسانی را که  اند پیامبران را به یکایک امتش، به دلیل تزاحمات دنیوي بعید دانسته
شمارند که کارشان  اند، جزء مستضعفانی می از رسیدن دعوت پیامبران محروم مانده

  .با آنان رفتار خواهد کرد ،الت و رحمتشبا خدا بوده و خداوند به مقتضاي عد
  

  هانقد دیدگاه
که را هایی استداللهیچ کدام از اي که گذشت، انصافاً  گانه هاي ششدر دیدگاه

! کننده یافتتوان قانعاند، نمیبراي رفع ابهام از آیات مذکور کردهر مفسران بزرگوا
ا مفاهیم قرآنی، راست اند که در تطبیق بزیرا هر یک از ظن خود، سخنی گفته

  .نماید نمی
به دوران فترت و نبود پیامبري  صراحت  هی بدون توجه به آیاتی که بهگرو

یا صراحتاً به نیامدن هیچ پیامبري براي اقوامی سخن  ،)19/مائده(کند اشاره می
وإِنْ (، تنها با نگاه به دو آیه )51/؛ فرقان6/؛ سجده3/؛ سجده46/قصص(گوید  می

نْ أُمیرٌما نَذیهوال(و ) 24/فاطر()ۀٍ إِال خَال فسۀٍ ری کُلِّ أُمثْنَا فعب لَقَدتبلیغ  ،)36/نحل()و
اند که خداوند متعال، تمام افراد بشر اعالم کرده هشدار همگانی را استنباط نموده، و

لی، در حالی که با توجه به آیات قب. مند ساخته استرا از نعمت وجود پیامبر بهره
  .باشدچنین برداشتی مردود می

البته از باورمندان به این دیدگاه، مفسرانی احتمال رسیدن ابالغ پیامبران به 
براي رفع ابهام موجود، آنان را با اشاره به آیه  یکایک افراد بشر را بعید دانسته،

اینان با این . اندجزء محرومان از دعوت پیامبران دانسته ،)98/نساء(استضعاف 
بلکه آیات تبلیغ همگانی را تضعیف و آیات  ،انداستدالل نه تنها به رفع ابهام نرسیده

  .اندمقابل آن را تقویت کرده
هم براي پاسخ به ) هاي دوم تا پنجممعتقدان دیدگاه(هاي دیگر مفسران گروه

در قرآن را به اصناف دیگري غیر از پیامبران سوق » نذیر«این سؤال قرآنی، معناي 
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اگر در دوران فترت و یا هر زمان دیگر، پیامبري در میان اقوام و : اندگفته ،هداد
اند که مردم را ها نبوده است، جانشینان یا آثار آنان یا عالمان و مصلحانی بودهملت

که خداوند از طریق عقل و فطرت که همانند نذیر و اند؛ یا اینکردههدایت می
را در  هشدارکنند، امر درون انسان عمل می ها درها و بدينیکی هدهند تشخیص

  .هاي انسانی تداوم بخشیده استجامعه
، اصناف دیگري را که برخی از مفسران جاي تردید نیست که غیر از انبیا !آري
توان قلمداد کرد، اما به دلیل دهنده بیرونی و درونی می اند، به عنوان بیمنام برده

پذیري اصناف دیگر، چنین تفسیري جاي صراحت قرآنی در تعریف نبی و خطا
  !تأمل دارد

  

  نذیر در قرآن
و  ،هم در حالت مصدري و به معناي انذار و هشدار آمده است ،نذیر در قرآن

و اسم » نُذُر«جمع آن . هم در حالت وصفی و به معناي انذارکننده و هشداردهنده
بار تکرار شده  124است که در آیات قرآنی تا ) هشداردهنده(» منذر«فاعل آن 

  .است
گانه در قرآن، جز در یکی دو مورد که ناظر به عذاب و هاي سهاین واژه

هشدارهاي الهی در قرآن و غیره است، در موارد دیگر، همگی، اطالق به عموم انبیا 
  :اي از آیات عبارتند ازنمونه 2.و فرستادگان الهی دارد

  )56/نجم()هذا نذیرٌ من النُُذُرِ االُولی( .1
  ».اي همچون انذارکنندگان پیشین استین پیامبر، انذارکنندها«
2.)هنْ خَلْفمو هیدنِ یینْ بم النُّذُر خَلَت قَدو قَافبِاألح همقَو إِذْ أَنْذَر اداذْکُرْ أَخَا عو...( 
  )21/احقاف(
مین احقاف هشدار داد، با آنکه پیش گاه که قوم خویش را در سرز و برادر عادیان را به یادآور، آن«

  »... .از او و پس از او هشداردهندگانی بودند 
  )89/حجر()...و قُل إنّی إنَا النَّذیرُ المبینُ ( .3
  ».من همان هشداردهنده آشکارم: بگو!] یا رسول اهللا[ «
  )8-9/ملک()...فَکَذَّبنا قالُوا بلی قَدجاءنا نذیرٌ  *سأَلَهم خَزَنَتُها ألَم یأتکُم نَذیرٌ( .4
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البته ! چرا: ندگویمی اي نیامد؟آیا شما را هشداردهنده: پرسنداز آنان می] جهنم[نگهبانان «
  ».ولی تکذیب کردیم ،سوي ما آمد اي بههشداردهنده

آباءنا علی  و کَذلک ما اَرسلنا من قَبلک فی قَریۀٍ من نَذیرٍ االّ قالَ متْرَفوها إنّا وجدنا( .5
  )23/زخرف()اُمۀٍ و انّا علی آثارِهم مقتَدونَ

مگر اینکه ثروتمندان  ،اي نفرستادیمو این گونه در هیچ شهر و دیاري پیش از تو پیامبر انذارکننده«
  ».کنیمما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می: مست و مغرور آن گفتند

  )33/قمر()قوم لُوط بِالنُّذُر کَذَبت( .6
  ».قوم لوط، پیامبران را تکذیب کردند«
  )23/قمر()کَذَّبت ثَمود بِالنُّذُر( .7
  ».قوم ثمود، پیامبران را تکذیب کردند«
8. )ونَ النُّذُررعآلَ ف لَقَد جاء 41/قمر()و(  
  ».رسانان به جانب فرعونیان آمدندو همانا بیم«
  )56/؛ کهف48/انعام()المرسلین االّ مبشِّرینَ و منذرینَ و ما نُرسلُ( .9
  ».فرستیمدهندگان نمیدهندگان و بیمما پیامبران را جز مژده«

  )208/ءشعرا()و ما اَهلَکْنا من قَریۀٍ االّ لَها منذرونَ( .10
  ».هیچ شهري را هالك نکردیم، مگر آنکه براي آن هشداردهندگانی بود«

11. )رُونَ وکاف لْتُم بِهنَّما بِما اَُرستْرَفُوها االّ قالَ من نَذیرٍ النا فی قَریۀٍ م34/سبأ( )ما اَرس(  
ما به آنچه : گفتند آنهامگر اینکه مترفین  ،دهنده نفرستادیمدر هیچ شهر و دیاري پیامبري بیم«

  ».اید، کافریمفرستاده شده
و » نذیر«شود که در قرآن مجید، منظور از یبا توجه به این نمونه آیات، روشن م

و دیگر  ز پیامبران الهی را شامل نگردیده، ـ در مفهوم هشداردهنده ـ ج»منذر«
زیرا انذار در . شونددهندگان، در قالب آیات مورد بحث گنجانیده نمی اصناف بیم

: بگو« )45/انبیاء(» ... وحیِقُلْ إِنَّما أُنْذرکُم بِالْ « ، جز از طریق وحی پذیرفته نیست؛قرآن
  ».دهممن تنها به وسیله وحی شما را بیم می

نها را ت» نذیر«زدایی در این باره، منظور از  حال اگر تفسیري هم در مقام ابهام
، دلیلی )16/98، مکارم شیرازي(العزم دانسته است پیامبران صاحب شریعت و اولوا

. دهدهمخوانی نشان نمی ،»فترت رسل« و با این آیات و آیه بر آن مشخص نبوده
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العزم و غیر آنان را ـ بشیر و نذیر نی، همه پیامبران ـ اعم از اولوازیرا شواهد قرآ
  )17/37طباطبایی، . (کند و اختصاصی به پیامبران اولوالعزم نداردمعرفی می

  

  چیست؟» فترت رسل«
  :نویسدین میچن ،است» فتر«که از ریشه  »فترت«راغب اصفهانی در معناي 

ت، و فتور، حالت سستی و آرامش بعد از فرو نشستن خشم، یا نرمی بعد از شد«
معنـاي تعطیلـی    در قـرآن، بـه  » فترت رسـل «گویند و  ضعف بعد از قوت را می

راغـب  ( ».باشـد مـی 6ارسال پیامبران در دورانی قبل از بعثت پیامبر اسالم
  )385/اصفهانی، 

روزگارانی خالی از پیامبر یا به دوران غیبت فترت در احادیث اسالمی هم به 
  .اطالق شده است7معصوم

انقطاع من الرسل إحتج «: فرموده است» فترت رسل«در تفسیر آیه 7علیامام 
میان پیامبرانی که بتوان بر آنان حجت  گسستگی زمانی« ؛)1/172قمی، ( »علیهم

  ».اقامه کرد
و لَیس أحد منَ 6قَد بعثَ محمداًانَّ اهللاَ « :فرمایداي چنین میو در خطبه

  )104و  33خطبه ، البالغهنهج( »العرَبِ یقرَأُ کتاباً و ال یدعی نُبوةً و ال وحیاً
را در روزگارانی مبعوث کرد که عرب، کتابی 6همانا خداوند، محمد«

  ».نخوانده بود و کسی در میان آنان ادعاي وحی و پیامبري نداشته است
بعثَه حین ال علَم قائم، و المنار ساطع، و ال منْهج « :فرماید دیگر میاي و در خطبه

ح196خطبه همان، ( »واض(  
پا، و نه اي از دین الهی برد که نه نشانههنگامی پیامبر را مبعوث کر خداوند«

  ».چراغ هدایتی روشن، و نه راه حقّی آشکار بود
انَّ اهللاَ تَبارك و ! أیها الناس« :ن حضرت چنین آمده استو در دیگر سخنی از آ
کلینی، ( »علی حینَ فَترَةٍ منَ الرُّسلِ و هجعۀٍ منَ األممِ... تعالی اَرسلَ إلَیکُم الرَّسولَ 

1/60(  
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پیامبران و خواب پیامبر را در هنگام تعطیلی  رك و تعالیخداي تبا! اي مردم«
  ».سوي شما گسیل داشت هها بدراز امت

: رسیدم و پرسیدم7امام صادقکند که خدمت همچنین ابوحمزه روایت می
پس : گفتم. نه: مودست؟ فرپس پسر شما: گفتم. نه: االمر شمایید؟ فرمود یا صاحبآ

  :فرمود پس او کیست؟: گفتم. نه: فرمود ست؟پسر پسر شما
»دملَؤُها عی أت ظُلماً و الّذيلسولَ  جوراًالً کَما مۀِ، کَما اَنَّ رنَ األئمعلی فَتْرَةٍ م

  )341/همان، ( ».بعثَ علی فَتْرَةٍ منَ الرُّسل6ِاهللاِ
ر از جور و که پ کند، چنانهمان کسی است که زمین را پر از عدل و داد می«

در 6سول خداکه ر او در زمان پیدا نبودن امامان بیاید، چنان .ستم شده باشد
  ».دا نبودن رسوالن برانگیخته شدزمان پی

با توجه به روایات یاد شده و تعریف فترت در قرآن، جاي تردیدي باقی 
هیچ پیامبري از  ،روزگارانی را سپري کرده است که در میان آنان ،ماند که بشر نمی

حال اگر روایاتی زمین را هیچ وقت خالی از . جانب خدا وجود نداشته است
ی است که در تعارض با دیگر روایات و با ظواهر قرآنی، قابل داند، بدیه حجت نمی

  .طرح و غیر قابل اعتناست
  

  در تفاسیررسل فترت مراد از 
همان انقطاع و تعطیلی امر نبوت » فترت رسل«بر این باورند که  مفسران بیشتر

  .اي یا دورانی اتفاق افتاده استاست که در دوره
  :افزایدچنین می ،گفته شد پیش از اینکه وسی پس از بیان مفهوم فترت طشیخ 

لم یکن فیه نبی؛ و الفترة انقطاع ما بین النبیـین   و فیه داللۀ علی أن زمان الفترة«
  )3/479وسی، ط( »...عند جمیع المفسرین 

کند که دوران فترت، هنگامی بوده که در آن هـیچ پیـامبري   این آیه داللت می«
میـان   مفسران، گسستگی و فاصـله زمـانی   مهنبوده است؛ و فترت در دیدگاه ه

و حضـرت  7این فترت در میان حضـرت عیسـی   شود؛ وپیامبران را شامل می
  ».سال بوده است 460یا  400یا  550یا  600، 6محمد
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. طوسی بیان داشته استالبیان هم بر همان اعتقادي است که شیخ صاحب مجمع
  )3/274طبرسی، (

 ،از تفسیر المیزان قسمتیناي متفاوتی از فترت در ه معئبا ارا اییاما عالمه طباطب
  :بر این اعتقاد است که

معناي فترت این است که مدتی پیغمبر صاحب شریعت و کتاب مبعوث نشـده  «
و حضـرت  7ن حضرت عیسـی است؛ نه اینکه هیچ پیامبري در میان آنان و میا

نیامده باشد؛ در حالی کـه فاصـله زمـانی آن دو، شـش قـرن بـوده       6محمد
  )16/244طباطبایی، (» .است

بر معنایی که از  دي را از قرآن، روایات و اهل لغتهیچ شاه المیزان صاحب
و  )وإِنْ منْ أُمۀٍ إِال خَال فیها نَذیرٌ( شاید تحت تأثیر آیه. نیاورده استفترت نموده، 

دیدگاه  این ، برکند، قرار گرفتهداللت می تی که به خالی نبودن زمین از حجتروایا
  .تأکید نموده است

 )لتُنْذر قَوما ما أُنْذر آباؤُهم فَهم غَافلُونَ(جالب است که ایشان در تفسیر آیه 
پیامبران در هیچ زمانی ارسال رغم دیدگاه قبلی که بر عدم تعطیلی به، )6/یس(

فسران وسی و دیگر مطرسند که شیخ  اصرار داشتند، به همان تعریفی از فترت می
و چنین ! پذیرند اند؛ یعنی تعطیلی نبوت و انذار در دوران فترت را میبدان رسیده

  :نویسند می
ول و تنزیل قـرآن  ارسال رس] ما انذر آباءهم فهم غافلون لتنذر قوماً[این جمله «

صـفت  » مـا «در آن نافیه است؛ و جملـه بعـد از   » ما«و حرف  کند؛را تعلیل می
ما تو را تنها به این غرض فرسـتادیم و  : یش این است کهبراي قوم است؛ و معنا

قرآن بر تو نازل کردیم تا مردمی را که پدرانشان انـذار نشـده بودنـد و غافـل     
  .بودند، انذار کنی و بترسانی

 ،مراد کهاحتمال اول این :دو احتمال هست  که مراد از قوم چه کسانی است،در این
آبـاي  «در ایـن صـورت مـراد از     .ه باشدنان که ملحق به قریشند بودقریش و آ

پدران نزدیک ایشان است که انذار نشده بودنـد؛ چـون پـدران دورتـر      ،»قریش
دند که مبعوث بر و همچنین پیغمبرانی دیگر بو7اهللا ایشان، امت اسماعیل ذبیح
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  .:هود و صالح و شعیب عرب شدند، مانند
بـوده  6سـول خـدا  همه مردم معاصـر ر  ،»قوم«منظور از  احتمال دوم اینکه

تنها به قریش مبعوث نبود، بلکه رسالتش جهانی 6باشند؛ چون رسول اسالم
در این صورت باز منظور از پدران بشر آن روز که انذار نشـده  . و عمومی بود

بودند، همان پدران نزدیکشان است؛ چون آخرین رسولی که معروف است قبل از 
نـاگزیر   .بر عامه بشر بـود  که او نیز مبعوث است7اسالم مبعوث شده، عیسی

منظور از پدران انذار نشده مردم، چند پشت پدرانی است که در فاصله زمـانی  
سـاله فتـرت قـرار    در ایـن چنـد صد  7بین عصر پیامبر اسالم و زمان عیسـی 

  )17/91طباطبایی، (» .اند داشته
 در دورانی قابل و ظواهر قرآنی که بر تعطیلی نبوتگذشته از تفاسیر و روایات 

امبر استناد است، سکوت نوشتارهاي تاریخی و روایی هم ـ حداقل از والدت پی
اي از جهان، بیانگر باره وجود پیامبري در گوشهاسالم تا بعثت آن حضرت ـ در

  .اندیاد کرده» فترت رسل«عنوان  ی است که قرآن و تفاسیر از آن بههمان واقعیت
  

  وي آنهاي همسو واژه» امت«گشت و گذاري در واژه 
پرسش ایجاد  بارهه امت و رسیدن به پاسخی مناسب دربراي رمزگشایی از واژ
هایی که در قرآن و داستان نماید تا با مفهوم دیگر واژهشده، نخست ضروري می
شوند، گذري داشته باشیم؛ زیرا بدون دیده می »امت«پیامبران، همسو با واژه 

فتراق آنها، ذهن انسان به یکسان ت وجه ااز آنها و شناخ یدرست دریافت مفهوم
  .دماناز بازخوانی و بازشناسی موضوع باز می در نتیجه ،رسد آنها میمعانی  بودن 
از بسامد  ،ند که در قرآنبا امت هاي همسواز جمله واژه» قریه« و» ملت«، »قوم«

اینک مفاهیم آنها را در زبان . برخوردارندهاي همسو بیشتري نسبت به دیگر واژه
  .یمنمایرآن مرور میق

  
  قوم

اند که مفهوم قائم دانسته» قام، یقوم قوماً و قیاماً«شناسان از ریشه قوم را واژه
مردمی که داراي عصبیت و دلبستگی شدید به  رساند؛ یعنی                                   بودن و پابرجا را می
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ادي و زبانی مشترکی هستند و هاي نژ و داراي ویژگی )5/3ابن خلدون، ( ندهمدیگر
و به  ،)2/768الوسیط، معجم: نک( تیبانی یکدیگر، مقاوم و استوارندبه همیاري و پش

  )1375/، طریحی( .زنندجمعی بزرگ و مهمی دست میکارهاي دسته
نه زنان را؛ و شاهد  ،قوم، تنها گروه مردان را گویند«: نویسدمی راغب اصفهانی

ال یسخَرْ قَوم منْ قَومٍ عسى أَنْ یکُونُوا خَیرًا منْهم وال (: رمایدآن آیه قرآنی است که ف
اءسنْ نم اءسنباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کند؛ و نه « )11/حجرات()ن

  ».زنانی زنان دیگر را
توان قوم را در گروه مردان خالصه با چنگ زدن به ظاهر این آیه، نمی شکبی

بلکه در جایگاه بیان  جدا کردن مفهوم قوم از زنان نیست،دنبال  ؛ زیرا این آیه بهکرد
هاي مختلف، آداب و رسوم و رفتار یکدیگر را مسخره نکنند و این است که قوم

جنگ و جدل در میان آنان خواهد همدیگر را تکفیر ننمایند که موجب ستمگري و 
بود؛ و چون این ویژگی رفتاري در گروه زنان فراگیر است، براي تأکید و هشدار 

پس قوم، گروه زنان و . دهدبیشتر، گروه زنان را جداگانه مورد خطاب قرار می
گیرد؛ و قوم پیامبران، شامل همه مردان مردان را با مشترکاتی که گفته شد، در بر می

  .نی است که پیامبران از لحاظ نژادي و زبانی بدان منتسبندو زنا
زنی بوده است،  را که یک تان حضرت سلیمان، پادشاه کشور سبأقرآن در داس

) 43/نمل()إِنَّها کَانَت منْ قَومٍ کَافرِینَ....(: فرمایدکند و مییاد می با همان واژه قوم
  ».از قوم کافران بود) ملکه سبا(همانا او «

 )...فَأَتَت بِه قَومها تَحملُه(:فرمایدمی7و درباره مریم پس از تولد عیسی

  ».در حالی که او را در آغوش گرفته بود، نزد قومش آورد«) 27/مریم(
بلکه  زبان قرآن، قوم، ویژه مردان نیست،این آیات به خوبی داللت دارند که در 
حال این  ؛شودمشترکی هستند، گفته میبه همه شهروندانی که داراي نژاد و زبان 

  .شهروند چه زن باشد، چه مرد
سوي قوم خود بوده است و پیامبران نیز همواره قوم  بعثت پیامبران، نخست به

هرچند که آیین و دینشان جهان شمول  ؛اندمورد خطاب و هشدار قرار دادهخود را 
  :اي از آیات رابنگرید نمونه. بوده است
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1. ) لَقَداوامینَ عسنَۀٍ إِال خَمس أَلْف یهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَولْنَا نُوحس14/عنکبوت()...أَر(  
  ».سوي قومش فرستادیم، او در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد ما نوح را به«
2 .)اتَّقوه دوا اهللاَ وه إعبقَومإذ قال ل إبراهیم 16/عنکبوت()و(  
  ».خدا را پرستش کنید و از او بپرهیزید: ستادیم، هنگامی که به قومش گفتم را فریاهما ابر«
  )47/روم()...و لَقَد أرسلنا رسالً من قَبلک إلی قَومهِم(. 3
  ».سوي قومشان فرستادیم پیش از تو پبامبرانی را به«
  )14/ابراهیم()مات إلَی النّورِو لَقَد أرسلنا موسی بِآیاتنا أن أخرِج قَومک منَ الظُّلُ(. 4
  ».سوي نور بیرون آور ها بهقومت را از تاریکی] گفتیم که[ما موسی را با آیات خود فرستادیم و «

سوي قوم  شانگر آن است که همه پیامبران بهها آیه مشابه دیگر، ناین آیات و ده
  .اندآنان را مورد خطاب قرار داده اند و نخستخود مبعوث شده

آنان بوده است؛  با زبانی اند، هممشترکات مهمی که پیامبران با قوم خود داشته از
  : کند چنانچه قرآن مجید بیان می

)میِّنَ لَهبیل همانِ قَوسولٍ إِال بِلسنْ رلْنَا مسا أَرم4/ابراهیم()...و(  
  ».شکار سازدتا براي آنان آ ما هیچ پیامبري را جز به زبان قومش نفرستادیم،«

نماید، هاي قومی که قرآن در داستان پیامبران یادآوري میاز دیگر ویژگی
اینک شواهد  .هاي گذشته اجدادي بوده استه سنتعصبیت و دلبستگی شدید ب

  :قرآنی
 ...قَالُوا یا صالح ...ه وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ یا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَکُم منْ إِلَه غَیرُ( .1

  )62ـ61/هود()...أَتَنْهانَا أَنْ نَعبد ما یعبد آباؤُنَا
خدا را پرستش کنید که ! اي قوم من: گفت. درشان ـ صالح را فرستادیمسوي قوم ثمود ـ برا به«

یا ما را از تو پیش از این امید ما بودي؛ آ! اي صالح: گفتند... معبودي جز او براي شما نیست 
  »!کنی؟پرستیدند، نهی می پرستش آنچه پدرانمان می

قالُوا یا شُعیب اَصالتُک تأمرُك اَن ... قالَ یا قَومِ اعبدوا اهللا ... و إلی مدینَ اَخاهم شُعیباً ( .2
  )87/هود()...نَترُك ما یعبد آباؤنا 

: گفتند... خدا را پرستش کنید ! ي قوم منا: رادرشان شعیب را فرستادیم؛ گفتو به سوي مدین، ب«
  »!ن پرستیدند، ترك کنیم؟ دهد که آنچه را پدرانماآیا نماز تو به تو دستور می

 )...قالوا أجِئتَنا لتَلفتَنا عما وجدنا علَیه آباءنا ... ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارونَ ( .3

  )78و  75/یونس(
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اي ما را از آنچه پدرانمان آیا آمده: گفتند) قوم آنان... (هارون را برانگیختیم  بعد از آنان، موسی و«
  »سازي؟، منصرف را بر آن یافتیم

  )69-70/ءشعرا( )...بیه و قَومه ما تَعبدونَ قال أل إذ*و اتلُ علَیهِم نَبأ ابراهیم( .4
... ؟ پرستیدچه چیز را می: گفت؛ هنگامی که به پدر و قومش و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان«

  ».کردندما نیاکان خود را یافتیم که چنین می: گفتند
توان در تعریف قوم، دیدگاه قرآنی را چنین می ،پس با توجه به آیات یاد شده

زبان که دلبستگی فراوانی به  نژاد و هم جمعیتی هم« قوم عبارت است از .دریافت
اي خود راهنمایی وسیله رؤساي قبیله و به هاي دیرینه خود دارندو سنت فرهنگ

  ».شوند می
، گرایی را به دیده منفی نگریسته قرآن همواره قوم و قومیت نکته جالب اینکه

گروه انسانی را که در  قرآن مجید گاه .هیچ وقت زبان به ستایش آنها نگشوده است
  :کند؛ مانند یاد می» قوم«یک ویژگی باهمند، با واژه 

  )37/روم()ی ذلک لَآیات لقَومٍ یؤمنُونَإنَّ ف... (
  ».آورندهایی است براي گروهی که ایمان میدر این نشانه«
  )65/نحل()انَّ فی ذلک لَآیۀً لقَومٍ یسمعونَ... (
  ».در این نشانه روشنی است براي جمعیتی که گوش شنوا دارند«

ساالرانی در ه دارد، داشتن ها که قرآن بدان هم اشارهاي بارز قوماز دیگر نشانه
  شوند؛، هدایت و مدیریت میوسیله آنان میان آنان است که به

)کلِّ قومٍ هادل و رنذم نَّما اَنت7/رعد()ا(  
  ».راهنمایی دارد اي و بس، و هر گروهیهمانا تو هشداردهنده«
  

  ملت
شود، واژه میکه در انتساب به پیامبران دیده  امتهاي مشابه یکی دیگر از واژه

. بها آمده استمعناي دین، شریعت، آیین و خون ملت در لغت به. است» ملت«
  )887/المعجم الوسیط، (

نابرابري دین و ملت در آن است که دین از آنجا که حالت فروتنی و 
ولی ملت به لحاظ اینکه  رود،کار می ساند، در موارد حق بهرفرمانبرداري را می
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رساند، در مورد باطل و یا رویارویی با باطل ودیت را میحالت تنگنایی و محد
  )11/174مصطفوي، . (کاربرد دارد

  :عبارتند از ی شواهد قرآنی ملتبرخ
1. ) هنَفْس هفنْ سإِال م یمرَاهلَّۀِ إِبنْ مع رْغَبنْ یم130/بقره()...و(  
  »ان خواهد شد؟رویگرد و نادان، چه کسی از آیین ابراهیمجز افراد سفیه «
  )135/بقره()...و قالوا کونوا هوداً اَو نَصاري تَهتَدوا قُل بل ملَّۀَ ابراهیم حنیفاً ( .2
بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروي کنید و او : بگو .تا هدایت یابید یهودي یا مسیحی شوید: گفتند«

  ».هرگز از مشرکان نبود
  )37/یوسف()ال یؤمنونَ بِاهللاِ و هم بِاالخرَةِ کافرونَ انی تَرَکت ملَّۀَ قَومٍ( .3
من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند و به سراي ]: به دو همراه زندانی خود گفت7یوسف[«

  ».دیگر کافرند، ترك گفتم
4. )نَّ فی مدنا أو لَتَعون أرضنَّکم مهِم لَنُخرِجلرُسقالَ الّذین کَفَرُوا ل ناو13/ابراهیم()...لَّت(  
ما قطعاً شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به : کافران به پیامبران خود گفتند«

  ».آیین ما باز گردید
توان خوبی می به ،با توجه به این آیات و آیات مشابه دیگري که در قرآن هست

 با قوم و گروه و جمعیتدریافت که ملّت، به مفهومی که در محاورات، مترادف 
. رساندها را می وام و جمعیتدهد، نیست؛ بلکه آیین، روش و فرهنگ اقنشان می

 گیرد، جمیعت انسانی آنان را در بر نمی... ملت اسالم، ملت یهود، ملت ایران و پس 
و فرهنگ دینی ایرانیان  ها و باورهاي قومییین یهود، سنتبلکه به شریعت اسالم، آ

  .نمایندداللت می
  

  قریه
است که » قریه«شود، واژه دیده می مرتبطمت واژه ادیگر واژه قرآنی که با 

  .اندو بدان مبعوث شده ن منتسبپیامبران بدا
هاي انسانی، اعم از کالن شهرها، شهرها، قریه در اصطالح اهل لغت، زیستگاه

؛ المعجم 669/غب اصفهانی، را( شودها را شامل میستاها و آباديها، رودهستان
در اصطالح قرآنی هم همان است؛ با این تفاوت که قریه در  .)732/ الوسیط،

هاي انسانی فاقد پیامبر، فرهنگ دینی و اخالق مطلوب به زیستگاه ،اصطالح قرآنی
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رهبري، : نک. (نهداش نام میمدینه ،شود، و در غیر این صورتانسانی تعبیر می
  )»شهر و روستا در فرهنگ قرآن« ، مقاله55ـ54ره هاي قرآنی، شمافصلنامه پژوهش

  :نگریمقریه را در آیاتی می
1. ) الضَّرّاء و الّ اَخَذنا أهلَها بالبأساءن نَبِی ام سلنا فی قَریهما اَر 94/اعراف()...و(  
ها ها و خسارت مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی ،ما در هیچ شهر و آبادي، پیامبري نفرستادیم«

  ».گرفتار ساختیم
  )34/سبأ()من نَذیرٍ االّ قالَ مترَفُوها إنّا بِما اُرسلتُم بِه کافرونَ و ما اَرسلنا فی قَریۀٍ( .2
ما به آنچه : ، مگر اینکه مترفین آنها گفتنددهنده نفرستادیم ما در هیچ شهر و دیاري پیامبري بیم«

  ».کافریم ،اید فرستاده شده
  )8/طالق()...نْ منْ قَرْیۀٍ عتَت عنْ أَمرِ ربِّها ورسلهوکَأَیِّ ( .3
  ».ها که اهل آن از فرمان خدا و رسوالنش سرپیچی کردندچه بسیار شهرها و آبادي«

بدیهی است که در این آیات، مراد از قریه، جمعیت ساکن در آنهاست؛ چنانچه 
قالوا انّا مهلکوا اَهلَ هذه ( :ده استهم بدان افزوده ش» اهل«در برخی از آیات، کلمه 

  )31/عنکبوت()...القَریۀِ 
  

  امت در قرآن
ما  .اندو مقاالت مستقلی بر آن نوشتهها اند و کتابامت را معانی مختلفی کرده

  .نگریم تا به پاسخ سؤال رسیده باشیمتنها در مجال این جستار بدان می
اي با شواهد قرآنی به گانه هقرآن، معانی نُدر » امت«براي واژه  ;فقیه دامغانی

  :ترتیب زیر استخراج نموده است
ملّت  -2 ؛)خویشاوندان مدافع یا گروه مردم، جماعت(عصبه یا عصبه  -1

قوم  -4؛ )شده هاي مشخص و شمارشسال(سنین معدوده  -3؛ )کیش و آیین(
هاي گذشته از امت( ار و غیرهماالمم الخالیۀ من الکف -6؛ )پیشوا(امام  -5؛ )طایفه(

خَلْق  -9؛ )کافران ویژه( الکفار خاصۀ -8؛ 6امت محمد -7؛ )کفار و دیگران
  )42/فقیه دامغانی، ). (آفرینش(

طوري که  بسیار همانندند و یا نامأنوس؛ بهیا  ،این معانی، جز سه مورد اولاما 
  .مورد عنایت مفسران قرار نگرفته است
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البیان و بسیاري دیگر از مفسران صاحب مجمع ،ي از اووسی و به پیروشیخ ط
  :دهند؛ بدین عبارته میارائ» امت«ف زیبا و ژرفی را از شیعه، تعری

  )7/99 طبرسی، ؛7/277وسی، ط( ».الجماعۀ التی علی مقصد واحد: اصل االمۀ«
  ».شودکه بر هدف واحدي هستند، گفته می جماعتیبه امت، اساساً «

  :افزایدی در توضیح بیشتري چنین میعالمه طباطبای
باشد؛ و اگر معناي قصد و آهنگ می گرفته شده و به» أم ـ یأم «امت از ریشه «

بلکـه بـر    گیرد،گروه و جماعتی را در بر نمیبر گروه و جماعتی گفته شود، هر 
رابطه واحدي میان  ،جماعتی که داراي مقصد و هدف واحدي بوده و به سبب آن

  )14/322و  2/124طباطبایی، ( ».شودشده باشد، گفته میآنان ایجاد 
داده دکتر شریعتی که این لغت را با دید جامعه شناسی اسالمی مورد توجه قرار 

  :کندمی را این گونه معنا» امت«است، 
به معنی آهنگ، قصد و عزیمت کردن است؛ و این » أم«از ریشه » امت«کلمه «

و ! »تصمیم خودآگاهانه«و » هدف«، »حرکت«معنی، ترکیبی است از سه معنیِ 
نیز نهفتـه اسـت، بنـابراین، چهـار     » جلو و پیش رو«مفهوم » أم«چون در ریشه 

 پیش رو -3 حرکت -2 انتخاب -1 :سازند، این معنی مرکب را می]زیر[عنصر 
  )33/شریعتی، (» .مقصد -4
  :نه معنا کردگو توان این می ،کلمه هستکه در  اي پس با توجه به جمع معانی«
مذهب و همراهند؛  عقیده، هم ست از افراد انسانی که همفکر، هماي اجامعه» امت«

  .و نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عمل نیز اشتراك دارند
اندیشـند و ایمـانی   گونه مـی  ون و نژاد ـ یک افراد یک امت ـ از هر رنگ و خ 

تماعی، تعهد دارند کـه  اجو در عین حال، در یک رهبري مشترك  همسان دارند
و جامعـه را بـه تکامـل ببرنـد، نـه بـه سـعادت         سوي تکامـل حرکـت کننـد    به
  )62/همان، ( »)].گذراندن خوش[(
امت عبارت است  بنابراین. از لفظ آن نیز  آید،ي امت، امامت بیرون میااز معن«

از این نظر در خود اصطالح امت، وجوب . به طرف آن هدف از هدایت این امت
، »اجتماع«، »قبیله«، »جامعه«و ضرورت امامت صد در صد نهفته است، که در 
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] طایفه، شعب، نژاد، توده، حزب، ایل، عشیره، گروه و رهـط [، »ناسیون«  ،»قوم«
  )37/همان، (» .نهفته نیست

سوي تکامل که در معناي اخیر از امت آمده است، هنگامی واقعیت  اما حرکت به
در حالی که طبق شواهد قرآنی،  ا در نظر بگیریم،ام حق ردارد که مطلق امت و ام

ها راههها و بیاند و چه بسا که گرفتار کجراههها همواره در مسیر تکامل نبودهامت
  .انداز راه حق منحرف شده گردیده،

رو، با معانی گفته شده و شواهد قرآنی و روایی، معناي دیگري نیز تداعی  ازاین
  : کهز اینست انماید که عبارت امی

هاي انسانی ـ و حتی حیوانی ـ است که تحت حاکمیت فطرت ، جمعیت»امت«
سوي اهداف تعیین شده در  ـ الهی یا خود ساخته ـ به 3و نظام واحد اجتماعی

هاي انسانی همواره با تمدن، معتقدات و این حرکت در جمعیت. باشندحرکت می
  . هاي مذهبی همراه استو آیین

ها، مورچگان و زنبوران عسل را در انگیز و اسرارآمیز موریانهدنیاي شگفت
سازي، شهرسازي، تولیدمثل، تنظیم جمعیت، کار مضاعف، بهداشت محیط، خانه

بنگرید؛ و » موریس مترلینگ«هاي  در کتاب... روابط اجتماعی، مدیریت و رهبري و 
اه مسافت میان قطب ویژه پرندگان مهاجر که گ ، بههمان نظام حاکم را در پرندگان

نماي خود و تحت ترین انحراف از درجه قطبشمال و جنوب را بدون کوچک
پیمایند، مورد مطالعه قرار دهید تا به این آیه روز میمدیریت و رهبري واحد، شبانه

  )38/امانع()و ما من دابۀٍ فی االرضِ و ال طائرٍ بِجناحیه االّ اُمم اَمثالُکُم( :الهی برسید که
 آنهاکه کند، مگر آن اي که با دو بال خود پرواز میو نه هیچ پرنده ،اي در زمین نیستهیچ جنبنده«

  ».هایی مانند شما هستندنیز امت
مند در کنار چاهی به گروهی از شهروندان حضرت شعیب را بنگرید که نظام

حجب و حیا اند تا دلوهاي خود را پر نمایند؛ و زنانی که در کمال صف کشیده
گوسفندان خود را  ن اطراف چاه از مردان، آب کشیده،منتظرند تا پس از خالی شد

  . سیراب نمایند
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گیري  این گروه که منتسب به رهبري برجسته چون شعیبند، یا اینکه هدف آب
و لَما ورد ( ند؛شودهند، در زبان قرآن، امت خوانده میمند انجام میرا به طور نظام

م قُونَ ماءسنَ الناس یۀٌ معلیه اُم دجین و23/قصص()...د(  
، بلکه از ناصالحان نیز اندالزاماً از صالحان نبوده آنهاها و همه افراد البته امت

  )168/اعراف()وقَطَّعنَاهم فی األرضِ أُمما منْهم الصالحونَ ومنْهم دونَ ذَلک( اند؛بوده
برخی از آنان درستکارند و برخی جز  هایی پراکنده ساختیم؛ه صورت گروهرا در زمین ب و ما آنان«

  ».اینند
هایی را که بر پیروي از نظام و اهداف غلط گذشتگان خود و بنگرید انسان

یاد » امت« عنوان بهگنجند، قرآن از آنان نیز مصرّند، اما چون در تعریف امت می
  )23ـ22/زخرف()مقْتَدونَ/ نا علی اُمۀٍ و إنّا علی آثارِهم مهتَدونَإنّا وجدنا آباء(کند؛  می

اهداف و آثار و سازمان / ایمما نیاکان خود را بر آیین و نظامی یافتیم و به پیروي آنان هدایت یافته«
  ».نماییم آنان را دنبال می

و ( هاست؛هاي امتو باطل ـ از ویژگیداشتن آیین عبادي ـ اعم از حق ! آري
کُوهم ناسکاً هنْسلنا معۀٍ جکُلِّ اُم67/حج()ل(  

  

  دریافتی از مطالب باال نکات
هاي همسوي آن در زبان، فرهنگ و واژه امت و واژه واکاويحال با توجه به 

  :باشدنکات زیر قابل دریافت می ،شناسیجامعه
گونه  ژه ملّت هیچاشوند، وهایی که با امت همسو دیده میاز میان واژه .1

در نوع اجتماعات انسانی بوده ها د؛ زیرا وجه مشترك این واژههمسویی با آنها ندار
نه  ،در حالی که ملت، گویاي آیین و کیش و فرهنگ اجتماعات انسانی است .است

  .از انواع اجتماعات انسانی
ت گذشته اند، زیرا بنیان اجتماعاسوي قوم خود مبعوث شده انبیا همواره به. 2

  .جز بر نهاد قومیت نبوده است
  .نژادي آنان بوده است زبانی و هم با قوم خود، در هم وجه مشترك انبیا. 3
هنجارهاي . هاي بهنجار و ناهنجاري استگیمداري همواره داراي ویژقوم .4

همبستگی اجتماعی، نظم اجتماعی، احساس : مداري عبارت است ازبرجسته قوم
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تردید براي ادامه حیات جامعه و امنیت گرایی، که بیو هویت عهتعهد نسبت به جام
  .آن ضروري است

سرسختی در برابر تغییر و : مداري نیز عبارتند ازهاي برجسته قومناهنجاري
هاي مهم، ممانعت از درك دیگران، نوآوري، خودداري از پذیرش برخی از ارزش

رحمی نسبت به  وت و بیه قسانگري، تحجرگرایی، تقویت روحیفکري و کوته کوته
  .نمایدها در مقابل محاسن آن پرهزینه میبدیهی است که این ناهنجاري .اقوام دیگر

در زبان قرآن . شودهاي انسانی گفته می قریه به هر گونه آبادي و زیستگاه .5
در محاورات انسانی نیز چنین . نه تنها بافت شهري آن ،مراد از قریه، اهل قریه است

که شود؛ مانند اینن شهر استفاده میکه گاه از نام شهر در مفهوم اهالی آاست 
  ».را محکوم کرد رژیم صهیونیستیتهران، حمایت واشنگتن از «: گویند می

هاي هاست که توانسته است قالبامت، سازمانی برآمده از اقوام و قریه .6
چنین . پذیرا باشدقومیت و قرویت را شکسته و همزیستی در یک نظام اجتماعی را 

هاي هاي حاکم در سرزمینو گاه نتیجه مدیریت ،نظامی گاه نتیجه دعوت انبیا
  .گوناگون بوده است

ها نبوده است؛ اقتضاي سنت الهی، ارسال پیامبر به همه شهرها و میان همه قوم
سازگار بوده، بدون  هاي امتام یافته را که با شاخصههاي نظگاه سرزمین ولی هیچ

و یا )و ان من اُمه االّ خَالفیها نَذیر(:فرمایداین است که می. بر رها نساخته استپیام
  .)و لَقد بعثنا فی کُلِّ اُمه رسوالً(

هاي آنان، پیامبر مأمور نکرده ها هم به تمام شهرها و آباديخداوند در میان امت
  داشته است؛ نی و کشوري آنان ارسالاست، بلکه به مراکز شهري، استا

  )59/قصص()...و ما کانَ ربک مهلک القُري حتّی یبعث فی اُمها رسوالً (
  ».پیامبري برانگیزد آنهاتا در مرکز  ،ویرانگر شهرها نبوده است] هرگز[پروردگار تو «
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  گیري نتیجه
 زند و آن اینکه به فرموده قرآن، خداونددر قرآن به چشم می ايسخن دوگانه

و به فرموده همان قرآن، اقوام و شهرها و  متی را بدون نذیر رها نکرده است،یچ اه
  .اندکه از داشتن نذیري محروم بودههست روستاهایی 

ل این مشکل مطالبی را در ح ،مفسران در مجال تفسیر، گاه بدان توجه نموده
اما داده است،  اي را تشکیلگانه هاي ششدیدگاه ،که در مجموع اندقرآنی بیان داشته

  .کندو براي رفع ابهام کمکی نمی زندکدام چنگی به دل نمی هیچ
و  دامن زده، پیچیدگی سخن را افزوده استغفلت از مفهوم امت، سرگشتگی را 

  .ها را دوچندان نموده است برجستگیِ انتزاعی بودن دیدگاه
ان الهی بوده ها از هادیسخن قرآن، در همزادي امت با امام و رها نبودن امت

ها ت و دیگر جامعهاست، در حالی که تفاسیر، مفهوم امت را با مفهوم قوم، قریه، مل
در نتیجه  .اندروي کره زمین استنباط کردههمگانی را در  هشدارضرورت  آمیخته،
  .انددر سخن وحی گردیده کننده نوعی تعارض و دوگانگیتداعی

، وجود چنین »امت«ی در مفهوم اندیشبازاندیشی در آیات مذکور و ژرف
مورد مسدود هاي بیگراییاي را از ساحت قرآن زدوده و راه را بر توجیه شائبه

سنّت  بر اساس قانون و: یابیم کهنماید، تا اینکه پیام وحی را این گونه در می
ت داشته، اما در ها رسمیت و حتمیناطق مرکزي امتخداوندي، وجود پیامبر در م

 متناسب با ،اند ، یا مرکزیت نداشته که تعریف امت را شامل نبوده هاهدیگر جامع
  .ت الهی بوده استاقتضاي مشی
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  :ها نوشت پی
القرآن ؛ متشابه3/105؛ بحرالعلوم سمرقندي، 8/634البیان طبرسی، مجمع: نگا. 1

؛ )4/436(؛ المحرر الوجیز ابن عطیه اندلسی 1/208و مختلفه، ابن شهر آشوب، 
؛ )440(؛ تفسیر جاللین )4/387(؛ جواهرالحسان ثعالبی )6/481(ابن کثیر  تفسیر

؛ تفسیر شبر )3/510(؛ زاد المسیر ابن جوزي )4/236(تفسیر الصافی، فیض کاشانی 
؛ روح المعانی )413(؛ فتح القدیر شوکانی )11/360(؛ زاد المعانی آلوسی )413(

؛ المیزان )22/124(تفسیر المراغی ؛ )4/367(؛ فتح القدیر شوکانی )11/360(آلوسی 
)17/38(. 

  :نذیر از اسامی قرآن است؛ اما در قرآن، جز یک بار بدان اشاره نشده است. 2
  )4-3/فصلت()...بشیراً و نذیراً *کتاب فصلت آیاتُه قراناً عرَبیاً لقومٍ یعلَمون(
  »االمامۀ نظاماً االمۀ... فَرَض اهللاُ «: 7علی. 3
  ».امامت را براي سازمان یافتن امور امت، واجب کرده استخداوند، «
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