
 
 

 
  

  
  
  

  6امبریپپنهانی  دعوتدورة بررسی 
  *»تُؤْمر فَاصدع بِما«شناسی عبارت  با تکیه بر مفهوم

  
  ** (نویسنده مسؤول) عاطفه محمدزاده

  ***امیر احمدنژاد
  

  چکیده:
 حجر، حاکی از فرمانسورة چهارم یۀ نودوآدر » تُؤْمرُ فَاصدع بِما«از دیدگاه بسیاري از مفسران، عبارت 

یانۀ مرحلۀ مخفکردن دعوت به اسالم پس از  سال بعثت بوده و بر علنی میندر سو 6یامبرپ هلهی با
، ق آیات و بر اساس روایات نقل شده، استناد به سیاها واژهمعناي  با تکیه برمفسران غالباً آن داللت دارد. 

گذاري  رآن، توجه به بحث تاریخست که با تأمل در دیگر آیات قا ورزند. این در حالی یمبر این نظر تأکید 
توان این دیدگاه را نقد کرد. برخی معتقدند که  یمي وارد بر احادیث مورد استناد، ها اشکالو  ها سوره

اسالمی براي  آشکار، اما با رعایت احتیاط در تشکیل اجتماعات، از آغاز نبوت 6خدادعوت رسول 
توان گفت این آیات به جهت دلداري و  یمره، جان صحابه بوده است. اما با توجه به سیاق سو حفظ

کریم  ؛ امري که در موارد متعدد دیگري در قرآناند شدهمسیر دعوت نازل ادامۀ در  6یامبرپتثبیت 
و  6کرمیۀ مداراي رسول اروحتوان آیات را با توجه به  یم ،این بر عالوهمسبوق به سابقه است. 

  .تحلیل کرد ،موارد مشابهی که در قرآن آمده
  

   ها: کلیدواژه
  فترت /حجرسورة  /پنهانی دعوت /6یامبرپ

                                            
  . 10/2/1394، تاریخ تأیید: 8/10/1393تاریخ دریافت: * 

   at_mohammadzadeh@yahoo.com    کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث** 

 amirahmadnezhad@hotmail.com      استادیار دانشگاه اصفهان*** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 59-34 صفحات ،1394 پاییز ،76پیاپی ،3شماره  سال بیستم،
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  مقدمه
 ،یاانب سایر همانند 6خدا آن است که رسول یايگو کریم در قرآن يمتعدد یاتآ

 عمومی، فراخوان ینپرداخت. در موضوع ا یغبه تبل یشخو الهی به منظور انجام رسالت
ست. از نکات قابل توجه برخوردار ا یخاص یتاز اهم 6اکرم یدعوت نب یفکم و ک

نبوت آن حضرت است.  ابتدایی يها در سال پنهانی تبلیغ مبحث، وجود مرحله یندر ا
 6یامبراند که پ داشته یدامر تأک ینخود بر ا يها در نوشته نگاران یخمفسران و تاربیشتر 

 حال، بر ینفرمود. با ا یتاسالم هدا جدید یینرا به سمت آ مردماز همان آغاز بعثت، 
 یانهمخف یآشکار نبود، بلکه مدت تصور سال به ینتا چند یشانباورند که عملکرد ا ینا

  .آموخت یصورت محدود به افراد مستعد م هرا ب یاله یمو تعال کرد یم یغتبل
در طول دوران دعوت  پنهانی اي عدم وجود مرحله یااعتقاد به وجود  یدترد بدون

 تأثیرگذار نزول عصر یختار یلو تحل 6ينبو یرةس یینتب نوع بر، 6اکرم رسول
 6یامبربا روش پ ییآشکار، آشنا یا مخفیانه شواهد دالّ بر دعوت یاست. با بررس

ضمن شناخت  توان یبا مخالفان، م یشانو تقابل ا املو نحوه تع الهی هاي یامدر ابالغ پ
دوران  مربوط به یخیو تار یريتفس يها از گره یاريآن روز، بس ۀجامع ياز فضا یشترب

  رسالت را گشود.
 به بوده، مکه در 6اهللا که مربوط به دوران دعوت رسول ینگارش متون پیشینۀ

 ۀاز آن، ائم تر یش. البته پزدند یباره قلم م ینگردد که در ا یبرم نویسانی سیره کار آغاز
باره،  ینخود در ا یانحابص به پاسخ در قرآن، مفسران ینعنوان برتر به :اطهار
به  یخیو تار یريتا کنون صدها کتاب تفس یزها ن. پس از آنندا ابراز داشته ییشاتفرما
 یناند. با ا بحث پرداخته ینبه ا مختلف يها آمده که هر کدام به گونهدر یرتحر ۀرشت

  .یستن یدهپوش یبر کس یانم یندر ا یاساس ۀحال، دو نکت
 بعثت قابل ابتدایی يها بودن دعوت را در سال یعلن ۀکه مرحل افرادي ینکها نخست

مرجع  ینگرچه قرآن بهتر ینکهاند. دوم ا سخن نگفته يقو يها با استدالل دانند، نمی قبول
خصوص محققان  همفسران و ب بیشتر اما است، نزول دوران عصر یخشناخت تار يبرا

 یدگاهد ینبه ا ،متعارض شأن نزول یاتروا تأثیر و تحت جانبه یک یبا نگاه ،قرآنی علوم
  اند. به قرآن غفلت کرده تاریخی خصوص به و جانبه و از نگاه همه هشد لیمتما
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 با بعثت ل دورانیدر اوا یامبردعوت پ یوةش يواکاو يگام برا ینمقاله نخست این
دعوت،  یانۀمخف ةقائالن به دوربیشتر که ینرو با توجه به ا ینااست. از یقرآن رویکردي

آن و  بخش یانرا پا ﴾الْمشْرِکینَ عنِ أَعرِض تُؤْمرُ و افَاصدع بِم﴿ حجر ۀمبارک ةسور 94 یۀآ
آن خواهد بود. البته  یرامونبحث پ اصلی اند، محور دعوت دانسته یعلن ۀآغاز مرحل

 یانمسد ب ةسور نیز و شعراء 214 یۀآ یلذ یمسأله را به نوع یناز مفسران ا یبخش
به بدین جهت در طول آن است.  حجر و ةاند که غالباً تکرار همان مباحث سور کرده
  و گشودن باشد. ررسیحجر قابل ب ةبحث در سور یگره اصل رسد ینظر م
  

  یهآ ةدربار کلیاتی
است. شباهت آهنگ و  یمک يها حجر بنا بر اجماع محققان، از سوره ۀمبارک سورة

 يها . اگرچه در فهرستکند یم ییدمطلب را تأ ینا یزن یمک يها آن با سوره یاتلحن آ
 ینا یفرد ةانعام قرار دارد، اما شمار ةو قبل از سور یوسف ةنزول، بعد از سور یبترت

 یرتفسو   ندیم که در فهرست ابن يطور هاست؛ ب دهاختالف گزارش ش یسوره با اندک
 االتقان و البیان مجمعسوره، در  ینمپنجاه) 1/9 ي،بغداد؛ 42 الندیم، ابن( خازن
 التفسیر ،المعانی یانب) و در 1/59 سیوطی،؛ 10/612 ی،(طبرسسوره  وسومین پنجاه

 یش،شمار آمده است (مالحو هسوره ب وچهارمین پنجاه ،الحکیم القرآن فهمو  الحدیث
که به  یاز منابع کدام یچدر ه این، بر عالوه .)1/321 جابري، ؛1/15 دروزه، ؛3/271

ذکر نشده  یقدق ورط به حجر ةاند، سال نزول سور ها توجه داشته سوره گذاري یختار
 تُؤْمرُ و فَاصدع بِما﴿ یۀسوره، نزول آ ینا ۀدر مقدم طباطبایی مهعال که يطور بهاست. 
رِضنِ أَعشْرِکینَ عیکیدر  علنی دعوت يبرا جامعه يرا پس از مساعد شدن فضا ﴾الْم 
 نزول رد عاشور ابن .)12/96طباطبایی، ( کند یپنجم ذکر م یاسوم، چهارم  يها از سال

هم  الحدیث حسنا مؤلف .)13/70ابن عاشور، ( دارد یدترد مسال چهارم و پنج بین آن
هفتم و هشتم بعثت نازل  يها در سال یهآ ینا دهد یمفسران احتمال م یگرکه برخالف د

را در طول سه سال اول بعث  مخفیانه امکان وجود دعوت یه،آ یلشده باشد، ضمن تحل
  .)390و 5/322 ن الحدیث،احس قرشی،( کند یمطرح م
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  »أمر«و » صدع«واژگان  معانی
 هر کردن . از آنجا که آشکاردانند یشکافتن م يامعن را به» صدع« ةواژ یشۀر محققان

 یزن ﴾الْمشْرِکینَ عنِ أَعرِض تُؤْمرُ و فَاصدع بِما﴿ یۀشکافتن آن است، آنها در آ ینوع چیز
 ولرس مأموریت کردن بر اظهار الهی فهوم آن را امرمعنا را مالك قرار داده، م ینهم

 ؛8/194، منظور ابن ؛478راغب اصفهانی،  ؛1/291فراهیدي، ( کنند می تصور 6خدا
  .)6/209مصطفوي، ؛ 4/115قرشی، قاموس قرآن،  ؛4/357طریحی، 
 از باطل و حق ساختن آشکار یا کردن اظهار يامعن را به» صدع«، از مفسران برخی

بغوي،  ؛5/355ثعلبی نیشابوري،  ؛6/355طوسی،  ؛1/204ابن قتیبه، ( اند دانسته هم
شوکانی،  ؛1/266شبر،  ؛3/217بیضاوي،  ؛6/533طبرسی،  ؛11/349ابوالفتوح،  ؛3/68
، شیرازي مکارم ؛13/179فضل اهللا،  ؛16/246صادقی تهرانی،  ؛2/405گنابادي،  ؛3/17

 ۀجملرو  ازایناست، » فاحکم« يمعنا هب» فاصدع« یگر،د برخی نظر به اما .)11/140
  .)1/475نیشابوري، ( کنند یمعنا م »مرنافاحکم بأ«صورت  هرا ب» تُؤْمرُ فَاصدع بِما«

 یرغ یا نماز در قرآن صدا در تالوت يبلند يامعن به »صدع« یزاز مجاهد ن یتیروا در
ابن کثیر، ؛ 7/2274حاتم،  ابن ابی؛ 14/47طبري، جامع البیان، ( آن دانسته شده است

  .)4/106سیوطی، الدر المنثور، ؛ 4/473
» أطع«و مترادف با  ینمفسر یررا متفاوت از سا» اصدع« ةدروزه، واژ یان،م یندر ا اما

 کند می معنا رساندن پایان به و کردن اجرا کردن، اطاعت يمعنا به» إمض« یا» نفّذ«و 
 سکیت را از قول ابن یمعان یناز ا برخی منظور ابن یان،لغو میان در .)4/60دروزه، (
معالم «و  »القرآن یرعن تفس یانو الب الکشف« یردو تفس .)8/196، منظور ابن( آورد یم

 کنند می نقل یاناز لغو یرا از قول برخ یمعان ینا یهشب یزن »القرآن یرتفس یف یلالتنز
  .)3/67بغوي،  ؛5/355ثعلبی نیشابوري، (

 و کرده اشاره ﴾...تُؤْمرُ  فَاصدع بِما﴿ یۀز استعاره، به آ، در بحث ااالتقاندر  سیوطی
  : گوید یم آیه بالغت شرح در

 ،باشد یمعقول م يمراکه  یغتبل يو محسوس است، برا یشهکه شکستن ش »صدع««
هر چند که به  باشد، یم تر یغبل» بلّغ«است که از  یرآن دو، تأث ینو جامع ب استعاره شده

 ،افتد یمؤثر نم یاناًحااست که  یغتبل یررساتر از تأث» صدع« یرتأثهمان معناست؛ چون 
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  )2/53سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، » (کند. یم یرحتماً تأث» صدع« یول
 یهآ یناز اعراب ا یکی یوقت شده یتبالغت عبارت فوق تا آنجاست که حکا تأثیر

  .)78همان، ( مکرد کالم سجده ینفصاحت ا براي: گفت و کرد سجده ید،را شن
 ةواژ دربارة کردن اطاعت و کردن آشکار ياگفت در کل، دو معن توان یم بنابراین

  است. یاننخست مورد قبول مشهور لغو يامعن البته که شده ذکر» صدع«
 در. دارند نظر اتفاق» أمر« ةواژ يمعنا دربارة شناسان لغت ،که گفته شد طور همان

. در حالت گیرند می نظر در یفعل یا یقول يدو معنا لفظ را در این کاربرد آنها عوجمم
و در  شود می که از فرد مکلف طلب کنند می از مقام باال معنا یدهآن را دستور رس ی،قول

راغب ؛ 8/297فراهیدي، ( گیرند می نظر در یزکار و چ وانعن آن را به ی،حالت فعل
  .)1/145مصطفوي، ؛ 1/110 قاموس قرآن، قرشی، ؛27/ 4، منظور ابن؛ 88اصفهانی، 

 یغست از: تبلا ذکر شده، عبارت یرواژه که در غالب تفاس ینا یاصطالح یمعان اما
 ؛4/491حقی بروسوي، ؛ 19/164فخر رازي، ؛ 2/590زمخشري، و احکام ( یعشرا

 تبلیغ ،)13/179فضل اهللا، ؛ 13/71ابن عاشور، )، دعوت به اسالم (3/173شوکانی، 
ثعلبی ( شده وحی قرآن ابالغ و )14/73زحیلی،  ؛4/106ثور، سیوطی، الدر المن( جمعی

مفسران  یدگاهد یبا بررس بنابراین .)7/327آلوسی،  ؛5/343میبدي،  ؛5/355نیشابوري، 
 تبلیغ آن، و دارند معنا اشاره یکدر اصل به  آنهابیشتر که  رسد می به نظر ،باره این در
  است. اسالم یند
  

  یط آن با فترت وحو ارتبا پنهانی دعوت مفهوم
 همراه قرآن را با فترت در نزول پنهانی دوران دعوت ،قرآنی از محققان علوم برخی

 یاتبدون نزول آ یدعوت مخف ۀرا مرحل 6پیامبر دعوت نخست سال سه و دانسته
  اند. کرده یینتب قرآن

پس از قدرت  خصوص به ،یضعف و سست يامعن لغت، فترت به يها در کتاب عموماً
قرشی،  ؛5/43، منظور ابن ؛622راغب اصفهانی،  ؛8/114فراهیدي، است (آمده و شدت 

اصطالح در نوشتار حاضر،  این از منظور اما .)9/18مصطفوي،  ؛5/146قاموس قرآن، 
پس از  وحی انقطاع شامل مقطع؛ سه در که) 62معرفت، ( است قرآنی یقطع تداوم وح
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کهف  ةاز سور یاتیو قبل از نزول آ یحض ةقبل از نزول سور قرآن، یاتآ یننزول نخست
  .)1/550دروزه،  ؛31/192فخر رازي،  ؛10/764طبرسی، ( گزارش شده است

 ینادعا شده است که پس از نزول نخست یزمان ةمقاله مراد از فترت، باز یندر ا طبیعتاً
 تأیید مورد و افتاده اتفاق یعلن ۀقبل از آغاز مرحل یانهدعوت مخف ةو همزمان با دور یاتآ

 ؛2/318طبري، تاریخ الطبري، ( است گرفته قرار یو پژوهشگران قرآن نگاران یختاربیشتر 
 یبرخ میان، این در .)62معرفت،  ؛74رامیار،  ؛31ابیاري،  ؛9زنجانی،  ؛1/146ذهبی، 

همراه  وحی نسبت به آغاز یربا سه سال تأخ آسمانی کتاب عنوان به قرآن معتقدند که نزول
 است که رسول یمدت مصادف با زمان ینگروه از محققان، ا ینر باور ابوده است. د

 سورة 94 آیۀ با نزول یت،و در نها داد می انجام سرّي طور به را خود دعوت 6خدا
  .)62معرفت،  ؛9زنجانی، نمود ( دریافت را دعوت حجر، دستور اعالن

 یزول وحن ةدور یزن شعبی و عباس ، ابن7نقل شده از امام صادق یثدر احاد
 کند می تأیید را فترت سالۀ سه دورة خود، یناست که ا حساب آمده هب سال یستب
 .)1/170سیوطی، االتقان فی علوم القرآن،  ؛3/4ابن کثیر،  ؛123مفید،  ؛2/629کلینی، (

بر  وحی نزول توقف مرحله گرفتن نظر از محققان معاصر با در یکی میان، این در
 سوره نازل شده در آغاز رسالت و دعوت اولین علق رهسو که است ، معتقد6یامبرپ

 و گر خامه( است نبوت در آغاز سوره اولین حمد سوره که یحال در ،است علنی
  .)150 زاده، نقی

ها، در نگاه غالب معتقدان به  اختالف یبا وجود برخ ،طبق آنچه گذشت بنابراین
  ن دانسته شده است.همزما وحی مقطع با دوران فترت ینا مخفیانه، دعوت ةدور

  
  فترت ةدور یانحجر با پا 94 یۀآ یهمزمان دیدگاه

استدالل  ،و مفسران قرآنی اغلب محققان علوم ،گذشت مسأله یانکه در ب گونه همان
در ادامه به  ،وجود یناند. با ا دعوت اقامه نکرده یپنهان ةبر وجود دور توجهی قابل
  : شود یاره ماش یشانا یانمطرح شده در ب یلدال ینتر مهم
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   یاتروا -1
 آیۀ نزول است که در شأن یاتیروا ،پنهانی دعوت ةعوامل مؤثر بر اعتقاد به دور از

 تسناهل و  یعهدر منابع ش یتروادر مجموع نُه  باره این حجر وارد شده است. در 94
  با اسناد مختلف نقل شده است.

از  یاتیروا آیند، یشمار م هب روایی یرکه عموماً جزء تفاس یرياز کتب تفس یبعض در
عیاشی،  ؛1/378قمی، ( است شده ذکر خصوص یندر ا ین، صحابه و تابع:ائمه

بغدادي،  ؛3/68بغوي،  ؛5/355ثعلبی نیشابوري،  ؛14/47طبري، جامع البیان،  ؛2/253
عروسی  ؛3/389بحرانی،  ؛4/106سیوطی، الدر المنثور،  ؛4/473ابن کثیر،  ؛3/64

تنها  روایات به استناد اما .)7/162قمی مشهدي،  ؛3/122کاشانی،  فیض ؛3/31حویزي، 
 ،)19/165رازي،  فخر( الغیب یحمفاتچون  یرينبوده، تفاس یفاتتأل گونه ینمربوط به ا

آلوسی، ( المعانی روح ،)11/350 رازي، ابوالفتوح( الجنان روح و الجنان روض
 لفرقان)، ا3/70ابن عاشور، ( تنویروال التحریر ،)12/197طباطبایی، ( المیزان ،)7/327
اند.  بهره برده آنهاهم از  )11/143 یرازي،(مکارم ش نمونه و) 16/245صادقی تهرانی، (

در  ین. استا یخال یاتروا یلو تحل یبررس يجا یر،در تمام تفاس یباًوجود، تقر ینبا ا
 در( ود داردوج یثاحاد یلقب یندر استناد به ا یقابل تأمل يها که اشکال حالی است

  .)خواهد آمد یلبه تفص آنهاوارد بر  نقدهاي ها، نزول شأن تهافت بحث
 طور به سال چند تا ،بعثت از پس 6خدا آن است که رسول یثاحاد اصلی بحث
 یگرد یو بعض یکنزد یشاناز خو ی. در ابتدا برخپرداخت یم اسالم یند یغبه تبل مخفیانه

مسلمانان به تعداد قابل  ینکهتا ا کردند یم یهرا همرا یشانا آن حضرت خاص یاراناز 
 ینا یشتر. اما بکند یشد تا دعوت خود را علن مورمأ 6یامبرو پ یدندرس یتوجه

  .ندارند نظر مؤمنان، اتفاق ینتعداد و نام نخست مخفیانه، در مدت زمان دعوت یاتروا
 ؛1/377 قمی،( است مدت سه سال بوده ینطول ا ،یعهدر منابع ش یتیاساس روا بر

 است شده نقل 7صادق امام از روایت این نظیر نیز دیگر منابع در .)3/392بحرانی، 
قمی مشهدي،  ؛3/122فیض کاشانی، ؛ 3/32عروسی حویزي، ؛ 3/389بحرانی، (
 این طول ،7صادق منسوب به امام یثاز احاد یگرد یحال، در برخ ینبا ا .)7/162
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فیض  ؛3/31عروسی حویزي،  ؛3/389بحرانی، ( است شده ذکر مدت، پنج سال
  .)7/162قمی مشهدي، ؛ 3/122کاشانی، 

 در مخفیانه که در دوران دعوت یاشخاص ةحوز موجود در یاتروا گذشته، این از
 یث،از احاد ی. طبق بعضاند کرده یانب مختلفی مطالب اند، بوده6اکرم کنار رسول
 7یعلامام  آوردند، مانای حضرت آن نبوت به دعوت که از همان آغاز یتنها اشخاص

از  یگرد یدر برخ یاتروا گونه این .)2/253عیاشی، بودند ( 3خدیجهحضرت  و
فیض کاشانی، ؛ 3/31عروسی حویزي،  ؛3/389بحرانی، ( است شده هم نقل یرتفاس

نام  قمی، ابراهیم بن یکه عل حالی استدر  این .)7/162قمی مشهدي،  ؛3/122
از  برخی و) 1/377قمی، ( است آورده میان به یزرا ن حارثه یدبنابوطالب، جعفر و ز

عروسی ؛ 3/392بحرانی، ( اند کرده یتتبع ياز و یتروا ینهم در نقل ا یگرمفسران د
  .)7/163قمی مشهدي، ؛ 3/32حویزي، 

درباره طول  مشخصی که به عدد شوند می یافت احادیثی هم، سنت منابع اهل در
ثعلبی نیشابوري،  ؛14/47طبري، جامع البیان، ( اند نکرده اشاره مخفیانه مدت دعوت

 و )4/106سیوطی، الدر المنثور،  ؛4/473 کثیر، ابن ؛3/64بغدادي،  ؛3/67بغوي،  ؛5/355
البته  .)4/108سیوطی، الدر المنثور، ( اند گفته سخن سال پنج یااز چهار  یدبا ترد اینکه یا

 شوند می یدههم د یعهاز منابع ش برخی در اند، نکرده را ذکر معینی که عدد یثیاحاد
  .)3/122فیض کاشانی، ؛ 3/32عروسی حویزي، ؛ 3/391بحرانی، (

 هاي سال تعداد نظر از شده نقل یاتروا یانگذشت، با وجود اختالف م آنچه بر بنا
 کنند، یمدت را سه سال ذکر م ینکه طول ا یثیع احادوجممدر  پنهانی، دعوت ۀمرحل
حضرت  و 7یعلامام  یث،احاد یشترمطابق با ب ین،ا عالوه بر غالبند. یاتروا یربر سا

  اند. دوران بوده یندر ا 6یامبرپ یۀتنها همراهان اول ،3خدیجه
  
  حجر ةسور یاقس -2

 یاتآ یاققبل از دعوت آشکار، س یعلن یرغ ۀاز مفسران در اثبات وجود مرحل برخی
 المیزان یرصاحبان کتب تفس. دهند می قرار توجه مورد را حجر 94 یۀقبل و بعد از آ

 القرآن تفسیر فی الفرقان)، 13/71ابن عاشور، ( التنویر و یرالتحر)، 12/194طباطبایی، (
روش  این از) 5/390قرشی، ( یثالحد حسنا و) 16/247صادقی تهرانی، ( بالقرآن
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ا سوره ر ینا 99تا  85 یاتمجموعه آ ییاند. به عنوان مثال، عالمه طباطبا استفاده کرده
  :گوید یم یکدیگربا  آنهابا هم آورده و با استناد به ارتباط 

 یعتفر آنهابود که بر  ینحق هم هم و ،بر مطالب قبل است یعتفر )94 هی(آ یهآ ینا«
  »رسالت است... کردن یعلن ینهم یقتحق غرض از سوره در ینکها يشود، برا

 یۀدر آ ﴾کَفَینَاك الْمستَهزِئینَإِنَّا ﴿  ۀکه جمل گیرد یم یجهنت ینمفسر در ادامه چن ینا
 است ﴾...تُؤْمرُ  فَاصدع بِما﴿ ۀجمل بیان علت استهزاءکنندگان، وجود و حجر سوره 95

  .)12/194طباطبایی، (
 یدهعق هم طباطبایی با عالمه یراخ ۀدر نکت یزن یلیزح و تهرانی صادقی عاشور، ابن

از  6یامبردعوت را حفظ پ کردن یبر علن الهی ، علت امر95 یۀآ بر یدبوده، با تأک
  .)14/73زحیلی، ؛ 16/247صادقی تهرانی، ؛ 13/71ابن عاشور، ( کنند می یادشرّ مخالفان 

معتقد است که  برد، می بهره ثیحسن الحدا یردر تفس یاتآ یاقکه از س یزن قرشی
 نظر در ﴾الْمشْرِکینَ عنِ أَعرِض تُؤْمرُ و فَاصدع بِما﴿با  ﴾إِنَّا کَفَینَاك الْمستَهزِئینَ﴿جمله اگر 

که تا آن  شود یباشد، معلوم م یدر سه سال نخست قطع پنهانی دعوت و هدش گرفته
. )5/390قرشی، ( بود شده یلتشک ینآشکار شده و گروه مستهزئ يدعوت تا حد ،توق

 عبارت ريظاه تعارض متوجه خود او است، مفسر آشکار ینکه از کالم ا همان گونه
شده و تالش کرده آن را مرتفع کند،  پنهانی دعوت ۀبا مرحل ﴾إِنَّا کَفَینَاك الْمستَهزِئینَ﴿

  است. یامبرتوسط پ علنی دعوت ۀچرا که قاعدتاً استهزاء الزم
 ینکه به منظور رفع ا . چرایافتهم  یگريدر کالم مفسر د توان ینکته را م این

  :گوید یتعارض م
دعوت خود را  6خدا یامبرنبوت، پ آغازین سال سه طول در که چند هر«

بود. هر کجا او را  یدهخبر آن به گوش سران قوم رس یول داد، یانجام م یانهمخف
. معلوم بود که با آشکار شدن گفتند یناروا م نو سخنا کردند یمسخره م دیدند، یم

 یامبرپ ینگران عامل ینو ا گرفت یآنان شدت م هاي یها و دشمن دعوت، مخالفت
  )6/94جعفري، ( »بود.
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  صدع ةواژ ییداللت معنا -3
صدع،  ةواژ يذکر شده برا يمعنا یشترینب ،گذشت يکه در بحث لغو همان طور

بر مفهوم  یشترب یۀاز مفسران بر آن است که با تک یگرد برخی تالش. است کردن آشکار
 یندعوت بپردازند. بدموضوع  یلحجر، به تحل 94 یۀالفاظ آ یو اصطالح یواژگان

  .کنند می استناد» تؤمر«و » فاصدع«افعال  يلغو یشۀمنظور، به ر
 است کردن جدا و انداختن شکافتن، فاصله يمعنا در اصل به» صدع«، آنهانظر  از

بیضاوي،  ؛6/533طبرسی،  ؛2/590زمخشري، ؛ 6/355 ی،؛ طوس1/204ابن قتیبه، (
حق از باطل  کردن جدا ۀالزم آنها رسد می نظربه  اساس، این بر. )1/266شبر،  ؛3/217

  .اند دانسته 6خدا رسول ياز سو یغتبل يدر سخن و آشکارساز یحرا تصر
 ها را ذکر واژه یاحتمال یکه انواع معانینبا ا یراز صاحبان تفاس یبرخ یان،م ینا در

خود  یدگاهو د شتهدا یشتريب یهدعوت تک ياظهار و آشکارساز يمعنا ياما رو کنند، می
ابوالفتوح رازي، ؛ 3/68بغوي،  ؛5/355ثعلبی نیشابوري، ( دهند یم یحترج یگرانرا بر د

بیشتر گفت از نظر  توان یم یجهنت در. )2/405گنابادي،  ؛3/172شوکانی، ؛ 11/349
 6اسالم پیامبر نبوت آغاز از سال چند گذشت از پس حجر سوره 94 یۀآ ،مفسران

 بر وجود روشنی دلیل و شده نازل اسالم یند علنی یغتبل يبرا مناسب یطشرا یجادو ا
  آن حضرت است. پنهانی دعوت ۀمرحل

  
  مفسران یدگاهد نقد

 رسالت نخست يها در سال علنی غیر از مفسران بر وجود دعوت یاريبس گرچه
 توان یم متنی، برون و ن درونیبر قرا یهحال، با تک این با دارند، اصرار 6اکرم پیامبر

 ینتر مهمبه شرح  ،که در ادامه کرد پیدا مدت آن طول در آشکار ثبات دعوتبر ا یلیدال
  .پرداخت یمخواه آنها

   
  قبل و بعد يها با سوره يسازگارالف) نا
است که  هایی سوره مضمون با مفسران نظر تناسب خور تأمل، عدماز نکات در یکی

قبل از  ،نزول بترتی يها جداول و فهرست ۀاز نظر خود آن مفسران و به اتفاق هم
مسأله را  ینا قرآن، يها و سوره یاتاز آ یبرخ بررسی. اند شده حجر نازل ةسور
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گفته شد، طبق  این از پیش که همان طور است ذکر . قابلدهد می وضوح نشان هب
قرآن از نظر  سورة ینحداکثر پنجاهم یا ینچهارمو حجر پنجاه سورة مختلف، فهارس

به  توان یخصوص را م این در توجه قابل يها نمونه ینرت مهمبوده است.  نزول یبترت
  کرد:  یینتبزیر شرح 

  
  انذار يبرا 6یامبربه پ یدستور اله .1

 و ، انذار6اسالم یامبرو از جمله پ الهی يیادعوت انب يها از مشخصه یکی
 شده یانب مختلف يها صورت به قرآن يها از سوره یاريدر بس مسأله یناست. ا تبشیر
 و شده آغاز 6یامبرمدثّر که با خطاب به پ ةسور ییابتدا یاتعنوان مثال، آ . بهاست

 ؛42ابن الندیم، ( است شده نازل ةسور ینچهارم ر،مشهو یاتاز روا بسیاري با مطابق
؛ 10/612طبرسی،  ؛1/59سیوطی، االتقان فی علوم القرآن،  ؛1/9بغدادي، ؛ 7/142بیهقی، 

، آنها ینتر مهمبوده که از  یشانبه ا یدستورات ويحا، )90معرفت،  ؛1/102مالحویش، 
  .)2-1(مدثّر/ ﴾قُم فَأَنْذر *یا أَیها الْمدثّرُ﴿انذار است: 

ترس در  یجادهمراه با ا یزيابالغ چ یااعالم  يمعنا به انذار ی،شناس واژه ۀجنب از
قرشی،  ؛3/491طریحی،  ؛5/201، منظور ابن ؛797 اصفهانی، طرف مقابل است (راغب

 شده یانانذار ب یدد یدبا تفسیري، لحاظ به اما ،)12/75مصطفوي،  ؛7/42قاموس قرآن، 
 یق،تحق این در مطالعه مورد یراز تفاس برخی ساسا است. بر یمتوجه چه کسان آیهدر 

 نزدیک خویشان ،)5/173بغوي،  ؛4/359ابن جوزي، مفعول انذار، کفار مکه (
زمخشري، ( حضرت آن قوم ،)15/13آلوسی،  ؛14/13مشهدي، قمی ( 6پیامبر

؛ 30/697فخر رازي، ( بشر تمام ،)5/259بیضاوي،  ؛30/697فخر رازي،  ؛4/645
 یمانکه قبالً ا ـ یجهها به جز خد همه انسان یا) 15/130آلوسی،  ؛5/259بیضاوي، 
  .)29/275ابن عاشور، ( باشد یم ـ آورده بود

 ةسور ینسومو حداکثر چهل یا ینهفتمو (چهلشعراء  ةسور 214چون  یاتیآ محتواي
 نازل شده) ةسور ینچهارمو پنجاه حداکثر یا ینوهشتم سبأ (پنجاه سورة 28 و )شده نازل

 وما أَرسلْنَاك إِالّ﴿ ،)214(شعراء/ ﴾وأَنْذر عشیرَتَک األقْرَبِینَ﴿مطلب است:  ینا یدمؤ یزن
  .)28(سبأ/ ﴾ا ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَکَافَّۀً للنَّاسِ بشیرًا ونَذیرً
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، 6یامبرخود بر پ یاتآ ینبا نزول نخست که خداوند یافتدر توان یم ینجاا از
دعوت آن حضرت از  ینامر فرموده است. بنابرا یشو ابالغ دعوت خو یامرا به ق یشانا

  ندارند. یتناسب یپنهان یغتبلبا  یاتآ ینبوده و ظاهر ا یعلن بعثت يابتدا يها همان سال
 و نزول نشأ ةعمد یاتبر خالف رواـ  مدثّر را ةاگر نزول سور یحت نگاه، ینا با

حجر  سورة 94 یۀآ یم،بدان یوح ۀسال فترت سه ةپس از دورـ  اغلب مفسران دیدگاه
دالّ بر آن، مورد سؤال قرار  یاتدر دعوت نبوده و روا یديجد ۀمرحل کنندة آغاز

 ةسور یاتاز نزول آ یشپ علنی دعوت ،مدثر ةسور یاتچرا که در واقع طبق آ ؛گیرد یم
  حجر آغاز گشته بود.

 39 یۀآ کند، می امر کفاربه  هشدار به را 6خدا که رسول یاتیاز آ یگرد یکی
   .﴾هم ال یؤْمنُونَوأَنْذرهم یوم الْحسرَةِ إِذْ قُضی األمرُ وهم فی غَفْلَۀٍ و﴿است:  یممر ۀمبارک ةسور

دارد تا مشرکان، کفار  مأموریت 6خدا رسول یه،آ ینمفسران، مطابق با ا یدةعق به
طبري، ( دهد بیم است، حسرت که همان روز یامتقوم خود را نسبت به روز ق یا مکه و

مالحویش،  ؛6/48میبدي، : 6/795طبرسی،  ؛3/132ابن جوزي،  ؛16/66جامع البیان، 
 الهی با امر 6یامبرپ مخفیانۀ به دعوت مفسران یناعتقاد ا اما. )16/98ی، زحیل ؛2/156

انذار با اظهار و  ةواژ يسو، معنا یکچرا که از  ؛یستسازگار ن یهآ ینبر آن حضرت در ا
توجه به زمان نزول  ،یگرد يو از سو ،مخفیانه نه با دعوت ،تناسب دارد یغصراحت در تبل

 مکی يها وچهارم سوره چهلم تا چهل یفرد رر بوده و دحج ةکه قبل از سور یممر ةسور
طبرسی،  ؛1/59سیوطی، االتقان فی علوم القرآن،  ؛1/9بغدادي، ؛ 42ابن الندیم، قرار دارد (

موظف  ،مکی عهد لیاوا از 6خدا که رسول دهد می نشان ،)1/287جابري،  ؛10/612
  .است بوده آشکار به دعوت

  

  6یامبره پمشرکان ب نارواي يها تهمت. 2
 پنهانی، دعوت ۀمفسران نسبت به وجود مرحل یدگاهدر قبول د یدترد دالیلاز  یکی

 ينازل شده و حاو مکی عهد ابتدایی يها است که در سال یاتیبه آ آنها توجهی کم
 ۀاز مواجه یتحکا یاتآ ینا محتواي .است بوده 6خدا رسول بر متعدد اتهامات

 خواندن ساحر با اسالم که چگونه دشمنان دهد می نشان و کفار و مسلمانان داشته
 یهمخالفت خود را عل قرآن، آیات پنداشتن و شعر یشاندانستن ا مجنون یا 6پیامبر
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 ینکه ا یمشرکان کند یروشن م یاتآ گونه ین. تأمل در اکردند می اعالم جدید یینآ
 یماصول تعال کامل از طور به گرفتند، می کار هب 6خدا مبارزه با رسول يحربه را برا

 علنی یغدر تبل یشانتالش ا یبر آن حضرت آگاه بوده و اطالعات خود را در پ یانیوح
  .بودند آورده دست هب یند

خود  نظر یاآن است که گو نامفسربرخی  یدگاهد ،یاتآ ینا دربارة توجه جالب نکتۀ
 توجه بدون ورعاش عنوان مثال، ابن . بهاند برده یاد را از 6یامبرپ پنهانی دعوت ةدربار

اول  یۀدر آ 6یامبرعلت خطاب به پ مخفیانه، اعتقاد به دعوت ةدربار دیدگاهش به
با آن حضرت پس از  الهی آمیز مالطفت یانب را ﴾الْمزَّملُ هاأَی یا﴿مزّمل:  ۀمبارک ةسور

قلم  ةاز سور یاتیمزّمل پس از آ ةسور ي،. از نظر وداند یاز اتهام جنون م یشانا یناراحت
وإِنْ یکَاد الَّذینَ کَفَرُوا لَیزْلقُونَک ﴿مشرکان اشاره کرده است:  يها نازل شده که به تهمت

او  ینبنابرا .)29/240 ابن عاشور،) (51(قلم/ ﴾بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذّکْرَ ویقُولُونَ إِنَّه لَمجنُونٌ
 ییمربوط به دوران ابتدا 6پیامبر خواندن نونکه مج دارد می یانب یرمستقیمغ طور به

 ینا آیات یرتفس دامۀدر ا ین،ا است. عالوه برایشان بوده آغاز دعوت  بعثت و همزمان با
نماز شب را اشتغاالت آن حضرت در روز دانسته  به 6یامبربه پ یهسوره، علت توص

. )246، هماناست (و محاجه با مشرکان بوده  یند یغ، دعوت مردم، تبلآنها ۀجمل که از
 این بر و داشته اظهار مشابهی نظر نیز نمونه و القرآن هدي من البیان، مجمع تفاسیر صاحبان

  .)25/176، شیرازي  مکارم ؛17/26مدرسی،  ؛10/570طبرسی، ( اند کرده یدتأک مطلب
 آن به کذب و سحر دادن با مشرکان و نسبت 6یامبرپ یاروییرو بحث از در

 سورة 94 یۀمضمون قبل از آ یننازل شده با ا یاتاز آ یگرد یخبر مالحظۀ حضرت،
وعجِبوا أَنْ جاءهم ﴿، )24(مدثّر/ ﴾فَقَالَ إِنْ هذَا إِال سحرٌ یؤْثَرُ﴿: رسد می نظر به يحجر ضرور

رٌ کَذَّاباحذَا سرُونَ هقَالَ الْکَافو منْهم رنْذینَ کَ﴿، )4(ص/ ﴾مقَالَ الَّذو افْتَرَاه ذَا إِال إِفْکفَرُوا إِنْ ه
علَیه بکْرَةً  یوقَالُوا أَساطیرُ األولینَ اکْتَتَبها فَهِی تُملَ* وأَعانَه علَیه قَوم آخَرُونَ فَقَد جاءوا ظُلْما وزورا

  .)5-4(فرقان/ ﴾وأَصیال
 یینحجر در تب ةسور با آنهانزول  یبترت یسۀو مقا یاتآ ینا يمحتوا یبررس گرچه

مسأله، با  یندارد، اما ظاهراً مفسران بدون توجه به ا يدعوت نقش مؤثر یفیتک یمنطق
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قبل و بعد از آن، به نگارش  یاتآ یاقحجر و حداکثر با کمک س 94 یۀآ ظاهره استناد ب
  اند. هخود فراهم نمود يها را در نوشته ید تعارضاتیجاا ینۀآورده، زم يرو یرتفاس

 يهمجوار آن، به ماجرا یاتمدثّر و آ ةسور 24 یۀآ یلذ یرتفاس یعنوان مثال، در برخ به
 6یامبردر مقابله با پ یمیاتخاذ تصم يبرا آنها ۀتجمع مشرکان در دارالندوه و مباحث

فیض کاشانی، ؛ 10/583طبرسی، ؛ 4/649زمخشري، ؛ 3/393قمی، شاره شده است (ا
 یناز ا یبرخ یحتصر ماجرا که به این .)23/210فضل اهللا، ؛ 93 و 20/86طباطبایی، ؛ 5/247

از مضمون کالم  یمشرکان با آگاه دهد یدوران دعوت رخ داده، نشان م يمفسران در ابتدا
ساحر  یا ررا شاع 6یامبرآن با اشعار شاعران و سخنان کاهنان، پ یسۀو مقا یاله
 آن بر حجر 94 یۀآ یلمفسران ذ ینکه ا يمسأله با دعوت سرّ یناست ا یهی. بدخواندند یم

  تناسب ندارد. ورزند، یم تأکید
ختم  ینجامخالفان به ا يها العمل عکس دهد یمدثر نشان م ةسور یاتآ یاقس بررسی

از کفار با مراجعه به افراد خبره، از  یگروه یکه حت رود یم یشپ ییبلکه تا جا ،شود ینم
گونه  ینکنند. بدون شک ا يقرآن داور یاتودن آسحر ب یاشعر  ةدربار خواهند یم آنها

 يبوده و مشرکان از محتوا یکه دعوت، علن شود یم یمربوط به زمان ها رنامهاظهار نظرها و ب
نه چگونه ممکن است  گرو ،اند خبر بوده با یاديمردم تا حد ز یشآن در گرا یرقرآن و تأث

رسول  يها بودن از مجاهدت برخ یو ب 6یامبربدون اطالع از ارتباط قرآن با دعوت پ
  ؟یندنما یفصورت توص یناسالم، آن حضرت را بد یند یغدر تبل 6خدا

  

  6یامبرمشرکان با پ هاي یريدرگ. 3
ها و  ، به اتهام6اسالم پیامبر و خدا کفار و مشرکان در برابر کتاب مخالفت

آشکار به  طور بهاقدامات،  ینعالوه بر ا آنهابلکه  ،افراد منحصر نبود ینسخنان باطل ا
تا  9 یات. آپرداختند یخدا و رسولش م یاترفتار مستکبرانه در برابر آ یغو تبل یشنما
عبدا إِذَا * یأَرأَیت الَّذي ینْه﴿: دهد ینشان م یخوب هرا ب وضوعم ینعلق ا ۀمبارک ةسور 18

أَلَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه * یأَرأَیت إِنْ کَذَّب وتَولَّ* يقْوأَو أَمرَ بِالتَّ* يالْهد یأَرأَیت إِنْ کَانَ علَ* صلَّی
  .﴾سنَدع الزَّبانیۀَ *فَلْیدع نَادیه *نَاصیۀٍ کَاذبۀٍ خَاطئَۀٍ* کَال لَئنْ لَم ینْتَه لَنَسفَعا بِالنَّاصیۀِ *يیرَ

و در  آمده میان و علت آن سخن بهنوع انسان  یانگريطغ از یی،ابتدا یۀآ سه در
از  یآنچه در برخ مطابق با شده است. ذکر یبعد، چند مصداق از انسان طاغ یۀشش آ
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و  يگر یاغیافراد بودند که با  گونه یناز ا یره،مغ یدبنول یاابوجهل  آمده، یرتفاس
شوند  یشانهمراهان ا یا 6خدا رسول خواندن قصد داشتند مانع از نماز یسرکش

 ؛8/422ابن کثیر،  ؛10/782طبرسی،  ؛30/163طبري، جامع البیان، ؛ 2/430، قمی(
  .)5/697بحرانی،  ؛6/369سیوطی، الدر المنثور، 

گردد، نشان  یحجر برم 94 یۀل دوران بعثت و قبل از نزول آیماجرا که به همان اوا این
 یا یهولمؤمنان او  6رسول خدا ياز احکام اسالم از سو یبرخ یعلن ياجرا دهد یم

 یبترت ۀمخالفان شده است. مالحظ ياز سو ییها العمل عکس ینخبر آن، منجر به چن انتشار
 ینموضوع مؤثر است. بر ا ینا یینتب ی، در چگونگآنهاها و دقت در مضمون  نزول سوره
آن،  یاتآ یگرعلق با د ةاول سور یۀدر نزول پنج آ یزمان ۀبا فرض وجود فاصل یاساس، حت

  قابل اثبات است:  یقاز همان آغاز بعثت به چند طر یعلنوجود دعوت 
 یتحکا آنهاهم  علق، از نزول پشت سر ةسور یاتآ یقیتشابه آهنگ و موس اوالً

به  6 یاتگفت، آن است که نزول آ توان یباره م ینکه در ا یزيچ یتنها ین. بنابراکند یم
  رخ داده است. یدوران مک نخست يها قبل و در همان سال یاتاندك از آ ۀبعد با فاصل

 یدحجر بع ةعلق، امکان نزول آن پس از سور ةسور یاتآ یاقبا توجه به س ثانیاً
علق آمده،  ةسور آن در ۀمشرکان با مسلمانان که نمون يرو برخوردها ینااست. از

  دعوت اتفاق افتاده است. یۀم بعثت بوده و در مراحل اولسال سو مربوط به قبل از
 ةسور از یشپ ،نزول یبترت يها قرآن که مطابق با فهرست یگرد يها رهدر سو ثالثاً

به موضوع  ،)یونسسراء و افرقان،  یامت،کافرون، نجم، ق ةسور یرنظ(اند  حجر نازل شده
 یآگاه یانگرمسأله نما یناشاره شده است. ا آنها یاروییکفار و مسلمانان و رو یريدرگ

با آن حضرت و  آنها یواکنش تقابل یجهنت و در 6پیامبر یممخالفان از اصول تعال
  بعثت است.ابتداي مرتبط در همان  یاتنزول آ

سوره  94 یهبا آ آنهاآن و ارتباط  یاتدرباره زمان نزول سوره علق، مضمون آ آنچه
عنوان  صادق است. به یزقرآن ن يها و سوره یاتاز آ یگريشد، در موارد د یانحجر ب

تا  ینهشتمو یسوره فرقان (س 9تا  7 یاتر در آبه مسأله تمسخ توان ینمونه م
موضوع جدال مشرکان با رسول  یگر،د شاهد) اشاره کرد. یمک ةسور یندومو چهل



 

 

49 

مبر
 پیا

انی
 پنه

وت
 دع

وره
ی د

رس
بر

6  

 )یمک يها سوره ینتا پنجاهم ینششمو سراء (چهلا ةسور 95تا  90 یاتدر آ 6خدا
  .کشد یدعوت را به نقد م یپنهان ۀمفسران نسبت به وجود مرحل یدگاهاست که د

  

  دشمنان هاي یدعوت به صبر در مقابل کارشکن .4
نازل شده در  یاتاز آ يا در مقابل مخالفان در پاره 6یامبرپ يبه بردبار توصیه

فَاصبِرْ لحکْمِ ربِّک وال تَکُنْ کَصاحبِ الْحوت إِذْ ﴿قلم  ةسور 48 یۀمانند آ ی؛عهد مک يابتدا
کْظُومم وهى ول مزّ ةسور 10 یۀ، آ﴾نَادیال﴿ممرًا ججه مرْهجاهقُولُونَ وا یلَى مبِرْ عاصیۀ، آ﴾و 

تحت فشار  يها از نشانه یکی یگر،د یاتاز آ یاريو بس ﴾ولرَبِّک فَاصبِرْ﴿مدثّر  ةسور 7
  بوده است. یشانمشرکان با ا ۀو مقابل 6یامبربودن پ

 یات،روا یشترکور که مطابق با بمذ يها نزول سوره یببه ترت یتبا عنا ین،بر ا عالوه
بغدادي، ؛ 7/142بیهقی، ؛ 42ابن الندیم، اند ( نازل شده يها سوره ینتا چهارم یندوم

 90 ،1/75مالحویش، ؛ 10/612طبرسی،  ؛59/ 1سیوطی، االتقان فی علوم القرآن،  ؛1/9
 ةسور ینپنجاهم یفرد که حدوداً در حجر ةنزول سور یبترت آن با مقایسۀ و )102 و

و  6یامبرپ یعلن یغاتسفارش به صبر به دنبال تبل رسد یم است، به نظر یمک
  دعوت صورت گرفته است. یطبازتاب آن در مح

مفسران موافق با دعوت  هاي یلتحل يال هالب در یحت توان یرا م یبرداشت چنین
حقی  ؛5/381شوکانی،  ؛10/571طبرسی، ؛ 30/689فخر رازي، ( دست آورد هب یزن یپنهان

 در ییکه عالمه طباطبا چنان. )29/195زحیلی، ؛ 20/66طباطبایی، ؛ 10/213بروسوي، 
واذْکُرِ اسم ربِّک وتَبتَّلْ ﴿ 9و  8 یاتآ یاقبا توجه به س، مزّمل ۀمبارک ةسور 10 آیۀ سیرتف

دهم و  یۀآکه  گیرد یم یجهنت ﴾وکیال رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ال إِلَه إِال هو فَاتَّخذْه *إِلَیه تَبتیال
رو معتقد  یناعطف شده است، از ﴾یالًفَاتَّخذْه وک﴿ ۀدر جمل» فاء« بعد آن بر مدخولما

  :شود یم ینچن یهآ ياست معنا
و با  گویند یاست که بر آنچه م ینگرفتن او ا یلوک هکه الزم یربگ یلخدا را وک«

و جنون متهم  يکهانت و شاعر یلاز قب يورو استهزا کرده، به ام یتآن، تو را اذ
  )20/66طباطبایی، .» (یصبر کن خوانند، یم یناول یرنموده، قرآن را اساط

از  یبه نوعو مشرکان،  6رسول خدا ینب یريکه درگ یافتدر توان یم ینجاا از
کرده است.  یهرا به صبر توص 6یامبرپ ،بعثت وجود داشته که خداوند يهمان ابتدا
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در سه سال اول رسالت  6یامبربودن دعوت پ یسأله با اعتقاد به مخفم یناما ا
 یعلن یرو دعوت غ منطبق نیستکه هنوز با مخالفت مشرکان مواجه نشده،  یشخو

  .برد یسؤال م یررا ز یشانا
مالحظه کرد  یاتاز آ یبرخ یلذ ،یگرد یردر تفاس توان یاظهارات را م ینا مشابه

؛ 238و  17/68 ،؛ فضل اهللا7/362 ،5/211 طبرسی، ؛29/250 ،19/80 ابن عاشور،(ر.ك: 
؛ 268 و 4/261ابن کثیر، ؛ 323 و 17/310فخر رازي،  ؛7/489 احسن الحدیث، قرشی،

 و 10/133طباطبایی،  ؛34-12/31 ،287-11/285زحیلی،  ؛222-220 ،6/189آلوسی، 
  .)21/327صادقی تهرانی، ؛ 8/460، 25 و 5/2مدرسی،  ؛15/232، 158-162
  

  قرآن با مشرکان یعلن یاروییرو. 5
 طور بهاست که  یاتیدوران رسالت، آ يبودن دعوت از همان ابتدا یواضح علن دالیل از
 يها از سوره یکی. کند یم یانرا ب آنهااشتباه عقاید مشرکان را مخاطب قرار داده،  یممستق

مشرکان با رسول  ۀاز مواجه یحاک آنها يحجر نازل شده و محتوا ةکه قبل از سور یمک
 یبترت يها سوره در فهرست یننجم است. ا ةشان بوده، سوریاصحاب ا یا 6خدا

؛ 7/142بیهقی، ؛ 42ابن الندیم، دارد ( سوره قرار ینوسوم یستتا ب یستمینب یفنزول، در رد
  .)1/98جابري،  ؛1/190مالحویش،  ؛10/612طبرسی،  ؛1/59، سیوطی، االتقان؛ 1/9بغدادي، 

که با  يبرخورد تند ةمخاطب متعدد و مشاهد ضمایرسوره،  ینا یاقس یبررس با
رخ  یسوره در دوران دعوت علن ینا یاتمشرکان شده است، روشن است که نزول آ

الالَّت و  یتُمأَفَرَأَ﴿سوره کامالً مشهود است:  ینا 23تا  19 یاتمسأله در آ ینداده است. ا
إِالَّ  یإِنْ ه* یزيتلْک إِذاً قسمۀٌ ض* یأَلَکم الذَّکرُ و لَه الْأُنْث* يأُخْرالْ الثَۀَو مناةَ الثَّ* يالْعزَّ

مس ماءوهاأَسلْطانٍ إِنْ  یتُمنْ سبِها م ما أَنْزَلَ اللَّه آباؤُکمو ونَأَنْتُمما إِالَّ یتَّبِع الظَّنَّ و ويتَه  و الْأَنْفُس
  .﴾يبهِم الْهدمنْ ر جاءهم دلَقَ

 یدةیها را زا مشرکان را مخاطب خود قرار داده، پرستش بت یات،آ یندر ا خداوند
  .کند یرا اظهار م آنها یخرافعقاید نموده و بطالن شرك و  یمعرف آنهانفس  يهوا

حال اعالم  ینو در ع یشخوعقاید با کفار، اظهار  6یامبرپ یاروییبر رو یاله امر
نازل شده در  يها است که در سوره يمشرکان، از موارد یانحراف هاي یشهاند یرشعدم پذ

 ین،چهاردهم ،اساس اقوال مختلف کافرون که بر ةسور ي. محتواشود یم یدهبعثت د اوایل
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بیهقی، ؛ 42ابن الندیم، نازل شده در مکه است ( ةسور ینحداکثر هجدهم یاو  ینهفدهم
 ینا، )1/174 یش،حو؛ مال10/612طبرسی، ؛ 1/59، سیوطی، االتقان؛ 1/9بغدادي، ؛ 7/142

أَنْتُم عابِدونَ  وال* أَعبد ما تَعبدونَ ال* الْکافرُونَ هاأَی یا قُلْ﴿: دهد یوضوح نشان م هموضوع را ب
  .﴾ینِد یول ینُکملَکم د *أَعبد أَنْتُم عابِدونَ ما وال* عبدتُّم وال أَنا عابِد ما* أَعبد ما

 ةسور 36تا  31 یاتمفسران به ارتباط مضمون و زمان نزول آ یشترب ییاعتنا بی
 یگرد يها از مثال ،یدر طول دعوت علن 6یامبرمخالفان پ يها العمل با عکس یونس

زمخشري، ؛ 10/139 رازي، الفتوح؛ ابو5/370طوسی، خصوص است (ر.ك:  ینا در
 ؛11/303فضل اهللا، ؛ 10/50طباطبایی،  ؛3/35مالحویش، ؛ 17/247فخر رازي، ؛ 2/345

  .)8/285، شیرازي مکارم
  
  یمربوط به دعوت پنهان یاتروا ينااستوار ب)

 توان یاست که تا چه اندازه م ینتوجه نمود، ا یدبا یاتکه در بحث روا ینکات مهم از
 ینسلسله سند ا یاآ استناد کرد؟ 6یامبردعوت پ یعلن یرغ ۀدر اثبات وجود مرحل آنهابه 
داشت که  یناناطم توان یکامل قابل اعتمادند؟ تا چه حد م طور به آنهاو مضمون  یاتروا

  نشده است؟ یاناهل سنت ب یاتاز روا یرپذیريعه با تأثیش یثاحاد يمحتوا
 ینب یاريکه با تهافت و تعارض بسبیان شد شأن نزول  یاتبحث مربوط به روا در
 یانهمدت زمان دوره مخف ،یثاز احاد یاريبس ینکه. با ایممواجه هست آنها ینمضام

مدت تا پنج سال ذکر  ینا یات،از روا یگرد یاند، در برخ دعوت را سه سال نقل کرده
نازل شده و  یاتو حجم آ یخیتار یعوقا اتمطلب با توجه به مسلّم ینشده است. اما ا

شأن  یانگفت تهافت م یدع باوجمم. در یستوجه معقول ن یچشهر مکه، به ه یکوچک
 .در نظر گرفت یاتروا ینا ینب یقدر مشترک توان یم یسخت هاست که ب يقدر ها به نزول

 لّممس یقمضمون با حقا ینگاه ا آن ید،رس یقدر مشترک یناگر بتوان به چن یالبته حت
در خصوص شأن  یگرمتعدد د یاتروا یزحجر و ن ةاز سور یشنازل شده پ يها سوره
از همان آغاز نزول  6یامبربودن دعوت پ یتام بر علن که داللت یاتآ ینا يها نزول

  دارد، در تعارض خواهد بود. یوح
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  دعوت پیرامون چگونگیمحمد عزّه دروزه  دیدگاه
خصوص، داللت  ینشده در ا یتروا یثو احاد یاتآ يمعتقد است محتوا دروزه

اسالم  ینه دطور آشکار مردم را ب از ابتدا به 6پیامبر اکرمامر دارد که  ینبر ا يقو
 یانم یلفظ یرياز درگ ییها به صحنه ،نظر خود ییداست. او در تأ خوانده یفرا م

دوران  اوایلکه در ارتباط با  کند یاسالم اشاره م یخدر تار 6مشرکان و رسول خدا
دعوت مانند قلم، مزّمل،  یۀمتعدد مربوط به مراحل اول يها نزول قرآن بوده و در سوره

  اعون و کافرون آمده است.مدثّر، تکاثر، م
ابن  یرو تفاس» یهالحلب ةیرس«در کتاب  یخیتار یاتبه روا یتعنا باره با یندر ا دروزه

پس از گذشت  یحجر که بر آغاز دعوت علن ۀمبارک ةسور 94 یۀآ یلذ يو بغو یرکث
 یابن هشام از برخ یرةموجود در س یاتروا یزو ن کند، یداللت م یاز دعوت پنهان یمدت

خود  ینیاعمال د توانستند یدوران نزول، نم اوایلدر  انمضمون که مسلمان ینبا ا یبصحا
بزرگان عرب، اسالم آوردند  یگرعمر و د ینکهمانند نماز را در مأل عام انجام دهند تا ا

  جمع کند: گونه ینا یخیتار يها نظر خود و گزارش ین)، تالش کرده ب1/322دروزه، (
را در نماز  یاطدانست که جانب احت می الزم اصحابشاز  یتحما براي 6یامبرپ«

با  ین. و اکرد یآشکار دعوت م طور بهکند. اما مردم را  یترعا آنها و اجتماع با
  »به خدا و رسالتش متناسب است. 6یامبرپ یمانهدف دعوت و ا

علق  ةاول سور یۀآ پنجاز نزول  یبعد از مدت یاتآ ینکه ا کند یم یاندر ادامه ب وي
 6که رسول اهللایناز قرآن که شامل امر به دعوت بوده و بعد از ا ییها زول بخشو ن

که رسول  شود یمتذکر مرو  ازاین کرده، نازل شده است. يدوران را سپر یناز ا یدتم
 یینرا به آ آنهاارتباط با مردم نموده،  برقراريدوره، شروع به  یندر طول ا 6خدا

 آنها يبرا شده، یم یقرآن بر او وح يها و سوره اتیو آنچه از آ خوانده یاسالم فرا م
  .)همان( است کرده یتالوت م

 یهتک یانهکه بر دعوت مخف یاتیکه منظور از روا گیرد یم یجهنت یبترت ینبد او
که ـ  آنهااز  یتبه قصد حفظ جان اصحاب و حما 6دارند، آن است که رسول اهللا

 یاط، احتـ داشتند ظلم و ستم دشمنان قرارو در معرض  هبود از فقرا و ضعفابیشتر آنها 
 یزپره یجمع و دسته یطور علن خواندن به نمازفرموده و از آنان خواسته است که از 
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 یچکه آن حضرت به ه یستسخن بدان معنا ن ینکه ا کند یم یادآوري حال ینکنند. با ا
 این دروزه .)413، 323-322همان، ( است کرده یدعوت خود را آشکار نم یقیطر
 ینا یرتفس ۀدر ادام يو .)4/61، همان( آورد یحجر هم م ةسور 94 یۀآ یلرا ذ یلتحل

و استمرار آن حضرت در  6یامبرپ یتتثب يکه دستور مذکور برا کند یم یدتأک یهآ
دروزه معتقد است که امر خداوند  ینشده است. بنابرا یانخدا ب يدعوت کردن به سو

بوده  یريبلکه غرض، تداوم مس ،نبوده آنهااوز بر تج یاغفلت نسبت به مشرکان  يبرا
  .)62همان، عهده داشته است ( خود بر یتانجام مأمور رکه د

احتمال داد که منظور دروزه آن است که  توان یم ،گفته شد یزچنانچه قبالً ن بنابراین
و پس از  پرداخت یمستمر و به نحو آشکار به دعوت مردم م طور بهتا آن زمان  یامبرپ

و رسالت خود کرده  یروند را ط ینموظف شد هم یزحجر ن ۀمبارک ةسور 94 یۀنزول آ
  را به اتمام رساند.

با  یسهمحمد عزه دروزه در مقا یدگاهد رسد یتوجه به آنچه گذشت، به نظر م با
کرد که  یدتمج ياز و یدبابت با ینتر بوده و حداقل از ا مفسران قابل قبول یرسا یدگاهد

حجر شده و  ةسور 94 یۀو لغو آن با آ یانهو تعارض اعتقاد به دعوت مخفمتوجه اشکال 
  است. دهباز کردن گره آن تالش کر يبرا

 یشاهد قابل قبول چرا که اوالً رسد، یکامل به نظر نم یزن يو یدگاهحال، د ینا با
ارائه نکرده است.  یانهبه عبادت مخف آنها یتنبودن اسالم صحابه و مأمور یعلن يبرا
اجتماع با  یلدر تشک 6یامبرپ ياز سو یاطاحت یتبر رعا یمبن ياعتقاد ورو  ایناز

 یامبرحجر خطاب به پ ةسور 94 یۀلفظ و ظاهر آ یاًندارد. ثان یصحابه، گواه روشن
کردن دعوت  یعلن يمعنا به تواند یو درباره امر بر ادامه دعوت است و نم 6اسالم

قرآن و  یو مدن یمک یاتآ ۀمجموعهمه، توجه به  ینا با شود. یاصحاب تلق
 ةروشن کنند تواند یم ،یامبرندپ یغیتبل هاي یوهش نیکه مب یاتیبا آ ییآشنا خصوص به

  مورد بحث باشد. یۀآ یقمضمون دق
  

  برگزیده دیدگاه
که  دهد ینشان م نازل شده قبل از آن يها از سوره یاريحجر و بس ةسور سیاق

دعوت  یحو صر یعلن طور بهز همان ابتدا به نبوت، ا یدنپس از رس 6رسول خدا
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در فشار بوده است.  یشمشرکان و سران قر ياز سو ،خود را آغاز کرده و در مقابل
 یۀو قرآن که در عبارات قبل از آ 6بریاماز پ آنها اشتباهمشرکان و تصور  يها تهمت

ان با مخالف 6یامبرپ یريآلود مکه و درگ شرك ۀجامع يفضا شود، یم یدهحجر د 94
وقَالُوا یا أَیها الَّذي نُزِّلَ علَیه الذّکْرُ إِنَّک ﴿: گذارد یم یشبعثت به نما ییابتدا يها را در سال

  .)7-6(حجر/ ﴾إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ لَو ما تَأْتینَا بِالْمالئکَۀِ* لَمجنُونٌ
 یاندر جر یشانا ییاو آرمانگر 6رسول اهللا یروح هاي یژگیو یگر،د يسو از

جاست که ین. اکند یرا بر دوش آن حضرت مضاعف م یتولؤمس ینبار سنگ یت،هدا
 يخاطر و دلدار يمنظور تسال هآمده، ب یشپ یتخداوند متعال با توجه به موقع

عطا  یشانرا که به ا ییها و نعمت کرده را به صبر و ثبات سفارش یشان، ا6یامبرپ
ولَقَد أَرسلْنَا منْ قَبلک فی شیعِ  *ا نَحنُ نَزَّلْنَا الذّکْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَإِنَّ﴿: گردد یم یادآور ،شده

ولَقَد آتَینَاك سبعا منَ ﴿، )11-9(حجر/ ﴾وما یأْتیهِم منْ رسولٍ إِال کَانُوا بِه یستَهزِئُونَ *األولینَ
ال تَمدنَّ عینَیک إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجا منْهم وال تَحزَنْ علَیهِم واخْفض  *الْعظیمالْمثَانی والْقُرْآنَ 

  .)88-87(حجر/ ﴾جنَاحک للْمؤْمنینَ
 عنِ أَعرِض تُؤْمرُ و فَاصدع بِما﴿ یۀمقدمات، خداوند با نزول آ یناز ذکر ا پس

استوار و  يها از مخالفان، با قدم یمتا بدون ترس و ب کند یم یهتوص یامبرپ هب ،﴾الْمشْرِکینَ
گفت هدف از  توان یاساس، م ینصراحت اظهار کند. بر ا را به یاله یامتمام، پ یتقاطع

  دعوت بوده است. یرمس ۀدر ادام 6یامبرپ یتتثب یه،آ یننزول ا
و از آن در  کار برده هب یدو جد یماست که مفسران قد یاصطالح یت،تثب اصطالح

 گردد یاصطالح البته به خود قرآن باز م یناند. ا سود برده یاتاز آ یبرخ یرتفس
 یغتبل يبرا 6یامبرپ یتتثب یفۀقرآن، وظ یاتاز آ یقابل توجه ۀمجموع .)32(فرقان/

دست  یناز ا ییها نمونه یر،ز یاتدارند. آ برآن را در ياسالم و دعوت مردم به سو یند
  اند:  حجر نازل شده ةقبل از سور آنها یکه تمام اشندب یم

  )112(هود/ ﴾فَاستَقم کَما أُمرْت ومنْ تَاب معک وال تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ﴿
  )105/یونس( ﴾وأَنْ أَقم وجهک للدّینِ حنیفًا وال تَکُونَنَّ منَ الْمشْرِکینَ﴿
  )6(نمل/ ﴾ک لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ منْ لَدنْ حکیمٍ علیمٍوإِنَّ﴿
 فَستُبصرُ و *وإِنَّک لَعلى خُلُقٍ عظیمٍ *وإِنَّ لَک ألجرًا غَیرَ ممنُونٍ *ما أَنْت بِنعمۀِ ربِّک بِمجنُونٍ﴿

  .)6-2(قلم/ ﴾بِأَیِّکُم الْمفْتُونُ *یبصرُونَ
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منظور  به ﴾تُؤْمر فَاصدع بِما﴿ که عبارت رود یآنچه گفته شد، احتمال آن متوجه به  با
 ۀمردم نازل شده و داللت بر مرحل یتدر امر هدا یشانا یتو تثب 6یامبرپ يدلدار

 یگرين از وجود احتمال دیاز قرا یحال، برخ یناز ابالغ دعوت ندارد. اما در ع يا یژهو
  .دهند یخبر م ت،یسن یهنظر اینارتباط با  یکه ب

 دالوصفایز ۀکه از عالق ییمظهر مداراست؛ مدارا نمایاند، یکه قرآن به ما م پیامبري
 یانه از سر ضعف و  6یامبرحالت در پ ین. ایزدخ یبندگان برم یتبه هدا انشای

است.  یتهدا یقتمغز مخاطبش به حق جلب متکبران خشک يبلکه برا ی،خواه منفعت
 یاد »یمخلق عظ«است که قرآن از آن به  6رسول اهللا یژةالق واخ یزمدارا ن ینمنشأ ا

مشرکان، اهل کتاب و منافقان  یرويرا از پ6یامبرکه پ یاتیآ یکرده است. تمام
 یندر ا .)272نژاد، (ر.ك: احمد درك کرد یژگیو ینبا کمک ا توان یاند، م حذر داشتهبر

  : داشاره نمو آیات زیربه  توان یباره م
 بِتَابِعٍ تَیت الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب بِکُلِّ آیۀٍ ما تَبِعوا قبلَتَک وما أَنْت بِتَابِعٍ قبلَتَهم وما بعضُهمولَئنْ أَ﴿

منَ الظَّالإِذًا لَم لْمِ إِنَّکنَ الْعم كاءا جم دعنْ بم مهاءوأَه تعنِ اتَّبلَئضٍ وعلَۀَ بب145(بقره/ ﴾ینَق(  
﴿اللَّهو الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِنْ لَمو بِّکنْ رم کا أُنْزِلَ إِلَیّغْ ملولُ با الرَّسها أَینَ  یم کمصعی

  .)67مائده/( ﴾النَّاسِ إِنَّ اللَّه ال یهدي الْقَوم الْکَافرِینَ
وارد  يفشارها رسد یبقره و آل عمران، به نظر م ةسور یاتآ یبرخ یاقدر س تأمل با

که خود  یامبرياست که پ ينخست هجرت، تا حد يها در سال 6بر رسول خدا
 اندازد یم یرابالغ آن را به تأخ ،پس از وقوع رخداد دلخواهش ،قبله بود ییرخواستار تغ

  .شود یخاطر مورد عتاب واقع م ینو به ا
 67 یۀو نزول آ 7یعلامام  یتدر ابالغ وال انتو یرا م 6یامبرروش پ این
 فَاصدع بِما﴿ حجر 95و  94 یاتمانند آ ،یگرد یاتمؤثر دانست و آن را به آ یزمائده ن
رُ وتُؤْم رِضنِ أَعشْرِکینَ عینَ﴿، ﴾الْمزِئتَهسالْم نَاكکه يطور بهداد.  یمتعمنیز  ﴾إِنَّا کَفَی 

 إِنَّا﴿ و عبارت ﴾منْ ربک یکأُنْزِلَ إِلَ بلِّغْ ما﴿را معادل  ﴾تُؤْمرُ بِما فَاصدع﴿ عبارت توان یم
 یۀبا آ یهآ یندانست. مناسبت ا ﴾منَ النَّاسِ یعصمکو اللَّه ﴿را معادل  ﴾ینَالْمستَهزِئ یناكکفَ
در  دارد، رکانبا مش 6یامبرتعامل پ یوةکه نشان از ش یاتاز آ یگرد یبرخ یا یغتبل

  :گوید یباره م یندر ا یرعنوان مثال، ابن کث . بهشود یم یدهد یرتفاس یبعض
 یکأنزل إل بلغ ما يأ ﴾ینَالْمستَهزِئ یناكکفَ إِنَّا ینَوأَعرِض عنِ الْمشْرِک﴿و قوله: «



  

 

56  
 

تم/
بیس

ال 
س

 
ره 

شما
3 / 

اپی
پی

76 / 
ییز

پا
 

13
94

 

ودوا ﴿اللّه  یاتعن آ یصدوكأن  یریدون ینالذ ینالمشرک یتلتفت إل من ربک و ال
لَو تُدنُونَفَ نُههوحافظک منهم،  یاهمإ یکتخفهم فإن اللّه کاف وال )9(القلم/ ﴾ید

بلَّغْت  منْ ربک وإِنْ لَم تَفْعلْ فَما یکأُنْزِلَ إِلَ بلِّغْ ما الرَّسولُ أَیها یا﴿: یکقوله تعال
 اللَّهو کرِسالَتَهمصنَ النَّاسِ یع4/473 یر،کث (ابن» .)67(المائده/ ﴾م(  

 توان یاما م آورد، ینم یانآن حضرت به م ۀمداراگون ياز خو یسخن یرابن کث گرچه
ارتباط با نوع رفتار رسول  یرا ب یاتتذکرات موجود در آ یزن ياحتمال داد که و

  .پندارد ینم 6اهللا
 6یامبرنرم پ یغاتتبل یدر پ یزحجر ن 94 یۀکه آ یرفتپذ توان یاوصاف، م ینا با
  اسالم نازل شده است. يدر دعوت به سو یشانا یشترب یتقاطع يو برا

  
  یريگ نتیجه

 ۀمطالع ینحجر، همچن ةسور 94 یۀآ یلذ یو سن یعهش یراز تفاس یاريبس بررسی
مشهور در  يخالف ادعا که بر دهد ینشان م ی،و علوم قرآن یخیاز منابع تار یبرخ
مسأله با ظواهر  ینسه سال آغاز رسالت، ا یط 6یامبربودن دعوت پ یمخف ینۀزم
عالوه تعارضات موجود در  هت. بیسن یقرآن تناسب نداشته و امر معقول یاتآ

وارد بر شأن  يها مرتبط و اشکال یاتآ یگرمذکور و د یۀآ یلمفسران ذ هاي یلتحل
 یدبا یارو  یناآنهاست. از یدگاهرد د دالیل ینتر ، از عمدهآنهامورد استناد  يها نزول

تا با  دنمو یلتأو يا گونه هآن را ب ینکها یاو  ،را رد کرد یاندعوت پنه ۀوجود مرحل
  تناسب داشته باشد. یخیمانند مسائل تار ین خارجیقرا

 یبر دعوت علن یمحمد عزّه دروزه مبن یدگاهمفسران، د یاندر م حال ینا با
حفظ جان اصحاب  يبرا یشانا هاي يکار اعتقاد به محافظه یندر ع، 6یامبرپ

مفسر  ینا يسو، عدم ارائه شاهد از سو یک. اما از رسد یتر به نظر م بولقابل ق یش،خو
 یعلن يمعنا به تواند یدعوت، نم ستمراردر ا6یامبربه پ یهخطاب آ ،یگرد يو از سو

  شود. یکردن دعوت اصحاب تلق
مشرکان  يمسلمانان از سو و تازه 6یامبروارد بر پ يبا توجه به فشارها رو ازاین
 چون یاتیاحتمال داد که هدف از نزول آ توان یم ی،ت عهد مکنخس يها در سال

﴿عدرُ بِما فَاصبر ثبات قدم و  یشانا یقبه آن حضرت و تشو یه، دادن روح﴾... تُؤْم
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که  یستاحتمال هم دور از ذهن ن ینا بتهمراحل دعوت باشد. ال ۀدر ادام ياستوار
 یمتسل يرا برا یهآ ینزول ان ینۀدر مدارا با مشرکان، زم 6خاص رسول خدا یۀروح

رسالت خود را  یشتريب یتفراهم کرده باشد تا با قاطع آنهانشدن آن حضرت در مقابل 
  به انجام رساند.
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