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 از نگاه فريقين» انذار«تفسير تطبيقى آيه 

نيا دكتر عزت اّهللاٰ موالئى


  

محمدامين مؤمنى


  

  چكيده

، يكـى از مهمتـرين آيـاتى اسـت كـه» 214/شعراء« )نَ ياْألَقَْرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعش( :آيه

همـراه بـا تعيـين ، ين اسـالم و انذارخويشـانرا در مورد د )ص( مأموريت رسول خدا

بيان ، درنخستين هسته مركزی اسالم درآغاز بعثت، گذاری آن به منظور پايه، جانشين

را بــه  )ص(پيــامبر، ای اســت كــه درروزهــای آغــازين نخســتين آيــه، ايــن.كنــد مى

، بـه داليلـى، دستورمى دهد وبا وجود فراگيـر بـودن انـذار، انذارخويشان نزديك خود

يابى ازاتفاقات پـس از   تفسير درست آيه و اطالع. شود آغاز مى، زبستگان نزديك ویا

، تأثير مهمى درشناخت فرايند تعيين امام در آيين اسالم دارد؛ زيرا ايـن آيـه، نزول آن

، كه در آثـارفريقين مطـرح شـده اسـت، با توجه به روايات قطعى و متواتر شأن نزول

اين روايات به . ای تشيع در امامت امت اسالمى استه سندی قوی بر حقانيت انديشه

را به  )ص(درخواست پيامبر، تنها كسى بود كه، روشنى نشان مى دهد كه امير مؤمنان

روايـات گونـاگون ، لـيكن بـا ايـن وجـود. پذيرفتـه اسـت، منظورجانشينى رسول خدا

اغـراض ، خورد كـه ناهماهنگ و تفاسير ناسازگاری در آثار تفسيری عامه به چشم مى

سياسى در به وجود آمدن آنها دخيل بوده و به منظور مقابلـه بـا خـط امامـت علـوی 

ساخته و پرداخته شده اند وبايد مورد نقد و بررسى قرار گرفته و روايت و تفسير درست 

بررسـى دقيـق آفـاق نـزول آيـه انـذار و  بـا، نوشـتار حاضـر، بنابراين. آيه تبيين شود

نقد آراء تفسيری فـريقين و روايـات شـأن نـزول و بررسـى  شناسى آن و نيز با مفهوم

بـه دسـت آمـده را در اختيـار   نتيجـه، بنـدی در يـك جمع، مشتركات و مفترقات آن

  .دهد پژوهشگران تفسيری قرار مى

  .انذار عشيره اقربين، شأن نزول، مفاهيم تفسيری، تفسير تطبيقى فريقين، آيه انذار :واژگان كليدی

                                                 
 ثيحد و قرآن علوم گروه، قم دانشگاه ارياستاد.  

 ثيحد و قرآن علوم یدكتر یدانشجو، مسئول سندهينو.  
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  پيشگفتار

. قـرآن كـريم اسـت، )ص(معجزه جاويـدان پيـامبر خـاتم، تنها سند دين مبين اسالم، نونهم اك

بلكه شناخت ، شناخت كامل دين اسالم، در واقع، شناخت دقيق مفاهيم و مقاصد آيات قرآن كريم

تالش ، جامعه قرآنى فريقين، در درازای تاريخ اسالم، از اين رو. جهان هستى از مبدأ تا معاد است

اری در مورد فهم و شناخت مفاهيم و مقاصد آيات قرآنى كرده و به شرح و تفسير آن با های بسي

برخى از آيات به خـاطر ، در اين ميان .اند پرداخته، های مختلف تفسيری خود كردها و گرايش روی

از . از اهميت و حساسيت بيشتری نسبت به برخى ديگـر برخوردارنـد، موضوع واهداف اصولى آن

ْقَرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعش( آية، جمله معـروف گشـته و ذات » انـذار«كه بـه آيـه » 214/شعراء« )نَ ياْألَ

از ( نزديكترين خويشـان خـود را، دهد كه دستور مى )ص(در طى آن به رسول خاتم، اقدس ربوبى

تكليـف مسـاله امامـت و ، بيم داده و بترساند و در ضـمن )روز قيامت و عذاب الهى و آتش جهنم

تا قيام قيامـت روشـن نمـوده و بـرای هميشـه آن را ، ى و خالفت اسالمى را پس از خودجانشين

  .نهادينه كرده و امت اسالمى را از دغدغه آن آسوده خاطر نمايد

، از ايـن جهـت اسـت كـه ايـن، اهميت اين آيه و شرح و تفسير و دريافت مقصود واقعـى آن

فرويش يافتـه و بـه ، )ص(سالم بر پيامبر خداای است كه به منظور تبليغ علنى دين ا نخستين آيه

شناخت دقيق فضا وآفـاق و سـياق و زمـان فـرويش و . انذار خويشان نزديكش دستور داده است

، ويژه امتداد مسأله نبوت به، تأثير بسيار مهمى در شناخت تاريخ شروع تبليغ اسالم، شأن نزول آيه

، حـديثى، ا يك سير گذرا در مجامع تفسـيریب. دارد )ص(يعنى همان امامت و واليت پيامبر خاتم

شـود كـه بـه  صدها دليل و شـواهد زنـده ديـده مى، كالمى و ادبِى پژوهشگران فريقين، تاريخى

در شـرايط مختلـف و  )ص(پيامبر خاتم، ساله نبوت 23دهد كه در درازای تاريخ  روشنى نشان مى

بـا ، های مختلف به بهانه، ين لحظه وفاتپس از نزول آيه انذار تا آخر، گوناگونى از همان آغاز كار

يعنى اميـر ، خالفت و امامت معصوم، مسأله واليت، بيانات گوناگون و با اعمال و رفتارهای متعدد

اند؛ به گونه ای كـه  آن تصريح كرده مطرح و به، را )ع(مؤمنان على و فرزندان معصوم آن حضرت

گونـه شـك و ترديـدی  جای هيچ، تاريخىبا بررسِى حتى بخش اندكى از اين رخدادها و نصوص 

انـذار و شـأن  همـين كريمـه، شواهد برجسـته آن يكى از .ماند باقى نمى، برای پژوهشگر منصف

اهميت بررسى شـأن نـزول آيـه و تفسـير آن از ايـن . نزول و روايات رسيده در پيرامون آن است

الفت و وصايت بالفصـل نخستين سند حقانيت تشيع و اثبات واليت و خ، جهت است كه اين آيه
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تفسير آيه انذار است ، و از آنجا كه موضوع بحث. يعنى يك انسان معصوم است، على امير مؤمنان

در طول تاريخ امامت در آثار گونـاگون ، همانند ديگر آيات واليت، و با عنايت به اينكه اين كريمه

از مقصود واقعى ، مذهبى مختلف ها و تعصبات رنگ سياسى گرفته و احيانًا با سليقه، به خود، عامه

نمايد آراء و ديدگاه هـای  الزم مى، خود بيرون فاصله گرفته و دچار تحريف لفظى و معنوی گشته

در حد حوصله اين نوشتار مورد بررسى و تحليـل و نقـد ، فريقين در عرصه های تفسيری و روايى

ِ (، قرار گيرد تا ِ يل َ  كْهل َ  كَمْن َهل َ  ىَمـْن َحـ  ىيـحْ ينٍَة َو يَعْن ب َ لََسـميَعـْن ب ) مٌ يٌع َعلـينَـٍة َو ِإن اّهللاٰ

  .»42/انفال«

  نزول تاريخ

 ،هيچ ترديدی وجود نـدارد و در آن، مكى بوده، از جمله آية انذار، در اينكه همه آيات سوره شعراء

تنها اختالفى كه ابـراز . خورد اختالف نظری به چشم نمى، ميان مفسران و دانشمندان علوم قرآنى

انـد كـه ايـن  برخـى گمـان كرده، اين سوره است كه 227تا  224و آيات  197در مورد آيه ، شده

؛ 58ص ، 10ج ، 1415، ؛ آلوسـى286ص ، 7ج ، ش 1372، طبرسـى: نـگ( مـدنى اسـت، آيات

  ) 199ص ، 1ج ، 1415، ؛ معرفت353ص ، 3ج ، 1405، آبياری

نازل شده است و ، غازين دعوت علنىسال نخست بعثت بلكه در سامانه آ 3آيه انذار در خالل 

فرويش يافت » 94/ حجر« )نَ كيفَاْصَدْع بِما تُْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن الُْمْشرِ ( كريمة، پس از آن بود كه

دعوت سری و پنهانى داشتند و ، پيش از آن )ص(پيامبر خاتم ؛آغاز شد، و دعوت علنى و همگانى

 )110ص ، همـان، معرفـت( .آيه انذار آغاز گشت با فرويش، دعوت از بستگان و خويشان نزديك

، نازل گشته است و اين مرحله كه» صدع«به دنبال آيه ، »انذار« البته برخى بر اين باورند كه آيه 

 .مرحله سـوم دعـوت ايشـان بـوده اسـت، است )ص(مرحله دعوت خويشان نزديك رسول خاتم 

اصل دعوت به توحيد و ، اكيد دارند كهبرخى ديگر نيز ت ) 61ص ، ش1386، حميد، فغفور مغربى(

امـر واليـت و وصـايت اميـر ، در درازای سه سال آشكار بوده و آنچه در مدت پنهان بـوده، نبوت

  ) ش 1388، مهدی، دشتى( .بوده است )ع(مومنان على

  نزول و سياق آيه فضای

وح و هود و موسى و ابراهيم و ن( در مورد قصص گروهى پيامبران سلف، بخش غالب سوره شعراء

 )ص(به نبوت پيـامبر خـاتم، 191پس از بيان داستان آنان در آيۀ  ؛است ))ع(صالح و لوط و شعيب
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پس از طرح پرسشى از سوی منكران و زبـان تهديـد و ، در ادامه. در قرآن كريم اشاره شده است

، ند متعالاز سوی خداو )ص(به بيان مأموريت رسول خاتم ، 220تا  213در آيات ، توبيخ كفار مكه

به منظور شرك ستيزی و انذار خويشان و مهربانى با مؤمنان و بيزاری از كفار و مخالفان پرداخته 

   :فرمايد و مى

ِ ِإلهًا آَخَر َفتَ ( بكَفال َتْدُع َمَع اّهللاٰ َو * َن ياْألَْقـَرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعشـ* َن يوَن ِمَن الُْمَعذ

ـا  یَبـر ىَفُقـْل ِإنـ كَفِإْن َعَصوْ * َن يِمَن الُْمْؤِمن كلَِمِن اتَبعَ  كاْخِفْض َجناحَ  ٌء ِمم

حيْل َعَلى الَْعزكَو َتوَ * َتْعَمُلوَن  ذ* ِم يِز الرَبـ* َن َتُقـوُم يح كراي یالىِفـ كَو َتَقل 

اِجد م* َن يالس ُه ُهَو السمُ يُع الَْعليِإن(.  

ورزی و تهديـد بـه  از شـرك )ص(هى پيـامبرپس از ن، شود خداوند متعال چنانچه مشاهده مى

نسـبت بـه مؤمنـانى كـه از دسـتور وی پيـروی ، دستور داده و در ادامـه، به انذار خويشان، عذاب

بـه ، جويان و سـرپيچى كننـدگان از فرمـان وی به مهربانى و رحمت و نسبت به سـتيزه، كنند مى

. كند امر مى، به توكل بر خدای عالمدهد و در نهايت وی را  بيزاری از كردار زشت آنان فرمان مى

مقدم ، نكته قابل توجهى كه از اين آيات برداشت مى شود اين است كه تهذيب نفس و انذار خود

َن آَمنُـوا يَها الذِ يا أَ ي( چنانكه خداوند در آيه. بر تهذيب و انذار ديگران حتى خويشان نزديك است

در ابتدا به حفظ خود از گزند آتش فرمان داده و آنگاه بـه » 6/متحري« )ْم ناراً يكْم َو َأْهلكقُوا َأنْفُسَ 

نوِع ، همگانى و فراگير است و پس ازانذار، كه انذار نكته ديگر اين. حفظ خانواده دستور داده است

 .برخورد با پيروان و مخالفان نبايد يكسان باشد

 شناسى مفهوم 

  انذار )1 

ايـن اسـت كـه كسـى را ، و حقيقـت آن يم دادن اسـتلغت به معنای ترساندن و بـ واژه انذار در

خبری است كـه مايـه شـادی و خوشـحالى ، چنانكه تبشير، هشداری دهند كه مايه ترس او شود

َفـُه ِفـى : َانَذَرُه بِاَالمِر اِنَذارًا َوُنذرًا َو َنِذيراً  )487ص ، تا بى، راغب( مخاطب گردد َرُه َو َخو َاعَلَمَه َوَحذ

در كتـب تفسـيری بـه َخـوف يـا َروع بـه ، از اين رو؛) 481ص ، 1ج ، 1426، يروزآبادیف( اِبَالِغهِ 

ص ، 4ج ، 1417، ؛ فيضـى دكنـى115ص ، 1423، تسـتری( .تفسير شـده اسـت، معنای بترسان

َو َأنْـِذْرُهْم ( :مانند آيـه. شود اين واژه انذار دو مفعولى است؛ گاهى هر دو مفعول آن ذكر مى )153
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ْ ي قُـْل ِإنمـا ( :چـون آيـه، شـود گاهى تنها به مفعول اول آن بسنده مى، »39/مريم« )َحْسَرةْوَم ال

. آيد و در كاربرد سومى تنها مفعول دوم آن مى» انذار العشيره«و آية » 45/انبياء« ) ىْم بِالَْوحْ كُأنِْذرُ 

، بـديهى اسـت كـه در چنـين مـواردی» 2/نحـل« )َأْن َأنِْذُروا َأنُه ال ِإلَه ِإال َأنَا فَاتقُونِ ( :مانند آيه

، چنانكـه برخـى. شود تعيين مى، مفعول ديگر به اعتماد قرينه حذف شده و برحسب سياق و مورد

ص ، 19ج ، تـا بى، مراغـى( .انـد گرفته »بأَس اّهللاٰ و شـديَد عقابِـه«مفعول محذوف را در آيه انذار 

  ) 131ص ، 10ج ، همان، ىآلوس( .اند دانسته » العذابَ «، و برخى آن را )110

  عشيره )2

يعنى كسى اسـت كـه بـا انسـان پيوسـته ، مؤنث عشير است؛ عشير به معنای معاِشر، واژة عشيره

 .شـود عشـير گفتـه مى، به خويشان و دوستان و همسـر، از اين رو. معاشرت و ارتباط داشته باشد

ماننـد . آيـد معنای ُمفاِعل مى ساختار فعيل در زبان عربى گاهى به )44ص ، 13ج ، تا بى، زبيدی(

. اسـت )هـم نـام( و ُمسـامى )خـوراك هم( صديق و أكيل و سمّى كه به معنای ُمصاِدق و ُمؤاكِل

چنانچه به معنای قبيله و گروهـى از ، گردد به اقوام و خويشان نزديك وی اطالق مى، عشيرة مرد

 .ظريات متفاوتى گفته شده استآراء و ن، در علت نامگذاری آن )همان( .مردم نيز گفته شده است

معاشرت و ارتباط و اختالط انسـان ، رسد بهترين آنها به نظر مى )131ص ، همان، همان؛ آلوسى(

ُجلِ . با قوم و خويش نزديك خود است ُه يَُعاِشـُرُهم َو ُهـم : َعِشيَرُة الر وا بِـَذلَِك ِالَنـ قََرابَتُُه؛ ُسـم

االَقَاِرُب االَدنَون َوكَاَنُه ُمشتٌَق مَِن الِعشَرِة َو هِـَى : الَعِشيَرةُ  )322ص ، همان، طبرسى( يَُعاِشُرونَهُ 

برخى نيز عشيره را از َعَشـرة بـه معنـای َده  )56ص ، 10ج ، تا بى، ابن عاشور( الِخلَطُة َو الُصحبَةُ 

يافتـه و  وی فزونى، عشيره همان خانواده مرد را گويند كه به سبب آنان: اند مشتق دانسته و گفته

از آحاد و يكان ده تشـكيل ، گردد؛ زيرا ده عددی كامل است چون هر عددی پس از آن كامل مى

  ) 131ص ، همان، ؛ آلوسى335ص ، همان، ؛ راغب286ص ، 10ج ، تا بى، طنطاوی( .شود مى

طبقاتى برای آن ذكـر كـرده و ، رهط الّرُجل اَالدَنون، پس از تفسير عشيره به، برخى مفسران

، بطـن، عمـاره، قبيله، شعب، دانسته و ترتيب طبقات را از دور به نزديك 7و يا  6د طبقات را تعدا

بنى العباس و بنى عبـد ، بنى عبد مناف، قريش، ربيعه، فخذ و فصيله دانسته و به ترتيب به عدنان

و  131ص ، همـان، آلوسـى( .اند سپس به آراء ديگری در اين زمينه پرداخته. اند المطلب مثال زده

، عشيره در همه اين آراء در طبقات آخـر قـرار گرفتـه اسـت، نكته بسيار مهم اين است كه )132
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همه قبيله قريش را شامل ، عشيره، به يقين، در نتيجه. چون يا همان فصيله است و يا پيش از آن

  . نخواهد بود

   اقرب )3

در آيه » ال«به لحاظ وجود  به معنای نزديكتر است كه، اسم تفضيل مذكر از واژه ُقرب» اقرب «

پس از بيان معنای عشـيره و تفسـير آن بـه ، برخى. نياز شده است تفضيليه بى» من«از ، »انذار«

ُجل پـدران و فرزنـدان و بـرادران و : ماننـد. اند اقربين را صاحبان خويشى نزديك دانسته، َاهل الر

  ) 286ص ، 10ج ، همان، طنطاوی( ..ها و خواهران و عموها و عمه

تأكيدی است يا تخصيصى؟ ميان مفسران اختالف » انذار«در آيه » االقربين«در اينكه صفت 

 االَقـَربِين )َو قََرابَتَـَك ِسـيَما( َو اَنـِذر َعِشـيَرتَكَ : اند آن را تخصيصى گرفته و گفته، برخى. است

اند؛ زيـرا  دانسـتهآن را تأكيد معنای عشـيره ، و برخى )54ص ، 2ج ، م 1999، نخجوانى( )مِنُهم(

، همان، ابن عاشور( .اند يعنى نزديكترين افراد قبيله تفسير كرده »االَدنَون من القبيلة«عشيره را به 

معنای نزديكتـرين ، اگر عشيره به معنای خويشان نزديك باشد، رسد به نظر مى )205ص ، 19ج 

، قيـود ايـن اسـت كـهچـون اصـل در ، ايشان را رسانده و نيازی به تأكيدی گرفتن وصف نيست

كنندة  معنای عشيره تعيين، به هر حال. ای برخالف آن باشد تخصيصى و احترازی باشد مگر قرينه

  .ماهيت اين وصف است

  مصداق عشيره اقربين

ميـان مفسـران اخـتالف ، كه مأمور به انذار آنـان شـد )ص(در مصداق عشيره اقربيِن پيامبر اكرم

 كه آنها منحصرًا بنى هاشم و يـا بنـى عبـد المطلـب بودنـد رسد اين است آنچه به نظر مى. است

چنانكه در برخى كتب  ؛)153ص ، 4ج ، همان، ؛ فيضى دكنى335ص ، 15ج ، 1417، طباطبايى(

، 19ج ، 1412، طبری( .تنها بنى عبد المطلب و فرزندان وی ذكر شده است، مصداق آن، تفسيری

، محلّـى و سـيوطى( .داننـد و بنى مّطلب مى برخى مفسران نيز مصداق آن را بنى هاشم )72ص 

  ) 234ص ، 19ج ، 1418، ؛ زحيلى379ص ، 1416

لِـِب  :كه فرمودند )ص(مؤيّد نظريه اول و دوم روايتى است از رسول خدا يَا بَنِى َعبـِد الُمط : اِن

ًة فَقَالَ تََعالَى ًة َو ِإلَيكُم َخاصبََعثَنِى اَلَى الَخلِق كَاَف َ ابـو الفتـوح ( .نَ ياْألَقْـَرب كَرتَ يَأنْـِذْر َعشـَو : اّهللاٰ
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، 6ج ، ش 1336، ؛ كاشــانى101ص ، 7ج ، ش 1377، ؛ جرجــانى362ص ، 14ج ، 1408، رازی

  ) 453ص 

گـزارش كـرده  )ص(از رسـول خـدا، روايتى است كه مقاتل بن سليمان، مؤيد نظريه سوم نيز

ةً  ِإنى اُرِسلُت اِلَى النّاِس َعامةً : است كه فرمودند لِب َخاص َو اُرِسلُت اِلَيكُم يَا بَنِى َهاِشٍم َو بَنِى الُمط 

  ) 281ص ، 3ج ، 1423، مقاتل(

با توجه به گزارش های حديثى و آنچه در معنای عشيره و طبقه عشيره و معنای اقربين و قيد 

 1364، طبىقر( تعيين مصداِق عشيره اقربين به قبيله قريش يا بنى عبد مناف، بودن آن بيان شد

، 4ج ، 1413، شيبانى( يا به رؤسای قريش )249ص ، 4ج ، 1405، ؛ جصاص143ص ، 14ج ، ش

چنانچـه از  -، و يا به هر گروهى غير از بنى هاشم و بنى عبد المطلب يا بنى المطلـب )102ص 

 اقطعـ –خـورد  به ويژه در تفاسير اهل سنت به چشـم مى، بسياری از رواياِت شأن نزوِل آية انذار

پر واضح است كه روايـات . منافات دارد» انذار«نادرست و از نوع تفسير به رأی بوده و با نّص آيه 

، هرگونـه گمانـه زنـى را، نيز كه مورد اتفاق فريقين است و خواهد آمد، متواترالمعنای شان نزول

  .مردود مى سازد

  اختصاص انذار به عشيره اقربين

و ايشـان . و مقيّد به هيچ گروه يا هيچ مكانى نبوده اسـتمحدود ، )ص(گمان تبليغ رسول خدا بى

اسكِإال  كَو ما َأْرَسلْنا( )521ص ، 5ج ، 1424، مغنيه( .اند مأمور به انذار همه مردم بوده ًة لِلنـاف ( 

ِر الذ( »28/سبأ« اَس َو بَشانبلكه اساسـًا الزمـه خاتميـت ايشـ» 2/يونس« )َن آَمنُوايَأْن َأنِْذِر الن ،

ويژه عشيره اقربين ندانسـته ، امر به انذار در آيه انذار را، بسياری از مفسران، بنابراين. همين است

اختصاِص ، دانند و به اصطالح بلكه آن را يكى از مصاديق مهم و شروِع امر به انذار همه مردم مى

بـو الفتـوح ؛ ا173ص ، 3ج ، ش 1377، طبرسـى( .آورنـد در آيه را اختصاص ذكری به شـمار مى

؛ 453ص ، 6ج ، همــان، ؛ كاشـانى101ص ، 7، همـان، ؛ جرجـانى361ص ، 14ج ، همـان، رازی

، 1408، ؛ آل سـعدی508ص ، 9ج ، ش 1363، ؛ شاه عبد العظيمى442ص ، 2ج ، 1413، عاملى

مفهومى بـه ايـن ، از اين ناحيه، آيه انذار، بنابراين )161ص ، 2ج ، 1417، ؛ نووی جاوی713ص 

، بلكه خداونـد متعـال، ندارد، امر به انذار شامل ديگران گرچه پس از انذار نزديكان نشود، معنا كه

  . به شروع انذار از بستگان نزديك دستور فرموده است
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بوده و حضرت در ابتدا  )ص(مسلم است كه شروع انذار از بستگان نزديك پيامبر خدا، بنابراين

. نسبت به امر انذار است، گر اهميت شأِن خويشاننشان، همين مطلب. موظف به انذار ايشان شدند

 االهتَِماَم بَِشأنِِهم َاَهم و  53ص ، 4ج ، 1415، ؛ فيض كاشانى453ص ، 6ج ، همان، كاشانى( َفِان

ص ، 3ج ، ش 1373، ؛ شــريف الهيجــى993ص ، 2ج ، 1410، ؛ كاشــانى897ص ، 2ج ، 1418

  ) 151ص ، 4ج ، 1418، ؛ بيضاوی400

به گونه های مختلفى بيـان شـده اسـت كـه بـه ، در كتب تفسيری اين اهميت علل و داليل

  :شود برخى از آنها اشاره مى

از ، در مقام انذار و دعـوت كسـى بـه سـوی امـر مهّمـى، مناسب ترتيب و تدبير اين است كه. 1

خويشان شروع شود چنانچه ايشان در نيكى و ارتباط و احسان نيز مقدم بر ديگرانند؛ چـرا كـه 

ص ، 7ج ، همان، ؛ طبرسى67ص ، 8ج ، تا بى، طوسى( .وجه به آنان سزاوارتر از ديگران استت

ص ، 10ج ، همــان، ؛ آلوســى453ص ، 6ج ، ش 1336و  59ص  5ج ، 1423، ؛ كاشــانى322

  ) 164ص ، 7ج ، 1371، ؛ ميبدی1858ص ، 2ج ، همان، ؛ زحيلى132

در ، شـاوندی بـا رسـول خـدا؛ از ايـن روتقرب به خداست نـه خوي، اعالن اينكه مالِك نجات. 2

هيچ نفع و ضرری را از جانب ايشان متحّمل نخواهـد شـد؛ ، صورت مخالفت وی و عدم ياری

بـه خـاطر مخالفـت بـا پيـامبر  )ص(، چنانچه فرزند نوح و عموی ابراهيم و عموی رسول خدا

، طوسى( .د بودنداز بستگان درجه يك پيامبر زمان خو، داخل آتش شدند در حاليكه همه، الهى

؛ 627ص ، 2ج ، 1415، همـان؛ نيشـابوری، همـان؛ ميبـدی، همان؛ كاشـانى، همان؛ طبرسى

، 4ج ، 1419، ؛ ابـن عجيبـه20ص ، 3ج ، تا بى، ؛ قشيری299ص ، 2ج ، ق 1382، مالحويش

  ) 286ص ، 10ج ، همان، ؛ طنطاوی166ص 

انگاری و تسامحى را بر نتابيده  هيچ سهل، هشدار و گوشزد جدی به ديگران كه امر دين هرگز. 3

مشموِل حكم انذار و عواقب آن هستند و  )ص(، و همگان حتى خويشان درجه يك رسول خدا

از سسـتى و تسـامح پيـامبردر امـر ، طمع بيگانگان را در هر مقامى كه باشند، گيری اين جهت

، قرطبـى ؛329ص ، 15ج ، همـان، همـان؛ طباطبـايى، طبرسى( .كند قطع مى، دين و شريعت

 )72ص ، 8ج ، ش 1377، ؛ حـائری212ص ، 5ج ، 1406، ؛ سـبزواری143ص ، 14ج ، همان

الزم است كه در باب : اند دانسته و گفته )ص(اين هشدار را متوجه پيامبر خدا، برخى از مفسران
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؛ 287ص ، 5ج ، 1416، نيشـابوری( انگاری و نرمـى بيجـا نشـود انسان دچار سهل، تبليغ دين

  ) 339ص ، 3ج ، 1407، زمخشری

همان؛ ، همان؛ طبرسى، طوسى( .راحتتر و سريعتر بوده است، گردآوری خويشان به منظور انذار. 4

  ) ؛627ص ، 2ج ، همان، نيشابوری ؛همان، همان؛ ميبدی، كاشانى

بوده چون آغاز قيـام بـه دعـوت اقربـاء و  )ص(باالترين شاهد صدق بودن پيامبر، انذار عشيره. 5

الـزام بـه گـردن نهـادن ، از نظر آن است كه دعوت به توحيـد، پس از ديگری يكى، خويشان

شود كه شاهد صـدق  بدين جهت از خويشان شروع مى، عبوديت و تكليف به اداء وظايف است

دعوی است و تفاوتى ميان طبقات از نظر رسالت نخواهد بود و همه طبقات بايد در مقـام اداء 

  ) 93ص ، 12ج ، 1404، حسينى همدانى( .وظايف برآيند

تر  های كوچكتر و فشـرده بايد از حلقه، گمان برای دست زدن به يك برنامه انقالبى گسترده بى. 6

، نخستين دعوت خود را از بستگانش شروع كنـد كـه )ص(، شروع كرد و چه بهتر اينكه پيامبر

ديـك ايجـاب شناسند و هم پيوند محبت خويشاوندی نز هم سوابق پاكى او را بهتر از همه مى

توزيها و انتخـاب  به سخنانش بيش از ديگران گوش فرا دهند و از حسادتها و كينه، كند كه مى

، گنابـادی ؛366ص ، 15ج ، ش 1374، مكارم شيرازی و همكـاران( .دورترند، موضع خصمانه

ابـن  ؛245ص ، 4ج ، 1422، ابن عطيه ؛238ص ، 4ج ، 1418، ثعالبى ؛163ص ، 3ج ، 1408

   )204ص ، 19ج ، انهم، عاشور

دعـوت ، شايد علت آن سهولت و راحتى در تبليغ باشد چون در صورِت ايمـان عشـيره اقـربين. 7

 كنند؛ زيرا حضرت به را قبول مى )ص(ديگران راحت بوده و ديگران نيز راحتتر دعوت حضرت 

كه بر بينند كه كسانى  خواهند بود و ديگران مى )ص(آنان كمك كرده و آنان پشتوانه حضرت 

، ابـن عطيـه( .انـد بـه وی ايمـان آورده، )خويشان وی( مطلع بودند )ص(احوال پنهان حضرت

  ) همان

زيرا معموًال انسـان ، باشد )ص(نفى هر گونه طعن و تهمتى از پيامبر خدا، ممكن است علت آن. 8

؛ همـان، همان؛ مـال حـويش، ابن عجيبه( كند انگاری و سازِش ناروا مى سهل، با خويشان خود

، 24ج ، 1420، ؛ فخــر رازی3335ص ، 3ج ، 1415، ؛ بغــدادی86ص ، 7ج ، 1412، مظهــری

  ) .536ص 

زيرا در غيـر  .دانند مى )ص(اين را عالمت الهى بودن دعوت رسول خدا، برخى از تفسيرپژوهان. 9

  ) همان، گنابادی( .رفت كرد و به سراغ ديگران مى نزديكان خويش را رها مى، اين صورت



  ۱یاپی شامره پ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

152 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

از نعمتهای خداوند متعال بر بندگانش است و ، انذار و دعوت به سوی حق: اند ى نيز گفتهبرخ. 10

، آملـى( .كسى است كه به خـدا و رسـول او نزديكتـر باشـد، سزاوارتريِن بندگان به نعمت خدا

  ) 509ص ، 1ج ، 1422

  »انذار«قرائت آيه  

ر مصحف شريف ثبت شـده بـوده به اجماع امت در همه ادوار به همين صورتى كه د» انذار«آيه 

آيه انذار چنين آورده شـده ، ليكن دربرخى تفاسير -نه يك حرف كم و نه يك حرف زياد -، است

   .)َن َو َرهَطَك الُمخلِصينَ ياْألَقَْرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعش( :است

، ؛ عروسـى حــويزی186ص ، 4ج ، 1416، ؛ بحرانــى53ص ، 4ج ، همـان، فـيض كاشــانى( 

ــهدی68ص  ،4ج ، 1415 ــى مش ــبّر512ص ، 9ج ، ش 1368، ؛ قم ؛ 408ص ، 4ج ، 1407، ؛ ش

ذكـر ، َرهَطَك ِمنُهُم الُمخلِِصينَ ، و در برخى )74ص ، 19ج ، 1412، ؛ طبری106ص ، تا بى، حلّى

، ؛ ابـن عاشـور391ص ، 1409، ؛ حسينى اسـترآبادی861ص ، 2ج ، تا بى، ابن عربى( .شده است

؛ 454ص ، 30ج ، همان، ؛ زحيلى3473ص ، 10ج ، 1419، ى حاتم؛ ابن اب205ص ، 19ج ، همان

 96ص ، 5ج ، 1404، ؛ سـيوطى636ص ، 5ج ، همـان، ؛ ثعـالبى164ص ، 3ج ، همـان، گنابادی

  ) ....و

 )ع(ظاهرًا منشأ اين زيادت روايتى است كه اهل سنت از ابن عبّاس و اماميه از ائمه اهل بيـت

، ؛ مجلسـى170ص ، 1ج ، ش 1385، ؛ همـو231ص ، 1ج ، ق 1378، صـدوق( .اند گزارش كرده

ــاری213و  212ص ، 25ج ، 1403 ــلم179ص ، 6ج ، 1422، ؛ بخ ــا بى، ؛ مس  )193ص ، 1ج ، ت

چنين زيادتى از ، بديهى است كه با توجه به ادله قطعى عدم تحريف قرآن و كم يا زياد نشدن آن

د بوده و خبر واحد در مقابل دليـل قطعـى قرآن نبوده و رواياِت اشاره شده ـ جدا از اينكه خبر واح

از بـاب تفسـير قـرآن ، رود كه زيادتِى مذكور يا مردودند و يا مؤّول؛ چون احتمال مى، اعتبار ندارد

  :شود مؤيداتى دارد كه به برخى اشاره مى، اين مطلب .واِو تفسيری باشد» و رهطك«بوده و واِو 

الَرهُط َقـوُم الَرُجـِل َو . شوند يكديگر تفسير مىَرهط و عشيره تقريبا هم معنا بوده و به . 1

َو لَـْو ال ( ،برخى از مفسـران رهـط در آيـه ) 668ص، 1ج ، همان، فيروزآبادی( َقبِيَلُتهُ 

ص ، 1419، سـبزواری( انـد را بـه عشـيره تفسـير كرده» 91/هود« )كلََرَجْمنا كَرْهطُ 

   )1068ص ، 2ج ، 1422، ؛ زحيلى111ص ، 7ج ، ش 1378، ؛ طيّب237
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تفسـيريه و ماننـد آن بـه رهطـك » َای«عشيره در آيه انذار را با حرف ، چنانكه برخى از مفسران

؛ حسـينى 400ص ، 3ج ، همـان، همـان؛ شـريف الهيجـى، زحيلـى( انـد المخلصين تفسير كرده

  ) 99ص ، 12ج ، همان، همدانى

شـريف ( .اسـت كـه نـّص در تفسـير، َای َرهَطـكَ : چنين آمده است، در برخى روايات. 2

ص ، 9ج ، 1419، ؛ مدّرسـى67ص ، 4ج ، همـان، همان؛ عروسـى حـويزی، الهيجى

  ) 2953ص ، 3ج ، همان، ؛ زحيلى336ص ، 15ج ، همان، ؛ طباطبايى129

و  )ص(در زمان اصحاب رسـول خـدا، پس از كلماتى از قرآن، زياد شدن برخى فقرات. 3

مـثًال از عبـداّهللاٰ بـن . بـوده اسـت به منظور تفسير شايع و معمـول، )ع(ائمه اهل بيت

را در عصـر رسـالت چنـين » 67/مائـده«ما آيـه تبليـغ ، مسعود گزارش شده است كه

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك َان عليا مولى المؤمنين و ان لم : خوانديم مى

 ص، 3ج ، 1425، ؛ حر عـاملى319ص ، 1ج ، ق 1381، اربلى( .تفعل فما بلغت رسالته

229 (  

  سبب نزول

سبب نـزول در . اخص از شأن نزول است، سبب نزول، اعتقاد برخى قرآن پژوهشان اين است كه

، از اين رو پيش از نـزول خواهـد بـود. ای نازل شود موجب شده آيه، سبب و علتى است كه، واقع

باشـد؛ گرچـه پـس از نـزول آن ، ولى شأن نزول هر واقعه و جريانى است كه به آيه مربوط بـوده

ص ، 1ج ، همان، معرفت( .مانند قصص قرآنى گذشتگان و وقايع پس از نزول آيه و مرتبط به آن

  .همان شأن نزول است، مقصود از سبب نزول، در موارد بسياری، البته )254

اند؛  ذكر نكرده، برای آيه انذار به معنای اخّصى كه گذشت سبب نزول ويژه ای، بيشتر مفسران

رسـول ، سبب نزول آيه انذار اين بـوده كـه كّفـار عـرب، آيد كه اسير بدست مىليكن از برخى تف

چرا نخست اقارب و عشاير خويش را به ، اگر دين تو حق است: را سرزنش كرده و گفتند )ص(خدا

كنى تا به تو بگروند؟ چرا كه آنان به پذيرش و تصديق تو سزاوارترند؛ چنـين  اين دين دعوت نمى

رسـد بـا توجـه بـه  به نظر مى )1751ص ، 3ج ، ش 1380، سورآبادی( .ازل شدبود كه آيه انذار ن

مفّسر ديگری ـ تا آنجا كه پيگيری شد ـ اين مطلـب را گـزارش نكـرده اسـت و از طـرف ، اينكه

بجـای ، بيشتر مفسران. دشوار باشد، پذيرش اين، مستند مورد اعتمادی هم برای آن نيست، ديگر

  .گذرد اند كه از نظرتان مى يه انذار گزارش كردهشأن نزولى برای آ، سبب نزول



  ۱یاپی شامره پ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

154 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

شأن نزول
١

  

گـزارش شـده كـه اغلـب آنهـا » انذار«ذيل آيه ، روايات فراوانى در پژوهشهای تفسيری فريقين

اتفـاق ، پس از نزول آيه انذار بـدون فاصـله، مربوط به شأن نزول و جريان يا جريانهايى است كه

تأثير فوق العاده مهمى ، ای از آيات قرآن قيق شأن نزول آيهپنهان نيست كه بررسى د .افتاده است

ضروری و الزم اسـت در يـك ، از اين رو. در تفسير آيه و كشف و فهم مقصود خداوند متعال دارد

مجموع روايات رسيده در شأن نـزول . شأن نزول آيه نيز بررسى و تحليل شود، پژوهش تفسيری

های گونـاگون و طريـق  با در نظر گرفتن گزارش، فاسير عاّمهبه ويژه در ت، در تفاسير فريقين، آيه

در چنـد گـروه ، رسد كه به لحاظ محتوای كلى به بيش از چهل حديث مى، اسناد و اختالف الفاظ

  :قابل بررسى است

قبيله قـريش را پـس از  )ص(دسته اول احاديثى است كه بر اساس آنها پيامبر خاتم )الف

ده و آنان را گروه گروه مخاطـب قـرار داده و بـه دوری از فراخوان» انذار«نزول كريمه 

  .آتش جهنم دستور و نسبت به آن هشدار داده است

ايـن اسـت كـه پيـامبر ، مضمون اين دسته از احاديث كه از طريق ابوهريره گزارش شـده اسـت

 قبايل مختلف قريش را به طور عموم و برخى ديگر را بـه ويـژه مـورد، پس از نزول آيه )ص(خدا

جان خود را از : فرمودند دادند مى خطاب قرار داده و هر گروه يا افرادی را كه مورد خطاب قرار مى

، ابـو الفتـوح رازی( .دار زيان و سود شما نيستم آتش جهنم نجات دهيد؛ چرا كه من مالك و عهده

؛ ابـن 455ص ، 6ج ، ش 1336، ؛ كاشانى103ص ، 7ج ، همان، ؛ جرجانى363ص  14ج ، همان

ص ، 6ج ، 1419، ؛ ابـن كثيـر205ص ، 19ج ، همـان، ؛ ابن عاشـور816ص ، 2ج ، همان، بىعر

  ٢) ... و 111ص ، 19ج ، همان، ؛ مراغى150

                                                 
 .ايم اگانه نقد و بررسى كردهای جد را به طور تفصيل در مقاله» انذار«روايات شأن نزول آيه . ١
گـروه يـا َأنِقِذوا َأنُفَسُكم ِمَن الناِر َفِإنى َال َاملُِك لَُكم َضّرًا َو َال َنفعًا؛ اختالف احاديث در اينكه مخاطبين دقيقًا چه . ٢

بـد بنـى ع، بنـى قصـى، قـريش: شود افرادی بودند اختالف بسيار زياد و شديد است كه به چند نمونه اشاره مى

عبّـاس بـن ، بنى عبد مناف، قريش) ٢٨٢٦ص ، ٩ج ، همان، ابن ابى حاتم(بنى عبد المطلب ، بنى هاشم، مناف

بنـى عبـد ، بنى هاشم، بنى عبد مناف، بنى كعب، قريش) ٧٣ص ، ١٩ج ، ق ١٤١٢، طبری(صفيه ، عبد المطلب

، صـفيه، بن عبد المطلـب عباس، قريش) همان(فاطمه بنت محمد ، قريش) همان(فاطمه بنت محمد ، المطلب

سـيد بـن (بنى عبـد المطلـب ، صفيه، فاطمه بنت محمد) ٤٦٨ص ، ٣ج ، همان، فخر رازی(فاطمه بنت محمد 

بنى عبـد ) ٢٣٥ص ، ١٩ج ، همان، و زحيلى، ٤٧٧ص ، ٧ج ، ١٤١٨، و قاسمى، ٢٦١٩ص ، ٥ج ، ١٤١٢، قطب

فاطمـه بنـت ، عبـاس عـّم محمـد) ٩٦ ص، ٥ج ، همـان، سيوطى(فاطمه ، بنى هاشم، بنى عبد المطلب، مناف
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بـاالی ، پـس از نـزول آيـه )ص(رسول خدا، دسته دوم احاديثى است كه داللت دارد )ب

ر داده و بلندی يا كوهى رفته و ندا دادند و قريش و بنى عبد مناف را مورد خطاب قـرا

از آنـان دربـاره راسـتگويى خـود پرسـيده و  )ص(جمع زيادی گرد آمدند و پيامبر اكرم

سپس مطالبى فرموده و آنان را انذار كردند و در نهايت ابو لهـب ، جواب مثبت شنيدند

روايتى است كه از طريق ابن عباس رسيده و ، نمونه اين دسته. به حضرت دشنام دادند

باالی كوه صـفا رفتـه و نـدای يـا  )ص(پيامبر اكرم» انذار«آيه پس از نزول : گويد مى

 )ص(محّمـد : كند؟ برخى گفتند اين كيست كه ندا مى: ای گفتند صباحاه در دادند عده

گرد آمدند و حضرت خطاب به حاضران  )ص(است؛ آنگاه عده بسياری دور رسول خدا 

تپه يك سپاهى مسـلّح و به من بگوييد كه اگر به شما خبر دهم كه پشت اين : فرمود

: كنيد؟ همگـى گفتنـد مرا تصديق مى، خواهد به شما حمله كند قوی كمين كرده و مى

پس آگاه باشيد كـه مـن : آنگاه فرمود. ايم ما جز راستى از تو چيزی تجربه نكرده. بلى

در اين هنگام . دارم شما را از عذاب شديدی كه در پيش رو داريد ترسانده و برحذر مى

به خاطر همين ما را در اينجـا ! مرگ بر تو: فرياد زد، ب كه در ميان جمعيت بودابو له

همـان؛ ، ابـو الفتـوح رازی( ١.به دنبال آن بود كه سوره َمَسد نازل شـد! ای؟ گرد آورده

، ؛ عروسـى حـويزی103ص ، 7ج ، همـان، همان؛ طبرسـى، همان؛ كاشانى، جرجانى

ج ، همـان، ؛ قمى مشـهدی389ص ، 5ج ، همان، ؛ فيض كاشانى68ص ، 4ج ، همان

  .٢) 96ص ، 5ج، همان، ؛ سيوطى513ص ، 9

را متوجه همسـران و  )ص(دسته سوم احاديثى است كه به وضوح خطابات پيامبر اكرم )ج

مانند روايتى كه از ابو امامه رسيده بـه ايـن . ها و فرزندان آنها ساخته است برخى عمه

بنى هاشم را فـرا خوانـده و  )ص(مبر خاتمپيا» انذار«مضمون كه پس از نزول كريمه 

آنها را جلوی خانه خود نشاندند و زنان و خانواده خود را نيز گرد آورده و در درون خانه 

                                                                                                                   
 ).١٥٢ص ، ١ج ، ١٤٢٠، ابو حيان(بنى عبد المطلب ، محمد

ا َنَزلَت : َعن اِبِن َعباٍس َقالَ . ١ ْقَربِ   كَرتَ يَو َأْنِذْر َعشِ «لَم ى  )ص(َو َرهَطَك ِمـنُهُم الُمخَلِصـيَن َخـَرَج النبِـى »  نَ ياْألَ َحتـ

َفا َفَنادَ  ِذی َيهتُِف؟ َقالُوا: ی َيا َصَباَحاُه َفَقالُواَصِعَد َعَلى الصُجـُل ِإَذا لَـم : َمن َهَذا ال ٌد َفاجَتِمُعوا ِإلَيـِه َفَجَعـَل الر ُمَحم

َخيًال بِـالَواِدی  َاَرَايُتُكم لَو َاخَبرُتُكم َان : َيسَتِطع َان َيخُرَج َارَسَل َرُسوًال لَِينُظَر َمن ُهَو َفَجاَء َاُبو لََهٍب َو ُقَريٌش َفَقالَ 

ِقى َقالُوا ُتِريُد َان ُتَغيرَ  ِصدقًا َقالَ : َعَليُكم ُكنُتم ُمَصد بَنا َعَليَك ِإال ى َنـِذيٌر لَُكـم َبـيَن َيـَدی َعـَذاٍب : َنَعم؛ َما َجرَفِان

 .»َتبت َيَدا َابِى لََهٍب َو َتب «ت َتبًّا لََك َسائَِر الَيوم َأ لَِهَذا َجَمعَتَنا َفَنَزلَ  َشِديٍد َفَقاَل َاُبو لََهٍب 
؛ ٥٦٩ص ، ٢ج ، تـا بى، سـمرقندی: ماننـد. اين حديث با كمى اختصار يا اختالف در تفاسير گوناگونى آمده است. ٢

، ؛ سـيد بـن قطـب٢٣٨ص ، ٤ج ، همـان، ؛ ثعالبى٤٨٢ص ، ٣ج ، ١٤٢٠، ؛ بغوی١٨٣ص ، ٧ج ، ١٤٢٢، ثعلبى

ج ، همـان، ؛ زحيلى٢٠٥ص  ١٩ج ، همان، ؛ ابن عاشور١٠٩ص ، ١٩ج ، نهما، ؛ مراغى٢٦١٩ص ، ٥ج ، همان

 .٣١١ص ، ١٠ج ، همان، ؛ آلوسى٢٣٦ص ، ١٩
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ای فرزنـدان هاشـم تـالش كنيـد تـا جـان : جای داده سپس رو به آنها كرد و فرمود

ای : مودنـدخويش را از بالی آتش جهنم برهانيد آنگاه رو به خانواده خـود كـرده و فر

هـای خـود را از  جان! ای صفيه عمه رسول خدا، �ای فاطمه زهرا ،ای حفصه، عايشه

بدانيد كه من هرگز بـرای . خداوند متعال خريده و آن را از رهن و گرو آتش آزاد كنيد

، سـيوطى( ١...آنگاه عايشه شروع بـه گريـه كـرد. توانم بكنم شما در قيامت كاری نمى

، همـان، ؛ آلوسـى340ص ، 3ج ، همان، زمخشری: اختصار و با كمى ) 96ص ، همان

  .)161ص ، 2ج ، همان ،؛ نووی جاوی311ص ، 10ج 

دسته چهارم حديثى است كه به حديث دار معروف بوده و مهمترين احاديـث و اجمـاًال  )د

 صحيح ترين روايات اين باب است و آن روايتى است كه از خود موالی متقيـان علـى

لـيكن اصـل . ست ليكن با اختالف در الفاظ و برخى تغييرات جزئىگزارش شده ا )ع (

جـزو . انـد ماجرا را اغلب مفسران به ويژه مفسـران شـيعه در تفاسـير خـود ذكـر كرده

از . ترين تفاسير كه ماجرا را تقريبًا كامل گزارش كرده است تفسير طبری است قديمى

، ى روايات ديگر مشابه آنسپس به برخ، اين رو مناسب است گزارش وی را ذكر كرده

طبری به سند خويش از منهال بن عمرو از عبد اّهللاٰ بن حارث بـن نوفـل . اشاره كنيم

چنـين گـزارش  )ع(بن حارث بن عبد المطلب از ابـن عبـاس از اميـر المـؤمنين علـى

ای : مـرا فـرا خوانـده و فرمودنـد )ص(پيامبر اكرم، نازل شد» انذار«وقتى آيه : كند مى

ليكن من نسبت بـه ايـن ، مرا به انذار خويشان نزديكم فرمان داده است خداوند! على

دانم كه هر وقت ايشان را بـه ايـن  چون مى، قضيه و جريان در سختى و تنگنا هستم

پس سكوت كـردم تـا . مطلب دعوت كنم واكنش مناسبى از سوی ايشان نخواهم ديد

پـس . ه و تهديد به عذابم كردبر من نازل شد و فرمان به انذار داد )ع(اين كه جبرئيل

سپس فرزندان عبد المطلب . ای از شير تهيه كن مقداری نان و راِن گوسفندی و كاسه

پـس . را نزد من گرد آور تا من با آنها حرف زده و مأموريت خود را به آنان ابالغ كـنم

د مـر 40سپس ايشان را كه حـدودًا . امر فرموده بود انجام دادم )ص(آنچه پيامبر اكرم

چـون ابـو طالـب و حمـزه و  )ص(فرا خواندم و در بين آنان عموهای حضـرت، بودند

رسـول ، آنگاه كه همه نزد حضرت گـرد آمدنـد. خوردند عباس و ابو لهب به چشم مى

                                                 
ا َنَزلَت ، َعن َابِى اَ َماَمةَ . ١ ْقَربِ   كَرتَ يَو َأْنِذْر َعشِ «لَم ُ َعَليِه و »  نَ ياْألَ َسـلم َفَاجَلَسـُهم ] آلِـِه و[َجَمَع َرُسوُل ا ّهللاٰ َصلى اّهللاٰ

َلَع َعَليِهم َفَقاَل َيا َبنِى َهاِشم اشَتُروا َانُفَسُكم ِمَن الناِر وَ َعلَ  اط اسـَعوا ِفـى َفَكـاِك ى الَباِب َو َجَمَع نَِساَءُه َو َاهَلُه ُثم 

ِ َشيئًا ُثم َاقَبَل عَ  ِ َفِإنى َال َاملُِك لَُكم َمَن اّهللاٰ َلى َاهِل َبيتِِه َفَقاَل َيا َعائَِشـُة بِنـُت ِرَقابُِكم َو افَتُكوَها بَِانُفِسُكم ِمَن اّهللاٰ

دٍ  َسَلَمُة َو َيا َفاِطَمُة بِنُت ُمَحم اشـَتُروا َانُفَسـُكم  َابِى َبكٍر َو َيا َحفَصُة بِنُت ُعَمٍر َو َيا ُام ِ َة َرُسوِل اّهللاٰ َبيِر َعم الز َو َيا ُام

ِ َو اسَعوا ِفى َفَكاِك ِرَقابُِكم َفإِ  ِ َشيئًا َو َال ُاغنَِى َفَبَكت َعائَِشةُ ِمَن اّهللاٰ  ... .نى َال َاملُِك لَُكم َمَن اّهللاٰ
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قـدری از ، فرمودند كه غذا را نزد وی ببرم همينكه غذا را محضر ايشان بردم )ص(خدا

بـا : ند و در اطراف ظرف گذاشته و فرمودندگوشت را گرفته و با دندانهايشان تكه كرد

 )كه با آن غذا و نوشيدنى اندك( نام خدا ميل كنيد؛ ميهمانان چنان خوردند و نوشيدند

و سوگند به خدا هر كدام از آنان يارای خوردن و نوشيدن همـه . سير و سيراب گشتند

همـين كـه ، پـس از غـذا )و اين اعجاز حضرت بـود( ،آنچه تهيه كرده بودم را داشت

دير زمانى است : ابو لهب پيشى گرفته و گفت، خواستند سخن بگويند )ص(پيامبر اكرم

، نمايد و به دنبـال آن حـرف سـخيف شما را سحر مى ))ص(پيامبر اكرم( كه صاحبتان

بـه  )ص(آنگاه پيامبر. با آنان سخن بگويند )ص(همه متفرق شدند و نشد كه حضرت 

چنين كن و همه آنچه ديروز گذشت امروز نيـز اتفـاق جان فردا نيز  على: من فرمودند

ای : پيش از هـر كـس شـروع بـه سـخن كـرده فرمودنـد )ص(جز اينكه پيامبر، افتاد

شناسم كه برتـر  جوانى را در عرب نمى، بدانيد كه به خدا سوگند! فرزندان عبد المطلب

های دنيا و آخـرت  آورده باشد؛ حقيقتًا من همه خوبى، ام از چيزی كه من برايتان آورده

حـاال ، ام و خداوند مرا امر كرده كه نخست شما را در جريـان بگـذارم را برايتان آورده

لـيكن ، دهد تا برادرم و چنين و چنان باشد كداميك از شما مرا بر اين مطلب ياری مى

مـن ای : تر بودم گفـتم هيچ يك از آن گروه پاسخى ندادند و من كه از همه خردسال

همانـا ايـن : پس حضرت گردن مرا گرفت و فرمـود، شوم وزير تو مى )ص(رسول خدا

برادرم و چنين و چنان است پس به حرف او گوش داده و او را اطاعت كنيد؛ اينجا بود 

تو را فرمان داد كه به حرف پسرت گـوش : كه آن گروه خنديدند و به ابو طالب گفتند

  .٢) 74ص ، 19ج ، 1412، طبری( ١.داده و از او اطاعت كنى

                                                 
ُ َعَليِه ، ]ع[َعن َعلِى بِن َابِى َطالٍِب . ١ ِ َصلى اّهللاٰ ا َنَزلَت َهِذِه اآلَيُة َعَلى َرُسوُل اّهللاٰ م ] َو آلِهِ [لَمكَرتَ يَو َأْنِذْر َعِشـ«َو َسل  

ْقَربِ  ِ َفَقاَل لِى َدَعا»  نَ ياْألَ َ َاَمَرنِى َان انِذَر َعِشيَرتَِى اَالقَربِين ! َيا َعَلىّ : نِى َرُسوُل اّهللاٰ َفاصَنع لََنـا َسـاعًا ِمـن ... ِإن اّهللاٰ

ا اجَتَمُعوا ِإلَيِه َفلَ ... َفَفَعلُت ... َطَعاٍم َو اجَعل َعَليِه ِرجَل َشاٍة َو امَأل لََنا َعّسًا َمن لََبن ُثم اجَمع لِى َبنِى َعبِد المطلب  م

ِ ... َفَشِرُبوا ... َفَاَكَل الَقوُم ... َدَعانِى بِالَطَعاِم  ا َاَراَد َرُسوُل اّهللاٰ َمُهم َبَدَرُه َاُبو لََهب اِلَى الَكـَالِم َفَقـالَ  )ص(َفَلمَان ُيَكل :

َق الَقوُم َو لَم َيَكلُمهُ  َالَغَد َيا َعلِّى : َفَقالَ  )ص(م َرُسوُل اّهللاٰ لَِهدمًا َسَحَرُكم بِِه َصاِحُبُكم َفَتَفر ... َجَمُعُهم ُثم َفَفَعلُت ُثم

ِ َما َاعَلـُم َشـابًّا : َفَقالَ  )ص(ُثم َتَكلَم َرُسوُل اّهللاٰ ... َفَشِرُبوا ... َفَاَكُلوا ... َدَعانِى بِالَطَعاِم  َيا َبنِى َعبِد الُمطلِب ِإنى َو اّهللاٰ

ُ َان َادُعـوُكم ِإلَ  ِفى الَعَرِب َجاءَ  يـِه َقوَمُه بَِافَضَل َما ِجئُتُكم بِِه ِإنى َقد ِجئُتُكم بَِخيِر الُدنَيا َو اآلِخـَرِة َوَقـد َاَمَرنِـى اّهللاٰ

ى َفَاحَجَم الَقوُم َعنَها َجِميعـ: َقالَ ! َفَايُكم ُيَواِزُرنِى َعَلى َهَذا اَالمِر َعَلى َان َيُكوَن َاِخى َو َكَذا و َكَذا ًا َو ُقلـُت ـ َو ِإنـ

ِ َاُكوُن َوِزيَرَك َفَاَخَذ بَِرَقَبتِى ُثم َقاَل ... َالَحَدُثُهم ِسنًا وَ  ِإن َهَذا َاِخى َو َكـَذا و َكـَذا َفاسـَمُعوا لَـُه َو : ـ َاَنا َيا َنبِى اّهللاٰ

بنَِك َو ُتِطيعَ ]: ع[ب َفَقاَم الَقوُم َيضَحُكوَن َو َيُقولُوَن ِالَبِى َطالِ : َقالَ . َاِطيُعوا  .َقد َاَمَرَك َان َتسَمَع ِالِ
، ابـن كثيـر(انـد  برخى از مفسران بعضى از طرق اسناد خود اين حديث را دقيقًا مطابق نقل طبـری گـزارش داده. ٢

. انـد را گـزارش داده» وصـيّى و خليفتـى«و برخى ديگر بجای عبارت كذا و كذا كلمـة ) ١٥٣ص ، ٦ج ، همان
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 آراء و رويكردهای تفسيرِی فريقين 

مباحثى كه مربوط بـه  )1: آراء و ديدگاه های تفسيری فريقين به دو بخش كلى قابل تقسيم است

مفهوم شناسى واژگان و يا برخى مطالب جزيى چون علت اختصاص امر به انذار به عشيره اقربين 

و شأن نـزول  )ص(و رسالت پيامبر خاتم» رانذا«مباحثى كه مربوط به مقصود واقعى آيه  )2است؛ 

ای برخـوردار نبـوده و ثانيـًا در حـد  از آنجا كه مباحث قسمت اول اوًال از اهميـت ويـژه. آن است

نيازی بـه بسـط آن نيسـت و ، حوصله اين نوشتار و به اندازه مناسب در مباحث پيشين مطرح شد

در ابتـدا برخـى از آراء تفسـيری ، واز ايـن ر. آنچه مهم است مباحث مربوط به قسمت دوم اسـت

بندی و  پردازيم و در ادامه به جمع فريقين به ويژه عاّمه را از نظر گذرانده و به نقد و بررسى آن مى

  .رسيم گيری نهايى مى نتيجه

 صّحت همه روايات شأن نزول. 1

صـحت  برخى از تفسيرپژوهان پس از گزارش روايتى از هر دسته از چهار دسته گذشته حكم بـه

، آلوسـى( .همه آنها كرده و ميان آنها چنين جمع كرده كه همه اين جريانهـا اتفـاق افتـاده اسـت

بلكه ذيل روايت حديث دار را كـه داللـت بـر خالفـت و وصـايت اميـر  )132ص ، 10ج ، همان

وجـه  دسـته اول بـه هيچ 3و اين در حـالى اسـت كـه . گزارش نكرده است، دارد )ع(مؤمنان على

  . برخى از اين اشكاالت مشترك و برخى ويژه است. ه و اشكاالت متعددی داردصحيح نبود

با توجه به آنچه در مورد زمان نزول آيه انذار مطرح شد و اينكه در سامانه آغازين بعثـت نـازل . 1

كـه مخاطـب رسـول ، روشن است كه برخى از افراد مورد اشـاره در ايـن روايـات، شده است

و همسران  �در آن زمان متولّد نشده بودند؛ افرادی چون فاطمه زهرا ،اند قرار گرفته )ص(خدا

، ؛ مرتضـى عـاملى335ص ، 15ج ، همـان، طباطبايى( ...مانند عايشه و حفصه و )ص(حضرت

  ) 127و  126ص ، ش 1376، ؛ احمدی ميانجى165ص ، 3ج ، ش 1386

                                                                                                                   
، )٤قـرن (؛ فـرات كـوفى ٣٩٤٣ص ، تا بى، )٩قرن (؛ ابن عادل دمشقى ٤٨١ص ، ٣ج ، همان، )٦ قرن(بغوی (

برخى ديگر از مفسـران روايـت حـديث دار را بـه ) ١٨٨ص ، ٤ج ، ١٤١٦، )١١قرن (؛ بحرانى ٣٠٢ص ، ١٤١٠

 ١٣٦٧، )٤قـرن (قّمى : نمونه(اند كه در اصل مضمون با حديث ذكر شده مشتركند  اشكال مختلف گزارش كرده

) ١١قـرن (؛ شـريف الهيجـى ٣٦٢ص ، همان، ؛ ابو الفتوح رازی٣٢٢ص ، همان، ؛ طبرسى١٢٤ص ، ٢ج ، ش

 ).٣٣٦ص ، همان، ؛ طباطبائى٤٠١ص ، ٣ج ، همان
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و گـروه هـای مختلفـى  قبيله قـريش )ص(كند كه رسول خدا بيان مى، بسياری از اين روايات. 2

در ، را گـرد آورده و آنـان را انـذار كـرده اسـت... بنى كعب و، بنى قصى، چون بنى عبد مناف

، حاليكه با توجه به آنچه از معنای عشيره و اقربين و مصداق آن و طبقات انساب كـه گذشـت

د را بسيار روشن است كه اين گروه ها و قبيله قريِش صـالحيت اينكـه عشـيره اقـربين باشـن

همـان؛ مرتضـى ، طباطبـايى( .با نص شريف آيه منافـات دارنـد، ندارند؛ در نتيجه اين روايات

  ) همان، عاملى

اختالف شديد الفاظ و متن روايات اين سه دسته ـ در رابطه با اينكه دقيقـًا چـه كسـانى مـورد . 3

اعتبار آن  سبب اضطراب متن حديث گشته و، خطاب قرار گرفته و به آنان چه گفته شده است

  .برد را زير سؤال مى

كسى جـز ابـو هريـره نيسـت؛ ، كه روايات آن در همه جا گسترده شده است، راوی دسته اول. 4

 .كسى كه معلوم الحال بوده و خليفه دوم او را دشمن خدا و دشمن كتـاب خـدا خوانـده اسـت

وقايع پـس از آن  در صحنه نزول آيه و، عالوه بر اينكه وی )121ص ، 8ج ، 1408، ابن كثير(

اين حديث از مراسيل صحابه است چون ابو هريره : قطعا حاضر نبود؛ از اين رو ابن حجر گويد

در مدينه مسلمان شد و اين داستان در مكه اتفاق افتاده و ابن عباس نيز در آن زمان يا به دنيا 

  ) 56ص ، يكم شماره، 1407محرم ، موسى، شاهين الشين( .نيامده بود و يا كودكى بيش نبود

با برخى روايات ديگر كه سبب ، كند روايات دسته دوم كه سبب نزول سوره مسد را نيز بيان مى. 5

و روشـن  )408ص ، 6ج ، همـان، سـيوطى(؛ در تعارض است، داند نزول آيه را امر ديگری مى

  .برد صحت كل روايات را متزلزل كرده و زير سؤال مى، است كه اين مطلب

  حديث دار ضعف يا وضع. 2

برخى از تفسيرپژوهان عامه حديث دار و شأن نزول قطعى آيه انـذار را زيـر سـؤال بـرده و گفتـه 

در ، رواياتى در زمينه شأن نزول رسيده كه مـورد تمسـك شـيعيان در امـر خالفـت اسـت: است

كه و اين در حالى است  .)همان، آلوسى( حاليكه اين روايات يا مؤّول است يا ضعيف و يا ساختگى

، كالمى و ادبى به حدی است كـه، تاريخى، حديثى، كثرت گزارش اين روايت در مجامع تفسيری

بلكه با سـيری گـذرا در تـاريخ ، مفيد اطمينان به صدور حديث و مضمون اصلى كل روايت است

بديهى است كه . توان حكم به تواتر معنوی اين حديث كرد تفسير و آثار پژوهشگران تفسيری مى
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حكم به وضع يا ضعف ، خدشه كند، توانسته در داللت روشن اين روايات بر امر خالفتوی چون ن

  .يا تأويل كرده است

  :نمايد چند مطلب بررسى شود برای روشن شدن اين مطلب الزم مى

  سند حديث  )الف

از صـحت سـند ، حديث دار نزد بسياری از بزرگان عامه چون جرير طبری و ابـو جعفـر اسـكافى

و در طريق آن ثقات و افراد مورد اعتمادی هسـتند . آيد ده و جزو مسلمات به شمار مىبرخوردار بو

سـيد ، ميالنـى( كننـد با خيال راحت به احاديثشان اعتماد و احتجـاج مى، كه صاحبان صحاح سته

، با بررسى دقيق سند حديث و طرق مختلف آن و كثرت گزارش آن )143ص ، 3ج ، 1427، على

ای بـرای طالـب  گونه شك و شبهه شود و جای هيچ بار حديث دار حاصل مىيقين به صدور و اعت

؛ 22ـ  13ص ، 1421، ؛ ميالنـى145ـ  143ص ، همـان، ميالنـى: نـگ( .مانـد منصف باقى نمى

ـ  156ص ، 3ج ، 1428، ؛ مرتضـى عـاملى397و  396ص ، 3ج ، 1425، عبـد الحسـين، امينـى

ص ، 1413 ،عبـد الحسـين، رف الدين عاملى؛ ش28ـ  11ص ، 2ج ، 1431، ؛ مرتضى عاملى163

، ش 1386، عبد الحسين، ؛ طالعى120ـ  111ص ، ش 1376، على، ؛ احمدی ميانجى193ـ  189

  ) 20و  19ص ، 1388، ؛ حسينى سيد جواد64ـ  61ص ، 14شماره 

  داللت حديث )ب

ايت شده است رو اوصاف و ويژگيهايى كه در ذيل حديث برای امير المؤمنين على عليه السالم. 1

  :وصف است به اين شكل 8رسد و مجموع آنها وصف مى 6به  2ها از  در گزارش

  ) 300ص ، 1410، فرات كوفى( وليّى؛، أخى )1

  ) 302ص ، همان( خليفتى؛، وصيّى، أخى )2

  ) 67ص ، 8ج ، همان ، محمد بن حسن، طوسى( وزيری؛، وصيّى، أخى )3

  ) 124ص ، 2ج ، همان، ابراهيم على بن، قمى( وزيری؛، وصيى، خليفتى )4

  ) 362ص ، 14ج ، همان، ابو الفتوح رازی( وارثى؛، أخى، وزيری، وصيى، خليفتى )5

، 4ج ، همـان، بحرانى( بمنزله هارون من موسى؛، وارثى، أخى، وزيری، وصيى، خليفتى )6

  ) 187ص 
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، طبرسى( ؛)هاپردازنده ديون و بدهى( قاضى َدينى، وليى، أخى، وزيری ،وصيى، خليفتى )7

  ) 322ص ، 7ج ، همان

ها و بجا آورنـده وفاكننده به وعده( منجز عداتى ،قاضى دينى، وزيری، وصيى، خليفتى )8

  ) همان، قمى على بن ابراهيم( ؛)آنها

هـا  در اكثـر گزارش، است كـه» وصايت«و » خالفت«وصف اهميت بيشتری دارد  8آنچه از اين 

البتـه دو وصـف . چنانچه گذشـت، و ابن كثير حذف شده استليكن در تفسير طبری . آمده است

ای از اهميـت ويـژه، ها آمده است نيـز كه در برخى گزارش» بمنزلة هارون من موسى«و » ولىّ «

  .»وراثت«و » وزارت« و همچنين . برخوردارند

  :در تفاسير اهل سنّت نيز به شكلهای مختلفى آمده است

  ) 74ص ، 19 ج، 1412، طبری( كذا؛، كذا، أخى )1

، همان، بغوی: نمونه( اند؛نوع تفاسير اين سه ويژگى را ذكر كرده: خليفتى، وصيّى، أخى )2

  ) 481ص ، 3ج 

  ) 151ص ، 6ج ، همان، ابن كثير( صاحبى؛، أخى )3

  ) 2827ص ، 9ج ، همان، ابى حاتم( خليفتى؛، قاضى َدينى )4

  ) 486ص ، 1ج ، 1414، حسكانى( وليّى؛، خليفتى، وصيّى، أخى )5

  ) 333ص ، 3ج ، 1415، بغدادی( قاضى َدينى؛، وزيری، خليفتى، وصيّى، أخى )6

  ) 543ص ، همان، حسكانى( .قاضى َدينى، وليّى، وزيری، خليفتى، وصيّى، أخى )7

، وزيـری، وليّـى، وصـيّى، أخـى: مجموع اوصاف نه گانه عبارتنـد از، با عنايت به همه اين روايات

كه وقتى روايات را با هم مقايسه مـى كنـيم .قاضى دينى و منجز ِعداتى، ثىوار، صاحبى، خليفتى

برخى را حذف كرده ، خود را نشان مى دهد كه دست های ترسان يا خائن، حلقه های مفقوده آن

  .است

و وصـايت و خالفـت  وصف اخّوت 3، خوردآنچه در بيشتر احاديث كتب فريقين به چشم مى

تر روشنتر و قوی، از ديگر اوصاف، دو وصف اخير بر مسأله امامت داللت، است كه از حسن اتفاق

  .است

و آيا جز اين است كه خالفت همان وجوب اطاعت و لزوم پيروی و تبعيت در افكار و اعمـال 

تر از اين نص وجود دارد و اگر اين تعبير در حق هر كس جز امير مؤمنان  است؟ و چه نصى صريح
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، 1421، ميالنـى( .داديم نبود كه ما او را امام و مقتدای خود قرار مىجز اين ، شد گفته مى )ع(على

  ) 16ص 

البته اشـكاالت و شـبهاتى در مـورد فقـه الحـديث روايـت و داللـت آن از سـوی برخـى از 

اساس بـوده و بـه تفصـيل از آنهـا  بى، از عامه مطرح شده است كه، پژوهشگران تفسيری و غيره

  ) پيشين مراجعه شود به منابع( .پاسخ داده شده است

  تحريف روايت. 3

تحريفى است كـه در تفسـير ابـن ، بار و آشكاری كه در تاريخ ثبت شده است  از تحريفات خيانت

، چرا كه وی با اينكه حديث دار را بسيار كامل گزارش كـرده اسـت. جرير طبری انجام شده است

چنين ( »كذا و كذا«رسيده به كه به بحث خالفت و وصايت و واليت  ليكن همين، چنانچه گذشت

، را» وصـيّى و خليفتـى«يا عبارت » خليفتى و وصيّى و وليّى«تعبير كرده است و عبارت  )و چنان

و نكتـه جالـب . در تفسير خود حذف كرده اسـت، كه در تفاسير و مجامع معتبر حديثى آمده است

اَن يَكُوَن اَِخـى َو َوِصـيى َو َعلَى : اينكه خود طبری در تاريخ معروف خود چنين گزارش داده است

و ابن كثير نيز  )63ص ، 2ج ، تا بى، طبری( ِإن َهَذا اَِخى َو َوِصيى َو َخلِيفَتِى فِيكُم... َخلِيفَتِى فِيكُم

لـيكن در خصـوص ، با اينكه اعتمادش در جريانهای تاريخى و وقايع گذشته بر تاريخ طبری است

كـذا و «و منبع خود قرار داده و حديث را با همان عبارت كنايى تفسير طبری را مصدر ، اين مورد

ايـن ، كند كه گفته شود اقتضاء مى، البته حسن ظن به اين دو مفسر بزرگ. نمايد گزارش مى» كذا

نه از سوی ايشان؛ ولى به هر حـال ايـن ، تحريف از سوی ناسخان يا ناشران صورت گرفته است

از باب پيروی . هل سنت و سندی است گويا بر حقانيت تشيعلكة سياهى است در تاريخ ا، تحريف

با اينكه حـديث و ذيـل آن را گرچـه محـّرف و بـا ، استاد هيكل نيز در كتاب خود، خلف از سلف

ِ َعوُنَك َاَنا َحرٌب َعَلى َمن َحاَربَت بدون تقريـر پيـامبر اكـرم: عبارت گـزارش  )ص(َاَنا َيا َرُسوَل اّهللاٰ

ليكن در چاپهای بعدی همه ذيل روايـت حـذف شـده  )100ص ، 1ج ، تا بى، هيكل( ،كرده است

  ) 11ص ، 2ج ، 1431، و مرتضى عاملى، 407و  406ص ، 3ج ، همان، امينى( .است

  تعصب مذهبى. 4

رويكردی متعصبانه را دنبال كـرده و گرچـه اصـل حـديث و داسـتان را ، برخى از تفسير پژوهان

و اميـر  )ص(به ذيل آن كـه بازتـاب گفتگـوی رسـول خـدا ای ليكن هيچ اشاره، اند گزارش كرده
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، رسد اين رويكرد هيچ دليلـى جـز تعصـبات مـذهبى اند و به نظر مى نكرده، است )ع(مؤمنان على

، ؛ فخر رازی340ص ، 3ج ، همان، زمخشری( .مالحظات سياسى و تقيه و يا كتمان حقيقت ندارد

؛ نظـام 245ص ، 4ج ، همـان، ابن عطيه؛ 163ص ، 7ج ، همان، ؛ ميبدی536ص ، 24ج ، همان

  ١) .132ص ، 10ج ، همان، و آلوسى 287ص ، 5ج ، 1416، الدين نيشابوری

  تلخيص نابجا. 5

كه ، از جمله تغييرات و تصرفات نابجايى كه در ذيل حديث دار در كتب تفسيری اعمال شده است

وی اين حـديث را . ه استتغييری است كه سيوطى انجام داد، آيد خود نوعى تحريف به شمار مى

از ابن اسحاق و ابن جرير طبری و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابو نعيم و بيهقى گـزارش كـرده 

با ، مختلف گزارش شده است، ليكن ذيل حديث را با اينكه از سوی راويانى كه نام برده شد، است

  .سليقه خود كه جای تعجب و تأسف دارد چنين آورده است

 َتكل َما َاعَلُم َاَحدًا ِفى الَعَرِب َجاَء َقوَمـُه بَِافَضـَل : َم النّبُى فقالُثم ِ لب ِإنى َو اّهللاٰ َيا َبنِى َعبِد الُمط

ُ َان َادُعوُكم ِإلَيِه َفـأيُكم ُيـواِزُرنِى ا ِجئُتُكم بِِه انّى َقد ِجئُتُكم بَِخير الدنيا و اآلخرة َوَقد َاَمَرنِى اّهللاٰ ِمم 

ص ، 5ج ، همان، سيوطى( فقام القوم َيضَحكون. ِإنه أنا -َوأَنا َاحَدثهم سنّا  -َهَذا َفُقلُت َعَلى َامِری 

97 (  

: و در روايت ديگر از ابن مردويه از براء بن عازب ذيل روايت را چنـين گـزارش كـرده اسـت

  ) همان( .ِجئُتُكم بالدنيا واآلخرة َفاسلُِموا َتسَلُموا َو َاِطيُعوا َتهَتُدوا

شــود كــه آن  هــا روشــن مى ا توجــه بــه مجمــوع روايــات مــاجرای دار و دقــت در گزارشبــ

هايى ناقص بوده  گزارش، را در بر نداشته )ص(و تقرير رسول خدا )ع(هايى كه اجابت على گزارش

های مشـتمل بـر  عمدًا يا سهوًا بخشى از آن را حذف كرده اند و تصور اينكه گزارش، كه مفسران

هـيچ : تصـوری نادرسـت اسـت؛ چـون اوالً ، زيـادتى در آنهـا رخ داده باشـد، راين اجابت و تقريـ

خـورد؛ بلكـه  بـه چشـم نمى، های كامـل ای از سوی كسى نسبت به اين دسته از گزارش تخطئه

ذيل آن را نيز به طور كامل با اندك اختالفـى ، اند بسياری از مفسرانى كه حديث دار را ذكر كرده

بـه روشـنى نشـان ، نسبت بـه حـذف ذيـل روايـت، های بسيار وجود انگيزه: اند؛ ثانياً  گزارش داده

 .دهد كه آنچه در ذيل اين دسته آمده است از سوی برخى مفسران حذف شده است مى

                                                 
 .اند زيسته مفسر نخست در قرن ششم و نظام الدين در قرن هفتم و آلوسى در قرن سيزدهم مى ٤. ١
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 گيری و جمع بندینتيجه

 .قرآن كريم اولين و مهمترين منبع دينى و قطعى ترين سند خدشه ناپذير دين مبين اسالم اسـت

به ويژه پيرامون مسـائل ، ت بدون تدبر شايسته و دقت بايسته در آيات الهى آنروا نيس، از اين رو

، كه بسـيار حيـاتى بـوده و در سـعادت و شـقاوت انسـان، اساسى و مباحث مرتبط به اصول دين

هرگونه سطحى نگری ، عقل سالم و وجدان منصف نيز .از بيانات آن گذشت، سرنوشت ساز است

محكوم كرده و ، به يقين، به ويژه در مسايل بنيادين، يات قرآن كريمدر مورد آ، و خيال پنداری را

پس برای فهم درست آيات و درك صحيح معنا و مفهـوم آن و شـناخت عميـق  .مردود مى داند

الزم و ضروری است با دقت فـراوان و تحليـل ژرف متكـى بـر واقعيـات و ، غرض و مقصود آن

آيات تفسير ، طعى عقلى و نقلى مبتنى و استوار استبر ادله ق، حقايق روشن به دست آمده ای كه

بديهى است هر گونه حكم سـطحى ناسـازگار بـا  .تا مراد واقعى خداوند متعال دانسته شود، گشته

مصداق تفسير بـه رای بـوده كـه بـه ، واقعيات و يا برخاسته از روی نظر شخصى و هوس فردی

  .مردود است ضرورت دين

و روايات صـحيح » انذار« نوشته و دقت و تحليل درست در آيه  با در نظر گرفتن مطالب اين

اولين سـند قـوی و شـاهد قطعـى ، به قطع مى توان گفت كه اين كريمه، پيرامون شان نزول آن

بـا  .وزارت و خالفت بال فصل امير مومنان على عليه السالم است، وصايت، وراثت، اخوت، امامت

و » عشـيره اقـربين « و مصـداق » عشـيره« ويژه مفهـوم تدبر در مفاهيم واژگان اين كريمه به 

شناخت تاريخ فرويش آن و نقد و بررسى روايات درست شان نزول و جريان پس از نزول آن كـه 

كالمى به ويژه تفسيری مفسران فريقين على ، ادبى، حديثى، در انواع كتب و پژوهشهای تاريخى

ى آيد كـه مسـاله وصـايت و خالفـت و به روشنى به دست م، الخصوص عامه گزارش شده است

همـراه ، به قدری با اهميت است كه رسول خدا، امامت از منظر خداوند متعال و دين مبين اسالم

، با نزول اولين آيات و دستور يافتن به انذار عمومى و ابـالغ همگـانى در رابطـه بـا ديـن اسـالم

نشانگر اين است كه ، اين ؛ده استموظف به اعالم مساله وصايت و خالفت از همان بدو اسالم بو

در امتداد نبوت بلكه قرين و از نظر اهميت هم درجه آن اسـت و پـس از اعـالم آن تنهـا ، امامت

در آن شرايط حساس و ، در جمع خويشان خود )ص( فردی كه پس از درخواست مكرر رسول خدا

اميـر مومنـان وصايت و وزارت و خالفت رسول خدا ص را پـذيرفت كسـى نبـود جـز ، خطرناك

كه حاكى از وصـايت ، و روايات متواتر و مورد اتفاق فريقين» انذار « و با وجود نص آيه . )ع(على
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متاسـفانه برخـى از دانشـمندان مسـلمان و قـرآن ، مطلقه و خالفت بال فصل امير مومنان اسـت

، شـىگـزارش نـاقص و حـق پو، تحليل نادرست، تفسير به رای، تحريف، پژوهان عامه با خيانت

پيرامون داللت اين كريمه و روايات پيرامون آن گشـته و بـه ، شبهات سبب به وجود آمدن برخى

، در اين نوشتار به اختصار يا تفصيل در حد حوصله اين مقـال، از اين .گمراهى و اضالل افتاده اند

راجعـه بـه آنها پاسخ داديم تا پس از مطالعه و دقت در مطالب و م به اين شبهات اشاره كرده و به

جای هيچ گونه وهم و ترديدی برای پژوهشگر منصف و طالب حق باقى نمى مانـد ان ، منابع آن

بـه ، به نظر مى رسد خود كتب عامه و پژوهش های علمى به ويژه تفسيری آنـان. شاء اّهللاٰ تعالى

      .تنهايى برای اثبات اين مساله كافى است

پيرامـون موضـوع  )ع(يبا از امير مؤمنان علىچه زيباست ختم اين نوشته به مضمون حديثى ز

  .مورد بحث

ای اميـر : مردی به امير مومنان على عليـه السـالم عـرض كـرد: ابن ناجذ گزارش مى دهد 

 رسـول خـدا: چطور شد كه بجای عمويت از پسر عمويت ارث بردی؟ حضرت فرمودند ! مؤمنان 

گرد آوردند و غذای كمى فـراهم كردنـد  بنى عبدالمطلب را در خانه يكى از ما يا بزرگتر ما )ص(

پـس از انـذار و  –سپس  .كه به همه رسيد و همه سير و سيراب شدند درحاليكه عادتا كافى نبود

كداميك از شما با من بيعت مى كند تا برادر و وارث و وصى من باشد و من با : فرمودند -دعوت 

و اين اتفاق تا سـه . بنشين: ت فرمودندحضر .من: اينكه كوچكترين فرد بودم به پاخاسته و گفتم 

با دست خود به دست مـن زدنـد و ايـن » به عالمت رضايت و قبول « بار تكرار شد و در نهايت 

 . ١طور شد كه من از وی ارث بردم نه از عمويم

 ِكيَن بِِوَالَية َاِميِر الُمؤِمنِيَن َعلِى اجَعلَنا ِمَن الُمَتَمس ُهمالِقَياَمةِ  ِإلَى َيومِ  )ع(الل  

                                                 
ُ  ىَرضِ  َطالٍِب  ىَأبِ  ْبنِ  ىلَِعلِ  َقالَ  َرُجًال  ن أَ : َناِجذٍ  ْبنِ  َعةَ يَربِ  َعنْ  .١ ـ  اْبنَ [  َوِرْثَت  بِمَ  نَ يالُْمْؤِمنِ  رَ يَأمِ  اي: َعْنهُ  اّهللاٰ ُدونَ ]  كَعم 

ِ  َرُسولُ  َجَمعَ : َقالَ ! كَأْعَمامِ  ُ  َصلى اّهللاٰ لِِب  َعْبدِ  ىَبنِ  َسلمَ  وَ  هِ يَعلَ  اّهللاٰ َعـامِ  ِمـنَ  ُمّداً  لَُهمْ  َفَصَنعَ  الُْمط ى ُلواكَفـأَ  الط َحتـ 

َعامُ  ىَبقِ  وَ  َشبُِعوا هُ ك ُهوَ  َماك الطي لَمْ  َأن َمس  ى َفَشِرُبوا بُِغَمرٍ  َدَعا ُثمَرابُ  ىَبقِ  وَ  َرُووا َحت هُ ك الش ي لَـمْ  َأنـ لَـمْ  َأوْ  َمـس 

لِِب  َعْبدِ  ىَبنِ  اي: َفَقالَ ، ْشَربْ ي الُْمط  ةً  مْ يكلَ إِ  ُبِعْثُت  ىِإن اِس  ِإلَى وَ  َخاصةً  الن َقـدْ  َمـا ةِ يـاْآل  َهـِذهِ  ِمـنْ  ُتمْ يَرأَ  َقدْ  وَ  َعام 

 الَْقـْومِ  َأْصـَغرَ  ْنـُت ك وَ  هِ يِإلَ  َفُقْمُت  َأَحدٌ  هِ يِإلَ  ُقمْ ي َفَلمْ  ىَواِرثِ  وَ  ىَصاِحبِ  وَ  ىَأخِ  ونَ يك َأنْ  َعَلى ىُعنِ يَباي مْ يكأَ  وَ  ُتمْ يَرأَ 

ـ اْبـنَ  َوِرْثـُت  كَفبِـَذلِ ]  ىَعلِ [ َقالَ  ُثم  یدِ ي َعَلى ِدهِ يبِ  َضَربَ  الثالَِثةِ  ىفِ  انَ ك َحتى اْجلِْس : َفَقالَ  ـ ُدونَ  ىَعم ىَعم  )

 ١٧٠ص  ١ج ، ش ١٣٨٥، محمد بن على بن بابويه، صدوق: وبا كمى تفاوت  ٥٤٣ص ، ١ج ، ١٤١١، حسكانى

ص ، ١٤٢٠، ؛ ابن طاووس ٢١٣ص  ١٣ج ، ١٤٠٤، الحديد؛ ابن ابى  ٢٥ص  ٢ج ، ش ١٣٧٩، ؛ ابن شهر آشوب

 ). ١٧٨ص  ١٨ج ، همان، ؛ مجلسى ٧٩١ص  ٥ج ، همان، ؛ بحرانى ١٠٤ص ، بى تا، ؛ همو ١٣٩
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 .شود هيز از اطاله در اينجا به برخى از آنها اشاره مىليكن برای پر، مقاله ذكر شده است
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