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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی-سعـيـدی«امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ جون ٠٣
  

  ٩ -تفسير احمد
 ١ - الطارقۀتفسير سور ترجمه و

  
  استت آي١٧نازل شده و داراى » مكه«در  الطارق  ۀسور

  

ِبسم هللا الرحمن الرحيم  َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ 

ِوالسماء والطارق ِ َّ َ َِ َ ُوما أدراک ما الطارق ﴾١﴿ َّ ِ َّ َ ََ َ ْ َ ُالنجم الثاقب ﴾٢﴿ َ ِ َّ ُ ْ ٌإن کل نفس لما عليھا حافظ ﴾٣﴿ َّ ِ َ َ ْ َ ََ َّ ٍُّ ْ َ ُ ْ َّفلينظر اإلنسان مم  ﴾٤﴿ ِ ِ ُ َ َْ ِْ ُ َْ

َخلق ِ ْخلق من ﴾٥﴿ ُ ِ َِ ٍ ماء دافقُ ِ َ ٍ ِيخرج من بين الصلب والترائب ﴾٦﴿ َ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ ُّ ِ ْ ْ ُ ُ ٌإنه على رجعه لقادر ﴾٧﴿ ْ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َّ َيوم تبلى  ﴾٨﴿ ِ ْ ُ َ ْ َ

ُالسرائر ِ َ ٍفما له من قوة وال ناصر ﴾٩﴿ َّ ِ َِ َ ٍ َّ ُ ْ ُ َ َ ِوالسماء ذات الرجع ﴾١٠﴿ َ ْ َّ َِّ َِ َ ِواألرض ذات الصدع ﴾١١﴿ َ ْ َّ ِ َ ِ ْ َإنه لق ﴾١٢﴿ َ َ ُ َّ ٌول ِ ْ

ٌفصل ْ ِوما ھو بالھزل ﴾١٣﴿ َ ْ َ ْ ِ َ َُ ًإنھم يکيدون کيدا ﴾١٤﴿ َ َْ َ ُ ِ َ ْ ُ َّ ًوأکيد کيدا ﴾١٥﴿ ِ ْ َ ُ ِ َ ًفمھل الکافرين أمھلھم رويدا ﴾١٦﴿ َ َْ َ ُ ُْ ْْ ِْ َِ ِ َ ِ ِّ َ َ ﴿١٧﴾  

  

 :معلومات مؤجز

کلمه،  ک شصت وي) ۶١(ھفده آيت، ) ١٧(رکوع، ) ١(ٔاز جمله سوره ھای مکی بوده و دارای » الطارق«ٔسوره 

 . ھشت نقطه است و نود) ٩٨(و ھشتاد وچھار حرف، و  يکصد) ١٨۴(دارای 

  

 :اسباب نزول

ای گروه قريش، : می گفت وی پوست دباغی شده می ايستاد ورابو اشد بر: ابن ابو حاتم از عکرمه روايت کرده است

محمد ادعا دارد که : بعد  می گفت .  دھمھر کس بتواند مرا از روی اين چرم دور کند چنين وچنان چيز ھا را به او می

ُده تای آنھا نجات می دھم و تمام شما مرا  از شر نه تای از ی شما را ئرين دوزخ نوزده نفرند من به تنھاخازنان ومأمو

ْفل« او  ۀدربار.  آنھا نجات دھيد َينظر اإلنسان مم خلقَ ِ َّ ُِ ُ َ ِ ْ ِ  .نازل شد»  ُ

 

 : ی با سورهئآشنا

  .می چرخد» ن وارزش واھميت آنأقرآن عظيم الش« و» معاد و رستاخيز«ين سوره بردو محورموضعات اساسی ا

بعد برای اثبات امكان . ندولی دربدو سوره بعد از قسم ھای انديشه آفرين اشاره به وجود مراقبين الھی بر انسان می ك
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نتيجه گيری می كند  طفه اشاره فرموده وبدو پيدايش انسان از آب ن ، به زندگی نخستين و)روز بازگشت و قيامت(معاد 

 ).خداوندی كه قادر است او را از چنين آب بی ارزش وناچيزی بيافريند توانائی بر بازگشت مجدد او را  دارد.(

ٔدر مرحله بعد به بعضی از خصوصيات  روز رستاخيز اشاره كرده، سپس با ذكر قسم ھای متعدد وپر معنائی اھميت 
  .يان می دھدسرانجام سوره را با تھديد كفار به مجازات الھی پا و مايدقرآن را گوشزد می ن

محافظی دارد كه اعمال او را ثبت و ضبط وحفظ  كه ھر كس مراقب و: ی خاصی گفته شده استئدر اين سوره با زيبا

 . نگھداری می نمايدءمی كند و برای حساب وجزا

 فرشتگان الھی ومأموران پروردگار  ا كه باشد تحت مراقبتبنابراين انسان ھرگز تنھا نيست وھركه باشد وھر كج

 .تربيت انسان فوق العاده مؤثر است اين مطلبی است كه توجه به آن در اصالح و. خواھد بود

و نطفه نيز بعد از طی مراحل پيچيده  انسان درآغاز خاك بود  و سپس بعد از طی مراحلی به صورت نطفه درآمد

 و .بنا براين بازگشت او به حيات وزندگی مجدد ھيچ مشكلی ايجاد نمی كند انسان كاملی شد،وشگفت انگيزی تبديل به 

 خواری وخفت اء  سرافكندگی ومنشۀمزيد نعمت، وبرای مجرمان ماي  افتخار وۀاين ظھور وبروز برای مؤمنان ماي

  خاليق ۀ در آن روز در برابر ھمچه دردناك خواھد بود كه انسان عمری با آبرو در ميان مردم زندگی كند ولی.  است

نه ياوری كه او را از  ی كه بر زشتيھای اعمال ونيات او پرده بيفكند وئدر آن روز نه نيروشرمسار وسرافكنده شود، 

  .عذاب الھی رھائی بخشد

ومند و ً مسلمانان كه در كارھای خود مخصوصا ھنگامی كه در مقابل دشمنانی نيرۀوپايان سوره سرمشقی است برای ھم

واز ھر گونه شتابزدگی وكارھای بی نقشه يا بی  خطرناك قرار می گيرند با حوصله وصبر وشكيبائی و دقت رفتار كنند

 .موقع بپرھيزند

 

 :ٔترجمه مؤجز

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  مھربانۀبه نام هللا بخشند

ِوالسماء والطارق« ِ َّ َ ََ  .»اھان نمودار شوند قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگ« )١(»  َّ

ُوما أدراك ما الطارق« ِ َّ َ ََ َ ْ َ  .»و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاھان نمودار شوند  چه ھستند؟«)٢( » َ

ُالنجم الثاقب « ِ َّ ُ ْ  .»در خشنده ه ای ستار) ھمان (« )٣(»  َّ

ٌإن كل نفس لما عليھا حافظ « ِ َ َ َ َ َّ َُّّ ٍ ْ َ ُ   »است) از فرشتگان(نگھبان و محافظی که بر او   ھيچ کس نيست مگر آن«)۴(»  ِ

َفلينظر اإلنسان مم خلق « ِ ُِ َّ ُ َ ِ ْ ِ ُ  .»پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده است؟«)۵(»  َْ

ٍخلق من ماء دافق « ِ ِ َِ ََّ  .» ناچيزی آفريده شده استۀاز آب جھند«)۶(»  ُ

ِيخرج من بين الصلب والترائب « ِ ِ َِ ََّ َ ْ ُّ ِ ُ ُ  .»آيد  که از ميان استخوان پشت و استخوان سينه برمی)آبی(«)٧(»  ْ

ٌإنه على رجعه لقادر« ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َّ  . »قادر است) پس از مرگ(بر بازگردانيدن او ) هللا(= گمان او   بی« )٨(» ِ

ُيوم تبلى السرائر« ِ َ َّ َ ْ ُ َ  .». شود ھا  آشکار می که نھآن  روزی«) ٩ (  »ْ

َفما له من قوة وال ن« َ َ ٍ َّ ُ ِ ُ َ َ ٍاصرَ  . »گاه او نه قوتی داشته باشد ونه ياری دھنده ای آن«   )١٠(» ِ

ِوالسماء ذات الرجع« ْ َّ َِّ َ َ  . » به آسمان پر بارانقسم« ) ١١(» َ

ِواألرض ذات الصدع  « ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ  .»وقسم  به زمين شکافنده « )١٢(»  َ
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ٌإنه لقول فصل « ٌْ َ ْ َ َ ُ َّ  . »ندۀ حق از باطل استسخن جدا کن) قرآن(گمان اين  بی«   )١٣ (» ِ

ِوما ھو بالھزل  « ْ َ ْ ِ َ َُ  . »ھزل و بيھوده نيست) سخن(و آن «   )١۴(»  َ

ًإنھم يكيدون كيدا « َ َ ُ ِ ْ ُ َّ  . »کنند گ مینھا پيوسته حيله و نير گمان آن  بی« ) ١۵(»  ِ

ًوأكيد كيدا « َ ُ ِ َ  .». کنم می) و تدبير(حيله ) ھم(و من «   )١۶(» َ

ِفمھل الكاف« َ ْ ِ ِّ َ ًرين أمھلھم رويدا َ َ ُ ُْ ْْ ِ َِ  . » پس کافران را مھلت بده، اندکی آنان را رھا کن«) ١٧(»  َ

 

 :تفسير مؤجز

ِوالسماء والطارق« ِ َّ َ ََ خداوند متعال در اين سوره به آسمان ) قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگاھان نمودار شوند ( )١(»  َّ

، حرکات شده است ، که تمام افعال ، اعمالبر ھر انسان يک محافظ گماشته : وستارگان قسم ياد کرده بيان می فرمايد 

، که آنچه او در دنيا است که انسان بر سر انجام خود بينديشدوسکنات او را می بيند ومی داند ، مقتضای عقلی  او اين 

 قيامت می باشد ، لذا نبايد که در روز ظ بودن جھت محاسبه ایواين محف  و انجام می دھد ، نزد پروردگار محفوظ است 

 .ھر گز از فکر آخرت وقيامت غافل باشد 

  .شود  می  ستارگان است که مثل ساير ستارگان از طرف شب پديدار می شود ، واز طرف  روز پنھانۀاز جمل:  طارق

 بخير يا   طارقا يطرق والنھار، إال  الليل  شر طوارق  من أعوذ بك«: پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی فرموده است 

  آيد، ای  خير می  به  كه آمدی  مگر پيش برم  می  وروز پناه  ناگوار شب آمدھای  تو از شر پيش به! پروردگارا( » رحمن

 . »در را كوبيد:  الباب طرق«گويند   می اعراب. » رحمان

طور   به ھنگام  مرد مسافر شب  كه دند از اين كر  هللا صلی هللا عليه وسلم  نھی  رسول  كه است  آمده    ديگری در حديث

 . فرود آيد اش  و بر خانواده را كوبيده  در منزلش  ناگھانی

ُوما أدراك ما الطارق« ِ َّ َ ََ َ ْ َ از نظر لغت به » طارق«.و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاھان نمودار شوند  چه ھستند؟( )٢( » َ

  .شود گفته مى» مطرقه«ولھذا به آلت کوبيدن يعنى چکش . ده استگرفته ش» طرق«ّمعناى کوبيدن، و از ماده 

گونه که در     ھمانتمنظور از طارق در آي. گويد اى را بکوبد طارق مى عرب به کسى که شبانه دروازه ھای  خانه

اق  و تا اعم  درخشانى است که نورش در چشم انسان نفوذ کردهۀنجم ثاقب ستار. است» نجم ثاقب« بعد آمده تآي

 .رود وجودش پيش مى

 :مفسرين در تفاسير خويس نوشته اند 

 پروردگار با عظمت  نه به يک ًاءبن. درخشد  درخشانى است که در آسمان مىۀھر ستار) نجم ثاقب(ھدف از  طارق 

چرا که عظمت اين ستارگان براى بشر . ياد کرده استّستاره، بلکه به تمام ستارگانى که درخشش خاصى دارند قسم 

 .محسوستر است

 ۀترين ستار  زحل دورترين، باالترين ومرتفعۀھدف از آن ستاره زحل است، چون ستار: گويند  برخی از مفسرين می

ن ھر چند اي. پس از آن اورانوس، نپتون و پلوتون کشف شده است. شود منظومه شمسى است، که با چشم ديده مى

اند، چون   شمسى خارج کردهۀًواخيرا پلوتون را از جمع منظوم. شوند ّھاى سه گانه با چشم غير مسلح ديده نمى ستاره

 . شمسى وجود داردۀحجم کافى يک سياره را ندارد، بلکه سنگ سرگردانى است که در منظوم

که  ّ خاصى  می باشدره دارای خصوصياتاند اين است که اين ستا ه زحل تفسير کردۀّدومين علتى که طارق را به ستار

ّشود که با فاصله، مسطح  ى در اطراف زحل ديده مىئھا که حلقه  و آن اين اند ھنوز دانشمندان پرده از راز آن برنداشته
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ى از يک ئّچرخد، يا تکه ھا ه بر گرد آن مىھا قطعات يخ است ک آيا اين حلقه. چرخد و عريض است، و برگرد زحل مى

 چرخيده، يا چيز ديگرى است؟  بر گرد آفتاب مىًز ھم پاشيده است که قبالّسياره ا

 .  ّ ثرياستۀکه منظور از طارق ستار سومين احتمال اين 

ُالنجم الثاقب « ِ َّ ُ ْ ور شديم که پروردگار با عظمت ما ، به ستارگانی آکه در فوق ياد  طوری).ی در خشندهاستاره ( )٣(»  َّ

گردند  و نور و درخشش آن ھا تاريکی شب و آسمان ھا را می شکافد و در   شب ظاھر میقسم می خورد که به ھنگام

 . زمين ديده می شوند

ُالنجم الثاقب«  است که  صحيح ترين قول نزد اکثريت مفسرين اين ِ َّ ُ ْ اگرچه برخی .  ستارگان می گرددۀشامل ھم» َّ

است که نورش آسمان ھای ھفت » زحل  « ۀستار»  اقب النجم الث«ازمفسرين در تفاسير خويش می نويسند که ھدف از 

 .گانه را می شکافد و از آن ھا می گذرد و ديده می شود

 ماه است که در حقيقت يکى از ستارگان درخشان ۀکر» نجم ثاقب«ھدف از : ھکذا برخی از مفسرين بدين عقيده اند که 

 .بينيم  آن با ما کم است، آن را بزرگ مىۀل کوچکى است، ولى چون فاصۀاين ستاره، ستار. نزديک به ماست

ٌإن كل نفس لما عليھا حافظ « ِ َ َ َ َ َّ َُّّ ٍ ْ َ ُ خداوند متعال با ذکر قسم می ).  نيست ھيچ نفسی مگر بر اوست يکی نگھدارنده )(۴(»  ِ

ه و ثبت ی که کردئو ضبط می نمايد و در برابر کارھاھرکس نگھبانی دارد که کارھای نيک و بدش را ثبت : فرمايد 

 . خواھيد ديدء سزا و جزا،شده اند

   را كه  و ھر چه ، گفتار و كردار انسان  عمل  ھستند كه ؛ فرشتگانی  نگھبان فرشتگان.   است  ھر دو قسم قبلی  جواب ت آي اين

 را حفظ   وی  و اجل ، روزی يا آنھا عمل. كنند  می اش ھا نگھبانی  و از آفت  و ضبط كرده دھد، ثبت  می از خير يا شر انجام

باشد زيرا   او می  اثر حفظ ونگھبانی  اما حفظ فرشتگان  است  عزوجل  خدای  در حقيقت كنند ھر چند نگھبان  می و نگھداری

 .  اوست  فرمان ، به  از انسان  آنان نگھبانی

َفلينظر اإلنسان مم خلق « ِ ُِ َّ ُ َ ِ ْ ِ ُ : اين بدين معنی است که ).ريده شده است؟پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آف)(۵(»  َْ

 تا در امر   كه  است بر انسان الزم. رد آعمل ه خصوص  آغاز پيدايش خود دقت به انسان بايد در آفرينش وخلقت خود ب

  ر زنده ب  وی  ـ مانند قدرت  است  فروتر از آن  كه  خداوندمتعال  را بر آنچه  كند تا قدرت  خود تفكر و انديشه آغاز آفرينش

 . ـ را بداند  از مرگ  پس كردن

ٍخلق من ماء دافق « ِ ِ َِ ََّ و آن  شود،  می  ريخته  در رحم  كه ای  جھنده از آب. » ناچيزی آفريده شده استۀاز آب جھند« )۶(»  ُ

    را در يك ھر دو آب.  است شده   آفريده   دو آب  از اين  زيرا انسان  است  زن ۀ نطف  مرد و آب  منی  از آب عبارت 

 .شوند  می آميخته ھم   به  ھر دو آب  رو كه لفظ ذكر كرد، از آن

، ھر ای گروه قريش: ی ايستاد ومی گفت ابو اشد بروی پوست دباغی شده م: ابن ابو حاتم از عکرمه روايت کرده است 

محمد ادعا دارد که : می گفت بعد  . کس بتواند مرا از روی اين چرم دور کند چنين وچنان چيز ھا را به او می دھم 

ده تای آنھا نجات می دھم وتمام شما مرا  از شر نه تای از ی شما را ئخازنان ومأمورين دوزخ نوزده نفرند من به تنھا

َفلينظر اإلنسان مم خلق « او  ۀدربار. آنھا نجات دھيد  ِ َّ ُِ ُ َ ِ ْ ِ ُ ْ  .نازل شد »  َ

ِيخرج من بين الصلب والترائب« ِ ِ َِ ََّ َ ْ ُّ ِ ُ ُ   ).آيد که از ميان استخوان پشت و استخوان سينه برمی) آبی(   )٧(»   ْ

آن منی مرد باشد که از ميان کمر و سينه اش  منظور از:  اينست که تنويسند که ھدف از اين آي برخی از مفسرين می

رد است که جھنده می  و شايد اين معنی بھتر باشد چون آب را به جھنده بودن توصيف کرده است و اين منی م بر می آيد

پس اگر . دو پستان زنان می باشدۀ از مردان به مثاب» ترائب«  و  برای مرد استعمال می شود» ترائب« و کلمه  باشد

  .  يعنی از ميان کمر و دو پستان» من بين الصلب و الثديين« :منظور زن باشد، می فرمود
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ِالصلب « ْ َالتر« . ستون فقرات .  استخوان پشت :» ُّ ِآئب َّ َجمع تريبة ، استخوانھای سينه : » ِ ُيخرج « فاعل فعل . َ ُ ضمير » ْ

ھای آخر   انسان در ھفتهۀدو قطب جنين رشد يافت. گردد   ھمين سوره برمی۵ تدر آي) انسان(است كه به ) ھو(مستتر 

نجا حركت در مسير كانال  مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آۀھای تحتانی سين جنينی مابين جناغ و دنده

اين آيات مسير . . . گردد   می نيز به انسان بر» رجعه « در ) ه ( ضمير . كند  زايمانی را در موعد مقرر آغاز می

 . كنند زندگی انسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخيز مرور می

طالق شده است، اما در مورد زن به كار ا» آب مرد«آمده  است و به » گيری تقدير و اندازه«منی در لغت به معنای 

 .نرفته است 

 ۀبه نطف. دانند   ميليون عدد متغير می۵٠٠ تا ٢ ميليون اسپرماتوزئيد دارد و برخی تعداد آن را بين ٣٠٠ تا ٢٠٠منی 

ك كرمك دارای سر و گردن و دم بسيار متحر) ھر مو يك ميليونيم متر( مو ١٠٠ ـ ١٠گويند كه طول آن  مرد كرمك می

 عدد آن ۵٠٠ تا ٣٠٠شود و از  اسپرمھا داخل مھبل ريخته می. كند  ميكرون حركت می٢٣ ـ ١۴باشد و در ھر ثانيه  می

رضايی، حسن رضا، قرآن و شناسی النگمس،   توماس، رويان(گردند  فقط يكی مورد نياز است و بقيه وارد زھدان می

 .)فرھنگ زمانه طبع تھران 

دانند  ُكنيم، محل منی را صلب و ترائب می وقتی به كتب لغت مراجعه می: گويند ه منی می خاستگاۀصاحب نظران دربار

قبل از شش . (گيرند ای كه بيضه و رحم قرار می كه به قسمت پشتی و قدامی ستون فقرات مربوط است، يعنی جای اوليه

س نر ھر دو به پايين كشيده شده و ماھگی جنين، تخم و تخمدان ھر دو در پشت قرار دارند و پس از شش ماھگی در جن

آيند و در جنس ماده نيز مختصر جابه جا شده و در دو طرف  گيرند و به وضع عادی در می در پوست بيضه قرار می

 ) شوند ھای رحم جايگزين می پھلو محاذی لوله

 : چنين است منشاء منی وجود دارد كه مطابق با لغت و قول مشھور است و آن  علمی ديگری درباره نظريه

شود، در تمام نقاط و مجاری عبور منی ـ از نظر  او خارج می) استخوان پاھا(ُمنی مرد كه از ميان صلب و ترائب «

كه ترشحات آنھا (ای پشت پروستات  غدد كيسه. قرار دارند) استخوان پاھا(ُ صلب و ترائب ۀكالبد شكافی ـ در محدود

منی از ميان صلب مرد به عنوان : توان گفت پس می. ين محدوده قرار دارندنيز در ا) دھد قسمتی از منی را تشكيل می

دياب و (» شوند ، خارج میءھای عصبی مأمور به اجرا يك مركز عصبی ـ تناسل امر كننده ـ و ترائب او به عنوان رشته

  ) ی، حسن رضا، بررسی شبھات قرآن و فرھنگ زمانهئرضاقرقوز، 

به معنای پشت مرد، به عنوان » صلب«توان گفت   دانشمندان می  نظرات مفسران و ديدگاهبنابراين با توجه به كتب لغت،

 تباشد، پس آي به معنای بين دو استخوان ران است كه كنايه از دستگاه تناسلی مرد می» ترائب«يك مركز عصبی، و 

  . شناسی ھمخوانی دارد با نظرات دانشمندان جنين» ُصلب و ترائب«

 ادامه دارد

 

 
 


