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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

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

  ٢٠١۶ اگست ١٣

  ١٩ -  تفسير احمد
  ١ -  العلقۀتفسير سور ترجمه و

  

 باشد  میت آي١٩نازل شده و داراى »  كه م«    علق در ۀسور 

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َاقرأ باسم ربک الذی خلق َ َ ِ َّ َ َ َِّ ِ ْ ِ ْ ٍخلق اإلنسان من علق ﴾١﴿ ْ َ ََ َ َْ ِ َ ْ ُاقرأ وربک األکرم ﴾٢﴿ َ َ َ َ َْ ُّ َ ْ ِالذی علم بالقلم ﴾٣﴿ ْ َ َ ْ ِ َ َّ ََّ ْعلم اإلنسان ما لم  ﴾٤﴿ ِ َ َ ََ ََ ْ َّ

ْيعلم َ ْ َکال إن اإلنسان ليطغى ﴾٥﴿ َ ْ َ ََ َ ْ َّ ِ َأن رآه استغنى ﴾٦﴿ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َإن إلى ربک الرجعى ﴾٧﴿ َ َ َْ ُّ ِّ َ ِ َأرأيت الذی ينھى ﴾٨﴿ َِّ َ َْ ِ َّ َ ْ َ َعبدا إذا  ﴾٩﴿ َ ِ ً َْ

َّصلى َأرأيت إن کان على الھدى ﴾١٠﴿ َ َ َُ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ﴾أو أمر بالتقوى١١﴿ ََ ْ َّ ِ َ َ َ َأرأيت إن کذب وتو ﴾١٢﴿ َْ ََ َ ََّ َ ْ ِ َ ْ َ َألم يعلم بأن هللا  ﴾١٣﴿ َّلىَ َّ َّ َ َِ ْ َْ َْ َ

َيرى﴿ ِکال لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ﴾١٤َ ِ ِ َِ ً ََّ ِ َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ٍناصية کاذبة خاطئة ﴾١٥﴿ َ ٍ ٍَ ِ ِ َِ ََ ُ﴾فليدع ناديه١٦﴿ ََ َ َِ َ ُ ْ ْ َسندع الزبانية ﴾١٧﴿ َ َ َ َِ َّ ُ ْ َکال ال  ﴾١٨﴿ َ

ْتطعه واسجد واقترب ْ ِْ َ ْ َ َْ ُ ُ ِ ُ ﴿١٩﴾ 

  

  :زمعلومات مؤجـ

يک ) ١(باشد، اين سوره دارای  می ھای مکی ه ھم ياد می شود از سور» اقرأ « ٔنام سوره ه که ب »العلق «ٔسوره 

يکصدو وبيست وپنج نقطه  ) ١٢۵(يکصدونود وھفت حرف، و ) ١٩٧(ھفتاد وسه کلمه، ) ٧٣(نزده آيت،  ) ١٩(، رکوع

  .است

 

  :اسباب نزول

  ): سوره علق ۶ تآي(اسباب نزول 

آيا محمد پيش چشم شما روی خويش برزمين می زند؟ : ابوجھل گفت: روايت کرده است) رض (منذر از ابو ھريره ابن 

قسم به الت وعزی  اگر من اورا ببينم که اين کار را انجام می دھد بر گردنش سوار می شوم ورويش : بله، گفت: گفتند

َ كال إن اإلنسان «  ترا به خاک می مالم پس آي َ ِ ْ َّ ِ َّ َ ليطغى َ ْ   .  نازل شد » َ
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ابو جھل گفت اگر : از ابن عباس رضی هللا عنھما روايت است که« : امام بخاری آمده است) ۴٩۵٨( شماره درحديث

نماز می خواند، بر گردنش سوارمی شوم، چون اين خبر به  پيامبر صلی هللا ) کعبه (ۀمحمد را ببينم که در نزديک خان

  . اورا می گيرند) عذاب (مالئکه » لو فعله الخذته المالئکه «  . »گر خواسته باشد  چنين کندا« : عليه وسلم رسيد، فرمود

 هللا از ابو ھريره  رضی هللا عنه روايت می کند که ابوجھل می خواست چنين کند، ولی ديدم که به عقب بر ةنسايی رحم

بين من و بين او، يعنی محمد : ست؟ گفتچه شده ا: می گردد، و دستش را  بر رويش می گيرد، کسی از وی پرسيد

اگر نزديک می شد مالئکه او را « : ی از آتش قرار دارد، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودندئوجصلی هللا عليه وسلم 

  . »تکه تکه می کردند

  

  :ٔسوره علق) ٩(اسباب نزول آيه 

يه وسلم مشغول نماز خواندن بود که ابو جھل بن رسول هللا صلی هللا عل: ابن جرير از ابن عباس  روايت کرده است

َ أرأيت الذی ينھى، « «ھشام آمد وآن بزرگوار را از نماز خواندن منع کرد، آنگاه خدا  َْ ِ َّ َ َ َّ عبدا إذا صلى ، َ َ َ ِ ً ْ َ أرأيت إن كان  َ َ ِ َ َ ََ

َعلى الھدى،  َُ ْ َ أو أمر بالتقوى، َ ْ َّ ِ َ َ َ َّ أرأيت إن كذب وتولى َْ ََّ ََ ََ ََ ِ َ ِ ألم يعلم بأن هللا يرى ، كال لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ، ،  َ ِ ِ َِّ ِ ًِ َ ْ َْ ََ َ َ َْ ْ َّْ ََّّ َ َ َ َّ َ ٍ ناصية كاذبة  َ ٍَ ِ َِ َ

ٍخاطئة  َ   .را نازل کرد» َِ

  

  : علقۀسور) ١٨ الی ١٧ (تاسباب نزول آي

نماز خواندن بود، ابو جھل آمد نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم در حال : ترمذی وديگران از ابن عباس روايت کرده اند

  .آيا تو را از اين کارمنع نکرده بودم ؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم تھديديش کرد: وگفت

تو خوب می دانی که در اين ديار اکثر انجمنھا ومجامع قوم وقبيله متعلق به من است ، آنگاه پروردگار با :  ابو جھل گفت

ِ فليدع ناديه،  «:عظمت آيات  َ ُ ْ ْ َ سندع الزبانية  َ ِ َ ََّ ُ ْ   .را نازل کرد»  َ

 

  :کيست ابوجھل

 بزرگ و مشھور ۀطايف رخينؤم .رفت می شمار هب حجاز در عرب قبايل ترينـ مھم و مشھورترين ۀجمل از يکی قريش

  :اند داشته معرفی ذيل شرح به طايفه ٢۵ اسالم ظھور مقارن را قريش

 بنی - ٨ اسد، بنی -٧ فھر، بن حارث بنی -۶ نوفل، بنی -۵ اميه، بنی -۴ حارث، بنی -٣ مطلب، بنی -٢ ھاشم، بنی -١

َيقظه، بنی - ١٢ مخزوم، بنی -١١ مره، بن تيم بنی -١٠ زھره، بنی -٩ عبدالدار،  کعب، بن عدی بنی -١۴ ّمره، بنی -١٣ َ

َجمح، بنی -١۶ سھم، بنی -١۵  - ٢٢ ادرم، بنی -١٢ سامه، بنی -٢٠ نزار، بنی -١٩ معيط، بنی -١٨ مالک، بنی - ١٧ ُ

 ،٢٧٧صفحه ،١ جلد الذھب، مروج مسعودی،( بنانه بنی -٢۵ خزيمه، بنی - ٢۴ عبدهللا، بن حارث بنی -٢٣ محارب، بنی

   ) قريش بطون

 و مکه معروف مشرکان از و قريش اشراف از »ابوجھل « به مشھور مخزومی مغيره بن ھشام بن عمرو ابوالحکم

 می حساب هب مکه اھالی مشھور مالدران ۀجمل واز مکه در تجارتی امور مصروف او  وليد بن مغيره بود، ۀبرادرزاد

 هب وسلم عليه هللا صلی پيامبر ھای کاکا ۀجمل از ولی است قريش ۀقبيل از ابوجھل  که نيست شکی جای ھيچ اين در. آمد

 هللا صلی ربپيام بنابراين .است ھاشم نب عبدالمطلب بن عبدهللا وسلم عليه هللا صلی هللا رسول پدر زيرا  .آيد نمی حساب

 می متفاوت شان نسبی ۀسلسل صورت بدين که است،  مخزوم بنی  سلسله از ابوجھل و ھاشم بنی  ۀازسلسل وسلم عليه

  ).۴١٣ صفحه ،٧  جلد ترجمه، ، الکبرى الطبقات سعد، ابن ( .باشد
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 به دين اسالم مشرف می ًاکه جديد خصوص کسانیه ب  وابوجھل  بيشترين دشمنى را نسبت به پيامبر صلی هللا عليه وسلم

خصوص با مسلمانان و دين مقدس اسالم  ه لجاجت  و دشمنی او با پيامبر صلی هللا عليه وسلم و ب. شدند، روا می داشت

 ، رسانيد مادر عمار ياسر را به شھادت»  سميه«ھمين ابوجھل بود که  .ناميدند»  ابوجھل«به سرحدی رسيد که او را 

  .ى از وى در تاريخ اسالم باقى مانده استينبه قتل رسيد  و نام ننگ» بدر«وباالخره خودش نيز در جنگ 

  

  : تسميه وجه

َاقرأ باسم ربك  «اش   را با فرموده  هللا تعالی  آن سبحان  شده است،  زيرا خدای  ناميده»  قلم«يا » اقرأ«، » علق «  سوره اين  ِّ َ َِ ْ ِ ْ ْ

َالذی خلق  َ َ ِ ٍ خلق اإلنسان من علق  َّ َ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ ُ اقرأ وربك األكرم  َ َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ ِ الذی علم بالقلم  ْ َ َ ْ ِ َ َّ ََّ   .  است آغاز نموده » ... ِ

   آن  بعد از انتشار دعوت  سوره  اين ۀباشد اما بقي  می  كريم  قرآن شده  نازل   آيات ، اولين سوره  صدر اين   كه  ذكر است  شايان

  .  شده است ، نازل  دعوت  عليه  و بروز تحريكاتشان  قريش ّ هللا عليه و سلم در ميانّ صلی حضرت

  

  :  سورهیمحتوا

است ای شود که اين سوره اولين سوره  اين سوره طوری معلوم می یاکثريت مطلق مفسران بدين باور اند که از محتوا

  .که بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نازل شده است

ّ پيامبر اكرم صلى هللا عليه وسلم  دستور قرائت و تالوت مىدر آغاز به دھد و سپس از آفرينش اين انسان با عظمت، از  ّ

  .گويد ارزش، سخن مى يك قطعه خون بى

 .كند  بعد از تكامل انسان در پرتو لطف و كرم پروردگار، و آشنائى او به علم و دانش و قلم بحث مىۀدر مرحل

گيرند سخن به  انھاى ناسپاسى كه على رغم اين ھمه موھبت و اكرام الھى راه طغيان را پيش مىو در مرحله بعد، از انس

  .آورد ميان مى

كند و سوره را با دستور سجده و  و سر انجام به مجازات دردناك كسانى كه مانع ھدايت مردم و اعمال نيكند اشاره مى

  .دھد تقرب به درگاه پروردگار پايان مى

  

  :اريخ اسالمآغاز وحی در ت

 علق، اولين آيات نازل شده ۀآياتی از اول سور: ی اند که أاکثريت به  اتفاق مفسرين  جھان  اسالم  دراين مورد متفق الر

َاقرأ باسم ربک الذی خلق «:دھند وحی  را تشکيل می َ َ ِ َّ َ َ َِّ ِ ْ ِ ْ ٍخلق اإلنسان من علق * ْ َ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ ُاقرأ وربک األکرم * َ َ َ َ َْ َ ْ ُّ َ ْ ِذی علم بالقلم َّال* ْ َ َ ْ ِ َ َّ َ ِ *

ْعلم اإلنسان ما لم يعلم َْ َْ َ ََ ََ َِ ْ َانسان را از علق آفريد. بخوان به نام پروردگارت که آفريد«) ۵-١/ علق(» َّ بخوان، و پروردگار . َ

) تدريج به اوه ب(دانست  آنچه را که انسان نمی. تھمان کس که به وسيله قلم آموخ. است)  کريمان(تو کريمترين 

  »آموخت

هللا عنھا  رضی ( ، و او ازحضرت بی بی  عائشه  مااز عروه ّعبدالرزاق و معمر پسر زھری برای: امام احمد می فرمايد

  : گفته است اند که کرده روايت ) 

.  ه است گرديده است به صورت رؤيای صادقانه در خواب بود  که به پيامبر صلی هللا عليه وسلم  وحی اولين  چيزی «

گيری و خلوت  گوشه ، دوست داشت  پس از اين مرحله.  يافت ّ که مثل سپيده صبح تحقق می ديد مگر اين ھيچ خوابی نمی

که به پيش اھل و  کرد، بدون اين  کرد و در آنجا چندين شب عبادت می گيری و خلوت می  گوشه در غار حراء. کند 

  .ّن را تھيه و با خود بردارداش برگردد، و زاد و توشۀ خلوت کرد خانواده
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ی از تتا وق. برد  گرفت و با خود می  گشت و برای شبھای ديگری دوباره زاد و توشه برمی  بعد از آن به نزد خديجه برمی

  . ّکه در غار حراء بود حق و حقيقت بدو رسيد اوقات 

  : ا مبر صلی هللا عليه وسلم ّ  روايت فرموده استپي. . . دانم  من خواندن نمی: فرمود. بخوان:  فرشته به پيش او آمد و گفت

سپس مرا رھا کرد و .  فرشته مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و نيروئی برايم نماند

درمانده شدم و برای بار دوم مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و .  دانم خواندن نمی:  من گفتم. بخوان:  گفت

برای بار سوم مرا گرفت و فشار و تکانم .  دانم خواندن نمی:  گفتم.  بخوان:  سپس مرا رھا کرد و گفت. نيروئی برايم نماند

  : سپس گفت. داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و نيروئی برايم نماند

َاقرأ باسم ربک الذی خلق «  َ َ ِ َّ َ َ َِّ ِ ْ ِ ْ َخلق اإلنسان)١(ْ ََ ْ َ ٍ من علق َ َ َ ْ ُاقرأ وربک األکرم )٢(ِ َ َ َ َْ ُّ َ ْ ِالذی علم بالقلم )٣(ْ َ َ ْ ِ َ َّ ََّ ْعلم اإلنسان ما لم )۴(ِ َ َ ََ ََ ْ َّ

ْيعلم َ ْ ھمۀ  (آن که . بخوان به نام پروردگارت) آن را بياغاز و. شود بخوان چيزی را که به تو وحی می! ّای محمد( )۵) (َ

از آنچه  (تر است  پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده!  بخوان.  ن بسته آفريده استانسان را از خو.  آفريده است) جھان را

، بزرگواريھا و بخشندگيھا از او خـواھی ديد که تعليم قرائت در بـرابر آنھا ساده و ناچيز  بعد از اين.  انگاری تو می

بدو چيزھائی را آموخت که .  آموخت) وانسان را تعليم داد و چيزھا بـه ا (ھمان خدائی که به وسيلۀ قلم .  ) است

که به پيش  وقتی . لرزيد پيامبر صلی هللا عليه وسلم بـا اين آيات در حالی به خانه برگشت که  اندامش می). دانست نمی

ُزمل « :، فرمود خديجه رفت ّ ُونی زملونیَ ّ   طرف او را پوشاندند تا ترس و ھراس او بر.) مرا بپوشانيد. مرا بپوشانيد(«   َ

َيا خديجه مالی« :آن گاه فرمود. گرديد   .» ؟ ای خديجه مرا چه شده است« » ؟ ُ

َقد خشيت علی نفسی«:فرمود.  کرد خديجه او را از رخداد آگاه َُ   .» ًواقعا بر خويشتن ترسيدم» «. َ

زيرا تو پيوند . اردد مژده باد تو را، به خدا سوگند ھرگز خدا تو را خوار نمی! ھرگز! ھرگز:  خديجه بدو گفت

به درد دردمندان .  گوئی راستگو ھستی و راست می.  آوری جای میه کنی و صلۀ رحم را ب خويشاوندی را مراعات می

،  ّ، و در برابر حوادث حق تعالی کنی ، و از مھمانان به خوبی پذيرائی می کنی رسی و درماندگان را کمک و ياری می می

  .  شوی يار و مددکار ديگران می

ّ گاه خديجه پيغمبر صلی هللا عليه   وسلم را با خود به پيش ورقه پسر نوفل پسر اسد آن   . پسر عبدالعزی پسر قصی برد ّ

ھای عبری را از روی  کتاب.  نوشت کتاب عربی می. ّدر زمان جاھليت عيسوی شده بود. ی خديجه بوداورقه پسر کاک

  . پير و کور شده بود.  نوشت  می -خواست بنويسد  تا آنجا که خدا می انجيل ، 

بينی؟ پيامبر صلی هللا عليه  پسر برادرم، چه می:  ورقه گفت. ای پسر کاکا، سخن پسر برادرت را بشنو:  خديجه بدو گفت

که به پيش موسی )  به نام جبرئيل (اين ھمان رازداری است :  ورقه گفت.  که ديده بود بدو نقل کرد  وسلم  از چيزی

  . که قوم تو، تو را بيرون خواھند کرد بودم در آن ھنگام کاش من زنده می.  بودم اش در آن وقت جوان میک. آمد می

ُأو مخرجی ھم «:ّپيامبر صلی هللا عليه و وسلم فرمود ّ   .)آيا ايشان مرا بيرون خواھند کرد؟(.« ؟ ُ

 که با او دشمنی  ای مگر اين که تو با خود آورده ھرگز مردی چيزی را با خود نياورده است بسان چيزی . بلی:   گفت ورقه

که ورقه  نگذشت  ولی مدتی ،. ً کرد و کامال ياريت خواھم داد  کمک خواھم اگر من زنده باشم  به تو سخت.  شده است

  .اين روايت در صحيح مسلم و صحيح بخاری از قول زھری نقل شده است.   »تا آخر. . . وفات يافت 

ِاقرأ ب « تآي ْ َ َاسم ربک الذی خلقْ َ ِ َّ َ َِّ ِ در واقع آغاز بعثت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود، و عالمه مبارکفوری در » *...  ْ

توانيم سالروز بعثت پيامبر اکرم  با بررسی قرائن و شواھد و داليل مختلف، می«: می نويسد» رحيق المختوم« کتاب 

 ميالدی، شب ھنگام، ۶١٠ست سال م رمضان، مطابق با دھم اگست و يکصلی هللا عليه وسلم را شامگاھان دوشنبه بي
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گذشته است که  ًمعين سازيم که در آن اوان، ايشان دقيقا چھل سال قمری و شش ماه و دوازده روز از عمر شريفشان می

  . » روز برابر خواھد بود٢٠ ماه و ٢ سال شمسی و ٣٩با 

در ارتباط با تعيين نخستين ماه گراميداشت پيامبر صلی هللا عليه نويسان   سيره« : ھمچنين ايشان در ادامه می نويسد

نويسان   زيادی از سيرهۀعد. به نبوت از سوی خداوند و فرو فرستادن وحی بر آن حضرت، اختالف فراوان دارند  - وسلم

: اند  است؛ برخی نيز گفتهاند که ماه رمضان بوده  ز آنان بر آناالول بوده است؛ گروه ديگری ا يعاند که ماه رب  بر آن شده

َشھر رمضان « : فرمايد  شريفه که میتايم که ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين آي ما ترجيح داده. ماه رجب بوده است َ ََ ُ ْ َ

ُالذی أنزل فيه القرآن ْ ُ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ُ ِإنا أنزلناه ف«: فرمايد  ديگر که میۀ شريفتو اين آي). ١٨۵: البقرة  (ۀسور(» َّ ُ َ َْ ْ َ َّ ِی ليلة القدرِ ْ َ ْ ِ َ  ۀسور. (» َْ

 دخان، ۀ، سور٢ تگيرد، و شب قدر ھمان شبی است که در آي که درنتيجه شب قدر در ماه رمضان قرار می) . ١: القدر

َإنا أنزلناه فی ليلة مبارکة إنا کنا منذرين« : فرمايد  آن میۀخداوند دربار ِ ِ ِْ ُْ ُ َُّ ُ َّ َِّ ٍِ ٍَ َ َ َ َْ َ َْ که اقامت  نير به دليل آنو ). ٣: سوره الدخان(» َ

که   نزول جبرئيل بر ايشان نيز در ھمين ماه بوده است؛ چنانۀ و واقع آن حضرت در غار حراء در ماه رمضان بوده

ديگر اختالف دارند،  قائالن به آغاز نزول وحی در ماه رمضان نيز در باب تعيين دقيق اين روز با يک. دانند ھمگان می

: اند ھفدھم، و بعضی ديگر نيز گفته: اند روز ھفتم، برخی گفته: اند  بعضی گفته. مختلف استو روايات در اين زمينه 

  . ھجدھم

اند که اين روز، روز ھفدھم بوده است؛ اما، ما ترجيح داديم که روز   نوسان بر آن ابن اسحاق و برخی ديگر از سيره

که بعثت رسول هللا صلی هللا  اند بر اين القول  اکثر آنان متفقنويسان يا بيست و يکم بوده باشد، به اين دليل که تمامی سيره

و به » فيه ولدت و فيه انزل علی«: اند که آن حضرت خود فرموده در روز دوشنبه اتفاق افتاده است؛ چنان  - عليه وسلم

ند احمد، جلد ؛ مس٣۶٨، صفحه ١صحيح مسلم، جلد (» ذاک يوم ولدت فيه و يوم بعثت او انزل علی فيه«: روايت ديگر

روز دوشنبه در ماه ). ۶٢، صفحه ٢حاکم نيشابوری، جلد : ٣٠٠، ٢٨۶، صفحه ۴؛ بيھقی، جلد ٢٩٩، ٢٩٧، صفحه ۵

رمضان نيز در آن سال مطابق بوده است با روز ھفتم؛ روز چھاردھم؛ روز بيست و يکم، و روز بيست و ھشتم؛ از 

گردد، و   آخر رمضان منطبق نمیۀا يکی از شبھای فرد در دھسوی ديگر، بنا به داللت احاديث صحيح، شب قدر جز ب

ِإنا أنزلناه فی ليلة القدر« : فرمايد  شريفه را که میتاگر اين آي. شود  اين شبھا جابه جا میۀشب قدر در محدود ْ َ ْ ِْ َِ َْ ُ َ َ ْ َ َّ با  . »ِ

يم، ھمچنين با مراجعه به تقويم گويد بعثت آن حضرت روز دوشنبه بوده است، کنار ھم بگذار روايت ابوقتاده که می

کند؛ برای ما يقينی شده است که بعثت  تطبيقی که موارد مطابقت روز دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين می

  .» رمضان بوده است٢١شب ھنگام، شامگاه روز  رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم 

  ادامه دارد

 

 
 


