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تتبع ونگارش :الحاج داکترامين الدين »سعـيـدی -سعيد افغانی«
 ١١نومبر ٢٠١۶

تفسير احمد ٢٧ -
ترجمه وتفسير سورۀ القريش٢ -
سفر زمستانی وبھاری قريش:
اين امر معروف و معلوم است که سر زمين مکۀ مکرمه در جائی موقعيت دارد که نه در آنجا مزرعه ايست و نه در
آنجا باغ سر سبز وميوه ای که اھل مکه از آن استفاده نمايند  ،بنابر اين حضرت خليل ﷲ بانی بيت ﷲ  ،ھنگام آباد شدن
مکه به اھل مکه به بارگاه خداوند متعال چنين دعا فرمود  :اين شھر را جای امنی قرار بده  ،وبه اھل مکه از ثمرات
رزق عطا بفرما  » ،ارزق اھله من الثمرات « که ھر نوع ميوه از بيرون آورده شود  »،يجبی اليه ثمرات کل شیء «
بنابر اين  ،مدار معيشت وزندگی اھل مکه بر اين بود که آنھا به خاطر تجارت به مسافرت بروند واز آنجا ضروريات
خودرا بياورند .
اء معمول طوری بود که اھالی مکه در طول سال دو باربه سفر می پرداختند  ،سفر اول آن سفر تابستانی كه به شام
بن ً
)سوريهفعلی( مسافرت می کردند و امتعۀ خويش را به فروش می رساندند  ،وسفر دومی شان در طول سال در ماھای
زمستان بود که مردم قريش به سوی يمن می رفتند  ،و معموالً محصوالت غرب آفريقا وآسيای دور را خريد میكردند
وناگفته نماند که مردمان شام ومردم يمن به مردمان مکه و به خصوص قريشی ھا به احترام خاصی می نگريستند.
پروردگار با عظمت ما به قريش يادآوری میكند كه اين ھمهنعمت را به اين قوم ارزانی نمودم  ،مھمترين اين نعمت
دين مقدس اسالم ونبوت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بود  .در حالی که قبل از اعطای اين دو نعمت مصروف بت پرستی
ودر جاھلت می زيستند .
پروردگار كعبه:
مراد از بيت»علی االطالق« كعبه است كهتوسط ابراھيم )ع( و اسماعيل)ع( بنا شده است واين خود نعمت بزرگی است
كه مردم قريش ازآنھا بھرهمند بودند و سفر آنان به ناحيۀ شمال وجنوب مكه برای تجارت و بزرگی آنان در چشمساير
ملتھا نعمت ديگری است كه خداوند بهآنان ارزانی داشته است ،اما جای تعجباينجاست كه با توجه به نعمتھای گذشته
و نعمتاسالم ،آنان به جای عبادت پروردگار به پرستشبتھای سنگی و چوبی میپرداختند .خداوندبزرگ و صاحب
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كعبه ھمان خدائی است كهقريش را از گرسنگی سير گردانيد و آنان از خوف وترس ايمن ساخت.
آنچه كه از تاريخ مكه واضح و مبرھن است اينكه ،مكه از خطرھای تجاوز بيگانگان و بالھایزمينی و آسمانی مصون
مانده است و اين به خاطرھمان نعمت عظيم نبوت است كه از ازل خداونددر منطقۀ مكه مقرر فرمودند.
در حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت است که »:حق تعالی از فرزندان اسماعيل ،بنی كنانه ،را برگزيد و از
بنی كنانهقريش ،را و از قريش ،ھاشم و از ھاشم مرا برگزيد و اين خانواده و شخص پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم نعمت
بزرگ وبی بديلی بودند كه خداوند به قوم قريش ارزانیداشت«.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در حديثی می فرمايد :خداوند از ھمه فرزندان حضرت اسماعيل عليه والسام کنانه را وسپس
از کنانه قريش وبعد از قريش بنی ھاشم وسپس از بنی ھاشم محمد صلی ﷲ عليه وسلم را بر گزيد ) .البغوی عن وائله
بن االسقع (
ھمچنان در حديثی ديگری می فرمايد :ھمۀ مردم در خير وشر تابع قريش ھستند )رواه مسلم عن جابر ،مظھری( .علت
اء اين است که قبايل از ملکات واستعداد خاصی برخوردارند ،
بر گزيدن خداوند که در حديث اول بيان گرديده است غالب ً
در زمان کفر وشرک وجاھليت ھم آنھا بعضی اخالق وملکات فوق العاده داشتند  ،استعداد قبول حق در آنھا بسيار کامل
بود  ،از اينجاست که صحابۀ کرام و اوليا ء ﷲ از گذشته اند )مظھری(
جد اعالی پيامبر »ھاشم بن عبدمناف«اولين كسی بود كه تجارت به شام را جھت امتعه وارزاق گسترش داد و بعد از او
قريش به طور وسيعبه كار تجارت پرداختند .نام اصلی ھاشم »عمروالعالء« بود و چون به ھنگام قحطی و
تنگدستیمحرومان اطعام مساكين میكرد و نانھای خشكرا شكسته و در آبگوشتھای فراوان تريدمیكرد ھاشم نام
گرفت.
مو جز در مورد قريش:
معلومات ٔ
محمد در آن قبيله ظھور كرد.نام قبيلۀ قريش در سورۀ »قريش« تذکر
»قريش« نام يكى از قبايل عرب است و حضرت
ّ
رفته است .
برخی از مفسرين فرموده اند که  :لفظ قريش از تقريش به معنى مجتمع ساختن مأخوذ است چون قصى افراد پراكندۀ
اين قبيله را جمع كرده است قبيلۀ او به اين نام موسوم شده اند و بعضى قريش را از »قرش« به معناى تجارت كه شغل
عمدۀ آنھا بوده مشتق مى دانند.
طوری که در فوق تذکر داديم سرزمين مكه فاقد توليد بود .نه زمين قابل كشتى داشت ،و نه كاال كه خود مصرف كنند و
به ديگران عرضه نمايند.
از اين روباشندگان مكه به كار و بار تجارت و سوداگرى اشتغال داشتند و زندگى خود را با وارد ساختن نيازمندي ھاى
خويش از خارج تأمين مىنمودند.
وجود مكه و تقدسى كه در ميان قبايل عرب جاھلى داشت و منطقۀ حرم كه جايگاه امنى بود ،ورفت و آمد قبائل عرب
از نقاط مختلف عربنشين به مكه چه براى پرستش بتھاى خود و چه به منظور شركت در مراسم ساالنۀ حج كه در ماه
رجب و ذى حجه انجام مىگرفت ،زمينۀ خوبى براى تجارت تجار عرب و مبادالت تجارى آنھا بود.
تجارت حجاز تقريبا ً در اختيار مردم قريش يعنى مردم مكه و اشراف طائف بود .تجارت قريش با فلسطين و سوريه
)شامات( در شمال ،و با يمن در جنوب بود ،و گاھى تجار از راه بحر به حبشه ،و از راه نجد به حيره )عراق( تا مدائن
بود ،حتى با روم و مصر و ھند ھم رابطه تجارى داشتند.
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تجار مكه تابستانھا به شمال مىرفتند كه آب و ھوائى خوش داشت ،و زمستانھا كه ھوا سرد بود ،راھى جنوب مىشدند.
تاجران قريش در سفرھاى تجارى خود از بيابانھاى ھولناك و مخوف مىگذشتند ،و صدھا فرسخ راه را مىپيمودند.
بيابانھا و دشتھاى سوزان كه در ھمه جاى آن سكوت مطلق حكمفرما بود .نه راھى ،نه آبى و درختى  ،و نه آبادى
ونه تعمير .
فقط ھنگام سفر به شمال يا بازگشت از آنجا از »خيبر« و از شھر »مدينه« عبور مىكردند ،و در موقع سرازير شدن به
جنوب »طائف« واقع در دوازده فرسخى مكه را مىديدند ،و بعد ھم وادى »تھامه« و نقطه مسكونى آنجا را.
در سمت چپ حركت آنھا ھنگام بيرون رفتن از شھر مكه سواحل »بحر احمر« و درياى سرخ ،و در سمت غرب،
دشتھاى بىكران و سوزان و كوهھا و درهھاى مخوف فراوان وجود داشت ،و آن طرفتر خليج فارس ،و در جنوب
درياى عمان واقع بود.
تجار مكه در سفرھاى تجارى خود ،از وجود اعراب بدوى كه به خوبى از راهھاى صحرا و منازل ميان راه آگاه بودند،
براى راھنمائى و حمايت كاروانھاى خود استفاده مىكردند.
تجارت قريش در بازارھاى دهگانۀ آنھا در نقاط مختلف عربستان از شمال يعنى شامات تا جنوبىترين نقطه عربستان
يعنى يمن و حضرموت انجام مىگرفت .اعراب در »اسواق« و بازارھاى خود ضمن تجارت و مبادلۀ كاالى خود ،به
مفاخرت قبيلهئى و خودنمائى و ارائۀ جنبهھاى مادى و معنوى خويش مىپرداختند .اين مفاخرتھا ضمن اشعار دلكش
آنان و خطابهھاى پر شورشان ،به خوبى نمايان بود.
معروفترين اين بازارھاى فصلى» ،سوق عكاظ« بود كه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نيز در ايام جوانى ،در آن شركت
داشته است.
مشھورترين اسواق قريش:
»سوق« در زبان عربى به معناى بازار وجمع آن »اسواق« است .اسواق عرب ،ده بازار بزرگ و ھمگانى فصلى بوده
كه در زمان جاھليتيعنى دوران پيش از ظھور اسالم درنقاط مختلف عربستان شھرت داشت .در حقيقت عرب را مى
شد در اين بازارھا شناخت.
اسواق عرب پس از مراسم حج آنھا كه در ماه رجب و ذىالحجه در مكه و عرفات و منا انجالم مىگرفت ،و شعار
بزرگ قبائل عرب بود ،مھمترين مراسم و كنگرۀ بزرگ آنھا در ماهھاى مختلف سال به شمار مىرفت.
محل برگزارى بازارھاى دھگانۀ عرب در كشور كنونى اردن ،يمن ،عدن ،حضرموت ،بحرين ،مسقط و عمان و نجد
يعنى عربستان كنونى بود.
در اين قلمرو وسيع شبه جزيره تقريبا ً از مجموع قبائل عرب اعم از بتپرست و نصرانى و يھودى و ستارهپرست و
پيروان ساير اديان و عقايد خرافى ،از شام و عراق و يمن و بحرين و سواحل خليج فارس و نجد و يمامه و تھامه و
حجاز شركت مىجستند.
برنامۀ كار آنھا و شركت در اين بازارھا اين بود كه از ماه ربيعاالول آغاز مىگرديد تا در ماه ذىالحجه پس از شكت در
آخرين بازارھا بتوانند به مكه بيايند و در مراسم حج حضور يابند و بعد از پايان موسم به ميان قبايل خود ،بازگردند.
بنابراين قبايل عرب در دورۀ سال شخصيت و منافع مادى و معنوى خود را بدين گونه تأمين مىكردند .اين غير از
سفرھاى تجارى عرب به يمن و شام وفارس و حبشه و ديگر نقاط بود.
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تجار عرب كاالھاى خود را كه از اين كشورھا مىآوردند اغلب در اسواق دھگانۀ خود عرضه مىكردند و بقيه شركت
كنندگان نيز آنھا را با فرآوردهھاى خود مبادله مىنمودند.
يعقوبى مؤرخ مشھور »بازارھاى دھگانۀ عرب را كه در آنھا براى مبادلۀ تجارى و داد و ستد خود اجتماع مىكردند ،و
ساير مردم ھم در آنھا گرد مىآمدند ،و بدان وسيله از تأمين خون ومال خود برخوردار مىگشتند« بدين سان شرح
مىدھد:
 -١يكى از بازارھاى دھگانۀ عرب در دومة الجندل در ماه ربيعاالول برگذار مىشد .رؤساى اين بازار از دو قبيله
غسانى و بنى كلب بودند.
 -٢بازار مشقر واقع در ھجر در بحرين بود كه در ماه جمادىاالولى گشايش مىيافت ،و قبيلۀ بنى تميم آن را برگزار
مىنمود.
 -٣بازار صحار )شھرى واقع در كنار دريا درمسقط و عمان( در اولين روز ماه رجب افتتاح مىشد.
 -۴بازار ريا عرب از بازار صحارسرازير مىشدند به بازار ريا ،و آل جلندى حكمرانان آنجا از آنھا ماليات مىگرفتند.
 -۵بازار شحر )در ساحل بحر ھند در خاك يمن در سرزمين مھره( بازار آنجا در سايۀ كوھى كه قبر حضرت ھود
)عليه السالم( در آن واقع است ،به وسيلۀ اعراب مھره برگذار مىشد.
 -۶بازار عدن در روز اول ماه مبارك رمضان برگذار مىگرديد ،و تجار از آنجا عطريات به ساير نقاط مىبردند.
 -٧بازار صنعاء در نيمۀ ماه مبارك رمضان افتتاح مىشد.
 -٨بازار رابيه درحضر موت در جنوب يمن برگذار مىگرديد.
اعراب با محافظ به آنجا مىرفتند .زيرا حضر موت مملكت نبود ،و قبيلۀ كنده آن را برگزار مىنمودند و به حفاظت از
آمد و رفت مردم برمىخواست.
 -٩بازار عكاظ واقع در باالى سرزمين نجد بود .عرب درماه ذىالقعده در بازار عكاظ اجتماع مىكردند .در اين بازار
قريش و ساير قبائل عرب گرد مىآمدند ،و بيشتر آنھا اعراب مضرى بودند .در بازار عكاظ بود كه قبايل عرب اقدام به
مفاخرت مىنمودند.
 -١٠بازار ذىالمجاز عرب از بازار عكاظ و ذىالمجاز براى شركت در مراسم به سوى مكه سرازير مىشدند.
مشھورترين اين بازارھا كه در تاريخ اسالم از آن سخن رفته است ھمان بازارعكاظ بود .چون تمام قبائل پس از شركت
در بازارھاى ديگر در آخر به »سوق عكاظ« مىآمدند و در آنجا بود كه به مفاخرت و ايراد شعر و خطابه و شناسائى و
شناساندن خود مى پرداختند.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نيز در اين بازار حضور يافته بود و پس از اعالم نبوت و شركت و ديدنىھاى خود در بازار
عكاظ ياد مىكرد.
به طور خالصه قبائل عرب از شمال و غرب براى شركت در بازارھاى خود به حركت در مىآمد و سرانجام بيشتر آنھا
)غير از يھوديان و نصرانىھا و ستارهپرستان( وارد مكه مىشدند ،و پس از شركت در مراسم و طواف خانۀ كعبه و
زيارت بعضى از بتھاى خود به اوطان خويش بازمىگشتند) .تاريخ يعقوبى  -جلد ( ١
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فھرست مطالب:
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 تفسير کابلی )تأليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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