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تبیین پیوستگی آيات سورة علق براساس روش نیل رابینسون
**

 1روحاهلل محمدعلینژاد عمران*؛  2حسام امامیدانالو

1ـ استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران
2ـ فارغالتحصیل دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1398/02/26 :؛ تاريخ پذيرش)1398/07/05 :

چکیده
پنج آية آغازين سورة علق ،به سبب اخبار موجود مبنی بر ارتباط اين آيات با آغاز نزول قرآن کريم و
بعثت پیامبر اکرم ص) در غار حرا ،همواره مورد توجه اسالمپژوهان مسلمان و غیرمسلمان بودهاست.
اغلب محققان اين آيات را جدا و بیارتباط با ديگر آيات اين ســوره میدانند .در نگاه نخســت ،ممکن
ا ست ارتباط و پیو ستگی میان الفاظ و عبارات سورههای قرآن رو شن نبا شد و پیام قابل درکی از آن
بر نیايد .مقالة پیش رو ،بر اســاس مدل ارتباطی نیل رابینســون  ،)Neal Robinsonکه بر پاية تکرار
شدن الفاظ استوار است ،به تحلیل پیوستگی آيات سورة علق و نقد محتوای اَخبار در باب نزول قرآن
کريم پرداخته است .تعیین بخشهای سوره ،بررسی ارتباط میان بخشهای متوالی با کمک واژههای
قالبدار و در نهايت ارائة مدل آينهای ،ارتباط بخش نخ ست سورة علق ،يعنی آيات يک تا پنجم را با
ساير بخشها ،بهطور کامل برقرار میکند و پیو ستگی آيات اين سوره که به چین شی حکیمانه تدبیر
يافته ،اثبات می شود .همچنین ،نقد اخباری که بر ا ساس آنها ،نزول آيات اين سوره جدا از هم فرض
شده است و نیز تاريخگذاری سورة علق نشان میدهد که پنج آيه نخست سورة علق کامالً مرتبط با
ساير آيات اين سوره است.
کلیدواژهها :اقرأ ،اسم ،ربّ ،سوره علق ،پیوستگی ،رابینسون.

نويسندة مس ول) *E-mail: alinejad@atu.ac.ir
**E-mail: hesam.e.danaloo@gmail.com
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 .1مقدمه
قرآن کريم متنی است که در طول بیست وسه سال و در شرايط گوناگون ازجمله
جنگ ،صلح ،سفر ،ح ضر و ناظر بر مو ضوعات گوناگون نازل شده و عالوه بر اين
شامل آيات محکم ،مت شابه ،نا سخ ،من سوخ ،عام ،خاص و  ...ا ست .بااينحال ،اين
حکیمانه نخواهد بود که آيات هر يک از سورههای قرآن بی دلیل در کنار يکديگر
قرارگرفته با شند .بر اين ا ساس ،برر سی تنا سب آيات و سور يکی از مباحث مهم
در علوم ق رآن ا ست .امّا تحلیل تنا سب آيات با چالشهايی نیز روبرو ا ست .برای
مثال ،بر اســاس اخبارِ آغاز نزول قرآن کريم در غار حرا ،پنج آية نخســت ســورة
علق در کنار هم بر پیامبر اکرم ص) نازل شده و مدت ها بعد ساير آيات به اين
سوره افزوده شده است .همین امر سبب شده است تا مفسران و مترجمان قرآن
ديدگاه های گوناگونی در ترجمه آية نخســت اين ســوره يعنی «اقْرَأْ بِاس ـمِ رَبِّک»
العلق ) 1 ،و متعلَّق يابیِ فعل اقرأ) ارائه کنند .به بیان ديگر ســـؤالی که آنان در
پی پاسخ به آن هستند اين است که پیامبر اکرم ص) به موجب آية «اقْرَأْ بِاسمِ
رَبِّک» العلق ) 1 ،وظیفه داشـــته چه چیزی را بخواند؟ آيا آياتی از قرآن کريم يا
چیز ديگری را بايد می خوانده ا ست؟ اگر قرار بوده آياتی از قرآن کريم را بخواند،
اين فرض با درسناخوانده بودن پیامبر اکرم ص) که از آيات قرآن کريم بردا شت
می شود برای مثال العنکبوت ،)48 ،د ر تعارض ا ست .همچنین آيات سورة علق
چه ارتباطی بايکديگر دارند و چرا در کنار هم قرار گرفتهاند؟ اين ســـؤاالت که
حا صل ازهم گ سیختگی ظاهریِ آيات و بالطبع ،ناهمگونی بردا شتها ست ،سبب
شده ا ست تا تحلیل تنا سب آيات سورة علق يکی از چالش برانگیزترين م سائل
تفســـیری باشـــد ،زيرا برای تفســـیر آيه «اقْرَأْ بِاســمِ رَبِّکَ» ،بايد توجه کرد که
جدابودن يا نبودن پنج آية نخســت اين ســوره با تعیین مفعول فعل امر «اقراء»،
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ارتباط دارد .به بیان ديگر ،اين فعل بايد با فردی که ســرکشــی میکرده العلق،
6ـ ـ )7و نهی شدن بندهای از نماز العلق9 ،ـ ـ ،)10ارتباط داشته باشد که بهطور
متوالی در يک سوره به آنها اشاره شده است .ازاين رو ،بازانديشی در ارتباط آيات
ســورة علق ضــروری اســت و بايد به دنبال تحلیلی بود که بتواند به پرســشهای
مذکور پاســخی همه فهم بدهد .در اين رابطه ،به نظر میرســد بتوان از روش نیل
رابینســون 1در تحلیل آيات قرآن کريم بهره برد .مقالة حاضــر با محوريت اثبات
تنا سب آيات سورة علق شکل گرفته و روش مورد ا ستفاده در اين مقاله ،روش
ارتباطی نیل رابینسون است.
تا پیش از اين ،مقاالتی از حافظ ســلیمان  )1401و محمدحســین طباطبائی
 )1414چاپ شده است که صرفاً به موضوع اعجاز قرآن کريم پرداختهاند .نکونام
 )1382نیز درباره آغاز نزول قرآن کريم به پیامبر اکرم ص) و تاريخ گذاری آيات
سوره علق مقالهای نو شته ا ست ،اما در هیچيک از پژوهشها ،به برر سی تنا سب
آيات سورة علق ،بويژه با استفاده از روش نیل رابینسون پرداخته نشده است .براين
ا س اس ،پژوه شی م ستقل در ک شف ،تبیین و اثبات تنا سب آيات اين سوره ،امری
ضروری ا ست .از اينرو پژوهش حا ضر که در روش گردآوری مطالب ،کتابخانهای
اســت و در نحوه اســتناد دادهها ،از شــیوه اســنادی پیروی میکند و در تجزيه و
تحلیل مطالب ،روش آن تحلیل محتوايی از نوع توصــیفی تحلیلی اســت ،به اين
مهم میپردازد.
 .2مبانی نظری
نیل رابینسون متولد 1948م ).استاد مطالعات اسالمی دانشگاه ولز و از قرآنپژوهان
معاصر شريفی )35 :1384 ،ضمن انتشار چندين مقاله دربارة قرآن کريم برای
1. Neal Robinson
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درک پیوستگی آيات قرآن و اثبات انسجام سورههای بلندی همچون مائده ،روشی
جديد ارائه کرده است .او در اين مسیر از شواهد لفظی و توجه به شیوههای نقد
ادبی بهره جسته است تا ضمن ردّ ازهمگسستگی و پراکندهگويی سورههای قرآن
کريم ،مدلی فراگیر برای ارتباط بخشی آيات اين نوع از سورهها ارائه دهد .هرچند
روش او بیشتر متناسب با سوَر مدنی و بلند قرآن است و در وضع فعلی چندان قابل
انطباق با سوَر مکّی و کوتاه قرآن کريم ،ازجمله سورة علق نیست ،امّا به نظر میرسد
با توجه به اينکه مدل او برای برقراری ارتباط میان بخشهای يک سوره ارزشمند
است ،بتوان با افزودن معیارهايی برای تشخیص بخشهای سوره و رفع نقايص ،از
مدل او برای تحلیل تناسب آيات اين نوع از سوَر نیز استفاده کرد.
در تفاسیر سنتی ،تناسب آيات قرآن اثر چندانی در تفسیر و فهم عبارات قرآن
کريم نداشته است ،بهنحوی که اکثر مفسران در بیان تناسب و پیوستگی آيات،
کوشش چندانی نکردهاند و آيه به آيه و جزئینگرانه عمل نمودهاند .بهبیانديگر ،آنان
بیشتر ارتباط متوالی آيات هر سوره را بهصورت خطی در نظر گرفتهاند و به ارتباط
سیاقهای قرآنی توجهی نداشتند.
رابینسون ،زمانی که با سورههای بلند مدنی ،همچون سورة مائده ،روبرو
شد و انتقادات پژوهشگران غربی را دربارة پراکندگی موضوعات در اين نوع از سورهها
ديد ،در صدد ارائة روشی برای اثبات پیوستگی و تناسب سور بلند قرآن کريم برآمد.
او در اين مسیر ،نخست؛ بر ساختار کالن سوره تمرکز و معیارهايی را برای بخش-
بندی آن ارائه میکند و سپس ،روابط میان آنها را توصیف میکند .اين معیارها
شامل شواهدی لفظی است که بر پاية تکرارشدن الفاظ استوار است؛ مواردی نظیر
شباهت الفاظ بهکاررفته در آغاز و پايان يک بخش ،عبارتهای منحصربهفرد در
آيات آغازين و تکرار همان عبارات در آيات انتهايی يک بخش ،تکرار يک کلمه يا
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عبارت کلیدی در يک بخش درحالیکه در بخشهای قبلی و بعدی چنین کلمهای
وجود ندارد  .)Robinson, 2001: 3رابینسون ،رابطة میان بخشهای متوالی را
با کمک واژههای کلیدی قالبدار1تبیین میکند .واژههای قالبدار ،به سه نوع
تقسیم میشوند :در قسم نخست ،اصطالحی ويژه که در يک بخش بهکاررفته است،
در انتهای بخش پیشین معرفی میشود .در قسم دوم که برعکس قسم نخست است،
اصطالح ويژة يک بخش در آغاز بخش بعدی تکرار میشود .در قسم سوم ،هر دو
نوع از تکرار وجود دارد.
در تصاوير زير هر سه قسم از اقسام واژههای قالبدار نشان داده شده است:

شکل ( :)1الگوی اول واژههای کلیدی قالبدار

شکل ( :)2الگوی دوم واژههای کلیدی قالبدار
1. hooked keywords
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شکل ( :)3الگوی سوم واژههای کلیدی قالبدار

سرانجام با توجه به اين موارد و پس از بخشبندی سورة مورد مطالعهاش ،چنین
توضیح میدهد که محتوای نخستین بخش سوره منطبق بر محتوای آخرين بخش
همان سوره است و همینطور محتوای بخش دوم سوره ،منطبق بر بخش يکی مانده
به آخر همان سوره است و بخشهای ديگر نیز چنین است Robinson, 2001:
 .)1-19او بیشتر بر روی سورههای مدنی بلند ،نظیر مائده و بقره ،تمرکز کرده است
و مدل و معیارهای خود را در پی پاسخ به ايراداتی که نسبت به اين سورهها واردشده
بود ،سامان داده است ،امّا به نظر میرسد انطباقدادن اين مدل به شکل فعلی آن با
سورههای کوتاه و مکّی ،دشوار و گاه ناممکن باشد؛ زيرا عالوه بر اينکه اغلب آنها تنها
شامل يک بخش هستند ،در مواردی که از دو يا سه بخش تشکیلشدهاند ،يافتن
معیارهای لفظی که رابینسون طرح کرده است در اين دو يا سه بخش پیچیده است.
لذا اين مدل نیاز به تغییراتی دارد تا با سور مکی و کوتاه قرآن کريم سازگار شود.
از ديرباز در کتب علوم قرآنی ،ويژگیهايی برای تشخیص سور مکّی قرآن کريم
تعیین شده است .اين ويژگیها عبارتاند از :وجود لفظ کَالّ ،آيه سجدهدار ،حرو
مقطعه ،رعايت فاصله در آيات و غیره رامیار .)604-607 :1369 ،افزودن برخی از
اين موارد به مدل رابینسون سبب انطباق مدل او بر سوره علق ،برای تعیین آسان
بخشهای موجود در اين سوره میشود .اين موارد عبارتاند از :رعايت فاصله در
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آيات يک بخش و وجود الفاظ ردع مانند کَالّ از آغاز و انتهای يک بخش .همچنین،
ازآنجاکه سورههای مکی نسبت به سورههای مدنی تعداد آيات کمتری دارند ،به نظر
میرسد که در اين نوع از سورهها گاه واژههای قالبدار بهصورت ضمیر بهکار رفتهاند.
به اين صورت که اگر در بخشی اصطالح منحصربهفردی وجود دارد ،لزوماً آن واژه
عیناً بهعنوان واژة قالبدار در بخشهای جانبی به کار نرفته ،بلکه گاه در بخشهای
جانبی بهصورت ضمیر به آن واژه اشاره شده است.
 .3بحث و تحلیل
بنابر مدل رابینسون ،میتوان پیوستگی سورة علق را براساس روش ارتباطی ،ضمن
انطباق و صحتسنجیِ اين مدل بر روی سوره مورد نظر چنین تبیین کرد.
 .1 3بخشبندی سورة علق
براساس الفاظ بهکاررفته در سورة علق ،آن را به چهارم بخش تقسیم میکنند :بخش
نخست آيات 5ـ ،1بخش دوم آيات 14ـ ،6بخش سوم آيات 18ـ ،15بخش چهارم
آية  .19معیار دستهبندی مذکور را میتوان چنین تبیین کرد :در بخش نخست،
الفاظ «انسان»« ،ربک»« ،اقراء»« ،خلق»« ،علم» هرکدام دوبار تکرار شدهاند.
همچنین ،دو لفظ «انسان» و «ربک» واژههای قالبدار بخش نخست هستند .اين
دو واژه در بخش دوم که با لفظ «کَالّ» از بخش نخست جدا شده است ،هرکدام
يکبار تکرار شدهاند .اين نوع از تکرار منطبق با الگوی شمارة دو است .بخش دوم
با لفظ «کَالّ» آغاز و پايان میپذيرد و فاصله میان آيات موجود در آن با بخش قبلی
تغییر کرده و فاصلة میان آيات بخش دوم بهطور کامل رعايت شده است .از سوی
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ديگر عبارت « أَرَأَيتَ» در بخش دوم سه بار تکرار شده و بهطور کلّی از مصدر «رأی»
پنج بار استفادهشده است و اين نشانهها يعنی وجود لفظ «کالّ» در آغاز آية  6و
تکرار عبارت «أَرَأَيتَ» و استفادة مکرر از ريشة «رأی» بهروشنی بخش دوم را از
بخش اول متمايز میکند .در بخش سوم ،يعنی آيات 18ـ ،15عالوه بر وجود لفظ
«کالّ» در آغاز آية  ،15لفظ «ناصِیَه» هم دو بار تکرار شده است .همچنین ضمیر
موجود در عبارت «لَ ِنْ لَم يَنْتَهِ» در آية  15که به واژة «الذی» در بخش قبل
بازمیگردد ،میتواند نقش واژه قالبدار را میان دو بخش دوم و سوم ايفا کند .بخش
چهارم تنها از يک آيه سجدهدار تشکیل و با لفظ «کالّ» که در آغاز آية  19قرار
دارد ،از ساير بخشها مجزا شده است .از سوی ديگر ،ضمیر بارز منصوبی «ه» در
عبارت «ال تُطِعهُ» که به «الذی» در بخش دوم بازمیگردد و ضماير مخاطب در «ال
تُطِعهُ وَ اسجُد وَ اقْتَرِب» که به بخش اول بازمیگردند ،همگی نقش واژههای قالبدار
دارند .اين موارد در نمودار زير مشخص شده است:
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نمودار ( :)1جايگاه و ارتباط واژههای قالبدار

بنابر بخشبندی فوق ،طرح کلی سوره به شکل زير قابل ترسیم است:

جدول ( :)1طرح کلی سورة علق

در ادامه ،ازآنجاکه پاية ازهمگسیختگی آيات و بخشهای سورة علق بر اخبار
آغاز نزول استوار است به نقد داللی آن اخبار میپردازيم.
 .2 3نقد اخبار دال بر جدا بودن پنج آيه نخست سورة علق
متن اخبار آغاز نزول نک :بخاری2 :11/1958 ،؛ حلبی216 :1/1989 ،؛ ابن حجر
عسقالنی ،بیتا521 :8/؛ زرقانی22 :1/1393 ،؛ بالذری )109 :1/1959 ،به شدّت
مضطرب 1است و هر يک ،اين حادثه را متفاوت از ديگری تبیین میکنند و
 .1مضطرب ،اصطالحی است در علم دراية الحديث ،برای حديثی که از لحاظ متن يا سند مختلف نقل شده است.
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عالوهبراين ،از يک سو پیامبر اکرم ص) را فردی ناتوان ،ناآگاه و متزلزل نشان
میدهند و از سوی ديگر با وجود حرمت آزار پیامبر اکرم ص) االحزاب،)57 /
جبرائیل ع) او را با فشار دادن آزار میدهد .اين نکات پذيرش آنها را با ترديد جدی
روبرو میکند.
اضطراب متن ،از اينجهت است که اين اخبار چهار يا پنج شکل دارد .در برخی
از آنها ،پیامبر اکرم ص) در غار حرا بهسر میبرد و ناگهان فرشته وحی را میبیند
و فرشته وحی با فشردن حضرت ص) او را مجبور میکند که بخواند .نسخه ديگر،
بدون اشاره به نزول سورة علق ،پیامبر اکرم ص) را اين بار نه در غار حرا ،بلکه بر
فراز کوه اجیاد به تصوير میکشد .ايشان ص) فرشته وحی را بر افق میبیند که
يک پا بر روی پای ديگر انداخته و پیامبر اکرم ص) درحالیکه از مجنون شدن
ترسیده ،خود را به خديجه س) میرساند ،او س) ايشان ص) را دلداری میدهد.
در نسخه ديگر ،پیامبر اکرم ص) نه در بیداری ،بلکه در خواب ،رؤيايی
میبیند .در نسخه ديگری ،پیامبر اکرم ص) نور میبیند و صداهايی میشنود .در
نسخهای ،خديجه س) او را آرام میکند و در نسخهای ديگر ،خديجه س) نیز
ناتوان از درک ماجرا او را نزد ورقه بن نوفل میبرد برای مشاهده برخی از
نسخههای گوناگون اخبار آغاز نزول قرآن کريم نک :بخاری2 :11/1958 ،؛ حلبی،
216 :1/1989؛ ابن حجر عسقالنی ،بیتا521 :8/؛ زرقانی22 :1/1393 ،؛ بالذری،
 .)109 :1/1959اين اضطراب ،پذيرش آنها را با مشکل روبرو میکند.
از سوی ديگر بر مبنای اين اخبار ،پیامبر اکرم ص) در دوره رسالت خويش،
ثبات شخصیتی نداشته است و دچار تحول در شخصیت است .بهطوریکه گاه برای
تکامل يافتن ،به کمک يک مسیحی ،يعنی ورقة بن نوفل ،نیازمند است تا به او
ص) بگويد چه بر سرش آمده است .اين خبرها شخصی را به تصوير میکشند که
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خود ،هیچ درکی از اتفاقات پیشآمده ندارد و پیامبر اکرم ص) را چنین نشان
میدهد که از ترس اينکه مجنون شده باشد ،به ورقة بن نوفل پناه میبرد .از سوی
ديگر در صورت پذيرش خبری که پیامبر اکرم ص) از سوی فرشته وحی برای
خواندن فشرده میشود و سرانجام برای رهايی از دست او ،پاسخ خود را مبنی بر
اينکه «نمیتوانم بخوانم!» تغییر میدهد و میپرسد «چه بخوانم؟» ،با پرسشهای
متعددی روبرو خواهیم شد .نخست اينکه به چه مجوّزی فرشتة وحی چنین آزاری
را بر پیامبر اکرم ص) روا میدارد؛ درحالیکه طبق آيات قرآن کريم التوبه)61 /
چنین کاری حرام است .چرا فرشته وحی چنین عملی را سه بار تکرار میکند و
چندين پرسش ديگر ازايندست.
اشکال ديگر مربوط به ضعف شديد سند است .ضعفهايی همچون ارسال،
اعضال ،1ضعف راوی و  ...که اعتماد به گزارشها را کاهش میدهد برای مطالعة
بیشتر نک :سلطانی37 :1380 ،ـ .)2مخالفت مضمون اين گزارشها با آيات قرآن
کريم و سنت پیامبر اکرم ص) وجه ديگر ضعف آنها است.
بنا بر آنچه گذشت ،تنها نشانة اينکه سورة علق اولین سورهای بوده که به
پیامبر اکرم ص) نازل شده است ،يعنی اخبار مجعول و موضوع آغاز نزول قرآن
کريم ،قابل اعتماد نیست و از همین رو بايد به دنبال تاريخگذاری سورة علق باشیم
تا زمان نزول اين سوره به دست آيد و براساس اين تاريخ تناسب آيات سوره علق
تبیین شود.

 . 1مُعضِل ،اصطالحی است در علم دراية الحديث ،برای حديثی که از آغاز يا میانة سلسلة سند آن حديث ،دو نفر از
راويان يا بی شتر از دو نفر به صورت متوالی و پ شت سر هم از سل سلة سند آن حديث حذ شده با شند و به اين
رخداد «اعضال» گفته میشود)
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 .3 3تاريخگذاری سورة علق
ازآنجاکه صحابه آغاز و اتمام نزول يک سوره کامل را با نزول عبارت «بسم اهلل
الرحمن الرحیم» درک میکردند 1،نک :فقهی زاده )103 :1393 ،نبايد پنج آيه
نخست سوره علق را گسستة از باقی آيات اين سوره دانست و اگر ترجمهای از آيات
اين سوره ارائه میشود ،بايد ناظر بر تمام آيات آن باشد .در اين سوره خداوند ،به
دو انسان اشاره میکند :فردی که در حال عبادت است عَبداً إِذا صَلَّى ،العلق)10 /
و در مقابل ،انسانی طغیانگر که خود را بینیاز پنداشته و آن عبد را که در حال
عبادت است ،از عبادت نهی میکند کَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى « »6أَنْ رَآهُ اس َتغْنى
« »7إِنَّ إِلى رَبِّکَ الرُّجعى « »8أَ رَأَيتَ الَّذی يَنْهى « »9عَبداً إِذا صَلَّى « .)»10در
اين سوره به «صالة» نماز) اشاره شده است .روايات متعدد بر وجوب خواندهشدن
سوره الحمد در نماز تأکید دارند کلینی311 :3/1407 ،؛ ابنبابويه.)300 :1/1413 ،
با توجه به نظم نزول آيات قرآن کريم منطقی نیست که پنج آيه از سوره علق نازل
شود ،سپس سوره الحمد نازل شود تا بعد از آنکه نماز و آداب آن و وجوب قرائت
سوره الحمد در نماز تبیین شد ،آيات واپسین سوره علق که به عبد اشاره دارد و آن
عبد در حال نماز است و البد سوره الحمد را میخواند ،نازل شود و فرد ناهی را
سرزنش کند.
چنانکه زمخشری گزارش میکند ،بیشتر مفسران نیز سورة الحمد را نخستین
سورهای میدانند که به پیامبر اکرم ص) نازلشده است زمخشری)775 :4/1407 ،
و نزول سورة علق را بعد از سورة الحمد و القلم تاريخگذاری میکنند.

 .1برای نمونه ابن عباس ،میگويد« :هرگاه ب سملهای نازل می شد ،پیامبر اکرم ص) و ا صحاب ،متوجه پايان سورة
قبلی و آغاز سورة ديگری میشدند ».نک :بیهقی1416 ،ق.)42 :2/
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بر اين اساس بايد پذيرفت که سوره الحمد پیش از سوره علق نازل شده است و
پس از گذشت مدتی و تبیین شرايط نماز ،از جمله وجوب خواندهشدن سوره الحمد
در آن ،فردی پیدا شده است که عبد در حال نماز را نهی میکرده و پس از آن اين
سوره نازل شده و خداوند در آن به عبد خود دستور داده که« :بخوان!» .چنانکه
مفسر متقدمی همچون «طبرانی» مینويسد« :قوله تعالى :اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ؛ أی
اقرأ القرآن فی صالتک و »...طبرانی .)527 :6/2008 ،بنابراين متعلَّقِ واژه «اقرأ»
در عبارت «اقْرَأْ بِاسمِ رَبِّک « ،»...اسم ربّ» يا «قرآن» به شکل مطلق نیست .بلکه
«صالة» يا آيات قرآن موجود در نماز است .بر اين اساس بايد ديد که ريشة «قرأ»
میتواند به نماز تعلق گیرد يا خیر.
 .4-3ريشهشناسی ماده «قرأ»
ريشهشناسی ماده «قرأ» ،در زبانهای خانواده سامی ،نشان داده است که
قديمیترين ترکیب حالت ثالثی «قرأ» از ثنايی آن قر) ،به معنای «فراخواندن» و
«صدازدن» گرفته شده و دو مسیر معنیسازی را طی کرده است .نخست ،صدازدن
به معنی «دعوتکردن به مهمانی)» و «پذيرايی کردن»؛ دوم ،صدازدن به معنی
«خواندن /مطالعه کردن» و «سرودن» .زنجیره معنايی نخست ،بیشتر در زبانهای
آفريقايی ـ آسیايی کاربرد داشته است ،امّا نوع دوم ،در زبانهای سامی شمالی مرکزی
و جنوبی که زبان عربی هم از ايندست است ،يافت شده است جانیپور و ايزدی،
21 :1392ـ .)39بر اين اساس ريشه «ق ر ء» در زبان عربی به معنای «از حافظه يا
نوشته خواندن» يا «مطالعه کردن» است و نه به معنای صدازدن و دعوت کردن.
گفتنی است زبان قرآن کريم ،عربی است و بنابراين ،با احتمال بیشتر ،معنای
«خواندن» مد نظر است و برای معناهای ديگر وجود قرينه الزامی است.
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مشتقات ريشه «ق ر ء» و متعلَّقهای فعل «قرء» بسیار است و برخی از آنها
در قرآن کريم نیز به کار رفته است .چنانکه گاه «قرآن» برای نمونه نک :االعرا /
204؛ النحل98 /؛ االسراء ،)45 /گاه «کتاب» برای نمونه نک :يونس94 /؛
االسراء )14 /71 /و گاهی «نامة اعمال» الحاقه )19 /متعلَّق قرأ هستند.
مترجمان و مفسران نیز ذيل عبارت «اقْرَأْ بِاسمِ رَبِّک» ،غالباً متعلقی برای «اقرأ»
معرفی نکرده اند و فارغ از آن ،آيه را بیانگر کیفیت قرائت می دانند برای نمونه
نک :آدينهوند1194 :6/1377 ،؛ آيتی597 :1374 ،؛ الهی قمشهای:1380 ،
597؛ انصاريان597 :1383 ،؛ فوالدوند597 :1418 ،؛ گلپنارلی597 :1982 ،1؛
چلیک ،2بیتا .)597 :برخی «باسم ربّ» را متعلق «اقرأ» معرفی می کنند نک:
پیکتال ،بیتا597 :؛ آربری ،بیتا )597 :و يا «قرآن» را متعلق آن می دانند نک:
سمرقندی .) 597 :3/1416 ،به نظر می رسد ريشه اين سردرگمی در پذيرش
بی قید و شرط اخبار ،آغاز نزول قرآن کريم و به تبع آن جدا انگاشتن پنج آيه
نخستین سوره علق از ديگر آيات اين سوره در تفاسیر فريقین است ،امّا در قرآن
کريم ريشة قرء در مورد نماز نیز به کاررفته است« :أَقِمِ الصَّالة لِدُلُوکِ الشَّمسِ
إِلى غَسَقِ اللَّیلِ وَ قُرْآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجرِ کانَ مَشْهُوداً» 3االسراء .)78 /در
اين آيه برای اشاره به «نماز صبح» به صراحت از معادل «قرآن فجر» يعنی ريشة
«قَرَءَ» استفاده شده است و مفسران قرآن کريم تأکید کرده اند که مقصود از
خواندن در اين آيه خواندن نماز است ،زيرا يکی از ارکان نماز ،قرائت است برای
مثال ،طوسی ،بیتا509 :6/؛ زمخشری686 :2/1407 ،؛ طبرسی670 :6/1372 ،؛
1. Gulpinarli
2.Chelik
 .3نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريکى شب برپادار ،و [نیز] نماز صبح را ،زيرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور
[فرشتگان] است.
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فخررازی 384 :21/1420 ،؛ نیشابوری18 :2/1415 ،؛ بیضاوی264 :3/1418 ،؛
ابن عاشور .) 145 :14/1420 ،عالمه طباطبائی دربارة اين آيه نوشته است« :و
اينکه فرموده :و قرآن الفجر) عطف است بر کلمه الصالة) که تقديرش چنین
مى شود :و اقم قرآن الفجر) که مراد از آن نماز صبح است ،و چون مشتمل بر
قرائت قرآن است ،آن را قرآن صبح خوانده ،چون روايات همه متفق اند بر اينکه
مراد از «قرآن الفجر» همان نماز صبح است» طباطبايی .)175 :13/1390 ،بر
اين اساس ريشة «قرء» به نماز نیز تعلق میگیرد.
 .5 3ازهمگسیختگی يا تناسب آيات سورة علق از ديدگاه مفسران
پس از نقد ادلة ازهمگسیختهبودن آيات سورة علق ،میتوان سبب تغییر نگرش
مفسران به تناسب آيات سورة علق را دريافت .اثرپذيری مفسران قرون نخستین از
اخبار مجعول آغاز نزول ،در نامتناسب انگاشتن آيات سورة علق به روشنی
قابلمشاهده است.
در برخی از تفاسیر اولیه اسالمی پنج قرن نخست هجری) ،تنها به جدابودن
پنج آية نخست اين سوره اشاره کردهاند برای مثال نک :تستری1423 ،؛ يزيدی،
1405؛ طبرانی .)2008 ،عالوه بر اين ،در اکثر تفاسیر اين دوره ،امر موجود را در
آية «اقرأ باسم ربک الذی خلق» العلق ،)1 /دستور به پیامبر اکرم ص) برای قرائت
قرآن کريم میدانند ماتريدی576 :10/1426 ،؛ ابوعبیده304 :2/1381 ،؛ دينوری،
1424ق507 :2/؛ واحدی1216 :2/1415 ،؛ سمرقندی597 :3/1416 ،؛ طبری،
161 :30/1412؛ مکی8349 :12/1429 ،؛ مکی.)783 :1/1423 ،
هرچند در تفاسیر قرن ششم نیز ،ردّ پای اقوال گذشته را که برآمده از اخبار
آغاز نزول بود ،میتوان ديد برای مثال نک :ابن عربی ،)1955 :4/1408 ،امّا در
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برخی ديگر از تفاسیر قرن ششم ،ضمن آنکه مفسر به وجود باور
ازهمگسیختهبودن سورة علق نزد اکثر مفسران اشاره میکند ،اين تصور چندان
مقبول نیست و عالوهبراين ،ديگر سورة علق اولین سورهای نیست که به پیامبر
اکرم ص) نازلشده است ،بلکه سورههای ديگر ،از جمله «مدثر» يا «حمد» قبل از
اين سوره تاريخگذاری شدهاند طبرسی512 :4/1412 ،؛ طبرسی:10/1372 ،
 .)780ابن شهرآشوب نیز هرچند قرآن را مفعول آيه معرفی میکند ،امّا دستور آن
را عام و مربوط به قرائت قرآن کريم در هر حالی از احوال جسمانی میداند ابن
شهرآشوب.)159 :2/1369 ،
وضعی که در تفاسیر قرن ششم ديده میشود ،در قرن هفتم نیز تداوم يافته
است شیبانی .)393 :5/1413 ،نکتة جديدی که در اين دوره از تفاسیر مشاهده
میشود ،اين است که حر «باء» در اين آيه به معنای استعانت است ابن عربی،
445 :2/1422؛ بیضاوی.)325 :5/1418 ،
عالوه بر نکات پیشین ،در تفاسیر قرن هشتم اين نکته هم ذکر شده است که
حر «باء» به معنای حر جر «علی» است ،چنانکه سمین مینويسد« :اقرأ على
اسم ربک» سمین )545 :6/1414 ،همچنین برخی از تفاسیر اين قرن در بیان
آنچه از «اسم رب» استعانت میشود ،تحمل نبوت و ادای رسالت است خازن،
 .)447 :4/1415گاه نیز بهجای قرآن و آيات آن خود «اسم رب» مفعول جمله در
نظر گرفته شدهاست نک :ابنجزی496 :2/1416 ،؛ ابوحیان.)506 :10/1420 ،
ابوحیان همچنین اضافه میکند که خطاب در آيه برای اختصاص است و آيه به اين
معنا است که پیامبر بداند که ربی جز خداوند نیست ابوحیان.)506 :10/ ،
در برخی از تفاسیر قرن نهم به حذ مفعول اشاره شده و آن ،نشانة توسعة
معنای آيه دانسته شده است؛ يعنی هیچ قرائتی نیست مگر به امر خداوند نک:

تبیین پیوستگی آيات سورة علق براساس روش /...روحاهلل محمدعلینژاد عمران و حسام امامیدانالو

295

بقاعی479 :8/1427 ،؛ ثاليی )519 :5/1423 ،ضمن اشاره به اينکه فعل «اقرأ» به
معنای افتتاح است ،به تفکیک اين امر در نماز و غیر آن اشارهکرده است.
در تفاسیر قرن ده م تا دورة معاصر ،نوعاً نکته ای به مطالب پیشین افزوده
نشده است فیض کاشانی348 :5/1415 ،؛ ايجی510 :4/1424 ،؛ ابن
ابیجامع .) 481 :3/1413 ،برخی از مفسران دوران معاصر تنها به اين نکته اشاره
کرده اند که پنج آيه نخست سورة علق نخستین آياتی بوده که به پیامبر اکرم
ص) نازل شده است شاهعبدالعظیمی278 :14/1363 ،؛ سلطان
علیشاه265 :4/1408 ،؛ طالقانی175 :4/1362 ،؛ مستنبط غروی233 :1381 ،؛
سبزواری389 :7/1406 ،؛ خرمدل1313 :1384 ،؛ خطیب1622 :16/1424 ،؛
قرشی بنابی .) 289 :12/1375 ،به نظر می رسد اشارة آنان به اينکه اين آيات
نخستین آياتی است که به پیامبر اکرم ص) نازل شده است ،خالی از جداانگاری
اين بخش از سورة علق از ساير بخش های آن نیست .از بررسی تفاسیر قرون
گذشته ،اين نتیجه به دست می آيد که روايات شأن نزول سورة علق که پنج آية
آغازين اين سوره را جدا از مابقی اين سوره معرفی می کنند ،نقش قابل توجهی
در ارائه تفاسیر داشتهاند ،امّا به مرور زمان باور به ازهمگسیختهبودن آيات سورة
علق رنگ باخته و بلکه در معنی آيات ،توسعة معنايی به وجود آمده است.
بر اين اساس می توان ديدگاه مفسران و قرآن پژوهان را دربارة آية نخست
سورة علق به اين شکل جمع بندی کرد :يا تحلیل از آية نخست سورة علق در
تفاسیر ارائه نشده است يا آن را دستور به پیامبر اکرم ص) می دانند که ايشان
به موجب آن بايد نام خداوند را در آغاز کارهای خود ذکر می کرده يا بايد قرآن
کريم را می خوانده است که همگی غالباً بر جداانگاری آيات سورة علق از يکديگر
استوارند؛ زيرا با اين فرض ها ،ارتباط میان اين دستورات به پیامبر اکرم ص) و
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اشاره به بنده ای که در حال نماز است يا فردی که طغیان کرده يا ساير ارکان
نماز ،نظیر سجده کردن ،که همه مواردی است که در اين سوره به آنها اشاره
شده است ،قابل تبیین ن یست؛ چنانکه اين با حکیم بودن گوينده نیز سازگار به
نظر نمی رسد و معنا ندارد که فردی حکیم مجموعه ای از جمالت بیارتباط با
يکديگر را در کنار هم قرار دهد و بخواهد به وسیلة آنها ،گروهی از انسانها را به
مقصود خويش هدايت کند.
 .4نتیجهگیری
اخبار آغاز نزول قرآن ک ريم منجر به ازهم گسیخته انگاشتن آيات سورة علق شده
است ،بهطوری که در اغلب تفاسیر قرون نخستین ،پنج آية آغازين سورة علق
جدا از ساير آيات اين سوره درنظر گرفته شده است و اين مخالف حکمت خداوند
از کنار هم قراردادن مجموعه ای از آيات در سوره است .از همین رو تبیین تناسب
اين سوره يکی از چالش برانگیزترين مباحث تفسیری است .نیل رابینسون يکی
از قرآن پژوهان است که مدلی برای تبیین تناسب آيات سوره های بلند مدنی،
همچون مائده و بقره ،ارائه کرده است که می توان از اين مدل برای تبیین آيات
سورة مورد پژوهش نیز استفاده کرد .براس اس اين مدل که بر پاية تکرارشدن
الفاظ استوار است ،نخست بخش های يک سوره تعیین میشود و پس از آن با
کمک واژههای قالب دار ،ارتباط میان بخش های متوالی سوره و درنهايت ،طی
ارائة مدلی آينهای از بخش های سوره ،تمام آيات سوره به هم مرتبط میشود.
بر اين اساس در سورة علق تکرار واژهها بررسی شده و نهايتاً اين نتیجه حاصل
شد که ارتباط بخش نخست ،يعنی آيات يک تا پنجم با ساير بخشها ،بهطور کامل
برقرار است .از همین رو نیاز به نقد اخبار آغاز نزول و تعلقيابی فعل امر موجود در
بخش نخست سوره تبیین شد.
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با توجه به ذکر عمل عبادی «صالة» در سورة علق و با توجه به نازلنشدن سورهای
پیش از اتمام سورة پیشین و همچنین ،با توجه به لزوم قرائت سورة الحمد در تمام
نمازها ،سوره الحمد بايد پیش از سورة علق نازل شده باشد.
نقد اخبار آغاز نزول ،مجعول و ساختگی بودن آنها را بهروشنی نشان داده است
و تاريخگذاری سورة علق که براساس گزارش تفاسیر ،حداقل از قرن ششم هجری،
پس از نزول سورههايی مانند مدثر و حمد تعیینشده است ،نشان میدهد که پنج
آية نخست سورة علق کامالً مرتبط با ساير آيات اين سوره است.
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