






 
 

  
  
  
  

  چالش نخستین نزول
6از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر نوین بندي جمع

*  
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  )نویسنده مسؤول( گر محمد خامه
  دانشجوي دکتراي دانشگاه فردوسی مشهد

  حسن نقی زاده 
  دوسی مشهددانشیار دانشگاه فر 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  مقدمه
 یاسوره  ینبه نخست ،»أولُ ما نَزَلَ«اش  یعلوم قرآن یرنزول و به تعب یننخست

 ۀاش از فرشت یقرآن ـ یانیوح ۀتجرب یندر اول 6یامبرکه پ شود یگفته م یاتیآ
. در علوم قرآن است یموضوع از موضوعات اختالف ینا. نمود یافتدر یوح
  .شوند یم یمدسته تقس خصوص به دو نیدر ا یدهرس یاتروا

                                            
 . 5/12/1391: ، تاریخ تأیید28/11/1391: تاریخ دریافت*  

  :چکیده
زمان با نبوت  از دیرباز بر سر نخستین سورة نازل شده بر پیامبر اختالف بوده که آیا هم

امبر، سورة علق بر ایشان نازل شده است و یا این سورة حمد است که افتخار نخستین پی
یا هیچ یک از این دو سوره نخستین سوره نازل  ،نزول وحی قرآنی را از آن خود کرده است

خستین تجربه وحیانی رسول اکرم بوده است؟ این نوشتار در پی نشده نبوده و سوره مدثر 
و  کردههاي موجود در این موضوع را مطرح  نازل شده، دیدگاهرفع چالش نخستین سورة 

سپس توجیهات مطرح شده جهت . نماید مدارك و شواهد هر دیدگاه را بحث و بررسی می
  .نماید جهت رفع چالش مطرح شده ارائه می ینوین این چالش را بررسی کرده و راه حلحل 

  
  :ها کلیدواژه

  وره مدثرس /سوره حمد /سوره علق /نخستین سوره
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صاحب  .نزول اشاره دارد یندر نخست یهچند آ یا یککه به نزول  یاتیروا )الف
ابن ( ».سوره انعام است 151آیه  ،اولین آیه نازله« :اند و قرطبى نوشته »احکام القرآن«

یه آ ،اولین آیه نازله« :گوید و صاحب البرهان مى) 2/347؛ قرطبی، 1/102 عربی، 
ولى صاحب مستدرك از ابن عباس  .)1/297  زرکشی،( ».از سوره توبه است 111

 .)2/66، ابوريشحاکم نی( باشد سوره حج می 39آیه  ،لهنقل کرده که اولین آیه ناز
 آیه استعاذه بوده است ،تقان و عده دیگر معتقدند اولین آیه نازلهاالصاحب 

را  »هبسمل«واحدي ذکر شده که  »نزولالأسباب «در  یزن یتیروا .)1/109سیوطی، (
  )14/واحدي، ( .دانسته است یقرآن یوح یننخست

تجربه نزول اشاره  ینسوره به عنوان نخست یکبه  یاتگروه دوم از روا) ب
با توجه به . اند ، حمد و علق  نام بردهاز سه سوره مدثر یاتدسته از روا ینا. اند کرده

نزول  يدر ابتدا یهآ یککه به نزول  یاتیروا یخیِو تار ییاندك بودن مستندات روا
شود تا مشخص  یپرداخته م یاتنوشتار به گروه دوم از روا یناند، در ا اشاره کرده
  .بوده است يا ه بر قلب مبارك رسول خدا چه سورهسوره نازل شد ینگردد نخست

  
  ها درباره نخستین سوره نازل شده  دیدگاه

ن موجود، یروایات رسیده و سایر شواهد و قرامفسران و قرآن پژوهان بر پایه 
یکی از سه سوره مدثر، حمد و علق را به عنوان نخستین سوره نازل شده انتخاب 

  .هاي فوق به شرح زیر است دالیل طرفداران هر یک از دیدگاه. اند کرده
  

  سورة مدثر: دیدگاه اول
این دیدگاه . اند برخی از روایات سورة مدثر را نخستین سورة نازل شده دانسته
أخبرنی : قال«: تنها یک مستند روایی داشته که از جابر بن عبداهللا نقل شده است

و هو یحدث عن فترة  6سمعت رسول اللَّه :أبوسلمۀ بن عبدالرحمن، عن جابر قال
فَبینَا أنا أمشی سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسی فإذا الملک  :الوحی فقال فی حدیثه

کرسی بین السماء و األرض، فَجثثت منه رعباً، فرجعت،  یحراء جالس علالذي جاءنی ب
  )15/واحدي، ( ».)یا أَیها الْمدثِّرُ( یلونی، فَدثَّرُونی، فأنزل اللَّه تعاللونی زمزم: فقلت
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در حال حرکت بوده که جبرئیل بر او  6آید که پیامبر روایت بر می این از
اند که او را بپوشانند و  ینی و فشار وحی درخواست کردهنازل شده و ایشان از سنگ
  .نازل شده است )الْمدثِّرُ أَیها یا(چون او را پوشاندند، آیۀ 

باشد،  همان گونه که گذشت، تنها گواه این دیدگاه، روایت جابر بن عبداهللا می
ده در این روایت آم. کند در حالی که این روایت خود، ادعاي مربوطه را رد می

اند که این ماجرا را در ادامه  گفته دربارة فترت وحی سخن می 6است که پیامبر
سخن از فترت وحی نشان بر این است که این ماجرا بعد از . اند گزارش کرده

کردند،  تا مدتی وحی را دریافت می 6جریان فترت بوده است؛ یعنی پیامبر
رقرار شد و سورة مدثر نازل سپس براي مدتی نزول وحی قطع شد تا اینکه دوباره ب

  .تواند نخستین سورة نازل شده باشد بنابراین سورة مدثر نمی. گشت
 6در روایت داللت دارد که پیامبر» الملک الذي جاءنی بحراء«گذشته از این، عبارت 

پس . شناسد پیش از این ماجرا، حضرت جبرئیل را در غار حرا دیده است و او را می
  . باشد ماجرا نیز اتفاق افتاده و این نخستین نزول وحی نمی نزول وحی پیش از این

و با دالیل گوناگون، دست به  1رو بسیاري از مفسران، این دیدگاه را برنتافته ازاین
  ) 1/108 اإلتقان فی علوم القرآن، ؛ سیوطی، 15/واحدي، . (اند توجیه روایت مذکور زده

اي نازل  د که پیش از آن سورهده افزون بر این، محتواي سوره نیز گواهی می
شده است و بعد از آنکه پیامبر آن را بر مردم خوانده، گروهی ایشان را تکذیب 

این آیات کالم بشر است که : کرده و آیات نازل شده را سحر خواندند و گفتند
  )20/83 طباطبایی، ). (24-25/مدثر(پیامبر آن را از جادوگران یاد گرفته است 

  
  وره حمد س: دیدگاه دوم

دانند، به  قرآن پژوهانی که سورة حمد را نخستین سورة نازل شدة قرآن می
  :اند دالیل زیر استناد کرده

  
  روایات ترتیب نزول. 1

روایت و  7در میان روایات ترتیب نزول، روایت سعید بن مسیب از امام علی
روایت . ننددا ، سوره حمد را نخستین سوره نازل شده می)2/158بیهقی، ( ابی میسره
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رسد،  می 7سعید بن مسیب از نادرترین روایاتی است که سند آن به معصوم
. رو این روایت به جهت سندي، یکی از معتمدترین روایات ترتیب نزول است ازاین

: قال انه 7طالب یأب بن یعل عن المسیب بن سعید عن«: خوانیم در این روایت می
 السماء من نزلت ما نحو یعل سورة ثوابب یفأخبرن القرآن ثواب عن 6النبی سألت
  )10/613 طبرسی، ( ».باسم اقرأ ثم الکتاب فاتحۀ بمکۀ علیه نزل ما فأول

این  «اسباب النزول«اما دربارة روایت ابی میسره باید گفت که واحدي در 
که شاهد و مؤیدي بر ) 21/واحدي، (دهد  نسبت می 7روایت را به امام علی

همچنین برخی از مفسران، رجال سند این روایت . باشد یروایت سعید بن مسیب م
  ) 15/399آلوسی، . (اند را ثقه و قابل اعتماد دانسته

  
  یوح آغاز روایات. 2

و صحابه رسیده است که اولین و آخرین سوره  :روایاتی چند از معصومین
ما  آخرُ«و » أولُ ما نَزَلَ«این روایات به نام روایات . کنند نازل شده را معرفی می

برخی از این روایات، سورة حمد را به عنوان نخستین سورة . اند معروف شده» نَزَلَ
  :شود اند که به چندي از آنها اشاره می نازل شده معرفی کرده

 نبئ أن بعد بمکّۀ 7اللّه رسول یعل أولُ ما نَزَلَ إنّ: قال 7عبداللّه یأب عن«* 
این روایت سورة حمد را به عنوان  .)3/740 ، ؛ بروجرودي82/52 مجلسی، ( ».الحمد

 .کند نخستین سورة نازل شده در ابتداي نبوت پیامبر معرفی می
 پدرشان از یک هر سیار بن محمد بن یعل و زیاد بن محمد بن یوسف* 
 7یعل: فرمود کرده، حدیث پدرانش از  7يدهاامام : گویند کرده، حدیث
 يا: فرمود کرد، مبعوث را 6محمد ما پیامبر عزوجل يخدا یوقت: فرمود
  )1/19 ،يحویز( .» الْعالَمینَ رب للَّه الْحمد«: بگو!... محمد
نیز به صراحت بر این نکته  »شرحبیل بن عمرو«در روایت دیگري به نقل از * 

سیوطی، ( ».»الْعالَمینَ رب للَّه الْحمد« القرآن من أولُ ما نَزَلَ«تأکید شده است که 
 )2-1/3  المنثور، الدر
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 خدیجه به 6خدا رسول که کند یم نقل نیز »البیان مجمع«در  یطبرسمرحوم 
: کرد عرض خدیجه ).نگرانم و( شنوم یم یندای شوم، یم تنها که یهنگام :فرمود

 ادا را امانت تو سوگند خدا به چرا که کرد، نخواهد يکار تو درباره خیر جز خداوند
: گوید یم خدیجه. یهست راستگو گفتن سخن در ،يآور یم جا به حمر ، صلهیکن یم

 خدیجه عموزاده و عرب آگاهان از او( رفتیم نوفل بن قۀور سراغ ما ماجرا این از بعد
 که یهنگام: گفت ورقه .کرد بیان ورقه يبرا بود، دیده را آنچه 6اللَّه رسول .)بود
 .کن نقل من يبرا سپس ؟يشنو یم چه ببین کن دقت آید، یم تو سراغ به يمناد آن

 اللَّه بِسمِ« :بگو محمد يا: گوید یم که شنید را این خود خلوتگاه در 6پیامبر
 سپس .»اللَّه اال اله ال« :بگو و ،»الضَّالِّینَ الو -تا - الْعالَمینَ رب للَّه الْحمد الرَّحیمِ الرَّحمنِ

  )10/514طبرسی، ( .کرد بازگو او يبرا را مطلب و آمد ورقه سراغ به حضرت
  
  روایات تفسیري. 3

برخی از روایات تفسیري نیز رسیده است که به تناسب، ترتیب نزول آیات یا 
به عنوان نمونه، روایتی از امام حسن . سورة مورد بحث را مشخص کرده است

در تفسیر آیات سورة حمد رسیده است که این سوره را نخستین  7عسکري
 جعفر بن یموس بن یعل بن محمد بن یعل بن الحسن عن«شمارد؛  شده می سورة نازل

: قال :جده عن أبیه عن :طالب أبی بن یعل بن الحسین بن یعل بن محمد بن
 الْحمد( وجل عز اهللا قول عن اخبرنی اهللا رسول بن یا: له فقال 7الرضا یال رجل جاء
لَّهل بینَ رالَم6محمدا نبینا وجل عز اهللا بعث فلما: 7قال.. :.فقال تفسیره؟ ما )الْع 
 وجل عز قال ثم الکرامۀ بهذه امتک نادینا إذ الطور بجانب کنت وما محمد یا قال

 وقال الفضیلۀ هذه من به اختصنی ما یعل العالمین رب هللا الحمد: قل: 6لمحمد
صدوق، ( ».ضائلالف هذه من به اختصنا ما یعل العالمین رب هللا الحمد: انتم قولوا: المته

   )254-2/256عیون اخبار الرضا، 
نزول سورة حمد  ،7به نقل از امام رضا 7این روایت از امام حسن عسکري

رو سورة حمد  ازاین. اعالم کرده است 6زمان با بعثت و نبوت پیامبر را هم
  . نازل شده است 6اي است که بر پیامبر نخستین سوره



 

 

139 

ول
 نز

ین
خست

ش ن
چال

  

  اقامۀ نماز قبل از رسالت. 4
، 6سورة حمد در آغاز نبوت پیامبرن روایی دال بر نزول گر قرایاز دی

با توجه به اینکه سوره حمد . باشد زمان با آغاز نبوت می جریان وجوب نماز هم
بنابراین سوره حمد باید  ،یکی از واجبات نماز است و بدون آن نماز صحیح نیست

  .نخستین سوره نازل شده باشد
ابتدا باید ثابت  .مهم را اثبات نمودمسأله د بتوان دو براي استناد به این دلیل بای

دوم آنکه  .خوانده است کنیم پیامبر اکرم در ابتداي بعثت یا حتی قبل از آن نماز می
ثابت شود نماز پیامبر در ابتداي بعثت مشتمل بر سوره حمد بوده و محتواي آن 

  .نماز با نماز فعلی تفاوت چندانی نداشته است
سوره  10و  9آیات  ،ل براي اثبات نماز خواندن پیامبر قبل از بعثتترین دلی مهم

مبارکه علق است که از نماز خواندن پیامبر قبل از نزول این سوره خبر داده و با 
 *یأَرأَیت الَّذي ینْه(: فرماید می ،شده نکوهش کسی که مانع نماز خواندن ایشان می

   .)یعبدا إِذَا صلَّ
آیا محمد در میان : ابوجهل از اطرافیان خود سؤال کرد«: مده استدر احادیث آ

سوگند به  :گفت .يآر :گذارد؟ گفتند یصورت به خاك م) سجده يبرا(شما نیز 
به ! کنم یخود گردن او را له م يبا پا ،ببینم یاگر او را در چنین حال همه مقدسات،

ابوجهل حرکت کرد تا گردن ! ببین، او در آنجا مشغول نماز خواندن است: او گفتند
کرده و با  ینشین عقب ،که نزدیک آمد یهنگام یول .خود بفشارد يپیامبر را زیر پا

که است  یاین چه وضع: به او گفتند! کرد یرا از خود دور م يچیز یدستش گوی
از آتش دیدم و منظره  یناگهان میان خودم و او خندق: بینیم؟ گفت یدر تو م

قسم : فرمود در اینجا پیغمبر خدا! مشاهده کردم یل و پرهایوحشتناك و همچنین با
فرشتگان خدا بدن  ،اگر به من نزدیک شده بود ،که جانم در دست اوست یبه کس

  )10/782طبرسی، ( ».ربودند یکردند و عضو عضو او را م یاو را قطعه قطعه م
ز ابن ن نزول آیات فوق، در روایت دیگري اأافزون بر گزارش قرآن و روایت ش

: عن ابن عباس قال« ؛است کردهعباس نیز به نماز خواندن پیامبر قبل از بعثت اشاره 
إبلیس  یمنعوا، فشکوا ذلک إل 6، فلما بعث محمدیکانت الشیاطین یستمعون الوح
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 يوجه االرض، فرأ یقبیس، وهو أول جبل وضع عل یفوق أب یفرق. لقد حدث أمر: فقال
فجاء یخطر وجبریل عنده، . أذهب فأکسر عنقه: فقال. خلف المقام ییصل 6رسول اهللا

  )1/420ابن کثیر، ( ».هارباالشیطان  یطرحه فی کذا وکذا، فول فرکضه جبریل رکضۀ
از ابن عباس رسیده است که شیاطین وحی خداوند بر پیامبر را استراق سمع «

ه گرفت این قدرت از آنها ،به نبوت رسیدند 6ولی زمانی که پیامبر. کردند می
بزرگی افتاده ابلیس متوجه شد که اتفاق . رو به ابلیس شکایت کردند ازاین. شد

باشد و  قیس رفت که اولین کوه ساخته شده در روي زمین میپس به کوه ابو. است
روم  می: پس با خود گفت. خواندند جا پیدا کرد که پشت مقام نماز میپیامبر را در آن

او را  ،جبرئیل که نزد پیامبر بود ،شد ولی چون نزدیک. شکنم و گردنش را می
  ».فراري داد و شیطان گریخت

 ،دهد را نشان می 6و نگرانی شیاطین از بعثت پیامبر این روایت ناراحتی
. ها را گمراه کنند توانند چون قبل انسان دیگر نمی ،چرا که با وقوع این حادثه

  . اند خوانده ثت نماز میزمان با بع هم 6همچنین این روایت اشاره دارد که پیامبر
اي است  سوره علق نخستین سوره ،همان گونه که بعد از این ثابت خواهیم نمود

بنابراین به استناد این آیات  .بر پیامبر نازل شده است) نه نبوت(که بعد از بعثت 
  .خوانده است شود که پیامبر قبل از بعثت نماز می شریفه ثابت می

ه نماز پیامبر در ابتداي بعثت مشتمل بر سوره حمد اما براي اثبات این مطلب ک
بوده است، ابتدا باید بر این نکته تأکید کرد که بر اساس روایات متعدد، قرائت نماز 

: خوانیم می از جمله در روایت مشهوري از رسول خدا .بدون سوره حمد باطل است
یث دیگري نیز به در احاد .)1/195ابن ابی جمهور، ( »ال صالة اال بفاتحۀ الکتاب«

 یهِفَ تابکالْ ۀِحفاتبِ فیها أُرَقْی ال الةٍص لُّکُ :7قال«: این شرح روایت شده است
   )4/733حر عاملی، ( ».خداج

اي است که شیخ  اندازه این حدیث از احادیث مشهور بوده و شهرت آن به
ر شهرتش خاط هاین حدیث را ب: گوید می» من ال یحضره الفقیه«صدوق در پاورقی 

  )564ص یپاورق /1من ال یحضره الفقیه، صدوق، ( .آورم نمی
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این سوره  ،اي است که در روایات گونه هپیوند و وابستگی نماز با سورة حمد ب
   )2/9صحیح مسلم، : ك.ن( .اند نیز نامگذاري کرده» ةصال«را به 

بعثت  اکنون باید به این پرسش بپردازیم که آیا کیفیت نماز رسول خدا پیش از
هاي بعد یکسان بوده است و در این نمازها سوره حمد را  با نماز ایشان در سال

کیفیت نماز مسلمانان  ،بر روایات رسیده بنا: کردند؟ در پاسخ باید گفت قرائت می
در این روایات تنها  .هم پس از معراج رسول اهللا بود بار تغییر نمود و آن تنها یک

یکی افزایش  :ه نماز پس از معراج گزارش شده استدو تغییر درباره کیفیت اقام
  .و دیگري کاهش زمان اقامه نماز ،تعداد رکعات نماز

 وکانت الصالة علیهم وقتذاك و«: تغییر نخست در روایتی چنین بیان شده است
به گزارش این  )همان( ».بقی هذا حتی حادثۀ االسراء رکعتین بالغداة و رکعتین بالعشی

از قبل از معراج چنین بوده است که دو رکعت در صبح و دو کیفیت نم ،روایت
  . شکل و کیفیت آن تغییر کرد ،خواندند تا اینکه در جریان معراج رکعت در شب می

 جا هنمازگزاران از توسعۀ زمانی جهت ب ،پیش از جریان معراج ،افزون بر این
: رش شده استاین نکته در روایت دیگري چنین گزا .آوردن نماز برخوردار بودند

وقد دخل فی تکلیف الصالة ابتداء صالة فی الصباح و صالة فی المساء علی سعۀ فی «
اما بقیه شرایط و ارکان نماز به ویژه خواندن سوره حمد . )214همان، ( ».الوقتین

  .همانند سابق ادامه داشته است
قرائت سوره حمد در نمازهاي پیش از معراج با روایت دیگري نیز تأیید 

خداي سبحان در شب معراج به پیامبر اکرم توصیه  ،بر این روایت بنا. شود یم
سوره توحید و در رکعت دوم  ،نماید که در رکعت نخست نماز پس از حمد می

لَیلَۀَ الْإِسرَاء  6نَبِیه یإِلَ یأَنَّ اللَّه أَوح  7عنْ أَبِی عبداللّه«؛ سوره قدر را بخواند
إِلَیه فی الثَّانیۀِ  یأَوح  فَإِنَّها نسبتی و نَعتی ثُم »قُلْ هو اللَّه أَحد«أَنِ اقْرَأْ  یلْأُولَفی الرَّکْعۀِ ا

 یإِلَ فَإِنَّها نسبتُک و نسبۀُ أَهلِ بیتک »إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَیلَۀِ الْقَدرِ«بعد ما قَرَأَ الْحمد أَنِ اقْرَأْ 
روایت مذکور به صراحت از قرائت سوره حمد . )6/79 حر عاملی، ( ».یومِ الْقیامۀِ

  .گوید در نماز قبل از معراج سخن می
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با توجه به مجموع روایاتی که درباره نماز پیامبر پس از بعثت و پیش از معراج 
خوانده و  نماز میپیامبر  ،که قبل از نزول سوره علقتوان نتیجه گرفت  وارد شده، می

در نتیجه سوره حمد نخستین سوره نازل  .فرمودند در نماز سوره حمد را قرائت می
  .شده بر رسول خداست

  
  نام سوره. 5

در ترتیب نزول قرآن داللت دارد، سورة حمد بودن بر نخستین  ی کهنیاز دیگر قرا
از جمله . است دهاست که در بسیاري از روایات به آن اشاره ش» الکتاب ۀتحفا«عنوان 

ها نقل  درباره ترتیب نزول سوره 7مسیب از حضرت علی بن در روایتی که سعید
آن را نخستین سوره نازل شده بر رسول خدا  ،کرد این نام از سوره حمد، با یادکرده

طبرسی، ( »باسم اقرأ ثم الکتاب فاتحۀ بمکۀ علیه نزل ما فأول«: دانسته و فرموده است
اند که چون این  ز مفسران نیز در وجه تسمیۀ این سوره بر آن شدهبرخی ا .)10/613 

   2.نامگذاري شده است» الکتاب تحۀفا«به  ،باشد سوره نخستین سورة نازل شده می
آید که سورة حمد با توجه به محتواي آن و وجوب آن  بر می ،چه گذشتاز آن

بودن را در نزول قابلیت نخستین  ،هاي روایی در نماز و همچنین داشتن پشتوانه
برخی از مفسران سوره حمد را  ،با استناد به این دالیل. ستوحی قرآنی دارا

از جمله زمخشري در تفسیر  .دانند نخستین سوره نازل شده بر رسول خدا می
کشاف ادعا کرده است که بیشتر مفسران بر نزول سورة حمد به عنوان نخستین 

نیز آملی اهللا جوادي  تآی. )4/775، زمخشري( اند سورة نازل شده هم سخن شده
این دیدگاه را  ،... با استناد به سخن زمخشري و برخی روایات ترتیب نزول و

  )1/261جوادي آملی، ( .شمارد محتمل دانسته و آن را بعید نمی
  

  سوره علق : دیدگاه سوم
قول مشهور در ترتیب نزول سورة علق این است که نخستین سورة نازل شده 

 استاین دیدگاه از مدارك و شواهد گوناگونی برخوردار . باشد می 6بربر پیام
  .باشند که به شرح زیر می



 

 

143 

ول
 نز

ین
خست

ش ن
چال

  

  روایات ترتیب نزول. 1
 ، روایت امام)1/8قرشی، ( 7روایت امام صادق ،در میان روایات ترتیب نزول

، )1/128شهرستانی، ( 7روایت مقاتل از امام علی ،)16/واحدي، ( 7سجاد
، )10/612 طبرسی،( روایت عطاء از ابن عباس ،)همان(واقد  وایت ابنرروایت مقاتل و 

 جابرروایت ، )1/38سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ( روایت مجاهد از ابن عباس
صالح واب روایت، )37/همان، (روایت عکرمه و حسن بصري  ،)110/همان، (زید  بن

روایت محمد بن ، )28/، ابن ندیم( ، روایت مجاهد)2/33یعقوبی، ( از ابن عباس
حسکانی، ( واقد از پدرش بن الحسن بن ، روایت علی)همان( نعمان بن بشیر

 ، روایت تفسیر خازن)1/109بالذري، ( کریب از پدرشو، روایت اب)2/414
و تلفیق شدة دو روایت ابن  )686/رامیار، ( ، ترتیب مصحف االزهر)9/بغدادي، (

  . بر این نظر هستند )1/135معرفت، ( معرفت عباس و جابر بن زید توسط آیت اهللا
  

  یوح آغاز روایات. 2
صراحت از  به ،هستند» أولُ ما نَزَلَ«صدد گزارش  بسیاري از روایاتی که در

اند که به چند نمونه از آنها  برده سورة علق به عنوان نخستین سورة نازل شده نام
  .شود اشاره می

 الرحمن اهللا بسم« 6اهللا رسول یعل نَزَلَ أولُ ما: قال 7عبداهللا أبی عن«
  )2/628کلینی، ( ».»اهللا نصر جاء إذا« وآخره »ربک باسم اقرأ الرحیم
 ».»خلق يالذ ربک باسم اقرأ« القرآن من أولُ ما نَزَلَ نَّإ :قالت عائشۀ عن«

  )9/6نسائی، (
ابن (» .نون ثم »خلق الذي ربک بسم إقرأ« نزلت سورة أول هی: قال مجاهد عن«

   )7/195ابی شیبه، 
 إقرأ« القرآن من أولُ ما نَزَلَ: یقول عمیر بن عبید سمعت: قال دینار بن عمرو عن«
  )همان( ».نون ثم »خلق الذي ربک بسم

 أول وهی »خلق الذي ربک باسم إقرأ« یموس أبی من أخذت: قال رجاء أبی عن«
  )همان(» .6محمد یعل أنزلت سورة
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]  کَلَامه[ ذَکَرَ و  خَلَقَ الَّذي ربک بِاسمِ اقْرَأْ بِمکَّۀَ  نَزَلَ ما  أَولُ  قَالَ أَنَّه سٍعبا ابنِ عنِ«
  )2/410 حسکانی، ( ».سورةً ثَمانُونَ و خَمس]  هی و[ بِمکَّۀَ نَزَلَ ما هذَا: قَوله یإِلَ

  خلَاف بِلَا بِمکَّۀَ الْقُرْآنِ منَ  نَزَلَ ما  أَولُ  قَالَ أَبِیه عنْ اقد،و بنِ الْحسنِ بنُ علی حدثَنَا«
  )414/ همان،( ».الْمزَّملُ أَیها یا ثُم  ربک بِاسمِ اقْرَأْ

  
  روایات سبب نزول سوره علق. 3

 ،سورهاین روایات سبب نزول سوره علق نیز به این نکته تصریح دارند که 
از جمله روایتی است که از قول  .ربه وحیانی رسول خدا بوده استجنخستین ت

تفاسیر شیعه و سنی بدان بیشتر عایشه در منابع روایی اهل سنت نقل شده و در 
 حمید، عبدبن احمد، عبدالرزاق، که استآمده  »المنثور الدر« در .استناد شده است

 از ،یبیهق و مردویه ابن ،ـ مصاحف ابکت در ـ يانبار ابن جریر، ابن مسلم، ،يبخار
 :گفت که اند کرده روایت المؤمنین ام عایشه از زبیر بن ةعرو از شهاب ابن طریق

 عالم در که بود این شد، باز 6خدا رسول يرو به یوح از که يا روزنه اولین«
  ».شد یم واقع خارج در روشن صبح چون که دید یم یچیزهای خواب در رؤیا

 جبرئیل .بود رفته حرا غار به 6اکرم پیغمبر که است آمده روایت این در
 جبرئیل. نیستم کننده قرائت من: فرمود 6پیامبر! بخوان محمد يا: گفت و آمد
 را جواب همان پیامبر! بخوان: گفت دیگر بار و فشرد و گرفت آغوش در را او

 سومین در و د،شنی را جواب همان و کرد را کار این جبرئیل نیز دوم بار .کرد تکرار
 تالوت ایشان بر راگانه  پنج آیات آخر تا و »... خَلَقَ الَّذي ربک بِاسمِ اقْرَأْ«: گفت بار

 یوح اشعه نخستین دریافت با که خدا رسول .شد پنهان پیامبر دیده از و نمود
 مرا؛ »یرونثّد و یلونمز«: فرمود و آمد خدیجه سراغ به ،بود شده خسته سخت
  )6/368سیوطی، الدر المنثور، ( ».کنم استراحت تا بیفکنید من بر يا جامه و نیدبپوشا

این روایت نزول پنج آیۀ نخست سورة علق را به عنوان اولین بستۀ وحیانی 
در میان کتب  هاي گوناگونی این روایت با نقل. داند که بر پیامبر نازل شده است می

ي نیز رسیده است که سورة علق را به روایات تفسیري دیگر. تفاسیر نقل شده است
   3.اند عنوان نخستین سورة نازل شده اعالم کرده
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  محتواي سوره. 4
از دیگر دالیل طرفداران نزول سورة علق به عنوان نخستین سوره، مطلع این 

شروع شده است و پیامبر را از مقام رسالت خویش » اقرأ«سوره است که با واژة 
  :کند بایی این دلیل را چنین تقریر میعالمه طباط. کند آگاه می

 به امر ،آن از منظور که است این ،»اقرأ« فرمود مطلق طور به اینکه ظاهر«
 هر گفتار نظیر این، و است، آن آیات از هم امر این خود که است، کتاب قرائت

 کند یم سفارش ،نویسد می يدیگر به که يا نامه آغاز در که است يا نویسنده
 یا و »این« گوید یم اینکه پس .کن عمل آن به و بخوان مرا نامه این که

 ییدأت احتمال دو سیاق این از .است نامه جزو نیز خودش ،»آن« گوید یم
 پیامبر بر کریم قرآن از که است یآیات اولین آیات این اینکه اول :شود یم

 نای که يچیز یا و »القرآن إقرأ« کالم تقدیر اینکه دوم .شده نازل 6اسالم
  )20/323 طباطبایی، (» .باشد یم ،برساند را معنا

و گاه  ، این دیدگاه را تأیید کردهاکثر قریب به اتفاق مفسران با اعتماد به روایات
 سبزواري ،)همان( مفسرانی چون عالمه طباطبایی. اند ادعاي اجماع کردهآن بر 

، )1/66  انی،المع بیان( ، مالحویش)7/389  المجید، القرآن تفسیر فی الجدید(
 ، ابن عاشور)15/451  ،الوسیط التفسیر( ، طنطاوي)4/775  ،الکشاف( زمخشري

 ، خطیب عبدالکریم)30/197 المراغی، تفسیر( ، مراغی)30/382 التنویر، و التحریر(
 )12/43 ،نیۀالقرآ عۀالموسو( ، جعفر شرف الدین)16/1621 للقرآن، القرآنی التفسیر(
 اند پذیرفته خستین سورة نازل شدهعنوان ن ، سورة علق را بهاین دیدگاهبا پذیرش ...  و

ادعاي اتفاق  ، بر آن)6/3935 القرآن، ظالل فی( و برخی از مفسران چون سید قطب
  .اند و اجماع کرده

  
  ها  دیدگاه بندي جمع

اي که در روایات به عنوان  از میان سه سوره ،همان گونه که مشاهده شد
دو سورة حمد و علق قابلیت آن را دارند  ،اند ازل شده معرفی شدهنخستین سوره ن

اکنون باید به گزینش . باشند 6که حائز عنوان نخستین تجربه وحیانی پیامبر



  

 

146  

جه سال
هم

د
/ 

اره
شم

 1/ 
اپی

پی
 

69/ 
ار 

به
13

91
 

مفسران و قرآن . ها و یا یافتن راهی براي جمع بین آن دو اقدام نمود یکی از دیدگاه
  .اند ین رابطه چند راهکار برگزیدهپژوهان در ا

  

  یا علق حمدرجیح سوره ت. 1
 .ترجیح یکی از دو سوره حمد یا علق است ،نخستین برخورد با این چالش

برخی از مفسران و دانشوران قرآنی با پذیرش دالیل سورة حمد،  ،ه گذشتک چنان
سورة  ،اند و برخی دیگر این سوره را به عنوان نخستین سورة نازل شده پذیرفته

  . اند وحیانی رسول خدا معرفی کرده عنوان نخستین تجربه علق را به
کار رفته  هصراحت تعابیر ب ،اما این اقدام با یک مشکل اساسی مواجه است و آن

همان گونه . اند یک از طرفین به عنوان دلیل خود اقامه کرده در روایاتی است که هر
روایاتی که سوره علق یا سوره حمد را به عنوان نخستین سوره  ،که مالحظه شد

اي صراحت دارند که به هیچ وجه  اندازه به ،کنند ل شده بر پیامبر معرفی میناز
براي نمونه بار دیگر به دو روایت که از امام . توان آنها را توجیه یا تأویل کرد نمی

  :توجه نمایید ،ه نازل شده نقل شدهدرباره نخستین سور 7صادق
 نبئ أن بعد بمکّۀ 7اللّه سولر یعل أولُ ما نَزَلَ إنّ: قال 7عبداللّه یأب عن«

  )82/52 مجلسی، ( ».الحمد
 -الرحیم الرحمن اهللا بسم« 6اهللا رسول یعل أولُ ما نَزَلَ: قال 7عبداهللا أبی عن«

 ) 2/628 ،کلینی( ».»اهللا نصر جاء إذا« وآخره »ربک باسم اقرأ
این ت که در بررسی سندي روایات اس ،روایات بر دیگري این راه ترجیح یکی از

یک بر دیگري  روایات این باب خبر واحد هستند و هیچخصوص باید گفت تمامی 
استناد به شهرت فتوایی درباره نزول سوره علق به  ،راه دیگر. فضیلت خاصی ندارد

توان گفت اوالً شهرت  عنوان نخستین سوره نازل شده است که در این رابطه نیز می
گرچه گرایش  ؛ز شهرت کافی برخوردار استو ثانیاً قول مقابل نیز ا ،حجیت ندارد

رو بهتر است به جاي ترجیح یک دسته از  ازاین. به ترجیح سوره علق مشهورتر است
  . به دنبال راهی براي جمع روایات باشیم ،روایات و کنار گذاشتن دسته دیگر
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  سورة علق نخستین سورة ناقص و سورة حمد نخستین سورة کامل . 2
جهت رفع چالش نخستین نزول این است که سورة  بندي جمعروش رایج براي 

و سورة  ،صورت کامل نازل شده است هاي است که به یکباره و ب حمد نخستین سوره
زیرا در اولین  ؛صورت ناقص نازل شده است هاست که بر پیامبر باي  سورهعلق نخستین 

  .اند نازل شده سین بعد از سورة حمدنزول تنها پنج آیه از آن نازل شده و آیات پ
بر  ،اهللا معرفت از قائالن این دیدگاه است که در جمع میان روایات رسیده تآی

اند و  شود که پنج آیۀ نخست سورة علق بشارت دهندة نبوت پیامبر بوده آن می
: نک( سورة حمد نخستین سورة کاملی است که یکجا بر پیامبر نازل شده است

 یمحی و درویش) 65/، القرآن علوم فی المیسر(الغفار  عبدالرسول. )1/127معرفت، 
) 1/285  الحدیث، التفسیر(و محمد عزه دروزه ) 1/21  بیانه، و القرآن إعراب(الدین 

  . اند نیز این نظر را پذیرفته
ن نزول سوره علق است که سیوطی در أروایت ش ،بندي جمعتنها مستند این 

و  ياز جمله صحیح بخار ،هل سنتبه نقل از کتب روایی مشهور ا» المنثور الدر«
روایت که  این از یدر بخش. آورده است عایشه از شهاب ابن طریق مسلم از صحیح

 .بود رفته حرا غار به 6اکرم پیغمبر« :خوانیم می ،پیش از این هم نقل شد
 جبرئیل .نیستم کننده قرائت من: فرمود پیامبر! بخوان محمد يا: گفت و آمد جبرئیل

 را جواب همان پیامبر! بخوان: گفت دیگر بار و فشرد و گرفت شآغو در را او
 سومین در و شنید، را جواب همان و کرد را کار این جبرئیل نیز دوم بار .کرد تکرار

را بر ایشان تالوت گانه  پنج آیات آخر و تا »... خَلَقَ الَّذي ربک بِاسمِ اقْرَأْ«: گفت بار
  )6/368سیوطی، الدر المنثور، (» .شد پنهان پیامبر دیده از نمود و

با آنکه این روایت در بسیاري از تفاسیر شیعه و سنی نقل شده، اما از نظر سند 
  . و محتوا به دالیل زیر مخدوش است

این روایت در هیچ یک از کتب روایی شیعه ذکر نشده است و در کتب روایی 
نیز تنها به  )6/87( و صحیح بخاري )6/232( اهل سنت مانند مسند احمد حنبل

پذیرش صدور روایت مذکور را مشکل  ،نقل از عایشه روایت شده است و این امر
 و اصحاب براي فوق صورت به را علق سوره نزول جریان پیامبر زیرا اگر ؛سازد می
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 روایت نیز دیگري طریق از مهم خبر این باید قاعدتاً بود، کرده بیان نزدیکانش
 در که خدیجه حضرت و 7علی حضرت ویژه به ،اصحاب از یک هیچ اما شد، می
   .اند نکرده نقل را جریان این بودند، پیامبر کنار در زمان آن

بارة نخستین تجربۀ وحی پیامبر از اشکاالت محتوایی متعددي روایت عایشه در
از جمله آنکه در این روایت از پیامبر خواسته شده است که از . نیز برخوردار است

من قدرت «: سوادي خود گفته است بخواند و پیامبر با اشاره به بیروي چیزي 
 وحی شهودي است و فرشته يدر حالی که دریافت وحی امر. »خواندن ندارم

 بِه نَزَلَ* الْعالَمینَ رب لَتَنْزیلُ إِنَّه و( ؛آورد می فرود پیامبر قلب آن را بر مستقیم طور به
ل* الْأَمینُ الرُّوحنه آنکه لوحی در برابر پیامبر قرار  ،)194-192/شعراء( )...بِکقَلْ  یع

ی به سواد پس دریافت وحی هیچ ربط .داده شود و پیامبر از روي آن بخواند
  .خواندن و نوشتن ندارد

این سوره را گرفت و به  در ادامه این روایت آمده که پیامبر پس از رفتن جبرئیل،
تپید، تا به خانه خدیجه دختر  شدت مى طرف مکه برگشت، در حالى که قلبش به

اهل خانه او را در روپوشى پیچیدند تا آن  .مرا بپیچید، مرا بپیچید :گفت .خویلد رسید
به خدیجه رو کرد و داستان را براى او  سپس .حالت ترس و اضطرابش آرام گرفت

چیزى نیست،  ابداً: خدیجه گفت. ترسم بر جان خود مى :و در آخر گفت باز گفت
 بن نوفل آورد قۀگاه خدیجه آن جناب را نزد ور آن.... کند  خدا هرگز تو را خوار نمى

  )6/368سیوطی، الدر المنثور، ( .و پیامبر آنچه دیده بود، براي او بازگو کرد
در نبوت خود شک کرده و  ،گفته این روایت، رسول خدا پس از دریافت وحی به
که به او  يا ین و آسمان دیده و آن سورهکه بین زم یآن صدا و آن شخصدانسته  نمی

بوده یا الهامات رحمانی، و این حالت موجب تشویش  یاز القائات شیطان، نازل شده
تا آنکه توسط یکی از دانشمندان مسیحی به نام . شود خاطر و اضطراب درونی او می

  .رسد ، اضطراب درونی پیامبر از بین رفته و به آرامش و اطمینان میبن نوفل قۀور
این روایت ضمن آنکه با حقیقت و ماهیت وحی ناسازگار است، با آیات قرآن 

یقین و ایمان صددرصد شخص همراه با نبوت و رسالت زیرا . نیز تعارض دارد
یقین  یتعال يبه نبوت خود از جانب خدا ،او قبل از هر کس دیگرو پیغمبر است، 
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از جمله . حقیقت اشاره شده استهمان گونه که در آیات متعدد قرآن به این دارد، 
 يمن و هر کس از من پیرو«: خواهد که به همگان اعالم کند اینکه خداوند از پیامبر می

بصیرَةٍ   یاللَّه عل یقُلْ هذه سبِیلی أَدعوا إِلَ(؛ »کنیم یبه خدا دعوت م یبا بصیرت و بینای ،کرد
راستی چنین بصیرت و اطمینانی از سخنان افرادي  بهآیا  ).108/یوسف( )أَنَا و منِ اتَّبعنی

  )20/329طباطبایی، ( !براي پیامبر به دست آمده است؟ بن نوفل قۀورمانند 
 ،از سوي دیگر این روایت با روایتی که در تفسیر البرهان از ابن عباس نقل شده

 یل در نخستین مالقات خود بائخوانیم که جبر در این روایت می. تعارض دارد
نماید که از سوي خداي سبحان به رسالت  به ایشان اعالم می ،رسول اهللا در غار حرا

وظیفه دارد مردم را به سوي توحید و بندگی  ،بر فرمان الهی مبعوث شده است و بنا
 علََّمه« ؛دهد آیات سوره علق را به ایشان تعلیم میگاه تمامی  آن .خدا دعوت نماید

  )5/696، زرکشی. (»آخرها یإل خَلَقَ الَّذي ربک بِاسمِ اقْرَأْ
، بدین است کامل و تام کالم و خطابه یک  منزله به نزول واحد هر افزون بر این،

چنین  1-5در سوره علق نه آیات  .کند القا را یکامل و تام مضمون و مفهوم باید خاطر
 فرمان جز علق، ي سوره نخست ي آیه پنجدر زیرا . 6- 19و نه آیات  ،ویژگی را دارند

 مضمون سخن، از مقدار این و شود ینم مالحظه يدیگر مطلب ،»رب« اوصاف و »اقرأ«
 نزول واحد تواند ینم علق سوره نخست آیه پنج رو ازاین ،کند ینم افاده را یکامل و تام

  )273/نکونام، ( .باشد یافته نزول 6اسالم پیامبر بر یوح اولین در و باشد یمستقل
 ،که بر ردع و نفی مطالب گذشته داللت دارد» کالّ«بعد نیز با واژة آیه ششم به 

ادامۀ بحث  ،نظر معنایی شود و از این جهت داراي ارتباط لفظی است و از آغاز می
سخن از خلقت و تعلیم او توسط خداوند  5و  2دربارة انسانی است که در آیات 

سرکشی و  ،اورده و در برابر اوجا نی به هاي او را اما شکر نعمت ،به میان آمده است
  )20/325 طباطبایی، ( .کند طغیان می

  
  سورة حمد نخستین سورة دورة نبوت و سورة علق نخستین سورة دورة رسالت. 3

سورة حمد هاي جمع روایات نخستین نزول این است که بگوییم  از دیگر روش
نبوت نازل شده است عنوان نخستین سوره در دورة  به ،زمان با آغاز نبوت پیامبر هم
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زمان با آغاز دورة رسالت پیامبر و علنی  اي است که هم نخستین سوره ،و سورة علق
  .شدن دعوت اسالم نزول یافته است

 رسالت به آنکه از سه سال قبل اکرم مبتنی بر آن است که پیامبر بندي جمعاین 
 خداوند و دبودن رسیده خدا جانب از وحی دریافت و نبوت مقام به شوند، مبعوث

 از. بود آموخته پیامبر به را بسیاري توحیدي معارف جبرئیل، توسط وحی نزول با
 در بندگان وظیفه و خدا ستایش به ،آن در و شده نازل ایشان بر حمد سوره جمله
  . کردند می قرائت را آن خود نماز در نیز پیامبر. است نموده اشاره او برابر

 شرك با مبارزه براي یابد می پیامبر مأموریت ند،خداو فرمان به مدت این از بعد
 جهالت از را آنها و داده آموزش مردم به را توحیدي معارف از برخی پرستی، بت و
 دوره آن، نزول با و شود می نازل علق سوره منظور این به. دهند نجات گمراهی و

  : عبارتند از ،کنند میشواهد و قرائنی که این تحلیل را تأیید . شود می آغاز پیامبر رسالت
  

  تعابیر بکار رفته در روایات آغاز وحی ) الف
صراحت به این نکته اشاره شده که سوره  در برخی از روایات آغاز وحی به

حمد مربوط به دوران نبوت پیامبر است و سوره علق به جنبه رسالت پیامبر مربوط 
را نخستین سوره نازل که سوره حمد  7از جمله در روایتی از امام صادق .شود می

رسیدن  از در مکه بعد خدا رسول بر که اي سوره اولین« خوانیم که می ،داند شده می
 بمکّۀ 7اللّه رسول یعل أول ما نَزَلَ إنّ« ؛».بود حمد سوره شد، نازل به مقام نبوت

  )82/52 مجلسی، ( .»الحمد نُبِئَ أن بعد
بدون  ،علق وارده شده استه نزول سوره مین امام همام درباراما در روایتی که از ه

 6اهللا رسول یعل أولُ ما نَزَلَ«: فرماید می ،آنکه به مقام نبوت رسول اهللا اشاره شود
 ) 2/628 ،کلینی( ».»اهللا نصر جاء إذا« وآخره »ربک باسم اقرأ - الرحیم الرحمن اهللا بسم«
  

  روایات دال بر نزول قرآن در طول بیست سال) ب
زمان با رسالت پیامبر با روایات مربوط به دورة بیست سالۀ  علق هم نزول سورة

 7روایتی از امام صادق» الکافی«شیخ کلینی در . باشد نزول قرآن نیز هماهنگ می
 7عبداهللاعن أبی «کند؛  قرآن را بیست سال اعالم می کند که دورة نزول نقل می
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وإنما انزل فی  ) الَّذي أُنْزِلَ فیه الْقُرْآنشَهرُ رمضانَ (: سألته عن قول اهللا عز وجل: قال
نزل القرآن جملۀ واحدة فی شهر  :7عبداهللافقال أبو ؟عشرین سنۀ بین أوله وآخره

  )همان( ». ... البیت المعمور ثم نزل فی طول عشرین سنۀ، ثم قال یرمضان إل
در . کنند دورة نزول قرآن را بیست سال اعالم می 7در این روایت امام صادق

زمان با رسالت پیامبر بعد  توان گفت که نزول سورة علق هم تحلیل این روایت می
رو پیامبر  ازاین .سالگی پیامبر واقع شده است 43از سه سال دعوت مخفیانه در سن 

چنانچه سعید . قرآن را در یک دورة بیست ساله از فرشتۀ وحی دریافت کرده است
وسه سالگی اعالم  ل قرآن را در سن چهلآغاز نزو ،بن مسیب از بزرگان تابعین

   )2/610، حاکم نیشابوري( .کند می
  

  محتواي سوره علق  )ج
دهد که این سوره نخستین سوره نازل شده به  محتواي سوره علق نشان می

این سوره با . بلکه پیش از آن سوره دیگري نازل شده است ،صورت مطلق نیست
  .باشد سوره حمد می ،توجه به قراین زیر

سورة علق مخالفت مشرکان مکه با نماز خواندن پیامبر را  9-10 آیات: اوالً
رة علق این نشان دهندة نماز خواندن پیامبر پیش از نزول سو .دهد گزارش می

ة صال ال( باشد؛ که سورة حمد از اجزاي ضروري نماز میباشد و با توجه به این می
   .باشد ورة علق ضروري و بایسته مینزول سورة حمد پیش از س ،)الکتاب اال بفاتحۀ

شود که در سورة  پیامبر به تبلیغ و اعالن عقایدي مأمور می ،در سورة علق: ثانیاً
که از نظر مشرکان خالق » اهللا« ،در آیات نخست این سوره. حمد آموخته است

عنوان  به ،)87/زخرف( )یؤْفَکُونَ یفَأَنَّ اللَّه لَیقُولُنَّ خَلَقَهم منْ سأَلْتَهم لَئنْ و(جهان است 
معرفی شده است و در آیات نخست سوره علق، ) رب العالمین(پروردگار جهانیان 

به مردم معرفی  ،هاست شود پروردگار خود را که همان خالق انسان پیامبر موظف می
   .براي اثبات این مدعا به دو نکته باید توجه نمود. نماید

ده و یزا» باء« ،تر بر قول صحیح بنا ) اقْرَأْ بِاسمِ ربک(نخست آنکه در آیه شریفه 
»معناي  به» اسم رب«از طرفی  ).10/780طبرسی، ( است» اقرأ«مفعول » کاسم رب
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 ).5/225مصطفوي، ( چیزي است که بیانگر ذات الهی یا یکی از صفات او باشد
  . ردگارت را بخوانهاي پرو شود که صفات و ویژگی بنابراین معناي جمله فوق این می
شود که آیا پیامبر اکرم باید صفات پروردگارش را  اکنون این پرسش مطرح می

اند، زیرا در آیات  ؟ مفسران هر دو احتمال را دادهبر دیگرانبر خودش بخواند یا 
فَاقْرَؤُا ما تَیسرَ ( ؛ ماننداند دیگر نیز هم پیامبر و مسلمانان به خواندن قرآن امر شده

 و هم پیامبر به خواندن قرآن بر مردم امر شده است؛ مانند ،)20/مزمل( )الْقُرْآنِمنَ 
   .)106/اسراء( )مکْث و نَزَّلْناه تَنْزیالً  یو قُرْآناً فَرَقْناه لتَقْرَأَه عل(

توان گفت در این آیه منظور از قرائت قرآن، بیان  اما با توجه به دو نکته می
 یعلَ«به بیان دیگر در این آیه، عبارت . بیت خدا براي مردم استمطالبی درباره ربو

ربوبیت الهی همیشه مورد مسأله نکته نخست این است که . در تقدیر است» النَّاس
توجه پیامبر بوده است و پیش از نزول سوره علق، یعنی در سوره حمد نیز به پیامبر 

  . یادآوري شده بود و نیازي به یادآوري مجدد نیست
دوم آنکه سوره علق آغاز رسالت پیامبر است، نه نبوت ایشان؛ یعنی قبل از 

و با  نداز تعلیم و تربیت الهی برخوردار بود 6نزول سوره علق، پیامبر اکرم
و با توجه . دنبه مردم بیاموز ،مأموریت یافتند آنچه را آموخته بودند این سوره،نزول 

ربوبیت خداست، ابتدا باید مسأله ان مکه ترین چالش پیامبر با مشرک به اینکه مهم
  .این نکته را به مردم یادآور شوند

  
  گیري نتیجه

بیش از همه میان دو سورة حمد و علق  ،هاي مربوط به نخستین نزول در دیدگاه
هاي مفسران دربارة نخستین  با بررسی روایات و دیدگاه. اختالف نظر وجود دارد

دو سورة حمد و علق قابلیت نخستین نزول را  بر آن شدیم که هر ،سورة نازل شده
با این تفاوت که سورة حمد نخستین سورة نازل شده در دورة نبوت  ،باشند دارا می

  . باشد می ایشانو سورة علق نخستین سورة نازل شده در دورة رسالت  ،پیامبر
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  ها نوشت پی
 القرآن یر؛ تفس586-585، صص7؛ الکاشف، ج1955، ص4 أحکام القرآن، ج: نک. 1
  ,453، ص15 التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج؛ 271ص ،8 ج ،)کثیر ابن( العظیم
 ،1 ج القرآن، تفسیر عن البیان و الکشف ؛193ص ،1 ج القرآن، علوم فی اإلتقان: نک. 2

 ؛ تفسیر11ص ،1 ج الثمر، ملتقطات و الدرر ؛ مقتنیات156ص ،1 ج الغیب، ؛ مفاتیح126ص
 عۀ؛ الموسو82ص ،1 ج الفرقان، رغائب و القرآن غرائب ؛ تفسیر10ص ،1 ج البیان، روح
  .59ص ،2 ج ،نیۀالقرآ عۀالموسو؛ 3ص ،1 ج السور، خصائص ،نیۀالقرآ

؛ 12-13ص، )واحدي( أسباب نزول القرآن ؛1954، ص4 أحکام القرآن، ج: ك.ن. 3
هان فی تفسیر البر ؛506، ص10 البحر المحیط فی التفسیر، ج؛ 150ص ،27 ج نمونه، تفسیر
 ؛1622، ص16 التفسیر القرآنی للقرآن، ج ؛50، ص1 بیان المعانی، ج؛ 69، ص1 ، جالقرآن

 ؛3935، ص6 ج، فی ظالل القرآن ؛452-453، ص15 التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج
التفسیر  ؛271ص ،8 ج ،)کثیر ابن( العظیم القرآن ؛ تفسیر130، ص1 ج ،التحریر و التنویر

  .327-328، ص20 المیزان فی تفسیر القرآن، ج ؛883، ص3 الواضح، ج
  

  :منابع و مآخذ
 .ق1409الفکر، چاپ اول،  دار :، بیروتالمصنف ؛محمد بن ، عبداهللابن ابی شیبۀ .1
     .تا بی العربیۀ، الکتب إحیاء دار قاهره، ،القرآن احکام ؛عبداهللا بن محمد العربى، ابن .2
 .تا ، مصر، شهید على پاشا، بیهرست ابن الندیمف یعقوب؛ محمد بن ابىابن الندیم،  .3
 .تا ، بیروت، دار صادر، بیمسند احمد ؛ابن حنبل، احمد .4
 .تا نا، بی جا، بی ، بیالتحریر و التنویر ؛محمد بن طاهر، ابن عاشور .5

  .ق1396المعرفۀ،  دار ؛، بیروتالنبویۀ السیرة ؛ عمرو بن اسماعیل دمشقى، کثیر ابن .6
   .ق1419 العلمیۀ،  الکتب ، بیروت، دارالعظیم القرآن تفسیر ــ ؛ــــــــــــــــــ .7
  .ق1403، سید الشهداء، قم، عوالی اللئالی ؛ابن أبی جمهور، حسائیا .8
  .ق1415 العلمیه،  دار الکتب  ، بیروت، العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روحمحمود؛  سید آلوسى، .9

   .ق1420 الفکر، دار: ،یروتب ،التفسیر فى المحیط البحر ؛ابوحیان اندلسى، .10
 .ق1401، بیروت، دار الفکر، صحیح البخارى ؛بخاري، محمد بن اسماعیل .11
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یروت، ، بتفسیر الخازن المسمی لباب التإویل فی معانی التنزیل بغدادي، علی بن محمد؛ .12
  .ق1425  دار الکتب العلمیۀ،

  .ق1417  ،دار الفکر یبروت، ، جمل من انساب االشراف ؛بالذري، احمد بن یحیی .13
 .ش1387، قم، سبط النبی، همگام با وحی ؛بهجت پور، عبدالکریم .14
  .تا الفکر، بی دار ،، بیروتالکبرى السنن ؛الحسین بن بیهقی، احمد .15
 .ق1405، دار الکتب العلمیۀ، ، بیروتدالئل النبوة ـــــــــــــــــــ ؛ .16
 إحیاء دار  ،بیروت  ،لقرآنا تفسیر عن البیان و الکشف ؛ابراهیم بن احمد نیشابورى، ثعلبى .17

   .ق1422   العربی، التراث
  .  ش1385، قم، اسراء، تفسیر تسنیم ؛جوادي آملی، عبداهللا .18
  .تا ، بیروت، دار المعرفۀ، بیالمستدرك على الصحیحین ؛اهللاوعبدحاکم نیشابوري، أب .19
 بالکت دار  ، تهران،الثمر ملتقطات و الدرر مقتنیات ؛على سید میر تهرانى، حائرى .20

 .ش1377االسالمیه، 

   .ق1413الجدید،  الجیل دار  ، بیروت، الواضح التفسیر ؛محمود محمد حجازى، .21
 آل مؤسسۀ  ،، قمالشریعۀ مسائل تحصیل الى الشیعۀ وسائل ؛الحسن بن حر عاملی، محمد .22

  . ق1104، :البیت
شاد انتشارات وزارت فرهنگ و ار ، تهران،شواهد التنزیل ؛عبیداهللا بن احمد ،حسکانی .23

 .ق1411، اسالمی

  .تا دارالفکر، بى: ،بیروت ، البیان روح تفسیر ؛اسماعیل بروسوى، حقى .24
 .ق1386تا،  بی ، قاهره، التفسیر القرآنى للقرآن  ؛عبدالکریم ،خطیب .25
  . ق1420 العربى، التراث احیاء دار ، بیروت   ،الغیب مفاتیح عمر؛ بن محمد فخرالدین رازى، .26
  .ش1369، امیر کبیر،  ، تهرانآنتاریخ قر ؛رامیار، محمود .27
  .ق1410  ، بیروت، دار المعرفۀ،  البرهان فی علوم القرآن ؛اهللا، محمد بن عبد زرکشى .28
   .ق1407 العربی،  الکتاب دار بیروت،   ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشافمحمود،  زمخشرى، .29
 دار ،بیروت ،المجید القرآن تفسیر فى الجدید ؛اهللا حبیب بن محمد نجفى، سبزوارى .30

   .ق1406 التعارف،
  .ق1421  ار الکتاب العربى، ، د ، بیروت اإلتقان فی علوم القرآن ؛، جالل الدین سیوطى .31



 

 

155 

ول
 نز

ین
خست

ش ن
چال

  

   .ق1404،  نجفى مرعشى اهللا آیۀ کتابخانه  ، قم،المأثور تفسیر فى المنثور الدر ــــــــ ؛ .32
  .ق1412، بیروت، دار الشروق، فی ظالل القرآنشاذلی، سید بن قطب؛  .33
 المذاهب بین التقریب دار  ، بیروت،السور خصائص القرآنیۀ الموسوعۀ ؛الدین، جعفر شرف .34

   .ق1420االسالمیۀ، 
نشر دفتر  ،، تهرانو مصابیح االبرار االسرار مفاتیح ؛شهرستانی، محمد بن عبدالکریم .35

 .ش1376میراث مکتوب، 
  . ق1404ۀ االعلمی، ، بیروت، مؤسس:الرضا أخبار عیون الحسین؛ بن على بن صدوق، محمد .36
  .تا العلمیۀ، بی الحوزة فی المدرسین جماعۀ ،، قمالفقیه الیحضره من ؛ـــــــــــــــــ  .37
  .ق1417   ،قم، انتشارات جامعه مدرسین  ،المیزان فى تفسیر القرآن ؛سید محمد حسین ،طباطبایى .38
   .ش1372رو، خس ناصر  تهران،  ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع ؛ حسن بن فضل طبرسى، .39
  .تا نا، بی جا، بی ، بیالکریم للقرآن الوسیط التفسیر ؛محمد سید طنطاوى، .40
   .ش1377،  بنیاد بعثت ،تهران  ،تفسیر احسن الحدیث ؛سید على اکبر ،قرشى .41
   .ش1364، خسرو ناصر  ،تهران  ،القرآن ألحکام الجامع ؛احمد بن محمد ،قرطبى .42
 .ش1365، دار الکتب اإلسالمیۀ ،، تهرانالکافی ؛کلینی، محمد بن یعقوب .43
  .تا العربى، بی التراث داراحیاء  بیروت،  ،المراغى تفسیر مصطفى،؛ بن احمد مراغى، .44
   .ش1360کتاب،  نشر و ترجمه بنگاه  تهران،  ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیقحسن؛،  مصطفوى، .45
 .ق1415   السالمى،، مؤسسۀ النشر ا قم  ،التمهید فی علوم القرآن معرفت، محمد هادى؛ .46

  .ش1374اإلسالمیۀ،  الکتب دار  تهران،  ،نمونه تفسیر ؛ناصر شیرازى و دیگران، مکارم .47
   .ق1382 ،دمشق، مطبعۀ الترقى  ،یان المعانىب ؛عبدالقادر، مالحویش آل غازى .48
  .ش1380، نشر هستى نما،  ، تهراندرآمدى بر تاریخ گذارى قرآن ؛، جعفر نکونام .49
 الکتب دار ، بیروت ،الفرقان رغائب و القرآن غرائب تفسیر ؛محمد بن حسن نیشابورى، .50

   .ق1416   العلمیه،
  .تا ، بیروت، دار الفکر، بیصحیح مسلم ؛ابوري، مسلم بن حجاجشنی .51
   .ق1411 ،دار الکتب العلمیۀ، بیروت، اسباب نزول القرآن ؛على بن احمد ،واحدى .52
   . تا ر، بیدار صاد، بیروت، تاریخ الیعقوبی ؛یعقوب حمد بن أبیا، یعقوبی .53
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