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مائده جعفری

دانشجهی دکتری عله قرآن و سدیث دانشگا ،آزاد اسالمی واسد کرج ،کرج ،ایران

سید مجید نبوی
دانشجهی دکتری عله قرآن و سدیث دانشگا ،اراک ،اراک ،ایران
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چکیده
سهرة شهری ،چهل و دومین سهر ،و یوی از ه ت سهرة «سهامیم» در قرآن است .این پژوهش ب دنبال
پاسخ ب این پرسش است ک این سهر ،دارای چ محهرهای مهضهعی است؟ و دربار ،چ م ائلی بحث
میکند؟ در این نهع پژوهشها ،هر سهر ،ب صهرت جدا ان مهرد مطالع قرار می یرد و در مهارد
ارتباط یک سهر ،با دیگر سهر،ها تبیین میشهد و در نهایت جایگا ،و اهداف و مقاصد هر یک از
سهر،های قرآنکریم بازشناخت میشهد.الز ب ذکر است ک تحقیقات سهر،شناختی ب یار کم است و
ضرورت دارد ک این نهع تحقیقات در تمامی سهر،های قرآن انجا یرد .روش جمعآوری مطالب در
این پژوهش کتابخان ای بهد ،و روش پردازش مطالب ،تهصی ی تحلیلی میباشد .در این پژوهش پر از
بررسی جایگا ،و ویژ یها و فضائل و خهاص و اسباب نزول سهرة شهری مشخص شد ک این سهر،
دارای محهرهایی چهن :استمرار وسی،آمرزش خهاهی فرشتگان ،فل ة هنا هنی امتها ،دوست داشتن
اهل بیت ع) منشا معصیتها و برتری دنیا بر آخرت و غیر ،میباشد.

واژگان کلیدی :شوری ،حوامیم ،سورهشناسی.

نهی ند ،م ئهل)  Email: maedehjafari9574@yahoo.com
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 .۱مقدمه
بحث و بررسی دربارة سهر،های قرآن ،از دیرباز مطرح بهد ،و ه ت؛ اما اغلب از مرز
کلیات و مباسث مربهط ب موی و مدنی ،شأن نزول ،تعدادآی ها و کلم ها و نا سهر،ها و
مطالبی از این قبیل فراتر نرفت است و جایگا ،بای ت و رسالت شای ت یوایک سهر،ها
مهرد بازشناسی قرار نگرفت است .ب عبارت دیگر قرآنشناسی ت صیلی آن چنان ک باید،
تحقق نپذیرفت است و از همین روست ک وقتی میخهاهیم سهر،ای را معرفی کنیم و با
آن بیشترآشنا شهیم ،اس اس میکنیم ک چندان چیزی در اختیار نداریم؛ ب منابع هم ک
رجهع میکنیم غیر از اطالعات شناسنام ای تقریباً چیزی نمییابیم .یوی از زمین های
تردة تدبر و پژوهش در قرآن ،سهر ،شناسی است ک در آن شخص محقق ،قرآن را ن
ب عنهان کتاب یا مجمهع ای از آیات ،بلو ب عنهان مجمهع ای از سهر،ها ،مهرد بررسی
قرار میدهد .در واقع قرآنشناسی ت صیلی ،ب نهعی در برابر قرآنشناسی اجمالی قرار
دارد .در میان مطالعات نهین قرآنی ،سهر،شناسی از تاز،ترین و کمشناخت شد،ترین
زمین هایی است ک عرص فراخ و بوری را پیش روی ج تجه ران و سق جهیان کتاب
سویم خداوند قرار میدهد .مبنای این نهع مطالع  ،هدفمند و سویمان دان تن سهر،های
قرآن ،نظم و چینش سهر،ها ،وسدت مهضهعی هر سهر ،و ان جا استقاللی سهر،ها در
رساندن پیا است.
با تهج ب اینو محهرمهضهعی سهرة شهری ،م ألة وسی وعظمت آن میباشد ،و
این سهر ،ب ی بیشتر از سهر ،های قرآن ب م ألة مهم وسی پرداخت است وآشنایی با
مضامین این سهر ،بر باال رفتن وآ اهی ان انها ن بت ب م ألة وسی در زند انی
م لمانان تأثیر می ذارد ،همچنین این سهر ،یوی از ه ت سهر ،رو« ،سهامیم» میباشد
و سهر ،های سهامیم برطبق روایت پیامبراکر ص) وائمة اطهار از جایگا ،و مهقعیتی ویژ،
برخهردار است .همچنان ک پیامبراکر میفرماید« :لِكُلِ شی ءٍ لُبابٌ وَلُبابُ القرآنِ
الحوامیم» :برای هر چیزی مغزی ه ت و مغز قرآن سهامیم است ر.ک؛ سیهطی:1376 ،
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1ن .)۴90در این پژوهش تهسط دانش سهر،شناسی ب طهر کامل با جنب های سهر،شناختی
و مشخصات سهرة شهری آشنا میشهیم و از این طریق ب فهم صحی سهر ،،م اهیم و
پیا های اصلی و تعیین کنندة آن را ،مییابیم.
الز ب ذکر است ک دربارة سهرة شهری تاکنهن پژوهشهای زیر انجا شد،است
.1وسی پژوهی با محهریت آیة  51سهرة شهری از دید ا ،فخر رازی و عالم طباطبائی
نهشت ع ت طالبی و محمدمهدی مشواتی؛  .2ضابط مندی ت یر ساختاری در ت اسیر
المیزان ،االساس و فی ظالل القرآن مطالع تطبیقی سهرة شهری) نهشت طلعت س نی
بافرانی و معصهم اما و  .3ت یر وسی با محهریت آیة  51سهرة شهری نهشت غالمرضا
رئی یان و اله شا،پ ند.
اما هیچودا از مقاالت فهق ب سهر،شناسی سهرة شهری نپرداخت اند و تاکنهن هیچ
مقال ای در این زمین ب چاپ نرسید،است.

 .2سورهشناسی
سهر،شناسی یوی از مهمترین انهاع یا رشت های نهپدید در سهزة عله قرآنی است ک
نزدیکترین انهاع عله قرآنی ب آن ،دو دانش قرآنی «فضائلالقرآن» و «خهاصالقرآن»
است.
دانش سهر،شناسی از یک سهی ،مجمهعة عله قرآنی را متحهل می رداند ،و از سهی
دیگر ،ب درمان دردهای بشر و پیشبرد علم و اعتالء بخشیدن ب اخالق در جامع اسالمی و
جامع بشری میپردازد .در پرته سهر،شناسی ب سومت قرآن در ت ویک و تعیین سهر،ها
پیمیبریم و با خهاص و کاراییهای هریک از آنها آشنا میشهیم .سهر،شناسی ،اسماء
س نای قرآن ازجمل نهر ،بالغ و ش ا ،هدایت و بیان را کاربردی می رداند و آنها را از
شعار هن و کلیش ای بهدن خارج میسازد و را،های ب تة تدبر در قرآن را ب روی ما می
شاید .در سهر،شناسی -ک قرآنشناسی ت صیلی است -مخاطب ب هن ای عملی و
کاربردی و تحلیلی ،از نزدیک با قرآن مأنهس میشهد و ب فهم و درک صحی سهر ،و
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پیا های اصلی آن را ،مییابد و سضهر م تقیم و کارساز سهر،ها در زند ی ان انی تجرب
میشهد ر.ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی .)183-186 : 1391،

 .3سورة شوری
پیش از ورود ب بحث ضرورت دارد ک سهرة شهری شناخت شهد ک در ادام ب آن
خهاهیم پرداخت.

 .۱-3نامها و القـاب سوره
«شهری» ک یوی از نا های این سهر ،است بر رفت از آی  38سهر ،میباشدک ب م ألة
مهم شهرا اشار ،دارد ر.ک؛ طبرسی13: 137۴ ،ن  .)5۴نا دیگر این سهر« ،سامیم عین
سین قاف» است .ک در برخی روایات معانیای بر رفت از این سروف دربارة خداوند
آمد،است ر.ک؛ عروسی سهیزی۴ :1۴15 ،ن .)557

 -2-3وجه تسمیة سوره
نا سهرة «شهری» بر رفت از آیة ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ﴾ شهرین )38است این آی از
اصل ان انی و اجتماعی شهری و نظا و سی تم شهرایی سخن می هید ک از نشان ها و
خصهصیات بارز جامعة پرتالش اسالمی میباشد ر.ک؛ طبرسی :137۴ ،ج )5۴ ،13در
رابط با معنای شهری راغب می هید« :کلم تشاور) و مشاورت) و مشهرت) ب معنای
نظرخهاهی با مراجع بعضی ب بعضی دیگر است و این معنی از عبارت شرت الع ل)
است ،وقتی ع ل را از کندو بیرون میآوری ،رأی و نظر را هم از شخص طرف مشهرت
بیرون میآوری ».راغب اص هانی : 137۴ ،ج)361 ،2

 .3-3ترتیب نزول سوره
سهرة «شهری» در قرآن کنهنی چهل و دومین سهر ،بعد از «فصلت» و قبل از «زخرف» می
باشد و شصت و دومین سهرة نازل شد ،بر پیامبر ص) است ر.ک؛ معرفت.)79 :1389،
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 .4-3تعداد آیات
از نظرکهفیان سهرة «شهری» ،پنجا ،و س آی و از نظر دیگر علما و مدنیان و بصریان،
پنجا ،آی دارد .این اختالف ناشی از این است ک  :آیات «سم * ع ق» شهری،ن )1-و
«کاالعال » در آی  32سهرة «شهری» در نزد کهفیان ،س آی ب شمار آمد،است ر.ک؛
طبرسی«جهامع الجامع»5 : 137۴ ،ن ۴78؛ کاشانی8 :1333 ،ن  )201از ابن عباس ر.ک؛
ت یرعاملی7 :1360 ،ن  )۴۴5قتاد ،و مجاهد نیز نقل شد ،ک این سهر ،،پنجا ،و س آی
دارد ر.ک؛ طهسی9 :1۴09،ن  )1۴0و نظر مشههر همان پنجا ،و س آی است.

 .5-3تعداد کلمات و حروف سوره
در شمارش تعداد کلمات و سروف این سهر ،اختالف است .برخی تعداد آن را 806
کلم و  3580سرف ر.ک؛ طبرسی13 :137۴ ،ن  )55برخی  866کلم و  3588سرف
ر.ک؛ ابهال تهح رازی17 :1378،ن  )53و برخی  860و  3588سرف ر.ک؛ قرشی:1387،
9ن  )551ت اند .استماال این شمارش مت اوت ،ناشی از اختالف در شمارش آیات باشد،
همانطهر ک در بخش تعداد آیات سهرة «شهری» ب آن اشار ،کردیم.

 .6-3زمان و مکان نزول سوره
برخی ازجمل س ن بصری همة آیات این سهر ،جز س آی ﴿وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّالةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ * وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ
یَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ ال یُحِبُّ
الظَّالِمِینَ﴾ شهرین )38-39-۴0را موی دان ت اند.
اما برخی دیگر ازجمل «ابن عباس» بر این باورند ک چهار آیة  ۴0 ،39 ،38و آیة 23
﴿ ذَلِکَ الَّذِي یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا…﴾
در مدین نازل شد،است .در مدین و بقیة آیات در مو فرود آمد،است ر.ک؛ طبرسی،
13 :137۴ن  .)53درمجمهع باید

ت سهرة «شهری» با تهج ب مهضهعات آن ،از جمل
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اصهل س ان تهسید ،نبهت ،معاد ،وسی ،قرآن ،یک سل ل مباسث اخالقی ،سرنهشت

شه ک ار در قیامت ،ص ات مؤمنان و کافران و… موی میباشد .اما ب نظر برخی
پژوهش ران ،آیات  38و 39در مدین نازل شد،است ر.ک؛ قرشی9 :1378 ،ن .)۴52

 .7-3اسباب نزول آیات ابتدایی ،میانی ،انتهایی سوره
آیة ﴿ وَالَّذِینَ یُحَاجُّونَ فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَیْهِمْ
غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ﴾ شهرین )16دربارة طائ ای از بنیاسرائیل ک پیغمبر خهد را
قبلتر و برتر از پیامبر اسال ص) میدان تند؛ نازل شد،است ر.ک؛ طباطبایی18 :1367 ،ن
.)55-56
آیات  23تا  26مربهط ب ایثار انصار است آنها ب پیامبر ص) می تند ا ر مشول
مالی پیدا شد امهال ما بدون هیچ قید و شرط در اختیار ته قرار میدهیم در این هنگا آیدة
﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى﴾ شهرین )23نازل شد اما منافقان
تندک این سخنی است ک او پیامبر) بر خدا افترا ب ت  ،و هدفش این است ک ما را بعد
از خهد در برابر خهیشاوندانش ذلیل کند ،آیة بعدی نازل شد ﴿أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
کَذِبًا فَإِنْ یَشَأِ اللَّهُ ﴾...شهرین )2۴روهی پشیمان شدند و ری کردند و سخت ناراست
شدند ،آیة بعد نازل شد ﴿وَهُوَ الَّذِي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ وَیَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ﴾ شهرین ،)25پیامبر ص) افرادی را ب سراغ آنها فرستاد و آنها را بشارت داد
ک تهبة خالصان آنها در نزد خدا پذیرفت شد ».طبرسی22 :137۴ ،ن .)89
آیة ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی األرْضِ وَلَكِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ
خَبِیرٌ بَصِیرٌ﴾ شهرین ،)27دربارة جمعی از اصحاب ص نازل شد ک خهاستار تهانگری
و وسعت معیشت شدند« .خباب بن ارت» می هید« :این آی دربار ،ما نازل شد ک
ناسپاسان آرزومند امهال بنینضیر و بنیقریظ بهدیم ،ابهعثمان مهذن با استناد ازعمربن
سریث روایت میکند ک آی دربارة اصحاب صُ ّ است ک نعمت و ثروت دنیهی را تمنا
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میکردند» سیهطی ،لباب النقهل ،بی تا.)۴66 :
آیة ﴿وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِال وَحْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُوال فَیُوحِیَ
بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكِیمٌ﴾ شهرین )51دربارة یههد است«:یههد ب پیغمبر ص) می
تند :ا ر ته ب راستی پیغمبری ،چرا مثل مهسی خدا را بالعیان نمیبینی و با او هم سخن
نمیشهی؛ و تا چنین نونی ب ته ایمان نیاریم .سضرت فرمهد :مهسی نیز خدا را ندید ،است
و آیة مهرد بحث آمد ک خدا هیچ بشری را آن مقا نداد،است ک با او سخن هید مگر ب
وسی یا از پر پرد،ای یا فرشت ای ب رستد…» واسدی نیشابهری.)198 :1383،

 .8-3فضیلت تالوت سوره
دربارة فضیلت تالوت این سهر ،از سضرت اما صادق ع) نقل شد ،ک فرمهد« :هرکر
سهرة شهری با شناخت و ایمان بخهاند ،خدا او را در روز رستاخیز با سیمایی سپید و
نهرافشان همانند ما ،شب چهاردهم برمیانگیزد .او در پیشگا ،پرورد ارش میای تد و ب
او ندا میرسد ک  :هان ای بند ،من! تالوت سهرة شهری را ادام دادی و از آن نهر رفتی
درسالی ک ب پاداش آن فور نوردی؛ ا ر میدان تی پاداش تالوت خالصان این سهر،
چ انداز ،است در تالوتش هر ز خ ت نمیشدی ،اما من امروز پاداش پرشوه ،ته را ب
خاطر تالوت آن خهاهم داد؛ آنگا ،فرمان میرسد ک  :هان ای فرشتگان! او را ب بهشت
پرطراوت و پرنعمت درآورید ،ب بهشت زیبایی ک در آن کاخی از یاقهت سرخ برایش
آماد ،شد،است هدایت کنید .این کاخ ب هن ای است ک درها و پنجر،ها ،بالونها و
پل هایش نیز از یاقهت سرخ ساخت شد ،و برونش از اندرون آن و اندرون آن از برونش
پیداست .و در آن کاخ هزار غال و کنیز برای خدمت ب صاسب آن آماد،اند».
ابنبابهی  ،بیتا.)295-296 :

 .9-3تعداد رکوعات سوره
یوی از تق یم بندیهای ب یار اسرارآمیز در قرآنکریم ک در زمان ما مهرد بیتهجهی و
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بیمهری ب یار قرار رفت و ب یاری از م لمانان ن بت ب آن بیاطالعاند ،تق یم
قرآنکریم ب پانصد و پنجا ،و پنج واسد مهضهعی است ک تحت تعلیم پیامبراکر ص)
انجا شد و از دیرباز ب «رکهعات قرآنی» مشههر بهد،است؛ ب این مناسبت ک آن
سضرت پر از قرائت سهرة «سمد» در رکعات اول و دو نمازهای خهد ،ا ،سهر،های
کهتا ،یا ن چندان طهالنی و ا ،یوی از این واسدهای مهضهعی را قرائت میکرد و
سپر ب رکهع میرفت اند ر.ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی .)88 :139۴ ،وقتی در
سیر ،و سنت پیامبر اکر ص) مجمهع ای از آیات محل رکهع واقع میشهند ،نشانگر آن
است ک این آیات همانند یک سهرة کامل عمل کرد،اند و در نگا ،آن سضرت همپایة
یک سهرة م تقل تلقی میشهند ر.ک؛ سرعاملی1۴09 ،ق ،وسائل الشیع 6،ن )50-52
سهرة «شهری» ب پنج واسد مهضهعی یا رکهع تق یم میشهد .واسد مهضهعی اول شامل
آیات  1تا  ،9دومین واسد مهضهعی شامل آیات  10تا  ،19سهمین واسد مهضهعی شامل
آیات  20تا  ،29چهارمین واسد مهضهعی شامل آیات  30تا  ۴3و پنجمین واسد
مهضهعی شامل آیات  ۴۴تا 53میباشد ر.ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی:1391
 .)57در سهر،شناسی سهر،های بلند و چند واسدی ،برای اینو آن سهر،ها را بهتر
بشناسیم ،یوایک رکهعات را بررسی میکنیم و ساصل مطلب هریک را استخراج می
نماییم.

 .۱0-3نظماهنگ آیات سوره
یوی از مهمترین جنب های اعجاز بیانی قرآن -ک اخیراً بیشتر مهردتهج دانشمندان
قرار رفت نظماهنگ واژ انی آن است .این جنب  ،چنان زیبا و شوههمند است ک عرب
را ناچار ساخت ،از همان روز نخ ت اقرار کنند ک کال قرآن از تهانایی بشر خارج
است و تنها میتهاند سخن خداوند باشد .اسلهب و شیهة بیان قرآنی -درعین سالی ک
مهجب جذب و کشش عرب ردید -با هیچ یک از اسلهب و شیه،های متداول عرب
شباهت و قرابتی ندارد ،قرآن سبوی نه و روشی تاز ،در بیان ارائ داد ک برای عرب بی
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سابق بهد و بعداً هم نتهان تند در چنین سبوی سخنی ب رایند ر.ک؛ معرفت:1389 ،
.)319
آیات سهرة «شهری» غالباً با سرف «راء» ختم شد،اند ،درآیات ،23 ،15 ،11 ،9 ،8 ،7
 50 ،۴9 ،۴8 ،۴7 ،۴3 ،3۴ ،33 ،31 ،30 ،29 ،27 ،2۴و  53و آیات ب ترتیب چنیناند:
سعیر ،نصیر ،قدیر ،بصیر ،مصیر ،کیبر ،شوهر ،صدور ،بصیر ،قدیر ،کثیر ،نصیر ،شوهر،
کثیر ،امهر ،نویر،ک هر ،ذکهر ،قدیر ،امهر .در آیات  39 ،38 ،37 ،36 ،25و  ۴0کلمات
پایانی آیات با سرف «نهن» ختم شد،اند :ت علهن ،یتهکلهن ،یغ رون ،ین قهن ،ینتصرون،
ظالمین؛ و آیات  17 ،1۴ ،13 ،10و 20با سرف «باء» ختم شد،اند :انیب ،ینیب ،مریب،
قریب ،نصیب؛ و آیات  51 ،۴5 ،۴2 ،32 ،21 ،12 ،5 ،۴ ،3و  52با سرف «میم» ختم
شد ،اند :سویم ،عظیم ،رسیم ،علیم ،دوبار الیم ،مقیم ،سویم ،م تقیم؛ هم چنین آیات ،6
 ۴۴ ،۴1و  ۴6با سرف «ال » ختم شد،اند :وکیل ،سبیل ،سبیل ،سبیل و نیز در آیات ،16
 26 ،18و  28با سرف «دال» ختم شد،اند :شدید ،بعید ،شدید ،سمید؛ فقط در آیة 35
کلمة پایانی «محیص» میباشد و با سرف «صاد» پایان یافت است .و نیز آیة  19با سرف
«زاء» ختم شد،است.

 .4ارتباط و تشابه سورة شوری با سورههای زوج ،مجاور و همگروه
 .۱-4بـررسی سورة زخرف به عنوان سورة زوج شوری
سهرة زوج «شهری» سهرة «زخرف» است .سهرة «زخرف» ۴3 ،سهر ،در ترتیب قرآن
کنهنی و  63سهر ،ب ترتیب نزول است ک بعد از سهر،ی «شهری» در مو نازل
شد ر.ک؛ معرفت ،همان )79 :و مشتمل بر 89آی  833 ،کلم و  3۴00سرف است ر.ک؛
طبرسی.)66 :9 :137۴ ،

 .2-4هماهنگیها و تشابه زوج سورة شـوری و زخـرف
هر دو سهر ،شامل مباسثی چهن تهسید ،نبهرت ،معاد و جهان پر از مرگ ،اهمیت قرآن و
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ویژ یها ی این کتاب وسیانی ،هشدار ن بت ب فرجا شرک ،فرجا خداپرستان و
مشرکان ،ص ات مؤمنان و مشرکان ،پاداش مؤمنان و سرنهشت شه ک ار ،مبارز ،با شرک
و یادآوری نعمتهای خداوند میباشد ر.ک؛ فقیهی رضایی۴81 : 1390 ،و.)۴89
محهر اصلی سهرة «شهری» م ألة وسی و ویژ یها و محتهای آن است و محهر
اصلی سهرة «زخرف» بطالن رفتارها و عقاید مشرکان و اثبات ناکامی آنها میباشد؛ با
این سال آن چنان اتصال و ارتباط منطقی و طبیعی بین این دو سهر ،برقراراست ک هر ز
اس اس جدایی و ان واک میان آنها نمیشهد ،یعنی محهر اصلی سهرة «شهری» م ألة
وسی) درسهر،ی «زخرف» مهرد تهج قرار رفت است و محهر اصلی سهرة «زخرف»
بطالن عقاید مشرکان و اثبات ناکامی آنها) نیز در سهرة «شهری» مهرد تهج
قرار رفت است.
در آیات ابتدائی سهرة مبارکة «زخرف» از ویژ یهای کتاب وسیانی قرآن سخن می
هید ،سپر ب محهر اصلی خهد پرداخت است ،در سهر «شهری» نیز ب بیان دالیل تهسید
و بطالن شرک و هشدار ن بت ب فرجا شرک اشار ،میکند و تنها دین خدا را معیار
درآخرت معرفی میکند ر.ک؛ خام ر.)57-58 :1393 ،
در سهرة شهری آیات  3و  ۴دربار ،وسی و عزت قرآن و خداوند صحبت میکند

همانطهر ک در آیات زخرفن )۴۴-۴3دربار ،وسی و عزت قرآن و خداوند صحبت می-
کند .در آیة شهرین ،)9دربار ،تهسید و سرزنش پرستش غیر خداوند بحث میکند
همین بحث در زخرفن )6۴و زخرفن )27آمد،است .در آی شهرین )10دین را رفع
کنند ،اختالف معرفی کرد ،در آیة زخرفن )63سضرت عی ی ع) و ارسال او ب نبهت
را رفع کنند ،اختالف بیان کرد ،است ب عبارت دیگر پیامبران و دین هر دو رفع کنند،
اختالف میباشند.
آیة شهرین ،)36متاع دنیا را بیارزش و فانی و آخرت را پایدار و بهتر از دنیا معرفی
میکند همین مباسث در آی زخرفن )35دید ،میشهد.
آیات زخرف )17-15و شهرین )50-۴9و زخرفن )82- 81ب ن ی فرزند داشتن
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خدا میپردازند و ملک آسمانها و زمین را از آن خدا میدانند و خدا را از داشتن چنین
ن بتهایی فرزند) تنزی میکنند.

آیة شهرین )22و زخرفن )72-68اشار ،ب مهمنان و ورود آنها ب بهشت و نعمت-

های بهشتی میکند و ب نهعی آیات  68تا « 73زخرف» تومیل کنند ،سیاق و معنای آیة
 22سهرة «شهری» میباشد.

 .3-4مقایسة سورة شوری با سورة مجاور آن (فصلت)
از نگا ،مطالعات سهر،شناسی ،سهرة مجاور غیر از سهرة زوج است .ا ر سهرة زوج ،قبل
از سهرة جاری قرار رفت باشد ،سهرة مجاور سهرة بعدی خهاهد بهد ،و ا ر سهرة زوج
بعد از سهرة جاری قرار رفت باشد ،سهرة مجاور ،سهرة قبلی خهاهد بهد .سهرة ماقبل
سهرة «شهری»« ،فصلت» است .ب این ترتیب سهرة مجاور سهرة «شهری» ،سهرة «فصلت»
میباشد .برای یافتن ارتباط بین دو سهرة متهالی ،بهتراست ب آیات انتهایی و ابتدایی آن
دو سهر ،دقت کنیم .درواقع آیات ابتدایی سهرة «شهری» ،پاسخی است برای آیات
انتهایی سهر« ،فصلت» .طباطبایی 1367 ،ش ،ج،18ص )31محهر اصلی سهرة «فصلت»
اقدامات کافران در مخال ت با قرآن میباشد ر.ک؛ خام ر1393 ،ش.)56 :
آیات فصلت  3و )۴۴و شهرین )7ب زبان قرآن عربی فصی و شیها) و ب

ویژ یهای دیگر قرآن از جمل هدایت ،درمان ،بشارت ر ،و انذاردهند ،اشار ،کرد-،
است.
آیة فصلتن )6و شهرین ،)52-51این آیات ب این اشار ،میکند ک وسی از طرف
خداست ،ن خهاست بشر و اینو بشر میتهاند مخاطب سخن خداوند قرار بگیرد و
خداوند تنها ب پیامبران پیا وسی میفرستد.
آیة فصلتن )3۴- ۴6و شهرین )۴0ب این اشار ،دارد ک  ،ان انها را ب انجا
کارهای نیک و ع ه و ذشت تشهیق میکند و بیان میکند ک نتیج عمل خهب یا بد ب
خهد ان ان میرسد.
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آیة فصلتن )۴2و شهرین )17ب این اشار ،دارد ک در قرآنکریم هیچ هن باطلی

نی ت ن دروغ ،ن تضاد ،ن تحریف و ن …) و ب سق نازل شد،است.

آی فصلتن )۴5و شهرین )1۴دربار ،اختالف میان مرد است .درواقع آیة  1۴سهرة
«شهری» تعلیلی برای آیة  ۴5سهر،ی «فصلت» است و علت اختالف و سرچشم اکثر
ت رق ها را س ادت و ظلم و فزونطلبی بیان کرد،است.
آیة شهرین  )52و فصلتن )۴۴ب این آی اشار ،دارد ک قرآن وسیلة هدایت و ش اء
است و پیامبر مرد را ب قرآن هدایت میکند.
آیة فصلتن ) 22-50و شهرین )25ب آ اهی خداوند بر اعمال ان ان اشار ،دارد.

 .4-4بررسی سورههای همگروه سورة شوری (حوامیم)
با تدبر در سهر،های دارای سروف مقطع مشترک روشن میشهد ک مضامین و سیاق
آنها با یودیگر مشاب و متناسب است .یعنی این کلمات با محتهای سهر،ای ک در آغاز
آن قرار رفت اند ارتباط دارند .از آنجایی ک بین سروف مقطع هر سهر ،با محتهای آن
سهر ،ارتباط خاصی وجهد دارد ،براین اساس ،همة سهر،هایی ک با سروف مقطع
همگهن آغاز میشهند در خطهط کلی مضامین نیز همگهن ه تند ر.ک؛ طباطبایی،
 )6-18،10 :1367لذا میتهان آنها را هم رو ،دان ت ،چنانو جالبترین و اساسیترین
رو،بندیها در سهر،ها و قرار دادن عناوین جمعی و روهی برای آنها از تعالیم
پیامبراکر ص) است .در این بخش ب بررسی سهر،های هم رو ،سهرة «شهری» ک در
سرآغاز فهات ) ب نهعی مشترک ه تند میپردازیم.
«سهرة شهری با سروف مقطع «سم» شروع شد ،،بنابراین سهر،های هم رو ،سهرة
شهری سهر،هایی ه تند ک با سروف مقطع «سم» شروع شد،اند و در رو،بندی
سهر،ها آنها را سهامیم مینامند .درواقع سهامیم سهر،های ه ت ان ای ه تند ک با
سروف مقطع «سم» سامیم) شروع شد ،و درترتیب جاویدان مصحف شریف،
ردیفها ی چهل تا چهل و ششم را ب خهد اختصاص داد،اند .این ه ت سهر ،ک
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عبارتنداز :غافر ،۴0فصلت  ،۴1شهری ،۴2زخرف ،۴3دخان  ،۴۴جاثی  ۴5و اسقاف۴6
هم در ترتیب مصحف و هم در ترتیب نزول ،ب هن ای استثنایی و جالبتهج  ،پشت
سرهم قرار رفت اند .این ه ت سهر ،در ل ان اسادیث ،با نا های دیگری نیز شناخت
شد،اند؛ از جمل «دبابیج القرآن» جمع دیباج ن دیبا ،پارچ ابریشمی خالص و رانقیمت
و زیبا) و«عرائر القرآن» جمع عروس) ک هردو عنهان از زیباییهای خاص سهر،های
سهامیم سوایت دارند و نیز«لباب القرآن» ک نشانگرعظمت و عمق این ه ت سهر ،است؛
یعنی عصار ،و خالصة همة قرآن درهمین سهر،ها نه ت شد،است .این عنهان با محهر
مهضهعی سهر سهامیم نیز مطابقت دارد .کل قرآن را میتهان در دو کلم ی ایمان و
ک ر مؤمن و کافر) خالص نمهد ،و این دو کلم همان محهر مهضهعی سهر سهامیم می
باشد .در این سهر،ها ،م ألة ک ر و ایمان و زمین های آن از جهات مختلف و البت با ال اظ
و بیانهای هنا هن با یودیگر مقای

شد ،و شخصیت مؤمن و کافر و زمین های ک ر و

ایمان در ابعاد مختلف مقابل هم قرار رفت اند ،و در مجمهعة سهر سهامیم ،هریک از
اعضای این رو ،متو ل بیان و تبیین جنبة خاصی از این محهر مهضهعی مشترک می
باشند؛ چنانو سهرة «اسقاف» ک آخرین سهر ،ازاین رو ،است ،بیشتر بر فرجا ک ر و
ایمان تأکید میکند و مؤمنان را با کافران از جهت فرجا و سرنهشت کامالً ناهمگهنی ک
دارند در برابر یودیگر مینشاند ،و اسهال این دو رو ،را عمدتاً در قیامت و آخرت با
یودیگر مقای میکند و بخشهای قابلتهجهی از آیات خهد را ب وصف قیامت و
آخرت اختصاص میدهند و نمهن های شاخصی نیز از سرنهشت کافران ،همچهن فرجا
قه عاد ارائ مینماید» ل انی فشارکی و مرادی زنجانی.)109-110 :1391،
سهرة «فصلت» و «زخرف» هرکدا عالو ،بر اینو سهر،های هم رو ،سهرة «شهری»
میباشند ،ب ترتیب سهرة مجاور و زوج سهرة «شهری» نیز میباشند ،درواقع سهرة
«فصلت» سهرة مجاور سهرة «شهری» و سهرة «زخرف» سهرة زوج سهرة «شهری»
میباشد ،ک قبالً شباهتها و هماهنگیهای آن دو سهر ،با سهرة «شهری» مهرد بررسی
قرار رفت.
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 .5-4ارتباط سورة شوری با سورة غافر
سهرة «غافر» شصتمین سهر ،است ک بعد از سهرة «زمر» در مو نازل ردید ر.ک؛
قرشی9 :1378 ،ن  .)330در ترتیب فعلی قرآن مجید چهلمین سهر ،بعد از سهرة «زمر» می
باشد ر.ک؛ معرفت .)79 :1389 ،این سهر ،تمامی آیاتش درمو نازل شد ،،چهن
مضامین آن براین معنا شهادت میدهد ،ولی بعضیها ت اند :ک پار،ای از آیاتش در
مدین نازل شد ،،و این سرف قابل اعتنا نی ت ر.ک؛ طباطبایی18 :1367 ،ن  )۴80عدد
آی های آن پیش کهفیان هشتادوپنج آی و پیش بصریان هشتاد و دو آی است ر.ک؛
طبرسی ،همان5:ن ۴03؛ معرفت.)106 : 1389 ،
در قرآن ه ت سهر ،پیدرپی با آیة «سم» آغاز میشهد ک این سهر ،،اولین
آنهاست .نا این سهر« ،غافر» از آیة سه رفت شد،است ک خداوند را «غافرالذنب»
بخشندة ناهان معرفی میکند .نا دیگر این سهر« ،مؤمن»است ،ب جهت شخصی ک در
دستگا ،فرعهن بهد و ایمان خهد را کتمان کرد تا بتهاند ب مهسی ع) کمک کند.
ماجرایی این فرد ک ب «مؤمن آل فرعهن» معروف شت درآیات  28ب بعد این سهر،
آمد،است .محهر اصلی سهرة «غافر» هشدار ب مجادل کنند ان درآیات الهی می
باشد ر.ک؛ خام ر.)55 :1393 ،
آیة شهرین )5و غافرن )7اشار ،ب استغ ار فرشتگان برای اهل زمین و مؤمنان دارد.
آیة شهرین )25و غافرن )3هردو ب پذیرش تهب ناهواران از سهی خداوند اشار،
دارند.
آیات شهرین )36-20و غافرن )39دنیا را بیارزش و رزق و برق آن را زود ذر
میداند و آخرت را سرای ماند ار معرفی میکنند.
سهرة غافر آیة «﴿وْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ﴾ غافرن ،»)33آیات شهرین )۴۴و غافرن  )3۴- 7۴ب این اشار ،دارد ک خداوند
برخی ان انها را ب سبب اعمالشان مرا ،میکند مثال کافران و م رفان ک امیدی ب
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باز شتشان نی ت) تهسط خداوند مرا ،میشهند.
آیة غافرن )15و آی شهرین )7ب انذار از روز قیامت اشار ،دارند ک این انذار تهسط
قرآن انجا میشهد ر.ک؛ موار شیرازی20 :1379 ،ن  5۴و طباطبائی18 :1367 ،ن -25
.)2۴
آیة غافرن )38و شهرین ) 52ب هدایت ک تهسط اولیای الهی و انبیا انجا میشهد
اشار ،دارد.
آیات غافر )85-8۴و شهرین )۴7ب مرد تهصی میکند ک ب مهقع ایمان بیاورند
چراک ایمان هنگا مرگ فاید ،ندارد و در قیامت نیز باز شتی ب دنیا وجهد ندارد تا
ایمان بیاورند.

 .6-4ارتباط سورة شوری با سورة دخان
سهرة «دخان» ،شصت و چهارمین سهر ،است ک بعد از سهرة «زخرف» در مو نازل شد،
است و در ترتیب فعلی قرآن مجید چهل و چهارمین سهر ،بعد از سهرة «زخرف» می
باشد ،ر.ک؛ معرفت )79 :1389 ،تمامی آیات این سهر ،در مو نازل شد ،است و شاهد
براین مدعای ما سیاق آیات آن است ر.ک؛ طباطبایی18 : 1367 ،ن  )207سهرة «دخان»
پنجمین سهر،ای است ک با سروف مقطع «سامیم» آغاز میشهد .تعداد آیات این سهر،
طبق روایات کهفیان پنجا ،و ن آی میباشد ر.ک؛ معرفت )79 :1389 ،این سهر« ،دخان»
از آیة دهم این سهر ،رفت شد،است ،کلمة «دخان» ب معنای دود ،دوبار در قرآن آمد-،
است ،یکبار ک مربهط ب آغاز جهان است در سهرة «فصلت» آمد ،و یکبار ک ب پایان
جهان اشار ،دارد درآیة  10این سهر ،آمد،است .بیشتر مطالب این سهر ،در بیان عظمت
قرآن و نزول آن در شب قدر و مباسثی دربارة تهسید و سرنهشت ک ار و همچنین
ماجرای سضرت مهسی ،بنیاسرائیل و فرعهن و بیههد ،نبهدن آفرینش و خلقت آسمان و
زمین میباشد ر.ک؛ قرائتی10: 1387 ،ن  )۴85محهر اصلی سهرة دخان عذاب مخال ت
با قرآن و آیات الهی است ر.ک؛ خام ر.)59 :1393 ،
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در آیة شهری ن )7و دخانن ) 58از قرآن و ارسال آن ب مرد سخن ب میان آمد-،
است؛ تعلیلی است برای آیة  7سهرة «شهری» و آیات ذکرشد ،،میتهانند تومیل کنند،
سیاق هم باشند.
در آیة شهرین )18و دخانن )۴0ب ان انها و تردیدکنند ان و منوران در معاد
هشدار میدهد ک برپایی قیامت ستمی است و هیچ شوی درآن نی ت.
در آیة شهرین )۴6و دخانن )۴1ب این اشار ،شد،است ک در روز قیامت جز
خداوند ک ی ان ان را یاری نمیکند و هیچ یک از دوستان ان ان ب داد او نمیرسند.
در آیة شهرین )22و دخان )57-51اشار ،ب لذات مادی و معنهی بهشتیان شد،است
و بهشت و نعمتهایش از فضل خداوند بزرگ است.

 .7-4ارتباط سورة شوری با سورة جاثیه
سهر،ی «جاثی » شصت و پنجمین سهر،ای است ک بعد از سهر،ی «دخان» درمو نازل
شد،است ،اما در ترتیب فعلی قرآن مجید چهل و پنجمین سهر ،بعد از سهرة «دخان» می
باشد ر.ک؛ معرفت )79 :1389 ،این سهر ،ب شهادت سیاق آیاتش درمو نازل شد ،،و
بعضی از م ران آیة «﴿قُل لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ یَغْفِرُواْ لِلَّذِینَ لَا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللَّهِ لِیَجْزِىَ قَوْمَا بِمَا
کاَنُواْ یَكْسِبُونَ﴾ جاثی ن )1۴را از موی بهدن استثناء کرد،اند ،ولی هیچ دلیل و شاهدی بر
تار خهد ندارند ر.ک؛ طباطبائی18 : 1367 ،ن  )2۴8تعداد آیات این سهر ،طبق روایات
کهفیان ،سی وه ت آی میباشد ر.ک؛ معرفت )106 :1389 ،نا این سهر ،ب مناسبت آیة
 28آن انتخاب ردید ،و «جاثی » ب سالت ک ی هیند ک ب زانه درآمد ،باشد .اغلب
مطالب این سهر ،دربارة عظمت قرآن ،دالیل تهسید ،پاسخ ب مادیهن ،سر ذشت بعضی
ازاقها پیشین ،هشدار ب مراهان ،دعهت ب ع ه و ذشت واشاراتی ن بت ب صحن های
قیامت است ر.ک؛ قرائتی10 :1387 ،ن  )511محهر اصلی سهرة «جاثی » دعهت ب تهسید
و پیروی از شریعت الهی است ر.ک؛ خام ر)60 :1393 ،؛ چنانو نا دیگر این سهرة
«سهرة الشریع » است.
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آی شهرین )1۴و جاثی ن )17هردو ب بیان م ئل ی ت رق و اختالف انداختن بنی
اسرائیل در دین بعد از اینو علم برایشان آمد ،آنهم ب خاطرس ادت و برتری جهیی ک
در میانشان بهد ،اشار ،دارد.

آیة جاثی ن )15و فصلتن ) ۴6هر دو نتیج اعمال خهب یا بد را برای خهد ان ان می-

داند.
آیة شهرین )52و جاثی ن )20دربارة ویژ یهای قرآن مانند هدایت نهر و بصیرت و
رسمت) سخن ب میان آمد،است.
آیة شهری  )13 - 15و جاثی ن )18دربار ،شدریعدت اسدال است و وظی دة پیامبر ص)
را در پیروی از شریعت اسال بیان میکند و همچنین ب م ألة نزول شریعت واسد بر
پیامبران و اینو اسال عصار ،تما ادیان الهی میباشد؛ اشار ،شد،است.

 .8-4ارتباط سورة شوری با سورة احقاف
سهرة «اسقاف» ،شصت وششمین سهر،ای است ک بعد از سهرة «جاثی » درمو نازل
شد ،است ،اما درترتیب فعلی قرآن مجید چهل و ششمین سهر ،بعد از سهرة «جاثی » می
باشد ر.ک؛ معرفت )79 :1389 ،این سهر ،تما آیاتش ب جز دو آی در مو نازل شد ،و
آن دو آی عبارت است از آیة ﴿أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ…﴾ اسقافن  ) 8و

همچنین آیة ﴿قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَکَفَرْتُمْ بِهِ…﴾ اسقافن ) 10ک در مدین

نازل شد،اند ر.ک؛ طباطبایی18 :1367 ،ن  )300تعداد آیات این سهر ،طبق روایت
کهفیان سی و پنج آی میباشد ر.ک؛ معرفت )106 :1389 ،نا سهرة «اسقاف» از آیة 21
این سهر ،بر رفت شد،است و «اسقاف» ب معنای شنهای روانی است ک براثر وزش باد
در بیابانها ب صهرت م تطیل و کج و معهج روی هم انباشت می ردد .محتهای کلی
سهرة «اسقاف» بیان عظمت قرآن ،مبارزة قاطع ضد هر هن شرک و بتپرستی ،بیان
م ألة معاد و داد ا ،عدل پرورد ار ،اشار،ای ب داستان قه عاد در سرزمین اسقاف،
ترد ی و عمهمیت دعهت پیامبر ص) ،تشهیق مؤمنان و انذار کافران،
اشار،ای ب
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دعهت پیامبر ص) ب صبر و استقامت هرچ بیشتر و اقتدا ب سیر،ی انبیاء بزرگ
پیشین ر.ک؛ فقیهی رضایی .)502-505 :1390 ،محهر اصلی سهرة «اسقاف» عهاقب بی
تهجهی مشرکان ب هشدارهای قرآن میباشد ر.ک؛ خام ر.)61 :1393 ،
آیة اسقافن )32و شهرین )31بیان کنندة این است ک هیچکر عاجز کنندة
خداوند نی ت.
آیة اسقافن ،)1۴فصلتن )30و شهرین )15ب استقامت تأکید دارند و براساس
آیات ت شد ،آنچ ایمان را ب باور میرساند ،استقامت است.
در آیة شهرین )13نا هر پنج پیامبراولهالعز آمد ،اما در اسقافن )35پیامبران
اولهالعز را الگهی صبر معرفی کرد،است ولی نامی از آنها نبرد،است.

 .5محور موضوعی سوره
«این سهر ،پیرامهن م ئل ی وسی سخن می هید ،ک خهد نهعی تولم از ناسی خدای
سبحان با انبیاء و رسل او است ،همچنان ک میبینیم آغاز و انجامش دراین بار ،است ،در
ابتدای سهر ،فرمهد ﴿کَذَلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ
الْحَكِیمُ﴾ شهرین ،)3این هن خداوند مقتدر سویم ب ته و ک انی ک پیش از ته بهدند
وسی میکند و در آخر سهر ،هم فرمهد﴿ :،وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ
وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكیمٌ﴾ شهرین )51و هیچ
بشری را نرسد ک خدا با او سخن بگهید جز از را )،وسی یا از فراسهی سجابی ،یا
رسهلی ب رستد ک ب اذن او هرچ بخهاهد وسی کند ،همانا او واالمقا سویم است .تا
آخر سهر ،و نیز در بین سهر ،هم چند نهبت سخن از وسی میآورد ،یوجا میفرماید﴿ :وَ

کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا…﴾ شهرین ،)7و بدینسان قرآن عربی را ب ته وسی

کردیم… ،درجایی دیگر میفرماید﴿ :شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ

نُوحاً…﴾ شهرین ،)13برای شما از اسوا ) دین همان را تشریع کرد ک ب نهح تهصی
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کرد ،بهد… ،و نیز میفرماید﴿ :اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَ ِّ وَالْمِیزَانَ …﴾ شهرین،)17

خداست ک کتاب و ترازوی اعمال و ایمان) را ب سق نازل کرد…؛ همچنین چند نهبت

در سهر ،سخن از وسی و نازل کردن کتاب و شریعت ب میان آورد ،و وسی خهد رزقی
است برای انبیاء.

 .6محورهای موضوعی سورة شوری
مهضهعات سهرة «شهری» ب طهرکلی و خالص بدین شرح است:

 .۱-6استمرار وحی تا خاتم پیامبران
قرآن از استمرار تاریخی وسی و تعلیم خداوند یاد میکند و رسهل اکر

ص) را

ادام دهندة را ،پیامبرانی برمیشمارد ک مخاطب آفرید ار یگان قرار

رفت و

هشداردهند ،بهد،اند﴿ :کَذَلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ
الْحَكِیمُ﴾ شهرین ،)3بدینسان سقستیزان مو با یک آیین آسمانی روبرو بهد ،ک پیشینة
آن درهر دورانی وجهد داشت و امتهای مهسی ،عی ی هاهان آن سقیقت میباشند.

 .2-6طلب آمرزش فرشتگان برای بندگان
در آیة  5سهر ،،شوافتن آسمانها و نزدیک بهدن زمان آن برفراز مردمان ،از یکسه ب
ت های بیپایة مشرکان دربارة خداوند و افتراهای جاهالن ب او اشار ،دارد و از دیگر
سه نزدیک بهدن ساعت یا رستاخیر را مینمایاند﴿ :تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ﴾ شهرین .)5در سقیقت سامالن عرش ب ت بی و ستایش پرورد ارخهیش ک
نگ دارندة آسمانها بهد ،و سافظان نیروهای خیرو روید ،از رهگذر آمرزش خهاهی
برای آنان میباشد ﴿وَالْمَالئِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی
األرْضِ﴾ شهرین.)5
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 .3-6فلسفه گوناگونی امتها
در آیة ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ یُدْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ
مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ﴾ شهرین .)8ب

هنا هنی امتها درطی تاریخ بشر اشار ،دارد ک

داللت بر سومتی دارد و آن اینو هر رو ،دچار آزمهن و خطا شت و شای تگی و
ناشای تگیاش را در را ،سیات و ابدیت نشان دهد.

 .4-6اسالم ،عصارةادیان الهی
براساس آیة ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ
إِبْراهیمَ وَ مُوسی وَ عیسی أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ
إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبی إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي إِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ﴾ شهرین ،)13اسال عصار ،ادیان
الهی میباشد و دعهت اسال ب تهسید ،دعهت تاز،ای نی ت؛ دعهت تما پیامبران
اولهالعز بهد،است و وسدت شریعت در ادیان ابراهیمی وجهد داشت است.

 -5-6کافران و مؤمنان دربرابر قیامت
مهضع یری کافران و ایمان آورند ان دربار،ی معاد و جزاء ،درخهر اندیشیدن است ک
درآیة ﴿یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَ ُّ أَلَا
إِنَّ الَّذِینَ یُمَارُونَ فِی السَّاعَةِ لَفِی ضَلَالٍ بَعِیدٍ﴾ شهرین ،)18در میان این دو دست کافران و
مؤمنان ،علم و جهل جله ،ری میکند ،ک یوی یقین را در پیدارد و دیگری تردید و
ضاللت را.

 .6-6دوست داشتن اهل بیت پیامبر(ص)
خداوند دراین آی مقا های معنهی را ب مؤمنان بشارت میدهد و ب پیامبرش می هید ک
از شما پاداش نمیخهاهم مگر دوست داشتن خاندانم ﴿قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِال
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الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى…﴾ شهرین ،)23بدون شک تما خاندان پیامبر ص) از مؤمنان شای ت
کردار بهد ،و از بشارت ابدی سق برخهردار شت اند .پیامبری ک برترین پاداشهای الهی
را در آخرت خهاهد دید بی مان نیازی ب اندوخت های زوالپذیر کافران و مشرکان
نخهاهد داشت و دوستی خاندانش را ب منظهر استمرار دعهتش میطلبد.

 .7-6اجابت و برکت خداوند
خدایی ک اسال را معرفی میکند ن بت ب ان انها مهربان بهد ،و تهب آنها را میپذیرد،
همانطهر ک میفرماید﴿ :وَ هُوَ الَّذي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ
…﴾ شهرین )25و با چشمپهشی از لغزشهای بند ان م یر تعالیشان را می شاید.

افزون براین اجابتکنند ،دعاها و خهاست های آنان خهاهد بهد ﴿وَ یَسْتَجیبُ الَّذینَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ یَزیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ شهرین )26و در نهایت ب خاطر پاکی نیرت شان
زند یشان را آکند ،از فزونی خهاهد ساخت.

 .8-6منشأ معصیتها
وقتیک ان ان از ا های شیطان پیروی میکند و ازاین رهگذر ناخهاست دچار مصیبت
میشهد نباید جز خهد را مالمت کند﴿ :وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدیكُمْ وَ
یَعْفُوا عَنْ کَثیرٍ﴾ شهرین .)30همچنین قرآن از مهربانی خداوند در چشمپهشی از ب یاری
از لغزشها خبر میدهد ک مصیبتهای فراوانی را ب دنبال دارد.

 .9-6برتری آخرت بر دنیا
خداوند دراین آیة ﴿فَما أُوتیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ

أَبْقی…﴾ شهرین ،)36از دنیا و عطای خداوند در آن یاد میکند و آخرت را ک همان
«عِنْدَ اللَّ ِ» است ،خیرو جاودان میشمارد.
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 .۱0-6ویژگیهای مؤمنان به آخرت
ایمان آورند ان ویژ یهایی دارند .نخ ت تهکل و اعتماد ب کارساز بهدن خداوند است
﴿عَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ﴾ نحلن ،)99دیگر اجتناب از ناهان کبیر ،و زشتیهاست﴿ :وَالَّذِینَ
یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ اإلثْمِ وَالْفَوَاحِشَ…﴾ شهرین .)37ویژ ی سه

ذشت ،بزر هاری ب

هنگا بروز خشم و کین است ﴿وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ﴾ شهرین .)37چهارمین
ویژ ی در عبادت و دعا و نماز ظاهر میشهد ﴿وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

الصَّالةَ…﴾ شهرین )38ویژ ی پنجم مؤمنان رایزنی با یودیگر و اهتما در یاری یری
از خردورزی جمعی است« :وامرهم شهری بینهم» .ویژ ی ششم ان اق است ﴿وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ﴾ شهرین .)38و آخرین ویژ ی آنان طلب کمک ب هنگا ستمدید ی
و مقابل با ستمگران است ﴿وَ الَّذینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ﴾ شهرین.)39

 .۱۱-6نیکی و بدی و چشمپوشی از آزار دیگران
در آی ی شری ی ﴿وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ ال
یُحِبُّ الظَّالِمینَ﴾ شهرین .)۴0خداوند میفرماید :ا ر جاهالن دست ب بدی می شایند،
باید با روش کریمان ب مقابل با بدی پرداخت و جاهل را با نیوی کردن خهیش ادب
نمهد.

 .۱2-6سخن گفتن خداوند با بشر
همچنین در آیة فهق ﴿وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِال وَحْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ
رَسُوال فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكِیمٌ﴾ شهرین ،)51قرآن

تو هی خداوند و

ان ان را ممون ساخت و شولهای هنا هنی برای آن مطرح میکند ر.ک؛ اسال پنا،
یزدی1381 ،ش :ج ،9صص.)30۴-3۴6
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نتیجهگیری
 .1سهرة شهری یوی از سهر،های مبارک قرآنکریم است ک از مهقعیتی ویژ ،و
جایگاهی ب یار واال برخهردار است و هرکر ب هر میزانی ک بتهاند با این سهر ،آشنا
شهد ،بهر،های فراوانی از آن خهاهد برد.
 .2ما دراین تحقیق ابتدا سهرة «شهری» را تهسط دانش سهر،شناسی مهرد بررسی
قراردادیم و ب طهر کامل با جنب های سهر ،شناختی سهرة «شهری» یعنی شناخت جایگا،
سهر ،در کل قرآن ،محهر مهضهعی سهر ،،خهاص و فضائل تالوت سهر ،،محتهای
سهر ،،شأن نزول آیات ،شباهت و ارتباط سهرة «شهری» با سهر،های زوج زخرف) و
مجاور فصلت) و هم روهش سهامیم) ،ویژ یهای خاص سهرة «شهری» آشنا شدیم.
 .3همچنین در سهر،شناسی سهرة «شهری» پر از بررسی ارتباط و شباهت و
هماهنگیهای سهرة «شهری» با سهر،های زوج زخرف) و مجاور فصلت) و هم روهش
سهامیم) ،دان تیم ک هر سهر ،ب تنهایی مانند بخش و یا فصل کتاب ،دارای ان جا
معنایی است و از ابتدا تا انتها قصد بیان امر یا امهری خاص را دارد .مضافاً اینو با
سهر،های مجاور خهد ،پیهستگیهای معنایی ب دلیل مجاورت دارد ،و نیز با سهر،های هم
روهش سهر،هایی ک سروف مقطع در آنها مشترک است) ارتباط و پیهستگی
معنایی دارد .از سهی دیگر ،این بخشهای قرآن عالو ،بر استقالل معنایی و مهضهعی ،با
سایر سهر،ها ب واسطة وجهد شباهتهای معنادار ارتباطهای م ههمی مانند شرح ،تومیل
و تبیین دارند.
 .۴محهر و مدار این سهر ،پدیدة وسی و رسالت و محتهای پیا های خدا ب پیامبران و
چگهنگی ارتباط آن بند ان شای ت و وارست با خدا و بیان را،های دریافت پیا وسی
الهی است و ب همین تناسب از واکنش مرد دربرابر وسی و رسالت و ایمان روهی ب
آن ،واکنش من ی و ناهنجار روهی دیگر خبر میدهد و از فرجا شوه ،بار ایمان
آورند ان بر پیا های خدا و پیامبران او ،و نیز تیر،بختی مخال ان وسی و خهدکامگان
پرد ،برمیدارد.
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 .5تهسط دانش سهر،شناسی دان تیم ک تق یمبندی قرآن ب صهرت سهر ،ب سهر ،امری
الهی و بر مبنای سومت است ونظم و ترتیب سهر،ها در قرآن امری تهقی ی و بر اساس
سومت خداوند است.
 .6باتهج ب آیة 116سهرة اسرا ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَه﴾...یوی از اوصاف قران فرقان بهدن
آن است و یعنی قرآن برای اینو فعال شهد و کار کند باید فرقان شهد،واال عمل نمیکند.
بارزترین جلهة فرقان همین سهر ،ب سهر ،بهدن آن است .ا ر فرقانیت قرآن در نظر رفت
نشهد ،فعالیتهای مربهط ب تبلیغ و ترویج قرآن،درسهزة نظری محصهر میماند و جنبة
کاربردی پیدا نمیکند و در زند ی عملی مرد جاری نمیشهد.
 .7در آخر باید ت روش تحقیق در سهر،های قرآنکریم «سهر،شناسی» برای ک انی
ک ب هر دلیل با قرآن مأنهس نی تند ،ایجاد انر میکند و برای ک انی ک با قرآن
مأنهساند ،مهجب افزایش کمی و ارتقاء کی ی انر با قرآن میشهد.
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