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فصلنامة فدك ،سال اول ،شمارة 1؛ ص 54ـ29

برخي از سورههاي قرآن كريم داراي سرآغاز مشترك اند ،بهگونهاي كه با همان نام
مسبحات ،از اين جمله است .مسئلة اين تحقيق ،یافتن
شناخته ميشوند .سور هفتگانة ّ
مسبحات ،يعني سورههاي اسراء ،حديد ،حشر ،صف ،جمعه ،تغابن
مشترکات هفت سورة ّ
و اعلي است كه همة آنها با تسبيح آغاز شدهاند .در اين نوشتار سعي شده است ضمن
خوشهچيني از خرمن فضل و انديشة مفسران و صاحبنظران علوم قرآني ،برخي مضامين
مشترك موجود در اين سور مباركه نمايان شود .از جمله مضامين مشترك اصلي در اين
مسبحات گویای
هفت سوره ،تسبيح ،اسماءالحسني و رسالت است .از طرفی آیات سور ّ
اصول پنجگانة دین است .این آيات با تكيه بر پنج اصل توحید ،نبوت ،عدل ،امامت و
معاد ،فروع دين را نيز معرفی و وظايف اخالقي شخص را نسبت به خدا ،خود ،افراد جامعه
و خانوادهاش بيان ميدارد.

مقدمه

مسبحات سورههايي است كه با يكي از مشتقات تسبيح آغاز شده است .اين مجموعة
سور ّ

هفت سورهاي شامل سورههاي  64 ،62 ،61 ،59 ،17 ،57و  87است .در اين مجموعه ،سورة

اسراء با واژة «سبحان» ،سورههاي حديد ،حشر و صف با فعل ماضي «س َّبح» ،سورههاي

«سبح» آغاز شده و از آنجا
يسبح» و سورة اعلي با فعل امر ّ
جمعه و تغابن با فعل مضارع « ّ

كه در آية  44سورة اسراء واژة «تسبيح» نيز در قالب مصدر آمده است ميتوان گفت تمام
مشتقات تسبيح ،از ماضي ،مضارع ،امر و مصدر در اين هفت سوره به كار رفته است .این
مسبحات معروف شدهاند.
سوره ها از جهت واژة آغازين ،به گروه هفت سورهاي ّ

المسبحات ّ
كل ليلهًْ قبل اَن يرقد و
در فضیلت مسبحات آمده :اَ ّن النبي(ص) كان يقرأ
ّ

فيهن آيهًْ خير من ألف آية» (ابوالفتوح رازي1408 ،ق :قرطبي1364 ،ش235 :؛ سيوطي،
يقول «ا َِّن ّ
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مسبحات را قرائت مي کرد و
1404ق )170 :نبياكرم(ص) هر شب قبل از خواب سورههاي ّ
ميفرمود :در آنها آيهاي است كه بهتر از هزار آيه است.
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سور مسبحات
اسراء

سورة اسراء هفدهمين سورة قرآن مجيد است كه بعد از سورة نحل و قبل از سورة كهف

قرار گرفته است .اين سوره  12ركوع دارد و تعداد آیه های آن نزد اكثريت  110و نزد كوفيان

 111آيه است (طوسي ،بی تا444 :؛ آلوسي1415 ،ق .)3 :همچنين اين سوره دارای  1533كلمه و
 6460حرف است (ابوالفتوح رازي1408 ،ق.)123 :

سورة ا ِسراء يا اَسري از آن جهت اين نام را براي خود احراز كرده است كه در آغاز سخن

از ا ِسراء يعني معراج پيامبر(ص) سخن به ميان آمده است .اين سوره به سورة بنياسرائيل نيز

معروف است و در عهد صحابه و ميان محدثان غالب ًا به اين نام شناخته ميشده است (سيوطي،

1404ق136 :؛ آلوسي1415 ،ق93 :؛ ابن عاشور ،بی تا ،)6 :از آن رو كه در آيات آغازين و پاياني آن

(آيه های  101 ،2تا  )104از سرگذشت و سرنوشت قوم بنياسرائيل سخن به ميان آمده است

شحاته1374 ،ش .)307 :گفتني است در اين سوره از احوال بنياسرائيل
(ابن عاشور ،بی تا5 :؛ ّ

مواردي ذكر شده كه در ديگر سورهها بيان نشده است ،يعني افساد آنها در زمين و كيفري
كه خداوند بر اثر افسادشان بر آنها وارد ساخت .اين سوره با لحاظ كلمة آغازين آن سورة

ُس ْب َحان نيز ناميده شده است (سيوطي1425 ،ق.)146 :

سورة اسراء از نظر ترتيب نزول ،در روايات مختلف در رديفهاي  46تا  50جاي گرفته

(همان ،صص )39-38و بنا به روايت مشهور ،پنجاهمين سورة قرآن كريم است كه پس از
سورههاي شعراء ،نمل و قصص و پيش از سورههاي يونس ،هود و يوسف نازل شده است

(طبرسي1360،ش405 :؛ سيوطي1425 ،ق .)77 :سورة اسراء را همگان مكي دانستهاند (طوسي،
بیتا444 :؛ قرطبي1364 ،ش )149 :جز آنكه برخي از مفسران ،آياتي چند از اين سوره (آیه های

 73 ،60 ،57 ،33 ،32 ،26تا  88 ،85 ،81و  )107را استثنا كردهاند (طبرسي1360،ش405 :؛ فخرالدین

رازي1420،ق145 :؛ سيوطي1425 ،ق )51 :اما غالب مفسران تأكيد كردهاند كه سياق و محتواي

آيات اين سوره بر مكي بودن تمام آيات آن داللت دارد (طوسي ،بی تا444 :؛ قرطبي1364 ،ش:

سورة اسراء بلندترين سوره از مجموعة هفت سورهاي است كه با مشتقات تسبيح آغاز

مسبحات به آنها داده شده است (سيوطي1425 ،ق:
شدهاند و در روايات نبي اكرم(ص) عنوان ّ

شحاته1374 ،ش .)307 :به اعتقاد لسانی فشارکی موضوع اصلي در اين مجموعه ،مقامات
779؛ ّ
پيامبر اكرم(ص) و امتيازات قرآن كريم است كه در هر سوره جنبهاي از آن تفصيل مييابد

مسبحات
(موسوی بجنوردی1380 ،ش :ج ،8ص .)283الزم به ذكر است که این سوره محور سور ّ

هفتگانه به شمار می رود .گويا اين مجموعة هفت سورهاي خود قرآني مستقل است كه سورة
اسراء مقدمة آن و سورة اعلي نتيجة آن است.

سورة اسراء اسلوب بياني ويژهاي دارد و موضوعات اصلي و فرعي با تفاوتهاي منظم و

بازگشتهاي متعدد به هر مطلب ،در انتهاي يكديگر بيان شدهاند .مطالبي كه در این سوره

بيان شده است مانند ساير سورههاي مكي عبارت اند از ريشه دار كردن اصول عقيده و

دين در اثبات توحيد ،رسالت و معاد و ابراز شخصيت رسول اكرم(ص) و تأييد آن حضرت
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149؛ آلوسي1415 ،ق3 :؛ طباطبايي1374 ،ش.)6 :
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با معجزاتي كه صداقت ايشان را كفايت ميكند و همچنين پاسخگويي به شبهات متعدد

مشركان (زحيلي1418 ،ق.)8 :

اين سوره «متعرض مسئلة توحيد خداي تعالي و يكتایی اش از هر شريكي كه تصور

شود ،است و با اينكه در اين خصوص بحث ميكند ،جانب تسبيح خدا را بر جانب حمد و
ثناي او غلبه داده و به آن بيشتر پرداخته است» (طباطبايی1374 ،ش.)5 :

به طور كلي محتوا و مضمون اين سوره دربارة چهار موضوع اساسي و كليدي تسبيح،

تحميد ،توحيد و تكبير است كه در تسبيحات اربعه آن را به همين ترتيب ميخوانيم .اين
سوره با تسبيح آغاز شده و در خالل آن نیز پيدر پي تسبيح آن تكرار شده است ،بهگونهاي

كه مشتقات تسبيح در اين سوره هفت بار است (آیه های  )108 ،93 ،44 ،43 ،1و اين تعداد بيش

از كاربرد آن در سورههاي ديگر قرآن كريم است« .حتي آيهاي كه سوره به آن ختم ميشود

نيز معناي تسبيح خداي تعالي را خاطر نشان ساخته است»(همان).
32

اين سوره تنها سورة قرآن كريم است كه لبريز از خصایص و ويژگيهاي حاكي از شرافت،
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كرامت و شكوه رسول اكرم(ص) است؛ شرافتي كه ايشان را بر تمامي پيامبران فضيلت

میبخشد (بقاعي1415 ،ق327-333 :؛ اسراء ،آیه های .)96 ،87 ،79 ،75 ،73 ،55 ،47 ،39

شايان ذكر است ،واژة تسبيح و انسان هر كدام  7بار و واژة رسول و قرآن به ترتيب 10

و  11بار در اين سوره آمده و تأكيد بر مكارم اخالق در آن فراوان است (آیه های،54 ،22-39

 .)107 ،105 ،96 ،84 ،65بنابراین ميتوان گفت محورهاي اصلي سورة اسراء تسبيح ،رسالت،
قرآن ،انسان و مكارماخالق است.
حدید

سورة حديد پنجاه و هفتمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة واقعه و قبل از

سورة مجادله قرار گرفته است .اين سوره نزد كوفيان و بصريان  29آيه و نزد مدنيها  28آيه

دارد (طوسي ،بی تا .)517 :این سور ه داراي چهار ركوع است و  544كلمه و2476حرف دارد

(ابوالفتوح رازي1408 ،ق .)1 :از نظر ترتيب نزول ،هشتمين سورة نازل شده بر پيامبر اكرم(ص)

در شهر مدينه است (زركشي1422 ،ق25 :؛ طباطبايي1374 ،ش )322 :و رديفهاي  93تا  95را به

خود اختصاص داده است (سيوطي1425 ،ق« .)39-38 :دكتر راميار اين سوره را نود و چهارمين
سورهدر ترتيب نزول بعد از سورة زلزال و قبل از سورة مح ّمد(ص) دانسته است».

سورة حديد را همگان مدني دانستهاند (زركشي1422 ،ق250 :؛ قرطبي1364 ،ش .)191 :برخي

معتقدند آيات آغازين اين سوره شبيه آيات مكي است ،با وجود اين بر مدني بودن تمام آيات

اين سوره تأكيد کرده اند (سيوطي1425 ،ق44 :؛ آلوسي1415 ،ق .)165 :این سوره از عهد صحابه
به همين نام مشهور بوده و از آن جهت اين نام را به خود اختصاص داده كه در آية  25واژة

حديد به معناي آهن به كار رفته است (ابن عاشور ،بی تا .)320 :گفتني است اين واژه جمع ًا  6بار
در قرآن كريم آمده است (اسراء ،آیة 50؛ كهف ،آیة 96؛ حج ،آیة 21؛ سبأ ،آیة 10؛ ق ،آیة 22؛ حديد،

آیة  )25اما در آن آيات اشاره به اهميت و منافع اين فلز نشده ،در صورتي كه در سورة حديد،

اهميت آهن و موارد كاربرد دفاعي آن مطرح شده است (قرطبي1364 ،ش.)191 :

مسبحات است .در ميان اين گروه ،پنج سورة
سورة حديد دومين سوره از سور هفتگانة ّ

يك در ميان در جزء بيست و هشتم قرآن كريم قرار گرفته و تمامي آنها تقريب ًا اواخر بعثت

پيامبر اكرم(ص) در شهر مدينه نازل شده اند (سيوطي1425 ،ق )77 :تناسبات خاصي با يكديگر

دارند ،به گونهاي كه برخي مفسران ،اين پنج سوره را مسبحات خمس دانستهاند كه با سورة
حديد آغاز و به سورة تغابن ختم شده است (ابوالفتوح رازی1408 ،ق :قرطبی1364 ،ش.)235 :

موضوع سورة حديد مانند ساير سورههاي مدني بيان احكام شرعي متعلق به عقيده،

ايمان ،جهاد و انفاق در راه خدا و متذكر شدن فتنههاي دنيا ،بيان اصول و احكام اسالمي،

پرده برداري از نقشههاي منافقان و همچنين شريعتهاي انبيا در زندگي خصوصي و عمومي
است (زحيلي1418 ،ق .)310 :غرض اين سوره «تحريك و تشويق مؤمنان به انفاق در راه

خداست (حديد ،آیه های 7و ...)10در تشويق مردم به اين عمل همين بس كه انفاق مردم را
قرض دادن آنان به خداي عزوجل دانسته .نيز وعده داده كه در عوض انفاقشان اجري كريم

و بسيار زياد به آنان عطا كند (حديد ،آیة  .)18در انتهاي سوره اشاره كرده به اينكه منشأ اين
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يسبح آغاز شده است .اين سورهها كه به طور متوالي و
سبح يا ّ
 59،61،62 ،57و  64با فعل ّ
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انفاق تقوا و ايمان به رسول(ص) است و اثرش آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از رحمت
و مالزمت با نور و بلكه ملحق شدن به صديقين و شهدا در نزد خداي سبحان است»(حديد،

آیة 28؛ طباطبايي1374 ،ش.)292 :

سورة حديد دعوتنامهاي است براي جماعت مسلمين تا حقيقت ايمان را در درون خویش

تحقق بخشند (قطب1412 ،ق .)3475 :در اين سوره قضية ايمان به خدا و رسول(ص) ريشهدار

شده ،به آن فرمان داده شده و بر آن اساس تربيت شده است و آن دسته از معاني كه به

ايمان به خدا و رسول ميانجامد در آن ذكر شده است (حوي1414 ،ق-1993م .)5806 :بنابراين
محورهاي اصلي سورة حديد عبارت است از تسبيح ،توحيد ،اسماءالحسني ،ايمان به رسالت

و انفاق .فضل الهي نيز در دو آية  28و  29مجموع ًا پنج بار آمده و عبارت پاياني اين سوره
« َو هَّ ُ
ظيم» است.
الل ُذو الْف َْض ِل الْ َع ِ
34

حشر
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سورة حشر پنجاهو نهمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة مجادله و قبل از سورة

ممتحنه قرار گرفته است .اين سوره داراي  3ركوع است و  24آيه و  445كلمه و 1913

حرف دارد (ابوالفتوح رازي1408 ،ق .)94 :سورة حشر از نظر ترتيب نزول ،پانزدهمين سورة نازل
شده در شهر مدينه است (زركشي1422 ،ق )250 :كه طبق روايتهاي مختلف در رديفهاي  98تا

 102جاي گرفته (سيوطي1425 ،ق39-37 :؛ طباطبایي1374 ،ش322 :؛ ابن عاشور ،بی تا )57 :و بنابه

روايت مشهور صدمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة بي ّنه و قبل از سورة نصر بر

پيامبر اكرم(ص) نازل شده (زركشي1422 ،ق250 :؛ طباطبايي1374 ،ش )322 :و نزول آن در پي

اخراج بنيالنضير از سرزمينشان در سال چهارم هجري (طبري1412 ،ق )20 :و پس از جنگ

احد و قبل از جنگ احزاب بوده است (واحدي1411 ،ق.)436 :

سورة حشر را همگان مدني دانستهاند (زركشي1422 ،ق .)250 :اين سوره به نام حشر

مشهور است و پيامبر اكرم(ص) آن را به اين نام خوانده است (ابن كثير دمشقی1419 ،ق.)86 :

مقر آنها
اين نام از آية  2اين سوره گرفته شده است .حشر يعني بيرون كردن جماعت از ّ

به جنگ و مانند آن (راغب اصفهاني1412 ،ق .)237 :معناي حشر در اين سوره ،اخراج توأم با

جمعكردن است (قرشي1371 ،ش .)57 :ابنعباس اين سوره را با توجه به شأن نزولش سورة

«بنيالنضير» ناميده است (ابن كثير دمشقی1419 ،ق86 :؛ ابن عاشور ،بی تا .)56 :آيات 2تا17

سوره به نقل جريان بنينضير پرداخته است .آنان همان يهودياني هستند كه عهدشان را با
پيامبر اكرم(ص) شكستند ،بنابراین نبياكرم(ص) آنان را از مدينة منوره اخراج كرده است

(زحيلي1418،ق.)435 :

سورة حشر سومين سوره از سور هفتگانة مسبحات است كه با تسبيح خداي عزيز و

حكيم آغاز شده و با همين تسبيح نيز پايان يافته است ،با اين تفاوت كه شروع سوره با فعل
يسبح است .اين امتياز انحصاري سورة حشر در گروه
سبح و پايان آن با فعل مضارع ّ
ماضي ّ
سور مسبحات و شايد هم در تمامي قرآن است كه ابتدا و انتهاي سوره يكسان است.

بيشتر آيات «سورة حشر اشاره به داستان يهوديان بنيالنضير دارد كه به خاطر نقض

پيماني كه با مسلمين بسته بودند محكوم به جالی وطن شدند و نيز به اين قسمت از داستان
پيمان كنيد ،شما را ياري ميكنيم ،ولي همين كه ايشان نقض پيمان كردند ،منافقين به

وعدهاي كه داده بودند وفا نكردند .در ضمن اين اشارات مطالبي ديگر نيز در اين سوره آمده

و از آن جمله مسئلة غنيمت بنيالنضير است» (طباطبايي1374 ،ش.)411 :

شايان ذكر است كه هدف از بيان داستان بنيالنضير در سورة حشر معرفي و شناساندن

خداي عزوجل و افعال و اسمای حسناي اوست .بنابراین هدف و محور اصلي اين سوره

معرفت خداي عزوجل است و اولين گام در راه اين معرفت ،ايمان به اوست (حوي1414 ،ق-

1993م )5812 :و در پي آن ،دعوت مؤمنان به تقوا ،خشوع و تفكر در تدبير خداي حكيم كه
اين دعوت با تسبيح ابتدایي سوره هماهنگ است (قطب1412 ،ق.)3521 :

از جمله آيات برجستة اين سوره ،هفت آية آخر آن است (آیه های  18تا  )24كه «خداي

سبحان در آنها بندگان خود را دستور ميدهد ،از طريق مراقبت نفس و محاسبة آن ،آمادة

ديدارش شوند و عظمت كالم و جاللت قدر خود را در قالب بيان عظمت ذات مقدسش و

سورهشناسي مسبّحات

اشاره دارد كه سبب نقض پيمانشان اين بود كه منافقان به ايشان وعده دادند كه اگر نقض
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اسمای حسنا و صفات عليائش بيان مينمايد» (طباطبايي1374،ش.)412 :

صف

سورة صف شصت و يكمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة ممتحنه و قبل از

سورة جمعه قرار گرفته است .اين سوره داراي 2ركوع است و  14آيه و  221كلمه و 900

حرف دارد (ابوالفتوح رازي1408 ،ق .)174 :از نظر ترتيب نزول ،بيست و سومين يا بيست و

پنجمين سورة نازل شده در شهر مدينه محسوب می شود (زركشي1422 ،ق )251 :كه طبق

روايتهاي مختلف در رديفهاي 108تا110جاي گرفته است (سيوطي1425 ،ق38 :؛ طباطبايي،

1374ش )323 :و بنا به روايت مشهور صد و هشتمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة
تغابن و قبل از سورة فتح ،بعد از جنگ احد بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است (ابن عاشور،

بی تا.)155 :
36

سورة صف سورهاي مدني است (زركشي1422 ،ق251 :؛ طوسي ،بی تا590 :؛ سيوطي1425 ،ق:

فصلنامة فدك

 )38اما برخي از مفسران اين سوره را مكي پنداشتهاند (ابوالفتوح رازي1408 ،ق174 :؛ فخرالدین

رازي1420 ،ق .)526 :مشهورترین نام این سوره ،صف است (زحيلي1418 ،ق )534 :زيرا در آيات
آغازين آن (آیة  )4این واژه بهكار رفته است« :إِ َّن هَّ َ
ي َسبيلِ ِه َص ًّفا
ون ف 
الل ُيحِ ُّب ال َّ َ
ذين ُيقاتِ ُل َ

وص» .نام ديگر سورة صف ،سورة حواريين است (سيوطي1425 ،ق.)148 :
َك َأن َُّه ْم بُ ْن ٌ
يان َم ْر ُص ٌ

اين وجه تسميه از آن جهت است كه در آية آخر اين سوره ،سخن از حواريون به ميان آمده

است كه ياران خاص حضرت عيسي (ع) بودند .همچنين ،به سورة عيسي (ع) نيز مشهور

شده است (طبرسي1360،ش388 :؛ ابوالفتوح رازي1408 ،ق )174 :و اين نام ،به جهت ياد كردن از
حضرت عيسي در آيات  6و 14اين سوره است.

در بیان سبب نزول سورة صف آمده است که عبداهلل بن سالم گويد :من و چند نفر از

ياران رسول خدا(ص) نزد ايشان نشسته بوديم و ميگفتيم ،اگر ميدانستيم كدام عمل نزد
خداوند تبارك و تعالي بهتر است ،آن را انجام ميداديم .خداوند آيات سورة صف را نازل و

پيامبر(ص) آن را براي ما تالوت کرد (واحدي1411،ق.)446 :

سورة صف از يك مقدمه و سه مقطع تشكيل شده است .آية اول ،مقدمة آن و سه مقطع
ذين آ َم ُنوا» آغاز شده است (حوي1414 ،ق-1993م.)5876 :
ديگر هر كدام با عبارت «يا أَيُّ َها ال َّ َ
محور اين سوره و موضوع آن جهاد با دشمنان ،تشويق به فداكاري در راه خداي متعال و
بيان پاداش بزرگ مجاهدان است (زحيلي1418 ،ق .)535 :به عبارت ديگر« ،اين سوره مؤمنين

را ترغيب و تحريك مينمايد تا در راه خدا جهاد نموده با دشمنان دين او كارزار نمايند و

خبر ميدهد كه اين دين نوري است درخشان ،از خداي سبحان كه كفار از اهل كتاب

ميخواهند آن را با دهان خود خاموش كنند ،ولي خدا نور خود را تمام ميكند ،هر چند كه

كافران كراهت داشته باشند و دين خود را بر تمامي اديان غلبه ميدهد ،هر چند كه مشركين

نخواهند ،و اين پيامبري كه به او ايمان آوردهاند ،فرستادهاي است از جانب خداي سبحان ،او
را فرستاده تا هدايت باشد ،و دين حق را به شما برساند ،اين همان است كه عيسيبنمريم

بنياسرائيل را به آمدنش بشارت داد» (طباطبايي1374،ش.)502 :
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سورة جمعه ،شصت و دومين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة صف و قبل از

سورة منافقون قرار گرفته است .اين سوره داراي  2ركوع است و  11آيه و 180كلمه و920

حرف دارد (ابوالفتوح رازي1408 ،ق .)190 :در ترتيب نزول ،بيست و چهارمين سورة نازل شده
در شهر مدينه است (زركشي1422،ق )251 :كه طبق روايتهاي مختلف ،در رديفهاي  106تا

 109جاي گرفته (سيوطي1425 ،ق 39-38 :؛ ابن عاشور ،بی تا )184 :و بنا به روايت مشهور ،صد

و هشتمين سورة قرآن كريم است (طباطبايي1374 ،ش )323 :كه بعد از سورة صف و قبل از

سورة تغابن بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است (زركشي1422 ،ق .)251 :در بيان سبب نزول
سورة جمعه نقل شده که جابربن عبداهلل ميگويد :ما روز جمعه با رسول اهلل(ص) در مسجد

بوديم .كاروان تجارتي كه طعام حمل ميكرد رسيد .مسلمانان از مسجد براي تماشاي آن
خارج شدند و فقط دوازده نفر نزد پيامبر(ص) باقي ماندند .پس سورة جمعه نازل شد (واحدي،

1411ق.)449 :

سورهشناسي مسبّحات

جمعه

سورة جمعه را همگان مدني دانستهاند (قرطبي1364 ،ش 68 :؛ زركشي1422 ،ق )251 :و

سياق آيات و سبب نزول آن نيز بيانگر همين مطلب است (سيوطي1425 ،ق )45 :اما برخي

از مفسران آن را در شمار سورههاي مكي ذكر كردهاند (طبري1412 ،ق1872 :؛ ابوالفتوح رازي،
1408ق.)190 :

تنها نام اين سوره ،جمعه است .وجه تسمية اين نام ،وقوع لفظ جمعه در آية  9اين سوره

است كه در آن خداي تعالي مسلمين را براي حضور در نماز جمعه فرا ميخواند (زحيلي،

1418ق .)560 :گفتني است نام جمعه قبل از اسالم در ميان اعراب رواج نداشته و بعد از اسالم
هفتمين روز هفته به اين نام خوانده شده است (ابن عاشور ،بی تا.)183 :

سورة جمعه پنجمين سوره از سور هفتگانة مسبحات است كه در قرآن كريم بالفاصله بعد

از سورة صف قرار گرفته و مطابق برخي از روايات ،نزول اين دو سوره نيز پي درپي بوده است
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پيامبر اكرم(ص) و امتيازات قرآن كريم است .در اين سوره از امتيازات رسول اكرم(ص)،

فصلنامة فدك

(زركشي1422 ،ق .)251 :همان گونه كه ذيل سورة اسراء آمده ،محور سور مسبحات ،مقامات

آن حضرت بر جهانيان دارد و در ادامه ،ايشان معلم حكمت و تعاليم قرآن معرفي شده اند

جهاني بودن رسالت ايشان و منت و فضلي صحبت شده كه خداي تعالي به وسيلة نبوت

(آیههای  2تا  )4و با بيان مثالي از حال يهوديان در برخورد با تورات ،مسلمانان به عملكردن
به تعاليم قرآن فراخوانده شده اند (آیة .)5

این سوره با اشاره به تسبيح تمامي موجودات آسمانها و زمين براي خداوندي آغاز شده

مي
كه ملك و قدوس و عزيز و حكيم است و ذيل اين آيه ،بعثت پيامبري را از ميان مردم اُ ّ
براي انجام برنامهاي در چهار ماده بيان می کند :الفَ « .ي ْت ُلوا َعلَ ْي ِه ْم آياتِ ِه» بُ « .ي َز ِّكي ِه ْم»
ِتاب» تَ « .والْحِ ْك َمهًَْ»« .اين برنامة چهارمادهاي تجلي همان چهار صفت
پَ « .و ُي َعلِّ ُم ُه ُم الْك َ

ذكرشده در آية نخست است ،به اين ترتيب كه با شناخت آيات خدا مالكيت او آشكار ميشود

و تزكية نفس ،انسان را به خداوند قدوس نزديك ميسازد و با تعليم كتاب و قوانين الهي،

عزتش آشكار ميگردد و با آموزش حكمت ،حركت به سوي خداي حكيم ميسر ميگردد»
(بازرگان1372 ،ش.)195 :

در آيات سورة جمعه «رسول اكرم(ص) معلم كتاب و حكمت معرفي شده است و به

همين منظور كتاب خدا و معارف دينش را به بهترين وجه بر آن مردم ا ّمي و تمام افرادي كه
به آنان ملحق ميشوند و نسلهاي بعد از آنان تحميل ميگرداند (آیه های  2و  .)3در اين آيات

تشريع دين و انزال كتب آسماني و بعثت رسوالن ...همهاش فضلي و منتي از جانب خداي

تعالي شمرده ميشود ...و در ادامة آيات امت مسلمان را هشدار ميدهد كه مبادا مانند يهود

باشند كه خدايتعالي ،تورات را بر آنان تحميل كرد ،ولي آنان به معارف آن معتقد نگشتند

و به احكامش عمل ننمودند» (طباطبايي1374 ،ش .)533-530 :پس خبر از ادعاي يهوديان

ميدهد كه خود را اوليای خدا ميدانند و اين ادعا را رد ميكند .در آخر نيز متذكر ميشود

كه مرگ حقيقتي است كه در نهايت همگان را درمييابد (آیه های  6تا  .)8بنابراین ميتوان

گفت يكي از مهم ترين محورهاي سورة جمعه بيان صفات پيامبر ا ّمي است كه خداوند او را
رحمهًًْ ل ِلعالمين قرار داد (مراغي ،بی تا.)104 :

اما محور اصلي اين سوره آيات پاياني آن است (قطب1412 ،ق3563 :؛ طباطبايي1374 ،ش:

و اعالن ميدارد كه نماز جمعه از شعائر معظم خداست كه تعظيم و اهتمام به امر آن ،هم
دنياي مردم و هم آخرت آنان را اصالح مينمايد» (طباطبايي1374،ش .)530 :بنابراين غرض و

محور اصلي سوره ،تحذير از تخلف از نماز جمعه است و امر به ترك اموري كه انسان را از

اين نماز باز ميدارد (ابن عاشور ،بی تا.)185 :

تغابن

سورة تغابن ،شصت و چهارمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة منافقون و قبل از

سورة طالق قرار گرفته است .اين سوره داراي دو ركوع است و  18آيه و 241كلمه و1070

حرف دارد (ابوالفتوح رازي1408 ،ق .)239 :در ترتيب نزول ،بیست و پنجمین سورة نازل شده
در شهر مدينه است (زركشي1422 ،ق )251 :كه طبق روايتهاي مختلف ،در رديفهاي  107تا

109جاي گرفته (سيوطي1425 ،ق39-38 :؛ ابن عاشور ،بی تا )197 :و بنا به روايت مشهور ،صد و

سورهشناسي مسبّحات

530؛ بقاعي1415 ،ق )590 :كه در اين آيات «مسلمين را به حضور در نماز جمعه فرا ميخواند
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نهمين سورة قرآن كريم است كه بعد از سورة جمعه و قبل از سورة فتح بر پيامبر اكرم(ص)
نازل شده است (سيوطي1425 ،ق38 :؛ طباطبايي1374 ،ش.)323 :

سورة تغابن در قول اكثريت مدني است (قرطبي1364 ،ش131 :؛ زركشي1422 ،ق )251 :اما

برخي آن را مكي دانستهاند (ابوالفتوح رازي1408 ،ق239 :؛ بازرگان1372 ،ش .)551 :سيوطي تنها

آيات آخر آن را مكي ميداند (سيوطي1425 ،ق )54 :اما عالمه طباطبایي با توجه به سياق
سوره ،بر مدني بودن تمام آيات آن تأكيد کرده است (طباطبايي1374 ،ش .)592 :تنها نام اين

سوره ،تغابن است و وجه تسمية آن وقوع اين لفظ در آية  9است .لفظ تغابن تنها يك بار در

قرآن كريم آمده و يكي از نامهاي روز قيامت است (انيس1367 ،ش .)644 :علت اين نام براي

روز قيامت اين است كه همه چيز برخالف مقدارش در دنيا ،براي انسانها آشكار ميشود

(راغب اصفهاني1412 ،ق.)602 :
40

يسبح آغاز شده است .به عبارت ديگر ،سورة تغابن ،آخرين سوره از پنج سورة متوالي
مضارع ّ

فصلنامة فدك

سورة تغابن ،ششمين سوره از سور هفتگانة مسبحات است كه مانند سورة جمعه با فعل

فعل مضارع ُي َس ِّب ّح است .همچنين اين سورههاي متوالي با دو نام از اسمای حسناي الهي

مسبحات است كه آغاز آنها سورة حديد ،با فعل ماضي َس َّب َح و پايان آنها سورة تغابن ،با
ّ

كيم» در سورة حديد آغاز شده و به اين دو نام در پايان سورة تغابن ختم
يعني «الْ َعزي ُز الْ َح ُ
شده است .عالمه طباطبایي سورة تغابن را از نظر سياق و نظم شبيه به سورة حديد دانسته

است و بيان ميدارد كه گويا اين سوره خالصة سورة حديد است .همچنين ايشان محور

موضوعي هر دو سوره را تشويق و تحريك مؤمنان به انفاق در راه خدا ميداند (طباطبايي،
1374ش.)591 :

سورة تغابن از آن جهت كه به امور اعتقادي پرداخته ،بسيار شبيه سورههاي مكي است

(قطب1412 ،ق 3583 :؛ زحيلي1418 ،ق .)616 :اين سوره با بيان برخي اسمای حسناي الهي كه

به جالل و قدرت و علمش متصل ميشود ،آغاز و در ادامه به خلقت انسان و تقسيم او به

دو دستة مؤمن و كافر اشاره کرده است (آیه های  1و  .)2سپس به انذار كفار پرداخته است

و آنچه كه امتهاي گذشته مرتكب آن شدند ،از جمله تكذيب پيامبران به خاطر بشر بودن

آنان و همچنين انكارشان نسبت به معاد را متذكر می شود .سپس درصدد پاسخگويي به

آنان برمی آید و از حق بودن قيامت و جزاي اعمال خبر می دهد (آیه های  5تا  .)7ابن عاشور

هدف از بيان آيات مواضع كفار در مقابل پيامبران گذشته و انكار معاد را تسالي خاطر رسول

خدا(ص) می داند ،از اين جهت كه اصرار آنان بر كفر ،ضرري به ايشان نميرساند (ابن عاشور،
بی تا.)119 :

سورة تغابن داراي دو مقطع است .مقطع اول (از ابتداي سوره تا آية  )13ساختاري است

كه عقيده را بنيانگذاري مي کند و به اسلوب سور مكي است و حقيقت ارتباط ميان خالق

سبحان و اين هستي را كه آن را آفريده بيان ميدارد .اما فقرة دوم (از آية  14آغاز می شود)

مانند سورههاي مدني مؤمنان را خطاب قرار ميدهد تا آنان را به انفاق تشويق و از فتنههاي
اموال و اوالد بازدارد (قطب1412 ،ق.)3583 :

بنابراین« ،غرض اصلي سورة تغابن او ًال تشويق و تحريك مؤمنان به انفاق در راه

خداست ،ثاني ًا اينكه ناراحتيها و تأسفهايي كه در اثر هجوم مصائب در دلهاشان نشسته

مشقاتي را متحمل ميشوند ،همه به اذن خداست ...و آيات ابتدایي سوره نيز جنبة مقدمه
و زمينه چيني براي بيان همين غرض را دارد و هشداري بر اطاعت از فرامين خدا و رسول

گراميش است» (طباطبايي1374،ش.)591 :
اعلي

سورة اعلي هشتاد و هفتمين سورة قرآن كريم است كه ميان دو سورة طارق و غاشيه

جاي گرفته است .اين سوره داراي يك ركوع است و  19آيه و 72كلمه و 271حرف دارد

(ابوالفتوح رازي1408 ،ق .)232 :در ترتيب نزول ،هفتمين سورة مكي است كه پس از سورة

تكوير و قبل از سورة ليل بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است (زركشي1422 ،ق249 :؛ سيوطي،

1425ق .)39-38 :اين سوره در برخي روايات ديگر هشتمين سورة مكي ذكر شده است (ابن

عاشور ،بی تا )240 :اما زركشي همان قول اول را آورده است.
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سورة اعلي را همگان مكي دانستهاند (ابن كثير1419 ،ق )371 :با وجود اين ،برخي از

مفسران به لحاظ دو آية 14و  15كه به زكات فطره و نماز عيد فطر تفسير شدهاند ،تنها
صدر سوره را ّ
مكي و ذيل آن را مدني پنداشتهاند (طبرسي1360 ،ش15 :؛ طباطبايي1374 ،ش:

 .)439روايتي نيز از قول ضحاك در برخي تفاسير آمده كه تمام اين سوره را مدني ميداند
«س ُن ْق ِرئ َ
ُك» در اين سوره ،شاهدي بر مكي بودن آن است
(طبرسي1360،ش ،)15 :اما وجود آية َ
(ابن عاشور ،بی تا .)240 :همچنين زركشي آيات 14و  15اين سوره را در حكم آياتي می داند كه

نزول آن قبل از حكم بوده (ص ،)32بنابراين مكي بودن تمام اين سوره مورد تأييد است.

«س ِّب ِح ْاس َم َرب ِّ َ
ك
اين سوره اعلي ناميده شده ،زيرا آغاز آن با اين آية كريمه استَ :
الأْ َ ْعلَى» .در اين آيه خداي متعال با تمام صفات تمجيد و تعظيم توصيف شده است (زحيلي،

«سبح» مشهور بوده است
1418ق .)562 :همچنين اين سوره در سنت و ميان صحابه به سورة ّ

(ابن عاشور ،بی تا240 :؛ بقاعي1415 ،ق .)393 :گفتنی است واژة اعلي مشتق از ُعل ّو به معناي
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(راغب اصفهاني1412 ،ق.)584 :

سورة اعلي آخرين سور ه از مجموعة هفت سورهاي مسبحات ،در ترتيب تالوت و نخستين

سورة آن مجموعه در ترتيب نزول است .به اعتقاد لسانی فشارکی«محور موضوعي سورة

اعلي نيز همان محور موضوعي مشترك در مجموعة مسبحات است كه عبارت از مقامات
پيامبر اكرم(ص) و امتيازات قرآن كريم است و در اين سوره ،كيفيت خاص آماده سازي

حضرت محمدبن عبداهلل(ص) براي به انجام رساندن رسالت جهاني اسالم در پرتو عنايت

خاص پروردگار و چگونگي ثبت و ضبط حروف و كلمات و عبارات قرآني در قلب آن حضرت
و جاري شدن كالماهلل بر زبان پيامبر اكرم(ص) مورد نظر بوده است كه به رغم وحدت

مضامين كتب آسماني و اتحاد دعوت همة رسوالن الهي آن كيفيت خاص و آنگونه از تلقين

و تلقي وحي ،براي هيچ يك از پيامبران پيشين و در مورد هيچ يك از ديگر كتب آسماني
سابقه نداشته است» (موسوی بجنوردی1380 ،ش :ج ،8ص.)401

آهنگ انتهایي تمامي آيات در سورة اعلي حرف الف است و از اين جهت شبيه سورة

اسراء است.

سورة اعلي در حقيقت عصارة مكتب انبيا و دعوت پيامبران است .اين سوره با امر به

تسبيح آغاز ميشود و بيان می کند كه تسبيح برترين نوع از انواع عبادت است (حوي،

1414ق-1993م« .)6483 :در آيات سورة اعلي به توحيد خداي تعالي امر شده ،توحيدي كه

اليق به ساحت مقدس او باشد و نيز به تنزيه ذات متعاليهاش از اينكه نام مقدسش با نامي
ديگر ذكر شود ،يا چيزي كه بايد به او مستند شود به غير او نسبت دهند ،مث ً
ال كسي ديگر را
در خلقت و تدبير و رزق شريك او بدانند ،و به رسول خدا(ص) وعدة تأييد ميدهد ،تأیيد به
وسيلة علم و حفظ و نيز وعده ميدهد كه او را از آسانترين طريق و مناسبترين راه ،موفق

به تبليغ و دعوت بفرمايد» (طباطبايي1374 ،ش.)438 :
اصول دين در سور مسبحات

آيات سور مسبحات گوياي اصول پنجگانة دين است.

در سورة اسراء آغاز و پايان سوره گوياي اصل توحید است .عالوه بر آن ،آيات متعددي
تجع ْل َم َع هَّ
اللِ إِلَ ًها اخَ َر» (« ،)22،39أَلاَّ تَ ْع ُب ُدواْ إِلاَّ إِ َّيا ُه» (َ « ،)23و َكفَى ب ِ َرب ِّ َ
ك
چون «ال َ
َوكِيلاً» ( )65و همچنين تسبيحات مكرري كه مجموع ًا هفت بار در اين سوره آمده ،از جمله
آيات بيانگر اصل توحيد است.

در سورة حدید ،آغاز و پايان سوره ،گوياي اصل توحید است .در تأكيد بحث ،توجه به

مقدمة توحيدي سوره يادآوري ميشود كه شش آية اول آن را تشكيل ميدهد و در تمام
قرآن بينظير است.

در سورة حشر ،آغاز و پايان سوره ،گوياي آن است« .توحيد ذاتي و صفاتي ،همچنين كلية

اعمال در اين سوره به خداوند نسبت داده شده است :يعني توحيد افعالي (آياتي چون ،3 ،2

 )7 ،6از اين دسته اند» (بازرگان1372 ،ش .)180 :عالوه بر آن ،در اين سوره مجموع ًا بیست و
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نه بار ،لفظ جاللة اهلل و بیست و چهار نام از اسمای حسناي الهي آمده است كه در اين ميان

نام عزيز سه بار به كار رفته (آیه های  23 ،1و  )24كه بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده

است .گفتني است اين نام تقريب ًا در تمامي آيات سورة حشر تجلي يافته و بيانگر اين مطلب

است كه ماجراي اجالی وطن بنيالنضير و رسوايي آنان يكي از مظاهر عزت الهي است

(طباطبایي1374 ،ش 413 :و .)419

در سورة صف ،آغاز سوره بيانگر اصل توحید است .در اين آيه تسبيح تمامي آسمانها و

زمين براي خداي سبحان را ذکر می کند و خداي متعال را داراي دو صفت عزت و حكمت

الهي می داند.

در سورة جمعه ،آغاز سوره بيانگر این اصل است .اين سوره تسبيح تمامي موجودات

آسمانها و زمين براي خداي سبحان را خاطر نشان و خداي متعال را به چهار صفت ملك،
قدوس ،عزيز و حكيم توصيف می کند .عالوه بر آن ،در آية سوم با تكرار دو صفتعزيز و
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حكيم بر اين اسمای حسناي الهي تأكيد شده و در آية چهارم ،با اشاره به فضل الهي ،خداي
تعالي ذوالفضل العظيم ناميده شده است .سورة جمعه با عبارت « َو هَّ ُ
قين» ختم
الل خَ ْي ُر ال َّرا ِز َ
شده است.

در سورة تغابن ،آيات آغازين سوره ،يعني آيات اول تا چهارم با بيان تسبيح و حمد الهي

و اسمای حسنايي چون قدير ،بصير و عليم به اين اصل اشاره دارد .در اين آيات ،همچنين
خلقت و صورتگري انسانها نيز بيان شده است .عالوه بر آن در آية چهارم سوره ،از مشتقات

علم ،سه بار در قالب كلمات عليم و يعلم آمده و بر علم الهي بر اعمال و افكار انسانها تأكيد
شده است .در آية سيزدهم نيز يكي از آيات عظيمالشأن « هَّ ُ
الل ال إِل َه إِ َّال ُه َو» آمده و مؤمنان
امر به توكل به خداي يكتا شده اند و در نهايت ،سورة تغابن با بيان اسمای حسناي الهي

پايان يافته است.

در سورة اعلی ،آيات اول تا پنجم سوره ،بعد از امر به تسبيح خدايتعالي ،هفت توصيف

از پروردگار متعال بيان می شود كه عبارت اند از ربوبيت ،عل ّو ،خلقت ،تسويه ،تقدير ،هدايت
و روياندن گياهان .عالوه بر آن ،آية هفتم سوره گوياي علم الهي به آشكار و نهان است و

تمامي آيات مذكور ،اصل توحيد را بیان می کنند.
نبوت

در سورة اسراء آيات فراواني گوياي مقامات رسولاكرم(ص) و جنبة رسالت ايشان و در

محورهاي سوره آمده است .آیات آغازين سوره به نبوت حضرت موسي(ع) و حضرت نوح

(ع) اشاره می کند (آیه های  2و  )3و مشتقات رسول كه در اين سوره ده بار آمده ،تأكيد بر

اصل نبوت است .براي نمونه آيات  93تا  95سورة اسراء به واژة «رسوال» ختم شده كه در
تمام قرآن بينظير است.

در سورة حدید ،يك بار واژة نبوت (آیة  )26و ده بار مشتقات كلمة رسول آمده است و

سراسر سوره لبريز از آياتي است كه مؤمنان را به ايمان واقعي به رسول خدا(ص) دعوت

ميكند .توجه به عظمت مقام رسول خدا(ص) در آيات  9 ،8 ،7و  28اين سوره نمايان است،
زيرا ايمان به پيامبر اكرم(ص) بالفاصله پس از ايمان به خدا مطرح شده است .همچنين

نام پيامبراني چون حضرت نوح ،ابراهيم و عيسي عليهم السالم و مقام اولوالعزم و صاحب
كتاب بودن هر سه اشاره شده و در آية بعد بر ايمان مجدد به پيامبر گرامي(ص) تأكيد شده

است.

در سورة حشر ،با توجه به شأن نزول سوره ،در بيشتر آيات آن ،اصل نبوت ظهور كامل

دارد .در تأييد اين مطلب ،كاربرد مشتقات واژة رسول است كه در مجموع هفت بار (آیه های

 7 ،6 ،4و  )8در اين سوره آمده است .مهم ترين آيه در بيان اصل نبوت ،حكم كلي واليت

تشريعي رسول خدا(ص) در آية  7است (طبرسي1360،ش .)32 :گفتني است در سورة حشر

نقش رسول خدا(ص) از بعد واليت در امور امت ،به خصوص مسئلة جنگ و رهبري سياسي

جامعه مورد توجه قرارگرفته است .آنچه توصيه شده اطاعت از خدا و رسول در اين گونه
امور (آیة  )7و عدم عصيان و سرپيچي و درافتادن با ايشان است (حشر ،آیة 4؛ بازرگان1372،ش:

.)177
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در آيات  21 ،19و  25جمع كلمة رسول يعني «رسل» به كار رفته و در آيات  26و  27به
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در سورة صف ،آيات  5و  6اشاره به نبوت حضرت موسي(ع) و حضرت عيسي (ع) دارد و

همچنين بشارت پيامبري حضرت رسول اكرم(ص) در آية  6داده شده است .خداوند در آية ،9

رسول گرامياش را مظهر هدايت دانسته و وعده داده است كه دينش را بر ساير اديان الهي

غالب گرداند و در آية  ،11پس از ايمان به خدا ،مسلمانان را به ايمان به رسول اكرم(ص) و
جهاد در راه خدا دعوت کرده و پاداش اين ايمان را آمرزش گناهان و داخل شدن در بهشت

جاودان و مسكنهاي خوش در آن مكان و در نهايت حاصل همة اين اعمال را «فوز عظيم»

دانسته است (صف ،آیة .)12

سورة جمعه ،آیات دوم تا چهارم به اين اصل پرداخته و نعمت نبوت پيامبر اكرم(ص) را

بر جهانيان منت و فضلي از جانب خدايتعالي دانسته است.

سورة تغابن ،آية ششم اشاره به رسالت انبيای گذشته و معجزات آنان کرده و آيات هشتم

و دوازدهم ،به ايمان به رسول اكرم(ص) و اطاعت از ايشان فرمان داده و نبي اكرم(ص)

46

«ر ُسول ِ َنا» تكريم کرده و وظيفة ايشان را تنها ابالغ رسالت دانسته است (تغابن،
را با خطاب َ
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آیة.)12

سورة اعلي ،عالوه بر آيات ششم تا هشتم كه نبياكرم(ص) را خطاب قرار داده است و به

ايشان وعدة تأييد به وسيلة علم و حفظ ميدهد و نيز وعده ميدهد كه ايشان را از آسانترين
طريق و مناسبترين راه موفق به تبليغ و دعوت بفرمايد ،در آيات 16و 17عصارة دعوت

پيامبران الهي را بيان ميدارد و در آيات پاياني سوره نيز به كتابهای آسماني پيامبران
گذشته اشاره میکند و وحدت رسالت تمامي پيامبران الهي از ابراهيم (ع) تا موسي (ع) را
بيان ميکند و با اين تعبيرات اصل نبوت در اين سوره نيز به اثبات ميرسد.
عدل

در سورة اسراء داستان بنياسرائيل در آيات آغازين و پاياني اشاره به فساد آنان در زمين

و درنتيجه عذابها و آوارگيهايي كه دچار آن شدند ،گوياي عدل الهي است .عالوه بر آن،

آيات  14و  15انسان را مسئول اعمال خو د بيان ميكند .همچنين آياتي كه اشاره دارد به

اينكه خداوند بيجهت انسانها را عذاب نميكند و با ارسال پيامبران حجت را بر بندگانش

تمام ميكند (آیة  )59و آنچه بندگان در دنيا و آخرت به آن دچار ميشوند در نتيجة اعمالشان
است (آیههای  )36 ،25 ،19تمام ًا اشاره به عدل الهي دارد.

در سورة حدید ،عدل الهي در آية  10مطرح شده و اجر سبقت گيرندگان به انفاق بيش

از بقيه بيان ميشود .مهم تر از آن ،آية  25است كه هدف از بعثت پيامبران و ارسال رسل

و انزال كتب را اقامة قسط و عدل بيان ميكند .در اين آيه دو واژة ميزان به معناي ترازو و
قسط ،معادل عدل و انصاف آمده و خود گوياي تمام مطالب در بيان اهميت عدل در اين
سوره است.

در سورة حشر ،تمامي سبب نزول سوره ،گوياي این اصل است زيرا اگر عدل الهي در

ميان نبود ،رسوايي يهوديان ،منافقان و دشمنان رسول خدا(ص) اتفاق نميافتاد .همچنين

آية 20كه مساوی نبودن دوزخيان و بهشتيان را بيان ميدارد گوياي عدل الهي است.

در سورةصف ،آیة  5بيان شده كه بنياسرائيل ،حضرت موسي (ع) را اذيت و آزار کردند،

اين چنين به مسلمانان نيز هشدار میدهد كه اگر از فرامين رسولاكرم(ص) اطاعت نكنند

و به اذيت و آزار ايشان بپردازند ،از دين منحرف ميشوند (صف ،آیة 5؛ طباطبايي1374 ،ش:

 .)504همچنين آيات  11و  12نتيجة ايمان به خدا و رسول(ص) را غفران و بهشت و «فوز
عظيم» بيان کرده است .اينها همه بيانگر عدل الهي است و اینکه اعمال انسان بينتيجه

نخواهد ماند.

در سورة جمعه ،عدل الهی در آيات  5و  7سوره تلويح ًا آمده است ،به اين ترتيب كه با

مخاطب قرار دادن علمای يهود ،مسلمانان را متذكر ميشود كه اگر به احكام و آيات قرآن

عمل نكنند ،همچون يهوديان دچار گمراهي ميشوند .در آية  8نيز بيان شده است كه مرگ

همگان را درمييابد و هيچ گريزي از آن نيست .خود اين اصل نماد عدل الهي است كه
همگان در برابر آن برابرند.

سورة تغابن آيات  4تا  6گویای عدل الهی است ،زیرا به اين مطلب اشاره کرده كه كفار،
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درنتيجه دچار انحراف شدند و خداوند در اثر اين نافرماني ،دلهاي آنان را از حق برگرداند.
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پيامبران را تكذيب و معاد را انكار کردند ،به همين دليل فرجام بد كارشان را چشيدند .آية

 11نيز ميتواند بيانگر این اصل باشد ،زيرا عدل خداي تعالي اقتضا ميكند كه مؤمنان را
هدايت و كافران را گمراه کند.

سورة اعلي ،آيات  10تا  14بيانگر اين مطلب است كه نرم دالن به تذكرات رسول

خدا(ص) گوش فرا ميدهند و سنگدالن از او ميگريزند و به آتش خشم الهي دچار ميشوند

و در آن جاودانه خواهند ماند ،اما هر كس نفس خويش را پاكيزه گرداند ،به فالح و رستگاري
ميرسد .اين آيات از آن جهت كه پاداش اعمال انسانها را بيان ميکنند ،نماد عدل الهي اند.

اگر غير از اين بود انسانها انگيزهاي براي پاك زيستن و دوري از گناه نداشتند ،زيرا تفاوتي
ميان زندگي پاك و بيآاليش و زندگي سرشار از گناه وجود نداشت.
امامت

48

اس بِإِ َما ِم ِه ْم» (آیة  )71صريح ًا بیان
در سورة اسراء ،اصل امامت در آية « َي ْو َم نَ ْد ُعواْ ُك َّل ُأنَ ِ
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شده است (عروسی حویزی1415 ،ق193 :؛ طباطبايي1374،ش .)150 :گفتنی است در تفاسیر ذیل
این آیه ،روایات فراوانی ذکر شده است .از جمله در تفسیر قمی مشهدی آمده است ،امام

صادق(ع) فرمود :هر امتی را امام زمان خودش محاسبه می کند و ائمه دوستان و دشمنان
خود را از چهره هایشان میشناسند (1368ش.)384 :

سورة حديد ،آية  17اشاره به زمان ظهور حضرت مهدي(عج) دارد (عروسي حويزي،

يج َعل
1415ق .) 252 :همچنين ،طبق روايتي از امام صادق (ع) در آية  28سوره كه آمده « َو َْ
ون بِه» (همان و كليني رازي1383،ش« )28 :منظور از نوري
ون بِهِ» اَ ْي« :إِ َمام ًا تَ ْأتَ ُّم َ
ل َّ ُك ْم نُو ًرا تَ ْمشُ َ
كه با آن رفت و آمد كنيد ،امامي است كه به وي اقتدا كنيد» (طباطبايي1374 ،ش.)363 :

سورة حشر ،آية  7گوياي اصل امامت است ،از اين جهت كه امام صادق فرمودند« :اين

آيه دربارة ما نازل شد ،زيرا آنچه براي خدا و رسول(ص) است ،براي ما ميباشد و ما خویشان
پيامبر هستيم  ...و ما در راه ماندگانيم ،زيرا راه خدا به غير از طريق ما شناخته نميشود و

تمام امور براي ماست» (عروسي حویزی1415 ،ق278 :؛ بحراني1416 ،ق .)335 :بيشتر مفسران

نيز معتقدند منظور از «ذيالقربي» در اين آيه ،خويشان و دودمان رسول خدا(ص) است

(طباطبايي1374،ش507 :؛ بازرگان1372،ش.)418 :

در سورةصف ،به استناد برخي روايات ،آية  8به نور واليت اميرالمؤمنين علي(ع) و آية

 9به ظهور حضرت مهدي(عج) اشاره دارد (فرات كوفي1410،ق .)482 :همچنين آية  13وعدة
نصرت و پيروزي را بيان کرده و عبارت «نَ ْص ٌر م َِن هَّ
ريب» اشاره به فتح مكه و
اللِ َو َف ْت ٌح َق ٌ
قيام حضرت مهدي(عج) و فتح و ظهور ايشان دارد (عروسي حويزي1415 ،ق.)317 :

در سورة جمعه ،به استناد برخي روايات ،آيات  2و  4به اصل امامت اشاره دارد .از جمله

به نقل از ابنعباس آمده است :در آية دوم سورة جمعه ،منظور از «كتاب» قرآن است و
منظور از «حكمت» واليت علي بن ابيطالب(ع) است (فرات كوفي1410،ق .)483 :در ذيل آية

 4نيز به نقل از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آمده است اين آيه دربارة اميرالمؤمنين نازل

شده است (بحراني1416،ق.)72 :

در سورة تغابن ،ذيل آية  2از امام صادق (ع) روايت شده :خداوند ايمان خاليق را با

عالم ذ ّر و در صلب آدم .همچنين ذيل آية  8از امام باقر(ع) آمده است :منظور از نور ،ائمه
و آل محمد(ص) است .به خدا قسم آنان نور خداوند در آسمانها و زمين هستند .نور امام در

قلوب مؤمنان ،نورانيتر از خورشيد نوراني در روز است (قمي مشهدی1368 ،ش .)371:این آیات

خود گویای اصل امامت است.

«س ِّب ِح ْاس َم َربِّ َ
ك الأْ َ ْعلَى» آمده است :از امير مؤمنان حضرت
در سورة اعلي ،ذيل آية َ

علي(ع) دربارة اين آيه پرسيدند .ايشان فرمودند :دو هزار سال قبل از اينكه خداوند آسمانها و
زمين را خلق كند ،روي ستون عرش نوشته شده بود« :لاَ إِلَ َه إِلاَّ هَّ ُ
الل َو ْح َد ُه لاَ شَ ِر َ
يك لَ ُه َو أَ َّن
ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه َفاشْ َه ُدوا ب ِ ِه َما َو أَ َّن َعل ِّي ًا (ع) َوصِ ُّي ُم َح َّمدٍ(ص)» (همان .)417 :همچنين

ون الْ َحيا َة ال ُّدنْيا» يعني واليت اهل
ذیل آیة  16آمده است :امام صادق (ع) فرمود« :بَ ْل ُت ْؤث ُِر َ
دنيا را برميگزينيد « َوالآْ خ َِرة خَ ْي ٌر َو أَبْقى» يعني واليت اميرالمؤمنين حضرت علي(ع) (همان:
 .)239اين روايات ميتواند بيانگر اصل امامت در سورة اعلي باشد.
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واليت ما و كفرشان را با ترك واليت ما شناخت .در روزي كه از آنان ميثاق گرفت ،يعني
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معاد

در سورة اسراء واژة قيامت جمع ًا چهار بار در آيات  62 ،58 ،13و  97آمده و صريح ًا اشاره

به معاد دارد .همچنين آيات  49تا  51بيان ميدارد« :اگر شما سنگ باشيد يا آهن يا هر

آفريدهاي كه در نظر شما بزرگ مينمايد ،باز هم برانگيخته خواهيد شد» .آري ،اين آيات هر
گونه انكار در اصل معاد را رد ميکند.

سورة حدید آيات  12تا  ،15بيانگر قيامت و حاالت آن و گفت و گوهايي است كه ميان

مؤمنان و منافقان صورت ميگيرد .همچنين آية 20كه طبيعت زندگي دنيا را بيان مي کند

و در نهايت اشاره به آخرت دارد و زندگي دنيا را كااليي فريبنده ميداند ،ميتواند اشاره به
			
معاد و انعكاس اعمال داشته باشد.

در سورة حشر آيات بسياري گوياي اصل معاد است .از جمله آيات  3و  17اشاره به

عذاب آخرت دارد و آية  18مؤمنان را دعوت به محاسبة نفس مي کند و واژة غ ّد در اين
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آيه به معناي قيامت است (طبرسي1360،ش .)342 :در آية  20نيز يكسان نبودن بهشتيان و
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دوزخيان بيان مي شود كه اين مطلب اشاره به معاد و قيامت و حسابرسي به اعمال بندگان

در آن روز دارد.

سورة صف ،آية 10انسانها را به تجارتي رهنمون ميسازد كه نجات بخش از « َعذاب

أَليم» است و آية  12وعدة دخول در بهشت و منزلهاي خوش در جهان آخرت را دربر دارد.
اين آيات به نوعي بيانگر اصل معادند.

سورة جمعه آية  ،8صريح ًا اشاره به اصل معاد دارد و بيان ميدارد كه مرگ گريزناپذير

است و به سراغ همگان خواهد آمد و در ادامه نيز بر این مطلب تأكيد می کند كه در نهايت

خداي داناي نهان و آشكار شما را از آنچه در زمين انجام دادهايد ،باخبر خواهد كرد .گفتني
است آيات  6و  7نيز تلويح ًا اشاره به معاد و نتيجة اعمال دارند.

در سورة تغابن ،مهم ترين اشاره به اصل معاد در آية  9است زیرا نام تغابن كه يكي از

اسامي روز قيامت است در آن آمده است .در ادامة آيه نيز اشاره به پاداش مؤمنان می شود و

بهشت جاودان جايگاه آنان شمرده می شود و در آية  10عاقبت كافران و تكذيب كنندگان

آيات الهي آتش جاودان دانسته شده است.

در سورة اعلي ،به تعبير برخي مفسران ،آيات  4و  5كه خلقت گياهان و سپس خشك و

سياه شدن آنان را بيان ميدارد ،در پي اثبات اصل معاد است (مكارم شيرازي1374 ،ش.)384 :

همچنين آيات  12و  13آتش بزرگ جهنم را براي سنگدالني وعده داده است كه از تذكرات

رسولخدا(ص) ميگريزند و آية  17به صراحت بيان ميدارد آخرت نيكوتر و پايدارتر است.
آية كريمة « َوالآْ خ َِرهًُْ خَ ْي ٌر َو أَبْقى» عصارة مكتب انبيا و دعوت پيامبران است و آيات انتهایي

سوره نيز مؤيد اين مطلب است كه معارف ذكرشده در سورة اعلي بر ضمير تمامي انبيا جاري

شده است زيرا سعادت انسان و كرامت نفسش تنها در گرو اشتغال به اين مطالب انجام

ميشود .خالصة مطلب اين است كه رهايي انسان از بدبختي و شقاوت وابسته به دوري او

از دنيا و ساير خواستههاي نفساني است (صدرالدين شيرازي1419 ،ق.)374 :
نتیجهگیری

يا يك در ميان قرار گرفتهاند و سنخيت و هماهنگي كاملي با يكديگر دارند .تمامي اين

پنج سوره با اشاره به تسبيح آنچه در آسمانها و زمين است ،براي خداوند عزيز و حكيم آغاز

ميشوند و دو صفت عزيز و حكيم كليد گنجينة مفاهيم آنها به شمار ميرود .نکتة مهم
اینکه اين دو صفت در آغاز سورة حديد و پايان سورة تغابن ذكر شده ،به اين ترتيب تمامي

آيات اين مجموعه را احاطه كرده است .عالوه بر این ،صفت عزيز در قرآن كريم ،نود و نه

بار و صفت حكيم نود و هفت بار بهكار رفته است و در مجموعة سور مسبحات ،عزيز نُه بار

و حكيم هفت بار آمده است .به اين ترتيب اختالف دو رقمي خود را حفظ و اعجازي ديگر
از رموز عددي قرآن را ثابت کرده است.

 .2عبارت «لهاالسماء الحسني» تنها چهار بار در قرآن كريم آمده كه دو بار از اين تعداد،

در انتهاي سورههاي اسراء و حشر قرار گرفته است .از طرفي ،آيات ابتدایي سورة حديد و

آيات انتهايي سورة حشر گوياي بسياري از اسمای حسناي الهي است ،بهگونهاي كه سیزده

سورهشناسي مسبّحات

 .1در مجموعة مسبحات ،پنج سورة حديد ،حشر ،صف ،جمعه و تغابن به صورت متوالي
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نام از اين اسماء تنها مختص اين آيات است و در ساير آيات قرآن كريم نيامده است.

 .3يكي از مهم ترين محورهاي موضوعي سور مسبحات ،مقامات رسولاكرم(ص) است

كه در هر سوره جنبهای از آن تفصیل می یابد .این مجموعه با معراج نبياكرم(ص) در سورة
اسراء آغاز شده است و با وعدة حفظ و تأیید ایشان در سورة اعلی پايان مييابد.

 .4تمامي سور مسبحات ،گوياي اصول پنجگانة دين يعني توحيد ،نبوت ،عدل ،امامت

و معادند.

 .5سورة مباركة اسراء محور ساير سور مسبحات است و سورة مباركة اعلي حكم نتيجة

اين سورهها را دارد .گويا اين هفت سوره ،خود قرآني مستقل است كه مانند يك كتاب،

داراي مقدمه ای به نام سورة اسراء ،پنج فصل به نامهاي حديد ،حشر ،صف ،جمعه و تغابن
و نتيجه ای به نام سورة اعلي است.
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كه در این نوشتار ذكر شد ،سورة اعلي هفتمين و سورة اسراء پنجاهمين سورههاي نازل شده
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 .6سور مسبحات ،تقريب ًا تمام مدت نبوت پيامبراكرم(ص) را دربرگرفته ،زيرا طبق آماری

نود و چهار تا صد و ده را در ترتيب نزول به خود اختصاص داده اند از جمله سورههاي مدني

در مكة مكرمه است و پنج سورة ديگر يعني حديد ،حشر ،صف ،جمعه و تغابن كه رقمهاي

و تقريب ًا آخرين سورههاي نازل شده بر نبي اكرم(ص) هستند .با توجه به اين نكات بايد گفت

هيچكدام از مجموعه سورههايي كه سرآغاز مشترك دارند ،از اين ويژگيها برخوردار نیستند.

بنابراین ،مفردات و مضامين مشترك موجود در مسبحات ميتواند پاسخي محكم و متقن

به شبهات مستشرقان باشد؛ همانان كه قرآن كريم را مجموعه اي غيرمنسجم ،پراكنده و

مضطرب می دانند كه پس از رحلت پيامبر(ص) ،اصحاب ايشان آن را منظم کرده اند يا
اينكه آن را مولود فكر پيامبراكرم(ص) بهشمار ميآورند.
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راغب اصفهاني ،حسين بن محمد1412 .ق .المفردات في غريب القرآن .دمشق ،بیروت :دارالقلم،
دارالشاميه.

زحيلي ،وهبة بن مصطفي1418 .ق .التفسير المنير .دمشق :دارالفكر المعاصر بيروت.

زركشي ،محمدبن عبداهلل1422 .ق .البرهان في علوم القرآن .بیروت :دارالكتب العلميه.
العظميالمرعشي النجفي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1425 .ق .االتقان في علوم القرآن .بیروت :دارالكتاب العربي.

شحاته ،عبداهلل محمود1374 .ش .اهداف و مقاصد سورههاي قرآن كريم ،ترجمة سيدمحمدباقر حجتي.
ّ
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

صدرالدين شيرازي ،محمدبن ابراهيم1419 .ق .تفسير القرآنالكريم .بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.

طباطبایي ،سيد محمد حسين1374 .ش .تفسير الميزان ،ترجمة سيد محمد باقر موسوي همداني .قم :دفتر
انتشارات اسالمي.

طبرسي ،فضلبن حسن1360.ش .مجمع البيان في تفسير القرآن ،ترجمة گروهی از مترجمان .تهران:
فراهاني.

طبري ،ابوجعفر محمدبن جرير1412.ق .جامع البيان في تفسير القرآن .بیروت :دارالمعرفه.
طوسي ،محمدبن حسن .بيتا .التبيان في تفسير القرآن .بیروت :داراالحياء التراث العربي.
عروسي الحويزي ،عبدعلي بن جمعه1415 .ق .تفسير نورالثقلين .قم :اسماعیليان.

فخرالدين رازي ،ابوعبداهلل محمدبن عمر1420 .ق .مفاتيحالغيب .بیروت :داراالحياء التراث العربي.

فرات كوفي ،ابوالقاسم1410.ق .تفسير فرات الكوفي .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد

سورهشناسي مسبّحات

سيوطي ،جاللالدين عبدالرحمنبن ابيبكر1404 .ق .الدر المنثور في تفسير المأثور .قم :مكتبه آيهًْاهلل
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اسالمي.

قرشي ،سيدعلي اكبر1371.ش .قاموس قرآن .تهران :دارالكتب االسالميه.

قرطبي ،محمدبن احمد1364 .ش .الجامع الحكام القرآن .تهران :ناصرخسرو.
قطب ،سيدبن ابراهيم1412.ق .في ظاللالقرآن .بيروت ،قاهره :دارالشروق.

قمي مشهدي ،محمدبن محمدرضا1368 .ش .كنزالدقائق و بحرالغرائب .تهران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت ارشاد اسالمي.

كليني رازي ،محمدبن يعقوب1383.ش .صحيح الكافي ،تصحيح محمدباقر بهبودي .تهران :سنا.

مراغي ،احمدبن مصطفي .بيتا .التفسير المراغي .بیروت :داراالحياء التراث العربي.
مكارم شيرازي ،ناصر1374.ش .تفسير نمونه .تهران :دارالكتب االسالميه.

موسوی بجنوردی ،سیدکاظم1380 .ش .دایرهًْ المعارف بزرگ اسالمی .تهران :مرکز دایرهًْ المعارف بزرگ
اسالمی.

واحدي ،علي بن احمد1411.ق .اسباب نزول القرآن .بیروت :دارالكتب العلميه.
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