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 چکیده
این پژوهش ب  دنبال  .است در قرآن «سهامیم»سهرة  ه ت از یوی و سهر، دومین و چهل شهری، سهرة

پاسخ ب  این پرسش است ک  این سهر، دارای چ  محهرهای مهضهعی است؟ و دربار، چ  م ائلی بحث 
و در مهارد   یردها، هر سهر، ب  صهرت جدا ان  مهرد مطالع  قرار میکند؟ در این نهع پژوهشمی

شهد و در نهایت جایگا، و اهداف و مقاصد هر یک از ها تبیین میارتباط یک سهر، با دیگر سهر،
شناختی ب یار کم است و الز  ب  ذکر است ک  تحقیقات سهر،.شهدکریم بازشناخت  میهای قرآنسهر،

آوری مطالب در ش جمعرو .های قرآن انجا   یردضرورت دارد ک  این نهع تحقیقات در تمامی سهر،
در این پژوهش پر از  .باشدای بهد، و روش پردازش مطالب، تهصی ی تحلیلی میاین پژوهش کتابخان 

ها و فضائل و خهاص و اسباب نزول سهرة شهری مشخص شد ک  این سهر، بررسی جایگا، و ویژ ی
ها، دوست داشتن نی امتدارای محهرهایی چهن: استمرار وسی،آمرزش خهاهی فرشتگان، فل  ة  هنا ه

 .باشدها و برتری دنیا بر آخرت و غیر، میاهل بیت ع( منشا معصیت

 .شناسیسوره م،یحوام ،یشور واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: maedehjafari9574@yahoo.com )نهی ند، م ئهل  
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 مقدمه .۱
های قرآن، از دیرباز مطرح بهد، و ه ت؛ اما اغلب از مرز بحث و بررسی دربارة سهر،

ها و ها و نا  سهر،ها و کلم تعدادآی کلیات و مباسث مربهط ب  موی و مدنی، شأن نزول، 
ها مطالبی از این قبیل فراتر نرفت  است و جایگا، بای ت  و رسالت شای ت  یوایک سهر،

شناسی ت صیلی آن چنان ک  باید، ب  عبارت دیگر قرآن .مهرد بازشناسی قرار نگرفت  است
را معرفی کنیم و با  ایخهاهیم سهر،است و از همین روست ک  وقتی میتحقق نپذیرفت 

کنیم ک  چندان چیزی در اختیار نداریم؛ ب  منابع هم ک  آن بیشترآشنا شهیم، اس اس می
های یوی از زمین  .یابیمای تقریباً چیزی نمیکنیم غیر از اطالعات شناسنام رجهع می

شناسی است ک  در آن شخص محقق، قرآن را ن    تردة تدبر و پژوهش در قرآن، سهر،
ها، مهرد بررسی ای از سهر،ای از آیات، بلو  ب  عنهان مجمهع   عنهان کتاب یا مجمهع ب

شناسی اجمالی قرار شناسی ت صیلی، ب  نهعی در برابر قرآندر واقع قرآن .دهدقرار می
ترین شد،شناخت ترین و کمشناسی از تاز،در میان مطالعات نهین قرآنی، سهر، .دارد
ک  عرص  فراخ و بوری را پیش روی ج تجه ران و سق جهیان کتاب هایی است زمین 

های مند و سویمان  دان تن سهر،مبنای این نهع مطالع ، هدف .دهدسویم خداوند قرار می
ها در ها، وسدت مهضهعی هر سهر، و ان جا  استقاللی سهر،قرآن، نظم و چینش سهر،

 .رساندن پیا  است
باشد، و ی سهرة شهری، م ألة وسی وعظمت آن میبا تهج  ب  اینو  محهرمهضهع

است وآشنایی با های قرآن ب  م ألة مهم وسی پرداخت این سهر، ب ی بیشتر از سهر،
ها ن بت ب  م ألة وسی در زند انی مضامین این سهر، بر باال رفتن وآ اهی ان ان

باشد می« سهامیم»یوی از ه ت سهر،  رو،   ذارد، همچنین این سهر،م لمانان تأثیر می
های سهامیم برطبق روایت پیامبراکر   ص( وائمة اطهار از جایگا، و مهقعیتی ویژ، و سهر،

لِكُلِ شی ءٍ لُبابٌ وَلُبابُ القرآنِ » فرماید:همچنان ک  پیامبراکر  می .برخهردار است
: 1376ک؛ سیهطی، .برای هر چیزی مغزی ه ت و مغز قرآن سهامیم است ر«: الحوامیم
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شناختی های سهر،شناسی ب  طهر کامل با جنب در این پژوهش تهسط دانش سهر، .(۴90ن1
شهیم و از این طریق ب  فهم صحی  سهر،، م اهیم و و مشخصات سهرة شهری آشنا می

 .یابیمهای اصلی و تعیین کنندة آن را، میپیا 
 استا  شد،های زیر انجالز  ب  ذکر است ک  دربارة سهرة شهری تاکنهن پژوهش

ئی و عالم  طباطبا یفخر راز د ا،یاز د یشهر ةسهر 51 یةآ تیبا محهر یپژوه یوس.1
 ریدر ت اس یساختار ریت   یمندضابط  .2ی؛ مشوات یمحمدمهدی و ع ت طالب نهشت 

 یطلعت س ن نهشت  (یشهر ةسهر یقیتطب ظالل القرآن  مطالع  یاالساس و ف زان،یالم
غالمرضا  ی نهشت شهر ةسهر 51 یةآ تیبا محهر یوس ریت   .3و  معصهم  اما  ی وبافران

 .پ نداله  شا، و انی یرئ
اند و تاکنهن هیچ شناسی سهرة شهری نپرداخت اما هیچودا  از مقاالت فهق ب  سهر،

 .استای در این زمین  ب  چاپ نرسید،مقال 

 شناسی سوره .2
است ک  عله  قرآنی  ةسهز ی نهپدید دراهین انهاع یا رشت ترشناسی یوی از مهمسهر،

 «القرآنخهاص» و «القرآنفضائل» دو دانش قرآنی ،آنین انهاع عله  قرآنی ب  ترنزدیک
 .است

از سهی   رداند، ونی را متحهل میآعله  قر ةمجمهع ،یک سهی شناسی ازدانش سهر،
الق در جامع  اسالمی و دیگر، ب  درمان دردهای بشر و پیشبرد علم و اعتالء بخشیدن ب  اخ

 هاتعیین سهر، ت ویک و شناسی ب  سومت قرآن درپرته سهر، در .پردازدجامع  بشری می
شناسی، اسماء سهر، .شهیمها آشنا میی هریک از آنهابریم و با خهاص و کاراییمیپی

ها را از آن رداند و ن ازجمل  نهر، بالغ و ش ا، هدایت و بیان را کاربردی میآس نای قر
قرآن را ب  روی ما می تدبر در ةی ب تهاسازد و را،ای بهدن خارج میشعار هن  و کلیش 

عملی و  یا هن ب مخاطب  -ت صیلی است یشناسک  قرآن -شناسیسهر، در . شاید
و ب  فهم و درک صحی  سهر، و  شهدمیبا قرآن مأنهس  کیکاربردی و تحلیلی، از نزد



 مائده جعفری و سيد مجيد نبوی  / شناسیسوره کردیرو با یشور ةسور یمحورها ۀعمطال  68

 

زند ی ان انی تجرب   در هاو سضهر م تقیم و کارساز سهر، دیابآن را، می ی اصلیهاپیا 
 .(183-186:  1391ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی ،.شهد  رمی

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

 .خهاهیم پرداخت

 ها و القـاب سورهنام .3-۱
 ةلأک  ب  م باشدمی سهر، 38از آی   بر رفت است های این سهر، ک  یوی از نا  «شهری»

سامیم عین »نا  دیگر این سهر،  .(5۴ن 13: 137۴ ک؛ طبرسی،. رمهم شهرا اشار، دارد
ای بر رفت  از این سروف دربارة خداوند ک  در برخی روایات معانی .است« سین قاف

 .(557ن ۴: 1۴15 ،ک؛ عروسی سهیزی.است رآمد،

 وجه تسمیة سوره -3-2
از  این آی است ( 38 شهرین﴾بَیْنَهُمْ شُورَىوَأَمْرُهُمْ ﴿ یةآ بر رفت  از «شهری» ةسهر نا 

و  هااز نشان  ک  هید اصل ان انی و اجتماعی شهری و نظا  و سی تم شهرایی سخن می
( در 5۴، 13: ج137۴ ،ک؛ طبرسی. رباشدپرتالش اسالمی می ةخصهصیات بارز جامع
ب  معنای  (مشهرت و  (مشاورت و  (تشاور کلم  »  هید:ب میراغرابط  با معنای شهری 

 (شرت الع ل نظرخهاهی با مراجع  بعضی ب  بعضی دیگر است و این معنی از عبارت 
را هم از شخص طرف مشهرت  نظر ی وأآوری، ربیرون میکندو وقتی ع ل را از  است،

 (361، 2: ج 137۴  راغب اص هانی،«.آوریبیرون می

 ترتیب نزول سوره .3-3
می «زخرف»و قبل از  «فصلت»سهر، بعد از  چهل و دومین قرآن کنهنی در «شهری» ةسهر
 .(79: 1389ک؛ معرفت،. راست ص( پیامبر نازل شد، بر ةشصت و دومین سهرو  باشد
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 تعداد آیات .3-4
 ،علما و مدنیان و بصریان دیگر نظر ازس  آی  و  پنجا، و ،«شهری»سهرة  نظرکهفیان از

و ( 1- شهری،ن «سم * ع ق»ک : آیات  ناشی از این استاختالف این  .داردپنجا، آی  
ک؛ . راستس  آی  ب  شمار آمد، ،نزد کهفیان در «شهری» ةسهر 32آی   در« کاالعال »

ک؛ . رابن عباس ( از 201ن 8: 1333 ؛ کاشانی،۴78ن 5:  137۴ ،«جهامع الجامع»طبرسی
پنجا، و س  آی   ،ک  این سهر،شد، نقل نیز  قتاد، و مجاهد( ۴۴5ن 7: 1360، ت  یرعاملی

 .و نظر مشههر همان پنجا، و س  آی  است (1۴0ن 9: 1۴09ک؛ طهسی،. ردارد

 تعداد کلمات و حروف سوره .3-5
 806آن را برخی تعداد  .است این سهر، اختالفتعداد کلمات و سروف در شمارش 

سرف  3588کلم  و  866( برخی 55ن 13: 137۴ ک؛ طبرسی،.سرف ر 3580کلم  و 
: 1387ک؛ قرشی،.سرف ر 3588و  860( و برخی 53ن 17: 1378ک؛ ابهال تهح رازی،. ر
باشد،  شمارش آیات ناشی از اختالف در استماال این شمارش مت اوت، .اند(   ت 551ن 9

  .ب  آن اشار، کردیم «شهری» ةات سهرطهر ک  در بخش تعداد آیهمان

 زمان و مکان نزول سوره .3-6
وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴿آیات این سهر، جز س  آی   ةهم بصری ازجمل  س نبرخی 

ا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ وَأَقَامُوا الصَّالةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ * وَالَّذِینَ إِذَ
یَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ ال یُحِبُّ 

 .اندرا موی دان ت ( 38-39-۴0 شهرین﴾الظَّالِمِینَ
 23 ةو آی ۴0، 39 ،38ة آیچهار بر این باورند ک   «ابن عباس»ازجمل   برخی دیگراما 

 ﴾…ذَلِکَ الَّذِي یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا﴿
 ک؛ طبرسی،. راستمو  فرود آمد، در بقیة آیات مدین  و در .ستامدین  نازل شد، در

از جمل  آن،  مهضهعات با تهج  ب  «شهری» ة  ت سهردرمجمهع باید  .(53ن 13: 137۴
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 ان  تهسید، نبهت، معاد، وسی، قرآن، یک سل ل  مباسث اخالقی، سرنهشت اصهل س 
برخی  ب  نظراما  .باشدمیموی  …کافران و قیامت، ص ات مؤمنان و در شه  ک ار
 .(۴52ن 9: 1378، ک؛ قرشی.است رمدین  نازل شد، در 39و 38آیات  ران، پژوهش

   اسباب نزول آیات ابتدایی، میانی، انتهایی سوره .3-7
وَالَّذِینَ یُحَاجُّونَ فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَیْهِمْ ﴿ ةآی 

ک  پیغمبر خهد را  لیائاسریای از بنطائ  ة دربار (16 شهرین﴾غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ
ن 18: 1367 ک؛ طباطبایی،.است رنازل شد،دان تند؛ تر و برتر از پیامبر اسال  ص( میقبل
56-55). 

  تند ا ر مشول ها ب  پیامبر ص( میمربهط ب  ایثار انصار است آن 26تا  23آیات 
دة آی در این هنگا دهیم مالی پیدا شد امهال ما بدون هیچ قید و شرط در اختیار ته قرار می

نازل شد اما منافقان  (23نشهری ﴾قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى﴿
خدا افترا ب ت ، و هدفش این است ک  ما را بعد  این سخنی است ک  او  پیامبر( بر ک   تند

أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ﴿ ل شدبعدی ناز ةبرابر خهیشاوندانش ذلیل کند، آی از خهد در
 روهی پشیمان شدند و  ری  کردند و سخت ناراست  (2۴ شهرین﴾...کَذِبًا فَإِنْ یَشَأِ اللَّهُ

وَهُوَ الَّذِي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ وَیَعْلَمُ مَا ﴿ نازل شد بعد ةشدند، آی
را بشارت داد  هاآن ها فرستاد وب  سراغ آنافرادی را پیامبر ص( (، 25 شهرین﴾لُونَتَفْعَ

 .(89ن 22: 137۴  طبرسی،«.خدا پذیرفت  شد نزد درها خالصان  آن ةک  تهب

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ  وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی األرْضِ وَلَكِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا یَشَاءُ﴿ ةآی
جمعی از اصحاب ص   نازل شد ک  خهاستار تهانگری  ةدربار (،27 شهرین ﴾خَبِیرٌ بَصِیرٌ

این آی  دربار، ما نازل شد ک  » هید: می «خباب بن ارت» .وسعت معیشت شدند و
ن ازعمرب نادتاس قریظ  بهدیم، ابهعثمان مهذن باو بنی نضیرناسپاسان  آرزومند امهال بنی

تمنا    است ک  نعمت و ثروت دنیهی را ّاصحاب صُ ةکند ک  آی  دربارسریث روایت می
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 .(۴66سیهطی، لباب النقهل، بی تا: « کردندمی
وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إاِل وَحْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُوال فَیُوحِیَ ﴿ ةآی
مییههد ب  پیغمبر  ص( :»دربارة یههد است (51 شهرین ﴾مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكِیمٌ بِإِذْنِهِ

بینی و با او هم سخن پیغمبری، چرا مثل مهسی خدا را بالعیان نمی یراست  تند: ا ر ته ب 
سضرت فرمهد: مهسی نیز خدا را ندید، است  .شهی؛ و تا چنین نونی ب  ته ایمان نیاریمنمی

ب   است ک  با او سخن  هید مگرمهرد بحث آمد ک  خدا هیچ بشری را آن مقا  نداد، ةآی و
 .(198: 1383واسدی نیشابهری،« …ای ب رستدای یا فرشت وسی یا از پر پرد،

  فضیلت تالوت سوره .3-8
هرکر »ک  فرمهد:  نقل شد،فضیلت تالوت این سهر، از سضرت اما  صادق  ع( ة دربار
 روز رستاخیز با سیمایی سپید و را در ایمان بخهاند، خدا او با شناخت و شهریة سهر

ای تد و ب  پیشگا، پرورد ارش می او در .انگیزدنهرافشان همانند ما، شب چهاردهم برمی
شهری را ادام  دادی و از آن نهر  رفتی  ةهان ای بند، من! تالوت سهر: رسد ک او ندا می

دان تی پاداش تالوت خالصان  این سهر، می ور نوردی؛ ا ردرسالی ک  ب  پاداش آن ف
پاداش پرشوه، ته را ب   شدی، اما من امروزتالوتش هر ز خ ت  نمی چ  انداز، است در

رسد ک : هان ای فرشتگان! او را ب  بهشت تالوت آن خهاهم داد؛ آنگا، فرمان می خاطر
آن کاخی از یاقهت سرخ برایش  دربهشت زیبایی ک  ب  پرطراوت و پرنعمت درآورید، 

و  هاها، بالوناست ک  درها و پنجر، یا هن این کاخ ب  .است هدایت کنیدآماد، شد،
رونش از اندرون آن و اندرون آن از برونش بسرخ ساخت  شد، و  اقهتییش نیز از هاپل 

 .«اندو در آن کاخ هزار غال  و کنیز برای خدمت ب  صاسب آن آماد، .پیداست
 .(295-296تا: بابهی ، بی ابن

 تعداد رکوعات سوره .3-9
تهجهی و زمان ما مهرد بی کریم ک  درقرآن ی ب یار اسرارآمیز درهابندی یوی از تق یم



 مائده جعفری و سيد مجيد نبوی  / شناسیسوره کردیرو با یشور ةسور یمحورها ۀعمطال  72

 

، تق یم انداطالعیم لمانان ن بت ب  آن ب قرار رفت  و ب یاری از مهری ب یاربی
عی است ک  تحت تعلیم پیامبراکر   ص( واسد مهضه ب  پانصد و پنجا، و پنج کریمقرآن

است؛ ب  این مناسبت ک  آن بهد، مشههر« آنیرکهعات قر»از دیرباز ب   انجا  شد و
ی ها،دو  نمازهای خهد،  ا، سهر رکعات اول و در «سمد» ةسضرت پر از قرائت سهر

د و کرچندان طهالنی و  ا، یوی از این واسدهای مهضهعی را قرائت می کهتا، یا ن 
 وقتی در .(88: 139۴ ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی،. راندرفت سپر ب  رکهع می
آن  شهند، نشانگرای از آیات محل رکهع واقع میاکر   ص( مجمهع  سیر، و سنت پیامبر

 یةپانگا، آن سضرت هم اند و درکامل عمل کرد، ةاست ک  این آیات همانند یک سهر
 (50-52ن 6ق، وسائل الشیع ،1۴09ک؛ سرعاملی، . رشهندیم تقل تلقی م ةیک سهر

واسد مهضهعی اول شامل  .شهدب  پنج واسد مهضهعی یا رکهع تق یم می «شهری» ةسهر
، سهمین واسد مهضهعی شامل 19تا  10 دومین واسد مهضهعی شامل آیات، 9 تا 1آیات 
پنجمین واسد  و ۴3تا  30 ، چهارمین واسد مهضهعی شامل آیات29تا  20 آیات

: 1391ک؛ ل انی فشارکی و مرادی زنجانی. رباشدمی 53تا ۴۴ مهضهعی شامل آیات
ها را بهتر ی بلند و چند واسدی، برای اینو  آن سهر،هاشناسی سهر،سهر، در .(57

کنیم و ساصل مطلب هریک را استخراج میبشناسیم، یوایک رکهعات را بررسی می
 .نماییم

  یات سورهنظماهنگ آ .3-۱0
مهردتهج  دانشمندان  شتریب ک  اخیراً -ی اعجاز بیانی قرآنهاین جنب تریوی از مهم
این جنب ، چنان زیبا و شوههمند است ک  عرب  .هنگ واژ انی آن استاقرار رفت  نظم

کنند ک  کال  قرآن از تهانایی بشر خارج  همان روز نخ ت اقرار را ناچار ساخت، از
درعین سالی ک   -آنیبیان قر ةاسلهب و شیه .هاند سخن خداوند باشدتاست و تنها می

های متداول عرب یک از اسلهب و شیه، با هیچ -مهجب جذب و کشش عرب  ردید
بیان ارائ  داد ک  برای عرب بی روشی تاز، در قرابتی ندارد، قرآن سبوی نه و شباهت و
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: 1389، ک؛ معرفت. ری ب رایندسبوی سخن نیهم نتهان تند در چن بعداً سابق  بهد و
319). 

، 23، 15، 11، 9، 8، 7 اند، درآیاتختم شد، «راء»سرف ا غالباً ب «شهری» ةآیات سهر
: اندو آیات ب  ترتیب چنین 53و  50، ۴9، ۴8، ۴7، ۴3، 3۴، 33، 31، 30، 29، 27، 2۴

نصیر، شوهر، کثیر،  سعیر، نصیر، قدیر، بصیر، مصیر، کیبر، شوهر، صدور، بصیر، قدیر،
 کلمات ۴0و  39، 38، 37، 36، 25 آیات در .کثیر، امهر، نویر،ک هر، ذکهر، قدیر، امهر

 رون، ین قهن، ینتصرون، غی : ت علهن، یتهکلهن،اندختم شد،« نهن»پایانی آیات با سرف 
اند: انیب، ینیب، مریب، ختم شد،« باء»با سرف 20و  17، 1۴، 13، 10 آیات ظالمین؛ و
ختم  «میم»با سرف  52و  51، ۴5، ۴2، 32، 21، 12، 5، ۴، 3 و آیات صیب؛قریب، ن

، 6 چنین آیات اند: سویم، عظیم، رسیم، علیم، دوبار الیم، مقیم، سویم، م تقیم؛ همشد،
، 16 آیات در زیسبیل و ن سبیل، سبیل، اند: وکیل،ختم شد،« ال »با سرف  ۴6و  ۴۴، ۴1
 35 ةآی در اند: شدید، بعید، شدید، سمید؛ فقطد،ختم ش« دال»با سرف  28و  26، 18
 با سرف 19 ةنیز آی و .استپایان یافت « صاد» با سرف د وباشمی« محیص»ة پایانی کلم

  .استختم شد،« زاء»

 گروههای زوج، مجاور و همارتباط و تشابه سورة شوری با سوره .4
 بـررسی سورة زخرف به عنوان سورة زوج شوری  .4-۱

قرآن ترتیب  سهر، در ۴3 ،«زخرف» ةسهر .است« زخرف» ةسهر «شهری»زوج ة سهر
مو  نازل  در «شهری»ی ترتیب نزول است ک  بعد از سهر،سهر، ب   63و  کنهنی

ک؛ . رسرف است 3۴00کلم  و  833آی ،  89و مشتمل بر( 79ک؛ معرفت، همان: . رشد
 .(66: 9: 137۴ طبرسی،

 سورة شـوری و زخـرفها و تشابه زوج هماهنگی .4-2
 ت، معاد و جهان پر از مرگ، اهمیت قرآن ودو سهر، شامل مباسثی چهن تهسید، نبهرر ه
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 ی این کتاب وسیانی، هشدار ن بت ب  فرجا  شرک، فرجا  خداپرستان وهاویژ ی
منان و سرنهشت شه  ک ار، مبارز، با شرک ؤمشرکان، پاداش م منان وؤص ات م مشرکان،

 .(۴89و۴81:  1390، ک؛ فقیهی رضایی. رباشدی خداوند میهاو یادآوری نعمت
و محتهای آن است و محهر  هاوسی و ویژ یألة م  «شهری» ةاصلی سهر محهر

 با ؛باشدها میبطالن رفتارها و عقاید مشرکان و اثبات ناکامی آن «زخرف» ة اصلی سهر
سهر، برقراراست ک  هر ز  دواین سال آن چنان اتصال و ارتباط منطقی و طبیعی بین این 

 ةلأ م « شهری» ةشهد، یعنی محهر اصلی سهرها نمیان واک میان آن اس اس جدایی و
 «زخرف» ةمحهر اصلی سهر است و رفت  مهرد تهج  قرار «زخرف»ی وسی( درسهر،

مهرد تهج   «شهری»سهرة  ( نیز درها بطالن عقاید مشرکان و اثبات ناکامی آن
  .استقرار رفت 

ی کتاب وسیانی قرآن سخن میهااز ویژ ی «زخرف» ةمبارک ةی سهرئآیات ابتدا در
نیز ب  بیان دالیل تهسید  «شهری»سهر  است، در هید، سپر ب  محهر اصلی خهد پرداخت 

کند و تنها دین خدا را معیار بطالن شرک و هشدار ن بت ب  فرجا  شرک اشار، می و
 .(57-58: 1393،  رخام ک؛ . رکنددرآخرت معرفی می

کند دربار، وسی و عزت قرآن و خداوند صحبت می ۴و  3شهری آیات  ةسهر در
-( دربار، وسی و عزت قرآن و خداوند صحبت می۴۴-۴3همانطهر ک  در آیات زخرفن

 کندمیبحث  خداوند یرسرزنش پرستش غ دربار، تهسید و ،(9 شهرین ةدر آی .کند
( دین را رفع 10در آی  شهرین .استآمد، (27 زخرفن( و 6۴همین بحث در  زخرفن

( سضرت عی ی ع( و ارسال او ب  نبهت 63کنند، اختالف معرفی کرد، در آیة  زخرفن
و دین هر دو رفع کنند، پیامبران را رفع کنند، اختالف بیان کرد، است ب  عبارت دیگر 

  .دنباشمیاختالف 
معرفی و بهتر از دنیا فانی و آخرت را پایدار ارزش و متاع دنیا را بی(، 36ة  شهرینآی

 .شهد( دید، می35همین مباسث در آی  زخرفن کندمی

( ب  ن ی فرزند داشتن 82- 81( و  زخرفن50-۴9( و  شهرین17-15آیات  زخرف
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دانند و خدا را از داشتن چنین ها و زمین را از آن خدا میپردازند و ملک آسمانخدا می
 .کنندتنزی  می هایی فرزند(ن بت

-ها ب  بهشت و نعمت( اشار، ب  مهمنان و ورود آن72-68( و  زخرفن22آیة  شهرین

 ةآیو معنای کنند، سیاق  تومیل «زخرف» 73تا  68 آیات کند و ب  نهعیهای بهشتی می
 .باشدمی «شهری» ةسهر 22

 مقایسة سورة شوری با سورة مجاور آن )فصلت( .4-3

زوج، قبل  ةا ر سهر .زوج است رةاز سه یرغ مجاور ةشناسی، سهر،از نگا، مطالعات سهر
زوج  ةبهد، و ا ر سهر بعدی خهاهد ةمجاور سهر ةجاری قرار رفت  باشد، سهر ةاز سهر

ماقبل  ةسهر .قبلی خهاهد بهد ةمجاور، سهر ة رفت  باشد، سهر جاری قرار ةبعد از سهر
 «فصلت» ةسهر ،«شهری» ةمجاور سهرة ب  این ترتیب سهر .است «فصلت»، «شهری» ةسهر
بهتراست ب  آیات انتهایی و ابتدایی آن  متهالی،سهرة  برای یافتن ارتباط بین دو .باشدمی

، پاسخی است برای آیات «شهری» ةدرواقع آیات ابتدایی سهر .دو سهر، دقت کنیم
 «فصلت» ةمحهر اصلی سهر( 31،ص18، جش 1367،  طباطبایی.«فصلت»انتهایی سهر، 

 .(56: ش1393،  رک؛ خام . رباشداقدامات کافران در مخال ت با قرآن می

و ب  ( عربی فصی  و شیها  ب  زبان قرآن ( 7( و  شهرین۴۴و 3آیات  فصلت 
-کرد،دهند، اشار، انذار  ر، وی دیگر قرآن از جمل  هدایت، درمان، بشارتهاویژ ی

 .است

طرف  ک  وسی از کندب  این اشار، میاین آیات  (،52-51( و  شهرین6 فصلتن ةآی
بگیرد و  سخن خداوند قرار مخاطبتهاند می اینو  بشر و خداست، ن  خهاست بشر

  .فرستدخداوند تنها ب  پیامبران پیا  وسی می

را ب  انجا   هاان ان ک ، ( ب  این اشار، دارد۴0و  شهرین (3۴- ۴6ة  فصلتنآی
کند ک  نتیج  عمل خهب یا بد ب  و بیان می کندکارهای نیک و ع ه و  ذشت تشهیق می

 .رسدخهد ان ان می
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باطلی   هن چیکریم هقرآن در( ب  این اشار، دارد ک  17( و  شهرین۴2آیة  فصلتن
 .استو ب  سق نازل شد، (…نی ت  ن  دروغ، ن  تضاد، ن  تحریف و ن 

سهرة  1۴ ةرواقع آید .است( دربار، اختالف میان مرد  1۴( و  شهرین۴5آی   فصلتن
و سرچشم  اکثر  است و علت اختالف «فصلت»ی سهر، ۴5 ةتعلیلی برای آی «شهری»

 .استبیان کرد، یطلبرا س ادت و ظلم و فزون هات رق 
هدایت و ش اء لة این آی  اشار، دارد ک  قرآن وسی( ب  ۴۴( و فصلتن52ن شهریآیة  

 .کندو پیامبر مرد  را ب  قرآن هدایت می است
 .( ب  آ اهی خداوند بر اعمال ان ان اشار، دارد25( و  شهرین 22-50ة  فصلتنآی

 گروه سورة شوری )حوامیم( های همبررسی سوره .4-4
شهد ک  مضامین و سیاق های دارای سروف مقطع  مشترک روشن میسهر، در با تدبر

ای ک  در آغاز سهر، یعنی این کلمات با محتهای .مشاب  و متناسب است ها با یودیگرآن
ک  بین سروف مقطع  هر سهر، با محتهای آن  ییاز آنجا .اند ارتباط دارند رفت  آن قرار

هایی ک  با سروف مقطع  سهر، ةسهر، ارتباط خاصی وجهد دارد، براین اساس، هم
، ک؛ طباطبایی. رخطهط کلی مضامین نیز همگهن ه تند شهند درهمگهن آغاز می

ین تراساسی ترین وچنانو  جالب ها را هم  رو، دان ت،تهان آنلذا می (18،10-6: 1367
ها از تعالیم  روهی برای آن قرار دادن عناوین جمعی و و هادر سهر، هابندی رو،

 ک  در «شهری» ة رو، سهرهای همدر این بخش ب  بررسی سهر، .است پیامبراکر  ص(
  .پردازیمیمشترک ه تند م ینهعسرآغاز  فهات ( ب 

 ةهای هم  رو، سهرشروع شد،، بنابراین سهر،« سم» شهری با سروف مقطع ة سهر»
 یبنداند و در  رو،شروع شد،« سم»هایی ه تند ک  با سروف مقطع  شهری سهر،

ه تند ک  با  یا ان های ه تدرواقع سهامیم سهر، .نامندها را سهامیم میها آنسهر،
میم( شروع شد، و درترتیب جاویدان مصحف شریف،  سا« سم»سروف مقطع  

این ه ت سهر، ک   .اندی چهل تا چهل و ششم را ب  خهد اختصاص داد،هاردیف
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 ۴6اسقافو  ۴5، جاثی  ۴۴دخان ، ۴3زخرف، ۴2شهری، ۴1فصلت ، ۴0عبارتنداز: غافر
ت تهج ، پشاستثنایی و جالب یا هن ترتیب نزول، ب  ترتیب مصحف و هم در هم در

شناخت   دیگری نیز یهانا  این ه ت سهر، در ل ان اسادیث، با .اند رفت  سرهم قرار
قیمت  جمع دیباج ن دیبا، پارچ  ابریشمی خالص و  ران« دبابیج القرآن»؛ از جمل  اندشد،

های ی خاص سهر،ها جمع عروس( ک  هردو عنهان از زیبایی« عرائر القرآن»و زیبا( و
ک  نشانگرعظمت و عمق این ه ت سهر، است؛ « لباب القرآن»نیز د وسهامیم سوایت دارن

این عنهان با محهر  .استها نه ت  شد،قرآن درهمین سهر، ةهم ةیعنی عصار، و خالص
 ی ایمان وکلم  دو تهان درکل قرآن را می .مهضهعی سهر سهامیم نیز مطابقت دارد

سهامیم می مهضهعی سهر محهران همکلم   این دو و من و کافر( خالص  نمهد،ؤک ر م
ی آن از جهات مختلف و البت  با ال اظ هاک ر و ایمان و زمین  ألة، م هادر این سهر، .باشد
های ک ر و زمین  من و کافر وؤشد، و شخصیت م   یمقا گریودیی  هنا هن با هاو بیان

هامیم، هریک از سهر س ةمجمهع و در اند،ایمان در ابعاد مختلف مقابل هم قرار رفت 
خاصی از این محهر مهضهعی مشترک می ةین جنبیاعضای این  رو، متو ل بیان و تب

رجا  ک ر و ف بیشتر بر ک  آخرین سهر، ازاین  رو، است، «اسقاف» ةباشند؛ چنانو  سهر
منان را با کافران از جهت فرجا  و سرنهشت کامالً ناهمگهنی ک  ؤکند و مایمان تأکید می

قیامت و آخرت با  در  رو، را عمدتاً نشاند، و اسهال این دوبرابر یودیگر می ردارند د
از آیات خهد را ب  وصف قیامت و  یتهجهی قابلهاکند و بخشیودیگر مقای   می

های شاخصی نیز از سرنهشت کافران، همچهن فرجا  نمهن  دهند وآخرت اختصاص می
 .(109-110: 1391کی و مرادی زنجانی،ل انی فشار« نمایدقه  عاد ارائ  می

 «شهری» ة رو، سهرهای هماینو  سهر، هرکدا  عالو، بر «زخرف»و  «فصلت» ةسهر
 ةباشند، درواقع سهرنیز می «شهری» ةمجاور و زوج سهر ةباشند، ب  ترتیب سهرمی
 «شهری» ةزوج سهر ةسهر «زخرف» ةو سهر «شهری» ةمجاور سهر ةسهر «فصلت»

مهرد بررسی  «شهری» ةهای آن دو سهر، با سهرهماهنگی ها وشباهت ک  قبالً باشد،می
 .قرار  رفت
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 ارتباط سورة شوری با سورة غافر  .4-5
ک؛ . ردر مو  نازل  ردید «زمر» ةشصتمین سهر، است ک  بعد از سهر «غافر» ةسهر

می «زمر» ةترتیب فعلی قرآن مجید چهلمین سهر، بعد از سهر در .(330ن 9: 1378، قرشی
این سهر، تمامی آیاتش درمو  نازل شد،، چهن  .(79: 1389، ک؛ معرفت. رباشد

 ای از آیاتش دراند: ک  پار،ها   ت دهد، ولی بعضیمضامین آن براین معنا شهادت می
 عدد( ۴80ن 18: 1367، ک؛ طباطبایی. راین سرف قابل اعتنا نی ت مدین  نازل شد،، و

ک؛ . راست  یدو آ یان هشتادوپنج آی  و پیش بصریان هشتاد وهای آن پیش کهفآی 
 .(106:  1389، ؛ معرفت۴03ن 5طبرسی، همان:

اولین  شهد ک  این سهر،،آغاز می «سم» ةبا آی یدرپیقرآن ه ت سهر، پ در
 «غافرالذنب»است ک  خداوند را شد، سه   رفت  ةاز آی« غافر»نا  این سهر،  .هاستآن

 است، ب  جهت شخصی ک  در«منؤم» این سهر، نا  دیگر .کندن معرفی می ناهاة بخشند
 .ایمان خهد را کتمان کرد تا بتهاند ب  مهسی  ع( کمک کند دستگا، فرعهن بهد و

ب  بعد این سهر،  28معروف  شت  درآیات « من آل فرعهنؤم» ماجرایی این فرد ک  ب 
دل  کنند ان درآیات الهی میهشدار ب  مجا« غافر»ة سهر یمحهر اصل .استآمد،
 .(55: 1393،  رک؛ خام . رباشد

 .داردمنان مؤ اهل زمین و فرشتگان برای استغ ار ( اشار، ب 7( و  غافرن5آیة  شهرین
اشار، پذیرش تهب   ناهواران از سهی خداوند ( هردو ب  3( و  غافرن25 شهرین آیة
 .دارند

زود ذر آن را ارزش و رزق و برق یب را دنیا( 39( و  غافرن36-20 شهرینآیات 
  .کنندو آخرت را سرای ماند ار معرفی می داندمی

یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  وَمَنْوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴿» ةآی غافر ةسهر
اشار، دارد ک  خداوند  ( ب  این3۴- 7۴( و  غافرن ۴۴آیات  شهرین، («33 غافرن﴾مِنْ هَادٍ

کند مثال کافران و م رفان ک  امیدی ب  ها را ب  سبب اعمالشان  مرا، میبرخی ان ان
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 .شهندباز شتشان نی ت( تهسط خداوند  مرا، می
( ب  انذار از روز قیامت اشار، دارند ک  این انذار تهسط 7( و آی   شهرین15آیة  غافرن
-25ن 18: 1367، و طباطبائی 5۴ن 20: 1379 رازی،ک؛ موار  شی.شهد رقرآن انجا  می

2۴). 
شهد ( ب  هدایت ک  تهسط اولیای الهی و انبیا انجا  می52( و شهرین38آیة غافرن

 .اشار، دارد
کند ک  ب  مهقع ایمان بیاورند ( ب  مرد  تهصی  می۴7( و  شهرین85-8۴آیات  غافر

یز باز شتی ب  دنیا وجهد ندارد تا چراک  ایمان هنگا  مرگ فاید، ندارد و در قیامت ن
  .ایمان بیاورند

 ارتباط سورة شوری با سورة دخان .4-6
مو  نازل شد،  در «زخرف» رةسهر، است ک  بعد از سه نیو چهارم شصت ،«دخان» ةسهر
می «زخرف» ةسهر، بعد از سهر نیو چهارم ترتیب فعلی قرآن مجید چهل در و است
مو  نازل شد، است و شاهد  تمامی آیات این سهر، در (79 :1389، ک؛ معرفت.،  رباشد

 «دخان» ةسهر (207ن 18:  1367، ک؛ طباطبایی. ربراین مدعای ما سیاق آیات آن است
آیات این سهر،  تعداد .شهدآغاز می« سامیم»ای است ک  با سروف مقطع  پنجمین سهر،

« دخان»این سهر،  (79: 1389، تک؛ معرف. رباشدن  آی  می طبق روایات کهفیان پنجا، و
-قرآن آمد، ب  معنای دود، دوبار در« دخان» ةاست، کلمدهم این سهر،  رفت  شد، ةاز آی

ک  ب  پایان  بارکیآمد، و  «فصلت»سهرة  ک  مربهط ب  آغاز جهان است در بارکی است،
بیان عظمت  بیشتر مطالب این سهر، در .استاین سهر، آمد، 10 ةجهان اشار، دارد درآی

تهسید و سرنهشت ک ار و همچنین  ةقرآن و نزول آن در شب قدر و مباسثی دربار
 اسرائیل و فرعهن و بیههد، نبهدن آفرینش و خلقت آسمان وماجرای سضرت مهسی، بنی

دخان عذاب مخال ت  ةاصلی سهر محهر( ۴85ن 10: 1387، ک؛ قرائتی. ر باشدزمین می
 .(59: 1393،  رک؛ خام . ربا قرآن و آیات الهی است
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-( از قرآن و ارسال آن ب  مرد  سخن ب  میان آمد،58ندخان( و  7ن یشهردر آیة  

کنند،  تهانند تومیلو آیات ذکرشد،، می «شهری» ةسهر 7 ةتعلیلی است برای آی است؛ 
 .سیاق هم باشند

معاد  و تردیدکنند ان و منوران در هاب  ان ان (۴0( و دخانن18آیة  شهرین در
 .دهد ک  برپایی قیامت ستمی است و هیچ شوی درآن نی تمی هشدار

است ک  در روز قیامت جز ( ب  این اشار، شد،۴1( و  دخانن۴6آیة شهرین در
  .رسندیک از دوستان ان ان ب  داد او نمی کند و هیچخداوند ک ی ان ان را یاری نمی

است ذات مادی و معنهی بهشتیان شد،اشار، ب  ل( 57-51( و  دخان22آیة شهرین در
 .د بزرگ استنیش از فضل خداوهاو بهشت و نعمت

 ارتباط سورة شوری با سورة جاثیه  .4-7
درمو  نازل  «دخان»ی ای است ک  بعد از سهر،شصت و پنجمین سهر، «جاثی »ی سهر،
می «دخان» ةترتیب فعلی قرآن مجید چهل و پنجمین سهر، بعد از سهر است، اما درشد،
این سهر، ب  شهادت سیاق آیاتش درمو  نازل شد،، و  (79: 1389، ک؛ معرفت. رباشد

ل لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ یَغْفِرُواْ لِلَّذِینَ لَا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللَّهِ لِیَجْزِىَ قَوْمَا بِمَا قُ﴿» ةم  ران آی بعضی از
اند، ولی هیچ دلیل و شاهدی بر ن استثناء کرد،موی بهد را از (1۴ جاثی ن﴾کاَنُواْ یَكْسِبُونَ

یات اتعداد آیات این سهر، طبق رو (2۴8ن 18:  1367، ک؛ طباطبائی. رخهد ندارند   تار
 ةنا  این سهر، ب  مناسبت آی (106: 1389، ک؛ معرفت. رباشدسی وه ت آی  می ،کهفیان

اغلب  .زانه درآمد، باشدب  سالت ک ی  هیند ک  ب   «جاثی »آن انتخاب  ردید، و  28
دالیل تهسید، پاسخ ب  مادیهن، سر ذشت بعضی  ،عظمت قرآنة مطالب این سهر، دربار

ی هاازاقها  پیشین، هشدار ب   مراهان، دعهت ب  ع ه و  ذشت واشاراتی ن بت ب  صحن 
دعهت ب  تهسید  «جاثی » ةمحهر اصلی سهر (511ن 10: 1387، ک؛ قرائتی. رقیامت است

(؛ چنانو  نا  دیگر این سهرة 60: 1393،  رک؛ خام . ر ی از شریعت الهی استو پیرو
 .است« سهرة الشریع »
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ی ت رق  و اختالف انداختن بنیهردو ب  بیان م ئل  (17( و  جاثی ن1۴آی   شهرین
جهیی ک  ی برتر هم ب  خاطرس ادت واینو  علم برایشان آمد، آن دین بعد از اسرائیل در

 .اشار، داردن بهد، میانشا در

-( هر دو نتیج  اعمال خهب یا بد را برای خهد ان ان می۴6 فصلتن ( و15آیة  جاثی ن

 .داند
های قرآن مانند هدایت نهر و بصیرت و ( دربارة ویژ ی20( و  جاثی ن52آیة  شهرین

 .استرسمت( سخن ب  میان آمد،
 پیامبر ص( دةوظی  است و ال دت اسدریعدش ( دربار،18( و جاثی ن13 - 15آیة  شهری 

 نزول شریعت واسد بر ألةم ب  همچنین  کند وپیروی از شریعت اسال  بیان می در را
 .است؛ اشار، شد،باشدپیامبران و اینو  اسال  عصار، تما  ادیان الهی می

 ارتباط سورة شوری با سورة احقاف  .4-8
درمو  نازل  «جاثی » ةهرای است ک  بعد از سشصت وششمین سهر، ،«اسقاف» ةسهر
می «جاثی » ةاست، اما درترتیب فعلی قرآن مجید چهل و ششمین سهر، بعد از سهرشد،
مو  نازل شد، و  آی  در دو جزاین سهر، تما  آیاتش ب ( 79: 1389، ک؛ معرفت. رباشد

و (  8  اسقافن﴾…أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ﴿ة آی آی  عبارت است از آن دو

مدین   ک  در(  10 اسقافن﴾…قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَکَفَرْتُمْ بِهِ﴿ ةهمچنین آی
تعداد آیات این سهر، طبق روایت ( 300ن 18: 1367، ک؛ طباطبایی.اند رنازل شد،

 21 یةاز آ «اسقاف» ةنا  سهر( 106: 1389، ک؛ معرفت. رباشدپنج آی  می و کهفیان سی
وزش باد  ی روانی است ک  براثرهاب  معنای شن« اسقاف»است و این سهر، بر رفت  شد،

محتهای کلی  . رددانباشت  می همی صهرت م تطیل و کج و معهج روب  هابیابان در
، بیان یپرستقاطع ضد هر هن  شرک و بت ةبیان عظمت قرآن، مبارز «اسقاف» ةسهر
سرزمین اسقاف،  ای ب  داستان قه  عاد درداد ا، عدل پرورد ار، اشار، معاد و ألةم 

کافران،  دعهت پیامبر ص(، تشهیق مؤمنان و انذار تیای ب    ترد ی و عمهماشار،
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ی انبیاء بزرگ و اقتدا ب  سیر، و استقامت هرچ  بیشتر دعهت پیامبر ص( ب  صبر
عهاقب بی «اسقاف» ةر اصلی سهرمحه .(502-505: 1390، ک؛ فقیهی رضایی. رپیشین

 .(61: 1393،  رک؛ خام . رباشدتهجهی مشرکان ب  هشدارهای قرآن می
 ةکنند عاجز کرچیک  ه ( بیان کنندة این است31( و  شهرین32آیة  اسقافن

 .خداوند نی ت

و براساس  تأکید دارنداستقامت  ( ب 15( و  شهرین30(،  فصلتن1۴آیة  اسقافن
 .رساند، استقامت استد، آنچ  ایمان را ب  باور میش آیات   ت 

پیامبران ( 35 اسقافن دراما  پنج پیامبراولهالعز  آمد، نا  هر( 13آیة  شهرین در
 .استها نبرد،است ولی نامی از آنمعرفی کرد، اولهالعز  را الگهی صبر

 محور موضوعی سوره .5

م از ناسی  خدای ولک  خهد نهعی ت هید، ی وسی سخن میاین سهر، پیرامهن م ئل »
بینیم آغاز و انجامش دراین بار، است، در است، همچنان ک  می رسل او سبحان با انبیاء و

کَذَلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ ﴿ سهر، فرمهد یابتدا
 ک انی ک  پیش از ته بهدند و ب  ته میخداوند مقتدر سو  هن نیا ،(3 شهرین﴾الْحَكِیمُ

وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ ﴿سهر، هم فرمهد،:  آخر در کند ووسی می
هیچ  و (51 شهرین﴾وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكیمٌ

نرسد ک  خدا با او سخن بگهید جز از را،( وسی یا از فراسهی سجابی، یا  بشری را
 تا .واالمقا  سویم است رسهلی ب رستد ک  ب  اذن او هرچ  بخهاهد وسی کند، همانا او

وَ ﴿فرماید: می وجایآورد، بین سهر، هم چند نهبت سخن از وسی می در نیز و سهر، آخر
وسی  قرآن عربی را ب  ته ساننی، و بد(7 شهرین﴾…رْآناً عَرَبِیًّاکَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ ﴿فرماید: می دیگر ییدرجا، …کردیم
 اسوا ( دین همان را تشریع کرد ک  ب  نهح تهصی   ، برای شما از(13 شهرین﴾…نُوحاً
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، (17 شهرین﴾…ذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَ ِّ وَالْمِیزَانَ اللَّهُ الَّ﴿ فرماید:می نیز و، …کرد، بهد
همچنین چند نهبت ؛ …سق نازل کردخداست ک  کتاب و ترازوی  اعمال و ایمان( را ب 

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

  محورهای موضوعی سورة شوری .6

 و خالص  بدین شرح است: یطهرکلب  «شهری» ةمهضهعات سهر

 وحی تا خاتم پیامبران استمرار .6-۱

رسهل اکر   ص( را  کند ومی تعلیم خداوند یاد قرآن از استمرار تاریخی وسی و
 رفت  و  فرید ار یگان  قرارآشمارد ک  مخاطب را، پیامبرانی برمی ةدهندادام 

یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ  لِکَکَذَ﴿اند: هشداردهند، بهد،
 ةستیزان مو  با یک آیین آسمانی روبرو بهد، ک  پیشینسق سانینبد (،3 شهرین﴾الْحَكِیمُ

 .باشندی مهسی، عی ی  هاهان آن سقیقت میهاآن درهر دورانی وجهد داشت  و امت

 برای بندگان فرشتگان طلب آمرزش .6-2

ب   سهیکنزدیک بهدن زمان آن برفراز مردمان، از  و هاشوافتن آسمان ،سهر، 5آیة  در
از دیگر  افتراهای جاهالن  ب  او اشار، دارد و خداوند و ةمشرکان دربار ةپایی بیها  ت 

نَ مِنْ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْ﴿نمایاند: سه نزدیک بهدن ساعت یا رستاخیر را می
سقیقت سامالن عرش ب  ت بی  و ستایش پرورد ارخهیش ک   در .(5 شهرین﴾فَوْقِهِنَّ
خهاهی  ، و سافظان نیروهای خیرو  روید، از رهگذر آمرزشدبه هاآسمان ةدارند نگ 

 وَالْمَالئِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی﴿ باشدبرای آنان می
 .(5 شهرین﴾األرْضِ
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 هافلسفه گوناگونی امت .6-3

 لَهُمْ مَا وَالظَّالِمُونَرَحْمَتِهِ  یُدْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فِی كِنْلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَ﴿ یةدر آ
رد ک  درطی تاریخ بشر اشار، دا هاب   هنا هنی امت .(8 شهرین﴾یٍّ وَلَا نَصِیرٍوَلِ مِنْ

دارد و آن اینو  هر  رو، دچار آزمهن و خطا  شت  و شای تگی و  یبر سومت داللت
 .را، سیات و ابدیت نشان دهد اش را درناشای تگی

 ادیان الهیةعصار اسالم، .6-4

یْنا بِهِ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّ﴿ ةبراساس آی
أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ  وَ عیسی إِبْراهیمَ وَ مُوسی
اسال  عصار، ادیان  ،(13 شهرین﴾إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي إِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبی

دعهت تما  پیامبران  ای نی ت؛هت اسال  ب  تهسید، دعهت تاز،دع باشد والهی می
 .استابراهیمی وجهد داشت  یاناست و وسدت شریعت در اداولهالعز  بهد،

 قیامت کافران و مؤمنان دربرابر -6-5

درخهر اندیشیدن است ک   ی معاد و جزاء،آورند ان دربار،  یری کافران و ایمانمهضع

 أَلَاینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَ ُّ وَالَّذِبِهَا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِهَا  یَسْتَعْجِلُ﴿ة درآی
دست  کافران و  میان این دو در (،18 شهرین﴾ینَ یُمَارُونَ فِی السَّاعَةِ لَفِی ضَلَالٍ بَعِیدٍالَّذِ إِنَّ

 تردید و یگریدارد و دپی ک  یوی یقین را در کند، ری میمؤمنان، علم و جهل جله،
 .ضاللت را

 )ص(دوست داشتن اهل بیت پیامبر .6-6

 هید ک  ب  پیامبرش می دهد ومنان بشارت میؤی معنهی را ب  مهاخداوند دراین آی  مقا 

إِال  قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا﴿ خهاهم مگر دوست داشتن خاندانمشما پاداش نمی از
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منان شای ت  ؤاز م  ص(بدون شک تما  خاندان پیامبر(، 23 شهرین﴾…الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى
ی الهی هاپیامبری ک  برترین پاداش .اند شت  از بشارت ابدی سق برخهردار کردار بهد، و

کافران و مشرکان یر پذهای زوال مان نیازی ب  اندوخت دید بی آخرت خهاهد را در
 .طلبدمنظهر استمرار دعهتش می داشت و دوستی خاندانش را ب  دنخهاه

 اجابت و برکت خداوند .6-7

پذیرد، ها را میآن مهربان بهد، و تهب  هاکند ن بت ب  ان انخدایی ک  اسال  را معرفی می
وا عَنِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ الَّذي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُ﴿فرماید: طهر ک  میهمان
 . شایدرا می شانیتعال ی بند ان م یرهااز لغزش یپهشو با چشم( 25 شهرین﴾…

وَ یَسْتَجیبُ الَّذینَ آمَنُوا وَ ﴿ بهد های آنان خهاهدخهاست  کنند، دعاها وافزون براین اجابت
شان  تپاکی نیر هایت ب  خاطرن و در (26 شهرین﴾فَضْلِهِ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ یَزیدُهُمْ مِنْ

 .ساخت ونی خهاهدزآکند، از ف راشان یزند 

 هامنشأ معصیت .6-8

ناخهاست  دچار مصیبت  ازاین رهگذر کند وی شیطان پیروی میها ا  ان ان از ک یوقت
كُمْ وَ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدی﴿ مالمت کند: خهد را شهد نباید جزمی

از ب یاری  یپهشچشم همچنین قرآن از مهربانی خداوند در .(30 شهرین﴾یَعْفُوا عَنْ کَثیرٍ
 .را ب  دنبال دارد یی فراوانهاک  مصیبت دهدمی خبرها از لغزش

 دنیا برتری آخرت بر .6-9

ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فَما أُوتیتُمْ مِنْ شَیْ﴿ة خداوند دراین آی
آخرت را ک  همان  کند وآن یاد می از دنیا و عطای خداوند در(، 36 شهرین﴾…أَبْقی

  .شمارداست، خیرو جاودان  می« عِنْدَ اللَّ ِ»
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 منان به آخرتؤی مهاویژگی .6-۱0

 د استنخ ت تهکل و اعتماد ب  کارساز بهدن خداون .یی دارندهاآورند ان ویژ ی ایمان

وَالَّذِینَ ﴿ :هاستی ناهان کبیر، و زشت ، دیگر اجتناب از(99 نحلن﴾عَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ﴿
ویژ ی سه   ذشت، بزر هاری ب   .(37 شهرین﴾…یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ اإلثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

چهارمین  .(37رین شه﴾وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ﴿ است ین هنگا  بروز خشم و ک

وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ﴿ شهدنماز ظاهر می دعا و ویژ ی در عبادت و
 یری  یاری با یودیگر و اهتما  در منان رایزنیؤویژ ی پنجم م (38 شهرین﴾…الصَّالةَ

ا وَمِمَّ﴿ ویژ ی ششم ان اق است .«وامرهم شهری بینهم» از خردورزی جمعی است:
دید ی ویژ ی آنان طلب کمک ب  هنگا  ستم ینو آخر .(38 شهرین﴾رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ

 .(39 شهرین﴾وَ الَّذینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ﴿ و مقابل  با ستمگران است

 دیگران از آزار یپوشنیکی و بدی و چشم .6-۱۱

ئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ ال وَ جَزاءُ سَیِّ﴿ی ی شری  آی  در
 شایند، ا ر جاهالن دست ب  بدی می فرماید:خداوند می .(۴0 شهرین ﴾یُحِبُّ الظَّالِمینَ

باید با روش کریمان ب  مقابل  با بدی پرداخت و جاهل را با نیوی کردن خهیش ادب 
 .نمهد

 سخن گفتن خداوند با بشر .6-۱2

وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِال وَحْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ ﴿فهق  ةآی همچنین در
خداوند و  یو هقرآن   ت ،(51 شهرین﴾رَسُوال فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكِیمٌ

پنا، ک؛ اسال . رکندی  هنا هنی برای آن مطرح میهاشول اخت  وان ان را ممون س
 .(30۴-3۴6، صص9: جش1381 یزدی،
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 گیرینتیجه
 از مهقعیتی ویژ، و ک کریم است قرآن مبارکی هاشهری یوی از سهر،سهرة  .1

بتهاند با این سهر، آشنا ب  هر میزانی ک  برخهردار است و هرکر  ب یار واال یجایگاه
  .ی فراوانی از آن خهاهد بردهابهر،شهد، 

شناسی مهرد بررسی را تهسط دانش سهر، «شهری» ةما دراین تحقیق ابتدا سهر .2
یعنی شناخت جایگا،  «شهری» ةشناختی سهر ی سهر،هاطهر کامل با جنب قراردادیم و ب 

کل قرآن، محهر مهضهعی سهر،، خهاص و فضائل تالوت سهر،، محتهای  سهر، در
 زخرف( و  ی زوجهابا سهر، «شهری» رة، شأن نزول آیات، شباهت و ارتباط سهسهر،
 .آشنا شدیم «شهری» ةی خاص سهرها روهش  سهامیم(، ویژ ی فصلت( و هم مجاور

پر از بررسی ارتباط و شباهت و  «شهری» ةشناسی سهرهمچنین در سهر، .3
  روهشهم اور فصلت( و زخرف( و مج ی زوجهابا سهر، «شهری» ةی سهرهاهماهنگی

مانند بخش و یا فصل کتاب، دارای ان جا   ییتنهاب ،  سهامیم(، دان تیم ک  هر سهر
اینو  با  مضافاً .معنایی است و از ابتدا تا انتها قصد بیان امر یا امهری خاص را دارد

 ی همهانیز با سهر، ی معنایی ب  دلیل مجاورت دارد، وهای مجاور خهد، پیهستگیهاسهر،
ها مشترک است( ارتباط و پیهستگی یی ک  سروف مقطع  در آنها روهش  سهر،

مهضهعی، با  ی قرآن عالو، بر استقالل معنایی وهااین بخش، سهی دیگر از .معنایی دارد
های م ههمی مانند شرح، تومیل ی معنادار ارتباطهاوجهد شباهت ةواسط ب  هاسهر، سایر

  .و تبیین دارند
ی خدا ب  پیامبران و هاوسی و رسالت و محتهای پیا  ةهر و مدار این سهر، پدیدمح .۴

ی دریافت پیا  وسی هاچگهنگی ارتباط آن بند ان شای ت  و وارست  با خدا و بیان را،
الهی است و ب  همین تناسب از واکنش مرد  دربرابر وسی و رسالت و ایمان  روهی ب  

 بار ایمان دهد و از فرجا  شوه،می ی دیگر خبر روه واکنش من ی و ناهنجار آن،
مخال ان وسی و خهدکامگان  یبختر،یت نیز ی خدا و پیامبران او، وهاپیا  آورند ان بر

  .داردپرد، برمی
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بندی قرآن ب  صهرت سهر، ب  سهر، امری شناسی دان تیم ک  تق یمتهسط دانش سهر، .5
ها در قرآن امری تهقی ی و بر اساس ب سهر،الهی و بر مبنای سومت است ونظم و ترتی

 .سومت خداوند است
یوی از اوصاف قران فرقان بهدن ﴾...وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَه﴿سهرة اسرا 116باتهج  ب  آیة  .6

 .کندآن است و یعنی قرآن برای اینو  فعال شهد و کار کند باید فرقان شهد،واال عمل نمی
ا ر فرقانیت قرآن در نظر  رفت   .همین سهر، ب  سهر، بهدن آن است بارزترین جلهة فرقان

ماند و جنبة های مربهط ب  تبلیغ و ترویج قرآن،درسهزة نظری محصهر مینشهد، فعالیت
  .شهدکند و در زند ی عملی مرد  جاری نمیکاربردی پیدا نمی

برای ک انی « اسیشنسهر،»کریم ی قرآنهاسهر، روش تحقیق دردر آخر باید   ت  .7
کند و برای ک انی ک  با قرآن انر می با قرآن مأنهس نی تند، ایجاد لیک  ب  هر دل

 .شهدمی ، مهجب افزایش کمی و ارتقاء کی ی انر با قرآناندنهسأم

 منابع
 .كریمقرآن 

 .زرار،تهران:  .امیرتهسیدی ةترجم .فضائ  الشیعه .تا( بی .ابن بابهی ، محمد بن علی

ترجم  محمد رضا  .ثواب األعما  وعقاب األعما  . __________________
 .کهثرن یم قم:  .انصاری محالتی

 .نان فی تفسیرالقرآنجروض الجنان و روح ال .(1378  .ابهال تهح رازی، س ین بن علی
های اسالمی آستان بنیاد پژوهش مشهد: .یاسقی و محمدمهدی ناص  جع ر محمدب  تحقیق 

 .قدس رضهی

 .سرورقم:  .تفسیرادبی قرآن .(1381  .سال  پنا، یزدی، مهدیا

علی  نجیان  .رضا ناظمیان :مترجمان .نآالبرهان فی تفسیرالقر .(1389  .هاشمبحرانی، سید
 .کتاب صب تهران:  .و صادق خهرشا

 .تف ی  وسائ  الشیعۀ فی تح ی  مسائ  الشریعه .(.ق1۴09  .سرعاملی، محمدبن س ن
 .بیت ع( قم: مؤس ة آل
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 .اسماعیلیان، قمقم:  .نور الثقلین .(.ق1۴15  .عروسی سهیزی، عبد علی بن جمع 

س   ؤمقم:  .كریمهای قرآنمجموعه كام  ساختارسوره .(.ش1393  .د ر، محمرخام 
 .عترت نهر الثقلین فرهنگی قرآن و

ن: تهرا .نآالمفردات فی غریب القر .(.ش 137۴  .راغب اص هانی، س ین بن محمد
 .یمرتضه

 .د ابهال ضل ابراهیممحمر ی حتص .االتقان فی علوم القرآن .(.ش1376  .سیهطی، جالل الدین
  .امیرکبیر تهران: .سید مهدی سائری قزوینی ترجم 

بیروت:  .النزو لباب النقو  فی اسباب .(تابی  .___________________
  .دارلوتب العلمی 

 .خواص سوره و آیاته فضائ  القرآن الکریم و .(.ق1۴29  .صالحی نجف آبادی، عبداهلل
 . الحیدری  الموتبجا: بی

د ترجم  سید محمر .نآالمیزان فی تفسیرالقر .(.ش1367  .ی، سید محمد س ینئطباطبا
 .یئعالم  طباطبا انتشارات بنیاد علمی فوریقم:  .باقرمهسهی همدانی

مشهد:  .م  اسمد امیری شاد مهریترج .الجام  جوام  .(.ش137۴  .طبرسی، فضل بن س ن
 .های اسالمیبنیاد پژوهش

ی ویراستارب   .مجم  البیان فی تفسیرالقرآن .(.ش1380  .______________
 .انتشارات وزارت و ارشاد اسالمیتهران:  .ترجم  علی کرمی .محمد رضا انصاری

السیاء التراث دارابیروت:  .نآالتبیان فی تفسیرالقر .(.ق1۴09  .طهسی، محمد بن س ن
 .العربی

 .صدوقتهران:  .تفسیرعاملی .(.ش 1360  .ابراهیم ،ق(عاملی  مهثّ

قم:  .قرآن حکیم و شرح آیات منتخب .(.ش 1390  .و هموارانمحمد فقیهی رضایی، 
  .فورپهیا

 .هایی از قرآنمرکز فرهنگی درس تهران: .تفسیرنور .(.ش 1387  .قرائتی، مح ن

 .بعثتتهران:  .احسن الحدیث .(.ش 1378  .قرشی، علی اکبر

 .علمیتهران:  .منهج ال ادقین فی الزام المخالفین .(.ش1333  .فت  اهللهلی م ،کاشانی
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 .،اسهتهران:  .ایمحمد باقرکمر، ترجم  .صو  كافیا .تا( بی .کلینی، محمدبن یعقهب

 موضوعی درروش تحقیق  .(.ش1391  .، س یندعلی و مرادی زنجانیل انی فشارکی، محمر
 .بهستان کتابقم:  .كریمقرآن

قم:  .شناسیسوره .(.ش139۴).______________________________
 .انتشارات نصای 

 .فرهنگی تمهید  س ؤمقم:  .علوم قرآنی .(.ش 1389  .دهادیمعرفت، محمر

 . دارالوتب االسالمیتهران:  .تفسیرنمونه .(. ش1379  .موار  شیرازی، ناصر و همواران

قم: مؤس    .المسائ الوسائ  و مستنب مستدرک .(.ق1۴08  .نهری، س ین بن محمردتقی
 .آل بیت ع(

 .ترجم  علیرضا ذکاوتی قزا زله .اسباب النزو  .(.ش1383  .واسدی نیشابهری، علی بن اسمد
 .نشرنیتهران: 

  
  


