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Abstract 
One of the characteristics of the Surah of the Holy Quran is the existence of 

connection and continuity between the verses; a problem that some 

orientalists admit to its absence; clarifying the content coherence of the 

Qur'anic surah, while removing this doubt, specifies the main purpose of the 

surah. The current research is trying to criticize the idea that this surah is 

morally oriented, while examining the content coherence of Surah Hajarat 

with the method of qualitative content analysis. This surah in three thematic 

categories "paying attention to the centrality of the Holy Prophet (PBUH) in 

the community of faith", "factors and obstacles for creating and maintaining 

unity" and "explaining the truth of faith", deals with the most important 

purpose of the divine instructions in this surah, which is "nation-building" by 

the Holy Prophet (PBUH). The existence of the two poles of truth and 

falsehood in the world and the height of knowledge of falsehood against the 

truth is one of the challenges that are an obstacle to nation-building, and the 

divine commands in Surah Al-Hujrat, in addition to individual interests, 

should be considered with a general and social perspective in order to build 

the nation as intended by the Holy Quran. 

Keywords: Surah Al-Hujurat, Content coherence. Ummah, Unity, Content 

Analysis. 
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 یمحتوا لیسوره حجرات به روش تحل ییانسجام محتوا نییتب

 یفیک

 رانیا، قم، میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریدانش   زاده ینیحس دعبدالرسولیس

  

   یزهرا منصور
، میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر، یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو

 رانیا، قم
 

 چکیده
ای که برخی  باشد؛ مسئله وجود ارتباط و پیوستگی بین آیات می، های سور قرآن کریم از ویژگی

ضمن آنکه این شبهه را رفع ، خاورشناسان به نبود آن اذعان دارند؛ تبیین انسجام محتوایی سور قرآن

پژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیل محتوای  نماید. مشخص میغرض اصلی سوره را ، کند می

محور بودن این سوره را به نقد بکشاند.  انگاره اخالق، ضمن بررسی انسجام محتوایی سوره حجرات، کیفی

عوامل و موانع »، «توجه دادن به محوریت نبی اکرم )ص( در جامعه ایمانی»این سوره در سه دسته موضوعی 

ترین هدف دستورات الهی در این سوره که  به مهم« تبیین حقیقت ایمان»و « حدتایجاد و حفظ و

پرداخته است؛ وجود دو قطب حق و باطل در عالم و قد علم ، باشد توسط رسول اکرم )ص( می« سازی امت»

، سازی است و اوامر الهی در سوره حجرات هایی است که سدّ راه امت نمودن باطل در برابر حق از چالش

سازی مدنظر قرآن کریم  بایستی با دید کلی و اجتماعی درنظر گرفته شود تا امت، وه بر منافع فردیعال

 تحقق یابد.

 .محتوا لیتحل، وحدت، یساز امت، ییانسجام محتوا، سوره حجرات :ها واژهکلید
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 طرح مسئله

آخرین فرستاده وآله( به عنوان  علیه اهلل پیامبرِ اعظم )صلی، بر اساس آیات و فرامین الهی»

عدالت ، مدار حق، معتدل و متعادل، فراگیر، آسمانی رسالت داشت جامعه و امتی یگانه

بهترین جامعه و اُمت از آغاز خلقت تا ، گستر و نمونه و شاهد بر همگان و به بیان دیگر

 .(61ص ، 6831، محمدی آشنانی«)کنون را ایجاد نماید

آورد که در کنار  وجود می ین سؤاالت را بها، اشتهار سوره حجرات به سوره اخالقی 

توان دستورات سوره را فقط در حیطة  آیا می، تمامی دستورات و اوامر اخالقی سوره

رفتار بین مومنان و رابطه با ، در حالی که رفتار با رسول اکرم )ص(، اخالق خالصه نمود

ر نظر گرفتن اینکه باشد؟ از سوی دیگر با فرض د خداوند متعال از مطالب مهم سوره می

شود که آیا  سؤال دیگری ایجاد می، اوامر موجود در سوره فقط در حیطة اخالق باشد

این تأثیر به چه ، گونه است رعایت این اوامر اخالقی تأثیری در اجتماع دارد و اگر این

 نحوی است؟

موجب شده که از آن به عنوان سوره اخالق ، اشتهار سوره حجرات به سوره اخالقی

در راستای کدام هدف و افق ، اما مسئله اینجاست که دستورات نورانی این سوره، یاد شود

اند؟ پژوهش حاضر با هدف نقد انگارة اخالق مدار بودن و تبیین انسجام  تبیین گشته

 محتوایی سوره حجرات به بررسی این سوره به روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته است.

استخراج »اند عبارتند از:  نه سوره حجرات تدوین گشتهبرخی از مقاالتی که در زمی

، کمالیان، عبدالحسین زاده«)فرآیند رشد جامعه اسالمی با تأکید بر سوره حجرات

پذیری مؤمنان از رسول  ( که به تبیین فرآیند رشد جامعة اسالمی با اطاعت6811، عبدالحمید

بررسی سبک »و مقالة اکرم )ص( و شناخت جایگاه رسول اکرم )ص( پرداخته است 

( با 6813، حرّی«)زندگی ایمانی در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری سوره حجرات

الگویی از سبک زندگی ایمانی مبتنی بر دو قطب ایمان و کفر ، معناشناسی ایمان و کفر

دارد؛ تفاوتی که پژوهش حاضر یا دیگر مقاالت دارد روش تحقیق و همچنین  بیان می

این مقاله درصدد بررسی محتوای سوره حجرات به روش تحلیل ، ش استهای پژوه یافته
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، محورهای سوره تبیین گردیده و در پرتو آن، لذا برطبق این روش، محتوای کیفی است

گردد و به این ترتیب انسجام محتوایی سوره نیز مشخص و  هدف کلی سوره استخراج می

 گردد. تبیین می

 بیان روش تحقیق .0

الگوهای این ، روش تجربی است که به نوع گفتار متن بستگی داردتحلیل محتوا یک 

ای از قبل وجود  مطلب آماده، قابل جابجایی است، مگر برخی از آنها، تحلیل به ندرت

فن تحلیل محتوا به هر هدف و ، بندی کرد توان به مضامین تقسیم ندارد و محتوا را می

تمام دفعات ابداع گردد؛ برلسون معتقد است تحلیل ای که باشد باید هر دفعه یا تقریباً  زمینه

منظم و کمی مطالب به کار رفته و ، محتوا از فنون تحقیق است که برای توصیف عینی

 .(81ص ، م 6831، هدف آن تفسیر است )باردن

 پروسه تحلیل محتوا دو بخش عمده دارد: تحلیل محتوای کمی و تحلیل محتوای کیفی

مضامین ، در مرحلة اول کلیدواژگان، دی است که طی آنتحلیل محتوای کمی فراین

بسامد ، سپس با توجه به مرحلة قبل، گردد گیری آیات استخراج می اصلی و فرعی و جهت

گردد؛  ترین بسامد مشخص می ها تعیین شده و باالترین و پایین گیری کلیدواژگان و جهت

 رد.گی این مرحله مقدمه و پایة تحلیل محتوای کیفی قرار می

تشبیه و تمثیل و ، محقق با کمک قیاس و استدالل، در فرایند تحلیل محتوای کیفی

پردازد و با ذهن خود ارتباطات را کشف  های کمی می اداراک و منطق به تحلیل داده

 کند. گیری می در آیات قرآن تدبر نموده و نتیجه، کرده

تمامی آیات سوره  مضامین اصلی و فرعی و کلید واژگان، در تحلیل سورة حجرات

گیری محاسبه گردید و  حجرات استخراج گردید سپس آمار بسامد کلیدواژگان و جهت

ها تحلیل  گیری بندی مضامین و جهت طبق آمار بدست آمده و همچنین با توجه به دسته

 محتوای کیفی انجام شد.
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 معرفی سوره حجرات .2

. مفسران این سوره را از آیه است 63چهل و نهمین سوره قرآن و دارای ، سوره حجرات

ص ، 6831، ؛ طبرسی801ص ، 63ج ، 6163، اند. )طباطبایی سور مدنی به شمار آورده

 (686ص ، 6161، فضل اهلل، 618

سبب نامگذاری آن به «. آداب و اخالق»و « حُجُرات»های این سوره عبارتند از:  نام

آمده است. این واژه اشاره به در آن « حُجُرات»حُجُرات آیه چهارم این سوره است که واژه 

های پیامبر صلی اهلل علیه و آله است و از آنجا که آداب و اخالق اسالمی در  ها یا اتاق خانه

، زحیلی) بنام سوره آداب و اخالق نامیده شده است.، آیات سوره حجرات موج می زند

 (166ص ، 11ج ، 6163

 تحلیل محتوای سوره حجرات .4

ها در شبکه مضامین را  محتوا قرار دارد که جایگاه مضمونجدول تحلیل ، در این بخش

مضمون اصلی و مضامین فرعی و همچنین ، کلیدواژگان، در خالل جدول، کند مشخص می

از درج ، بنا به محدودیت ظرف مقاله، گیری آیات به طور جداگانه آورده شده است جهت

های  گیری ول که بیانگر جهتای از جد کل جدول تحلیل محتوا احتراز نموده و فقط نمونه

شود. این جدول که برگرفته از الگوی  ذکر می، سوره حجرات و مضامین برخی آیات است

کند  جدول تکمیلی است و مبنای مطالعات صورت گرفته در این پژوهش را مشخص می

 به صورت ذیل است:

 جدول تحلیل محتوای آیات سوره حجرات

 گیری جهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان ردیف

 (1یمٌ )یأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَینْ یدَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ عَلِ

A 
مؤمنین، تقدم، اهلل، رسول، 

 تقوا

حق تقدم خدا و 

 رسول در امور

مغایرت پیشی گرفتن از 

 با تقواخدا و رسول 
A1 

محوریت رسول 

 اکرم )ص(
گذار  خدا و رسول قانون

 حقیقی عالم
A2 

 A3ایمان و تقوا، دو اهرم 
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 گیری جهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان ردیف

 انجام تکالیف

توجه به حضور خدا، مانع 

 خطا
A4 

رعایت ادب سبب مغفرت 

 و رحمت الهی
A5 

أُوْلَئک الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبهَمْ لِلتَّقْوَی لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ إِنَّ الَّذِینَ یغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ 

 (3عَظِیمٌ )

B 

 

، امتحان، رسول، غض صوت

 اجرعظیم، مغفرت، تقوا

غض صوت در 

مقابل رسول از 

 عالئم تقوا

الزمة استمرار و تداوم 

 غض صوت نزد رسول
 

محوریت رسول 

 اکرم )ص(

پیش زمینة  مغفرت الهی

 استحقاق اجر عظیم
 

ادب در برابر حاکم 

اسالمی زمینة رشد و 

 ها جبران کاستی

 

ا فَََلْتُمْ نَادِمِینَ یأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَکم فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَینُواْ أَن تُصِیبُواْ قَوْمَا بجَهالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلی مَ

(6) 

C 
فاسق، خبر، تحقیق، مؤمنین، 

 جهل، ندامت

لزوم هوشیاری 

 جامعه مؤمنین

فتنه انگیزی فاسقان با 

 اخبار غیرقطعی
 

عوامل و موانع 

ایجاد و حفظ 

 وحدت

شناخت موقعیت، الزمة 

 ایمان
 

جامعه اسالمی در معرض 

 تهاجم خبری
 

اقدام بدون اطمینان از 

 عالئم جهالت
 

 فِیکمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یطِیَُکمُ فی کثِیرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَََنِتُّمْ وَ لَاکنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیکمُ الْایمَانَ وَوَ اعْلَمُواْ أَنَّ 
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 گیری جهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان ردیف

 (7زَینَهُ فی قُلُوبِکمُ وَ کرَّهَ إِلَیکمُ الْکفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الَِْصْیانَ أُوْلَئک هُمُ الرَّاشِدُونَ )

D 

 

، امر، اطاعت، رسول، علم

، کفر، قلب، ایمان، مشقت

 گان یافته هدایت، عصیان، فسق

لزوم تبعیت 

جامعه مؤمنین از 

 رسول

 

مشکالت جوامع ناشی از 

دوری مکتب انبیا و 

 دخالت هواهای نفسانی

 
محوریت رسول 

 اکرم )ص(

 

 

عوامل و موانع 

ایجاد و حفظ 

 وحدت

اطاعت از رسول خدا 

نشانه ایمان و 

 یافتگی هدایت

 

انتظار تبعیت رسول خدا 

 از مردم نشانه کفر
 

لُواْ الَّتی تَبْغِی وَ إِن طَائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَینهمهَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَئهُمَا عَلی الْأُخْرَی فَقَاتِ

 (9فَأَصْلِحُواْ بَینهمهَا بِالََْدْلِ وَ أَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ یحُبُّ الْمُقْسِطِینَ )ءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ  حَتی تَفِی

E 
گروه، مؤمنین، قتال، صلح، 

 تجاوز، امر

لزوم برقراری 

سریع صلح در 

 جامعة مؤمنین

امکان ظلم گروهی از 

 مومینن بر دیگری
 

تبیین رفتار مؤمنانه 

 در جامعه مؤمنین

عادالنه بین لزوم قضاوت 

 دو طرف نزاع
 

لزوم برخورد و قتال با 

 گروه تجاوزگر مؤمن
 

رسیدن به هدف الهی 

ایجاد برادری، تعیین 

 کننده زمان مبارزه

 

 (11إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَینْ أَخَوَیکمُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَََلَّکمُ تُرْحَمُونَ )

F 

 

، تقوا، صلح، برادر، مؤمنین

 رحم

عدم وجود 

برتری در جامعه 

 ایمانی

رابطه برادری در گرو 

 ایمان
 

تبیین رفتار مؤمنانه 

 در جامعه مؤمنین

اصالح بین مومنان وظیفه 

 مؤمنین
 

تقوا الزمة اصالح بین 

 مؤمنین
 

 مقدمه ، اصالح فی مابین
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 گیری جهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان ردیف

 رحمت الهی

ءَامَنُواْ لَا یسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسی أَن یکونُواْ خَیرْا مِّنهُمْ وَ لَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسی أَن یکنَّ یأَیهُّا الَّذِینَ 

مْ یتُبْ وَ مَن لَّ خَیرًا مِّنهْنَّ وَ لَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَکم وَ لَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بََْدَ الْایمَانِ

 (11فَأُوْلَئک هُمُ الظَّالِمُونَ )

G 

 

، زنان، سخره، مؤمنین

توبه ، فسوق، لقب، جویی عیب

 ظالم

عدم وجود 

برتری در جامعة 

 ایمانی

ریشة ، خودبرتر بینی

 تمسخر
 

عوامل و موانع 

ایجاد و حفظ 

 وحدت

تمسخر کلید فتنه و 

 دشمنی
 

، تمسخر، از عالئم فسق

دادن به  لقب، جویی عیب

 افراد

 

ایجاد ناامنی روانی در 

 جامعه از مصادیق ظلم
 

ْضُکم بََْضًا أَ یأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ کثِیرًا مِّنَ الظَّنّ إِنَّ بََْضَ الظَّنّ إِثْمٌ وَ لَا تجَّسسُواْ وَ لَا یغْتَب  بََّ

 (11أَخِیهِ مَیتًا فَکرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ )یحِبُّ أَحَدُکمْ أَن یأْکلَ لَحْمَ 

H 

، ظن، اجتناب، مؤمنین

گوشت برادر ، غیبت، تجسس

 رحمت، پذیر توبه، تقوا، مرده

اصل اعتماد و 

کرامت انسانی 

 در جامعه ایمانی

غیبت برادر مؤمن به منزله 

خوردن گوشت بدن مردة 

 او

 

عوامل و موانع 

ایجاد و حفظ 

 وحدت

  ظن و تجسس زمینه غیبت

تقوای الهی زمینه جبران 

 کمبودها از سوی خداوند
 

أَتْقَئکمْ  عِندَ اللَّهِ یأَیهَّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن ذَکرٍ وَ أُنثی وَ جَََلْنَاکمُ شَُُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَََارَفُواْ إِنَّ أَکرَمَکمُ

 (13إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ )

I 

 

، قبیله، شعب، زن، مرد، مردم

 آگاه، عالم، تقوا، کرامت

مالک ، نقوا

 برتری افراد

، گروه گروه بودن مردم

ای برای شناخته  وسیله

 شدن

B1 

عوامل و موانع 

ایجاد و حفظ 

 وحدت
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 گیری جهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان ردیف

علم و احاطه خداوند به 

 مزایای حقیقی بندگان
B2 

اصالت جنسیت و قومیت 

 از موانع وحدت
B3 

وَ إِن تُطِیَُواْ  قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَاکن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا یدْخُلِ الْایمَانُ فی قُلُوبِکمْ

 (11غَفُورٌ رَّحِیمٌ ) اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا یلِتْکمُ مِّنْ أَعْمَالِکمْ شَیا إِنَّ اللَّهَ

J 

 

، قلب، اسالم، ایمان، نشین بادیه

، عمل، رسول، اهلل، اطاعت

 رحمت، مغفرت

لزوم اطاعت از 

 خدا و رسول

، اطاعت خدا و رسول

 نشانه ایمان
C1 

تبیین حقیقت 

 ایمان

، اطاعت از خدا و رسول

زمینه مغفرت و رحمت 

 الهی

C2 

سنگ  اطاعت از رسول هم

 خدا اطاعت از
C3 

ضایع نشدن تالش مؤمن 

در پرتو اطاعت از خدا و 

 رسول )ص(

 

نفُسِهِمْ فی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَ

 (11أُوْلَئک هُمُ الصَّدِقُونَ )

K 

 

، رسول، اهلل، ایمان، مومنان

سبیل ، جان، مال، جهاد، تردید

 صادق، اهلل

ایمان به خدا و 

ویژگی ، رسول

 اصلی مؤمنان

اطاعت از خدا و رسول و 

جهاد فی سبیل اهلل الزمة 

 ایمان

 
تبیین حقیقت 

 ایمان
اطاعت و جهاد نشانه 

 ایمان صادقانه
 



 7311پاییز و زمستان  | 34شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 17

 گیری جهت کدگذاری مضامین فرعی مضمون اصلی کلیدواژگان ردیف

لزوم ایمان به پیامبر در 

 به خدا کنار ایمان
 

 إِن کنتُمْ یمُنُّونَ عَلَیک أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلی إِسْلَامَکمُ بَلِ اللَّهُ یمُنُّ عَلَیکمُ أَنْ هَدَئکمُ لِلْایمَانِ

 (17صَادِقِینَ )

L 

 

، ایمان، هدایت، اسالم، منت

 صادق

منت الهی ، ایمان

 بر انسان

منت نهادن بر پیامبر عدل 

 نهادن بر خدامنت 
 

تبیین حقیقت 

 ایمان

عدم منت نهادن توسط 

 مؤمنین راستین
 

زشتی منت نهادن ایمان 

 بر نبی
 

 تحلیل محتوای کمی .4-0

ها و مضامین متن  گیری جهت، تحلیل محتوای کمی به معنای تعیین بسامد و فراوانی واژگان

رفته در متن کارآیی دارد؛ تحلیل ها و مقوالت بکار  است و برای آشنایی پژوهشگر با مؤلفه

کمی مقدمه و پایة ورود محقق به مرحلة تحلیل کیفی است و در واقع تبیین کنندة نقطة 

آوری اطالعات برای پاسخگویی به سؤاالت  شروع و ادامة مسیر تحلیل کیفی و جمع

های کمی صورت گرفته آورده  در ذیل برخی از تحلیل، های کمی است حاصل از تحلیل

 شود: می

 سنجش فراوانی کلیدواژگان .4-2

فراوانی کلیدواژگانی ، شوند مند یا متونی که به صورت هدفمند مطالعه می در متون هدف

به عنوان ، خداوند متعال در قرآن کریم، ساز هستند بسیار مهم است که الگوساز یا مفهوم

ژگان دقیق و وا، الگو و یا فرهنگ، به منظور نهادینه کردن یک مفهوم، یک متن هدفمند

از این رو تحلیل کیفی واژگان قرآن کریم مورد اعتماد بوده و قابل ، عالمانه بکار برده است

 بررسی و استناد است.

مدنظر قرارگرفته است. از ، کلیدواژگان مستفاد در سوره حجرات، در این بخش
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تلقی گشته های یکسان قرار گرفته و به عنوان یک مفهوم  رو واژگان متشابه در دسته این

 به تصویر کشیده شده است:، است. در نمودار ذیل فراوانی کلیدواژگان در قالب نمودار

 
 فراوانی کلیدواژگان سوره حجراتسنجش . 0نمودار 

شود بیشترین فراوانی مربوط به واژة  همانطور که در نمودار سنجش فراوانی مشاهده می

با ، ترین فراوانی را دارند بیش« اهلل»و « اتقو»، «رسول»است و پس از آن واژگان « مؤمنین»

های یک جامعة مؤمن  توان گفت این سوره درصدد بیان ویژگی ها می توجه به این فراوانی

 تقواست.، بر محور خداوند متعال و رسول اکرم )ص( است که محرک آن نیز

شاهده است های کمتر از واژگان یاد شده در نمودار قابل م واژگان دیگر نیز با فراوانی

تواند جزو عوامل یا موانع تحقق جامعه مؤمن و امت واحده اسالم  ها می که هر کدام از آن

 باشد.

0 

1 

1 

1 

3 

60 

61 

61 

 فراوانی  
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 ها گیری سنجش فراوانی جهت .4-4

به عنوان موضوع ، ها عناوین کلی هستند که پس از دریافت مضمون اصلی گیری جهت

مختلف آن در  های یک متن در عبارات گیری ممکن است جهت، گردند تر ارائه می کلی

یکسان باشد ولی مضمون اصلی دریافت شده از همان عبارات مختلف و متعدد ، هر سطح

 باشند.

های استخراج شده از سوره حجرات شامل سه  گیری موضوعات کلی یا همان جهت

 عنوان کلی است که در نمودار ذیل قابل مشاهده است:

 
 ها گیری سنجش فراوانی جهت .2نمودار 

  

ها حاکی از محوریت نقش حضرت رسول )ص( در جامعه دینی است؛  گیری جهتفراوانی 

حفظ شده است. بر این اساس ، ها و اوامری که به مؤمنین شده این محوریت حتی در توصیه

در صورتی ، گیری دیگر سوره حجرات است تأسیس امتی یکپارچه و حفظ آن که جهت

81% 

88% 

13% 

 حقیقت ایمان  عوامل و موانع ایجاد و حفظ وحدت (ص)محوریت رسول اکرم
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 امعه حفظ و تقویت گردد.پذیر است که جایگاه رسول اکرم )ص( در ج امکان

 های جدول تحلیل محتوا تحلیل یافته .3

های  های کیفی است؛ لذا با در نظر گرفتن اطالعات و داده پایه تحلیل، تحلیل محتوای کمی

 شود: در ادامه به تحلیل محتوای کیفی سوره حجرات پرداخته می، حاصل از تحلیل کمی

 محوریت رسول اکرم در جامعة ایمانی .3-0

مشتمل بر آدابی است که اوالً باید بندگان در برابر خداوند متعال رعایت کرده و این سوره 

ج ، 6163، ثانیاً آدابی که بندگان باید در مقابل پیامبر اکرم )ص( رعایت کنند. )طباطبایی

نیاز ، جامعة مؤمنین برای نیل به اهداف، 1و  6( با توجه به نمودارهای شماره 801ص ، 63

یة مستحکم دارند که با تکیه بر ایشان مسیر ترقی را طی کنند و این به یک محور و پا

شخص رسول اکرم )ص( است و محرک این حرکت نیز تقواست. ذیل این ، محور

 های ذیل وجود دارد: مؤلفه، گیری کلّی جهت

 حق تقدم خدا و رسول در امور .3-0-0

سایر آیات به نوعی توان در حکم نقطة ثقل سوره دانست که  آیه اول سوره حجرات را می

خداوند متعال و رسول اکرم )ص( حق ، با این آیه مرتبط هستند. مطابق جدول تحلیل محتوا

مغایر با تقواست ، ( و پیشی گرفتن افراد از ایشانA2گذاری در عالم دارند )ردیف  قانون

از سوی دیگر دستور مراجعه به پیامبر )ص( در وقایع گوناگون داده شده ، (A1)ردیف 

دور از ایمان و نشانة کفر دانسته ، ( و انتظار پیروی پیامبر اکرم )ص( از ماسوی اهللDردیف )

(. از خطاب قرار دادن مؤمنین و امر به تقدم نجستن بر خدا و رسول D3شده است )ردیف 

محوریت رسول اکرم ، اکرم )ص( و همچنین دستور رجوع به ایشان در حوادث مختلف

هم به خدا و « بَینَ یدَی»گردد. با توجه به اینکه عبارت  ریافت می)ص( در جامعة ایمانی د

این عبارت حاکی از امری مشترک بین ایشان ، هم به رسول خدا )ص( نسبت داده شده

( سوره در پی 801ص ، 63ج ، 6163، باشد. )طباطبایی است که همان مقام حکمرانی می
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جاد امتی مؤمن است و این موضوع با بیان مقام محوری رسول اکرم )ص( در حکمرانی و ای

6کامالً متناسب است.، هدف ارسال رسل که تشکیل یک نظام سیاسی است
 

 لزوم رعایت ادب و احترام در پیشگاه رسول اکرم )ص( .3-0-2

تقدم ، لزوم رعایت ادب در پیشگاه رسول خدا )ص( است؛ غض صوت، مؤلفه دیگر

مشورت در امور و ... از مصادیق رعایت ، ایشانباال نبردن صدا بر ، نجستن بر ایشان در امور

ادب در محضر رسول اکرم )ص( به عنوان حاکم اسالمی است؛ مطابق جدول تحلیل 

، ( و این استمرارB1استمرار و تداوم ادب نزد رسول اکرم )ص( الزم است )ردیف ، محتوا

گردد.  یمغفرت الهی را دربرداشته و در پی این مغفرت اجر عظیمی نصیب مؤمنان م

های  زمینة رشد مؤمنان و جبران کاستی، ( ادب در برابر حضرت رسول )ص(B2)ردیف 

، ( در اهمیت باالی رعایت ادب در محضر حضرت رسول )ص(B3ها است. )ردیف  آن

سبب حبط اعمال است. منظور از حبط ، کند که عدم رعایت آن این میزان کفایت می

این حیث که ابطال به باطل شدن عمل و قول اطالق  محو و از بین رفتن آن است و از، عمل

( بنابراین 613ص ، 1ج ، 6810، کند. )مصطفوی با ابطال تفاوت معنایی پیدا می، شود می

شود و از این  سبب محو عمل می، باالتر از ابطال عمل، عدم رعایت شأن حاکم اسالمی

است که همه عامل  تکذیب آیات و شرک، در تراز کفر، رعایت نکردن این شأن، جهت

ذیل تفسیر سوره( با ، و جوادی آملی 611ص ، 81ج ، 6161، حبط عمل هستند. )طباطبایی

قرار گرفتن تحت حکومتی الهی با ، توجه به جدول تحلیل محتوا و توضیحات بیان شده

پذیر است که قلوب به درجة تقوا رسیده  محوریت رسول اکرم )ص( در صورتی امکان

 (Bراه سعادت را بپیمایند. )ردیف ، این نیروی محرکة قویباشند و به کمک 

 لزوم اطاعت از رسول اکرم )ص( .3-0-4

نقطه ثقل جامعه در تنظیم مناسبات ، این مؤلفه مبیّن این معنا است که حضرت رسول )ص(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث، 6811/61/16). 6

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47510
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( سورة حجرات در ششمین و هفتمین آیه در Dعملی و فکری جامعه دینی است. )ردیف 

د پیامبر اکرم )ص( توجه داده و اطاعت از رسول خدا )ص( را به وجو، شناسی سیاق دشمن

( خداوند متعال در مواجهه مؤمنان D2نماید. )ردیف  یافتگی معرفی می نشانه ایمان و هدایت

اطاعت حضرت رسول )ص( از عامّه مردم را عامل به زحمت افتادن خود ، با خبر فاسق

رادی از جامعه درصدد بودند تا با تحمیل شود اف شمرد. بر این اساس معلوم می ها برمی آن

گر مناسبات  شوندگی ایشان که تنظیم شأن اطاعت، آراء خود بر حضرت رسول )ص(

مؤمنین را از این شیوه ، اجتماعی بوده را مخدوش سازند. خداوند با یادآوری شأنیت ایشان

امر ، باشدبرحذر داشته و همه را بر اطاعت از یک محور واحد که پیامبراکرم )ص( 

 فرماید. می

 لزوم هوشیاری جامعة ایمانی در سایة رسول اکرم )ص( .3-0-3

لزوم هوشیاری جامعه مؤمنین در مواجهه با اخباری است که توسط دشمنان و ، مؤلفه دیگر

(؛ از آنجایی که Cگردد )ردیف  به قصد برهم زدن روابط بین مؤمنین ایجاد و منتشر می

خداوند متعال پس از دستور به تبین خبر ، (C2)ردیف الزمة ایمان است ، شناخت موقعیت

بالفاصله در آیة بعد مؤمنان را به وجود مقدس رسول اکرم )ص( تنبّه داده و عدم ، فاسق

(؛ در این D3داند )ردیف  مراجعه به ایشان و تحمیل نظرات بر ایشان را نشانة کفر و فسق می

کند که حاکی از عنصر  ن خبر فاسق میآیات خداوند متعال ابتدا به مؤمنین امر به تبی

این هشدار و ، اما با توجه به هفتمین آیه سوره، عقالنیت و تحقیق در جامعه دینی است

( و لزوم D1یابد )ردیف  شود که عقالنیت در پرتو وحی معنا می تذکر متوجه مخاطب می

ون حاکمیت رسول اکرم )ص( یا جانشینان ایشان است که جامعه را از خطرات مص

 دارد. می

 عوامل و موانع وحدت در جامعة ایمانی .3-2

گیرد بیان  گیری دیگری که در اولویت دوم سوره قرار می جهت، 1طبق نمودار شماره 

عوامل و موانعی است که وحدت و یکپارچگی را در جامعة ایمانی مختل نموده و گاهاً از 
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( به عنوان حاکم گیری پس از بیان محوریت رسول اکرم )ص برد؛ این جهت بین می

بیشترین بسامد را واژة مؤمن و مشتقات آن دارد ، 6در نمودار شماره ، گیرد اسالمی قرار می

همچنین با ، رساند که این بسامد باال اهمیت توجه به روابط داخلی جامعة ایمانی را می

در باالترین فراوانی را ، مدنظر گرفتن اینکه محوریت رسول اکرم )ص( در جامعة ایمانی

مرکزیت و محوریت حضرت رسول )ص( در ، دارد 1های نمودار شماره  گیری میان جهت

 گردد. جامعة ایمانی و شکل گیری روابط جامعه حول ایشان حاصل می

« سازی امت»موضوع ، گیری با تدبر در آیات سوره و در نظر گرفتن این دو جهت 

ین امت که متشکل از مؤمنین گردد و راهکارهای حفظ ا توسط پیامبراکرم )ص( حاصل می

 گردد. و با محوریت رسول اکرم )ص( است با بیان عوامل و موانع تبیین می

 عوامل وحدت .3-2-0

گیرد عواملی است که سبب ایجاد و یا  گیری دوم قرار می هایی که ذیل جهت یکی از مؤلفه

ه در گردد؛ این مؤلفه خود دارای مضامینی است ک ثبات یکپارچگی در جامعة ایمانی می

 گیرند. سطور آتی مورد بررسی قرار می

 اصل برادری .3-2-0-0

اصل برادری و عدم وجود برتری نژادی و ، در جامعة ایمانی، طبق جدول تحلیل محتوا

( این مسئله از F1( حاکم است؛ و این برادری در گرو ایمان است )ردیف Fقومیتی )ردیف 

چنان اهمیتی برخوردار است که اصل اعتماد و کرامت انسانی را در جامعه ایمانی )ردیف 

Hگردد. ( سبب می 

اخوت در لغت به معنای پیوندی است که دو یا چند چیز را باهم مرتبط کرده و نقطة 

، 6ج ، 6810، ؛ مصطفوی18ص ، 6ج ، 6831، گردد )طریحی اشتراک آنها محسوب می

یعنی ، شود مؤمنان با یکدیگر رابطة اخوت دارند ( در این صورت وقتی گفته می13 ص

نقطة اشتراک و پیوند آنها ایمان است؛ زیرا تا زمانی که میان افراد وحدت فکری و روحی 

پایدار نخواهد ، اتحاد و پیوستگی افراد، و یگانگی در هدف و عقیده وجود نداشته باشد
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پس از امر ، سوره آل عمران 608( خداوند متعال در آیه 11ص ، 6831، بود. )سبحانی

اخوت را ثمرة نعمت والیت و سرپرستی رسول اکرم )ص( و اعتصام به ، اعتصام بحبل اهلل

همان اعتصام بحبل اللَّه است. ، چرا که اعتصام به خدا و رسول، نماید ایشان معرفی می

های است عامل  اخوت یکی از مؤلفه( و در اینجا نیز 811ص: ، 8ج ، 6163، )طباطبایی

شود که محوریت با رسول اکرم )ص( باشد و این  وحدت بوده و در صورتی محقق می

 (F1 ،B ،A3های  امکان ندارد مگر اینکه افراد جامعه به درجة تقوا رسیده باشند )ردیف

برادران و خواهران یکدیگر و همه بندگان ، در اندیشة الهی اسالم افراد بشر»

( اما اینکه در سوره حجرات 6/01/6811بیانات در مجمع عمومی سازمان ملل«)یند.خدا

اشاره به یک رشته تکالیف و اهداف ، فقط مؤمنان را برادر دانسته این است که مقصود

( که در پرتو ایمان به خدا و رسول خدا)ص( قابل 11ص، ش6831، اجتماعی است)سبحانی

انجام است و آن همان اهدافی است که خدا و رسول)ص( در پی آن هستند که رسیدن به 

 کماالت متعالیه در پرتو تشکیل امتی واحد و بر پایة ایمان است. 

 تقوا مالک برتری .3-2-0-2

است؛ « رسول»و « اهلل»های  ههم ردیف کلیدواژ، 6در نمودار شماره « تقوا»بسامد کلیدواژة 

( A3 ،H3تقوا در کنار ایمان دو اهرم انجام تکالیف بوده )ردیف ، طبق جدول تحلیل محتوا

و الزمة اخوت و محوریت قرار گرفتن رسول اکرم )ص( به عنوان حاکم اسالمی )ردیف 

B ،F3ز ( است؛ گویی که نیرو محرکة جامعة ایمانی تقواست و شاهد این مطلب آیاتی ا

این سوره است که این واژه در آنها بکار رفته است؛ در اولین آیه سوره که محوریت خدا 

دارد و مؤمنان را به عدم تقدم از ایشان امر  و رسول اکرم )ص( را در حاکمیت بیان می

قلوب کسانی که ادب محضر رسول خدا )ص( را ، (Aکند توصیه به تقوا دارد )ردیف  می

در دستور برقراری صلح فی ما بین ، (Bدارد )ردیف  به تقوا بیان میکنند ممتحن  رعایت می

همچنین در بیان موانع وحدت و یکپارچگی ، (Fنماید )ردیف  مؤمنان امر به تقوا نیز می

( و سپس تقوا را Hمؤمنان و دستور به عدم انجام آن موارد دستور به تقوا دارد )ردیف 

؛ با در نظر گرفتن موارد بیان شده مشخص (Iداند )ردیف  عامل برتری در جامعه می

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8089
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گردد علت اینکه تقوا عامل برتری معرفی شده به این دلیل است که نقش محرک و  می

تکامل و پیشروی جامعة ایمانی دارد و در صورتی که تقوا نباشد موارد گفته ، مؤثر در اداره

 ای نیز بوجود نیاید. گیرد و چه بسا امت واحده شده شکل نمی

ا از ریشه )و ق ی( در لغت به معنی حفظ شیء از آنچه سبب ضرر به آن است. تقو 

و « پروا کردن»ها رایج شده  ( و آنچه که در ترجمه336ص: ، 6161، )راغب اصفهانی

یعنی مراقب رفتار خود بودن؛ زیر پای خود را نگاه کردن؛ با توجّه ، باشد مالحظه کردن می

 (؛6831/03/01، بیانات در دیدار کارگزاران نظام.(ریختنبرنامة زندگی ، به مرزهای الهی

بکار رود به معنای پروا « اتقوااهلل»این واژه وقتی در رابطه با خداوند متعال و به صورت 

یعنی  -اِتَّقُوا اهلل»گی است؛ مالحظة خداوند متعال در امور زندداشتن از خداوند متعال و 

، کج و راست نشوید که گرفتار خواهید شد، حواستان باشد از این راه منحرف نشوید

 (بیانات در دیدار مسئوالن نظام 6813/01/11«. )شود مشکل برایتان درست می

طبق بیان قرآن تقوا سبب نزول ، متعددی برای تقوا بیان شده است در قرآن کریم آثار

: 611« )وَ هَذَا کتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُواْ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ»گردد:  رحمت الهی می

: 631«)لَّکمْ تُفْلِحُونَوَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَ»انعام( و فالح و رستگاری را برای فرد متقی به دنبال دارد: 

یأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللَّهَ »دهد:  از سوی دیگر تقوا قدرت تشخیص به افراد می، بقره(

: انفال( و فرد باتقوا مشمول عنایت الهی شده و خداوند او را از علم 11«)یجَعَل لَّکمْ فُرْقَانًا...

 : بقره(.131«)ءٍ عَلِیم تَّقُواْ اللَّهَ وَ یعَلِّمُکمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکلّ شیوَ ا»نماید:  مند می خود بهره

گردد که تقوا  این مطلب نیز حاصل می، با بررسی مضامین تقوا در سوره حجرات

محور و ، عالوه بر اینکه نیروی محرکه در جامعة اسالمی بوده و آثار و برکاتی نیز دارد

باشد و از آنجا که پیامبراکرم )ص( به تأیید قرآن  ایمانی نیز میمالک برتری در جامعة 

پس اسوة ، : احزاب(16«)لَّقَدْ کاَنَ لَکمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»کریم اسوة حسنهاست: 

است و حتی متقی بودن جامعه در گرو پیروی و  تقوا و برترین فرد در جامعة اسالمی

تر  کس درجة تقوای باالتری داشته و مطیع ایشان باشد مقرب اطاعت از ایشان است و هر

 یابد. بوده و در جامعة ایمانی برتری می

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3196
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3196
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
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 برقراری صلح و برپایی قسط .3-2-0-4

خداوند ، (Fاصل برادری در جامعة ایمانی حاصل گشت )ردیف ، طبق جدول تحلیل محتوا

ترین آنها  از مهم نماید که تکالیف و وظایفی برای مؤمنین مشخص می، متعال در این سوره

ریشه صلح در سوره ، 6با توجه به نمودار شماره ، ( استF2اصالح فی مابین )ردیف 

ای که در حال جنگیدن هستند  حجرات دوبار بکار رفته است: در ایجاد صلح بین دو طائفه

 و در ایجاد صلح بین مؤمنان؛ و در هر دو محوریت آیات بر ایمان است.

( به نقل از پیامبر اکرم )ص( اصالح ذات بین را از یکسال نماز امیر المؤمنین علی )ع 

( همچنین صلح در اسالم به حدی 116ص ، ق 6161، )شریف الرضی، دانند و روزه برتر می

حتی دروغ ، اهمیت دارد که فرد مصلح مجاز است برای برقراری صلح از ابزارهای عقالیی

 (86ص ، 1ج ، انصاریگردد بهره بگیرد. ) که منجر به ایجاد صلح می

این دو دستور پس از امر به تبیین خبر فاسق آمده؛ با درنظر داشتن معنی صلح که آن 

( و از بین بردن نفرت بین مردم 131، 6ج ، ق 6161، را ضد فساد )راغب اصفهانی

( شاید بتوان نتیجة خبر فاسق را در صورت 616ص ، 1ج ، ش 6836، اند. )قرشی دانسته

( و دستور به صلح نیز با C1تفرقه و تشتت بین طائفة مؤمنان دانست )ردیف ، عدم تبیین

تذکر به وجود رسول خدا )ص( در بین مؤمنین انجام شده است که محوریت رسول اکرم 

کند ایجاد صلح با تکیه  های الهی را در ایجاد صلح تبیین کرده و مشخص می )ص( و آموزه

در صورتی که متصل به وحی الهی و ، ختلفهای افراد م به علوم تجربی و دیدگاه

های پیامبراکرم )ص( نبوده و همچنین حاکم اسالمی مرکزیت و محوریت نداشته  آموزه

 پذیر نخواهد بود. امکان، باشد

 موانع وحدت .3-2-2

موانعی است که از ایجاد وحدت و یکپارچگی جلوگیری ، گیری دوم مؤلفة دیگر در جهت

 .این مؤلفه دارای چهار مضمون کلی است، برد کرده یا آن را از بین می
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 خبرفاسق .3-2-2-0

( C3جامعة ایمانی در معرض تهاجم خبری فاسقان )ردیف ، مبتنی بر جدول تحلیل محتوا

( و ایجاد تفرقه بین مؤمنین است؛ C1قرار دارد که هدف از این تهاجم فتنه انگیزی )ردیف 

( جامعة ایمانی را C4ة )ردیف ( و اقدام عاقالنCهوشیاری )ردیف ، مبارزه با چنین تهاجمی

 طلبد. ( میDدر پرتو اطاعت از تدابیر رسول اکرم )ص( )ردیف 

 6161، فسق در لغت به معنی خروج از دائره طاعات و ورود به معصیت است. )ابن منظور

( خداوند متعال ضاللت و کفر را فقط مختص فاسقان دانسته: وَ مَا یضِلُّ 803ص ، 60ج ، ق

( و کسانی که طبق آیات 11: بقره(؛ وَ مَا یکفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ: )بقره 11الْفَاسِقِینَ )بِهِ إِلَّا 

فاسق نام ، اند مُنزَل الهی رفتار ننموده و پیرو آن نبوده و به رسول الهی ایمان نیاورده

: مائده( وَ لَوْ کانُواْ یؤْمِنُونَ 13اسِقُونَ )وَ مَن لَّمْ یحَکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئک هُمُ الْفَ»اند:  گرفته

 : مائده(36بِاللَّهِ وَ النَّبی وَ مَا أُنزِلَ إِلَیهِ مَا اتخَّذُوهُمْ أَوْلِیاءَ وَ لَاکنَّ کثِیرًا مِّنهْمْ فَسِقُونَ )

دارد لطمه به جان و مال افراد در  عاقبتی که برای خبر فاسق بیان می، سوره حجرات

( 866ص ، 63ج ، 6163، ؛ طباطبایی800ص ، 1ج ، 6831، به آنهاست. )طبرسیاثر تاختن 

و این در صورتی اتفاق میفتند که در مورد آن خبر تبینی صورت نگیرد و موجبات پشیمانی 

 را ببار آورد.

دهد و آنها را گروهی  قرآن کریم برخی اعمال و رفتارها را به فاسقان نسبت می

وَ اللَّهُ لَا یهَدِی الْقَوْمَ »گیرند:  مول هدایت الهی قرار نمیداند که به هیچ وجه مش می

با درنظر ، نظر از سبب نزول آیه (؛ صرف1؛ صف:30و  11؛ توبه:603مائده:«)الْفَاسِقِینَ

توان به محتوای خبر فاسقان به طور مطلق پی برد؛ تبدیل و  گرفتن مجموعة رفتاری آنان می

، (11بقره: «)فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ قَوْالً غَیرَ الَّذِی قِیلَ لَهُمْ» تحریف قول الهی به دیگر اقوال:

کفر به آیات الهی و رویگردانی از آیات و کتمان آنها: وَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیک ءَایاتِ بَینَاتٍ وَ مَا 

أُوْلَئک هُمُ الْفَسِقُونَ )آل عمران: : بقره(؛ فَمَن تَوَلی بَعْدَ ذَالِک ف11َیکفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ )

وَ احْذَرْهُمْ أَن »دروغگویی با هدف رویگردانی پیامبر )ص( و مؤمنین از آیات الهی: ، (31

یحِلِفُونَ لَکمْ » :سوگند و شهادت دروغ، (11مائده:«)یفْتِنُوک عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَیک
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قُلْ إِن کاَنَ ءَابَاؤُکمْ وَ أَبْنَاؤُکمْ وَ »یح منافع مادی بر امرالهی: ترج، (11توبه:«)لِترَضَوْاْ عَنهْمْ

إِخْوَانُکمْ وَ أَزْوَاجُکمُ وَ عَشِیرَتکمْ وَ أَمْوَالٌ اقْترَفْتُمُوهَا وَ تجِرَةٌ تخْشَوْنَ کسَادَهَا وَ مَسَاکنُ 

فی سَبِیلِهِ فَترَبَّصُواْ حَتی یأْتی اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا  تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیکم مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ

( 13توبه:«)إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَسِقُونَ»نفاق و دوررویی: ، (11توبه:«)یهَدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

حتوای رفتارها و اعمالی است که در قرآن کریم به آنها اشاره شده است به این ترتیب م

خبر فاسق قول دروغی است که از روی نفاق و دورویی و با هدف تغییرِ مسیرِ الهیِ جامعة 

گیرد و در صورتی که در آن تبین صورت نگیرد موجب جهالت نیز  ایمانی شکل می

 (C4شود. )ردیف  می

 اقتتال .3-2-2-2

و اقتتال ، یکی از عواقب عدم تبیین خبر فاسق ایجاد تفرقه، طبق جدول تحلیل محتوا

اثرگذاری خبرِ تبیین نشدة فاسق به حدی است که ، ( استC1درگیری بین مؤمنین )ردیف 

( را سبب گردیده و از امر الهی مبنی E1ظلمِ یک گروه مؤمن بر گروه مؤمن دیگر )ردیف 

به همین دلیل برقراریِ سریعِ ، کند ( دور میE4بر اصل برادری در جامعة ایمانی )ردیف 

 یابد. ( لزوم میEن )ردیف صلح در جامعة مؤمنی

هایی که دچار  قرآن کریم پس از دستور به برقراری صلح بین گروه، از سوی دیگر

این مسئله همچنان که ، (E3دهد )ردیف  دستور قتال با گروه متجاوز می، اند اختالف شده

روشنگر این مطلب ، دارد اهمیت برقراری صلح و حفظ یکپارچگی را ولو با قتال بیان می

یابد که یکی از آنها  باشد که اقتتال و درگیری بین دو گروه در صورتی ادامه می نیز می

ظالم و متجاوز بوده و قصد صلح نیز نداشته باشد و همین مسئله سبب بروز شکاف و زاویه 

 .کند بین طوائف شده و همدلی و وحدت را از آنها سلب می

 رفتارهای نابهنجار اجتماعی .3-2-2-4

رفتارهایی است که در جامعة ایمانی به عنوان ناهنجار و ، تحلیل محتوا مانع دیگر در جدول

(. این رفتارها عبارتند از G1 ،G2 ،G3 ،H1 ،H2های  شوند )ردیف نامتعارف شناخته می
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تجسس و غیبت که هر کدام به تنهایی ، تبعیت از ظن، تسمیه به القاب، جویی عیب، تمسخر

ت واحده باشد؛ زیرا تمامی این موارد از عالئم فسق گیری ام تواند از اهم موانع شکل می

گردد؛ آنچه بر  ( میG4( بوده و سبب ایجاد ناامنی روانی در جامعه )ردیف G3)ردیف 

تر از آن وحدت در اصل  تعاون و مشارکت و مهم، گردد حب و دوستی برادری مترتب می

ن دوستی و تعاون ( و الزمة ای8818ص ، 1ج ، ق 6161، جماعت مسلمین است )سیدقطب

 آبرو و مال همدیگر است.، عدم تعدی به جان

کنند.  این آیات از جمله آیاتی هستند که مناسبات اجتماعی را تنظیم می

سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم( کنجکاوی در امور  01/01/6811)

، 6831، گردد. )سبحانی مردم سبب ریختن آبروی دیگران و انزوای افراد از اجتماع می

گاه رنگ یگانگی و الفت را نخواهد  ( نظامی که آلوده به غیبت است هیچ11-11صص 

شود رفتار اشخاص از ترس آبرو باشد و قدرت  از سوی دیگر غیبت سبب می، دید

جویی و تمسخر  عیب، تشخیص و تحلیل مسائل و همچنین آزادی آنان سلب گردد

( نتیجة 611ص: ، برد )همان را سرکوب کرده و از بین می شخصیت و هویت اجتماعی افراد

ای نه هویت  هر کدام از این رفتارها یا مجموع این رفتار این است که افراد چنین جامعه

ای این است که افکار و در  اجتماعی دارند و نه قدرت تحلیل مسائل و عاقبت چنین جامعه

گردد؛  جامعه از مسیر الهی منحرف میپی آن رفتار آنان بازیچة دست فاسقان شده و 

خروج جامعة ایمانی را از مسیر الهی نتیجة چنین رفتارهایی ، همانگونه که آیه یازدهم سوره

 داند. می

رفت از چنین رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز  راهکار برون، طبق جدول تحلیل محتوا

ای است که کمبودهای اخالقی و اجتماعی را به  ( و این نیرو محرکهH3تقواست. )ردیف 

 (H3نماید. )ردیف  لطف الهی جبران می

 های قومیتی اصالت یافتن جنسیت و برتری طلبی .3-2-2-3

ها به دلیل  جویی برتری، طبق جدول تحلیل محتوا، گیری موانع وحدت مؤلفه دیگر در جهت

این معیار را وزنة خوبی برای سنجش  سوره حجرات، (I3جنسیت و قومیت است )ردیف 
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ای  داند زیرا در صورتی که این موارد در جامعه کارآیی افراد در ترازوی تعالی جامعه نمی

یابی به اهداف و منافع  های جامعه در پی دست هر کدام از زن و مرد و قومیت، اصالت یابد

ست که همین تفرقه سبب مختص قوم و طیف خود بوده و نتیجة این امر تفرقه در بین آنها

ازهم گسیختگی و سکون جامعه در راه اعتال و تعالی خواهد بود و همچنین مانع تشکیل و 

 حول محور واحد است.، حفظ امت واحده

اختالف در جنسیت و قومیت سببی برای ، طبق آیات سوره و جدول تحلیل محتوا

، (Iتری را تقواست )ردیف ( بوده و معیار شرافت و برI1شناخته شدن در اجتماع )ردیف 

تقوا سوای اینکه سبب تشکیل امت واحده و حفظ ، زیرا همانطور که در آثار تقوا بیان شد

 گردد. ها و هدایت الهی نیز می بست رفت جامعة ایمانی از بن گردد سبب برون آن می

 تبیین حقیقت ایمان .3-4

ز بیان محوریت خداوند متعال پس ا، گیری آخر سوره تبیین حقیقت ایمان است جهت

در پی تبیین ، رسول اکرم )ص( در تشکیل و حفظ امت واحدة متشکل از مؤمنین

ای است چرا که جامعة ایمانی با تکیه بر  های ایمان برای ورود به چنین جامعه شاخص

تواند طرح و اهداف الهی را به سرانجام برساند و ورود کسانی که  رسول الهی است که می

 ممنوع است.، ارند بدلیل مختل شدن مسیر جامعههایی ند چنین شاخص

 ایمان به خدا و رسول اکرم )ص( و اطاعت از ایشان .3-4-0

اطاعت از خدا و پیامبر )ص( است. ، ترین شاخص ایمان مهم، مبتنی بر جدول تحلیل محتوا

 (J2( و این نوع از اطاعت زمینة رحمت و مغفرت الهی است )ردیف J1)ردیف 

در کنار خداوند ، به عنوان معیار ایمان، یت رسول اکرم )ص(در این مؤلفه نیز محور

کند بلکه  (؛ ایمان صرف به خداوند متعال کفایت نمیC3خورد )ردیف  متعال به چشم می

خداوند ایمان به خود را در کنار ایمان به رسول اکرم )ص( قرار داده و اطاعت از خود را 

در این صورت کسانی که ، داده استنیز معطوف به اطاعت از رسول اکرم )ص( قرار 

ادعای ایمان به خداوند متعال داشته باشند ولی در عمل مطیع رسول او نبوده و با 
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ها در پی اجرای طرح و هدف خود هستند و مسیر اهداف  روی ها و تک بدعت، ها سرپیچی

 گردند. کنند از دائرة جامعة ایمانی حذف می الهی را کُند یا مختل می

 ال و جانجهاد با م .3-4-2

های ایمان صادقانه )ردیف  ایمان و جهاد از لوازم و نشانه، بر اساس جدول تحلیل محتوا

K2 ،K3 ( هستند در صورتی که با محوریت اطاعت از پیامبر )ص( و عدم بازگشت از

یک حداقل است. ایمان کامل ، ایمان مجرد از عمل، از نظر اسالم»، ( باشدKجهاد )ردیف 

و الّذین امنوا و »ایمانی است که با جهاد در میدان عمل همراه باشد.  و ایمان حقیقی آن

؛ مؤمن «هاجروا و جاهدوا فی سبیل اللَّه و الّذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقّا

/ 03/ 01«)کند. حقیقی آن کسی است که ایمان را با جهاد و هجرت و نصرت همراه می

 ( یانات در دیدار بسیجیان استان قمب، 6831

کنندگان از جهاد را در صورتی که تمایل به کسب غنمیت نیز  قرآن کریم تخلف

( و این مسئله مغایر با 616نساء:، 61کند. )فتح: مبدل کالم الهی و منافق معرفی می، دارند

کسانی که با مال یا جان در جهاد ، از ایشان است ایمان به رسول خدا )ص( و اطاعت

 کنند از دائرة مؤمنین و امت واحده بیرون هستند. شرکت نمی

 ایمان فضل و نعمتی از سوی خداوند متعال .3-4-4

ای که حقیقت ایمان  آخرین مؤلفه، دارد پس از بیان دو مؤلفه که حقیقت ایمان را بیان می

(؛ چرا Hداند )ردیف  ایمان را فضل و نعمتی از جانب خداوند متعال می، کند را تبیین می

ها نموده و کفر و فسوق و عصیان را  های آن که اگر خداوند متعال ایمان را محبوب دل

مکروه داشت فقط عطیه و نعمتی بود که به ایشان عطا شد و این عطیه از روی علم و 

( و بر این اساس این خداوند 861ص ، 63ج ، 6163، حکمت الهی بوده است. )طباطبایی

( و مؤمنین Hاست که سزاورار منت نهادن بر مؤمنین به دلیل این نعمت بوده )ردیف 

کسانی که مدعی ، ( طبق این مؤلفهH2راستین منتی بر پیامبر اکرم )ص( ندارند )ردیف 

( و همچنین از جمله اطاعت از خدا و رسول اکرم )ص، های ایمان ایمان هستند اما نشانه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10403
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جهاد با مال و جان را ندارند در علم الهی جزو منافقان و منحرفان آیات الهی بوده که توفیق 

 ایمان به آنها عنایت نشده است.

 گیری نتیجه

در جدول تحلیل محتوا قرار گرفت و واکاوی شد. این سوره ، آیه 63سوره حجرات با 

رسول اکرم )ص( در جامعه  محوریت»گیری کلی است که عبارت از  حاوی سه جهت

های  باشد. مطابق داده می« حقیقت ایمان»و « عوامل و موانع وحدت و یکپارچگی»، «ایمانی

گیری و حفظ جامعة ایمانی  عوامل و موانعی در مسیر شکل، حاصل از جدول تحلیل محتوا

 ها بر محوریت رسول اکرم )ص( و اطاعت از ایشان صورت وجود دارد که رفع و دفع آن

پذیرد. حقیقت ایمان نیز بر مدار اطاعت از رسول اکرم )ص( و جهاد با مال و جان قرار  می

بر مدار حضرت رسول )ص( که ، گانه سوره های سه گیری تمامی جهت، دارد. بر این اساس

اند؛ بنابراین  قرار گرفته، در ابتدای سوره به شأن حاکمیّتی ایشان توجّه داده شده است

شأنیّت حضرت رسول ، گزاره دست یافت که آنچه مدّ نظر سوره است توان به این می

)ص( است و نه صرفاً شخصیّت ایشان که دائرمدار شخص ایشان است. در مجموع با تحلیل 

آید که سوره حجرات  این نتیجه حاصل می، ها و مضامین اصلی و فرعی گیری جهت

بلکه سوره با ، قی نیستهای صرفاً اخال فقط حاوی آموزه، گونه که مشهور است آن

های یک جامعة ایمانی و متحد بر  در پی تبیین ویژگی، مند ساختاری بسیار منسجم و هدف

تکیه اصلی را ، مدار اطاعت از حضرت رسول )ص( است با این توجّه که شأنیّت حکمرانی

 دهد. در سوره شکل می
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 خسرو
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 چاپ دوم، والنشر

 دار الکتب اإلسالمیة، تهران، چاپ ششم، قرآن اموسق . ش( 6836سید علی اکبر. )، قرشی
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