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 های صف و جمعهميان سوره ارتباط ارگانيک

 )محتوا، موسيقی کلام، تصوير هنری(
 1سيد مصطفي مناقب

 2سعدی محمدجواد

 2الله عبدالله زادهرحمت

 0ی امين ناجيمحمدهاد

 5قاسم جعفری

 چکیده
های صف و جمعه، چهارمین و پنجمین سوره از سُوَر هفتگانه مسبّحات است. از میان هفت سوره سوره

اند. این دو سوره به لحاظ محتوایی دارای مضامین مأنوس و مشترک مسبّحات، تنها همین دو سوره تتابع داشته

را بر محور  شدهمطرحمعارف  را وجه اصلی ارتباط این دو سوره تلقی كرد و هاآنتوان زیادی است كه می

ازی سدر هنگام سرپیچی، استوار دانست. تصویر نامؤمنكلی عدم سرپیچی از دستورات خداوند و عتاب 

هنری و موسیقی كلام كه ابزارهای دیگر ارتباط هستند در خدمت متن بوده و در این دو سوره از عناصر 

در پژوهش حاضر به این نکته پرداخته شده كه مشترک تصویر هنری و موسیقی كلام استفاده شده است. 

توان گفت كه ، موضوع واحد در ارتباط ارگانیک دو سوره، نقش اصلی را بر عهده دارد و نمیطورقطعبه

 ها حکایت دارد.ارتباط ارگانیک میان دو سوره از توقیفی بودن ترتیب سوره

 سوره، موسیقی كلام، تصویر هنری. : سوره صف، سوره جمعه، ارتباط ارگانیک، پیامواژگان كلیدی
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 مقدمه-9

های مجاور از بُعد ساختار های قرآن کریم و همساني سورهرسيدن به غرض اصلي سوره

ان در ميان اندیشمند شيوبکملفظي و محتوایي با دقت و تأمل در هر سوره، موضوعي است که 

يشتر های اخير بدر سال ژهیوبهبوده و  موردتوجهمفسران متقدم و متأخر  مخصوصاً علوم قرآني و 

مورد اهتمام قرار گرفته است. تحقيق حاضر به بررسي این روابط ساختاری ميان سُوَر مذکور با 

ارتباط آشکار و پنهان ميان اجزای سوره تعریف شده )عقيقي ها که به توجه به ارتباط ارگانيك آن

 باتيمناس و روابط قرآن آیات معناست که بين(، پرداخته است. این بدان 22، ص1230بخشایشي، 

 گيردمى به خودقبول قابل و منطقى واحد، شکل غرض یك پرتو موجود در حاکم است و روابط

گر، خامهاست ) سوره در معرفتى هندسه و واحد سيستم نتيجه وجود یك آیات، ارگانيك ارتباط و

 (.15، ص1235

گيری از آراء و اقوال مفسران و محققان با بهرهتلاش شده است برای رسيدن به این هدف 

عرصه قرآن، و تحقيقاتي که در زمينه ارتباط ارگانيکي ُسوَر قرآني صورت گرفته است، با پرداختن 

دو سوره صف و جمعه، نقاط درخشان دیگری از اعجاز لفظي و معنایي  1شناختيبه مباحث نشانه

 .بر مخاطبان این کتاب آسماني آشکار گردد

                                                           

گذاري نشانه دهدينشان م دلالت داّل بر مدلول خود بوده کهرايند بررسي ف دانش (Semiotics)شناسي نشانه. 1

 ي همانند قرآن حاوي. هر متنديمايپيچه فرايندي را مدهد و خواني چگونه رخ مينشانه پذيرفته وچگونه صورت 

ب محسو شناختينشانه از کارهاي بيانو تحقيقات بلاغي و معاني وي، ادبي و لغ و مباحث هاي زباني استنشانه

و « يمعناشناس»جمله از  هااي از فعاليتمجموعه شاملشناسي نصوص نشانه(. 412، ص4316)قائمي نيا،  شوديم

است و محقق قرآني در پي کشف معناي اين نشانه و ترکيب خاص است. او در تفاوت معناي جدي « شناسيکاربرد»

)دخان:  ﴾ريُماْلكَّ اْلعَّزيُز أَّْنتَّ ِإن َّكَّ ُذْق﴿اهل جهنم:  به« العزيز الکريم»خطاب که خداوند متعال در  ابدييدرمو استعمالي 

قصد شده و  واقعًا( يا مدلول 227، ص41، ج4366را اراده نکرده و منظور، استهزاست )طباطبايي،  ( مدلول11/ 11

« مراد استعمالي»و « مراد جدي»(. در علم اصول نيز بين 341، ص22، ج4364)طبرسي،  است يگريدمراد چيز 

بياني از اراده جدي « بردشناسيکار»و بياني از اراده استعمالي « يمعناشناس(. »12، ص4126، )صدرکنند تفکيک مي

و  كندمي ها با يكديگر و مدلولاتشان را بررسيروابط آنبحث نموده،  را ينيهاي نصوص دنشانه است. عاِلم دين،

 ها را دريابد.گيرد تا معاني آنمي قواعد معناشناختي و كاربردشناختي را به كار
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ميان دو سوره، بررسي ارتباط محتوایي،  9با چنين رویکردی برای بررسي ارتباط ارگانيك

پژوهش این، بنابر؛ قرار گيرد موردتوجهارتباط موسيقي کلام و ارتباط تصویرآفریني هنری باید 

 زیر است: سؤالپاسخگویي به دو  درصددحاضر 

 شود؟اهداف و محتوا مشاهده ميچه وجوه مشترکي ميان دو سوره صف و جمعه از لحاظ  -1

 وجوه مشترک این دو سوره از لحاظ کاربرد موسيقي کلام و تصویرآفریني هنری چيست؟ -2

 شناسي به بررسي ارتباط محتوایي و سپس تصویر هنریاین پژوهش با توجه به مباحث نشانه

 و موسيقي کلام در دو سوره مذکور پرداخته است.

 پیشینه تحقیق-4

مصون بودن کتاب آسماني مسلمانان از گزند تحریف، مستشرقان با جدیت بيشتری  با توجه به

 به بررسي زوایای آن پرداخته و ضمن تحسين این کتاب، برخي از ایشان اِشکال عدم تناسب و

 قرآني را مطرح نمودند. ت و پراکندگي آیاتتشت 

لتي به صيغه دیگر و از حاای هایش از صيغهکثرت انتقال قرآن در خطاببرخي از مستشرقان، 

آن را دليل عدم اشاره کرده و  از ظاهر به مضمون( )مثلاً از غيبت به خطاب و به حالت دیگر

جسته بودن سبك قرآني را نشانه ( و یا جسته203، ص1205، شيرازی آزاريتناسب دانستند )ب

نيز ضمن تحسين  برخي (.05، ص1232اند )بل و وات، عدم انسجام و ات ساق معنایي برشمرده

دانستن کلمات و عبارات قرآن، نزول قرآن بر اساس پيشامد و احتياجات روزانه  زيانگرتيحو 

 (.120، ص1200)لوبون،  داننديمپيامبر را موجب انقطاع بين غالب مطالب و فقرات 

 موضوعه ، ببسياری از مفسران و پژوهشگران علوم قرآنکه  ميابیيدرم قدمابا مراجعه به کتب 

 به این موضوععلوم قرآن  یهااز تفاسير و کتاب پرداخته و بخشي تناسب و ارتباط سُوَر

تفاسيری مانند توان از (. برای نمونه مي20، ص1244زاده، ت )حسيناس یافته اختصاص

فخر رازی، نظم الدرر في تناسب الآیات و السُوَر، المنار، تفسير مراغي،  ري، تفسير کبانيالبمجمع

های کتاباه گ یاد کرد. اندگفته سخنها لاساس في التفسير و شماری دیگر که از روابط ميان سورها

 «قرآنب ُسَور اليترت ةالبرهان فی مناسب» از جمله است رش درآمدهنگابه  بارهنیای نيز دراجداگانه

                                                           

دارد.  زي( نيده)سازمان يمصدرمعادل  ي( معناسازمان) اسمي معناي بر( علاوه Organicارگانيک ) . واژه1

که  «مکانيکي»ارتباط معادل مصوب نموده است. برخلاف  عنوانبهرا « سازمند»فرهنگستان زبان و ادب فارسي، واژه 

ارتباط ارگانيکي، قطعات مختلف در عين همانند نبودن اما مانند يک  در همانندي اجزا عامل وحدت شده است،

 .بخشنديمي موجود زنده با هم در ارتباط بوده و با تقويت متقابل به همديگر جان هاانداميسم و ارگان



 

 

 

 

 

 9315پانزدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارششم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  11

عاصر در دوران م .سيوطي نیالداز جلال «تناسق الدرر في تناسب السُوَر»از ابوجعفر بن زبير و 

معه ایِ دو سوره صف و جای و بين سورهمجزا به ارتباط بين آیه صورتبهنيز برخي تحقيقات 

 شود:اند که به برخي اشاره ميهای قرآن کریم توجه نمودهو یا سوره

نازعات، )قرآن  سوره سوگنددار سه در ایآیه بین و درونی مناسبات»حر ی، ابوالفضل؛  -

 ش. 1244، 50-20، صص252؛ نشریه حسنا، ش«(ذاریاتمرسلات، 

 کارشناسي نامهانیپا؛ «یوسف سوره: قرآن در انسجامی عوامل»فصيحي هرندی، مجيد؛  -

 .ش 1234علامه طباطبایي،  زبانشناسي، دانشگاه رشته ارشد

 ش. 1235، 43-04، صص 122؛ مجله معرفت، ش«تناسب آیات»قانعي، علي؛  -

 فاهیمم تشتّت فی: تأملات الکریم القرآن فی الداخلی الانسجام»زاده، عبدالهادی؛ فقهي -

 ق. 1021، 225-225، صص10، شمعاصرة؛ نصوص «القرآن

های ؛ نشریه پژوهش«هاسوره ساختار از علمی هایگزاره استنباط روش»گر، محمد؛ خامه -

 ش. 1233، 114-124، صص50قرآني، ش

 ش. 1241؛ قم: ادیان، قرآن هایسوره بر تحلیلی رهیافتعيوضي، حيدر؛  -

-05، صص0؛ نشریه منهاج، ش«ُهايفن  فی دراسة: ةيالقرآن السورة عمارة»بستاني، محمود؛  -

 ق. 1010، 20

با توجه به اشکال مستشرقان در مورد تناسب آیات قرآن، علمای معاصر علوم قرآني در پي 

؛ از انددهشگویي به این اشکالات برآمده و نکاتي که توسط ایشان مغفول مانده را متذکر پاسخ

 اما پس از دقت روشن کنديمقرآن به مناسبتي موضوعات مختلف را بيان  اگرچهجمله اینکه 

ارتباط و پيوستگي خاص وجود دارد که سبب شده همگي در کنار  يها نوعکه ميان آن شوديم

. (54، ص1241زماني، ) شودیاد مي« هااهداف سوره» از این مطلب با عنوان .یکدیگر قرار گيرند

 هاآنها و آیات سوره کهف نموده و با کنار هم قرار دادن در بخش« ایان ریچارد نتون»تلاشي که 

های ظاهری )فرضيه نظميعمده سوره کهف رسيده و از آشوب و بيی هاهیمابنبه مضامين و 

-15، صص1442یابد )نتون، ابطال شده(، در نتيجه به یك هارموني و نظم محتوایي سوق مي

ي شناسانزب»با رویکرد « بررسي پيوستگي و انسجام سوره صف»(. این نظم و انسجام در مقاله 25

 (.55، ص1242دنبال شده است )ایشاني، « گرانقش

جعفر سبحاني نيز در نظر گرفتن استعداد و شایستگي و تکامل فکری جامعه در طرح اجمالي 

، 1، ج1205) گرددمتذکر ميو تفصيلي مفاهيم عقلي و بلند قرآن از نظر خالق حکيم را 
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های صف و جمعه و فضل و اهميت اجمال به معرفي سوره بهلازم است  نجایادر  (.22ـ22صص

 اشاره شود.ها آن

 نگاهی گذرا بر دو سوره صف و جمعه-3

 ی سوره صف و فضل آنمعرف -3-9

 10سوره صف، شصت و یکمين سوره قرآن کریم است. این سوره دارای دو رکوع است و 

(. از نظر ترتيب نزول، بيست و سومين 100، ص1043حرف دارد )رازی،  444کلمه و  221آیه، 

( 251، ص1022)زرکشي،  شوديمدر شهر مدینه محسوب  شدهنازلیا بيست و پنجمين سوره 

، 1025جای گرفته است )سيوطي،  114تا  143های های مختلف در ردیفکه طبق روایت

بنا به روایت مشهور صد و هشتمين سوره قرآن کریم  ؛ و(222، ص1200/ طباطبایي، 23ص

ه جنگ احد بر پيامبر اکرم )ص( نازل شداست که بعد از سوره تغابن و قبل از سوره فتح، بعد از 

 (.155تا، صاست )ابن عاشور، بي

 گفته به که کساني خداوند، مؤاخذه تسبيح از جمله متعددی از موضوعات این سوره در

عيسي  حضرت فاسقان، دعوت ، عذاب(موسي )ع راه خدا، قوم در کنند، جهادنمي عمل خویش

 دا، پاداشخ با اسلام، تجارت نهایي منافقان، سيطره ر، کيف(ص)خاتم  پيامبر نبوت ، بشارت(ع)

است  اول ممکن نگاه در است و آمده ميان به سخن مکه فتح بشارت بهشت و جهاد، وصف

طلب استغفار برای قاری این سوره  .ندارد وجود ارتباطي آن مضامين بين که رسد نظر به چنين

(، در 252، ص0، ج1043)نوری،  1ع( و رفيق او بودن در روز قيامت) يسيعتوسط حضرت 

قرار گرفتن در صف فرشتگان  و (251، ص5، ج1015)بحراني،  2های سفرامان بودن از گرفتاری

 های تلاوت این سوره است.( از فضيلت20، ص32، ج1040)مجلسي،  2و پيامبران

 ی سوره جمعه و فضل آنمعرف -3-4

رفته و بيست و چهارمين سوره در ترتيب سُوَر، سوره جمعه بعد از سوره صف قرار گ

 11(. این سوره دارای دو رکوع است و 251، ص1022در شهر مدینه است )زرکشي،  شدهنازل

( و بنا به روایت مشهور صد و هشتمين 144، ص1043حرف دارد )رازی،  424کلمه و  134آیه، 

                                                           

 .«َرِفيُقه اْلِقَياَمِة َيْوَم ُهَو َو االدُّْنَي ِفي َداَم َما َلُه ُمْسَتْغِفرًا ُمَصلِّيًا ِعيَسي َكانَ  )ع( ِعيَسي ُسوَرَة َقَرَأ َمْن َقاَل )ص( َعْنُه َو. »1

 «.الله بإذن أهله یإل يرجع أن إلى محفوظا كان طوارقه، و من أمن سفره في قراءتها أدمن من(: ع) الصادق قال» .2

 «.اْلُمْرَسِليَن َأْنِبَياِئِه َو َمَلاِئَكِتِه َعَم اللَُّه َصفَُّه َنَواِفِلِه َو َفَراِئِضِه ِفي ِقَراَءَتَها َأْدَمَن َو الصَّفِّ ُسوَرَة َقَرَأ )ع(: َمْن اْلَباِقِر َعِن. »6
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سوره تغابن ( که بعد از سوره صف و قبل از 222، ص1200سوره قرآن کریم است )طباطبایي، 

 (.251، ص1022بر پيامبر اکرم )ص( نازل شده است )زرکشي، 

 جمعه ت سورهئفضل و اهمیت و قرا -2

که سوره جمعه را بخواند به تعداد کساني که در  در فضيلت تلاوت آن نقل شده کسي

کنند، ده نيکي به او کنند و کساني که شرکت نميشهرهای مسلمانان در نماز جمعه شرکت مي

نيز  و(. خواندن آن در شب جمعه، همراه سوره اعلي 221، ص0، ج1200)طبرسي،  1بخشندمي

، 1200طبرسي، ) 2خواندن همراه سوره منافقين در نماز ظهر جمعه، پاداش بهشت را در پي دارد

اکنون به بيان اغراض و محتوای دو سوره صف  (.201، ص5، ج1015/ بحراني،  234، ص0ج

 تا به یك وجه جامع محتوایي در این دو برسيم. میپردازيمو جمعه 

 ی صف و جمعههاسورهبررسی اغراض و محتوای  -5

 اغراض و محتوای سوره صف -5-9

 اغراض سوره صف را چنين برشمرد: توانيمآیه سوره صف  10با نگاهي کلي به 

(: غرض اصلي سوره صف 0/ 51برای جهاد در راه خدا )صف:  نامؤمن( ترغيب و تحریك 1

، 14، ج1255این است که مؤمنان را برای جهاد در راه خدا ترغيب و تحریك نماید )طباطبایي، 

: این دین، نوری است فراگير و دهديم(. خداوند وعده 153، ص23، ج1013/ زحيلي، 542ص

را با دهان خود خاموش کنند  ريگهمهین نور که ا خواهنديمکفار اهل کتاب  اگرچهدرخشان، 

 (.3/ 51فرماید این دین فراگير خواهد شد هرچند که مشرکان نخواهند )صف: ولي خداوند مي

 (:5-2/ 51( اشاره به ادیان آسماني گذشته و بشارت ایشان به پيامبر خاتم )صف:2

                                                           

 أمصار في يأتها لم من بعدد و الجمعة أتي من بعدد حسنات عشر اعطي الجمعة سورة قرأ من: )ص( قال عنه. »1

 «.المسلمين

 اسم سبح و بالجمعة الجمعة ليلة في يقرأ أن شيعة لنا كان إذا مؤمن كل علي الواجب من قال: (ع) الله عبد أبي عن. »2

 «.الجنة هالل علي جزاؤه و ثوابه كان و الله رسول عمل يعمل فكأنما فعل فإذا المنافقين و بالجمعة الظهر صلاة في و ربك
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با ( ص) امبريپت که از پردازد و تنها جایي اسص( مي) امبريپاین سوره به موضوع نبوت  

 نپيشي آسماني اسلام، ادیان دین اساساً نکهیابرده است. با توجه به  نام 1«احمد»مبارک واژه 

 یونس:خواند )مي تاریخ طول در خود رشد روند از قسمتي را یهودیت و مسيحيت مخصوصاً 

و مورد انتظار از سوی تمامي  شدهدادهو در کنار آن ظهور اسلام را امری مسلم و خبر (20/ 14

بر  همت(. در این سوره خطاب به مؤمنان است که کمر 5-2/ 51)صف:  خوانديمادیان سابق 

فرمایند، امتثال امر کرده، در راه خدا جهاد نموده اطاعت پيامبرشان ببندند و آنچه آن بزرگوار مي

ن رسانيده و یاریشان کند و در و خدا را در دینش یاری کنند تا خدای تعالي به سعادت آخرتشا

 (.12-14/ 51دنيا فتح و فيروزی نصيبشان نموده و بر دشمنان پيروزشان گرداند )صف: 

ن فرماید: مؤمني( توصيه به هماهنگي گفتار و عمل از موضوعات مهم این سوره است که مي2

خلف وعده  هندديمبه دیگران نگویند و در آنچه وعده  کنندينمهرگز آنچه را که خود عمل 

و  دهديماعمال مستوجب خشمي از خدا شده و رسول خدا )ص( را آزار  گونهنیاننمایند که 

گونه که با قوم موسي )ع( چنين همانرا منحرف سازد  شانیهادلاین خطر را هم دارد که خدا 

 (.2-2/ 51کرد )صف: 

/ 51به عظمت خداوند در آسمان و زمين )صف:  و اشاره( تسبيح و تنزیه خداوند متعال 0

(: در مورد آغاز سوره صف با تسبيح و تنزیه، نظراتي بيان شده است از جمله اینکه شروع 1

ان رفته و توبيخ مؤمن هایبدسوره با تسبيح و تنزیه خدا برای این است که در این سوره سخن از 

محور موضوعي سوره صف و « المنير»(. صاحب تفسير 542، ص14، ج1255است )طباطبایي، 

موضوع اصلي این سوره را جنگ و جهاد با دشمنان و فداکاری در راه خدای تعالي و بيان پاداش 

توجه به  به خاطرداند و اگر شروع سوره به تسبيح خدای منزه است این عظيم مجاهدان مي

 (.153، ص23، ج1013عظمت خدای تعالي و جایگاه رفيع اوست )زحيلي، 

 :شمارديبرماهداف اصلي سوره صف را چنين « شح اته»

و فرار از جهاد و بيان  از آنو هشدار از دوری  بر آنهدف اول: دعوت به جهاد و تشویق 

ي آنان جهت ایجاد یك صف وستگيپهموحدت امت اسلامي و به  ديتأکپاداش و فضيلت آن و 

 م برده است.نا« بنيان مرصوص»ی محکم که از آن به هاهیپامتحد با 

                                                           

كردند؛ یم خطاب نام دو هر با را او مردم تیح و داشت نام دو یكودك )ص( از اسلام پيامبر كه است آمده تواريخ . در1

آمنه )مکارم شيرازي،  مادرش را یدوم و بود برگزيده او يبراعبدالمطلب  جدش را اولى احمد. یديگر و محمد یيك

 (.71، ص21ج ،4371
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هدف دو م: بيان وحدت و یکپارچه بودن اهداف همه پيامبران و مسير نبوت و رسالت است 

مدرسي اعلام همچنين  (.155، ص23تا، ج/ ابن عاشور، بي 200-205، صص2، ج1435)شح اته، 

کنيم: رب اني بودن و صبغه الهي داشتن روزنه درخشان دریافت مي چندکند که از سوره صف، مي

، 1014دانستن مسلمين )مدرسي، « بنيان مرصوص»سالت، برداشتن فاصله بين نظر و عمل، ر

 (.125، ص11، ج1200/ قرشي، 514، ص15ج

 اغراض و محتوای سوره جمعه -5-4

ای به تفسير ی است که ملاصدرا اهتمام ویژهقدربهاهميت محتوایي و ژرفای سوره جمعه 

بخش از تفسير خود را به سوره جمعه اختصاص داده این سوره داشته و با توجهي خاص، یك 

 (.145، ص1234است )اکبری دستك، 

 تربيتگوید: در این سوره، به هدف و مقصود سوره جمعه مي نیترمهمدر مورد « شح اته»

مسلمين و اجتماع آنان بر محور حق و ایمان و فراخواني آنان بر اهتمام به نماز جمعه و امتناع 

مور این ا و توجه شده است دوفروشیخرمور دیگری از قبيل بازی و سرگرمي و از اشتغال به ا

و  ينيچنهيزماست،  مشغولبه تسبيح و حمد و ثنای خدای متعال  زيچهمهرا با بيان اینکه 

خير  یسوبهسازی کرده است و بر عرب با فرستادن پيامبر هدایت و رحمت من ت نهاده تا مقدمه

 و به پاکي و فضایل انساني رهنمونشان باشد. و نيکي هدایتشان نماید

در  شانیانگارسهلسوره جمعه، مسلمانان و یهود را با هم مقایسه کرده و یهود را به خاطر 

ی علم اهکتاباز آن، پست شمرده و آنان را به الاغي که  جستنشانبرابر تعاليم تورات و دوری 

جویند تشبيه کرده و از این تشبيه خواسته کنند ولي از آن بهره نميو دانش با خود حمل مي

بگوید که آنان با اینکه دیدند که تورات، آمدن پيامبر رحمت )ص( را بشارت داده و مردم را به 

ا از ود رایمان به آن پيامبر فراخوانده ولي آنان از این کلام هدایتگر تورات بهره نجستند و خ

 (.235، ص2، ج1435ی از آن محروم نمودند )شح اته، مندبهره

گویند: این سوره مسلمين را به بياني کاملًا مي« قرشي»و « ابن عاشور»، «علامه طباطبایي»

يجه، نت عنوانبهکند به اینکه نسبت به نماز جمعه اهتمام بورزند و در آخر انگيزاننده وادار مي

ذکر  یسوبهرا رها نموده  دادوستدشود بازار و تي بانگ نماز جمعه بلند ميدهد که وقدستور مي

 (.524، ص14، ج1255خدا بشتابند )طباطبایي، 

های غرض این سوره و دربردارنده پایه نیترمهمنيز نماز جمعه را « زحيلي»و « ملاصدرا»

ارسال  چگونگي بعثت، و و معادحقایق عرفاني، از معرفت خداوند سبحان گرفته تا حقيقت مبدأ 
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ماهيت  قرآن و و نزولکننده آیات قرآن بر قومش و تعليم تلاوت پيامبر )ص( و بيان صفات وی:

، 1013زحيلي،  /104، ص1252دانند )خواجوی، کتاب آسماني و نبوت و هدایت بشری مي

ند: زگوید: مطالب این سوره بر دو محور اساسي دور ميمي« مکارم شيرازی» (.132، ص23ج

یگر د و نخست توجه به توحيد و صفات خدا و هدف از بعثت پيامبر اسلام )ص( و مسأله معاد

، 1232برنامه سازنده نماز جمعه و بعضي از خصوصيات این عبادت بزرگ )مکارم شيرازی، 

 (.100، ص5ج

غرض اصلي سوره جمعه، اهتمام به نماز جمعه و نقش سازنده آن در ارتقای جامعه مسلمين 

لحاظ اجتماعي، سياسي و معنوی و تقویت صفوف مسلمانان و ایجاد رعب و وحشت در دل از 

در مجموع، این سوره بر دو  و برداری از روحيه تزویر و دروغ قوم یهود استدشمنان و پرده

 محور مهم توحيد و صفات خدا و یادآوری معاد تأکيد دارد.

 كاركرد تصویر هنری در دو سوره صف و جمعه -1

کند و این به جنبه هدایتگری قرآن کریم برای بيان روشن خود، تصویری هنری ارائه مي 

از  گزیند. در ادامه به برخيگردد که بهترین زبان یعني زبان هنری تصویری را برميقرآن برمي

 پردازیم.های هنری قرآن کریم در دو سوره صف و جمعه مياین تصویرگری

 سوره صف در هنری تصویر كاركرد -1-4

 صورت»تصویر و نمایش، ابزار ارزشمندی در اسلوب قرآن کریم است که از آن، با عنوان 

 گونه که از حالت رواني، حادثه محسوسشود، بدینتعبير مي« احساسي ـ خيالي از معنای ذهني

 هاکند؛ سپس این سيماها رشد و ترقي کرده و به همه آنهای انساني سيمایي ترسيم ميو نمونه

زندگي بخشيده شده، حرکت داده شده و ناگهان همين معنای ذهني و خيال را یك هيکل زنده 

بيني که دارای حيات است. با مستولي شدن عناصر تخي ل بر همه این مناظر و تصویرها، مي

گردد که شنونده یا خواننده ناگهان خود را با شتاب به مرکز نزدیك مي قدرآنسرانجام صحنه 

ی که گویا خود در حادثه حاضر است. آنچه این حوادث و حالات اگونهبهکند قل ميحوادث منت

 کند فقط یك گروه از الفاظ جامد هستند.رواني و معنای ذهني را بيان مي

تصویر و نمایش هنری برای نمایان ساختن هر هدفي در قرآن چه مجرد و چه معنوی و چه 

پروری پرداخته است. این اعتماد کرده و به خيالدر مقام احتجاج و...، به واقعيت محسوس 

تصویر همراه با رنگ، حرکت، سازندگي، قانون وصف، تلاش در گفتار، نوای زنگ کاروان 
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های عبارات و موسيقي آیات در نمایش سيمایي از سيماهای گوناگون کلمات، سوزش نغمه

)سيد قطب،  رديگيبرمر ی که چشم و گوش و حس و خيال، همه را داگونهبهکند شرکت مي

 (.25، ص1015

های متفاوتي چون تمثيل یا در آن از ابزار شدهمطرحدر این دو سوره با توجه به موضوعات 

 (.35، ص1232... برای تصویرسازی استفاده شده است )بستاني،  ماجرا وتشبيه و گفتگو، قصه و 

 ی قرآنرپردازیتصوتجارت سودمند و  -1-4-9

 اتمناسب از گوید. تجارتمي سخنپرسود  تجارت یك از سوره مبارکه صف در متعال خدای

 أَِّليٍم عَّذَّابٍ  ِمْن ْمُتْنِجيُك ِتجَّارَّةٍ  عَّلَّی أَُّدلُ ُكْم هَّْل آمَُّنوا ال َِّذينَّ أَّيُ هَّا يَّا﴿ دیفرماي. ماست دوفروشیخر

 1﴾تَّْعلَُّمونَّ ُكْنُُْم ِإْن لَُّكْم خَّْيٌر ِلُكْمذَّ وَّأَّْنُفِسُكمْ  ِبأَّْموَّاِلُكْم الل َِّه سَِّبيِل ِفي وَُّتجَّاِهُدونَّ  وَّرَُّسوِلِه ِبالل َِّه ُتْؤِمُنونَّ

 .(14-11/ 51صف: )

 حریكت و سودمند تجارت تصویر نمایش پاسخ، و طالب ندا، استفهام خلال از تصویر این

 و ریكتح عنصر دیني، بر غرض تحقق برای ذهني تصویر این یريکارگبه و آن یسوها بهجان

 ذهني معاني بر تا ابدیيم ادامه دیگر بافتي روابط در همچنين تصویر این. کنديم تکيه تشویق

 تصویر با «قرض»تصویر . گردديم بيان «قرض»رایج  تصویر با خدا راه در انفاق نماید، مثلاً دلالت

 انآدميروزمره  تعامل و مادی جهان به و گرددمي مرتبط سودمند تجارت تصویر و دوفروشیخر

 .است وابسته

 است تصویری است، چون آمده فراوان قرآني سبك در« خداوند به دادن قرض»تصویر 

 هنيذ يمعنای بر و داشته وجود روانشان و ذهن در که آدمي زندگي واقعيت از برگرفته و حسي

 و اندیشه بر یرگذاريتأث نمودن، موجب ملموس و محسوس و نمودن مجسم با که دارد دلالت

 مکری قرآن مسب حات سُوَر از دیگر یکي که سوره تغابن در کهیطوربه گردديم خيال و روان

 (.10/ 50تغابن: ) 2﴾لَُّكْم يَّْغِفْر وَّ لَُّكْم ُيضَّاِعْفهُ  حَّسًَّنا قَّْرًضا الل َّهَّ ُتْقِرُضوْا ِإن﴿ :دیفرمايم است

 اوندخد این که داردمي بيان آدمي به تذکر در اشدیني غرض تحقق در و ادامه در تصویر این

 ینا. کندمي ایجاد آن در بسط و قبض بخواهدهرگونه  و اوست دست در بندگان روزیِ که است

                                                           

 و خدابه   رهاند؟يم دردناك عذابى از را شما كه نمايم راه يتجارت بر را شما ايد، آياآورده ايمان كه كسانى يا .1

 است. ربهت شما يبدانيد، برا اگر[ يفداكار و گذشت] اين. كنيد جهاد جانتان و مال با خدا راه در و بگرويد او فرستاده

 بخشايد.يم شما بر و گرداندیمدوچندان  شما یبرا را دهيد، آن نيكو یوام را خدا اگر .2



 

 

 

  

 

    32  (یکلام، تصویر هنر ي)محتوا، موسيق صف و جمعه یهاارتباط ارگانيك ميان سوره             

 

 دادن رضق»تصویر  با تا گيرندمي قرار هم مقابل بافت، در و بيان در فقر، و ثروت تصویر دو

 نانسا آنگاه و یابند ادامه آدمي احساس و اندیشه در توسعه آن و رشد و تقویت برای «خداوند

سيدی، )نماید  پاک یورزبخل از را خود جان خداوند، به دادن قرض با تا کنديم ترغيب را

 .(104-124، صص1230

 سوره جمعه در هنری تصویری كاركرد -1-3

 ی قرآنرپردازیتصومعنی مرگ و  -1-3-9

 يشخصمرگ،  ؛ گویيدیگويم سخن آن به مربوط معاني و مرگ تصویر از گاه کریم قرآن

 :دیرمافيم که آنجا. گردد چيره او بر تا کنديم تعقيب اشيزندگ طول در را آدمي که حاضر است

صورت به را مرگ تصویر یعني (3/ 52جمعه: ) 1﴾...ُقْل ِإن َّ اْلمَّْوتَّ ال َِّذي تَِّفرُ ونَّ ِمْنُه فَِّإن َُّه ُملَّاِقيُكْم﴿

 گریزدمي وحشت و ترس از هم او که نمایدمي ترسيم آدمي کنندهبيتعق و متحرک زنده، شخصي

 ار او نکهیا تا کنديم حرکت مرگ پيشاپيش هم آدمي و است وی تعقيب در همچنان مرگ و

 .(155-155، صص1230راغب، ) ابدیيدرم

 ی قرآنرسازیتصوعمل و عالِم بی -1-3-4

 برهيتک کتاب اهل ميان از و است کتاب اهل پيرامون قرآن زیبای هاییرگریتصو از دیگر یکي

ْئسَّ مَّثَُّل مَّثَُّل ال َِّذينَّ ُحمِ ُلوا الُ َّْورَّاةَّ ُثم َّ لَّْم يَّْحِمُلوهَّا كَّمَّثَِّل اْلِحمَّاِر يَّْحِمُل أَّْسفَّاًرا ِب﴿ :آیه مثلاست.  یهود

 .(5 /52جمعه: ) 2﴾اْلقَّْوِم ال َِّذينَّ كَّذ َُّبوا ِبآيَّاِت الل َِّه وَّالل َُّه لَّا يَّْهِدي اْلقَّْومَّ الظ َّاِلِمينَّ

 آنان سرزنش و یهودیان جایگاه دادن نشان حقير برای الاغ تصویر بر اینجا در تصویرسازی

 ایج شاننهيس و عقل در را تورات یهودیان. است منطبق مشب ه بر آن تصویر چون دارد تکيه

 ایبهره (عموسي ) از بعد احمد، پيامبرِ  به ایمان به دعوت و آن احکام و هاشهیاند از ولي دادند

 کنديم پشت خود حمل بر را ارزشمندی یهاکتاب که است الاغيسان به ایشان مثال اند، لذانبرده

ست. ا آنان کار سختي، حاصل و رنج تنها و است بهرهبي آن از نداشته، خبری آن محتوای از ولي

                                                           

 دهبازگرداني آشكار، و نهان يدانا يسوآنگاه به آيديم شماسروقت  به گريزيد، قطعًايم آن از كه يمرگ آن: بگو .1

 شد. خواهيد

 پشت بر ار ييهاکتاب كه است يخر َمَثِل نبستند، همچون كار به را آنآنگاه شد،  بار آنان بر تورات كه یكسان َمَثل .2

 نمايد.ینم راه را ستمگر مردم خدا؛ و گرفتند دروغ به را خدا آيات كه يقوم آن وصف است زشت چه. ِكشدمي
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 نيز ار یهود خواری و تصویر، حقارت این کنار در و مفرد نه مرک ب است تصویر، تصویری این

 لَّا الل َُّه وَّ الل َِّه اِتبَّايَّ كَّذ َُّبوْا ال َِّذينَّ اْلقَّْومِ  مَّثَُّل ِبْئسَّ﴿گوید مي بلافاصله لذا و دارد همراه به خود با

 .(220-225، صص1230راغب، )( 5/ 52)جمعه:  1﴾الظ َّاِلِمين اْلقَّْومَّ يْهِدی

 شناختيجمعه، به وجوه نشانه های صف وبا بيان اغراض، محتوا و تصاویر هنری در سوره

 پردازیم:و ارتباط ارگانيك محتوایي موسيقيایي این دو سوره مي

 محتوایی دو سوره صف و جمعه کیارگانارتباط  -1

ا بررسي هرا از نظر ساختار و نشانه هاآنبرای پي بردن به ارتباط ارگانيك محتوایي دو سوره، 

 تا با یافتن ساختارها و مضامين مشترک، ارتباط و نيز چگونگي این ارتباط تبيين گردد. میينمايم

ارتباط محتوایي بين دو سوره صف و جمعه توسط محققان پيشين قرآني نيز بررسي شده، 

سيوطي ذیل سوره جمعه، چند نکته در تناسب این سوره با سوره پيشين )صف( عنوان چنانچه 

رفته  ـدانند که خود را قوم برگزیده مي ـکند. اول آنکه در سوره صف ذکر یهود و نصارا مي

(. 0/ 52( و در سوره جمعه، فضل مسلمين بر آنان ذکر شده است )جمعه: 5-5، 10/ 51)صف: 

(. در نماز 12، ص1040گيرد: قتال و نماز )سيوطي، موضع شکل مي صف در دو آنکهدیگر 

لذا ذکر اهل  و گرددگونه که در قتال نيز این امر لازم ميبستن واجب است، همان جمعه صف

تواند خدعه یهود در جمعه مي و« مؤمنان»ذکر  آنگاهکتاب و یهود و نصارا در سوره صف و 

 .ط ارگانيك این دو سوره باشدسرآغاز پژوهشي جامع در مورد ارتبا

ست رکن آن، وجود ارتباط محتوایي ا نیترمهماگر بين دو سوره ارتباط ارگانيکي برقرار باشد 

و سایر ارکان در خدمت محتوا خواهد بود و اگر بتوان ارتباط محتوایي را کشف نمود گویي 

 ارتباط ارگانيك تحقق یافته است.

دو سوره صف و جمعه ناظر به یك موضوع مشترک هستند و گویا در دو موقعيت متفاوت، 

خطایي از جانب مسلمانان رخ داده و خداوند ضمن اینکه آنان را به خاطر این خطایشان که 

يف و توص سرگذشتدهد، با بيان ناشي از شناخت نادرست از خداوند بوده، مورد عتاب قرار مي

. محور اصلي معارف این است که مؤمنان دارديموابه عبرت گرفتن از آنان  اهل کتاب، آنان را

حق سرپيچي از دستور خدا را )چه سخن شفاهي پيامبر باشد و چه آیات کتاب خدا( ندارند و 

                                                           

 .كندینم هدايت را ستمكاران خدا؛ و اندشمردهیم دروغ را خدا آيات كه مردمي مَثل است يمَثل . بد1
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مسلمانان نيز شده و آنان باید از  ريگدامندر صورت سرپيچي از دستورات خدا بلایي که 

 قع شدند عبرت گيرند.گذشتگان که مورد غضب خدا وا

 در ارتباط دو سوره هاآنو تعالیم « رسولان»نقش  -1-9

. و نيز تعاليم او جایگاه خاصي دارد« اللهرسول» تعبيردو سوره صف و جمعه،  در هر

و در  1پنجم سوره صف، از شکایت رسول از آزار قومش سخن رانده است هدر آی کهیطوربه

مردمان  2.کندیاد مي هاجانآیه دوم سوره جمعه از جایگاه عظيم رسول در تزکيه نفوس و تعليم 

ين در مقابل ي م شوند: اُ بندی ميو تعليمات او طبقه )ص( دیگر، بسته به موضعشان در قبال پيامبر

ره به مسائل سو دوتوان گفت این ن. ميان در مقابل منافقامنؤو م )یهود و نصارا( اهل کتاب

ؤمنان م ،هاهای بين این دستهپردازند و ضمن بيان چالشالله مياسلامي به مرکزیت رسول جامعه

کنند. به ها تبيين ميها را در این هنگامهتکليف آنو  (2/ 51)صف:  2مخاطب اصلي قرار دادهرا 

جامعه اسلامي به رهبری ني که در امنؤن است؛ مامنؤسوره، روی سخن با مهر دو دیگر بيان، در 

و احيانًا ( 4-11/ 52؛ جمعه: 10، 11، 14، 2/ 51)صف:  گذرانندروزگار مي خدا )ص( رسول

 پرداخته و معيارهایي برای )اهل کتاب و منافقين(« شناسيدشمن» ها بهدشمناني دارند. این سوره

 دهند.های مختلف به دست ميشناخت او در لباس

در برابر رسالت حضرت موسي و حضرت عيسى )ع( حکایت  هاانساندر سوره صف، تخلف 

شده است. در  اشارهشده و در آغاز سوره نيز به جریان تخلف از دستورات پيامبر در امر جهاد 

همه این  درسوره جمعه نيز به تخلف مسلمانان در نماز جمعه پيامبر )ص( اشاره شده است و 

 قرار دارند.موارد، متخلفان مورد نکوهش و عتاب 

تا جایى که خداى  موسى )ع( بودند، وی را آزار دادند عصر حضرتکه مردمان  لياسرائيبن

 (.020، ص14، ج1255را منحرف ساخت )طباطبایي،  شانیهادلتعالى به کيفر این رفتار، 

 یشناسبیو آس« یشناسدشمن» -1-4

ن، امنؤتا مبادا م دو سوره استهای این ، از بحثمنان(ؤ)م داراننیشناسي دیني و دآسيب

اما دشمنان که در  .ك آنان درآیندلناخواه، در سان حرکت کرده، خواهجهت با دشمنسو و همهم

                                                           

 .﴾ِإلَّْيُكْم... الل َِّه رَُّسوُل ی أَّن ت َّْعلَُّمونَّ قَّد وَّ ُتْؤُذونَّنِى ِلمَّ يَّاقَّْوِم ِلقَّْوِمِه ُموسي قَّالَّ ِإْذ﴿. 1

ُُْلوْا مِ نُهْم رَُّسوًلا اْلُأمِ يِ نَّ فِى بَّعَّثَّ وال َِّذي﴿. 2  .﴾الِحْكمَّةَّ... وَّ ابَّاْلِكَّ ُيعَّلِ ُمُهُم وَّ ُيزَّكِ يِهْم وَّ ءَّايَّاِتِه عَّلَّيِهْم يَّ

 .﴾تَّْفعَُّلون؟ لَّا مَّا تَُّقوُلونَّ ِلمَّ ءَّامَُّنوْا ال َِّذينَّ يا ايه َّا﴿. 6
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 ستندين« هدایت» ريکه در مس ندیهاطور عام آنها پرداخته شده، بهتوجهي از آیات به آنحجم قابل

رماید فو در تأکيد سخنش مياد شده است ها یاز آن« ظالمين» و« فاسقين» و با دو تعبير عمومي

« کفر و تکذیب آیات الهي(. »5/ 52؛ جمعه: 0/ 51)صف:  ﴾الظ َّاِلِمين اْلقَّْومَّ يْهِدی لَّا الل َُّه وَّ... ﴿که: 

 حاصل معنایکه  استیکي از وجوه مشترک جدی آیات مذکور در دو سوره صف و جمعه 

. در (5-3/ 51)صف:  قرآن و رویگرداني از آن استعدم التزام عملي به ، «کفر و تکذیب آیات»

، خود را اوليای الهي برشمردند که خدای دروغبهسوره جمعه همين دشمنان برای فریب مؤمنان، 

/ 52برداشت و صفت کذب و ظلم را بار آنان ساخت )جمعه:  شانبندهیفرمتعال پرده از سخنان 

3-5.) 

 )یهود( به اهل کتاب )عدم تطابق قول و فعل( جمعه، این رذیله مشترک صف و در سوره 

ن را مورد عتاب و خطاب قرار امنؤشناسانه، مصف، با دیدی آسيب و در سورهتذکر داده شده 

 تَُّقوُلونَّ ِلمَّ ءَّامَُّنوْا ال َِّذينَّ  يَّأَّيها﴿: داده تا مبادا چنين باشند و در سلك و همراه همان دشمنان درآیند

 هیما، جانریهرتقدبه(. 2-2/ 52صف: ) 1﴾تَّْفعَُّلون لَّا مَّا تَُّقوُلوْا أَّن الل َِّه ِعندَّ مَّْقًُا رَّتَّْفعَُّلونَّ. كَُّب لَّا مَّا

و فعل غيرقرآني است. معيار عيني و « عدم تطابق قول و فعل»، شناسيمعيار نخست دشمن

سوره برای شناخت دشمن بر آن تکيه شده، معياری اقتصادی دو چشمگير دیگری که در هر 

يار ن را همين معامنؤالاسباب رخنه در ایمان مشناسانه، محل گزند و مسببو با دیدی آسيباست 

. در این دو سوره، از تجارت، دو مفهوم متفاوت انتزاع کرده است. اقتصادی معرفي کرده است

در یکي، تجارت در مفهوم ایمان به خدا و رسولش و جهاد در راه خدا با مال و جان تعبير شده 

را موجب نجات و رستگاری به شمار آورده است و در دیگری، به تجارت دنيوی اشاره و آن 

تحقق تجارت معنوی، از این تجارت نهي نموده و  به خاطرشده که بنا به مصلحتي مؤمنان را 

، دنظرمورجالب اینکه آخر آیات  ؛حتي آن را امری ناپسند و قرین لهو و لعب تفسير کرده است

 ذَِّلكُم ...﴿ فرماید:آوایي از زیبایي یکساني برخوردار است که در هر دو سوره مياز نظر تناسب 

 (.4/ 52؛ جمعه: 11/ 51)صف:  ﴾تَّْعلَُّمون ُكنُُْم ِإن ل َّكْم خَّيٌر

                                                           

 هك آيديم خشم به سخت خداوند بنديد؟ينم كارشان به كه گوييدیم یسخنان ايد، چراآورده ايمان كه یكسان اي .1

 نياوريد. يجابه و بگوييد يچيز
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 نامؤمنعتاب  -1-3

، عتاب مؤمنان است؛ در سوره صف، مؤمنان را به خاطر دو سورهوجه مشترک بارز ميان این 

کند. زمينه آیات آغازین و پایاني سوره صف کنند توبيخ ميگویند عمل نمىمى چهبداناینکه 

 وجهچيهبهفهماند که گویا بعضى از مؤمنان قبل از جنگ، وعده پایدارى داده بودند که چنين مى

و یا از انفاق در تهيه ابزار جنگ براى خود و دیگران مضایقه ننمایند، ولى  پشت به جنگ نکنند

اجتماع مسلمين در امر  (.021، ص14، ج1255مل، خلف وعده کردند )طباطبایي، در موقع ع

جهاد )صف( و نماز جمعه )جمعه( موجب تقویت مسلمين شده و آنان را از دشمن، چه دشمن 

بيروني )کفار و اهل کتاب( و چه دشمن دروني )تفرقه و نفاق( حفظ خواهد نمود )طباطبایي، 

 .(025، ص14، ج1255

 یادكرد از اهل كتاب -1-2

حضرت موسى )ع( را آزار دادند  لياسرائيبنکه به این مسأله اشاره رفته است در سوره صف 

را منحرف ساخت. خداوند رحمت خود را از  شانیهادلو خداى تعالى به کيفر این رفتارشان 

، 14ج ،1255صاحبان چنين دلى دریغ داشته، هدایت خود را از آنان قطع کرد، )طباطبایي، 

، 1255و اهل کتاب، جادو خواندن قرآن است )طباطبایي،  لياسرائيبن( دیگر خلاف 020ص

از  يتوجهقابلقرار گرفته و بخش  موردتوجهدر سوره جمعه یهودیان بيشتر  (.024، ص14ج

ل َِّه وَّ الل َُّه لَّا يْهِدی ال ِبْئسَّ مَّثَُّل اْلقَّْوِم ال َِّذينَّ كَّذ َُّبوْا بَّايَّاِت﴿: دارد اختصاص هاآنمعارف این سوره به 

مَّن َُّوْا المْوتَّ ِإن ُكنُُْم اْلقَّْومَّ الظ َّاِلِمينَّ ُقْل يَّأَّيهُ ا ال َِّذينَّ هَّاُدوْا ِإن زَّعَّْمُُْم أَّن َُّكْم أَّْوِليَّاُء ِلل َِّه ِمن ُدوِن الن َّاِس فََّّ

تَِّفرُ ونَّ ِمْنُه فَِّإن َُّه  یمَّْوتَّ ال َِّذوَّ الل َُّه عَِّليُم ِبالظ َّاِلِمينَّ ُقْل ِإن َّ اْل صَّاِدِقينَّ وَّ لَّا يََّّمَّن َّْونَُّه أَّبَّدَّا ِبمَّا قَّد َّمَّْت أَّْيِديِهْم

 (3ـ5/ 52)جمعه:  ﴾عَِّلِم اْلغَّْيِب وَّ الش َّهَّادَِّة فَُّينَّبِ ُئُكم ِبمَّا ُكنُُْم تَّْعمَُّلونَّ ُملَّاِقيُكْم ُثم َّ ُترَّدُ ونَّ ِإلىَّ

قدید شود: اگر معتو به ایشان گفته مي قرار گرفتهحاصل آیه این است که یهودیان مخاطب  

و خریدار آن باشيد؛ براى  دیگر، آرزوى مرگ کنيد کسچيهو نه  که تنها شما اولياى خدایيد

 دار لقاى او باشد، شما هم که یقين دارید دوست خدایيداینکه ولى خدا و دوست او باید دوست

 (.40/ 2بقره: است )و بهشت تنها از آن شما 

 صفات خدا -1-5

 هکنندتیهدادر این دو سوره به صفاتي مشترک از خداوند اشاره شده است. عزیز، حکيم، 

ات است و این صف موردتوجههایي است که به بودن و منز ه از هر عيب و نقص )تسبيح( صفت
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خداوند در این دو سوره به موضوع  چراکهها بسيار تناسب دارد. با توجه به محتوای سوره

ی و اجرای دستورات خدا، بندیپابه خاطر عدم  نامؤمنرسول از جانب خدا و عتاب  فرستادن

مقرر نموده است و به سبب  هاآنبنابراین خداوند به سبب هادی بودن، دیني برای ؛ پردازدمي

حکيم بودن، دینش از استحکام برخوردار و متقن است و اگر کسي از دستورات وی اطاعت 

خداوند عزیز است و منزه است از ضعف و نقصان،  کهچوناو ننشيند نکند گردی بر کبریایي 

 (.005، ص14، ج1255گران چنين پندارند )طباطبایي، گرچه عصيان

  در سوره صف و جمعه« ذكر» -1-1

 تذکر، آن واسطهالله بهاست که رسول کریم قرآنخود در ، «قرآن» یکي از اسامي مهم« ذکر»

 اْلُأمِ يِ نَّ یف ثَّبَّعَّ  یال َِّذ ُهوَّ﴿ تفصيل این وظيفه در آیه ؛نيز همين تذکر استاو  دهد و تمام وظيفهمي

ُُْلوْا مِ نُهْم رَُّسوًلا  ضَّلَّالٍ  لَِّفی قَّْبُل ِمن كاَُّنوْا ِإن وَّ الْحْكمَّةَّ وَّ اْلِكَّابَّ ُيعَّلِ ُمُهُم وَّ ُيزَّكِ يِهْم وَّ  ءَّايَّاِتِه عَّلَّيِهْم يَّ

« ذکر»در حقيقت غفلت از همين از قرآن  رویگرداني( بيان شده است. 2/ 52)جمعه:  1﴾مُ ِبين

مرده شکفر و تکذیبش دشمن همين  گرفته و دشمن هم به خاطرنام « کفر و تکذیب» است که

 شده است.

دهد که مانع اصلي در تذک ر وضوح نشان ميبه هر دو سوره صف و جمعه دقت در آیات

ل اقتصادی است. در ئمسا ،در رویگرداني از ذکر و تکذیب آیات الهيآدميان و عامل اساسي 

 اْلُجُمعَِّة يَّْوِم نمِ  ِللص َّلَّوِة یَُّنوِد ِإذَّا ءَّامَُّنوْا ال َِّذينَّ أَّيهاايَّ﴿ :جمعه دو بار این تقابل ذکر شده است سوره

 رَّأَّْواْ  وِإذَّا﴿ ( و4/ 52جمعه: ) 2﴾تَّْعلَُّمون ُكنُُْم ِإن ل َُّكْم خَّيٌر ذَِّلُكْم اْلبَّْيعَّ ذَُّروْا وَّ الل َِّه ِذْكِر یَِّإل فَّاْسعَّْوْا

 خَّيرْ  الل َُّه وَّ الُِ جَّارَِّة نَِّم وَّ  الل َّْهِو مِ نَّ خَّيٌر الل َِّه ِعندَّ مَّا ُقْل قَّائًما تَّرَُّكوكَّ وَّ ِإلَّيهَّا انفَّضُ وْا لْهًوا أَّْو تجاَّرًَّة

همين معنا در سوره بعد از صف با عبارتي مشابه مورد تأکيد قرار  ( و11/ 52جمعه: ) 2﴾الر َّاِزِقين

 فَُّأْولَّئكَّ ذَِّلكَّ يَّْفعَّْل مَّن وَّ ِهالل َّ ِذْكِر عَّن أَّْولَّاُدُكْم لَّا وَّ أَّْموَّاُلُكْم ُتْلِهكْم لَّا ءَّامَُّنوْا ال َِّذينَّ يَّاأَّيه َّا﴿ گرفته است

                                                           

ها نآ و بخواندها آن بر را آياتش تا داشت مبعوث خودشان از يپيامبر كتاب،یب يمردم ميان به كه يیخدا اوست 1.

 بودند. آشكار یگمراه در آن از پيش. اگرچه بياموزد حكمتشان و كتاب و سازد پاكيزه را

 نادا اگر. كنيد رها راستد  و داد و بشتابيد نماز دردهند، به جمعه روز نماز یندا ايد، چونآورده ايمان كه یكسان یا .2

 است. بهتر برايتان كار باشيد، اين

: بگو. دكننيم رها ايستاده همچنان را تو و رونديم آنجانب به و شونديم پراكنده بينند يابازيچه يا تجارتي چون و .6

 است. دهندگانيروز بهترين خدا؛ و است بهتر تجارت و بازيچه از خداست نزد در آنچه
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و وابستگي به مال و تجارت،  يبستگاینکه دلحاصل کلام (. 4/ 52منافقون: ) 1﴾اْلخاسرون ُهُم

 است.تذکر و تزکيه  خدا،توجه به ذکر اصلي مانع 

)جمعه:  ندشو« تزکيه و تعليم»و  شوند« هدایت» اللهرسول واسطهحال، مسلميني که بناست به

ين نياز به راهبردی برای رسيدن به چن(، 4/ 51)صف:  و دینشان بر تمام ادیان برتری یابد( 2/ 52

/ 51)صف: « الله ليسب» و همين« ذکر» اهدافي دارند که آن راهبرد و نسخه اصلي الهي، همان

، اشعار به رهزني اموال و اولاد و بيع و تجارت و استفاده از هر فرصتي گریدانيببه. ( است11

 ناکننده تذکر است و این راهکار اصلي، ذیل عنوها، تأمينسرنهادن و رها کردن آنبرای پشت

 (.11/ 51د )صف: گنجمي« انفاق و صدقه»

(، 11و  0 /51)صف: « جهاد و قتال» مزبور و توجه به مفاهيم سوره دوبا قدری دقت در 

جمعه، فضای نظامي و دفاعي  ( و دقت بيشتر در رکوع دوم سوره5/ 52)جمعه: « تمنای موت»

صف و حال و هوای  سوره شود. توضيح اینکه زمينهآشکار مي، «صف» جمعه، همچون سوره

، جمعه از سوی دیگر و نيز دشمني و مقابله اهل کتاب در آغاز سوره طرفكیقتال در آن از

ها به تهدید نيز جمعه، کار محاجه با آن در رکوع اول سوره نشان از همساني این دو سوره دارد.

باش نوعي آماده نزلهمدستور نماز جمعه به، سرانجام در رکوع دوم(. 5/ 52جمعه: انجامد )مي

( را نيز 0/ 51)صف:  ﴾م َّْرُصوص ُبْنيٌَّن كَّأَّن َُّهم صَّفً ا﴿ باشي که ویژگيشود؛ آمادهنظامي تلق ي مي

دارد. چراکه در نماز جمعه، واجب است مانند ميدان جنگ صف ببندند، امام اسلحه به دست 

اعلان و تجمع نماز جمعه در این شکل فوریتي و سرعتي او باشد.  فرمانبهگوشمأموم  بگيرد و

تمرین واکنش سریع نظامي در کنار  ينوعبه نماز جمعه. این مطلب است سوره نيز تأیيدی بر

 یَِّإل ْوْافَّاْسعَّ ...﴿ بحث محتوایي آن )ذکر( است. این واکنش سریع از کنار هم قرار دادن دو تعبير

 باش نمازبلافاصله پس از اعلان آماده(، 4-14/ 52)جمعه:  ﴾اْلأَّْرِض ِیف فَّانَِّشُروْا﴿و  ﴾...الله ِذْكِر

 اگر قابل استنباط است. چنانچه(، 4/ 52)جمعه:  ﴾...فَّاْسعَّْوا اْلُجُمعَِّة يَّْوِم ِمن ِللص َّلَّوِة یَُّنوِد ِإذَّا... ﴿

خویش به محل نماز و نيز پس از سریع داشت، دویدن و رساندن نماز جمعه، ماهيت نظامي نمي

اسلحه به دست گرفتن امام و ایستاده بودن او و... ، متفر ق شدن از محل اردوی نظامي، کاراتمام 

 ،انهشناسنمود. این نکات و مفاهيم قابل استنباط دیگر، نشانگر تمهيدات دشمنمعنا ميبي

                                                           

 كارزيان كند چنين كه هر ندارد، مشغول خود به خدا ذكر از را شما اولاد و ايد، اموالآورده ايمان كه یكسان یا .1

 .است
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 تاسمکمل سوره صف  کاملاًکه  جمعه است قرآن کریم در سوره رانهيشگيستيزانه و پدشمن

 (.11-12، صص1231)عندليبي، 

 ارتباط كلامی و موسیقایی سوره صف و جمعه -8

دو سوره صف و جمعه از لحاظ کلامي و هندسه لفظي از چندین زاویه با هم در ارتباط 

 هستند:

 لس َّمَّاوَّاتِ ا ِیف مَّا ِلل َِّه سَّب َّحَّ﴿ شود:سرآغاز هر دو سوره با تسبيح خدای متعال شروع مي -الف

 اْلأَّْرِض ِیف مَّا وَّ الس َّمَّاوَّاتِ  ِیف مَّا ِلل َِّه ُيسَّبِ ُح﴿(؛ 1/ 51صف: ) ﴾الحَِّكيم اْلعَِّزيُز ُهوَّ وَّ اْلأَّْرِض ِیف مَّا وَّ

(. باید گفت که تسبيح در سوره صف و جمعه 1/ 52)جمعه:  ﴾الْحِكيم اْلعَِّزيِز اْلُقدُ وِس المَِّلِك

 نیترمهمهمچون همه سُوَر مسب حات، از روی حکمت، با اَشکال مختلف آمده است. 

در  کهیطوربه هاستسورهی فني همه سُوَر مسب حات، اشکال متعدد تسبيح در این رپردازیتصو

 ُسْبحانَّ﴿ ی شده است:ريکارگبهمصدر و مفعول مطلق نوعي  ئتيهیك جا مفهوم عام تسبيح با 

( و جای دیگر با آوردن فعل ماضي و فاعليت تمام موجودات 1/ 10)اسراء:  ﴾...ِبعَّْبِده أَّْسری ال َِّذي

؛ حشر: 1/ 50حدید: ) ﴾...اْلأَّْرض وَّ الس َّمَّاوَّاِت یف مَّا ِلل َِّه سَّب َّحَّ﴿عالم، به اتقان موضوع تأکيد دارد: 

ی فعل مضارع، استمرار تسبيح و تقدیِس ريکارگبهدر دو سوره بعدی با  ( و1/ 51؛ صف: 1/ 54

 مَّا وَّ الس َّمَّاوَّاِت یف مَّا ِلل َّهِ  ُيسَّبِ حُ ﴿تمامي موجودات عالم را به زیبایيِ تمام به تصویر کشيده است: 

به خاطر اهميت موضوع، با  در جایگاهي دیگر ( و1/ 50؛ تغابن: 1/ 52جمعه: ) ﴾...اْلأَّْرِض ِیف

 رَّبِ كَّ  اْسمَّ بِ ِحسَّ﴿کند: آوردن صيغه امر، بهترین بنده خود را به تسبيح پروردگار بلندمرتبه امر مي

ی جامع، ضمن تأکيد بر همه موارد تسبيح بندجمعدر پایان در یك  ( و1/ 30اعلي: ) ﴾اْلأَّْعلي

دارد که خدای متعال، مقدس و منزه از همه موجودات آسماني و زميني، اعلام مي تمامي لهيوسبه

 تَّعَّالىَّ وَّ انَُّهُسْبحَّ﴿ آن چيزهایي است که شما نسبت به تسبيح آن مشغول هستيد، آنجا که فرمود:

 بِحْمِدهِ  ُيسَّبِ ُح ِإل َّا شٍي مِ ن ِإن وَّ ِفيِهن َّ مَّن وَّ ْرُضاْلأَّ وَّ الس َّْبُع الس َّمَّاوَّاُت لَُّه كَِّبيًرا ُتسَّبِ ُح ُعُلوً ا يَُّقوُلونَّ عَّم َّا

 (02-00/ 10اسراء: ) 1﴾غَُّفوًرا حَِّليًما كاَّنَّ ِإن َُّه تَّْسِبيحَُّهْم تَّْفقَُّهونَّ ل َّا لَِّكن وَّ

                                                           

هاست آندر  چه هر و زمين وآسمان هفت است. بالاتر و برتر گويند و اومىاش درباره آنچه از است بلندمرتبهو  . منزه1

 فهميد، اوينم را تسبيحشان ذكر شما ستايد، ولىمي پاكي به را او آنكه جز نيست يموجود هيچ و كننديم تسبيحش

 است. آمرزنده و بردبار



 

 

 

  

 

    41  (یکلام، تصویر هنر ي)محتوا، موسيق صف و جمعه یهاارتباط ارگانيك ميان سوره             

 

های هستي در حالت تسبيح خداوند، زیباترین شکل هندسي تصویر قرآن در ترسيم صحنه

ها در احساس آدمي ترس و خشوع در برابر صحنه نکهیاتا  است داده را به خود اختصاص

 (.254، ص1230افکند )راغب، مي

کاربرد صنعت تسجيع معنادار متعدد، هم از نظر معنایي و هم از لحاظ موسيقایي در  -ب

 اْلعَِّزيزُ ﴿ آخر آیات آغازین هر دو سوره به کهیطوربهاست.  تأملقابلسوره صف و جمعه 

ه این ک نيازی خدای متعال ختم شده استبه خاطر تأکيد بر سبحانيت و قداست و بي ﴾الْحِكيم

دلالت بر محوریت صفت عزیز و حکيم با مقامات و رسالت رسول اکرم )ص( در این دو سوره 

ه این داشته و ماهيت رسالت با نظر ب« عزیز و حکيم»کار انبيا ارتباطي مستقيم با دو صفت دارد. 

ي است. یعني کار رسولان که حامل این دو ارزش هستند، رساندن امت به بررسقابلدو صفت 

ها و هوای از ذلت بردگي فراعنه و قيصرها و کسری هاآنعزت و حکمت است یعني نجات 

از جهل و خرافه و آلودگي به شرک  هاآنها به عزتِ بندگي خدا و هدایت نفس و سوق دادن آن

 ي.اپرستيدني و خلل خودخواهآگاهي و رفتار حکيمانه خالي از  و کفر و نفاق، به علم و

، قدرت و قاهریت و غلبه قرار گرفته است و در مفهوم حکمت، تزکيه و «عزت»در مفهوم 

و زمين برای خداوند عزیز و حکيم که در ابتدای بيشتر  هاآسمان« تسبيح»تربيت و آگاهي. معنای 

 (.105-102، صص2، ج1202است )بازرگان، های این مجموعه آمده نيز همين سوره

در  ﴾الظ َّاِلِمين اْلقَّْومَّ يهَِّدي وَّالل َُّه لَّا... ﴿ ؛(2/ 52؛ جمعه: 5/ 51در )صف:  ﴾ُمبين﴿کاربرد واژه 

الفوز ﴿( و 0، 5/ 52؛ جمعه: 0/ 51در )صف:  ﴾الظالمين﴿(؛ و 5/ 52؛ جمعه: 0/ 51)صف: 

 ُكنُُْم ِإن ل َّكْم خَّيٌر ذَِّلكْم... ﴿( و 0/ 52در )جمعه:  ﴾الفضل العظيم﴿( و12/ 51در )صف:  ﴾العظيم

( بخش دیگری از همساني و ارتباط موسيقایي و 4/ 52؛ جمعه: 11/ 51در )صف:  ﴾تَّْعلَُّمون

 رساند.کلامي این دو سوره است که بار معنایي مشترکي را نيز به اثبات مي

 گیرینتیجه

معجزه همه عصرهاست. دو سوره صف و جمعه از ميان سُوَر هفتگانه مسب حات  کریم قرآن

از آهنگ موسيقایي ویژه و ارتباط خاصِ ارگانيك کلامي و محتوایي برخوردارند. هر دو سوره با 

 ليرائاسيبنشود و نکوهش آغاز مي« حکيم»و « عزیز»تسبيح خدای متعال با محوریت دو صفت 

جایگاه رسالت و قرآن و عنایت به تجارت سودمند دنيوی و اخروی و  و قوم یهود و تنب ه به
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های رسد با بررسي. به نظر مياستتأکيد ویژه بر اقامه نماز جمعه از وجوه مشترک این دو سوره 

 ها پي برد.توان به زوایای دیگری از این سورهتر ميموشکافانه

 :شوديمخلاصه برداشت  طوربهنتایجي که از تحقيق حاضر 

 .اندشدهـ گویا این دو سوره در فضای نزول و یا با سبب نزولي شبيه به هم نازل 1

بيان شده و تفاوت « عدم سرپيچي از فرمان خدا»ـ در این دو سوره، معارف با محور کلي 2

در بيان مصداق دستور است. در سوره صف دستور خدا همان سخن و دستور شفاهي  هاآن

 در کتاب خداست. شدهانيبپيامبر )ص( است و در سوره جمعه مراد از دستور خدا، معارف 

بين این دو سوره، دو احتمال مفروض است؛ اول اینکه  كيارگانـ با توجه به وجود رابطه 2

و دوم اینکه چينش این دو سوره کار صحابه باشد؛ بدین گونه  اشدترتيب این دو سوره توقيفي ب

 . دليل قطعيانددادهرا در کنار هم قرار  هاآنکه صحابه با توجه به هماهنگي بين معارف این دو، 

 بنابراین در حد فرضيه باقي خواهند ماند.؛ برای ترجيح یکي از این دو احتمال در دست نيست

است و تصویر  هاآنارگانيك بين این دو سوره، محتوا و معارف  ـ محور اصلي در ارتباط0

 هنری و موسيقي کلام در خدمت متن و محتوا قرار دارد.
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