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چکیده
سورههای صف و جمعه ،چهارمین و پنجمین سوره از سُوَر هفتگانه مسبّحات است .از میان هفت سوره
مسبّحات ،تنها همین دو سوره تتابع داشتهاند .این دو سوره به لحاظ محتوایی دارای مضامین مأنوس و مشترک
زیادی است كه میتوان آنها را وجه اصلی ارتباط این دو سوره تلقی كرد و معارف مطرحشده را بر محور
كلی عدم سرپیچی از دستورات خداوند و عتاب مؤمنان در هنگام سرپیچی ،استوار دانست .تصویرسازی
هنری و موسیقی كلام كه ابزارهای دیگر ارتباط هستند در خدمت متن بوده و در این دو سوره از عناصر
مشترک تصویر هنری و موسیقی كلام استفاده شده است .در پژوهش حاضر به این نکته پرداخته شده كه
بهطورقطع  ،موضوع واحد در ارتباط ارگانیک دو سوره ،نقش اصلی را بر عهده دارد و نمیتوان گفت كه
ارتباط ارگانیک میان دو سوره از توقیفی بودن ترتیب سورهها حکایت دارد.
واژگان كلیدی :سوره صف ،سوره جمعه ،ارتباط ارگانیک ،پیام سوره ،موسیقی كلام ،تصویر هنری.
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 .5دانشجوي دوره دکتري مدرسي معارف اسلامي (دانشگاه پيام نور)Jafariqasem@yahoo.com /
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-9مقدمه
رسيدن به غرض اصلي سورههای قرآن کریم و همساني سورههای مجاور از بُعد ساختار
لفظي و محتوایي با دقت و تأمل در هر سوره ،موضوعي است که کموبيش در ميان اندیشمندان
علوم قرآني و مخصوص ًا مفسران متقدم و متأخر موردتوجه بوده و بهویژه در سالهای اخير بيشتر
مورد اهتمام قرار گرفته است .تحقيق حاضر به بررسي این روابط ساختاری ميان سُوَر مذکور با
توجه به ارتباط ارگانيك آنها که به ارتباط آشکار و پنهان ميان اجزای سوره تعریف شده (عقيقي
بخشایشي ،1230 ،ص ،)22پرداخته است .این بدان معناست که بين آیات قرآن روابط و مناسباتي
حاکم است و روابط موجود در پرتو یك غرض واحد ،شکل منطقى و قابلقبول به خود مىگيرد
و ارتباط ارگانيك آیات ،نتيجه وجود یك سيستم واحد و هندسه معرفتى در سوره است (خامهگر،
 ،1235ص.)15
برای رسيدن به این هدف تلاش شده است با بهرهگيری از آراء و اقوال مفسران و محققان
عرصه قرآن ،و تحقيقاتي که در زمينه ارتباط ارگانيکي ُسوَر قرآني صورت گرفته است ،با پرداختن
به مباحث نشانهشناختي 1دو سوره صف و جمعه ،نقاط درخشان دیگری از اعجاز لفظي و معنایي
بر مخاطبان این کتاب آسماني آشکار گردد.

 .1نشانهشناسي ) (Semioticsدانش بررسي فرايند دلالت دالّ بر مدلول خود بوده که نشان ميدهد نشانهگذاري
چگونه صورت پذيرفته و نشانهخواني چگونه رخ ميدهد و چه فرايندي را ميپيمايد .هر متني همانند قرآن حاوي
نشانههاي زباني است و مباحث ادبي و لغوي ،تحقيقات بلاغي و معاني و بيان از کارهاي نشانهشناختي محسوب
ميشود (قائمي نيا ،4316 ،ص .)412نشانهشناسي نصوص شامل مجموعهاي از فعاليتها از جمله «معناشناسي» و
«کاربردشناسي» است و محقق قرآني در پي کشف معناي اين نشانه و ترکيب خاص است .او در تفاوت معناي جدي
و استعمالي درمييابد که خداوند متعال در خطاب «العزيز الکريم» به اهل جهنم﴿ :ذُقْ إِنَّكَّ أَّنْتَّ الْعَّزيزُ اْلكَّريمُ﴾ (دخان:
 )11 /11مدلول را اراده نکرده و منظور ،استهزاست (طباطبايي ،4366 ،ج ،41ص )227يا مدلول واقعاً قصد شده و
مراد چيز ديگري است (طبرسي ،4364 ،ج ،22ص .)341در علم اصول نيز بين «مراد جدي» و «مراد استعمالي»
تفکيک ميکنند (صدر ،4126 ،ص« .)12معناشناسي» بياني از اراده استعمالي و «کاربردشناسي» بياني از اراده جدي
است .عالِم دين ،نشانههاي نصوص ديني را بحث نموده ،روابط آنها با يكديگر و مدلولاتشان را بررسي ميكند و
قواعد معناشناختي و كاربردشناختي را به كار ميگيرد تا معاني آنها را دريابد.
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با چنين رویکردی برای بررسي ارتباط ارگانيك 9ميان دو سوره ،بررسي ارتباط محتوایي،
ارتباط موسيقي کلام و ارتباط تصویرآفریني هنری باید موردتوجه قرار گيرد؛ بنابراین ،پژوهش
حاضر درصدد پاسخگویي به دو سؤال زیر است:
 -1چه وجوه مشترکي ميان دو سوره صف و جمعه از لحاظ اهداف و محتوا مشاهده ميشود؟
 -2وجوه مشترک این دو سوره از لحاظ کاربرد موسيقي کلام و تصویرآفریني هنری چيست؟
این پژوهش با توجه به مباحث نشانهشناسي به بررسي ارتباط محتوایي و سپس تصویر هنری
و موسيقي کلام در دو سوره مذکور پرداخته است.

-4پیشینه تحقیق
با توجه به مصون بودن کتاب آسماني مسلمانان از گزند تحریف ،مستشرقان با جدیت بيشتری
به بررسي زوایای آن پرداخته و ضمن تحسين این کتاب ،برخي از ایشان اِشکال عدم تناسب و
تشتت و پراکندگي آیات قرآني را مطرح نمودند.
برخي از مستشرقان ،کثرت انتقال قرآن در خطابهایش از صيغهای به صيغه دیگر و از حالتي
به حالت دیگر (مثلاً از غيبت به خطاب و از ظاهر به مضمون) اشاره کرده و آن را دليل عدم
تناسب دانستند (بيآزار شيرازی ،1205 ،ص )203و یا جستهجسته بودن سبك قرآني را نشانه
عدم انسجام و اتساق معنایي برشمردهاند (بل و وات ،1232 ،ص .)05برخي نيز ضمن تحسين
و حيرتانگيز دانستن کلمات و عبارات قرآن ،نزول قرآن بر اساس پيشامد و احتياجات روزانه
پيامبر را موجب انقطاع بين غالب مطالب و فقرات ميدانند (لوبون ،1200 ،ص.)120
با مراجعه به کتب قدما درميیابيم که بسياری از مفسران و پژوهشگران علوم قرآن ،به موضوع
تناسب و ارتباط سُوَر پرداخته و بخشي از تفاسير و کتابهای علوم قرآن به این موضوع
اختصاص یافته است (حسينزاده ،1244 ،ص .)20برای نمونه ميتوان از تفاسيری مانند
مجمعالبيان ،تفسير کبير فخر رازی ،نظم الدرر في تناسب الآیات و السُوَر ،المنار ،تفسير مراغي،
الاساس في التفسير و شماری دیگر که از روابط ميان سورهها سخن گفتهاند یاد کرد .گاه کتابهای
جداگانهای نيز دراینباره به نگارش درآمده است از جمله «البرهان فی مناسبة ترتيب ُسوَر القرآن»
 .1واژه ارگانيک ( )Organicعلاوه بر معناي اسمي (سازمان) معناي معادل مصدري (سازماندهي) نيز دارد.
فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،واژه «سازمند» را بهعنوان معادل مصوب نموده است .برخلاف ارتباط «مکانيکي» که
همانندي اجزا عامل وحدت شده است ،در ارتباط ارگانيکي ،قطعات مختلف در عين همانند نبودن اما مانند يک
ارگانيسم و اندامهاي موجود زنده با هم در ارتباط بوده و با تقويت متقابل به همديگر جان ميبخشند.
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از ابوجعفر بن زبير و «تناسق الدرر في تناسب السُوَر» از جلالالدین سيوطي .در دوران معاصر
نيز برخي تحقيقات بهصورت مجزا به ارتباط بين آیهای و بين سورهایِ دو سوره صف و جمعه
و یا سورههای قرآن کریم توجه نمودهاند که به برخي اشاره ميشود:

 حری ،ابوالفضل؛ «مناسبات درونی و بین آیهای در سه سوره سوگنددار قرآن (نازعات،مرسلات ،ذاریات)»؛ نشریه حسنا ،ش ،252صص 1244 ،50-20ش.
 فصيحي هرندی ،مجيد؛ «عوامل انسجامی در قرآن :سوره یوسف»؛ پایاننامه کارشناسيارشد رشته زبانشناسي ،دانشگاه علامه طباطبایي 1234 ،ش.
 -قانعي ،علي؛ «تناسب آیات»؛ مجله معرفت ،ش ،122صص  1235 ،43-04ش.

 فقهيزاده ،عبدالهادی؛ «الانسجام الداخلی فی القرآن الکریم :تأملات فی تشتّت مفاهیمالقرآن»؛ نصوص معاصرة ،ش ،10صص 1021 ،225-225ق.
 خامهگر ،محمد؛ «روش استنباط گزارههای علمی از ساختار سورهها»؛ نشریه پژوهشهایقرآني ،ش ،50صص 1233 ،114-124ش.
 عيوضي ،حيدر؛ رهیافت تحلیلی بر سورههای قرآن؛ قم :ادیان 1241 ،ش. بستاني ،محمود؛ «عمارة السورة القرآنية :دراسة فی فنيُها»؛ نشریه منهاج ،ش ،0صص-05 1010 ،20ق.
با توجه به اشکال مستشرقان در مورد تناسب آیات قرآن ،علمای معاصر علوم قرآني در پي
پاسخ گویي به این اشکالات برآمده و نکاتي که توسط ایشان مغفول مانده را متذکر شدهاند؛ از
جمله اینکه اگرچه قرآن به مناسبتي موضوعات مختلف را بيان ميکند اما پس از دقت روشن
ميشود که ميان آنها نوعي ارتباط و پيوستگي خاص وجود دارد که سبب شده همگي در کنار
یکدیگر قرار گيرند .از این مطلب با عنوان «اهداف سورهها» یاد ميشود (زماني ،1241 ،ص.)54
تلاشي که «ایان ریچارد نتون» در بخشها و آیات سوره کهف نموده و با کنار هم قرار دادن آنها
به مضامين و بنمایههای عمده سوره کهف رسيده و از آشوب و بينظميهای ظاهری (فرضيه
ابطال شده) ،در نتيجه به یك هارموني و نظم محتوایي سوق ميیابد (نتون ،1442 ،صص-15
 .)25این نظم و انسجام در مقاله «بررسي پيوستگي و انسجام سوره صف» با رویکرد «زبانشناسي
نقشگرا» دنبال شده است (ایشاني ،1242 ،ص.)55
جعفر سبحاني نيز در نظر گرفتن استعداد و شایستگي و تکامل فکری جامعه در طرح اجمالي
و تفصيلي مفاهيم عقلي و بلند قرآن از نظر خالق حکيم را متذکر ميگردد ( ،1205ج،1
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صص22ـ .)22در اینجا لازم است به اجمال به معرفي سورههای صف و جمعه و فضل و اهميت
آنها اشاره شود.

-3نگاهی گذرا بر دو سوره صف و جمعه
 -9-3معرفی سوره صف و فضل آن
سوره صف ،شصت و یکمين سوره قرآن کریم است .این سوره دارای دو رکوع است و 10
آیه 221 ،کلمه و  444حرف دارد (رازی ،1043 ،ص .)100از نظر ترتيب نزول ،بيست و سومين
یا بيست و پنجمين سوره نازلشده در شهر مدینه محسوب ميشود (زرکشي ،1022 ،ص)251
که طبق روایتهای مختلف در ردیفهای  143تا  114جای گرفته است (سيوطي،1025 ،
ص /23طباطبایي ،1200 ،ص)222؛ و بنا به روایت مشهور صد و هشتمين سوره قرآن کریم
است که بعد از سوره تغابن و قبل از سوره فتح ،بعد از جنگ احد بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده
است (ابن عاشور ،بيتا ،ص.)155
در این سوره از موضوعات متعددی از جمله تسبيح خداوند ،مؤاخذه کساني که به گفته
خویش عمل نميکنند ،جهاد در راه خدا ،قوم موسي (ع) ،عذاب فاسقان ،دعوت حضرت عيسي
(ع) ،بشارت نبوت پيامبر خاتم (ص) ،کيفر منافقان ،سيطره نهایي اسلام ،تجارت با خدا ،پاداش
جهاد ،وصف بهشت و بشارت فتح مکه سخن به ميان آمده است و در نگاه اول ممکن است
چنين به نظر رسد که بين مضامين آن ارتباطي وجود ندارد .طلب استغفار برای قاری این سوره
توسط حضرت عيسي (ع) و رفيق او بودن در روز قيامت( 1نوری ،1043 ،ج ،0ص ،)252در
امان بودن از گرفتاریهای سفر( 2بحراني ،1015 ،ج ،5ص )251و قرار گرفتن در صف فرشتگان
و پيامبران( 2مجلسي ،1040 ،ج ،32ص )20از فضيلتهای تلاوت این سوره است.

 -4-3معرفی سوره جمعه و فضل آن
در ترتيب سُوَر ،سوره جمعه بعد از سوره صف قرار گرفته و بيست و چهارمين سوره
نازلشده در شهر مدینه است (زرکشي ،1022 ،ص .)251این سوره دارای دو رکوع است و 11
آیه 134 ،کلمه و  424حرف دارد (رازی ،1043 ،ص )144و بنا به روایت مشهور صد و هشتمين
صلِّياً ُمسْتَغْفِراً لَهُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا َو هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َرفِيقُه».
َ « .1و عَنْهُ (ص) قَالَ َمنْ قَرَأَ سُورَةَ عِيسَي (ع) كَانَ عِيسَي مُ َ
« .2قال الصادق (ع) :من أدمن قراءتها في سفره أمن من طوارقه ،و كان محفوظا إلى أن يرجع إلی أهله بإذن الله».
َ « .6عنِ الْبَاقِرِ (ع)َ :منْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّفِّ َو أَدْ َمنَ قِرَاءَتَهَا فِي فَرَائِضِهِ َو نَوَاِفلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ َم َع َملَائِكَتِهِ َو أَنْبِيَائِهِ اْلمُرْ َسلِينَ».
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سوره قرآن کریم است (طباطبایي ،1200 ،ص )222که بعد از سوره صف و قبل از سوره تغابن
بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده است (زرکشي ،1022 ،ص.)251

 -2فضل و اهمیت و قرائت سوره جمعه
در فضيلت تلاوت آن نقل شده کسي که سوره جمعه را بخواند به تعداد کساني که در
شهرهای مسلمانان در نماز جمعه شرکت ميکنند و کساني که شرکت نميکنند ،ده نيکي به او
ميبخشند( 1طبرسي ،1200 ،ج ،0ص .) 221خواندن آن در شب جمعه ،همراه سوره اعلي و نيز
خواندن همراه سوره منافقين در نماز ظهر جمعه ،پاداش بهشت را در پي دارد( 2طبرسي،1200 ،
ج ،0ص / 234بحراني ،1015 ،ج ،5ص .)201اکنون به بيان اغراض و محتوای دو سوره صف
و جمعه ميپردازیم تا به یك وجه جامع محتوایي در این دو برسيم.

 -5بررسی اغراض و محتوای سورههای صف و جمعه
 -9-5اغراض و محتوای سوره صف
با نگاهي کلي به  10آیه سوره صف ميتوان اغراض سوره صف را چنين برشمرد:
 )1ترغيب و تحریك مؤمنان برای جهاد در راه خدا (صف :)0 /51 :غرض اصلي سوره صف
این است که مؤمنان را برای جهاد در راه خدا ترغيب و تحریك نماید (طباطبایي ،1255 ،ج،14
ص /542زحيلي ،1013 ،ج ،23ص .)153خداوند وعده ميدهد :این دین ،نوری است فراگير و
درخشان ،اگرچه کفار اهل کتاب ميخواهند که این نور همهگير را با دهان خود خاموش کنند
ولي خداوند مي فرماید این دین فراگير خواهد شد هرچند که مشرکان نخواهند (صف.)3 /51 :
 )2اشاره به ادیان آسماني گذشته و بشارت ایشان به پيامبر خاتم (صف:)5-2 /51:

« .1عنه (ص) قال :من قرأ سورة الجمعة اعطي عشر حسنات بعدد من أتي الجمعة و بعدد من لم يأتها في أمصار
المسلمين».
« .2عن أبي عبد الله (ع) قال :من الواجب علي كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم
ربك و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل فكأنما يعمل عمل رسول الله و كان ثوابه و جزاؤه علي الله الجنة».
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این سوره به موضوع نبوت پيامبر (ص) ميپردازد و تنها جایي است که از پيامبر (ص) با
واژه مبارک «احمد» 1نام برده است .با توجه به اینکه اساساً دین اسلام ،ادیان آسماني پيشين
مخصوص ًا مسيحيت و یهودیت را قسمتي از روند رشد خود در طول تاریخ ميخواند (یونس:
 )20 /14و در کنار آن ظهور اسلام را امری مسلم و خبردادهشده و مورد انتظار از سوی تمامي
ادیان سابق ميخواند (صف .)5-2 /51 :در این سوره خطاب به مؤمنان است که کمر همت بر
اطاعت پيامبرشان ببندند و آنچه آن بزرگوار ميفرمایند ،امتثال امر کرده ،در راه خدا جهاد نموده
و خدا را در دینش یاری کنند تا خدای تعالي به سعادت آخرتشان رسانيده و یاریشان کند و در
دنيا فتح و فيروزی نصيبشان نموده و بر دشمنان پيروزشان گرداند (صف.)12-14 /51 :
 )2توصيه به هماهنگي گفتار و عمل از موضوعات مهم این سوره است که ميفرماید :مؤمنين
هرگز آنچه را که خود عمل نميکنند به دیگران نگویند و در آنچه وعده ميدهند خلف وعده
ننمایند که اینگونه اعمال مستوجب خشمي از خدا شده و رسول خدا (ص) را آزار ميدهد و
این خطر را هم دارد که خدا دلهایشان را منحرف سازد همانگونه که با قوم موسي (ع) چنين
کرد (صف.)2-2 /51 :
 )0تسبيح و تنزیه خداوند متعال و اشاره به عظمت خداوند در آسمان و زمين (صف/51 :
 :) 1در مورد آغاز سوره صف با تسبيح و تنزیه ،نظراتي بيان شده است از جمله اینکه شروع
سوره با تسبيح و تنزیه خدا برای این است که در این سوره سخن از بدیها و توبيخ مؤمنان رفته
است (طباطبایي ،1255 ،ج ،14ص .)542صاحب تفسير «المنير» محور موضوعي سوره صف و
موضوع اصلي این سوره را جنگ و جهاد با دشمنان و فداکاری در راه خدای تعالي و بيان پاداش
عظيم مجاهدان مي داند و اگر شروع سوره به تسبيح خدای منزه است این به خاطر توجه به
عظمت خدای تعالي و جایگاه رفيع اوست (زحيلي ،1013 ،ج ،23ص.)153
«شحاته» اهداف اصلي سوره صف را چنين برميشمارد:
هدف اول :دعوت به جهاد و تشویق بر آن و هشدار از دوری از آن و فرار از جهاد و بيان
پاداش و فضيلت آن و تأکيد وحدت امت اسلامي و به همپيوستگي آنان جهت ایجاد یك صف
متحد با پایههای محکم که از آن به «بنيان مرصوص» نام برده است.

 .1در تواريخ آمده است كه پيامبر اسلام (ص) از كودكی دو نام داشت و حتی مردم او را با هر دو نام خطاب میكردند؛
يكی محمد و ديگری احمد .اولى را جدش عبدالمطلب براي او برگزيده بود و دومی را مادرش آمنه (مکارم شيرازي،
 ،4371ج ،21ص.)71
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هدف دوم :بيان وحدت و یکپارچه بودن اهداف همه پيامبران و مسير نبوت و رسالت است
(شحاته ،1435 ،ج ،2صص / 200-205ابن عاشور ،بيتا ،ج ،23ص .)155همچنين مدرسي اعلام
ميکند که از سوره صف ،چند روزنه درخشان دریافت ميکنيم :رباني بودن و صبغه الهي داشتن
رسالت ،برداشتن فاصله بين نظر و عمل« ،بنيان مرصوص» دانستن مسلمين (مدرسي،1014 ،
ج ،15ص /514قرشي ،1200 ،ج ،11ص.)125

 -4-5اغراض و محتوای سوره جمعه
اهميت محتوایي و ژرفای سوره جمعه بهقدری است که ملاصدرا اهتمام ویژهای به تفسير
این سوره داشته و با توجهي خاص ،یك بخش از تفسير خود را به سوره جمعه اختصاص داده
است (اکبری دستك ،1234 ،ص.)145
«شحاته» در مورد مهمترین هدف و مقصود سوره جمعه ميگوید :در این سوره ،به تربيت
مسلمين و اجتماع آنان بر محور حق و ایمان و فراخواني آنان بر اهتمام به نماز جمعه و امتناع
از اشتغال به امور دیگری از قبيل بازی و سرگرمي و خریدوفروش توجه شده است و این امور
را با بيان اینکه همهچيز به تسبيح و حمد و ثنای خدای متعال مشغول است ،زمينهچيني و
مقدمه سازی کرده است و بر عرب با فرستادن پيامبر هدایت و رحمت منت نهاده تا بهسوی خير
و نيکي هدایتشان نماید و به پاکي و فضایل انساني رهنمونشان باشد.
سوره جمعه ،مسلمانان و یهود را با هم مقایسه کرده و یهود را به خاطر سهلانگاریشان در
برابر تعاليم تورات و دوری جستنشان از آن ،پست شمرده و آنان را به الاغي که کتابهای علم
و دانش با خود حمل ميکنند ولي از آن بهره نميجویند تشبيه کرده و از این تشبيه خواسته
بگوید که آنان با اینکه دیدند که تورات ،آمدن پيامبر رحمت (ص) را بشارت داده و مردم را به
ایمان به آن پيامبر فراخوانده ولي آنان از این کلام هدایتگر تورات بهره نجستند و خود را از
بهرهمندی از آن محروم نمودند (شحاته ،1435 ،ج ،2ص.)235
«علامه طباطبایي»« ،ابن عاشور» و «قرشي» ميگویند :این سوره مسلمين را به بياني کامل ًا
انگيزاننده وادار ميکند به اینکه نسبت به نماز جمعه اهتمام بورزند و در آخر بهعنوان نتيجه،
دستور ميدهد که وقتي بانگ نماز جمعه بلند ميشود بازار و دادوستد را رها نموده بهسوی ذکر
خدا بشتابند (طباطبایي ،1255 ،ج ،14ص.)524
«ملاصدرا» و «زحيلي» نيز نماز جمعه را مهمترین غرض این سوره و دربردارنده پایههای
حقایق عرفاني ،از معرفت خداوند سبحان گرفته تا حقيقت مبدأ و معاد و چگونگي بعثت ،ارسال
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پيامبر (ص) و بيان صفات وی :تلاوتکننده آیات قرآن بر قومش و تعليم و نزول قرآن و ماهيت
کتاب آسماني و نبوت و هدایت بشری ميدانند (خواجوی ،1252 ،ص /104زحيلي،1013 ،
ج ،23ص« .)132مکارم شيرازی» ميگوید :مطالب این سوره بر دو محور اساسي دور ميزند:
نخست توجه به توحيد و صفات خدا و هدف از بعثت پيامبر اسلام (ص) و مسأله معاد و دیگر
برنامه سازنده نماز جمعه و بعضي از خصوصيات این عبادت بزرگ (مکارم شيرازی،1232 ،
ج ،5ص.)100
غرض اصلي سوره جمعه ،اهتمام به نماز جمعه و نقش سازنده آن در ارتقای جامعه مسلمين
از لحاظ اجتماعي ،سياسي و معنوی و تقویت صفوف مسلمانان و ایجاد رعب و وحشت در دل
دشمنان و پردهبرداری از روحيه تزویر و دروغ قوم یهود است و در مجموع ،این سوره بر دو
محور مهم توحيد و صفات خدا و یادآوری معاد تأکيد دارد.

 -1كاركرد تصویر هنری در دو سوره صف و جمعه
قرآن کریم برای بيان روشن خود ،تصویری هنری ارائه ميکند و این به جنبه هدایتگری
قرآن برمي گردد که بهترین زبان یعني زبان هنری تصویری را برميگزیند .در ادامه به برخي از
این تصویرگریهای هنری قرآن کریم در دو سوره صف و جمعه ميپردازیم.

 -4-1كاركرد تصویر هنری در سوره صف
تصویر و نمایش ،ابزار ارزشمندی در اسلوب قرآن کریم است که از آن ،با عنوان «صورت
احساسي ـ خيالي از معنای ذهني» تعبير ميشود ،بدینگونه که از حالت رواني ،حادثه محسوس
و نمونههای انساني سيمایي ترسيم ميکند؛ سپس این سيماها رشد و ترقي کرده و به همه آنها
زندگي بخشيده شده ،حرکت داده شده و ناگهان همين معنای ذهني و خيال را یك هيکل زنده
مي بيني که دارای حيات است .با مستولي شدن عناصر تخيل بر همه این مناظر و تصویرها،
سرانجام صحنه آنقدر نزدیك مي گردد که شنونده یا خواننده ناگهان خود را با شتاب به مرکز
حوادث منتقل ميکند بهگونهای که گویا خود در حادثه حاضر است .آنچه این حوادث و حالات
رواني و معنای ذهني را بيان ميکند فقط یك گروه از الفاظ جامد هستند.
تصویر و نمایش هنری برای نمایان ساختن هر هدفي در قرآن چه مجرد و چه معنوی و چه
در مقام احتجاج و ،...به واقعيت محسوس اعتماد کرده و به خيالپروری پرداخته است .این
تصویر همراه با رنگ ،حرکت ،سازندگي ،قانون وصف ،تلاش در گفتار ،نوای زنگ کاروان
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کلمات ،سوزش نغمه های عبارات و موسيقي آیات در نمایش سيمایي از سيماهای گوناگون
شرکت ميکند بهگونهای که چشم و گوش و حس و خيال ،همه را در برميگيرد (سيد قطب،
 ،1015ص.)25
در این دو سوره با توجه به موضوعات مطرحشده در آن از ابزارهای متفاوتي چون تمثيل یا
تشبيه و گفتگو ،قصه و ماجرا و  ...برای تصویرسازی استفاده شده است (بستاني ،1232 ،ص.)35

 -9-4-1تجارت سودمند و تصویرپردازی قرآن
خدای متعال در سوره مبارکه صف از یك تجارت پرسود سخن ميگوید .تجارت از مناسبات
ب أَّلِيمٍ
خریدوفروش است .ميفرماید ﴿يَّا أَُّيهَّا الَّذِينَّ آ َّمنُوا هَّلْ أَّدُلُكُمْ َّعلَّی تِجَّارَّ ٍة ُتنْجِيكُمْ ِمنْ عَّذَّا ٍ
ُون فِي َّسبِيلِ اللَّهِ ِبأَّ ْموَّالِكُمْ َّوأَّنْفُسِكُ ْم ذَّلِكُمْ خَّيْرٌ لَّكُمْ إِنْ ُك ْنُمْ تَّ ْعلَّمُونَّ﴾
َّرسُولِهِ وَّتُجَّاهِد َّ
ُتؤْ ِمنُونَّ بِاللَّهِ و َّ

1

(صف.)14-11 /51 :
این تصویر از خلال ندا ،استفهام طالب پاسخ ،و نمایش تصویر تجارت سودمند و تحریك
جانها بهسوی آن و بهکارگيری این تصویر ذهني برای تحقق غرض دیني ،بر عنصر تحریك و
تشویق تکيه ميکند .این تصویر همچنين در روابط بافتي دیگر ادامه ميیابد تا بر معاني ذهني
دلالت نماید ،مثلاً انفاق در راه خدا با تصویر رایج «قرض» بيان ميگردد .تصویر «قرض» با تصویر
خریدوفروش و تصویر تجارت سودمند مرتبط ميگردد و به جهان مادی و تعامل روزمره آدميان
وابسته است.
تصویر «قرض دادن به خداوند» در سبك قرآني فراوان آمده است ،چون تصویری است
حسي و برگرفته از واقعيت زندگي آدمي که در ذهن و روانشان وجود داشته و بر معنایي ذهني
دلالت دارد که با مجسم نمودن و محسوس و ملموس نمودن ،موجب تأثيرگذاری بر اندیشه و
روان و خيال ميگردد بهطوریکه در سوره تغابن که یکي دیگر از سُوَر مسبحات قرآن کریم
سنًا يُضَّاعِفْ ُه لَّكُمْ وَّ يَّغْفِرْ لَّكُمْ﴾( 2تغابن.)10 /50 :
اللهَّ قَّ ْرضًا حَّ َّ
است ميفرماید﴿ :إِن تُقْرِضُواْ َّ
این تصویر در ادامه و در تحقق غرض دینياش در تذکر به آدمي بيان ميدارد که این خداوند
است که روزیِ بندگان در دست اوست و هرگونه بخواهد قبض و بسط در آن ایجاد ميکند .این

 .1اي كسانى كه ايمان آوردهايد ،آيا شما را بر تجارتي راه نمايم كه شما را از عذابى دردناك ميرهاند؟ به خدا و
فرستاده او بگرويد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد .اين [گذشت و فداكاري] اگر بدانيد ،براي شما بهتر است.
 .2اگر خدا را وامی نيكو دهيد ،آن را برای شما دوچندان میگرداند و بر شما ميبخشايد.
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دو تصویر ثروت و فقر ،در بيان و بافت ،در مقابل هم قرار ميگيرند تا با تصویر «قرض دادن
خداوند» برای تقویت و رشد و توسعه آن در اندیشه و احساس آدمي ادامه یابند و آنگاه انسان
را ترغيب ميکند تا با قرض دادن به خداوند ،جان خود را از بخلورزی پاک نماید (سيدی،
 ،1230صص.)104-124

 -3-1كاركرد تصویری هنری در سوره جمعه
 -9-3-1معنی مرگ و تصویرپردازی قرآن
قرآن کریم گاه از تصویر مرگ و معاني مربوط به آن سخن ميگوید؛ گویي مرگ ،شخصي
است حاضر که آدمي را در طول زندگياش تعقيب ميکند تا بر او چيره گردد .آنجا که ميفرماید:
﴿قُلْ إِنَّ الْ َّموْتَّ الَّذِي تَّفِرُونَّ مِ ْنهُ فَّإِنَّهُ ُملَّاقِيكُمْ( 1﴾...جمعه )3 /52 :یعني تصویر مرگ را بهصورت
شخصي زنده ،متحرک و تعقيبکننده آدمي ترسيم مينماید که او هم از ترس و وحشت ميگریزد
و مرگ همچنان در تعقيب وی است و آدمي هم پيشاپيش مرگ حرکت ميکند تا اینکه او را
درميیابد (راغب ،1230 ،صص.)155-155

 -4-3-1عالِم بیعمل و تصویرسازی قرآن
یکي دیگر از تصویرگریهای زیبای قرآن پيرامون اهل کتاب است و از ميان اهل کتاب تکيهبر
س م ََّّثلُ
ل َّأسْفَّارًا بِئْ َّ
ل الْحِمَّا ِر َّيحْمِ ُ
ُم لَّ ْم يَّحْمِلُوهَّا كَّ َّمثَّ ِ
الُ ْورَّاةَّ ث َّ
ُملُوا َّ
ن حِ
ل الَّذِي َّ
یهود است .مثل آیهَّ ﴿ :مثَّ ُ
َّالل ُه لَّا َّيهْدِي الْ َّق ْو َّم الظَّالِمِينَّ﴾( 2جمعه.)5 /52 :
ت اللَّهِ و َّ
ِين كَّذَّبُوا بِآيَّا ِ
الْ َّق ْو ِم الَّذ َّ
تصویرسازی در اینجا بر تصویر الاغ برای حقير نشان دادن جایگاه یهودیان و سرزنش آنان
تکيه دارد چون تصویر آن بر مشبه منطبق است .یهودیان تورات را در عقل و سينهشان جای
دادند ولي از اندیشهها و احکام آن و دعوت به ایمان به احمد ،پيامب ِر بعد از موسي (ع) بهرهای
نبردهاند ،لذا مثال ایشان بهسان الاغي است که کتابهای ارزشمندی را بر پشت خود حمل ميکند
ولي از محتوای آن خبری نداشته ،از آن بيبهره است و تنها رنج و سختي ،حاصل کار آنان است.
 .1بگو :آن مرگي كه از آن ميگريزيد ،قطعاً به سروقت شما ميآيد آنگاه بهسوي داناي نهان و آشكار ،بازگردانيده
خواهيد شد.
 .2مَثَل كسانی كه تورات بر آنان بار شد ،آنگاه آن را به كار نبستند ،همچون مَثَلِ خري است كه کتابهايي را بر پشت
ميكِشد .چه زشت است وصف آن قومي كه آيات خدا را به دروغ گرفتند؛ و خدا مردم ستمگر را راه نمینمايد.
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این تصویر ،تصویری است مرکب نه مفرد و در کنار این تصویر ،حقارت و خواری یهود را نيز
اللهُ لَّا
اللهِ وَّ َّ
با خود به همراه دارد و لذا بلافاصله ميگوید ﴿بِ ْئسَّ َّمثَّلُ الْ َّقوْ ِم الَّذِينَّ كَّذَّبُواْ بَّايَّاتِ َّ
يهْدِی الْ َّق ْومَّ الظَّالِمِين﴾( 1جمعه( )5 /52 :راغب ،1230 ،صص.)220-225
با بيان اغراض ،محتوا و تصاویر هنری در سورههای صف و جمعه ،به وجوه نشانهشناختي
و ارتباط ارگانيك محتوایي موسيقيایي این دو سوره ميپردازیم:

 -1ارتباط ارگانیک محتوایی دو سوره صف و جمعه
برای پي بردن به ارتباط ارگانيك محتوایي دو سوره ،آنها را از نظر ساختار و نشانهها بررسي
مينمایيم تا با یافتن ساختارها و مضامين مشترک ،ارتباط و نيز چگونگي این ارتباط تبيين گردد.
ارتباط محتوایي بين دو سوره صف و جمعه توسط محققان پيشين قرآني نيز بررسي شده،
چنانچه سيوطي ذیل سوره جمعه ،چند نکته در تناسب این سوره با سوره پيشين (صف) عنوان
ميکند .اول آنکه در سوره صف ذکر یهود و نصارا ـ که خود را قوم برگزیده ميدانند ـ رفته
(صف )5-5 ،10 /51 :و در سوره جمعه ،فضل مسلمين بر آنان ذکر شده است (جمعه.)0 /52 :
دیگر آنکه صف در دو موضع شکل ميگيرد :قتال و نماز (سيوطي ،1040 ،ص .)12در نماز
جمعه صف بستن واجب است ،همانگونه که در قتال نيز این امر لازم ميگردد و لذا ذکر اهل
کتاب و یهود و نصارا در سوره صف و آنگاه ذکر «مؤمنان» و خدعه یهود در جمعه ميتواند
سرآغاز پژوهشي جامع در مورد ارتباط ارگانيك این دو سوره باشد.
اگر بين دو سوره ارتباط ارگانيکي برقرار باشد مهمترین رکن آن ،وجود ارتباط محتوایي است
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
ناشي از شناخت نادرست از خداوند بوده ،مورد عتاب قرار ميدهد ،با بيان سرگذشت و توصيف
اهل کتاب ،آنان را به عبرت گرفتن از آنان واميدارد .محور اصلي معارف این است که مؤمنان
حق سرپيچي از دستور خدا را (چه سخن شفاهي پيامبر باشد و چه آیات کتاب خدا) ندارند و

 .1بد مثَلي است مثَل مردمي كه آيات خدا را دروغ میشمردهاند؛ و خدا ستمكاران را هدايت نمیكند.

ارتباط ارگانيك ميان سورههای صف و جمعه (محتوا ،موسيقي کلام ،تصویر هنری) 35

در صورت سرپيچي از دستورات خدا بلایي که دامنگير مسلمانان نيز شده و آنان باید از
گذشتگان که مورد غضب خدا واقع شدند عبرت گيرند.

 -9-1نقش «رسولان» و تعالیم آنها در ارتباط دو سوره
در هر دو سوره صف و جمعه ،تعبير «رسولالله» و نيز تعاليم او جایگاه خاصي دارد.
بهطوریکه در آیه پنجم سوره صف ،از شکایت رسول از آزار قومش سخن رانده است 1و در
آیه دوم سوره جمعه از جایگاه عظيم رسول در تزکيه نفوس و تعليم جانها یاد ميکند 2.مردمان
دیگر ،بسته به موضعشان در قبال پيامبر (ص) و تعليمات او طبقهبندی ميشوندُ :اميين در مقابل
اهل کتاب (یهود و نصارا) و مؤمنان در مقابل منافقان .ميتوان گفت این دو سوره به مسائل
جامعه اسلامي به مرکزیت رسولالله ميپردازند و ضمن بيان چالشهای بين این دستهها ،مؤمنان
را مخاطب اصلي قرار داده( 2صف )2 /51 :و تکليف آنها را در این هنگامهها تبيين ميکنند .به
دیگر بيان ،در هر دو سوره ،روی سخن با مؤمنان است؛ مؤمناني که در جامعه اسلامي به رهبری
رسول خدا (ص) روزگار ميگذرانند (صف10 ،11 ،14 ،2 /51 :؛ جمعه )4-11 /52 :و احيان ًا
دشمناني دارند .این سورهها به «دشمنشناسي» (اهل کتاب و منافقين) پرداخته و معيارهایي برای
شناخت او در لباسهای مختلف به دست ميدهند.
در سوره صف ،تخلف انسانها در برابر رسالت حضرت موسي و حضرت عيسى (ع) حکایت
شده و در آغاز سوره نيز به جریان تخلف از دستورات پيامبر در امر جهاد اشاره شده است .در
سوره جمعه نيز به تخلف مسلمانان در نماز جمعه پيامبر (ص) اشاره شده است و در همه این
موارد ،متخلفان مورد نکوهش و عتاب قرار دارند.
بنياسرائيل که مردمان عصر حضرت موسى (ع) بودند ،وی را آزار دادند تا جایى که خداى
تعالى به کيفر این رفتار ،دلهایشان را منحرف ساخت (طباطبایي ،1255 ،ج ،14ص.)020

« -4-1دشمنشناسی» و آسیبشناسی
آسيبشناسي دیني و دینداران (مؤمنان) ،از بحثهای این دو سوره است تا مبادا مؤمنان،
همسو و همجهت با دشمنان حرکت کرده ،خواهناخواه ،در سلك آنان درآیند .اما دشمنان که در
ِ ﴿ .1إذْ قَّالَّ مُوسي لِ َّقوْمِهِ يَّا َّق ْومِ لِمَّ ُت ْؤذُونَّنىِ وَّ قَّد تَّعْلَّمُونَّ أَّنی رَّسُولُ اللَّهِ إِلَّ ْيكُمْ.﴾...
﴿ .2والَّذِي بَّعَّثَّ فىِ اْلأُمِيِنَّ رَّسُولًا مِنهُمْ يَُّْلُواْ عَّلَّيهِمْ ءَّايَّاتِهِ وَّ ُيزَّكِيهِمْ وَّ يُعَّلِمُهُمُ اْلكَُِّابَّ وَّ ال ِحكْمَّةَّ.﴾...
﴿ .6يا ايهَّا الَّذِينَّ ءَّامَّنُواْ لِمَّ تَّقُولُونَّ مَّا لَّا تَّفْعَّلُون؟﴾.
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حجم قابلتوجهي از آیات به آنها پرداخته شده ،بهطور عام آنهایند که در مسير «هدایت» نيستند
و با دو تعبير عمومي «فاسقين» و «ظالمين» از آنها یاد شده است و در تأکيد سخنش ميفرماید
اللهُ لَّا يهْدِی الْ َّق ْومَّ الظَّالِمِين﴾ (صف0 /51 :؛ جمعه« .)5 /52 :کفر و تکذیب آیات الهي»
که ...﴿ :وَّ َّ
یکي از وجوه مشترک جدی آیات مذکور در دو سوره صف و جمعه است که حاصل معنای
«کفر و تکذیب آیات» ،عدم التزام عملي به قرآن و رویگرداني از آن است (صف .)5-3 /51 :در
سوره جمعه همين دشمنان برای فریب مؤمنان ،بهدروغ ،خود را اوليای الهي برشمردند که خدای
متعال پرده از سخنان فریبندهشان برداشت و صفت کذب و ظلم را بار آنان ساخت (جمعه/52 :
.)5-3
در سوره صف و جمعه ،این رذیله مشترک (عدم تطابق قول و فعل) به اهل کتاب (یهود)
تذکر داده شده و در سوره صف ،با دیدی آسيبشناسانه ،مؤمنان را مورد عتاب و خطاب قرار
ِين ءَّا َّمنُواْ لِمَّ تَّقُولُونَّ
داده تا مبادا چنين باشند و در سلك و همراه همان دشمنان درآیند﴿ :يَّأَّيها الَّذ َّ
مَّا لَّا تَّفْ َّعلُونََّّ .كبُرَّ مَّ ْقًُا عِندَّ اللَّهِ أَّن تَّقُولُواْ مَّا لَّا تَّفْ َّعلُون﴾( 1صف .)2-2 /52 :بههرتقدیر ،جانمایه
معيار نخست دشمنشناسي« ،عدم تطابق قول و فعل» و فعل غيرقرآني است .معيار عيني و
چشمگير دیگری که در هر دو سوره برای شناخت دشمن بر آن تکيه شده ،معياری اقتصادی
است و با دیدی آسيبشناسانه ،محل گزند و مسببالاسباب رخنه در ایمان مؤمنان را همين معيار
اقتصادی معرفي کرده است  .در این دو سوره ،از تجارت ،دو مفهوم متفاوت انتزاع کرده است.
در یکي ،تجارت در مفهوم ایمان به خدا و رسولش و جهاد در راه خدا با مال و جان تعبير شده
و آن را موجب نجات و رستگاری به شمار آورده است و در دیگری ،به تجارت دنيوی اشاره
شده که بنا به مصلحتي مؤمنان را به خاطر تحقق تجارت معنوی ،از این تجارت نهي نموده و
حتي آن را امری ناپسند و قرین لهو و لعب تفسير کرده است؛ جالب اینکه آخر آیات موردنظر،
از نظر تناسب آوایي از زیبایي یکساني برخوردار است که در هر دو سوره ميفرماید ...﴿ :ذَّلِكمُ
خَّيرٌ لَّكمْ إِن كُن ُمْ تَّ ْعلَّمُون﴾ (صف11 /51 :؛ جمعه.)4 /52 :

 .1اي كسانی كه ايمان آوردهايد ،چرا سخنانی میگوييد كه به كارشان نميبنديد؟ خداوند سخت به خشم ميآيد كه
چيزي بگوييد و بهجاي نياوريد.
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 -3-1عتاب مؤمنان
وجه مشترک بارز ميان این دو سوره ،عتاب مؤمنان است؛ در سوره صف ،مؤمنان را به خاطر
اینکه بدانچه مىگویند عمل نمىکنند توبيخ ميکند .زمينه آیات آغازین و پایاني سوره صف
چنين مىفهماند که گویا بعضى از مؤمنان قبل از جنگ ،وعده پایدارى داده بودند که بههيچوجه
پشت به جنگ نکنند و یا از انفاق در تهيه ابزار جنگ براى خود و دیگران مضایقه ننمایند ،ولى
در موقع عمل ،خلف وعده کردند (طباطبایي ،1255 ،ج ،14ص .)021اجتماع مسلمين در امر
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،
 ،1255ج ،14ص.)025

 -2-1یادكرد از اهل كتاب
در سوره صف به این مسأله اشاره رفته است که بنياسرائيل حضرت موسى (ع) را آزار دادند
و خداى تعالى به کيفر این رفتارشان دلهایشان را منحرف ساخت .خداوند رحمت خود را از
صاحبان چنين دلى دریغ داشته ،هدایت خود را از آنان قطع کرد( ،طباطبایي ،1255 ،ج،14
ص )020دیگر خلاف بنياسرائيل و اهل کتاب ،جادو خواندن قرآن است (طباطبایي،1255 ،
ج ،14ص .)024در سوره جمعه یهودیان بيشتر موردتوجه قرار گرفته و بخش قابلتوجهي از
اللهُ لَّا يهْدِی
معارف این سوره به آنها اختصاص داردِ﴿ :بئْسَّ م ََّّثلُ الْ َّق ْومِ الَّذِينَّ كَّذَّبُواْ بَّايَّاتِ اللَّ ِه وَّ َّ
الْ َّق ْومَّ الظَّالِمِينَّ قُلْ يَّأَّيهُا الَّذِينَّ هَّادُواْ إِن َّزعَّمُْمْ أَّنَّكُمْ َّأوْلِيَّاءُ ل َِّلهِ مِن دُونِ النَّاسِ َّفَُّم ََّّن ُواْ الموْتَّ إِن كُن ُمْ
ُون مِ ْنهُ فَّإِنَّ ُه
ْت الَّذِی تَّفِر َّ
َّمتْ َّأيْدِيهِمْ وَّ اللَّهُ َّعلِيمُ بِالظَّالِمِينَّ قُلْ إِنَّ الْ َّمو َّ
صَّادِقِينَّ وَّ لَّا َّيَُّم ََّّنوْنَّ ُه أَّبَّدَّا بِمَّا قَّد َّ
الشهَّادَّ ِة فَُّينَِّبئُكُم بِمَّا كُنُ ْم تَّعْ َّملُونَّ﴾ (جمعه5 /52 :ـ)3
ب وَّ َّ
ُم تُرَّدُونَّ إِلىَّ َّعلِ ِم الْغَّ ْي ِ
ُملَّاقِيكُمْ ث َّ
حاصل آیه این است که یهودیان مخاطب قرار گرفته و به ایشان گفته ميشود :اگر معتقدید
که تنها شما اولياى خدایيد و نه هيچکس دیگر ،آرزوى مرگ کنيد و خریدار آن باشيد؛ براى
اینکه ولى خدا و دوست او باید دوستدار لقاى او باشد ،شما هم که یقين دارید دوست خدایيد
و بهشت تنها از آن شما است (بقره.)40 /2 :

 -5-1صفات خدا
در این دو سوره به صفاتي مشترک از خداوند اشاره شده است .عزیز ،حکيم ،هدایتکننده
بودن و منزه از هر عيب و نقص (تسبيح) صفتهایي است که به موردتوجه است و این صفات
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با توجه به محتوای سورهها بسيار تناسب دارد .چراکه خداوند در این دو سوره به موضوع
فرستادن رسول از جانب خدا و عتاب مؤمنان به خاطر عدم پایبندی و اجرای دستورات خدا،
ميپردازد؛ بنابراین خداوند به سبب هادی بودن ،دیني برای آنها مقرر نموده است و به سبب
حکيم بودن ،دینش از استحکام برخوردار و متقن است و اگر کسي از دستورات وی اطاعت
نکند گردی بر کبریایي او ننشيند چونکه خداوند عزیز است و منزه است از ضعف و نقصان،
گرچه عصيانگران چنين پندارند (طباطبایي ،1255 ،ج ،14ص.)005

« -1-1ذكر» در سوره صف و جمعه
«ذکر» یکي از اسامي مهم «قرآن» ،در خود قرآن کریم است که رسولالله بهواسطه آن ،تذکر
َّعثَّ فی الْأُم ِِينَّ
ميدهد و تمام وظيفه او نيز همين تذکر است؛ تفصيل این وظيفه در آیه ﴿ ُهوَّ الَّذِی ب َّ
َّرسُولًا مِن ُهمْ يَّ ُْلُواْ َّعلَّيهِمْ ءَّايَّاتِهِ َّو يُزَّكِيهِمْ وَّ يُعَّلِ ُمهُمُ الْ ِكَُّابَّ وَّ ال ْحكْمَّةَّ وَّ إِن كاَّنُواْ مِن َّقبْلُ لَّفِی ضَّلَّالٍ
ُمبِين﴾( 1جمعه )2 /52 :بيان شده است .رویگرداني از قرآن در حقيقت غفلت از همين «ذکر»
است که «کفر و تکذیب» نام گرفته و دشمن هم به خاطر همين کفر و تکذیبش دشمن شمرده
شده است.
دقت در آیات هر دو سوره صف و جمعه بهوضوح نشان ميدهد که مانع اصلي در تذکر
آدميان و عامل اساسي در رویگرداني از ذکر و تکذیب آیات الهي ،مسائل اقتصادی است .در
ِلصلَّوةِ ِمن َّي ْومِ الْجُ ُمعَّةِ
سوره جمعه دو بار این تقابل ذکر شده است﴿ :يَّاأَّيها الَّذِينَّ ءَّامَّنُواْ إِذَّا نُودِیَّ ل َّ
فَّاسْ َّع ْواْ إِلیَّ ذِكْرِ اللَّهِ وَّ َّذرُواْ اْلبَّ ْيعَّ ذَّلِكُمْ خَّيرٌ لَّكُمْ إِن كُن ُمْ تَّ ْعلَّمُون﴾( 2جمعه )4 /52 :و ﴿وإِذَّا ر ََّّأوْْا
اللهُ خَّي ْر
اللهِ خَّيرٌ ِمنَّ اللَّ ْهوِ َّو مِنَّ الُِجَّارَّةِ وَّ َّ
َّركُوكَّ قَّائمًا قُلْ مَّا عِندَّ َّ
تج َّارَّةً أَّوْ ل ْهوًا انفَّضُواْ إِلَّيهَّا وَّ ت َّ
الرَّازِقِين﴾( 2جمعه )11 /52 :و همين معنا در سوره بعد از صف با عبارتي مشابه مورد تأکيد قرار
گرفته است ﴿يَّاأَّيهَّا الَّذِينَّ ءَّا َّمنُواْ لَّا ُت ْلهِكمْ أَّ ْموَّالُكُمْ وَّ لَّا أَّوْلَّادُكُمْ عَّن ذِكْرِ اللَّهِ وَّ مَّن يَّفْعَّلْ ذَِّلكَّ فَّأُوْلَّئكَّ
 .1اوست خدايی كه به ميان مردمي بیكتاب ،پيامبري از خودشان مبعوث داشت تا آياتش را بر آنها بخواند و آنها
را پاكيزه سازد و كتاب و حكمتشان بياموزد .اگرچه پيش از آن در گمراهی آشكار بودند.
 .2ای كسانی كه ايمان آوردهايد ،چون ندای نماز روز جمعه دردهند ،به نماز بشتابيد و داد و ستد را رها كنيد .اگر دانا
باشيد ،اين كار برايتان بهتر است.
 .6و چون تجارتي يا بازيچهاي بينند پراكنده ميشوند و بهجانب آن ميروند و تو را همچنان ايستاده رها ميكنند .بگو:
آنچه در نزد خداست از بازيچه و تجارت بهتر است؛ و خدا بهترين روزيدهندگان است.
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هُمُ الْخاسرون﴾( 1منافقون .)4 /52 :حاصل کلام اینکه دلبستگي و وابستگي به مال و تجارت،
مانع اصلي توجه به ذکر خدا ،تذکر و تزکيه است.
حال ،مسلميني که بناست بهواسطه رسولالله «هدایت» شوند و «تزکيه و تعليم» شوند (جمعه:
 )2 /52و دینشان بر تمام ادیان برتری یابد (صف ،)4 /51 :نياز به راهبردی برای رسيدن به چنين
اهدافي دارند که آن راهبرد و نسخه اصلي الهي ،همان «ذکر» و همين «سبيل الله» (صف/51 :
 )11است .بهبياندیگر  ،اشعار به رهزني اموال و اولاد و بيع و تجارت و استفاده از هر فرصتي
برای پشتسرنهادن و رها کردن آنها ،تأمين کننده تذکر است و این راهکار اصلي ،ذیل عنوان
«انفاق و صدقه» ميگنجد (صف.)11 /51 :
با قدری دقت در دو سوره مزبور و توجه به مفاهيم «جهاد و قتال» (صف 0 /51 :و ،)11
«تمنای موت» (جمعه )5 /52 :و دقت بيشتر در رکوع دوم سوره جمعه ،فضای نظامي و دفاعي
سوره جمعه ،همچون «صف» ،آشکار ميشود .توضيح اینکه زمينه سوره صف و حال و هوای
قتال در آن ازیكطرف و نيز دشمني و مقابله اهل کتاب در آغاز سوره جمعه از سوی دیگر،
نشان از همساني این دو سوره دارد .در رکوع اول سوره جمعه ،کار محاجه با آنها به تهدید نيز
ميانجامد (جمعه .)5 /52 :سرانجام در رکوع دوم ،دستور نماز جمعه بهمنزله نوعي آمادهباش
نظامي تلقي ميشود؛ آمادهباشي که ویژگي ﴿صَّفًا كَّأََّّنهُم ُبنْ َّينٌ مَّرْصُوص﴾ (صف )0 /51 :را نيز
دارد .چراکه در نماز جمعه ،واجب است مانند ميدان جنگ صف ببندند ،امام اسلحه به دست
بگيرد و مأموم گوشبهفرمان او باشد .شکل فوریتي و سرعتي اعلان و تجمع نماز جمعه در این
سوره نيز تأیيدی بر این مطلب است .نماز جمعه بهنوعي تمرین واکنش سریع نظامي در کنار
بحث محتوایي آن (ذکر) است .این واکنش سریع از کنار هم قرار دادن دو تعبير ﴿ ...فَّاسْعَّ ْواْ إِلیَّ
ذِكْرِ الله ﴾...و ﴿فَّانَُّشِرُواْ فیِ الْ َّأرْضِ﴾ (جمعه ،)4-14 /52 :بلافاصله پس از اعلان آمادهباش نماز
ِلصلَّوةِ مِن َّي ْومِ اْلجُمُعَّةِ فَّاسْ َّعوْا( ﴾...جمعه ،)4 /52 :قابل استنباط است .چنانچه اگر
﴿ ...إِذَّا نُودِیَّ ل َّ
نماز جمعه ،ماهيت نظامي نميداشت ،دویدن و رساندن سریع خویش به محل نماز و نيز پس از
اتمام کار ،متفرق شدن از محل اردوی نظامي ،اسلحه به دست گرفتن امام و ایستاده بودن او و...
بيمعنا مينمود .این نکات و مفاهيم قابل استنباط دیگر ،نشانگر تمهيدات دشمنشناسانه،

 .1ای كسانی كه ايمان آوردهايد ،اموال و اولاد شما را از ذكر خدا به خود مشغول ندارد ،هر كه چنين كند زيانكار
است.
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دشمنستيزانه و پيشگيرانه قرآن کریم در سوره جمعه است که کاملاً مکمل سوره صف است
(عندليبي ،1231 ،صص.)11-12

 -8ارتباط كلامی و موسیقایی سوره صف و جمعه
دو سوره صف و جمعه از لحاظ کلامي و هندسه لفظي از چندین زاویه با هم در ارتباط
هستند:
ت
الف -سرآغاز هر دو سوره با تسبيح خدای متعال شروع ميشود﴿ :س ََّّبحَّ لِلَّهِ مَّا فیِ السَّمَّاوَّا ِ
ت وَّ مَّا فیِ الْأَّ ْرضِ
الحكِيم﴾ (صف)1/ 51 :؛ ﴿يُس َِّبحُ ل َِّلهِ مَّا فیِ السَّمَّاوَّا ِ
وَّ مَّا فیِ الْ َّأرْضِ وَّ ُهوَّ الْعَّزِيزُ َّ
ال َّمِلكِ الْقُدُوسِ الْعَّزِيزِ الحْكِيم﴾ (جمعه .)1 /52 :باید گفت که تسبيح در سوره صف و جمعه
همچون همه سُوَر مسبحات ،از روی حکمت ،با اَشکال مختلف آمده است .مهمترین
تصویرپردازی فني همه سُوَر مسبحات ،اشکال متعدد تسبيح در این سورههاست بهطوریکه در
یك جا مفهوم عام تسبيح با هيئت مصدر و مفعول مطلق نوعي بهکارگيری شده است﴿ :سُبْحانَّ
الَّذِي أَّسْری بِ َّعبْدِه( ﴾...اسراء )1 /10 :و جای دیگر با آوردن فعل ماضي و فاعليت تمام موجودات
عالم ،به اتقان موضوع تأکيد دارد﴿ :س ََّّبحَّ لِلَّهِ مَّا فی السَّمَّاوَّاتِ وَّ الْ َّأرْض( ﴾...حدید1 /50 :؛ حشر:
س
1 /54؛ صف )1 /51 :و در دو سوره بعدی با بهکارگيری فعل مضارع ،استمرار تسبيح و تقدی ِ
ح لِلَّ ِه مَّا فی السَّمَّاوَّاتِ وَّ مَّا
تمامي موجودات عالم را به زیبایيِ تمام به تصویر کشيده است﴿ :يُسَّبِ ُ
فیِ الْ َّأرْضِ( ﴾...جمعه1 /52 :؛ تغابن )1 /50 :و در جایگاهي دیگر به خاطر اهميت موضوع ،با
ِك
آوردن صيغه امر ،بهترین بنده خود را به تسبيح پروردگار بلندمرتبه امر ميکند﴿ :سَِّبحِ اسْمَّ رَّب َّ
الْ َّأعْلي﴾ (اعلي )1 /30 :و در پایان در یك جمعبندی جامع ،ضمن تأکيد بر همه موارد تسبيح
بهوسيله تمامي موجودات آسماني و زميني ،اعلام ميدارد که خدای متعال ،مقدس و منزه از همه
آن چيزهایي است که شما نسبت به تسبيح آن مشغول هستيد ،آنجا که فرمودُ ﴿ :سبْحَّ َّانهُ وَّ تَّعَّالىَّ
عَّمَّا يَّقُولُونَّ عُلُوًا َّكبِيرًا تُس َِّبحُ لَّهُ السَّمَّاوَّاتُ السَّ ْبعُ وَّ الْأَّ ْرضُ وَّ مَّن فِيهِنَّ وَّ إِن مِن شيٍ إِلَّا يُسَِّبحُ بحِمْ ِد ِه
ِيحهُمْ إِنَّهُ كاَّنَّ َّحلِيمًا غَّفُورًا﴾( 1اسراء)02-00 /10 :
سب َّ
وَّ لَّكِن لَّا تَّفْ َّقهُونَّ تَّ ْ

 .1منزه و بلندمرتبه است از آنچه دربارهاش مىگويند و او برتر و بالاتر است .هفتآسمان و زمين و هر چه در آنهاست
تسبيحش ميكنند و هيچ موجودي نيست جز آنكه او را به پاكي ميستايد ،ولى شما ذكر تسبيحشان را نميفهميد ،او
بردبار و آمرزنده است.
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تصویر قرآن در ترسيم صحنه های هستي در حالت تسبيح خداوند ،زیباترین شکل هندسي
را به خود اختصاص داده است تا اینکه در احساس آدمي ترس و خشوع در برابر صحنهها
ميافکند (راغب ،1230 ،ص.)254
ب -کاربرد صنعت تسجيع معنادار متعدد ،هم از نظر معنایي و هم از لحاظ موسيقایي در
سوره صف و جمعه قابلتأمل است .بهطوریکه آخر آیات آغازین هر دو سوره به ﴿الْعَّزِيزُ
الحْكِيم﴾ به خاطر تأکيد بر سبحانيت و قداست و بينيازی خدای متعال ختم شده است که این
دلالت بر محوریت صفت عزیز و حکيم با مقامات و رسالت رسول اکرم (ص) در این دو سوره
دارد .کار انبيا ارتباطي مستقيم با دو صفت «عزیز و حکيم» داشته و ماهيت رسالت با نظر به این
دو صفت قابلبررس ي است .یعني کار رسولان که حامل این دو ارزش هستند ،رساندن امت به
عزت و حکمت است یعني نجات آنها از ذلت بردگي فراعنه و قيصرها و کسریها و هوای
نفس و سوق دادن آنها به عزتِ بندگي خدا و هدایت آنها از جهل و خرافه و آلودگي به شرک
و کفر و نفاق ،به علم و آگاهي و رفتار حکيمانه خالي از خودخواهي و خلل دنياپرستي.
در مفهوم «عزت»  ،قدرت و قاهریت و غلبه قرار گرفته است و در مفهوم حکمت ،تزکيه و
تربيت و آگاهي .معنای «تسبيح» آسمانها و زمين برای خداوند عزیز و حکيم که در ابتدای بيشتر
سورههای این مجموعه آمده نيز همين است (بازرگان ،1202 ،ج ،2صص.)105-102
َّاللهُ لَّا يهَّدِي الْ َّق ْومَّ الظَّالِمِين﴾ در
کاربرد واژه ﴿مُبين﴾ در (صف5 /51 :؛ جمعه)2 /52 :؛ ﴿ ...و َّ
(صف0 /51 :؛ جمعه)5 /52 :؛ و ﴿الظالمين﴾ در (صف0/ 51 :؛ جمعه )0 ،5 /52 :و ﴿الفوز
العظيم﴾ در (صف )12 /51 :و﴿الفضل العظيم﴾ در (جمعه )0 /52 :و ﴿ ...ذَّلِكمْ خَّيرٌ لَّكمْ إِن كُن ُمْ
تَّ ْعلَّمُون﴾ در (صف11 /51 :؛ جمعه )4 /52 :بخش دیگری از همساني و ارتباط موسيقایي و
کلامي این دو سوره است که بار معنایي مشترکي را نيز به اثبات ميرساند.
نتیجهگیری
قرآن کریم معجزه همه عصرهاست .دو سوره صف و جمعه از ميان سُوَر هفتگانه مسبحات
از آهنگ موسيقایي ویژه و ارتباط خاصِ ارگانيك کلامي و محتوایي برخوردارند .هر دو سوره با
تسبيح خدای متعال با محوریت دو صفت «عزیز» و «حکيم» آغاز ميشود و نکوهش بنياسرائيل
و قوم یهود و تنبه به جایگاه رسالت و قرآن و عنایت به تجارت سودمند دنيوی و اخروی و
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تأکيد ویژه بر اقامه نماز جمعه از وجوه مشترک این دو سوره است .به نظر ميرسد با بررسيهای
موشکافانهتر ميتوان به زوایای دیگری از این سورهها پي برد.
نتایجي که از تحقيق حاضر بهطور خلاصه برداشت ميشود:
1ـ گویا این دو سوره در فضای نزول و یا با سبب نزولي شبيه به هم نازل شدهاند.
2ـ در این دو سوره ،معارف با محور کلي «عدم سرپيچي از فرمان خدا» بيان شده و تفاوت
آنها در بيان مصداق دستور است .در سوره صف دستور خدا همان سخن و دستور شفاهي
پيامبر (ص) است و در سوره جمعه مراد از دستور خدا ،معارف بيانشده در کتاب خداست.
2ـ با توجه به وجود رابطه ارگانيك بين این دو سوره ،دو احتمال مفروض است؛ اول اینکه
ترتيب این دو سوره توقيفي باشد و دوم اینکه چينش این دو سوره کار صحابه باشد؛ بدین گونه
که صحابه با توجه به هماهنگي بين معارف این دو ،آنها را در کنار هم قرار دادهاند .دليل قطعي
برای ترجيح یکي از این دو احتمال در دست نيست؛ بنابراین در حد فرضيه باقي خواهند ماند.
0ـ محور اصلي در ارتباط ارگانيك بين این دو سوره ،محتوا و معارف آنها است و تصویر
هنری و موسيقي کلام در خدمت متن و محتوا قرار دارد.
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 .2بازرگان ،عبدالعلي؛ نظم القرآن؛ تهران :انتشارات قلم 1611 ،ش.
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 .11خواجوي ،محمد؛ ترجمه تفسير سورة الجمعة صدر المُألهين؛ تهران :انتشارات مولي 1666 ،ش.
 .11رازي ،ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن؛ مشهد :بنياد پژوهشهای آستان قدس 1411 ،ق.
 .12راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ؛ المفردات في غريب القرآن؛ مترجم :حسين خداپرست ،قم :نويد اسلام1691 ،
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 .16راغب ،عبدالسلام احمد؛ کارکرد تصوير هنري در قرآن کريم؛ مترجم :سيد حسين سيدي ،تهران :سخن1611 ،
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 .14رضايي اصفهاني ،محمدعلي؛ سيماي سورههای قرآن؛ قم :انتشارات پژوهشهای تفسير و علوم قرآن 1619 ،ش.
 .15زحيلي ،وهبة بن مصطفي؛ الُفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ بيروت :دارالفکر المعاصر 1411 ،ق.
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 .19شحّاته ،عبدالله محمود؛ اهداف کل سوره ومقاصدها في القرآن الکريم؛ بيروت :المکتبة العصرية1916 ،م.
 .21صدر ،محمدباقر؛ دروس في علم الاصول؛ قم :مرکز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر1426 ،ق.
 .21طباطبائي ،سيد محمدحسين؛ تفسير الميزان؛ مترجم :موسوي همداني ،تهران :بنياد علامه طباطبائي1666 ،ش.
 .22طبرسي ،فضل بن حسن؛ مجمعالبيان في تفسير القرآن؛ چ ،6تهران :انتشارات ناصرخسرو1612 ،ش.
 .26حويزي ،عبدعلي بن جمعه؛ تفسير نورالثقلين؛ چ ،4قم :انتشارات اسماعيليان1415 ،ق.
 .24عقيقی بخشايشی ،عبدالرحيم؛ طبقات مفسران شيعه؛ چ ،4قم :نويد اسلام1611 ،ش.
 .25قرشي ،سيد علیاکبر؛ تفسير احسن الحديث؛ تهران :بنياد بعثت ،چاپ سوم1611 ،ش.
 .26لوبون ،گوستاو؛ تمدن اسلام و عرب؛ مترجم :سيد هاشم حسيني ،تهران :کتابفروشی علميه اسلاميه 1641 ،ش.
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 .21مدرسی ،محمدتق؛ تفسير هدايت؛ مترجم :احمد آرام ،مشهد :بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس 1611 ،ش.
 .21مجلسي ،محمدباقر؛ بحار الانوار؛ بيروت :مؤسسة الوفاء 1414 ،ق.
 .29نوري ،حسين بن محمدتقی؛ مسُدرک الوسائل؛ قم :مؤسسه آل البيت 1411 ،ق.
 .61مدرسي ،سيد محمدتقي؛ تفسير من هدي القرآن؛ تهران :نشر دار محبي الحسين 1419 ،ق.
 .61معرفت ،محمدهادی؛ علوم قرآن؛ قم :مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد 1611 ،ش.
 .62مکارم شيرازي ،ناصر؛ تفسير نمونه؛ تهران :دار الکتب الاسلامية 1614 ،ش.
 .66اکبري دستک ،فيضاله؛ «ملاصدرا و روش وي در تفسير سوره جمعه»؛ فصلنامه حکمت و فلسفه ،ش1619 ،6ش.
 .64ايشاني ،طاهره؛ نعمتي ،معصومه؛ «بررسي انسجام و پيوسُگي در سوره صف با رويکرد زبانشناخُی»؛ مجله
علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ،ش 1692 ،21ش.
 .65حسين زاده ،ليلا؛ «تناسب و ارتباط ميان سورههای قرآن»؛ بنياد علوم و معارف اسلامي ،نشريه تدبر 1691 ،ش.
 .66ريچارد نتون ،ايان؛ «به سوي تفسير مدرن سوره کهف؛ ساخُار و نشانهشناسی»؛ مترجم :ابوالفضل حرّي ،ماهنامه
تخصصي اطلاعرسانی و نقد کتاب دين ،شماره  1692 ،111ش.
 .61زماني ،محمدحسن؛ قانعي اردکاني ،علي؛ «نقد شبهات مسُشرقان درباره تناسب آيات قرآن» ،دوفصلنامه قرآن
پژوهي خاورشناسان ،ش 1691 ،12ش.

 .61عندليبي ،عادل؛ «ساخُار سوره جمعه ،بحثي در تبيين مفهوم نماز جمعه در سوره جمعه و ُسوَّر مجاور با تكيه بر
تناسب آيات»؛ نشريه گلستان قرآن ،مرداد ،شماره 1611 ،121ش.
 .69قائمي نيا ،عليرضا؛ «دانش نشانهشناسي و تفسير قرآن»؛ دوفصلنامه قران و علم ،شماره  1616 ،1ش.

