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(تاریخ دریافت مقاله -1400/3/3 :تاریخ پذیرش مقاله)1400/10/22 :

چکیده
متنکاوی سور قرآنی در جهت اخذ غرض سور ،از جمله مباحث مهم در تفسیرر آنهیا
بوده که از دیرباز مورد تحلرل و بررسی اندیشمندان اسالمی قرار گرفته است .پیووه
حاضر با هدف کشف غرض سورۀ مبارکۀ احزاب سعی در ارائۀ سیراق درونیی و تفهیرم
غرض اصلی سوره را داشته است .به منظور دستیافتن به این مهیم ،ایین پیووه بیا
روش تحلرلی-توصرفی با رویکیرد کتابخانیهای بیه تبریرن و تحلریل سیراق و سیاختار
محتوایی و مضامرن درونی و ارکان آن به منظور کشف غرض کاربردی سوره پرداختیه
است .یافتههای پووه برانگر آن است که سورۀ مبارکۀ احزاب با توجه به مدنی بودن
آن در دو بعد شناختی و کاربردی ،دارای غرض منحصر بیه فیردی اسیت؛ چیرا کیه در
مرحلۀ مدنرّت اسالم به مرحلهای رسرده که افراد نرازمند تقویت ایمان و نمیود ییافتن
آن در اعمال خود و به عبارتی به دنبال اتخاذ راهکار برای مسئله و موضیوعی هسیتند.
لذا غرض از این مهم در بعد بنرادی و شناختی «خداشناسی در پرتو ایمان راسخ و تقوا
محوری» و نرز در بعد عملی و کاربردی دارای غرض «اطاعت از خدا و رسول او (انجیام
اعمال صالح) و پرروی ننمودن از غرر حق» بوده است.
واژگان کلیدی :اطاعت ،ایمان ،تقوا ،خداشناسی ،سورۀ احزاب ،عمل صالح.
 .1دانشرار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)؛
 ، .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)؛ (نویسندۀ مسئول)

Email: f.alaee@alzahra.ac.ir

 .3پووهشگر پسادکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)؛

Email: r.kazemi502@gmail.com
Email: f.motamad@alzahra.ac.ir
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 .1مقدمه
یکی از ابعاد شگفتانگرز قرآن کریم ،تناسب آیات آن بیا یکیدیگر اسیت کیه از دل ایین
تناسب ،محور و غرض واحدی به دست میآید .کشف محور سیورههیای قیرآن کیریم ،از
جمله موضوعات مهم و کارآمد با هدف دسترسی به سراق محتوایی مفاهرم سیور قرآنیی
است که در معرفی انسجام و به همپروستگی آیات نق بهسزایی دارد .فهم ایین غیرض،
مفسر را یاری میکند تا در پرتو آن بتواند به مقاصد و جزئرات هر سوره دست یابد [،12
ص .]9برخالف نظر مستشرقان که آیات هر سوره را منقطع و بیربی تلقیی میینماینید
[ ،31صص ،]30-29باید بران داشت ،آیات هر سوره ارتباط تامی با سراسر سوره و سیور
قبل و بعد از آن دارد [ ،20ج ،1ص .]14از اینرو ،محققانی چون برهانالیدین بقیاعی در
کتاب نظم الدرر فی تناسب االیات و السور از متقدمان و عالمه طباطبایی در المرزان فیی
تفسرر القرآن ،سرد قطب در فی ظالل القرآن و سعردالحوی در األساس فیی التفسیرر ،از
جمله متأخران عرصهپووهشی (ساختارشناسی یک سوره) بوده اند که هرییک بیا رویکیرد
ویوهای به این مسئله پرداخته اند .در راستای اهمرت و نق سراق سیور در پروسیتگی و
انسجام معنا و مفهوم ،آنرا به مثابه هرگونه دال و نشیانهای کیه بیا لفظیی کیه فهیم آن
مقصود است ،خواه آن دال و نشیانه لفظیی باشید ،ییا آن دال و نشیانه غررلفظیی باشید،
دانستهاند [ ،18ج ،1ص .]130براین اساس سراق ،مجموع قراین و نشانههایی اسیت کیه
در معنادهی به واژگان و جملهها تأثررگذار است؛ اعیم از اینکیه نشیانههیای لفظیی و ییا
برگرفته از حاالت و مناسبات زمانی و مکانی گوینده باشند [ ،30ص .]21بنابراین یکی از
راههای درک معانی و محور درست واژگان و ترکربهای قرآن کریم قرینۀ سراق بوده که
مشخصکنندۀ معنای درونی یک بخ و یا سوره است.
سورۀ احزاب ،بر اساس ترترب فعلی ،سی و سومرن سیورۀ قیرآن کیریم و بیر اسیاس
ترترب نزول ،نودمرن سورۀ قرآن کریم میباشد که به اتفاق مفسران مدنی و مشیتمل بیر
هفتاد و سه آیه اسیت [ ،22ج ،8ص311؛  ،17ج ،5ص .]179محورییت سیوره بیر پاییۀ
تشریع و تفصرل احکام و با خطاب به مؤمنرن و پرامبر گرامی اسیالم صیلیهللاعلریهوآلیهو ارائیۀ
راهکارهایی با برانی مالیم و آرام و فارغ از خطاب (ایهاالناس) آیات شروع شده است؛ لیذا
حرطۀ برخورد با اهل کتاب و دعوت آنان به مرانه روی در عقاید و افکار و نریز مبیارزه بیا
منافقرن و ذکر خصایص و صفات آنان از ویوگی های ایین سیوره اسیت .پیووه حاضیر
درصدد است با استفاده از روش تحلرلی-توصرفی ،با رویکرد اسنادی ،بیه تحلریل سیراق
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درون متنی سورۀ احزاب با تاکرد بر شاخصه ها و معرارهایی چون وجه ارتباطی موضوعات،
بررسی اسماءالحسنی و واژگان پرتکرار و تککاربرد ،افتتاح و نرز اختتیام آییات در راسیتای
استخراج بُعد کاربردی و عملراتی در مواجهه دو جامعۀ ایمانی و جامعیۀ نفیاق بریردازد ،تیا
بدین وسرله وجه عملراتی مفاهرم و غرض سور قرآن بر از پر مشخص شود.
در باب پرشرنۀ نوشتار حاضر باید بران داشت ،محققانی چون حکم آبادی و همکاران
( )1398و برات ( )1396به بحث و بررسی سورۀ مبارکۀ احزاب با تأکرد بر انسجام لفظی
سوره ،فارغ از مؤلفههای درون متنی و سراق موضوعی به این مهم پرداختهانید و در بیاب
تبررن وجه بنرادی و کاربردی با تأمل در مؤلفههای درون متنی چون افتتیاح ،اختتیام و
نرییز اسماءالحسیینی و توجییه در غییرض محتییوایی هریییک از مؤلفییههییا در مواجهییه
پرامبرصلیهللاعلرهوآله به مثابه راهکیار هیدایتی نوشیتار مسیتقلی صیورت نگرفتیه اسیت .لیذا
میتوان رویکرد نوآورانۀ پووه را در زمرۀ یافتن و ترسرم کشف محور سورۀ احیزاب در
دو وجه بنراد و کاربردی –هدایتی ،عنوان نمود کیه کاربسیت آن در دیگیر سیور قرآنیی
می تواند گامی در جهت کشف غرض سور باشد .بیرای رسیردن بیه ایین مهیم در بخی
ابتدایی به تبررن سراق و راهکارهای هدایتی (کاربردی) به پرامبر صلیهللاعلریهوآلیهو در بخی
دوم به تبررن معرارهیا و شاخصیههیای محتوایی(بنریادی) بیا اسیتفاده از میوارد میذکور
خواهرم پرداخت.
 .2سیاق درون متنی سورۀ احزاب

رویکرد کلی سورۀ احزاب نحوۀ مواجهه پرامبر صلیهللاعلرهوآله با ایذاء منافقیان و مشیرکان
با محوریت جنگ احزاب بوده به این معنا که در آیات ابتدایی پریامبر صیلیهللاعلریهوآلیه را بیه
اطاعت از فرامرن الهی و تقوای الهی و توکل بر خداونید و پریروی نکیردن منافقیان امیر
نمییوده اسییت .اییین مهییم در حییالی اسییت کییه در انتهییای هییر یییک از آیییات ابتییدایی از
اسماءالحسنی مبرزی استفاده و انتهای آیات این بخ به مکفی بودن خداونید بیر همیۀ
بندگان تأکرد داشته است .درسراق دوم ،با تأمل در رویکرد قانونگذاری سور میدنی ،بیه
تبررن فضا و سراق و خرافات جاهلرت چون ظهار ،احکام فرزنید (پسیر) خوانیدگی در آن
برهه زمانی اشاره شده است .بخ سوم و چهارم حاکی از مهمترین بحث سوره و دلریل
نامگذاری آن ،جنگ احزاب و شرای و ضمائم مربوط به آن و نرز بریانگر مسیائل میرتب
با همسران پرامبر و چگونگی رفت و آمد و ازدواج و  ...بوده است .در ایین بخی عبیارت
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«نساء النبی» تنها در این سوره دو مرتبه به کاررفتیه اسیت کیه نشیانگر اهمریت جایگیاه
اجتماعی زنان پرامبر در جامعۀ آن زمان داشته تا جایی که آنها مورد خطیاب مسیتقرم
خداوند قرار گرفتهاند .بخی هیای پاییانی سیوره بیه صیورت مکیرر بیه دلیداری پریامبر
صلیهللاعلرهوآله در برابر ایذاء منافقان و کافران پرداخته و با تبررن و تمیایز اوصیاف و جایگیاه
مؤمنان و کافران و به مسئلۀ معاد و امانت الهی که همان والیت الهی بر مردمیان اسیت،
اشاره داشته است .جدول ذیل برانگر مباحث مرتب  ،با توجه در شاخصیۀ اسماءالحسینی
در تعررن محور سوره خواهد بود.

شمارۀ آیات

سیاق محتوایی و نقاط تمرکز

اسماء الحسنی

هر دسته
3-1
10-4
27-10
36-28
40-37
48-41
59-49

73-60

دعوت به تقوا و نافرمانی منافقان نسبت
به پیامبر صلیهللاعلرهوآله و توکّل به خداوند
خرافات جاهلی :ظهار و پسرخواندگی
جنگ احزاب ،تفکیک میان مؤمنان و
کافران
امور مربوط به همسران پیامبر و تبیین
نوع ارتباطات آنان با دیگران
جواز ازدواج با همسر پسرخوانده
صلیهللاعلرهو-

تسلیت و دلداری به رسول خدا
آله و دعوت به تذکر الهی
تبیین مسائل طالق ،حجاب ،حدود و
ثغور ازدواج پیامبر صلیهللاعلرهوآله و تذکر به
حفظ حریم شخصی پیامبر صلیهللاعلرهوآله در
منزل
بازگشت به مسئلۀ معاد و سنت الهی در
اعطا پاداش و جزاء

 .1 .2سیاق اول :ابطال رسومات جاهلیت

خبیر ،علیم،حکیم ،کفی باهلل وکیال
بصیر ،غفور ،رحیم
ذکر ،غفور ،رحیم ،ذکر ،قویا ،عزیز،
قدیر
لطیف ،خبیر ،ذکر
حسیبا ،قدیر ،علیم
ذکر کثیرا ،سبوح ،قدوس ،کریم،
رحیم ،کفی باهلل وکیال
رحیم ،غفور ،عظیم و حلیم

غفور ،رحیم

صلیهللاعلرهوآلیه

 ،اعمیال
با توجه به شأن نزول سوره و رد خواستۀ منافقان از جانب رسول خدا
فشار آنان بر رسول خدا صلیهللاعلرهوآله به بهانۀ اقدام آن حضرت به ازدواج بیا زینیب ،مطلقیه
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پسر خواندۀ خود (زید)( ،اقدامی مخالف با فرهنگ جاهلی و متعصبانۀ حاکم بیر جامعیه)
برشتر شد که با استفاده از رسومات جاهلی چون ظهیار و ازدواج بیا همسیر پسیرخوانده
همراه بوده و طرفی از مؤمنان ضعرفاالیمان را با ایین جرییان همیراه سیاخته اسیت .در
جاهلرت عمل دعیاء و تبنیی دائیر و معمیول بیوده اسیت؛ وقتیی کیودکی را پسیر خیود
میخواندند ،احکام فرزند صلبی را در حق او اجراء میکردند ،اگر دختر بود ازدواج با او را
حرام میدانستند و چون پدر خوانده میمرد ،به او نرز مانند سایر فرزندان ارث میدادنید
و همچنرن سایر احکام پدر و فرزندی را در بارۀ او اجراء میکردند که اسالم این عمیل را
مردود اعالم داشت [ ،20ج ،16ص 275؛  ،26ج ،18ص .]257
به منظور اهمرت و توجه دادن آن حضیرت از پریروی وحیی الهیی و پرهریز از اطاعیت
کافران و منافقان در پرتو ابطال فرهنگ جاهلی ،پسر پنداشتن ذاتی و حادثۀ ظهار را محیور
قرار داده و پرامبر صلیهللاعلرهوآلیه را به مقاومت در برابر فشارهای منافقان و کافران فیرا خوانیده
است .در گام دوم ،مؤمنان را به یاد جنگ احزاب انداخته و از ایین طرییق ،ماهریت فضیای
کنونی و نق منافقان و مؤمنان حقرقی را در این فضا گوشیزد مییفرمایید .آنگیاه متوجیه
صیلیهللاعلریهوآلیه
همسران پرامبر شده و آنانرا نسبت به اظهارات و رفتارشیان در قبیال پریامبر
نصرحت میکند .پس از همۀ این اقدامات اساسی ،حرثریت مصیداقی مسیئلۀ میورد بحیث،
ازدواج پرامبر اسالم صلیهللاعلرهوآله با زینب را در سرر آیات چهارم تا سی و ششم تحلریل و هیر
گونه شائبه و شبهه را از آن میزداید .در این راستا چندین عامیل ،زمرنیۀ اعمیال فشیار بیر
پرامبر اسالم صلیهللاعلرهوآله را فراهم ساخت :اول ،مؤمنان درك درستی از اولویت پرامبر اسیالم
صلیهللاعلرهوآلیه نسبت به خود ندارند و در نترجه نادانسیته ،منافقیان را در اعمیال فشیار بیر آن
حضرت همراهی می کننید .دوم ،موقعریت مناسیب همسیران رسیول خیدا صیلیهللاعلریهوآلیه را
نمیشناسند و با تصوري نادرست دربارۀ ایشان به تبعرت از آنان میپردازنید و ایین امیر بیر
خالف جهت صحرح است .سوم ،درك مناسبی از اولویت بستگان رحمی نسبت به یکیدیگر
ندارند و رواب ایمانی و سوابق هجرت و امثال آنرا ،بر رواب نسبی مقدم مییشیمارند و در
نترجه ،تبنی اعتباري و نظرر آن (اخوت اعتباري دینی) را بر رواب نسبی پرشی مییدهنید.
لذا این سه عامل را شناسایی و در صدد خنثی کردن تأثررات آن بر آمده است.
 .2 .2سیاق دوم :جنگ احزاب و وقایع ناظر به آن
در فضاي سوره ،مؤمنان از نعمت خدا بر خود در جنگ احزاب غافل و نرازمند توجیه بیه
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جنگ و وقایع آن هستند .از اینرو،آنان را به یادآوري نعمیت خیدا بیر ایشیان در جنیگ
احزاب توصره کرده ،تا در صحنۀ ابتالي فعلی ،فریب منافقان را نخورند؛چرا که گروهی از
منافقان ،مردم مدینه را به ترك مردان جنگ فرامی خوانند و گروهی دیگر با بهانه هاي واهیی،
از رسول خدا صلیهللاعلرهوآله اذن ترك مردان میگررند .در این صحنۀ پر تالطیم ،خداونید پریامبر
صلیهللاعلرهوآلیه را فرمان می دهد به آنان بگوید :فرار از مرگ یا قتل ،سودي به حال شیما نخواهید
داشت و درصورت فرار ،جز مدت اندکی ،بهره مند نخواهرید شید؛ در انتهیا ییادآوري عملکیرد
منافقان در صحنۀ جنگ احزاب با استفاده از عملی نمودن تقوا در اعمال و پریروی از پریامبر
صلیهللاعلرهوآله و عدم اطاعت از کفار در جنگ اطیالع داده ،در ایین راسیتا از منافقیان بیه عنیوان
گروهی بازدارنده و بازمانده ییاد مییکنید [ ،4ج ،5ص .]330پیس از تبریرن رفتیار منافقیان،
ماهرت بیایمان و بد عهد آنان افشا شد ،مؤمنان حقرقی و پرروزمندان صیحنۀ ابیتالي جنیگ
احزاب را به عنوان الگویی مناسب در ایمان بیه رسیول خیدا صیلیهللاعلریهوآلیه و اطاعیت از ایشیان
میشناساند؛ لذا در این باره به تبررن اوصاف مؤمنان الهی در پرتو تقوا و اثرگذاری ایین مقولیه
به عنوان تقویت بعد روحی و سرس پرروی و یا عدم پرروی از آنیان در بعید عملیی پرداختیه
شده ،تا بدین وسرله مران آنان با منافقان تفکرک شود .راهکار هدایتی معرفی شده در فضیاي
مذکور با استفاده از تعریف و شناساندن دو گروه منافقان و مؤمنیان حقرقیی در ایین ابیتالء و
اثبات صحت عملکرد مؤمنان در این مسرر و اختصاص جزا و پاداش با رویکیرد تقیوا محیوری
به هریک از طرفرن بوده است.
 .3 .2سیاق سوم :توجه دادن همسران پیامبر به خویشتنداری در امور

صلیهللاعلرهوآله

ترسیرم
در آیات  ،28-35فضاي سوره را می توان ،فضاي اعمال فشار بر پرامبر
کرد که با ابطال پسر دانستن پسرخواندهها ،توس منافقان ،نقی هیدایتی خیود را ایفیا
نمود .بخ دوم با یادآوري جنگ احزاب و نقی منافقیان و مؤمنیان حقرقیی ،برنشیی
صحرح و جامع همراه با عبرت ،نسبت به این فضاي پر تن ارائه داد .بخ سوم رسیول
خدا صلیهللاعلرهوآلیه را به نصرحت همسران خود توصره میکند و خود نرز ،مجموعی از اوامیر
و نواهی را خطاب به همسران آن حضرت ایراد می کند .این اقدام هیدایتی ،حیاکی از آن
است که همسران پرامبر اسالم در فضاي اعمال فشار بر آن حضرت ،نرازمنید نصیرحت و
راهنمایی هستند .برخی از همسران آن حضرت با رویکرد دنراگرایانه از چارچوب اطاعیت
خدا و رسول صلیهللاعلرهوآله خارج شده و به عنوان ابزاري به سود منافقیان در فضیاي اعمیال
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فشار بر پرامبر صلیهللاعلرهوآلیه عمل میکنند .خداوند به طیور مسیتقرم آن زنیان را مخاطیب
قرار داده و باز نسبت به نترجه دو عملکرد آنانرا متنبه نموده است .در ایین مهیم چیون
سراق ،آنانرا به داشتن تقوای الهی در عمل خود و ارتبیاط بیا دیگیران فراخوانیده اسیت
[األحزاب]32 :؛ این علو مقام نرز به موجب تقوی است ،در ایین آییه همسیران نبیی را از
خضوع در کالم نهی میکند .خضوع در کالم به این معنا که در برابر مردان آهنگ سخن
گفتن را نازك و لطرف کنند ،تا دل او را دچار ریبه و خرال های شرطانی نموده ،شهوت
را برانگرزانند و در نترجه آن مردی که در دل برمار اسیت بیه طمیع برفتید ،و منظیور از
برماری دل ،نداشتن نرروی ایمان است ،آن نررویی که آدمی را از مرل به سوی شیهوات
باز میدارد .نصایح مشفقانۀ خدا و پرامبر صلیهللاعلرهوآله به همسران رسول هللا و تقوا داشیتن
در تمام رواب و نهی ایشان از دنراگرایی ،گناه و ایفاي نق منفیی اجتمیاعی بیه عنیوان
ابزار منافقان دراعمال فشار بر رسول خدا صلیهللاعلرهوآله بوده است.
امرِ همسران به اطاعت از خدا و رسول او در مسرر مواجه با منافقان با ارائۀ الگو بودن
همسران پرامبر و تأمل در جایگاه اجتماعی و نق آنان در نگاه افیراد بیه آنیان ازجملیه
راهکارهای مواجه با منافقان به شمار میآید .چرا که برخی از همسیران آن حضیرت ،بیه
بهانۀ ابطال برخی از نمودهاي فرهنگ جاهلی ،نق آفرینی منفی دارند و خداي سیبحان
با هشدارها و دستورات خود ،درصدد اصیالح آنیان برآمیده اسیت [ ،36ج ،8ص .]89بیر
همرن اساس در آیۀ سی و سوم اهلبرت رسول خدا صلیهللاعلرهوآلیه از این نگاه ،مستثنی و بر
عصمت آنان تأکرد شده ،تا مؤمنان دریابند که باید به جای تأسی به همسران رسول خدا،
به اهل برت او علرهمالسالم تأسی کنند زییرا همسیران آن حضیرت از اشیتباه و گنیاه مصیون
نرستند و حتی ممکن است ،ابزار اعمال فشار منافقان بر رسیول خیدا واقیع شیوند ،ولیی
اهل برت علرهمالسیالم ایشان با ارادۀ الهی ،از هر رجس و پلردي به دورند و خدا آنان را پاك و
پاککنندۀ دیگران قرار داده است [األحزاب.]33 :
 . 4 .2سیاق چهارم :صدور حکم در پرتو تقوای الهیی ججیواا اادواب بیا اینی
مطلقه اید)
در آیات  40-36اعمال فشار بر رسول خدا از سوي منافقان و کافران ،به بهانۀ ابطیال دو
فرهنگ جاهلی «پسر دانستن پسرخوانده هیا» و «میادر پنداشیتن زنیان مطلقیه از طرییق
ظهار» و به ویوه ابطال فرهنگ دوم است .در کالم چهارم به تبررن و چرایی ابطال فرهنگ
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جاهلی دوم ،بهانۀ اصلی منافقان در اعمال فشار بر رسول خدا صلیهللاعلرهوآله پرداخته است.
بر اساس این کالم ،خداوند در راستای ابطال اعتقاد عمومی به پسر بودن پسیرخوانده و
جاري کردن احکام پسر رحمی بر پسرخوانده ،زینب ،مطلقۀ زید ،پسرخواندۀ رسیول خیدا،
خود را به ازدواج آن حضرت درآورد ،تا همگان بیه خیوبی بفهمنید کیه پسیرخوانده ،پسیر
نرست و احکام پسر بر او جاري نمی شود و حتی می توان با همسیر مطلقیۀ او ازدواج کیرد،
برخالف همسر مطلقۀ پسر واقعی که تا ابد محرم انسان است و نمی توان بیا او ازدواج کیرد
[ ،13ج ،1ص .]391زینب پس از طالق از زید ،در پذیرش زوجرت رسول خدا مردد اسیت
و این امر میتواند به خیاطر نگرانیی از دییدگاه میردم دربیارۀ ایین ازدواج باشید .از ایینرو،
خداوند می فرماید :هرچ مرد و زن مؤمنی ،حق اعمال اختریار در تصیمرمات قطعیی خیدا و
رسول او را ندارد و این نافرمیانی خیدا و رسیول و گمراهیی آشیکار و خیدا بیراي خشیرت
سزاوارتر است .به محض طالق زینب از سوي زید ،او را به ازدواج پرامبر خود درمی آورد تیا
در ازدواج با زنان مطلقۀ پسرخوانده ،حرجی نباشد و امیر خیدا انجیام یافتیه شیود [همیان،
ص .]392هدف از این اقدام الهی ،برچردن فرهنگی جاهلی ،بهصورت قطعی و عملیی بیوده
است .سرس خداوند در انجام مباحات ،از پرامبر خود نفی حیرج کیرده و آنرا سینت الهیی
انبراي گذشته معرفی کیرده اسیت .بیدین معنیی کیه پریامبران و از جملیه پریامبر اسیالم
صلیهللاعلرهوآلیه در انجام مباحات منعی ندارند .سرس در آخرین آیۀ این بخ بیه پیدر نبیودن
پرامبر برای امت اشاره داشته و از این طریق ،بار دیگر میفهماند که چون زید پسیر رسیول
خدا نبوده است ،ازدواج با مطلقۀ او بر آن حضرت حالل است؛ بنا بر توضرحات فوق راهکیار
مقابله با این جریان تحلرل الهی اقدام رسول خدا صلیهللاعلرهوآلیه در ازدواج با زینب ،بیه عنیوان
انجام وظرفۀ رسالت و به رغم نگرانی از عواقب اجتماعی این اقدام در پاسخ به اعمیال فشیار
کافران و منافقان بوده است [ ،14ج ،22ص.]32
 .5 .2سیاق پنجم :راهکارهای هدایتی به پیامبر صلیهللاعلیهوآله جتقوا ،تسبیح ،ذکر)

در مجموعۀ آیات  ،44-48برخی از مؤمنان فریب خورده ،از جریان فشار علره آن حضرت
خارج شده و بقرۀ منافقان ،معاندانه به اعمال فشار و ایذاء علره پرامبر صیلیهللاعلریهوآلیه ادامیه
داده اند .خداوند در چنرن فضایی ،جایگاه پرامبر صلیهللاعلرهوآله خود را بهعنوان رسول شیاهد
و مبشر و منذر و دعوتکننده به سوی خدا با اذن او و چراغی نور افشان بران میکند؛ بیا
این سخنان ،هم قلب پرامبر صلیهللاعلرهوآله را در برابر اعمال فشار و اییذاء منافقیان تثبریت و
تقویت و هم مؤمنان و دیگران را نسبت به موقعریت الهیی پریامبر ،بیر از پیر آگیاه

نق

مؤلفههای درون متنی در کشف محور سورۀ مبارکۀ احزاب در دو بعد بنرادی و کاربردی

433

میسازد .مجمعالبران بر این مفهوم صحه گذاشته و مبشر بودن را به منزلۀ عدم اطاعیت
از منافقان در بعد عملی تقوای الهی داشتن قرار داده است [ ،21ج ،20ص .]140در ایین
راستا خداوند مردم را به ذکر و یاد الهی و سراسر تسبرح ذات اقدس او فراخوانده است .هیدف
از توصرۀ مؤمنان به یاد خدا و تسیبرح او در آییات مسیتقل پیس از تبریرن نفیاق و عملکیرد
کافران آن است که بر از پر در معرض صیلوات خیدا و مالئکیه قرارگرفتیه و از ظلمیات
(همراهی با منافقان) ،به سمت نور (اطاعت از رسول خدا و حفظ جایگیاه آن حضیرت) خیارج
شوند .ذکر خدا بر دو وجه است :ذکر به دل و دیگری ،به زبیان .ذکیر دل آن اسیت کیه بایید
لحظهای خدا را فراموش نکند ،تسبرح خداوند از مسرر ذکر رخ میدهد؛ چرا که فیرد بیا نظیر
در آفاق هستی آیات الهی را دیده و پس از آن بیا فکیر و عقیل و رفتیار و اعمیال خیود آن را
تسبرح مینماید [ ،26ج ،18ص .]326عالمه(ره) این آیات را در مقام دعوت مؤمنان بیه ذکیر
و تسبرح دانسته و رسول خدا صلیهللاعلرهوآله را با صفات کریم خود ،خطاب نموده و بیه او دسیتور
میدهد که به مؤمنان بشارت دهد و کفار و منافقان را اطاعت نکند؛ چرا کیه اطاعیت چریزی
جز ایمان ناب در راستای تقوای الهی نرست [ ،20ج ،1ص.]492
 .6 .2سیاق ششم :تفصیل تشریعی احکام
در آیۀ  49پس از حل الهی بحران ناشی از ازدواج پرامبر صلیهللاعلرهوآله ،اولرن بهانۀ منافقیان
براي ادامۀ اعمال فشار و ایذاء پرامبر خدا صلیهللاعلرهوآلیه ،این است که بر فرض قبول حلرّیت
ازدواج با همسر مطلقۀ پسرخوانده ،چرا رسول خدا صلیهللاعلرهوآله ،فرصت نگهداري عِدّه را به
او نداد و بی وقفه و بیه محیض طیالق زینیب از سیوي زیید ،بیا او ازدواج کیرد .منافقیان
می خواهند با اشاعۀ این شبهه ،باز هم حملۀ خنثی شدۀ خیود را احریاء کیرده و جرییان
ایذاء را راه اندازی کنند .خداوند در برابر این شبهه ،حتی بدون طرح اصیل آن ،بیه پاسیخ
میپردازد و در مقام تحقرر ،نامی از منافقان نمیبرد و میفرماید :اي مؤمنان طیالق قبیل
از مس ،عدّه ندارد .بنابراین خداوند ایذاء منافقان نسبت به رسول خیدا صیلیهللاعلریهوآلیه را بیا
زیر سؤال بردن ازدواج پرامبر صلیهللاعلرهوآلیه با زینب ،بدون عدّه خنثی نمود .خطاب «یا أَیُّهَیا
الَّذِینَ آمَنُوا» همانند سایر سور مدنی در این آیه دال بر مفهیوم ایمیان بیه عنیوان پیر
زمرنۀ اصلی و مهم تقوای الهی است؛ لذا در پرتو مفروض نمیودن ایین اصیل ییک حکیم
الهی را تشریع نموده و توطئۀ منافقان را خنثی میسازد و به طور ضیمنی ییک قیانون را
برای پرامبر صلیهللاعلرهوآله و پرروان ایشان بران مینماید [ ،23ج ،10ص.]517
اما بهانۀ دیگر منافقان چرایی عدم رعایت عدالت از جانب پرامبر نسیبت بیه تقیدیم و
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تأخرر و تعطرل نوبت همسیران اسیت کیه خداونید از آزادي کامیل اعطیایی بیه پریامبر
صلیهللاعلرهوآله در این حرطه سخن می گوید و آنرا به روشنی چشم همسران و عدم نیاراحتی
و رضایت ایشان نزدیکتر میداند و مقرد نسازد که هر شب به خانه یکی برود ،حتی اگیر
تقسرم کرد ،میتواند این تقسرم را به هم بزند و یا نوبت کسی را که مؤخر است مقدم ،و
آنکس را که مقدم است مؤخر کند ،و یا آنکه اصالً بیا یکیی از همسیران متارکیه کنید و
قسمتی به او ندهد ،و یا اگر متارکه کرده ،دوباره او را به خیود نزدییک کنید [ ،20ج،16
ص .]504این محدودیت برای شخص پرامبر صیلیهللاعلریهوآلیه نقصیی محسیوب نمییشیود و
حکمی است که فلسفۀ حسابشدهای دارد ،چیرا کیه ایشیان بیا سیایر میردم عیادی ،در
گزین همسر و رعایت عدالت تفاوت دارد [ ،35ج ،17ص.]391
یکی دیگر از اقدامات منافقان ،عاديسیازي دییدگاههیایی دربیارۀ همسیران پریامبر و
رفتارهایی نامناسب با ایشان است .از یکسیو ،پریامبر اسیالم صیلیهللاعلریهوآلیه تعیداد زییادي
همسر دارند و از سوي دیگر ،تبلرغات منفی منافقان علره شخصرت آن حضیرت و نشیان
دادن چهرهای غرراخالقی از آن مقام ،منحصربه فرد هم تمام نشده اسیت .ایین دو عامیل
در کنار هم ،زمرنه ایذائی جدید را فراهم آورده است .تا جاییکه برخیی بیدون اذن ،وارد
خانههاي پرامبر صلیهللاعلرهوآله میشوند .پر از موعد مرهمانی میرونید و بعید از مرهمیانی
به گپ و گفتوگو با همسران رسول خدا میینشیرنند .بیا حیریم و حجیاب نامناسیب ،از
همسران آن حضرت ،متاع میستانند و حتی گام را فراتر نهاده ،نرت ازدواج بیا همسیران
آن حضرت پس از وفات ایشان را چه بهصورت پنهانی و یا آشکار در سر میپروراننید [،7
ج ،4ص237؛  ،22ج ،8ص  .]358خداوند در این فضاي آزاردهنده ،مؤمنیان را مخاطیب
قرار داده و نسبت به همۀ این رفتارها و اندیشههاي غل  ،نصرحت و راهنمایی می کنید و
موارد جواز تعامل آزادانه را براي ایشان برشمرده و آنانرا در غریر ایین میوارد بیه تقیواي
الهی فراخوانده و از شاهد بودن و علرم بودن خدا بر همه چرز سخن گفته است .لیذا بیر
اساس عملکرد منافقان و آزار آنان نسبت به نبی الهی ،خداوند در پایان این بخی بریان
داشته است« :وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِرنَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَرْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُیوا بُهْتانیاً وَ
إِثْماً مُبِرناً» [األحزاب.]58 :
خداوند به طور ضمنی به برشماری صفات اهل ایمان پرداخته و شرای و ضیوابطی را
برای تعامل با رسولهللا بران داشتهاند تا بدین وسرله ،افراد و دوستداران حضرت نسیبت
به نرات باطنی و ظاهری آنان به این شرای آگاه شده و بیا اسیتفاده از ایین آگیاهی ،بیه
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تقویت آن در ارتباطات خود با همسران پرامبر برردازند .در آیات نهیایی ایین بخی  ،بیر
یکی از موارد ایذاء تکره کرده و برای پرشگرری از آن از دو طریق اقدام میکند :نخسیت
به زنان با ایمان دستور میدهید کیه هرگونیه بهانیه را از دسیت مفسیدهجوییان بگررنید
[االحزاب ،]29 :سرس با شدیدترین تهدیدی که در آیات قرآن کم نظرر است ،منافقیان و
مزاحمان و شایعهپراکنان را مورد حمله قرار میدهد .واسطه کردن پرامبر صیلیهللاعلریهوآلیه در
این توصره ،میتواند حاکی از جنبۀ حکومتی توسعه و تثبرت حجیاب در جامعیۀ ایمیانی
باشد .در ادامه ،بابرانی استوار و پر از تهدید ،منافقان و برماردالن و شیایعه افکنیان را بیه
طور غررمستقرم به دست برداشتن از ادامۀ ایذاء پرامبر صلیهللاعلرهوآله و مؤمنان و مؤمنیات و
تعدی به آزار زنان فراخوانده اسیت؛ چیرا کیه در غریر ایین صیورت تیو را بیر ضید آنیان
میشورانرم ،سرس جز مدت کوتاهی نمیتوانند در کنار تو در این شهر بمانند [ ،29ج،1
ص947؛  ،36ج ،8ص89؛  ،16ج ،5ص !]2880و این عذاب و نکالی که به منافقیان و آن
دو طایفۀ دیگر وعده داده شده ،سنتی است از خدا که در امت هیای پرشیرن نریز جیاری
ساخته است [ ،20ج ،16ص.]511
 .7. 2سیاق هفتم :حفظ والیت الهی و بااگشت به معاد
منافقان و برماردالن ،با خرال آسوده از امنرت خود در دنریا و در جهیت تیأمرن پشیتوانۀ
روانی ایذاء پرامبر صلیهللاعلرهوآلیه و مؤمنان ،نسبت به وقوع قرامت در مران مردم تردید ایجاد
میکنند .تا جاییکه مردم از رسول خدا صیلیهللاعلریهوآلیه در ایین بیاره بیا تمسیخر و منکرانیه
پرس میکنند [ ،3ج ،11ص .]267مفسران متعددی بر جریان تمسخر در جهت اییذاء
روحی پرامبر صلیهللاعلرهوآله اشاره داشته و مقدمات مطرحشده را ییادآور و تأیرید نمیودهانید
[ ،27ج ،1ص424؛  ،34ص .]221لذا این برای تسلرت حضرت(ص) است؛ به ایین معنیا
که ای محمد بدان که قرامت نزدیک میرسد ،پس باید که به سیبب اسیتهزاء ایشیان ییا
جفای آن غمگرن نگردی ،به درستی که خدای لعین کیرده اسیت و از رحمیت خیود دور
کرده ناگرویدگان را ،یعنی منکران حشرونشر و آماده کرده است برای عذاب ایشان آتشی
صلیهللاعلرهوآله
بهغایت افروخته است [ ،28ج ،7ص .]236برخی از افراد ،با جریان ایذاء پرامبر
صیلیهللاعلریهوآلیه
ایشیان را
از سوي منافقان همراه اند و با سخنانی ناروا ،نسبت به رسول خیدا
میآزارند و آبروي آن حضرت را باکم تقوایی خود ،خدشهدار میکنند ،خداوند مؤمنیان را
مخاطب قرار داده و از همانندي با آزاردهندگان موسیعلره السالم بازمیدارد.
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در بخ گذشته از انبراي اولوالعزم و در رأس آنان پرامبر اسیالم صیلیهللاعلریهوآلیه مرثیاق
گرفته است .با توجه به سراق و تعاریف مفسران از مصداق امانت منظور از آن مرثیاق بیر
والیت است .به این معنا که خدا از ایشان عهد گرفته کیه واسیطۀ والییت او بیر بنیدگان
باشند .آنگاه اضافه کرد که بندگان را نسبت به این مرثاق ،یعنی پذیرش والیت پریامبران
علرهمالسالم و در حال حاضر پرامبر اسالم صلیهللاعلرهوآلیه آزمای میکنیرم ،تیا صیادقان را جیزا
داده و کافران را عذاب کنرم ،سرس با در نظر گرفتن جنگ احزاب ،برخی صدق خیود را
در این آزمای الهی به اثبات رساندند و به جزاي خود رسردند و برخی گرفتار بدعهیدی
و نفاق شدند و وضعرت معلقی پردا کردند .فخررازی در این زمرنه به آثیار و نتیایت تقیوا
چون ترک شر و انجام اعمال خرر اشاره داشته و دستاورد نهایی آنرا در قول سدید معنا
نموده است [ ،25ج ،25ص .]186چنانکه در ادامۀ آیات نهایی میفرمایید« :یُصْیلِحْ لَکُیمْ
أَعْمالَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ»؛ در حقرقت تقوا پایۀ اصالح زبیان و سرچشیمۀ گفتیار حیق
است ،و گفتار حق یکی از عوامل میؤثر اصیالح اعمیال و اصیالح اعمیال سیبب آمیرزش
گناهان است که در این صورت مزد او را دو مرتبه است .یکی برای اطاعت الهیی و دیگیر
برای رضایت رسول خدا صلیهللاعلرهوآلیه [ ،33ج ،10ص .]436در آخرین قدم هدایتی سوره و
پس از بازداري و نهی از ایذاء پرامبر اسالم صلیهللاعلرهوآله میفرماید :والیت ،امانیت سینگرنی
است که سایر مخلوقات آنرا حمیل نکردنید و انسیان آنرا حمیل کیرد .انسیانی کیه بیه
اقتضاي طبرعت ظلوم و جهول خود ،نسبت به این امانت خرانت مییکنید و از اطاعیت و
فرمانبری از والیت الهی که همان امانت الهی است سرباز میبندد [ ،33ج ،10ص.]402
در عرن حال خداوند متعال باز راه را برای بازگشت آنان از مسررهای مختلف باز گذاشته
تا هدایت شوند و به موجب آن از پاداش و یا جزای الهی بهرهمند گردند.
بدین ترترب ،فضاي سورۀ احزاب ،فضیاي تحرکیات مذبوحانیۀ منافقیان ،بیراي تخرییب
شخصرت پرامبر اسالم صلیهللاعلرهوآله و اعمال فشار بر آن حضرت ،به بهانۀ مقابلۀ عملی ایشیان
با برخی از نمودهاي فرهنگ جاهلی و ایذاء وی ،با بهانههایی چون ازدواج بدون عِدّه با ییک
مطلقییه ،تعییدد زوجییات و همچنییرن مسییائلی در مییورد ظهییار و طییالق جییاهلی ،احکییام
پسرخواندگی ،موضوع حجاب و توجه به معاد و همچنیرن توسیعۀ دامنیۀ اییذاء در جامعیۀ
ایمانی مطرح است .نق هدایتی و جنبۀ تشریع چگونگی مواجه با ایذاء منافقان ،کیافران و
معاندان سوره در این سراق عبارت اسیت از :خنثیی سیاختن بهانیههیاي منافقیان ،تثبریت
شخصرت و موقعرت رسول خدا صلیهللاعلرهوآلیه و آگاه سازي مؤمنان ،بیه ابتالیشیان نسیبت بیه

نق

مؤلفههای درون متنی در کشف محور سورۀ مبارکۀ احزاب در دو بعد بنرادی و کاربردی

437

پذیرش والیت پرامبر خدا صلیهللاعلرهوآله و اطاعیت عملیی از ایشیان و در نهاییت حیل بحیران
اعمال فشار و مقابله با جریان ایذاء پرامبر صلیهللاعلرهوآله از باب تقوای الهی به همیراه تیذکرر و
تسبرح الهی بوده است .به عبارتی خداوند در این سراق برای هریک از چیال هیای کفیار و
منافقان ،راهکار هدایتی ارائه داده تا در مواجهه با آنان راهکیار عملیی وجیود داشیته باشید.
اکنون به بررسی دیگر شاخصهها و معرارهای موجود در این راستا خواهرم پرداخت.
 .3مؤلفههای درون متنی کشف محور سورۀ احزاب
 .1 .3اسماءالحسنی آیات

یکییی از معرارهییای درونمتنییی در تقویییت و شییناخت محییور و سییراق سییور ،تبرییرن
اسماءالحسنی در آن سوره اسیت .در سیورۀ مبارکیۀ احیزاب ( )89مرتبیه نیام «هللا»)6( ،
مرتبه نام علیرم و حکیرم )5( ،مرتبیه غفیور )4( ،مرتبیه رب )2( ،مرتبیه وکریل و سیایر
اسماءالحسنی نرز در این راستا چون خبرر ،بصرر یکبار به کار رفتهاند« .هللا» اسم اعظیم
خداوند است و تمامی اسما تحت آن هستند؛ مظهر این اسم نرز ،مظهر اعظم خواهد بود.
انسان کامل نرز تنها موجودی است که از مران همۀ موجودات میتواند مظهر اسم اعظیم
«هللا» قرار گررد .حال از مران تمامی انسانهای کامل رسولهللا صلیهللاعلریهوآلیه فیردی اسیت
که جلوه و مظهر صفات جمال و جالل الهی قرارگرفته است و توانایی انذار و تبشرر افراد
را بر عهده داشته ،تا شاید افراد هدایت شده و در مسرر حقتعیالی قیرار گررنید .بیر ایین
اساس چنرن فردی که مسئولرت هدایت افراد را بر عهده داشته ،باید خود فیردی متقیی
بوده و سایر افراد را به تقوا و اعمال صالح فرا خواند ،چنانکه خداوند در سورۀ مبارکۀ بقره
یادآور شده اند« :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها» [البقره .]31 :بیه ایین معنیا انسیان کیاملی کیه
میتواند مظهر تمامی اسیماء «هللا» باشید ،قابلریت ایین تعلیرم و هیدایت دیگیران را دارا
خواهد بود ،چرا که به صورت کلی موانع زیادی بر سر راه تکامل انسان وجیود دارد ،ولیی
مهمترین آنها که مانع از پرروی راه حق و پروستن به مؤمنان مییشیود ،نفیس امیاره و
وسوسههای شرطانی است .انسانی که میخواهد به بارگاه الهی نزدیک شود و به مقصیود
اصلی خود وصول یابد ،شرطان و وسوسههای او از اساسیترین موانیع راه اوسیت کیه راه
نفوذ آن از طریق نفس امیاره و اغیوا نمیودن فیرد بیه پریروی نکیردن از حیق ،از طرییق
ضعفهای روحی و فکری و جسمی با عدم داشتن ایمان کافی است که میورد ابیتالء هیر
فردی میتواند باشد .شناخت خداوند در پرتو تقوا و ایمان به صفات الهی و توجه به ذات
اقدس الهی در امور از ویوگیهای لفظ جاللۀ هللا است .نام هللا برترین نام از نامهای ذات
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مقدسی است که هستی صرف و جیامع و مبیدأ همیه کمیاالت اسیت [ ،9ج ،1ص.]278
سرد قطب نریز موضیع لفیظ هللا را در بیاب خداپرسیتی مییدانید [ ،16ج ،4ص.]2302
همراهی عبارت و مشتقات (تقوا) با لفظ جاللۀ «هللا» شاهدی بر این امر است .عالمیه(ره)
اسم جالله تکرار «اللَّه» را دال بر تأکرد و تثبرت مقصود دانسیته ،چیون ایین کلمیه علیم
(اسم خاص) است برای خدا ،و معنای ذات مستجمع تمامی صفات کمال است ،و قهیراً
تمامی اسمای الهی از آن سرچشمه میگررد ،چرا که این مهم انسان را بیه عیالم نیورانی
اسماء و صفات حق با ایمان خالص رهنمون میگردد [ ،20ج ،19ص .]184سورۀ مبارکه
با تشریع احکام و تبررن شرای و ابطال رسومات جاهلی معرفت اللَّه انسانی را پر برده
و به مواردی چون عدم اطاعت منافقان و تقوای الهی و توکل بر او ،با تکره بر علرم بیودن
خداوند نسبت به جریانات پر روی افراد در آن برهۀ زمانی اشاره داشته ،تا درنهایت به
تشریع احکام و تفصرل آنها برردازد ،لذا در هر مرحله با استناد به لفظ جاللۀ هللا گیامی
در جهت شناساندن حق و باطل و تبررن صفات آنان در سراسر آیات میپردازد .با تأمیل
در آیات لفظ جاللۀ هللا ،در تمامی آیات به نحو بارزی به کار رفته است ،تیا شیاهدی بیر
بصرر و علرم و خبرر بودن خداوند در امور مردم قرار دهد .لذا در سیه بخی اساسیی از
آیات (ابتدایی ،مرانی ،و پایانی) ،با فراخواندن مردم به شناخت خدا ،تقوای الهیی و عیدم
اطاعت از کفار و منافقان پرداخته است .بنابر این مهم ،عبارت و لفیظ جاللیه ،در تمیامی
احکام و بایدها و نبایدها وارد شده ،تا خداوند ناظر و شاهدی بر امور مردم بهویوه جنیگ
احزاب و همسران پرامبر و نوع تعامالت آنان و ابطال فهمهای غل قرار داده شیود« :اتَّیقِ
اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِرنَ» [األحزاب ،]1 :بخ مریانی «ییا نِسیاءَ النَّبِیلَ لَسْیتُنَّ
کَأَحَدٍ مِنَ النَساءِ إِنِ اتَّقَرْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» [األحزاب ]32 :و بخ پاییانی «ییا أَیُّهَیا
الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً» [األحزاب ،]70 :در راستای عدم پرروی و تشریع
احکام جدید و ترغرب افراد برای پرداختن به دستورات پرامبر صلیهللاعلرهوآلیه نرز لفظ جاللیه
ظاهر بوده است [ 19و 25و ،]48لذا در البهالی این معارف و انوار ،انسیان را مییسیازد و
تربرت مینماید ،تقوا را بر وجود او ظاهر ساخته ،تا سزاوار مقام نهایی انسان و وصول بیه
جایگاه خلرفهاللهی یابد [ ،35ج ،23ص.]557
 .2 .3واژگان پرتکرار و تک کاربرد سورۀ احزاب

یکی دیگر از راههای وصول به محور و غرض اصلی توجه به الفاظ پرتکرار در ییک سیوره
بوده است؛ چرا که فراوانی واژههای بهکاررفته در سور ،دال بیر اثرگیذاری آن در سراسیر
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سراق سوره بوده است .در حقرقت یکی از مسررها در راسیتای ییافتن وحیدت موضیوعی
سوره توجه به واژگیان پرتکیرار اسیت [ ،5ج ،3ص .]311در سیورۀ احیزاب نریز کلمیات
کلردی وجود داشته که با در نظر گرفتن بخ پرشرن ،بهصورت معناداری تکرار شیده و
با محور اصلی سوره ارتباط تنگاتنگی داشته است .در راستای شفاف شدن ایین مهیم بیه
ترسرم کلمات پرتکرار و کم تکرار سورۀ احزاب در جدول ذیل پرداخته شده است.

با توجه به نمودار فوق ،لفظ جاللۀ هللا ،جامع صفات الهی  89مرتبه تکیرار شیده و از
پرکاربردترین کلمات در این سراق قرار داشته است .میادۀ (میؤمن) و مفهیوم ایمیان بیه
خداوند از واژگان پرتکرار 28 ،مرتبه با عبارات (مؤمنرن) و (مؤمنات) 21مرتبه در سیراق
تبررن و تفکرک صفات مؤمنرن از منافقان و نرز با خطاب (ییا ایهاالیذین ءامنیوا) 7میورد
تکرار شده است .مادۀ (رسل) فردی که انذار دهنده و مبشر است ،با الفاظ رسول و نبیی،
مفهوم تقوا از محورهای مهم سوره 5 ،مرتبه با عبیارات (اتیق هللا) 4میورد و ییک مرتبیه
(اتقرن) و چهار مورد با برآیند معنایی خشیی در سیراقهیای ابتیدایی و مریانی و نهیایی
(ابطال رسومات جاهلی ،احکام مربوط همسران پرامبر و دسیتور بیه تقیوا) بیه کارگرفتیه
شده است .سایر کلمات چون علرم ،غفور و رحرم و مادۀ عمل ،ذکر ،مطریع 7 ،مرتبیه در
سراقهای گوناگون مذکور قردشدهانید .لفیظ جاللیۀ هللا کیه در سیوره ،گیاه بیه صیورت
مستقل در آیات (73و  )64و گاه بهصورت پروسته بیه کلمیات کلریدی دیگیر ( 70و)63
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همراه شده است .در آیاتی که خداوند غالباً قصد ارائیه و ییا فراخوانیدن افیراد بیه تقیوا و
رویگردانی از مکر منافقان و یا به امرد ترغرب و ایجاد انگرزه داشته ،لفیظ جاللیه ظیاهر
شده است ،این مهم در آیاتی که از مفهوم ایمان و یا مؤمن با عبارات مؤمنرن و مؤمنیات
( 64و  )23در راستای تقویت انگرزۀ افراد در غالب تشریع و یادآوری پاداش و ییا جیزای
افراد دیگر بوده ،استفاده میشود.
خطاب «یَأَیّها الَّذِینَ ءَامَنُواْ» از مادۀ «ءامن» 7 ،مرتبه در این سوره آمیده ،دال بیر ایین
مفهوم بوده که حال که شما ایمان آورده اید و در برابر حق تسلرم شده ایید و بیا خیدای
خود پرمان اطاعت بسته اید ،باید به مقتضای این پرمان ،به دستورهایی که پشت سر این
جمله میآید ،عمل کنرد و به براندیگر ،ایمان شما ایجاب میکند که ایین دسیتور را بیه
کار ببندید ،حال متناسب با این مهم دستوراتی که به افراد بیا ایمیان داده شیده کیه بیه
موجب ایمان این افراد ،باید تقوا پرشه کننید و تبعریت و پریروی کیردن از دسیتورات و
احکام الهی و اجتناب از وسوسه شدن و یا قرار گرفتن در گروه منافقان از ایشیان انتظیار
نخواهد رفت ( 69و  .)70نبی به عنوان یک انسان کامل ،در تعامل بیا منیافق و میؤمن و
مشرک سومرن کلمۀ پرکاربرد در متن بوده که وی نرز از جملیه افیرادی بیود کیه میورد
خطاب مستقرم خداوند قرار گرفته و به تقوای الهی بهعنیوان ییک تسیلرت و دلگرمیی از
رفتارهای آزاردهنده منافقان بوده است .از آنجاییکه فرد با ایمان میبایست بیهمقتضیای
ایمان خود عمل نموده و آنرا در عمل ،رفتار ،گفتار خود ظیاهر سیازد ،خداونید پیس از
فراخواندن مردم در مواجه با منافقان و رسومات بیاساس آنان ،با یادآوری اقوام گذشیته،
همگان را به عمل نمودن و پرروی از رسول الهی دعوت نمیوده و از کارشیکنی مشیرکان
خبر داده و بر حضور و ناظر بودن خداوند و شاهد بیر اعمیال آنیان خبیر داده اسیت« :إِذْ
ن َبصِیرر ًا»
ن اللَّی ُه بِمیا َت ْع َملُیو َ
م َت َروْهیا َو کیا َ
جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَرْهِمْ رِیحاً وَ جُنُوداً لَی ْ
[األحزاب .[9 :همچنرن در آیات دیگر به انجام دادن اعمال صالح و رضایتبخی خیدا و
رسول نرز هشدار داده است ( )71و در آیات دیگر به پاداش اعمال آنان در قالیب فعیل
(یعمل) در راستای ایجاد انگرزه اشاره داشته است« :وَ مَنْ یَقْنُیتْ مِینْکُنَّ لِلَّیهِ وَ رَسُیولِهِ وَ
تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَیرَّتَرْنِ» [األحیزاب .]31 :در همیرن راسیتا نریز بیه شناسیاندن
عملکرد منافقان ،تذکر و حب شدن اعمال دیگر افیرادی کیه گرفتیار راه منافقیان شیده
اشاره داشته است ( )19اطاعت و فرمانبرداری از خداوند نرز هم ردیف میادۀ (عمیل) بیه
یک مرزان  7مرتبه به کار رفته است ،کاربرد این مفهوم با در نظر گیرفتن سیایر واژگیان
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پرکاربرد ،نق اثرگذاری در تعررن محور و غرض اصلی خواهد داشت .فرمیانبیرداری از
یک فرد و چهبسا یک دین زمانی صورت میگررد که شخص ایمان و اعتقاد راسیخی بیه
گفتههای آمر داشته باشد ،در غرر این صورت نافرمانی و عواقب و نتایت آن شکل خواهید
گرفت .در آیۀ سی و سوم سورۀ مبارکۀ احزاب بران داشته ،طاعت خدا در این آیه عبارت
است از امتثال تکالرف شرعی او و اطاعت رسول به این است که آنچیه بیا والیتیی کیه
دارد امرونهی میکند ،امتثال شود ،چون امرونهی او نرز از ناحرۀ خدا جعل شده ،خیدا او
را به حکم «النَّبِلُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِرنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ،ولی مؤمنان کیرده و فرمیان او را فرمیان
خود خوانده است [ ،20ج ،1ص .]422کلمۀ «ذکر» در مجموعۀ سیوره ،بیه همیراه سیایر
کلمات دیگر چون «رحرم»« ،غفور» و «علرم» 7 ،مرتبه بهکار رفته و هریک از آنهیا دلریل
خود را دارا بوده است .مفهوم ذکر یادآوری نعمات الهیی بیر برنیدگان و ییا پنیدآموزی از
سایر اقوام و گذشتگان در سور مختلف قرآن کریم چون داسیتان داوود [ص ،]17 :اییوب
[ص ،]41 :هود و قوم عاد در سرزمرن احقاف [األحقاف ]21 :بهکاررفتیه اسیت .لیذا ایین
مسئله برانگر اهمرت داستان و قصص قرآنی است و بهنوعی شنونده را به شناخت و تدبر
در داستان تشویق مینماید ،تا شاید با شناخت برشتر و عمرقتری مسرر خود را انتخیاب
کنند [ ،2ج ،16ص.]20
 .3 .3افتتاح و اختتام آیات سورۀ احزاب
از جمله قرائن برای تبررن و ترسیرم سیراق درونیی و کیاربردی سیور قرآنیی ،توجیه بیه
شاخصههایی اعم از شروع و پایان و نرز وجه ارتبیاط بیا یکیدیگر و نریز اسماءالحسینی و
کلمات پرکاربرد و محوری آن بوده است .سورۀ مبارکۀ احزاب ،در آییات ابتیدایی یکیم و
دوم ،به تقوای الهی و نافرمانی از منافقیان و پریروی ننمیودن در پیی درخواسیتی کیه از
رسول هللا صلیهللاعلرهوآلیه در امور داشتند ،شروعشده و بیا اسماءالحسینی علیرم و خبریر بیه
پایان رسرده است .در آیات پایانی ( 72و  )73نرز با اسماءالحسنی رحرم به پایان رسیرده
و مجدداً به موضوع تقوای الهی و اطاعت از فرامرن الهی و پریروی ننمیودن از منافقیان و
کفار پایانیافته است :بر اساس شروع و پاییان و تأمیل در موضیوعرت و سیراق درونیی و
محتوایی آیات باید بران داشت سراق سوره از منظر افتتاح و اختتام در باب تقیوای الهیی
پرشه نمودن با استفاده از اطاعت از فرامرن الهی و نافرمانی منافقرن صورت گرفتیه ،چیرا
که تقوای الهی در نمود عملی مطرع بودن قابل تبررن است ،چنانکه میداومت بیر عمیل
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صالح ،روز به روز بر ایمان آدمی میافزاید ،آنرا ارتقاء میدهد و او را تا قرب الهیی پیر
میبرد [ ،15ج ،3ص .]59ملزوم بودن تقوا در بعد عملیی بیا اسیتفاده از نهیی از اطاعیت
کافران و گناهکاران است [ ،22ج ،8ص .]312در این باره در سراق برونمتنی ایین مهیم
چون شأن نزول چنرن بران شده که بعد از جنگ احد ،ابوسفران بن حرب ،و عکرمة بین
ابی جهل ،و ابی االعور سلمی به همراه عبد اللَّه بن سیعرد بین ابیی سیرح ،و طعمیة بین
أبلرقبه به مالقات رسول خدا صلیهللاعلرهوآله رفتند و بیه حضیرت پرشینهاد دادنید دسیت از
تکذیب و ناسزا گفتن خدایان آنان بردارد تا آنان نریز چنیرن کننید ،حضیرت پیس از رد
کردن درخواست مذکور ،آنان را از مدینیه بریرون کیرد ،در ایین زمیان ،آییۀ «وَ ال تُطِیعِ
الْکافِرِینَ» دراینباره نازل شد ،که مراد از کافرین کفیار اهیل مکیه ابوسیفران و ابیو اعیور
سلمی و عکرمه است ،و مراد از وَ الْمُنافِقِرنَ ابن ابی ،و ابن سیعرد ،و طعمیه اسیت [،24
ج ،4ص .]233بنابراین ،پس از درخواست این مهم از رسولهللا صلیهللاعلرهوآلیه خداوند ایشان
را به عدم سازش با مشرکان فراخواند و او را بیه تقیوای الهیی و اطاعیت از فرمیان الهیی
فراخواند .با در نظر گرفتن سبب نزول مذکور و علرم بودن خداوند به نریت هیای درونیی
صلیهللاعلریهوآلیه
منافقان ،راهکار کاربردی نرز پرواضح است .تبررن آیات مرانی و مواجه پرامبر
با درخواستهای منافقان و ایذاء نسبت به پرامبر صلیهللاعلرهوآله در رابطه بیا مسیائلی کیه در
ادامه بدان پرداخته خواهد شد ،حفظ تقوای الهی با استفاده از چگونگی رویارویی با مکیر
منافقان ،میتواند از محورهای اصلی سورۀ مبارکۀ احزاب قرارگرفته و سایر مباحث مرانی
نرز مکمل این موضوع باشد.
سوره آغاز سخن خود را با علم و حکمت و تقوا خیود شیروع نمیوده و نریز در پاییان
سخن با غفار بودن و رحرم بوده نرز به اتمام میرسد به این معنا که ،از آنجاییکه چرزی
در علم خداوند پنهان نرست و خداوند نسبت به همۀ امور علّام الغروب است ،نسیبت بیه
عملکرد کافران و مؤمنان علرم بوده و میداند که سرانجام اینان با اخترار خود به برراهیه
میروند ،اما باز راه را به روی آنان با توبه و استغفار باز گذاشته تیا بیه سیبب اسیم غفیار
خداوند مورد مغفرت قرار گررند و مورد رحمانرت الهی قرار گررنید ،چیرا کیه رحمیان از
الطاف ویوه الهی است و همگان مورد رحمت الهیی قرارگرفتیهانید .خداونید کثررالرحمیه
است ،بهگونهای که شامل حال عموم موجودات و انسانها اعم از مؤمن و کیافر مییشیود
[ ،10ص .]55بنابراین هدف از تکرار اسم «هللا» در سراسر سوره ،این بوده که قلب انسان
سرچشمۀ رحمت الهی قرار گررد و با خداشناسی و ایمان به او و فرستادۀ او تقوای الهیی
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پرشه کنند و این مهم در عمل و کردار آنان با پرروی نکیردن از کفیار و منافقیان ظیاهر
گردد ،تا شاید این امر به دیگران انتقال یابد و در مسرر الهی قرار گررند.
 .4نتیجهگیری
سورۀ احزاب از جمله سور مدنی قرآن کریم ،دربرگررندۀ موضوعات و مسائل متعیددی از
زمان هجرت پرامبر صلیهللاعلرهوآله به مدینه است که دارای یک سیاختار و نظیام منسیجم و
هماهنگ ،بدون هرچ تناقض و اختالفی است کیه همگیی در ییکجهیت بیا راهکارهیای
هدایتی و مستدل به منظور ابطیال فرهنیگ و رسیومات بیاقیمانیده از جاهلریت ،جنیگ
احزاب و پرامدهای ناظر به آن ،تبررن نوع برخورد همسران و چگونگی نوع ارتباط آنان با
دیگران ،مواجه با مشرکان و کارشکنیهای آنان برای ایذاء پرامبر صلیهللاعلرهوآله از موضوعات
مهم درونی سورۀ مبارکه بوده است .پس از بررسی همه جانبۀ سیراق و در نظیر گیرفتن
مضامرن درونی و مهمترین مقوله ،در نظر داشتن مدنی بودن سوره ،چرا که در این برهه
زمانی اسالم باید گونۀ کاربردی در مدینه برای افراد به خود میگرفت ،تا مردم در سیایۀ
شناخت بنرادی رسول خدا صلیهللاعلرهوآله و دعاوی ایشان ،اعتقیاد راسیختیری نسیبت بیدان
برابند و مؤمنان حقرقی وظایف خود را در برخورد بیا مسیائل گونیاگون انجیام داده و بیه
مرحلۀ عمل برسانند .لذا در این باره میتواند محور و غرض سیورۀ مبارکیه را در ایین دو
جنبه ،ابتدا رویکرد بنرادی «خداشناسی در پرتو ایمان و تقوا الهی» و نریز در بیاب جنبیۀ
کاربردی آن «در اعمال افراد و پرروی نمودن از خدا و رسول او و عدم اطاعت از غرر حق
(منافق و مشرک)» به شمار آورد .زمانی این مهم بر ازپر روشن میگردد که عناصیر
درونمتنی سراق چون ارائۀ راهکارهای هیدایتی و تشیریع و تفصیرل احکیام در شیرای
گوناگون (در بعد عملی) در نظر گرفته شود و سایر راهها چون تأمل در اسماءالحسنی بیه
کار رفته در سراسر سوره و توجه در مضمون آیات بخ های ابتدایی و پاییانی و کلمیات
پرتکرار و اثرگذاری آن در تعررن رویکرد و غرض این سوره (در مرحلۀ شیناختی) ،میورد
توجه و بررسی قرار گررد .در بخ ابتدایی آیات به تقوای الهی و عدم اطاعیت از کیافر و
منافقان امر شده ،در بخ مرانی به ابطال قوانرن جاهلی و تبررن اوصاف مؤمن و منافق
در جنگ احزاب ،در این بخ نرز مجدد از عنصر تقوا و اطاعت یاد شیده و سیرانجام در
بخ نهایی با تذکر به سرگذشت اقوام پرشرن ،منافقان را به توبه و بازگشیت بیه مسیرر
الهی و به قرار گرفتن در پرچم رحمانرت و مغفرت الهی فراخوانده است .عنصری که این
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اصل را مستدل میسازد ،استفادۀ وافر از لفظ جاللۀ هللا و توصره بیه نیاظر ،عیالم و آگیاه
بودن خداوند بر تمامی اعمال افراد است ،تا مردم با در نظر گرفتن ایین مهیم ،ترغریب و
هدایت شوند؛ بنابراین خداشناسی موجب تقواپرشه کردن و پرروی نمیودن از دسیتورات
الهی است ،به عبارت دیگر ،شناخت خداوند ،ایمان راسیخ و انجیام اعمیال صیالح مقدمیۀ
وصول به انسان کامل شدن است؛ بنابراین سراسر سیراق درونیی سیورۀ احیزاب سیاختار
کامالً هدفمند و هماهنگ در راستای محور و غرض اصلی سوره را داراست.
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