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های جامعه دینی به سوی راه ای مکی هستند و تدبیر آسیبهکننده سورههای مدنی سُور تکمیلسوره
ای سُور مدنی به نقش اسماء حسنای الهی در برعهده دارند. در تدبر بین سوره یافتن به ملکوت را

شود. در های مطالعه هر سوره بر اساس اسماء آن سوره بررسی میشود و شیوهزندگی انسان اشاره می
ها در دو عرصه فردی و اجتماعی بررسی شده و معانی اسماء دها و آسیبشود تهدیاین بررسی سعی می

های هدایت و و ارتباط آنها در یک سوره، در نظامی واحد بررسی شده و سپس تهدیدها را به فرصت
 .تکامل مبدل سازند

در مدینه نازل شد، تجربه  صلی اهلل علیه و آلهبدیل پیامبر اعظم های مدنی که در ده سال عمر بیسوره
ای برای بشر تا ای کوتاه ولی ذخیرهریزی شده بود که تجربهکمیت اسالم در مدنیتی از نو پایهده سال حا

میت نظام توحیدی در عالم تحقق یافته، به یمن روز قیامت است، که با آن، وعده تمام انبیاء در حاک
ا را با این تواند مها میمطالعه دقیق این سورهتشکیل خواهد شد.  بقیة اهللبرکت آن حکومت جهانی 

  های اجرای حکومت دینی آشنا نماید.تجربه حکومتی و شیوه
ر گرفته و بیشتر به اجراي است عطر و بویي دیگهایي که در فضاي مدینه نازل شدهبر همین اساس سوره

و چه در سطح جهاني از قوانین و احکام در سطح مردم پرداخته است تا جامعه چه در سطح جوامع کوچك 
سراسر هستي با اختیار و طوع  و توحید کلمه در یعام برخوردار باشند و نظام توحید یرحمت و فیض

 گردد. یجار

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ای مدینبنی سورههای تدبر روش
 هفمتهای تدبر در قرآ ن جدل روش

 ( توضیحات اکمل) 
www.QuranAhlebayt.ir  

یت ممتاز از اجراي حکومت که هر لحظه با نزول وحي شده تا با توجه به این موقع یتاب سعدر این ک
نظیر پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و اله و اهل بیت یب یهایها و پیروزکه از موفقیت-همراه بوده است 

 به قدر وسع توجه شود.  -رودیعلیهم السالم به شمار م
است  یو صفات اسماء کند،یود جلب مکه در این زمینه، در سُوَر مسبحات توجه ما را به خ یکاتاز ن ییک

تواند انسان را از مرحله مواجهه با یکه همراه با وقایع و حوادث ذکر شده است. ظهور این اسماء م
کند. همچنین توجه به این  یها داللت و راهنمایمسائل روزمره به حقایق آفرینش و به ملکوت آسمان

از هر  یمسائل گوشزد نماید. زیرا هر غفلتبا  یا در رویارویتواند نقاط ضعف انسان و جامعه ریم اسماء
 شود. یدر فرد و جامعه م یاسم خدا موجب بروز آسیب یتجل

است  یادار والیت جامعهتوار است عهدهبر نگاه و منظر او اس یالهیامبر که نظام اسماء دیگر پ از سوي
بر  یاش مبتنیل ساختار تعلیم و تزکیههمین دل ها به حقیقت توحید است و بهکه غایت آن  رساندن انسان

 این نظام خواهد بود.  
تحلیل سوره و استفاده از  یبرا یو مدن یسوره از نظر مک یکه بیان شد، شناسای یبا توجه به مطالب

است. بر این اساس قبل از ورود به دروس توجه  یتحلیل شرایط خود، امر قابل توجه آن در یکل یفضا
 رسد:یبه نظر م یضرور به نکات زیر

 یو مدن یسور مک .1
 یو مدن یمک یهااهلل علیه و آله در مکه یا مدینه به سوره یقرآن متناسب با حضور پیامبر صل یهاسوره

یم 1هستند در تفسیر المیزان یمدن یهایو چه سوره یمک یهایشوند. درباره اینکه چه سورهیتقسیم م
 خوانیم:

                                                           
 324-322، ص 13ترجمه الميزان، ج 1
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خود گفته: محمد بن عبد اللَّه  در کتاب اتقان از ابن ضریس نقل شده که او در کتاب فضائل القرآن»
بن ابی جعفر رازى به ما خبر داد که عمرو بن هارون ما را حدیث کرد که عثمان بن عطاى خراسانی 
برایمان نقل کرد از پدرش از ابن عباس که گفت: آغاز هر سوره که در مکه نازل شده در مکه 

 د.کرخواست به آن ملحق مینوشته شد و بعدها خداوند هر چه می
 اند عبارتند از:هایی که به ترتیب و پشت سر هم نازل شدهو سوره

وَ  -9 وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی -8اعلی  -7تکویر  -6تبت  -5مدثر  -4مزمل  -3ن  -2اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  -1
أَلْهاکُمُ  -15إِنَّا أَعْطَیْناكَ  -14وَ الْعادِیاتِ  -13وَ الْعَصْرِ  -12أَ لَمْ نَشْرَحْ  -11 وَ الضُّحی -10الْفَجْرِ 

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ  -19أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ  -18قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ  -17أَ رَأَیْتَ  -16التَّکاثُرُ 
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ  -24عبس  -23وَ النَّجْمِ  -22قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  -21قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  -20
قارعة  -29لِإِیالفِ قُرَیْشٍ  -28وَ التِّینِ  -27وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ  -26وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها  -25
 -35ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ  -34ق  -33وَ الْمُرْسَالتِ  -32وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ  -31ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ  -30

فرقان  -41یس  -40قُلْ أُوحِيَ  -39اعراف  -38ص  -37اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ  -36وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ 
بنی  -49قصص  -48طس  -47طسم شعراء  -46واقعه  -45طه  -44کهیعص  -43مالئکه  -42

سبأ  -57لقمان  -56صافات  -55انعام  -54حجر  -53یوسف  -52هود  -51یونس  -50اسرائیل 
جاثیه  -64حم دخان  -63حم زخرف  -62حم عسق  -61حم سجده  -60حم مؤمن  -59زمر  -58
 -72ابراهیم  -71إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً  -70نحل  -69کهف  -68غاشیه  -67ذاریات  -66احقاف  -65

عَمَّ  -79سائل  -78الحاقه  -77الملك  تبارك -76طور  -75تنزیل سجده  -74مؤمنین  -73انبیاء 
 -85عنکبوت  -84روم  -83إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ  -82إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ  -81نازعات  -80یَتَساءَلُونَ 

 وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ.
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 هایی بوده که در مکه نازل شده است.این سوره
آل  -3انفال  -2سوره بقره  -1ر مدینه نازل کرد: هاى زیر را به ترتیب دپس خداى تعالی سوره

 -12رحمان  -11رعد  -10قتال  -9حدید  -8إِذا زُلْزِلَتِ  -7نساء  -6ممتحنه  -5احزاب  -4عمران 
منافقون  -19حج  -18نور  -17إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ  -16حشر  -15لَمْ یَکُنِ  -14طالق  -13انسان 

 -28مائده  -27فتح  -26صف  -25تغابن  -24جمعه  -23تحریم  -22حجرات  -21مجادله  -20
 (10، ص 1االتقان، ج ) برائت

در این روایات سوره فاتحه ساقط شده و چه بسا گفته باشند که این سوره دو بار نازل شده یکی در 
 مکه و بار دیگر در مدینه.

عکرمه و حسین بن ابی الحسن  اتقان از بیهقی نقل کرده که در کتاب دالئل النبوة به سند خود از
اند: خداوند از قرآن کریم سوره اقرء باسم ربك را نازل کرد، روایت کرده که این دو نفر گفته

اند تا به آخر جز اینکه سوره فاتحه و اعراف و هایی که در روایت باال بود شمردههمچنین سوره
 اند.کهیعص را از آنچه در مکه نازل شده ساقط کرده

این دو نفر حم دخان را قبل از حم سجده و انشقاق را قبل از انفطار و نیز مطففین را قبل از و نیز 
هاى ز سورههاى مدنی، و نیز آل عمران را قبل از انفال و مائده را قبل از ممتحنه ابقره در سوره

 (10، ص 1االتقان، ج . )اندمکی ضبط کرده
اى که خدا از عباس روایت کرده که گفت: اولین سورهآن گاه بیهقی به سند خود از مجاهد از ابن 

قرآن کریم بر پیغمبرش نازل کرد سوره اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بود تا آخر حدیث، و این حدیث از نظر 
هاى مکی که در حدیث عکرمه ترتیب مطابق با حدیث عکرمه است، با این تفاوت که آن سوره

 (10، ص 1تقان، ج اال .)قط شده در این حدیث آمده استسا
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 باز در همان کتاب، از کتاب ناسخ و منسوخ، تالیف ابن حصار نقل کرده که:
هاى مدنی مورد اتفاق بیست سوره است و آنچه در آن اختالف هست دوازده سوره است، و سوره

 «.4»ها به اتفاق مکی است، این بود کالم ناسخ و منسوخ از این چند سوره گذشته بقیه سوره
 -4نساء  -3آل عمران  -2بقره  -1هایی که مدنی بودنشان مورد اتفاق است عبارتند از: سوره و آن

 -13حدید  -12حجرات  -11فتح  -10سوره محمد  -9احزاب  -8نور  -7توبه  -6انفال  -5مائده 
 نصر. -20تحریم  -19طالق  -18جمعه  -17منافقون  -16ممتحنه  -15حشر  -14مجادله 

 هاى ذیل است:هاى مورد اختالف است سورهها و مدنیو آنچه از مکی
 11توحید  -10زلزال  -9بینة  -8قدر  -7مطففین  -6تغابن  -5صف  -4جن  -3رحمان  -2رعد  -1
 معوذتان. -12و 

جتماعی دعوت در البته در فن تفسیر و بحثهاى مربوط به دعوت نبویه و سیر روحی و سیاسی و ا
ل سیره شریفه آن جناب، دانستن اینکه کدام سوره و تحلی صلی اهلل علیه و آلهزمان رسول خدا 

 مکی و کدام مدنی است و تقدیم و تاخیر نزول آیات، دخالت بسیارى دارد.
توانند مورد اعتماد باشند، چون هیچ و روایات، به طورى که دیدید در اثبات این مجهوالت نمی

رض وجود دارد که در نتیجه از یك از مضامین آنها متواتر نیست، عالوه بر اینکه میان آنها تعا
 اند.درجه اعتبار ساقط شده

جویی از قرائن و پس تنها طریق براى تحصیل این غرض، تدبر و دقت در سیاق آیات و بهره
 یم و اهللاامارات داخلی و خارجی است، که ما هم در تفسیر خود از همین راه استفاده کرده

 «المستعان.
 یمدن یتحلیل فضا .2
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را همراه خود دارد و هم مسائل  یدو چندان دارد زیرا هم مسائل مک یمدینه اهمیت یتحلیل صحیح فضا
 نماید.یمطرح م یجدیدي را در حوزه دیندار

است. در این حوزه عناصر  یدر گرو شناخت همه جانبه مسائل درگیر در یک حکومت دین یچنین تحلیل
یو ...ب یو خارج یبران و تا تعامل و ارتباطات داخلران و رهاز فرد و خانواده گرفته تا زمامدا یمختلف

 یآن زمان یمدن یو یا فضا یوجود دارند و کار تحلیل سور مدن از این قبیل یشمار عناصر دیگر
عناصر موجود با هم در ارتباط هستند و هر گونه حرکت صادر شده از  یشود که همگیظرافتش نمودار م

 کند. یرا نیز درگیر میک عنصر همه عناصر دیگر 
که برخی در -های متعدد در اطراف مدینه روستایی کوچک با قبیلهاز لطف نیست که یادآوري کنیم  یخال

دستخوش تحوالت  صلی اهلل علیه و آلهکه پس از مهاجرت پیامبر  -هایی از یهودیان استاختیار گروه
است  ر اعظم صلی اهلل علیه و آلهرک پیامباساسی شده است و پایه گذار یک جامعه مدنی به دستان مبا

که سیر در این تطور، مراحل مختلف توسعه جامعه توحیدی و موضوعات مبتال به آن، و راهکارهای 
های مدنی و فضای نزول آنها دهد. از این رو درک سیر نزول سورهمیتعالی و تکامل آن را نشان 

یِ مرتبط با آن را نشان را نگرنتیجه آینده ئل مختلف جامعه و درضروری است. چرا که سیر مسا
 دهد. می

سازی له در مکه زمینهی وقفه پیامبر صلوات اهلل علیه و آبرای دستیابی به این نظام، سیزده سال تالش ب
ای به تدریج حقیقتی از قوانین شرع فرود آمده است. الزم را صورت داده است و با نزول هر سوره

تواند ما را به و سال نزول و احیاناً شأن نزول میآیات متناسب با فضای نزول مطالعه تدریجی و منظم 
همچنین با مطالعه این شناسی و عناصر مرتبط با آن دو، راهنمایی نماید. شناسی و جامعهمبانی انسان
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و ها و استعدادهایش شناخت توان مطالب و معارف مورد نیاز جامعه را متناسب با توانیسیر و فضا، م
 توان در مسائل زیر دانست:له را میأکرد. دالیل این مس یآن را عملیات
 های پیامبر برای تشکیل جامعه مدنی از همان ابتدای رسالت ایشان بوده است. فضای تالش

 مدینه تداوم فضای مکه است.
  بسیاری از رخدادهای مدینه ریشه های خود را در مکه دوانده است. از این رو عدم درک

 درست از فضای نزول مکه موجب درک ناقصی از فضای مدینه است. 
 ادهایی که در جامعه مدینه اتفاق می افتد، برای فهم مفاهیم مطرح شده شناخت انواع رخد

 ضروری است. 
  الزم است در مطالعه این سوره ها بدانیم که بقای جامعه مدنی توحیدی به محوریت حق

 است، نه اکثریت. و نیز نتیجه گیری در هر سوره غلبه حق بر باطل را نشان می دهد. 
  ها را در بروز توحید امت واحده گرداند.انسانغایت حکومت دیني اینست که 
 رسیده به توحید  یانسان ها یحاضر در حکومت دین یهاانسان یفرض بر این نیست که همگ

نشان از این دارد که خداوند  ینقص و ایراد و آسیب در حکومت دینکامل هستند. پس وجود 
 یگرد آورد و از این رو تدبیر اله واحد یها را در جامعه و امتاراده کرده است که همه انسان

 ها و ایرادات قرار گرفته است.بر رفع و دفع همه این نقص
 به حق بودن آن است و حقانیت آنها بر اساس عقاید شخص و افراد  یحقانیت حکومت دین

  شود.یتعیین نم
 های این بخش استدر نظر داشتن حوادث جامعه از دیگر مهارت. 
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 یمدن یهاغایت تدبر در سوره .3
پیش از مجموعه کتب تدبر در  یزلزال و نصر را در جلدها یهادرباره سوره یمدن یهااز میان سوره

 قرآن صحبت شد. )در حد وسع(
 ی، آشناییاتوضیح داده شد، مقدمه تدبر بین سوره یسور مک یاهمان طور که در مقدمه تدبر بین سوره

ن به ، قبل از وارد شدیاتدبر سوره یبرا یه همین دلیل انتخاب چند سوره مدنباست.  یابا تدبر سوره
ها، روش یو مهارت در بکارگیر یشود. غایت، چراییتوصیه م یدر سور مدن یاتدبر بین سوره یفضا

بیشتر براي کار  یهاتوسعه مهارت یغرض و نیز توان برا یمطالب و سوق یافت به سو یبندنحوه جمع
داشتیم  یااست که در تدبر سوره یهمانند همان مباحث یمدن یهاسوره یبرا یاها در تدبر سورهبا سوره

و  یمجلد ضرورتي بر تفکیک بین سور مکمطرح نمودیم. به همین دلیل در آن  یمک یهاو با سوره
 تشخیص داده نشد.  یمدن

به وجوه مختلف به دلیل  به ما امکان تفصیل یافتن یک حقیقت در سور مختلف یاتدبر بین سوره
مذکور تفصیل شده  یهاغرض در هر یک از سوره یدهد. یعنیمطرح شده را نشان م یاقتضا یگوناگون

 شود.یبودن سوره پررنگ م یو مک ییابیم، به همین دلیل نقش مدنیم
ا ر یاز مسائل مربوط به حکومت دین یدر یک مجموعه سوره، ساختار یاتدبر بین سوره یدر انتها

  مشاهده خواهیم کرد.
 یمدن یاتدبر بین سوره .4

که در قرآن با  یهایسوره شود.یارائه م مسبحاتخانواده سوره  یبررس بادر این کتاب  یاتدبر بین سوره
قرار دارند و شروع آنها با  28و  27شوند هفت سوره هستند. پنج سوره از آن در جزء یتسبیح آغاز م

 یهاباشند به سورهیحدید، حشر، صف، جمعه و تغابن م یهایح است. این پنج سوره که سورهفعل تسب
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نیز جزء مسبحات  -و اسراء  یاعل ییعن -آن دو سوره دیگر را یمسبحات معروف هستند. هر چند برخ
 یاند و تقریباً نزول آنها با ترتیبدر مدینه نازل شده یول این پنج سوره همگاز نظر نز یدهند. ولیقرار م

ویژه بین آنها را  یهماهنگ یها نوعاین سوره یو سیاق ظاهر یوضعیت محتوای 2نزدیك به هم بوده است.
 .دهدینشان م

 ها:مطالعه این سوره یبرا
 را در مطالعه مستقل هر سوره خواهیم داشت.  یابتدا روند واحد -أ

  از هر سوره را ارائه دهیم. یبندکنیم جمعیم یاین مطالعه، سع یدر انتها -ب
این  یکه برا یشود. نظامیرائه ما با رویکرد نظام اسماءاز هر سوره  یهایهمچنین نمودار -ج

مشاهده و با  یها را در قالب طرح کلهمه سوره توانیه شده واحد است و منمودارها در نظر گرفت
 هم مقایسه کرد. 

واحد مورد  یدر ساختار یشود مضامین همگیم یها سعاز این سوره یدر نهایت با ارائه طرح کل -د
یآن را افاده م یاکه ارتباط بین سوره یهر سوره در تبیین وجه حقیقت نقش قرار گرفته و یبررس

 کند، مشخص شود. 
صلی اهلل علیه و های مدنی شخص پیامبر اکرم انیم محوریت در بررسی فضای نزول سورهالزم است بد

ای دارند. بررسی اجتماعی در سور مدنی جایگاه ویژه هایها و حرکتجریانهمچنین  است. آله
ت دهد. شناخهای اجتماعی در جامعه اسالمی را نشان میهای درگیر در سوره، انواع حرکتشخصیت

تاثیر آن شخصیت ها وابسته است. نکته بسیار مهم اینست که  های اجتماعی به شناخت جایگاه وحرکت

                                                           
 شوند.  آغاز ميدو سوره اسراء با آغاز سبحان و سوره اعلي با امر به تسبيح نزديک به اين خانواده سوره هستند. اما مسبحات با فعل سَبَّح يا يُسَبِّحُ 2
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نقش بوده و منظور از جامعه انسان بما هو انسان  ییعن ینقش فرد ،در سراسر این کتاب، منظور از انسان
 انسان است.  یاجتماع

*** 
 شود:یمطالعه کتاب یادآور م یدر پایان موارد زیر را برا

کتاب آمده است. از این  یرابطه با مطالعه اسماء در انتها در یابراي مطالعه بهتر کتاب، ضمیمه -
کر شده شود. زیرا در آن معاني اسماء و ارتباط آنها با هم ذیضمیمه در همه دروس استفاده م

 در تحلیل سوره بسیار نقش دارد.  یاست. توجه به ارتباط معان
رت تحلیل انسان و جامعه بیان شود. تا قد ارتباط اسماء، یتحلیل کلشده  یدر هر درس سع -

ها تقویت و نیز راه یافتن به حوزه درمان آسیب یو اجتماع یفرد یشناسمخاطب از نظر آسیب
 گردد.

بدهد.  یو چه مدن یها چه مکمطالعه سایر سوره یتواند این توان را برایدقت در تحلیل فوق م -
این بدان معناست که ساختار ایجاد نماید.  یس با قرآن با محوریت اسماء الهان یبرا و زمینه را

ین ساختار براي ها انیست. بلکه در این سوره یمدن یهاشود تنها خاص سورهیکه بیان م یاسمائ
در این زمینه به دست  یتواند مهارت بیشتریپیدا کرده و مخاطب م یمخاطب وضوح بیشتر

 آورد. 
از مطالب به صورت تمرین آمده  یهایر و تحلیل خواننده محترم بخشن تفکفعال کرد یبرا -

    دهد. یها قوت خواننده را بسیار گسترش ماست. توجه به این تمرین

 درس اول: سوره مبارکه حدید
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 دوم: سوره مبارکه حشر درس
 مبارکه صف درس سوم: سوره

 چهارم: سوره مبارکه جمعه درس
 درس پنجم: سوره مبارکه تغابن

 ایششم: درس جامع بین سوره درس
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