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  پیش گفتار
ارتبـاط   باره قرآن کریم بحثی در حـوزه اتـصال و    نزدیک هزار سال است که در     

آیات با یکدیگر وجود دارد که از آن با عنوان تناسب آیات و یا علم المناسـبه یـاد                  
 در دو مرحلـه  تـوان  مـی را  سیر تاریخ و تحول این بحث ) 2/211،سیوطی(. شود می

  .بیان کرد
تنها به دنبال پیدا کردن وجه اتصال و ارتبـاط آیـات   در مرحله اول پژوهشگران     

کردن آیات به نحوي از اتـصال     غالباً به دنبال متصل    در این دوره  . به یکدیگر بودند  
  )همان (. تضاد نام گرفته است، تا آنجا که یکی از وجوه اتصال،اند بوده

سیم  تقـ ،انـد  جه مناسـبت در آیـات برشـمرده   جمله مواردي را که به عنوان و    از
  . است... وارتباط بین آیات به لفظی یا ظاهري و همچنین غیر ظاهري و معنوي 

رو بـ ت این علـم بـا عنـوان جدیـدي رو    در مرحله دوم از سیر تاریخی و تحوال    
شود که از آن به  میشویم که تکمیل شده همان بحث قبلی و از نتایج آن شمرده         می

صه این نظریه این اسـت کـه       خال. شود مینظریه وحدت موضوعی درون سوره یاد       
ه هـر سـوره    تا آنجا ک  ، سوره است  ي داراي موضوعی واحد در تمام اجزا      هر سوره 

 مختلفی تشکیل شده و هر کـدام بنـا   يباشد که از اجزا     مانند یک پیکره واحدي می    
 بـه صـورت و شـکلی خـاص بیـان کننـده موضـوع سـوره                  ، که دارند  اي  هبه وظیف 

که هر یک داراي اجزاي مختلفی است کـه در مجمـوع             مانند پیکر انسان     ؛باشند می
 قـرآن کـریم هـر یـک     هـاي  هاین افراد نیز معتقدند سور. سازند مییک کل واحد را   

د توضـیح و تبیـین   داراي موضوعی واحد است و هر دسته از آیات با بیانی در صد        
برخـی از پژوهـشگران از آن بـا عنـوان            )27/،شحاته( .هستندآن موضوع و غرض     

از تـر   ه ظاهر عنوانی زیباتر و جامع که ب کنند  می قرآن یاد    هاي  هار هندسی سور  ساخت
  .باشد میوحدت موضوعی 

آنها در پی کشف . الزم به تذکر است که برخی تقریر دیگري از این نظریه دارند
ین معنا که وظیفه و کارکرد این سوره پس از تحقق آن چیست      ه ا  ب ،ندا  هغرض سور 
سوره نیز در جهت تبیین و تحقـق       اجزايلذا  . ود به همراه دارد    با خ  اي  هو چه نتیج  
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 هـاي    به تفاوت  ،براي توضیح بیشتر  ( )2/440 و 1/17 ،طباطبایی (.این غرض هستند  
  ). و محور در این مقاله مراجعه شودوحدت غرض و موضوع

د و ثمـرات مختلفـی را   ی براي آن فوا ها  هقائلین به نظریه وحدت موضوعی سور     
و آشنایی سریع با    جدید در اعجاز بیانی و اسلوب قرآن       هاي  کشف افق ؛  شمارند می

از  .د وحدت موضـوعی اسـت     ی از جمله فوا   ،ها  و فهرست بندي سوره    مفاهیم قرآن 
فکنی ه ادیگر ثمرات بیرونی این نظریه دفاع از اصول اعتقادي شیعه و مقابله با شبه            

 اي  هي و ارائـه ترجمـ     وحدت موضـوعی در اختالفـات تفـسیر       . باشد میمستشرقان  
هاي جعلی و نیز در تعیین      پیوسته و ساختاري از قرآن و نیز در کشف اسباب نزول          

 تـا آنجـا کـه    ،ده دارد نقش تعیین کنن    در هر سوره   »لرحمن الرحیم  ا بسم اهللا «معناي  
  در.دانند میبرخی توجه به وحدت غرض را از مبانی اصلی و اصول تفسیر صحیح      

 معارف قرآن و بـاز شـدن بـاب تفکـر در     هاي  ییطافت و زیبا یابی به ل   نهایت دست 
  )20/،گر خامه (.سته اقرآن کریم از نتایج این نظری

 هدارد کـ    خاص خود را   هاي  رمول ف ،ها  اهداف و مقاصد سوره     کشف هاي  روش
لبته تام و تمام نیست و ممکن است الزم شود از همه یا برخی از آنها براي کشف              ا  

ـ  سـیزده ها تـا    در برخی کتاب   .ستفاده شود ا   هغرض و موضوع سور    ه  روش بـراي ب
یـات آغـازین و   ، آ ه از آن جمله سیاق سور   .ندا  هدست آوردن هندسه سوره بیان کرد     

الحسناي سـوره   اسماء ،هاي کلیدي سوره ه واژ ، مکی یا مدنی بودن سوره     ،پایانی آن 
  )115/،همان( .ستا  هسورهاي کشف موضوع واحد  ینها برخی از روشا  هک

،  مانند نمـوداري  ، مختلفی وجود دارد   هاي  براي بیان و نمایش نقشه سوره سبک      
  )245/،همان (. استداللی و درختی،گزارشی

هـا   له وحدت موضوعی سـوره ئاي است از نگاه موجود به مس ه خالص این تقریباً 
  .ستا هواقع شد که چندي است بین قرآن پژوهان مطرح و مورد تحقیق

د و  یفوادیگر،   و برخی    ،مبانیاز آنها   نظریه وارد شده که برخی       بر این    یینقدها
ها اکثـر ایـن نقـد        هکـ   در حـالی   ،سـت ا  هثمرات این نظریه را مورد خدشه قرار داد       

 البته نقد ایـن     .ست به جاي نقد واقعی    ا   هها و طرد نظری   هاي مختلفی از استبعاد    بیان
  . طلبد مینقد خود مجال دیگري 
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 که در رابطه با ارتباط آیات با یکدیگر وجود داشت مطرح     اي هتا اینجا دو مرحل   
تر   این تمام مطلب نباشد و بتوان این نظریه را در ابعاد وسیعرسد می اما به نظر  ،شد

  .از آنچه تا کنون مطرح شده بسط و گسترش داد تري کامل و
اي  این است که هر سـوره دار ،شود میآنچه در این نوشتار تبیین و توضیح داده    

 هـا بـیش از یـک موضـوع را در خـود جـا       هاي مختلفی است و این هندسه    ههندس
گی خـود را حفـظ       یکپـارچ  اینکـه وحـدت و      در واقع هر سوره عالوه بـر       .ندا  هداد
 داراي محورها و اهداف و مقاصد متعـددي اسـت کـه هـر یـک در طـول                  ،کند  می

 یعنی هـر  ؛اهد بوددیگري وجود دارند و هر کدام مانع از ظهور و بروز دیگري نخو 
که داراي یـک صـورت نمـایش یافتـه          است  سوره نه مانند یک شکل روي صفحه        

زوایـاي    مختلـف از هـاي  که داراي صـورت  بلکه مانند یک حجمی است      باشد،    می
 هـر .  موضوع محوري آن مخصوص به خود است    ،ز هر طرف  ا   هباشد ک  میمختلف  

ین موضـوعات حـاکم     ا  ه هم تصال و هماهنگی بین   ا   هچند در مجموع باید یک وج     
کنون بیـان و     وحدتی است که در وحدت موضوعی تا        اما این وحدت غیر از     ،باشد

  .کنیم می قرآن تعبیر هاي هست که ما از آن به هندسه چند وجهی سورا  هتبیین شد
  

  هاي قرآن ساختار چند وجهی سوره
 هـا و  داراي جلـوه یک حقایقی غیبی و ملکوتی هـستند کـه         قرآن هر  هاي  هسور

 و زمینـی  هـا در زمـان    از این جلوه کدامهر   باشند و   می متعدد و مختلفی     هاي  هچهر
  .قرآن را تا ابد حفظ خواهند کردتازگی  ی خواهند شد و جاودانگی ویخاص رونما

ها و    گرایش ،ی از صدر اسالم تا کنون     هاي قرآن  در طول تاریخ تفسیر و پژوهش     
  وهـا  ه ر این بدین معناست که همان سو      .ستا   هوجود آمد ه  بالوان مختلف تفسیري    

 ،کند می مفسر بعدي عرفانی معنا ، اجتماعی معنا کرده بودآیاتی که مفسر قبلی صرفاً    
یه دارد و هـر مفـسري بنـا بـه     آ  هنفسی با  همفسر بعدي در حیطه معرفت النفس نگا     

الفاتی کـه   دهند که با تمام اخت     می از یک آیه تفسیرهاي متفاوتی ارائه        ،گرایش خود 
. نـد ا ه هیچ کدام از جاده مستقیم اصول اصلی تفسیر خارج نـشد   ،در این مسیر دارند   

همین ظواهر و قواعد و قوانین مفاهمه عرفی و زبان و ادبیات عـرب               ) 15/،دبؤم(
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 ...سیع اجتماع و سیاست وخـانواده و       و هاي  ه بلند عرفان تا دامن    هاي  هز قل ا   هک است
ها و ظرفیت    مندياین نیست مگر توان    ست و ا   همغان آورد را   هیک متن واحد ب    را از 

ظرفیـت   مـا از ایـن توانمنـدي و   . وجـود دارد اي که در این متن مقدس      هفوق العاد 
   یـات قـرآن   آ  هین معنا که ا  ب ،کنیم  میعدي بودن آیات قرآن کریم یاد       عظیم به چند ب

  مفاهیم و، مختلففکري ها و شرایط روحی و  مختلف در زمان هاي  د با نگاه  توان  می
طـور نیـست کـه      ایـن .  مختلفی را در اختیار مخاطبان خود قـرار دهـد        هاي  هدایت

هان اسـالم بـه   تالش اندیشمندان گذشته ج لهی باا  هجواهرات این گنجین گوهرها و 
 گذشتگان حرفی براي گفـتن نداشـته   هاي هامروز دیگر جز گفت  پایان رسیده باشد و   

وره به عنوان یک واحد حقیقی کـه بـا حکمـت الهـی              همین معنا براي هر س     .باشد
ز زوایـاي مختلـف داراي      ا   هها هم بـا نگـا      سوره .ست نیز صادق است   ا   همرتب شد 

 قـرآن یـاد   هاي ه متفاوتی است که ما از آن به ساختار چند وجهی سور          هاي  صورت
  .کنیم می

ظاهر : دعد دار دو جنبه و ب  ، است ءشی  گفت توان  میهر شیئی از اشیاء عالم که       
شود و باطن و حقیقت  میجسم  ز آن تعبیر به جسد وا  ه است کءو صورت آن شی 
بـشر بیـان    این یک اصل قرآنی است که خداونـد بـراي  . باشد میکه غیب آن شیء   

ها و زمـین غیـب دارنـد و غیـب آنهـا بـراي                فرماید آسمان  میخداوند   .است کرده
  ؛خداست

شـهود   غیـب و  و )123/هـود ()لْأَرضِ و إِلَیهِ یرْجع الْأَمرُ کُلُّه  و لِلَّهِ غَیب السماواتِ و ا     (
  .گردد عالم همگی به خدا برمی

آنهـا بـه   . دارد که غیـب اشـیاء نـزد اوسـت     میقرآن کریم در جاي دیگري بیان  
قیقت  از غیب و ح   ،ظاهر اشیاء  ی نزد خداوند است و    یها گنجینه ها و  خزینهصورت  

  ؛ه استاز آن نازل شده و به وجود آمدو آنها سرچشمه شده 
)إِنْ مِنْ شَی ما نُنَزِّلُه ا و و نا خَزائِنُهلُومءٍ إِالَّ عِنْدعرٍ م21/حجر()الَّ بِقَد (  

  ».کنیم را به میزان معلومی نازل می مگر اینکه نزد ما خزائنی دارد و ما آن هیچ چیزي نیست«
  .آیات است غرراین آیه به تعبیر عالمه طباطبایی از 
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 اول اینکه سیاق آیـه داللـت بـر    :در توضیح این آیه به چند نکته باید توجه کرد    
 ، باشـد ءدارد و هیچ شیئی نیست که مصداق شـی       شیاءا  هعمومیت آن نسبت به هم    

  .ز منظر قرآن کلی علی االطالق استه اپس این قضی. ولی از این قاعده خارج باشد
ز آن به ا  هباال قرار دارد ک نزد خداوند در مقامی واال و ینکه حقیقت اشیاءنکته دوم ا
 از خدا شکوه خود را مستقیماً  مقامی که عظمت و؛ستا  ههی تعبیر شدلمقام عندال
 آن نیز ثابت و دائمی ،الیتغیر است  و همان طور که خداوند ثابت وکند میدریافت 

   )96/نحل()اقما عِنْدکُم ینْفَد وما عِنْد اللَّهِ ب( ؛است
 یعنی هر   ؛ نه خزینه  ،نکته سوم اینکه خداوند از غیب اشیاء تعبیر به خزائن کرده          

یـک حقیقـت بـسیط ذو      یعنی  ؛   در مقام غیب نزد خداوند داراي خزائن است        ءشی
 ، ماده و عوالم پایین را نداردهاي نجا مقامی است که محدودیتآ  ه چرا ک،ابعاد است
 لکن در عین حال وحدت ، داراي جهات مختلف باشددتوان می ء یک شیاز این رو

  .کند میخود را نیز حفظ 
  و توانـد در عـین بـساطت        مـی براي فهم بهتر این معنا که چگونـه یـک شـیء             

 به نفس انـسان مثـال      توان  می ،مور مختلف داشته باشد   ا  ه جامعیتی نسبت ب   ،وحدت
 ،ر عین ایـن بـساطت      اما د  ؛ یعنی مرکب از اجزا نیست     ،نفس انسان بسیط است   . زد

به تعبیري داراي قواي متعددي  .هاي متفاوتی دارد مختلف و شئون و کارکردجهات
 ،کنـد   مـی  در حین دیـدن تفکـر هـم          ؛ بینا نیز هست   ،که شنواست  در عین این   ؛است

 نفـس داراي  از این رو ،...د درك کند و   توان  میحساسات و محسوسات مختلفی را      ا  
 امـا بـا ایـن حـال وحـدت خـود را از دسـت        ،شئون و کارکردهاي مختلف اسـت   

 در عـین  ء که چطور یک شـی     کند  میین معنا   ا   هرا متوج  ما توجه به نفس     .دهد  مین
  . جهات و شئون مختلفی دارد،اینکه واحد است

 نور سفید تـا قبـل از اینکـه وارد      .باشد  می نور   ،مل است أمثال دیگري که قابل ت    
رنگ بعـد از منـشور بـه هفـت رنـگ       ولی همین نور تک  ،منشور شود واحد است   

 امـا ظهـور   ، این هفت رنگ قبل از این هم در نـور حـضور داشـت             .شود میتبدیل  
نـور سـفید خزینـه و    . یـن نورهـا بـوده و هـست    ا   هنداشت و نور سفید جامع همـ      

ر از ابزاري براي محدود  ین نورها که بعد از عبو     ا  هجایگاهی است براي اجتماع هم    
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نور . ندا ه از یکدیگر تفکیک شده و حد وجود خود را باز یافت،هادار کردن آن  و اندازه 
ن نورها به صورت جامع  آ هقبل از تقدیر و تحدید حضور بسیط نسبت به هم       سفید  
 بـه مجموعیـت و ترکیـب و    ،بعد از تقدیر و مشخص شدن جامعیت آن       اما ،داشت

  .افتراق تبدیل شد
تـرین اشـیاء از ایـن      بـزرگ  دقرآن کریم به عنوان یکی از مصادیق شیء و شـای          

 ؛ غیبـی دارد وشـهودي     ؛قرآن نیز ظاهري دارد و باطنی     .  نیست انساسی مستث ا  هقاعد
 سـوره  21ین حقیقت باطن و غیب بنا به شـهادت آیـه   ه احقیقتی دارد و صورتی ک 
فرماید قرآن کریم در ام الکتـاب      میدر جاي دیگر خداوند     . حجر نزد خداوند است   

  )4/زخرف()لَدینا لَعلِی حکیم أُم الْکِتابِ  ه فیو إِنَّ( ؛باشد می
 ؛ اول اینکه نزد خداست: داراي سه ویژگی است»م الکتابا «، هین آیه ابا توجه ب 

  .باشد میاهللا را دارا  یعنی همان مقام بلند عنداهللا یا لدي) لدینا(
ز ا   هسـت کـ   قـدر واال و باال      جایگاهش آن  ، است »علی «دوم اینکه بلند مرتبه و    

. ن دست یابـد   آ  هد ب توان  میدسترس عقول بشري به دور است و عقل هیچ انسانی ن          
را   آن ،دهـد  براي ما مایه هدایت و رحمت قـرار        را   خداوند متعال براي اینکه قرآن    

به لباس عربی مبین آراست تا به چشم عقل تیزبین بشر در آید و فکر انسان بتوانـد        
 )رَبِیـا لَعلَّکُـم تَعقِلُـون   إِنَّـا جعلْنـاه قرآنـاً ع   (؛هرمنـد گـردد   با آن انس بگیـرد و از آن ب        

   )3/فرزخ(
 به صورت متنی خواندنی به زبان عربی نازل کردیم تا در خور تفکـر در        )حقیقت قرآن (را   ما آن «

  ».را بیابد فکر بشر توان فهم و بررسی آن آید و
 یعنـی  ؛کـم اسـت   ایـن اسـت کـه حکـیم و مح      »ام الکتـاب  « خصوصیت سـوم  

حکام و بـه هـم    بلکه در کمال اِ،غیر منسجم نیست  پراکنده و  اجزاي از   اي  همجموع
  .پیچیدگی و به هم تنیدگی است

چنـد    هر،این معناي از حکیم غیر از حکیمانه و عاقالنه بودن قرآن حکیم است    
راغـب اصـفهانی حکمـت را بـه معنـی      . گردد می نیز به نحوي به همین معنا باز   آن
دانـسته کـه بـا همـین        ) 249/راغـب، ( »االحکام عرفۀ االشیاء و ایجادها علی غایۀ     م«

بـاره خـود سـخن از     کـریم در به هر حال قرآن  .ی که گفته شد همخوانی دارد     یمعنا
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ین قرآن موجـود  ه امقامی دارد که بسیار رفیع و در عین حال بسیط و واحد است ک 
  .در بین ما بازتاب و نازل شده همان قرآن است
حکام و حکمت کـرده و در مرتبـه   اِ  هقرآن کریم در سوره هود خود را متصف ب   

کِتَاب أُحکِمت ءایاتُـه  ( ؛کند می مقامی به عنوان مقام تفصیل براي خود معرفی   ،بعدي
کِیمٍ خَبِیر       ثمنْ حمِن لَّد لَتحکام و تفـصیل   معتقد است اِطباطباییعالمه . )1/هود() فُص

ـ ،ه هر دو مقامات معنا و مضمون آیات اسـت        در این آی   لفـاظ و عبـارات قـرآن    ا  ه ن
 تحفـظ وحـدت در امـور    ، ایشان بازگشت معانی متکثره را به معنـایی واحـد     .کریم

  ؛داند میمختلفه 
 خواهد بود ی به یک اصل واحد برگردد، آن اصل واحد اصلي بسیاریاگر معان«

 خواهد بود که در عین ی اصل جدا از هم،يها  آن فصلیمحفوظ در میان تمام
آید، و اگر آن  یواحد بودنش اگر شکافته شود به صورت همان تفاصیل در م

این واقعیات   گردد، و همه یتفاصیل فشرده شود به صورت همان اصل واحد بر م
  )10/136طباطبایی،(» . در آن نیستیروشن است و هیچ شک

 اي هینکه مجموعا  ه ن،داردحقیقت قرآن همه حقایق را به صورت جامع در خود     
عیـت یعنـی   جام.  چرا که فرق اسـت بـین جامعیـت و مجموعیـت            ،باشد از حقایق  

هی و کثـرت آن  لوحدت حقیقی مربوط به مقام بلند لدي ال        ؛وحدت در عین کثرت   
فلـسفی را در     ــ   مربوط به نزول الی الناس است و خداوند مطالـب عمیـق عرفـانی             

ءٍ إِالَّ عِنْدنا خَزائِنُـه و مـا نُنَزِّلُـه االَّ       و إِنْ مِنْ شَی   (؛است  هساده بیان کرد   جامع و عبارتی  
  )21/حجر()بِقَدرٍ معلُوم
  : فرمایند می ذیل این آیه طباطباییعالمه 

این خزائن از این جهت متعددند که بعضی فوق بعض دیگرند و عالی محدود به «
دیت از خصوصیات این نشئه محدو. اي ندارند دانی نیست و هیچ محدود کننده

را   چون که خداوند آن،یعنی دنیاست و این خزائن همگی فوق عالم شهود هستند
ما عِنْدکُم ینْفَد وما عِنْد (است و خود فرموده که   توصیف کرده»عندنا«با وصف 

اشیاء این   که  در حالی،غیر متغیرند  پس این خزائن ثابت و،)96/نحل()اللَّهِ باق
  )14/112، طباطبایی (».عالم متغیر و فانی و غیر ثابت هستند
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  مبین و قرآن حکیم اتحاد بین عربی
داراي مقـامی حکـیم    کریم نزد خداوند  این بود که قرآن،آنچه تا اینجا گفته شد 

در آن  سـت و ا  هبر زبان آن حضرت جاري شد     9ز مسیر قلب نبی اکرم    ه ا است ک 
  .ستا  هحقایق را تفصیل و توضیح داد

ین الفاظ و کلمـاتی کـه مـا در خـدمت آن             ا   هپردازیم ک  میین مطلب   ا   هاکنون ب 
 و لوح محفوظ بوده و جز نازل شـدن  »ام الکتاب« همان چیزي است که در   ،هستیم

تصال و یگانگی این دو را ا  ه در واقع قرآن اصرار دارد ک .تفاوت دیگري با آن ندارد    
  .به ما بفهماند

 و »عربی مبـین «آیات آغازین سوره زخرف به وحدت بین     ذیل   طباطباییعالمه  
   :فرمایند ایشان می. اشاره دارند »ام الکتاب«

کرد تأکید نموده و  یه قبلی بیان میآآنچه را که ) انه فی ام الکتاب(این جمله «
سازد و آن این بود که قرآن کریم در موطن اصیلش ما فوق تعقل  روشن می
لوح  »ام الکتاب«گردد و مراد از   به کتاب بر می»انّه«ضمیر در . عقول است

 )فِی لَوحٍ محفُوظٍ*بلْ هو قُرْآنٌ مجِید(یه آ   همچنان که،محفوظ است

 ،و اگر لوح محفوظ را ام الکتاب نامیده. ن تصریح دارد آ  به)21-22/بروج(
، ییطباطبا( ».بدین جهت است که لوح محفوظ ریشه تمامی کتب آسمانی است

18/84(  
   :فرماید میدر ادامه 
 صرفاً به منظور ، کرد»لدینا« و »ام الکتاب«و اگر کلمه قرآن را مقید به قید «

  )همان (».احتراز  توضیح است نه
ام « به وحدت بین این قرآن و قرآن موجود در طباطباییاز مواردي که عالمه 

کِتَاب (؛د استول هوا  ه در توضیح معناي کتاب در آی،کند می تصریح »الکتاب
اتُهآی تکِمکه معتقد است این کتاب مقروء با آن کتابی که در لوح )1/هود()...أُح

 )15/135 ،طباطبایی (.ویلأ اتحاد تنزیل و ت؛ متحد است،محفوظ است
در سوره واقعه نیز خداوند اصرار دارد که به مخاطب بفهماند قرآن کریم با 

ال *فِی کِتَابٍ مکْنُونٍ*إِنَّه لَقُرْآنٌ کَرِیم(؛تحاد داردصلی خود اتصال و اا ه اصل و خزین
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مقتضاي این آیات این  )77-80/واقعه()نْزِیلٌ مِنْ ربِّ الْعالَمِینتَ*یمسه إِال الْمطَهرُونَ
ین قرآن تنزل داده کتاب مکنون الهی است و در عین حال متحد با آن  ا هاست ک

بوده و دیگر  ینکه قبالًا ه  ن،م اکنون در کتاب مکنون استین قرآن ها ه  چرا ک،بوده
یم و یا دو را از کتاب مکنون خارج کر فرمود ما آن می اگر .ست ا هاز آن خارج شد

کرد که قرآن  میه را القا  این شبه،برد میکار ه ب و کتاب مکنون باره قرآننوع فعل در
  .ن دیگر ارتباطی ندارداند و اآل هکریم با قرآن مکنون ارتباطی قبلی داشت

همـین الفـاظ و کلمـاتی     بـه  »انـه «ر این آیات این است کـه ضـمیر      نکته دوم د  
ین معنا که کتاب الهـی و آیـات   ا ه  ب ،بازگشت دارند که در قرآن کریم موجود است       

  پنهانی قرآنهاي ه از چهراي ه جمله بعدي چهر.ستا ه  قرآنی با کرامت و کریمان،آن
 در عمقی دست نیافتنی و مکنون است کـه جـز   ؛ که ظاهر نیستکند میی را رونمای 

 این پرده کنار ،»مطهرون« رسید و جز با دست توان مین نآ ه به براق طهارت به بارگا
چند از مکنونـات   ترین بشارت است براي ما که هر نخواهد رفت و این خود بزرگ 

  هو ملکوتی نازل شـد    کلمات از همان سرچشمه زالل       و  اما این الفاظ   ،خبریم آن بی 
  . ستا ه جاي دادیادي صفات و خصوصیات آن مقام را در خود ست و تا حدود زا

حال که با کمک بیانات عالمه طباطبایی اتحاد بین این قرآن و حقیقت موجـود                
ین نکته الزم اسـت کـه حقیقـت اشـیاء در مقـام      ه ا توجه ب ، ثابت شد  در ام الکتاب  

د در خود معانی مختلفـی  توان می یک معنا ،یستعنداللهی تک جهتی و یک بعدي ن    
 بلکـه یـک   ،ین معنا که در عین اینکه یکی است چند تا باشد          ه ا  نه ب  ؛داشته باشد را  

  .سته اتري را جاي داد معناي بلند است که در طول خود مطالب و معانی کوچک
دلیل چند بعدي بودن حقیقت قرآن همان دلیل جامعیـت و کلیـت مفارقـات و                

 .ود و منحصر در حدود ماده نیـستند عقول و مجردات حقایقی محد   .  است مجردات
 ،تـري پیـدا کننـد       یعنـی وجـود کامـل      ،تر شوند  ه اشیاء شدید  از نظر وجودي هر چ    

 :شـود  مـی  گفتـه    »الحقیقـۀ بسیط  «باره  ، تا آنجا که در    شود میجامعیت آنها نیز بیشتر     
 )6/110 االسفار االربعه،  ،تالهینصدر الم  (»بسیط الحقیقۀ کل االشیاء و لیس بشی منها       «

  هـر چنـد    .را در خـود دارد     شیاءا  ه   هم ،که خداوند متعال است   یعنی بسیط حقیقی    
ـ ، اما در باب مجـردات  ستا ه بسیط الحقیقه در فلسفه تنها به خداوند اطالق شد       ه ب
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 تفـسیر القـرآن     ،صدر المتـالهین  ( .کنند  می جامعیت پیدا    ، که بساطت دارند   اي  هندازا  
 تعبیـر بـه ذو   ،ما از این جامعیت در خصوص حقیقت مجرده قرآن        )6/107 ،  ریمالک

و بنا بر اتحاد بین ظاهر و باطن قرآن کـه در            مای  هابعاد بودن و ذو وجوه بودن نمود      
 .گـردد  می ذو وجوه بودن براي ظاهر کلمات نیز اثبات          ،ثبات رسید  ا  همطالب قبلی ب  

ـ      این اتحاد به معنی عینیت نیست و ما ن         ثبـات  ا ه یز براي اثبات ادعاي خود نیـازي ب
 ،نچه در ایـن اسـتدالل جنبـه کلیـدي دارد    آ ه  بلک،عینیت ظاهر و باطن قرآن نداریم     

تجلی صفات قرآن مکنون در قرآن مقروء و ظاهر است که با اثبات اتحاد و ارتبـاط     
  نـزول ،به فرموده حـضرت آیـت اهللا جـوادي     . شود  میبین این دو مدعاي ما اثبات       

ـ     ،قرآن به نحو تجلی است نه تجافی        ه اسـت نـه طنـاب انداختـه     قرآن حبـل آویخت
 این شاخه با اصـل و       ،هم اکنون که ما در خدمت قرآن هستیم       ) 37/،جوادي آملی   (

  .گیرد  میریشه خود در ارتباط است و از آن نور و حیات 
  
  خر استدالل آ حلقه

روشن شد و اتحـاد و  وت آن ملک اکنون که ذو ابعاد بودن قرآن در مقام باطن و       
 به بیان این نکته ،زمینی و آن قرآن ملکوتی تبیین شد بین این قرآناتصال و وحدت 

 ایـن  ،پردازیم که همان طور که حقیقت قرآن چند بعدي و چنـد وجهـی اسـت                می
مـا از یـک طـرف     . ها نیز چند بعدي و ذو وجـوه هـستند          جمالت و آیات و سوره    

 سـوره را قـائلیم و از نظریـه هندسـه دار بـودن      اجـزاي اتصال و ارتباط شدید بین      
ها شرح متنـی   رهاز جهت دیگر معتقدیم الفاظ سو      اما   ،کنیم  می قرآن دفاع    هاي  هسور

ن مقام وقتی بخواهد در لباس لفظ براي اهل زمین     آ  هک  چرا ،بسیط و ذو ابعاد است    
 هـدف و     چنین نیست که تنها یک صورت داشته باشد و تنهـا بـه یـک               ،ظهور کند 

تواند چنـد محـور داشـته باشـد کـه            میز قرآن کریم    ا   ههر سور . مقصود منجر شود  
گیـرد و سـاختاري    مـی یات نظم و نسق خاص به خود        آ  ه هم ،براساس هر محوري  

 قائل شد که هر سوره توان میاین اساس   بر. متفاوت از شکل قبلی پیدا خواهد کرد      
  .ی نه یک وجه،داراي یک ساختار چند وجهی است
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د ساختارهاي متفـاوتی  توان میالگوهاي مختلف   ز منظرها و بر اساس    ا  ههر سور 
 آن چنـان    ه گفت یک آیه در یـک سـور        توان  می حتی   ،را از خود به نمایش بگذارد     

نقش کلیدي دارد که با معانی مختلف خود ساختارهاي متفاوتی را از کل سوره بـه           
  .ما نشان بدهد

سی این نظریه در دو سوره حـشر و حدیـد          ر بر  آینده به  بخشبه فضل الهی در     
 قرآن را در ایـن دو       هاي  هپردازیم و به طور واضح چند بعدي بودن هندسه سور          می

  .گذاریم میسوره به نمایش 
ـ           ه ا از آنجا ک   ن دسـت  آ  هین نظریه قائل قبلی نداشته یا حداقل راقم این سطور ب

نظران در این زمینه قابل       صاحب دیدگاه، از این رو     )البته بعد از فحص   (است     هنیافت
کسانی که نظریه وحدت     گفت   توان  می لکن به طور کلی      .ستا  هنقد و بررسی نبود   

هـا را   ه طریق اولی هندسه چند وجهی سـوره  ب،ندا هها را قبول نکرد    موضوعی سوره 
 ،هـا  سـوره  اما در بین قائلین به وحدت موضوعی و ساختار هندسی      .اند  فتهنیز نپذیر 
را بپذیرند و گروهـی   ن آ هنگاه مثبت داشت ارتقاي آن      هت گروهی نسبت ب   ممکن اس 

  .را تکلف بی فایده بدانند آن
  

  ها اعجاز قرآن در پرتو ساختار چند وجهی سوره
عجاز قرآن کریم که ا  ه کمیکن  میین مطلب اشاره    ه ا این نظریه تنها ب    باره نتایج در

 در پرتـو  ،برجاسـت  الم تا امروز پـا با تحدي قرآن در آوردن همانند آن از صدر اس   
یـن معنـا   ه اقرآن کریم همه را ب. این نظریه بیشتر و بهتر قابل تبیین و دریافت است       

  که چطور ممکن است شخصی مکتب نرفته در محیط به دور از علم       کند  میدعوت  
روز حجاز متنی را بیاورد که مانند یک بنـاي چنـد وجهـی داراي ابعـاد لفظـی                    آن

ز وجـوهش پاسـخی باشـد بـه مـشکلی از            ا  هد و در عین حال هر وج      مختلفی باش 
مبـادا بگویـد    مسائل و مشکالت بشر در طول سالیان دراز حیات زمینـی انـسان تـا     

  !؟ستا  هخداوند مرا بدون راهنما و برنامه زندگی رها کرد
 چـه رسـد   ،از طرف دیگر اعجاز بالغی قرآن براي اهل فن امري دشـوار اسـت   

.  تا چه رسد به نکات ظریف بالغی و ادبـی         ،ندا  هبی بیگان از زبان عر     همردم عادي ک  
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 ،لهئر بستر یک سوره و تفکـر در ایـن مـس   اما با مطرح کردن ساختارهاي مختلف د     
  .درك و دریافت اعجاز قرآن امري فراگیرتر خواهد شد

 ،گوشت و پوست خود لمس کننـد  خواهند خود اعجاز قرآن را با     کسانی که می  
ند سوار بر کـشتی تـدبر و تفکـر در آیـات شـده و در دریـاي             توان  مییق  از این طر  

یابنـد   را بیش از پیش در قرآنهاي یی کریم سیر و سیاحت کنند و زیبا      کران قرآن  بی
  . کریم نزدیک شوندو از این طریق به باطن شگفت انگیز قرآن

  
  ها با بطون قرآن ارتباط ساختار چند وجهی سوره

یـن سـاختار چنـد وجهـی     ا  هاي برخی ایجاد شـود کـ  ممکن است این گمان بر    
 همان بطون مختلف بـراي آیـات قـرآن اسـت کـه در روایـات اهـل بیـت          ها  سوره

قرآن کـریم داراي  . نیستست و مطلب جدیدي     ا   هن اشاره شد   آ  هب) 1/46 ،بحرانی(
ز قرآن تـا هفـت      ا   ه هر آی  ،طهارا  هظاهر و باطنی است که بنا به روایات نبوي و ائم          

  ؟ین همان چند وجهی بودن آیات نیست آیا ا.طن و حتی تا هفتاد بطن داردب
 هبطـن را دربـار     این روایات ظهر و    اوالً. الزاماً چنین نیست  در پاسخ باید گفت     

ـ  ا  هبـاره سـور   حال آنکه بحث مـا در  ،است   هیات اثبات نمود  آ   ثانیـاً . یـات آ  هسـت ن
الت مختلفی بـراي یـک سـوره        تأویالت و بطون مختلف آیات منجر به ظهور تأوی        

 ، و همین مباحثی که دربارة شکل و ساختار ظاهر آیات قرآن مطـرح اسـت          شود  می
ین صـورت کـه     ا  ه ب ، دربارة صورت و حقیقت باطنی قرآن نیز مطرح باشد         دتوان  می

 نیز داراي ساختاري چند پهلو و ذو ابعاد است که در هر بعدي از آن       ها  سورهباطن  
لکـن بحـث    . ن متجلی خواهـد کـرد     آ  هل را براي دریافت کنند    حقیقتی جامع و کام   
ام عینیـت و خـارج    مقام لفظ خارج نشده و بـه مقـ        ها از   سورهساختار چند وجهی    

رسـد   مین) 3/45 ،طباطبایی (دانند میویل آیات را عینیت خارجی أبراي کسانی که ت  
نیـز از   ) 3/26،معرفـت ( داننـد   مـی ی غیر لفظی    یمعنا ویل را أو همچنین کسانی که ت    

  هساختار لفظی سور چرا که هندسه سوره مربوط به ،باشند میین بحث خارج ا  هریدا
 چـرا  ، نه حقیقت و باطن قرآن، متفاوت استهاي ها و صورت  است که داراي جنبه   

  .ز این جهت مطلب جدیدي نیستا  هک
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ـ  « :فرمایـد   مـی  شده، ایشان نقل  7به عالوه در روایتی که از امام باقر        رآن ان للق
براي قرآن عالوه  یعنی )1/29فیض کاشانی،(» .بطناً و للبطن بطناً و ظهراً و للظهر ظهراً

 ي هم وجود دارد که به صورت تو در تو نسبت به    د ظاهرهاي متعد  ،بر بطون متعدد  
  .وجود دارند که نسبت نزدیکی به مباحث گفته شده دارد  قرآنهاي هآیات و سور

 مانند اتحـاد  ، هندسه چند وجهی گذشت هاي  فرض اما مطالبی که به عنوان پیش     
 ایـن    ه کـ  شـود   نمـی  باعث   ،ویل و تنزیل  اط ظاهر و باطن و همچنین اتحاد تأ       و ارتب 

 باطن قرآن. ظاهر آیات خارج شود و تنها مربوط به باطن قرآن گردد         بحث از دایره    
 ، عادي دور اسـت قابـل تحقیـق و ارائـه نیـست             هاي  رس عموم انسان  چون از دست  

 از ایـن بابـت   کلمات قـرآن  اما ظواهر. ند دلیل عقلی بر وجود آن داشته باشیم    هرچ
و   وجـود محورهـا    .تصدیق واقع شود   بوده و قابلیت این را دارد که مورد          تر روشن

 قابلیت به تصویر کشیده شـدن     ها،  هو هندسه گونه در آیات و سور      اغراض مختلف   
قص و خامی مخصوص خود را دارد که بدیعی نوا  البته مانند هر کار تازه و    ،را دارد 

  .اقل خواهد رسید ان شاءاهللانظران به حد و دقت صاحبتأمل با گذشت زمان و با 
  

   موضوع و محورض،هاي وحدت غر تفاوت
 تفاوتی اسـت کـه   ،یکی از مسائلی که در حاشیه به عنوان تذکر باید مطرح شود 

ـ .وجـود دارد در تعبیرات قرآن پژوهان معاصر از نظریه وحدت موضـوعی            یـن  ه ا ب
 ماننـد عالمـه   اي هعـد . ه اسـت صورت که عناوین مختلفی در این زمینه مطرح شـد     

 در پی کشف غرض و مقصد سوره بوده و قائل به وحدت غـرض بـراي               طباطبایی
در کنار این تعبیر افـرادي ماننـد محمـود          ) 2/440؛1/19 طباطبایی،(. باشند  میسوره  

 و در صـدد کـشف موضـوع         کنند  می یاد   شحاته از عبارت وحدت موضوعی سوره     
 محمـد محمـد مـدنی از جـان و روح سـوره سـخن                )27 /،شـحاته ( .سوره هستند 

ه  سیاق سـور ،سته اعنوان دیگري که در این زمینه به کار رفت    )5/،مدنی  (. گوید  می
سـید  . ( است سید قطب به کرات استفاده شده»فی ظالل القرآن  «ست که در تفسیر     ا

 سـید  »مـن هـدي القـرآن   «عنوان دیگر که در تفسیر  ...) و 99،  65،  34،  1/27 ،قطب
، مدرسی(. سته اطار عام یا زمینه کلی سورا   ه،از آن استفاده شد محمد تقی مدرسی



 

 

194 

ال 
  س

 
انز

پ
هم

د
/ 

اره
شم

58/
ان

بست
تا

13
88

 

برخـی دیگـر عنـاوینی ماننـد سـیماي سـوره را             ) ...و 497،  1/91من هدي القـرآن،   
 ،ن زمینه مختلـف اسـت     در مجموع تعابیر در ای    ...) و 2/9؛1/15،قرائتی (.ندا  هبرگزید

ـ           تفاوت چندانی با   رسد  میاما به نظر      شان دادن هم نداشته باشند و همه در صـدد ن
  .باشند میتصویر واحد و متصلی از سوره 

  
  هاي قرآن هاي به دست آوردن هندسه چند وجهی سوره روش

 روشمند بـودن مـسیر دسـت یـابی بـه       ،در هر تحقیقی عالوه بر محتواي علمی      
 امـروزه بیـشترین    .گـذار اسـت   ثیرأایج علمی نیز نیاز بسیار مهم و ت       محصوالت و نت  

یـابی بـه     روشمند بودن و چگونگی روش دسـت         هاي مقاالت علمی مربوط به    نقد
 روش شناختی نیازمند    ظود از لحا  روش رسیدن به هندسه سوره نیز خ      . نتایج است 

  .نقد و بررسی بیشتر است
 قـرآن از  هاي هسورابعاد مختلف  دست آوردن هندسه چند وجهی وه  ما براي ب  

  .ایم هلیفی نامگذاري کردأآنها را به کشفی و ت صطالحاًا  ه ککنیم میدو روش استفاده 
  
  روش کشفی) الف

متفـاوتی کـه در یـک        و محورهاي متعدد و    ها در این روش براي کشف غرض     
  : باید مراحل و راهکارهاي زیر اجرا شود،سوره وجود دارد

 ؛یاتآ  هجدا کردن آنها از دیگر دست متصل و  مرتبط و   کامالً فصل بندي آیات  . 1
 شـدن در  تغییر لحن و بیـان آیـات و نیـز وارد   آیات، معیار و مالك در فصل بندي       
هر جا ایـن تغییـر بـراي        .باشد  میارتباط با آیات قبلی      موضوع جدید و به ظاهر بی     

دي در محتـواي سـوره   د سرفصل جدیتوان می ،ارتباط و یا کم ارتباط باشد      مفسر بی 
از . بیـان کنـد   سـوره  اجزايرا با دیگر  آن اتصال و ارتباط  هنحومفسر باید که باشد  

تـصالی آیـات را    ا ه وجو،ز محتواي آیات داردا  ه  طرف دیگر هر مفسر با برداشتی ک      
  .دهد میندي خاصی را ارائه بیند و فصل ب متفاوت از دیگري می

 منفـرد  اي هتک ی فصلی جدا وی آیه یا بخشی از آیه خود به تنها    ممکن است یک  
  .باشد
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اجـزاي یـک     باید مشخص شود و اینکـه     بخشاتصال درون فصلی هر       هوج. 2
  .اند فصل چگونه وچطور با هم مرتبط شده

ساسی در این بررسی این     ا   هنکت .شودبررسی  ها به یکدیگر     تصال فصل ه ا وج. 3
 اتصال روشنی با هم     مرتب شده حتماً   هم و  ا پشت سر  ه است که الزم نیست فصل    

 کالم را اجزاي  ه بلک،بعدي نظم خاصی حاکم باشد داشته باشند و بین فصل قبلی و
 یک بار دیگر کل ، ولی آنجا که روشن نیست،تا آنجا که روشن است متصل دانست

صالی  اتـ هـاي  هحلقـ  سوره را با در نظر گرفتن این فصل به خصوص بازبینی کرد و   
 کـه هـیچ   اي هممکن است تکـ .  سوره را بازسازي کرداجزايدیگر  بین این فصل و  

ثیر گذار در غرض دیگـري  أت  عنصر اصلی و،رتباطی با قبل و بعد خود ندارد  ا   هوج
  .ها و ساختار متفاوت سوره باشد از غرض

 بار ،اساس غالب آیات کشف کردیم     غرض آن را بر    سیاق سوره و   وقتی نظم و  
 و بـه دنبـال نظـام    کنـیم  مـی غیر همگون بررسـی   ییاجزا  هوره را با توجه ب دیگر س 

  .جدیدي غیر از نظام قبلی باید باشیم
  یکی یا بیشتر باشد که نیازمنـد       ،جزا و فصول غیر مرتبط    ا   هممکن است در سور   

ف ارتباط این آیات بـا دیگـر    یی براي کشف ظرا   یدقت بیشتر و پیدا کردن راهنماها     
  .باشد میآیات سوره 

  
  چند بعدي سوره حشرهندسه 

ایـن سـوره در     .  مدنی اسـت   هاي  هسوره حشر یکی از سور مسبحات و از سور        
بخـش میـانی آن    ظاهر مـرتبط و  درول و آخر آن   ا   ه سه بخش است ک    هر داراي ظا

 سه اي ه هندسز سه زاویه متفاوت دارايا  هاین سور. ستها غیر مرتبط با دیگر بخش
ـ ا   هر اساس نحوه شروع سور    ولی ب ا   ه ک استوجهی   لهـی  ا  هست که با تسبیح و تنزی

 به طوري که تمام آیات این سوره به نحوي شرحی از تسبیح الهی              ،ست ا شده آغاز
نخست محـور ایـن سـوره تـسبیح          به عبارت دیگر از زاویه    . است در بستر اجتماع  

اس اصـل   اسنظام اجتماعی بر   تبیین روابط حقیقی     خداوند از ناحیه جهان هستی و     
  .باشد میتوحید و تنزیه خداوند 
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ـ  اسماء الحـسناي   دوم بر اساس     وجه ـ ا  ه پایـان آی  و »عزیـز «خـر کـه   آ  هول و آی
 باشـد  میسامی پایان آیه کلید فهم آیه     ا  ه با این توضیح ک    ، است مرتب شده   »حکیم«

ه وجود ما را ب ،ستا ه انتهاي سوره تکرار شد  در ابتدا وین اسماء عیناًا ه و از آنجا ک
هم نگاه به سـاختار و محتـواي     و آنکند میی ارتباطی معنادار در این زمینه راهنمای 

بینیم که به راحتـی ایـن معنـا در کـل سـوره       ست و می ا  ه  ز این منظر و زاوی    ا  ه  سور
 دو عنصر اساسی در برخورد بـا  ،جاري و قابل دست یابی است و عزت و حکمت    

  .از جنگ بوده و هستدشمنان و در سامان دادن امور بعد 
سیاسـی موجـود    ـ   اجتماعی هاي  اساس فصل میانی سوره که گروه       سوم بر  وجه

عدي از ابعـاد  ز این زاویه با  ه   به طوري ک   ،ستا   ه مرتب شد  باشند  میدر شهر مدینه    
 دیگر آیات سـوره را از ایـن منظـر بررسـی و       توان  میشود و    سوره نمایش داده می   

  .کرد بازخوانی
 به ،شود  تصویري سه بعدي از سوره نمایان می،دي از محتواي سوره   جمع بن در  

بـشر   بخشی از معارف سوره بردارد و      ز ا  هد پرد توان  میی  طوري که هر یک به تنهای     
 یـا آ ه اما اینکـ .  حیات خود رهنمون باشد هاي  همحتاج به هدایت الهی را در کوره را       

ویه دیگري داراي  باشد و از زاد وحدت جهت داشتهتوان می سوره گانه این ابعاد سه 
 ولـی بـه هـر صـورت         ،را تصدیق کرد    شاید بتوان آن   ،درونی باشند ارتباط معنادار   

ضـلعی یـا     پـنج  مانند یـک     کند،  میخللی به چند وجهی بودن هندسه سوره وارد ن        
 وحدت مافوق آن نیز بر آن ،احجامی که عالوه بر اضالع مختلف ضلعی و یاهشت 

  .حاکم است
   الهی در نظام هستیتسبیح. 1

نظام هستی همه و همه بر اسـاس تنزیـه و تـسبیح الهـی پایـه گـذاري و اداره                      
ن ربـوبی  أو شـ تمام موجودات هستی خود را موظـف بـه حفـظ جایگـاه            . شود می
  .تابند می بر ن،باشدکاري را که خالف این معنا و روش  و هیچ دانند می

 کفـر و  دهد میجازه نه این معنا که ا ب،الهی است این سوره شرح تنزیه و تسبیح    
در ایـن سـوره   . را از بین ببرد    نفاق در مقابل توحید و ایمان به خدا رشد کند و آن           

ه نـد مـانع از نفـوذ اراد       توان  می مالی و مادي ن    هاي   که قدرت  کند  میخداوند گوشزد   
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کند کـه   میقی اعمال ند و خداوند اراده خود را از طریلهی و قدرت خداوندي گرد ا
هـستی سـربازان     چرا که تمام موجـودات       ،گنجد  میگري ن   محاسبه هیچ محاسبه   در

منـان  ؤ م. درونی و بیرونی آنها در قبضه قدرت الهی است    هاي  الهی هستند و قدرت   
 شکـست  از ایـن رو  ،فهمنـد   ولی کافران و منافقان این را نمی      ،کنند  میاین را درك    

 شـرط تبعیـت و       البتـه بـه    ،منان اسـت  ؤجام آنها و پیروزي سرنوشت حتمی م      سران
  .موران و فرستادگان الهیأپیروي از دستورات م

  هندسه سوره
خداوند چطور با قدرت   و اینکه ه الهی توسط همه هستی     بیان تنزی  :5 تا 1 آیات

 عـالم را    ،که هـستی از او دارد      که نسبت به هستی دارد و تبعیتی         خود و با مالکیتی   
  .کند میاداره 

امبر بر امور تشریعی و تکوینی از جانب خداست و تبعیت  تسلط پی:7 و 6 آیات
  .از او عامل پیروزي است و بر همه مسلمانان واجب است

که حکومـت و سـلطنت الهـی را       کشد می سه گروه را به تصویر       :10 تا 8 آیات
  .ي نفس برتري دادنداپذیرفته و از خود گذشتند و حکم الهی را بر هو

خواهند  نی هستند که با درك نکردن قدرت الهی می منافقان کسا  :17 تا 11 آیات
  .سیاستمدارانه حکومت کنند

ز ه اسو شدن با نظام هـستی و اسـتفاد    هاي الهی براي هم     ه توصی :20 تا 18 آیات
  .قدرت الیزال الهی

لی از هستی براي نشان دادن قدرت خداوند و فرمان پذیري عـالم از             ثَ م :21 آیه
  .او

با بر شمردن اسماء حسناي خود تسلط و قدرت و علم  خداوند :24 تا 22 آیات
ست و در پایان تمام هستی را نیز تـابع و  ه اخود را بر تمام هستی به نمایش گذاشت       

سـت و بیـانگر     ه ا  که شبیه همان عبـارت اول سـور        کند  میفرمان پذیر خود معرفی     
  .سته اجریان و استمرار این سنت در تمام عالم هستی در گذشته و حال و آیند
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  تجلی عزت و حکمت الهی در اجتماع. 2
انتهـاي   یز و حکیم در ابتدا و    ه سوره حشر با توجه به دو اسم عز        در نگاه دوم ب   

  .شود بینی و ساختار شناسی می کل سوره دوباره با این نگاه باز،سوره
جتمـاعی ایـن دو اسـم بـزرگ خـود را           ه ا در این سوره خداوند تجلی و جایگا      

کشد تا  منین به تصویر میؤنها را در نظام اسالمی و جامعه م ر آ  و ظهو  کند  میمطرح  
 و هـم  ،شرح دهـد ه است هم نظام عالم را که بر اساس اسماء حسناي خود بنا کرد     

  .کشیده باشدتن تدبیر عالم به تصویر  از حضور این اسماء را در ماي هگوش
   هندسه سوره

فوذ ناپذیري و سـلطه و  ین صورت که نه ا ب؛ شرح اسم عزیز است    :6تا   1 آیات
اشـد و   که در مقابله با کفار قدرتمندانـه و شـدید العقـاب ب       کند  میاقتضا  ه الهی   غلب

  .خوار کندفاسقان را به جزاي فسقشان 
له نحوه تقسیم ئکه ظهور و بروز یافته و مس  این اسم حکیم است      :10 تا   7 آیات

از اي    هست که گوشـ   ه ا د را بیان کر   باشد  می »فئ«به عنوان   می که در این جنگ      یغنا
ین صـورت  ه ا ب،کند میتبیین را نظام حکیمانه توزیع امکانات مالی در نظام اسالمی  

 خـاص  اي هی و عدم تجمیع ثروت در دسـت عـد  یه اصل فقر زدا   گر بخواهیم ب  ه ا ک
نیازمنـد  هاي کـالن را بـین مـردم           باید چنین درآمد   ،را عملی کنیم   توجه کنیم و آن   

  .تقسیم کنیم
 ، هـم ایمان و استقامت دینی   ارزش به جایگاه خطیر و پر     ، تقسیم اموال  در ضمن 

فرهنگـی   به عنوان معیار تقسیم امکانات و هم به عنوان الگوهاي فرهنگی در نظـام             
  .سته احکیمانه در جامعه توجه کرد

ه  اول دشـمن شناسـی جامعـ   :سـت ه ا به دو موضوع اشاره کـرد :17تا   11 آیات
پیمانـان   دوم رفتار شناسی اهل نفاق در برخورد با هـم   ،سالمی و آسیب شناسی آن    ا

  .مؤمنانخود و 
 در پیش روي اهـل  اي ه خداوند راهکارهاي حکیمان،20  تا18 در ادامه در آیات 

  .به موقعیت ممتازي دست یابندذارد که در دو صحنه نفس و جامعه گ ایمان می
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 خود را که مـرتبط   خداوند لیستی از اسماء حسناي   ،24  تا 21 در پایان در آیات   
  .سته ابوده را بیان کرد مرتبط با دو اسم عزیز و حکیم  نیز مطالب سوره واب

ـ  آه در آی  ول را بـا تغییـري   ه اخر نیز خداوند به عنوان جمع بندي کلی همـان آی
  .سته اجزئی بیان کرد

  هاي اجتماعی موجود در جامعه گروه. 3
 ،الف نظـام اسـالمی پرداختـه       مخ هاي  هدر این سوره به تفصیل به برخی از گرو        

سالمی با دشمنان بیرونی هماهنـگ      ه ا ز درون جامع  ه ا مانند اهل کتاب و منافقانی ک     
منان را نیز بـه سـه   ؤ خداوند دوستان و م، در مقابل این دسته بندي دشمنان     .ندا  هشد

کـه سـاکنان     انـصار ،انـد  ه مهاجران که با پیامبر وارد مدینه شـد   :کند  میدسته تقسیم   
بر این اساس    .شوند سالمی وارد می  ه ا  و تابعین که در آینده به جامع       باشند  می مدینه

  .سته اهندسه سوره به نحو سومی چیده شد
  هندسه سوره

 این ،دنکه در ابتدا و انتهاي سوره قرار دارآیات  این :24  تا21 ول و آیاته اآی
ز قدرت و صفات دامنه وسیعی ا که خداوندي که داراي چنین دنکن میمعنا را القا 

رساند و نخواهد  منان و پیروان پیامبران را به نتیجه مطلوب میؤ حتماً م،سناستح
ین آیه عمل ه اینکه ب ار مشروط ب،گذاشت کافران و منافقان به مطلوب خود برسند

 ) إِنَّ اللَّه شَدِید الْعِقَابما آتَاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاکُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه(:کنند

  )7/حشر(
م اسالمی و برخورد نظام  کافران و برخورد آنها با نظا،در این آیات :7 تا 2 آیات
  .سته امورد بررسی قرار دادرا  با آنها اسالمی

سـالمی  ه امنان و فداکاري آنها براي دین و جامع      ؤ در این آیات م    :10 تا 8آیات  
  .سته انظام اسالمی با آنها مورد توجه بودو برخورد و نحوه تعامل 

نظـام  نها بـراي ضـربه زدن بـه         آه  ئ منافقان و توط   ، در این آیات   :17تا   11 آیات
اي معارض با نظـام     ه  ن حقایق گروه  یست و به تبی   ه ا اسالمی را مورد توجه قرار داد     

  .سته اپرداخت
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ـ نیـز  منان و ؤی براي می نتیجه گیري نها به:20  تا 18ات  آی ائـه راهکارهـاي   ره اب
  .پردازد سالمی میه اعملی براي نجات جامع

  نتیجه گیري
 هندسه سه وجهی براي سوره   یکتوان    می به دست آمده     هاي  هاز مجموع هندس  

 پیرامونتصویر کرد که در آن سه جهت و محور وجود دارد که تمام آیات سوره را         
  .سته اخود جمع کرد

  
  روش تألیفی) ب

 جمع بندي و کنار ، آوردن هندسه چند وجهی سوره     ه دست  دیگر براي ب   یروش
  .سته ادادن نتیجه گیري چند مفسر از یک سور هم قرار

 هـاي    دیـدگاه  ،دست آوردن شـاکله چنـد وجهـی سـوره         ه  در این روش براي ب    
 هر مفـسر  .دهیم میمفسران را درباره ساختار و محتواي سوره در کنار یکدیگر قرار   

هـم ترکیـب     سوره را بااجزاي به نحوي خاص    ،دبا دیدگاه و روش خاصی که دار      
 .ست که غیر از نتیجه و جمع بندي مفسر دیگر اسـت ه ا از آن گرفتاي هنتیج کرده و 

 تا حدودي بـه وجـوهی از هندسـه    توان می ها  هدیگر قرار دادن این دیدگا    کبا کنار ی  
  .فتچند وجهی سوره دست یا

 به یک حقیقت توان میلف نیز ز دریچه علوم مخته این است که انکته قابل توج 
با عینک علوم به عبارتی . ن حقیقت ارائه کردآه نگاه کرد و مطالب مختلفی را دربار     

ـ  را   به هر سوره نگاه کرد و معـارف آن سـوره             توان  میمختلف نیز     هـاي  هماننـد دان
 ترکیب و ترتیب خاصی قـرار  ا ب، مختلف علومهاي هتسبیح در رشته خاصی از رشت     

  .داد
 اگر ما بتوانیم نقشه جامعی از علومی ،جا که هدف قرآن هدایت انسان استاز آن

 به مدل توان می ،دست آوریمه که مورد نیاز براي هدایت انسان است از خود قرآن ب
  . قرآن نیز دست یافتهاي هدرستی در به تصویر کشیدن ساختار چند وجهی سور
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  عدي سوره حدیدچند بهندسه 
 ،د گفته شها سورهکه در رابطه با تبیین هندسه چند وجهی با توجه به دو روشی 

  .کنیم میلیفی استفاده أدر رابطه با سوره حدید از روش ت
 ،اند ه سوره توجه داشتمحتواي ه به تفاسیري که به سیما ودر این سوره با مراجع 

باره محتواي این سوره در کنار متفاوت مفسرین دري مختلف و ها هشده نگا کوشش  
عـدي  جدید و چند ب   بتوان صورتی    ر به نمایش گذاشته شود تا از خالل آنها        یکدیگ

 ین معنا نیست کـه ه ا ب»نگاه خاص « ،چه خواهید دید   چنان .کردرائه  از این سوره را ا    
هر مفسر بنا به مبناي خاص در تفسیر قرآن و یا تفسیر خاصی از یک آیه خود را از 

 ،ي نسبت به دیگران بیـان کـرده باشـد         تر  مفسران جدا کرده و مطالب متفاوت      دیگر
ختالف منظر و نگـاه مفـسر بـه    ه ا ب، نیز اشاره شدهختالف همان طور که قبالً  ه ا بلک

  .گردد سوره برمی
 توجـه  ها  سوره وحدت غرض و انسجام ساختاري       هلئاز بین تفاسیري که به مس     

فی « و طباییطبا اثر عالمه »المیزان فی تفسیر القرآن« سه تفسیر ،خاص و ویژه دارند
ی  مدرسـ  ی اثـر سـید محمـد تقـ    »من هـدي القـرآن  «سید قطب و      اثر »ظالل القرآن 
 هـاي   هی سوره حدید کـه یکـی دیگـر از سـور           یه است و هندسه محتوا    انتخاب شد 

  .شود گذاشته می این تحقیق به نمایش ، درمسبحات است
  
  »المیزان«غرض سوره حدید از منظر  .1

   :فرمایند  محتواي این سوره میبارهطباطبایی درمرحوم عالمه 
چنان   غرض این سوره تحریک و تشویق مؤمنین به انفاق در راه خداست، هم«

که تکرار امر صریح به این معنا در خالل آیاتش اشعار بدان دارد، یک جا 
 ي و جا)...یهِآمِنُوا بِاللَّهِ و رسولِهِ و أَنْفِقُوا مِما جعلَکُم مستَخْلَفِینَ فِ(:فرماید یم

 دیگر ي و باز جا)...منْ ذَا الَّذِي یقْرِض اللَّه قَرْضاً حسناً(:فرماید یدیگر م
 و در )إِنَّ الْمصدقِینَ و الْمصدقاتِ و أَقْرَضُوا اللَّه قَرْضاً حسناً(:فرماید یم

 ي به خداتشویق مردم به این عمل همین بس که انفاق مردم را قرض دادن آنان
ترین و  ترین و مقدس ی عزوجل عالي اسمه دانسته، و معلوم است که خداعزّ
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  .کند یست، او هرگز خلف وعده نم ابهترین مطلوب
و نیز اشاره کرده به اینکه این انفاق منشأش تقوا و ایمان به رسول است، و 

  آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از رحمت و مالزمت با نور، و بلکهشاثر
و در خالل آیات .  سبحان استيملحق شدن به صدیقین و شهدا در نزد خدا

 هم راجع به مبدأ و معاد آمده، و دعوت به تقوا و اخالص ایمان و ی معارف،سوره
  )19/144طباطبایی، (» . استیزهد دارد، و نیز مشتمل بر مواعظ

تعـدادي از  که در آن  اول تصال بین بخشه ادر ادامه عالمه براي پیدا کردن وج   
   :فرماید اسماء حسناي الهی آمده با موضوع و غرض سوره می

 ،چون تشویق و تحریک مردم به انفاق، و اینکه انفاق قرض دادن به خداست«
کند که مگر خدا به مال ما محتاج است، لذا از همان آغاز  یاین توهم را ایجاد م

 را خاطر نشان نموده، له نزاهت خدا از احتیاجئ مس، اولین کلمه سورهیسخن یعن
 يا  و نیز عده».گویند یهاست خدا را تسبیح م آنچه در زمین و آسمان«: فرموده
  )همان(» .است ذکر کرده است  خدا را که رساننده این نزاهت ي حسناياز اسما

  هندسه سوره
 اسـت بـراي   اي ه مقدمـ ،شـاره شـد  ه ااین آیـات چنانچـ  : 6ـ1قسمت اول آیات   

نفاق و قـرض دادن  ه اآمدن این شبهه که خداوند چه نیازي بوجود ه جلوگیري از ب  
  .مردم دارد

ینکـه مـسلمین   ه اکد داده شده بؤدر این آیات دستور م: 15ـ7قسمت دوم آیات    
   )151/ ،همان( .نفاق کننده ا در هنگام جنگ و مبارزدر راه خدا خصوصاً

یمان ه اب این قسمت از آیات در پی تشویق و ترغیب :24ـ16قسمت سوم آیات    
کند  ی البته در ضمن، مؤمنین را عتاب م    .ا و رسول او و انفاق در راه خداست        به خد 

از ایشان بـروز کنـد، و بـه منظـور      از قساوت قلب یهای که چرا باید عالئم و نشانه     
 و نیـز  گران نزد خدا را بیان نموده، ه انفاق  درج ،نفاقه ا کید در تحریک و تشویق ب     أت

 مـذمت   ،خواننـد  ی و مردم را هـم بـه بخـل مـ           ورزند یه بخل م   و اهل دنیا را ک     دنیا
  )160/،همان( .کند یم
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 از فرسـتادن رسـوالن و     یدر این آیات غرض الهـ     : 29ـ25قسمت چهارم آیات    
غرض از این ارسال   : فرماید ییشان را بیان کرده، م    ه ا نازل کردن کتاب و میزان همرا     

 ی تـا در مجتمعـ  عدالت عادت دهنـد نبیا مردم را به ه ا رسل و انزال کتب این بود ک      
 صـالح  جامعـه  کنند، و آهن را نازل کرد تا بندگان خود را در دفاع از             یعادل زندگ 

  .و بسط کلمه حق در زمین بیازمایدخود 
 یرسـوالن  ي پس از دیگر   یرا فرستاد و یک   8آن گاه فرمود که نوح و ابراهیم      

 یافـت، و نتیجـه کـار    ها استمرار   امت یچنان در تمام  گسیل داشت، و این سنت هم     
 از ایشان فاسق شدند، و ی از مردم راه حق را یافته، اکثریتيا ین بود که عدهه اهموار

 ا تکمیل کنندایمان خود ر کند که یین معنا ختم مه اسپس سوره را با دعوت مردم ب     
   )170/،همان( .چندان عایدشان گرددتا از رحمت خدا دو

  جمع بندي
 ین است که محور سـوره حدیـد تـشویق و          ه ا ن سور ما حصل بیان عالمه در ای     

 رکن  ،تر بیان کنیم   اگر بخواهیم مقداري جامع    نفاق است و  مسئله ا تحریض مردم به    
ست و راهکارهاي خـود  ه اسالمی را متذکر شده ایا جزئی از مسائل اقتصادي جامع 

  .کند میقتصادي مسلمین بیان ه ارا براي ادار
  
   »ی ظالل القرآنف«غرض سوره حدید از منظر  .2

 و در بخـشی     دهـد   می گزارشی از مباحث این سوره را ارائه         ابتدا سید قطب در  
   ؛پردازد میآن دیگر به تقسیم بندي فرازهاي 

سالمی را به تحقق ایمان حقیقـی و حقیقـت ایمـان در خـود         ه ا این سوره جامع  
خـالص  ها براي دریافت دعوت الهـی   ن جان آه  حقیقتی که به واسط   . کند  میدعوت  

این حقیقـت همـان چیـزي     .  موازین این حقیقت همان موازین الهی است       .گردد می
 و کند میرا خاشع  فهماند و براي یاد خدا آن میها حقیقت الهی را  است که به قلب

سـالمی  ه ا این سوره جامع  ،بر اساس این حقیقت بزرگ     .رهاند میاز هر بندي او را      
  .کند می دعوت را به بذل مال و بذل جان در راه خدا
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ه  در جامعـ ،نـد ا ه ایمان کـه سـابقین از مهـاجرین و انـصار بـود     هاي  هدر کنار قل  
روهـی   گ،نـد ا ه بعد از فتح مکه که مردم فوج فوج داخل دین شـد           سالمی خصوصاً ا

 ایـن  .نـد ا هند و با این حقیقت زندگی نکـرد ا هك نکردهستند که حقیقت ایمان را در     
ه عطاء فی سبیل اهللا براي آنها سـخت و دشـوار بـود     ز تازه مسلمانان بذل و ا     ه ا گرو

انـستند از  تو مـی آمد و لـذا ن  میست و تکالیف عقیدتی در مال و جان بر آنها گران  ا
مستقیم این سوره هستند و تذکرات  این گروه مورد توجه    .دنیا و دعوت آن بگذرند    
 گرایـشات و  آنها را از ایـن      هاي   براي اینکه روح   ،نهاستآه  و توجهات این سوره ب    

  )6/3476 سید قطب،(. یمان حقیقی برسانده اتعلقات خالص کند و آنها را به جایگا
 منافقـان  ،سالم به وجـود آمدنـد  ه اسالمی بعد از غلبه ا گروه سومی که در جامع    

هــاي آنهــا  کــه در قلــب  در حــالی،پیــشه گیرنـد  بودنـد کــه مجبــور شــدند اســالم 
یـن  ه ا ار فرصتی براي ایجاد فتنه بودند ک      هاي زیادي وجود دارد و در انتظ       ناخالصی

آیات (شود  منان را متذکر میؤر روز قیامت و جدا شدن آنها از منها دآه سوره جایگا
  .)15تا 12

ه لعرب باقی بودند ک اةی از اهل کتاب نیز در جزیریها  دسته،ها در کنار این گروه
قلـب آنهـا کـه     قساوت . دارداي هحواالت گذشته و حال آنها نیز اشاره این سوره ب  ا

 هـم بـه   اي همنان از اینکه مانند آنها شوند و اشارؤمربوط به گذشته یهود و تحذیر م      
  .)29 تا 16آیات (نتهاي سوره دارد نصارا در ا

ز این ه ازند و آنچه ک از آنجا که مدار این سوره بر تحقق ایمان در قلب دور می           
 بـراي  ،است...  انفاق و، خلوص،او تق،ز آن جمله خشوع  ه ا شود ک  حقیقت ناشی می  

 مکی استفاده کرده    هاي  هسالمی از روش سور   ه ا ثیر بیشتر این معنا در قلوب جامع      أت
ثیر بـالغ و کـاملی   أ ت،مدهآه تر است و آیاتی که در مطلع این سور ثیر نزدیک أکه به ت  

 و کند می از صفات الهی متوجه اي هدر مخاطب دارد و قلب بشر را به سوي مجموع
 همچنـین   ،تواند در قلب انـسان تـرس و خـشیت و ارتعـاش را              میی  یه تنها  ب خود

 دیگـر و نیـز مؤکـداتی         لکن سیاق سوره متضمن عوامل     ،خلوص هللا را حاصل کند    
  )3489/ همان،. (باشد میثیرات قلبی أبراي همین ت



 

 

205 

    
 

  
هی

وج
ند 

ه چ
دس

 هن
ریه

نظ
وره

 س
 

رآن
ي ق

ها
 

 

  هندسه سوره
 ، کـه در فـصل اول   ستا  هسید قطب این سوره را به دو فصل عمده تقسیم کرد          

 تـا آخـر را بررسـی    16فصل دوم آیات    و در  هرا مورد بحث قرار داد    15 تا   1یات  آ
  .ندا هتري تقسیم شد هاي کوچک یک از این فصول به بخش  و هر استکرده

  فصل اول
ثیرات کلی سوره بسیار   أرا در ایجاد ت    نآه   مطلع سوره ک   :6-1  آیات قسمت اول 

  .ددان میثر ؤقوي و م
ها  کردن ناخالصیدوم براي جذب قلوب و خارج  قدم :10-7 آیاتقسمت دوم   

  .یمان استه ادعوت ب
ه ایمان و انفاق و      مرحله سوم تشویق قلوب نسبت ب      :15-11  آیات قسمت سوم 

  .گذار در این آیات وجود داردثیرأدیگر عوامل ت
  فصل دوم

  .باشد میاین فصل امتداد موضوع سوره که تحقق حقیقت ایمان در نفوس است 
ز ایمـان  ه این درجـ ه امنانی که بؤ با عتاب الهی به م:17 و 16 اتقسمت اول آی  

ست و تحذیري است براي آنها که به سرنوشت یهود گرفتـار       ه ا ند آغاز شد  ا  هنرسید
  .نشوند

 تکرار دعوت الهی است به قرض دادن بـه خـدا و             :19و   18  آیات قسمت دوم 
  .سته ابیان آنچه که براي آنها فراهم شد

منـان  ؤمو اي بین ارزش دنیا و آخرت شده         ه مقایس :21 و 20 آیاتقسمت سوم   
  .سته ارا براي سبقت در آخرت تشویق کرد

  بازگشتی است به دنیا و حوادثی که در حیات دنیا        :24-22  آیات قسمت چهارم 
 آنهـا  کند تا انفاق بـر  میافتد که خداوند آنها را مربوط به قضا و قدر خود          اتفاق می 

  .ا به زمین کم شودآسان گردد و تعلق آنه
بتدا به وحدت منهج ه ا تاریخ دعوت انبیا بیان شده ک:29-25 آیاتقسمت پنجم 

. و استقامت طریق اشاره کرده و در نهایت پرهیز از دچار شدن به سرنوشت فاسقان 
  )3488/ همان،(
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  جمع بندي
 محور این سـوره را تحقـق حقیقـت ایمـان در     »فی ظالل القرآن  «سید قطب در    

ین مطلوب  ا ،ها و مراحل مختلفی     و با بیان گام    کند  میسالمی معرفی   ه ا معنفوس جا 
ایشان خلوص نیت و انفاق مال و جان و خشوع نـسبت بـه        . ه است گیري کرد را پی 

ـ   ددان می تحقق این حقیقت    هاي  هپروردگار را از نشان    ن آه  که قرآن در ایـن سـوره ب
 بیـانگر نحـوه   ،سـت  اهی کـه در ایـن سـوره شـد      یهـا  تقـسیم بنـدي   . سته ا پرداخت

، همـان ( .باشد میدر موضوع اصلی سوره  مطرح شده   گذاري موضوعات فرعی  ثیرأت
/3477(  

  
  »من هدي القرآن«هندسه سوره حدید از منظر  .3

عنوان زمینه کلی به ن را آه  محتوا و درون مای ،در تفسیر این سوره   آقاي مدرسی   
   .کند میبیان سوره 

انفـاق از  : ه اسـت  عنـوانی را انتخـاب کـرد   ایشان دربـاره سـوره حدیـد چنـین        
  )15/7، مدرسی( .ترین نتایج ایمان بزرگ

 انفاق در نخست: دانند  متمرکز میدو محور اصلی ایشان بیشتر آیات سوره را بر       
راه خدا، بدون تعیین و تحدید نوع آن، که به صورت انفاق و بذل جان یا مال یا هر 

 اسـت کـه تمـام    ی بـه عنـوان هـدف   اجتماعی دوم عدالت  .یابد یچیز دیگر تحقّق م 
. انـد   آن کوشـیده ي آن فرستاده شده و تمام انبیـا و اولیـا بـرا   ي برای اله يها رسالت

  )8/، همان(
  منان به انفاقؤهاي قرآن براي برانگیختن م شیوه

 و از لحـاظ آفـرینش و    همه چیـز اسـت   یوند تنها مالک حقیق   گمان خدا  بی -1
  . و تمام دارد تامی والیت،يزسا  و دانش و چارهیتوانای
 است که خداونـد در      یپیمان انفاق تنها گواه راستین بر پایبند بودن انسان به           -2

  .سته ا از او گرفتعالم ذر
  ماند، بخل ورزد؟ ی نمی او باقي که برای، در حالی چرا انسان بدین دارای-3
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افزایـد، و    ینمنیاز ستوده خداوند     ی به ذات ب   ي چیز یراسته  ، انفاق ب  ی وانگه -4
  .گردد یمبرنسان اخود ه سود و زیان، هر دو ب

  .پردازد یشود م ینفاق مربوط مه ا نیز که بي دیگراین سوره به مسائل
برند و اگر خود را در بال  میاگر منافقان در گمراهی و انحراف ابدي به سر  :اول
منان را نیـز  ؤ م،سته ا و شیطان بر آنها مسلط شدکنند میند و امروز و فردا    ا  هانداخت
نهـا  آ  هدر پی آن دنیا در دید. کند میدید ه سنگدلی به سبب آرزوهاي طوالنی ت  خطر

  .گردد شود و جایگزین آخرت می زینت داده می
 آن ي بـرا ی الهـ والن است کـه تمـام رسـ     ی به عنوان هدف   یعدالت اجتماع : دوم

سزد که تمام مؤمنان  یکه ماند، چنان  آن کوشیدهي اولیا برافرستاده شده و تمام انبیا و
 استقرار آن بجنبند و بکوشند، و این عدالت جـز بـه وسـیله رهبـر                 يبه رسالت برا  

 و ي، اقتـصاد ی، اجتمـاع یعـد سیاسـ   شایـسته در ب ی، و نظـام   )یپیامبر یا ول  (صالح  
 ي که خطاکار را از درستکار باز شناساند، و سالح کارآمد برای، و با ترازوییپرورش

  .یابد یر نمنظام، استقرا
انفاق برقرار شـده کـه نـشان        استوار میان محور عدالت و       يدر این سوره پیوند   

 دادن ير عدالت و یاي و فعال در برقرار   ي جد يا  انفاق در راه خدا به گونه      دهد یم
 خدیجه پا گرفت ی و داراییسالم به تیغ عله این است که امگر ن. به حق سهم دارد

  و نیرو یافت؟
آیـد   ی که پس از آن می و فتح  ي انفاق و جنگ بر پیروز     ياه به برتر  از این دیدگ  

  )9/، همان( .بریم ی میپ
  جمع بندي

انفاق بـه عنـوان یکـی از    ه ایشان معتقدند شود ک  در جمع بندي کلی استفاده می     
یمـان  ه اترین مصادیق و عالئم ایمان است و در واقع موضوع این سوره دربار  بزرگ

 . ایمان اجتماعی اسـت  هاي  هها و مؤلف   ترین نشانه  ز مهم ه ا  ک دباش  مینفاق  ه ا از دریچ 
  )8/ همان،(
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  جمع بندي ابعاد هندسه سوره حدید
سید قطب حول   مدرسی و،اي که تا اینجا بین بیانات عالمه طباطبایی   در مقایسه 
 محور  سهآید که این سوره تا اینجا        دست می ه   چنین ب  ،توان انجام داد    این سوره می  

 حول هـر   توان  یچیده به یکدیگر دارد که تمام و یا اکثر آیات سوره را می            مندك و پ  
تشویق مردم به انفاق فی سبیل اهللا را به عنوان محـور         عالمه مسئله ؛  یک مرتب کرد  

 در مـسئله انفـاق را محـور     خـصوصاً ، آقاي مدرسی ایمان اجتمـاعی   .داند سوره می 
 لکن به انفاق ،ان ایمان اجتماعی است ابتدا در صدد بی     به این معنا که سوره     ،داند می

ن در اجتمـاع پرداختـه   آترین عامـل تحقـق    به عنوان یکی از مصادیق بارز و یا مهم  
سید قطب تحقق حقیقت ایمان در نفوس مردم را محور سوره معرفـی کـرده       . است

 خشوع قلب و خلوص ،کند که در این سوره به مواردي مثل انفاق   کید می أاست و ت  
  .ثار و نتایج تحقق حقیقت ایمان در نفوس مردم پرداخته شده استبه عنوان آ

این سه محور، سه برداشت و بیان از یک موضوع نیست، بلکه سه زاویـه نگـاه               
 روح داند و معتقد اسـت  اي که هر یک خود را تام می به یک سوره است؛ سه زاویه 

ـ .  است حاکم بر سوره را به زعم خود به تصویر کشیده     ه نگـاه هـر مفـسر    البته زاوی
هاي خود  شناسی او نیست، هر یک با عینک و حساسیت از گرایشات و روانجداي 

اساساً به همین دلیل ما از آن به عنوان روشی براي دریافت            کند و   به مسئله نگاه می   
هر مفسر با زاویه نگاه خـود پـرده   . ایم و به دست آوردن هندسه سوره استفاده کرده   

 دلیـل . کنـد   را معرفـی مـی     دارد و بعدي از ابعـاد آن       ه برمی از وجهی از وجوه سور    
هاي متفاوتی اسـت کـه هـر یـک از      صحت آن هم تبیین مختلف آنها و فصل بندي  

  . اند سوره ارائه داده
عدي از این سوره با در کنار هم قـرار دادن  بینیم یک تصویر سه ب    در مجموع می  

 از طـرف  ،اق محـور آن اسـت    ک جهت انف  ی که از    گردد این موضوعات تشکیل می   
دیگر ایمان اجتماعی با محوریت انفاق مطرح است و از جهت سوم تحقق حقیقت              

  .  دارد... انفاق و، نتایج و آثاري مانند خشوع قلبکهایمان محور است 
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  سخن پایانی
اي از موضوع ساختار چند وجهی هندسه   گوشه ،آنچه در این نوشتار آمده است     

امید است با عنایت خداوند متعال این بحث در آینـده مـورد    .هاي قرآن است   سوره
 .اي از معارف قرآن کریم را بر ما بگشاید توجه قرآن پژوهان قرار گیرد و ابواب تازه

تر شدن موضـوع     پیشاپیش از همه کسانی که با نقد عالمانه و منصفانه خود در غنی            
  .کنم  صمیمانه تشکر می،سهمی دارند
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   : و مآخذمنابع
 .قرآن کریم .1

 .ق1423 مکه، ،المناسبات فی اآلیات و السور علم عمر بن سالم؛ محمد بن بازمول، .2

 .ش1412 دارالمهدي، بیروت، ،البرهان فی تفسیر القرآن ؛سید هاشم بحرانی، .3

 .ش1375 ،، قم، اسراءقرآن در قرآن عبداهللا؛ جوادي آملی، .4

 الملل، قم، شرکت چاپ و نشر بین ،هاي قرآنساختار هندسی سوره محمد؛ گر، خامه .5

 .ش1382

بیروت،  ـ   دمشق ،قرآنال  فی غریبمفرداتال ؛ حسین بن محمد،راغب اصفهانی .6
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