
 

  نشرية ادب و زبان
 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 93، پاييز و زمستان  36، شمارة 17سال 

 

             ت عرفاني حروف مقّطعة قرآن كريم در تفسير كشف االسرارتأويال

* ) پژوهشي–علمي (   

   يدكترسيد امير جهاد                               

  كرماناستاديار گروه  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر               
 

  :چكيده
مطابق نص قرآن و روايت، قرآن كريم ظاهري و باطني دارد و هماره    

به كنه معاني قرآن  ،معناگراگماشته شده كه با روشي كوشش اهل باطن بر اين
 قرآن تأويل.  استتأويل تمسك به ،نيهاي مرسوم  اهل معاز روش. دست يازند

 ،كريم از مباحث مهم و بحث برانگيز در ميان مسلمانان بوده و از گذشته تا كنون
  . سخنان بسيار گفته شده استتأويل،در باب جواز و عدم جواز 

آغازهاي تعدادي از سور قرآني،     از جمله آيات بحث برانگيز قرآن، حرف
محل پرسش مسلمانان ، ت كه از همان صدر اسالم تحت عنوان حروف مقطّعه اس

در خصوص اين آيات و مدلول داشتن يا نداشتن آنها، مطالب . اندواقع شده
نمونه . درازدامني در ميان مكاتب و فِرق گوناگون تفسيري به ميان آمده است

ت ذوقي و تأويالهايي كه براي كشف مدلول اين آيات انجام گرفته، تالش
. فه است كه فارغ از مشي تفسيري رايج مفسران صورت گرفته استعرفاني متصو

ياد نمود ، مفسر اشعري مذهب عارف مسلك ، در اين ميان مي توان از ميبدي 
 قرآن ة حروف مقطعتأويل به ،كه در نوبت سوم كشف االسرار با ديدي ذوقي

  .پرداخته و نظراتي چند در اين باره مطرح نموده است
  

                                                 
*
 22/6/93: تاريخ پذيرش نهايي مقاله          30/11/92:تاريخ ارسال مقاله  

 ir.ac.uk@jahadi                                                                  :    نشاني پست الكترونيك نويسندگان
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 تأويلقرآن كريم،كشف االسرار،ميبدي،حروف مقطّعه،:يواژه هاي كليد
  .عرفاني

   مقدمه-1
اند؛ ها، با دّقت نظر بسيار بررسي و تحليل شده   متون مقدس در ميان معتقدان بدان

دقتي با تأكيد بسيار در جهت رسيدن به كنه و معناي نهايي متن، خصوصاً آنجا كه متنِ اثر 
 ارزشي كتاب مقدس مسلمانان نيز از آغاز وحي   قرآن كريم،.محلّ شبهه و ترديد نيز باشد

بر رسول اكرم، حتي توسط خود ايشان، به رشتة تفسير كشيده شده است و فرقه هاي 
 . اندكالمي، عرفاني و فلسفي، هر يك از منظري خاص به اين تحفة الهي نگريسته

ه تفسير قرآن كريم است كه با هاي حائز بررسي در اين ميان، نگاه متصوفه ب   از ديدگاه
ديدي باطني و معنوي به آيات مي نگرند و آن را جداي از ظاهر قرآن بررسي  مي نمايند  

دهند كه تا هفت و در اين ميان، مستمسك نظر خويش را حديث مشهور نبوي قرار مي
 كه بنابراين، شاهد كوشش عرفا و صوفياني هستيم. باطن براي معناي قرآن قائل شده است

از مسيري ذوقي و عرفاني، به بررسي تأويل گرايانة قرآن نظر انداخته و نوعي بدعت در 
شايان ذكر است كه علماي اسالمي، خصوصاً . اندجريان تفسيري قرآن كريم حادث نموده

فقها، تأويالت عرفاني را خالف شرع و نص قرآن به شمار مي آورند و آن را از مقولة 
  . كنندنند و در رد و طعن آنان از هيچ تالشي فروگذار نميداتفسير به رأي مي

   تفاسير عرفاني قرآن كريم، به گفتة بسياري از محققين، ريشه در تفسيرهاي شيعي 
) ع(دارد و نويا، خاورشناس برجسته، بنيان تفاسير عرفاني را به تفسير امام جعفر صادق 

ي و از سر بي اطالعي و عدم شناخت تفسير عرفاني، تفسيري صرفاً ذوق .متصل مي كند
عارف مسلمان با آگاهي كامل و دانش عرفاني خويش كه از راه كشف و نيست  بلكه 

شهود و مكاشفه بر او آشكار شده است، سعي دارد تا پرده از جمال معاني پنهان عروس 
  . حضرت قرآن بيندازد و آن را بر اهلش طالع گرداند

در اين حوزه كه ارزش تفسيري، ادبي و عرفاني آن بر از جمله آثار مهم و مطرح    
كسي از اهل فن پوشيده نيست، تفسير كشف االسرار و عده االبرار از رشيد الدين فضل اهللا 
ميبدي در قرن ششم هجري قمري است كه در چندين جلد نگاشته شده است و عالوه بر 

م اين اثر، به تفسير عرفاني تفسير قرآن به معناي اصطالحي عصر، نويسنده در نوبت سو
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تأويالتي زيبا كه فارغ از مشي و مشرب اشعري  .آيات مباركة قرآن كريم دست زده است
-گرايانه و مأثوري ميبدي، نوعي آزاد انديشي در خصوص تأويل قرآن كريم محسوب مي

تواند ميبدي گرايش تأويلي خاص خويش را دارد و بررسي ساختاري اين حوزه مي. گردد
  . ره گشاي منش تأويلي متصوفه در قرن ششم هجري باشدگ
  بيان مسئله-1-1
 از جمله موارد بحث برانگيز در تفسير و تأويل قرآن كريم، آيات متشابه قرآن است و يا  

آياتي كه در اين زمره نيستند اما مدلول و تفسير معيني ندارند؛ نمونة اين آيات در مصحف 
آياتي كه از .  قرآني است كه به حروف مقّطعه موسوم اندشريف، آيات آغازين برخي سور

اند و در اعصار بعد، مسلمان سعي همان زمان وحي و توسط نبي مكرّم اسالم هم تفسير شده
هاي بسيار نمودند كه به مدلول اين آيات پي ببرند؛ لذا در اين زمينه نظرات و ديدگاه

يابيم كه رشيد الدين ف االسرار در ميبا نگاهي به تفسير كبير كش. بسياري طرح گرديد
فضل اهللا ميبدي نيز از ترجمه، تفسير و تأويل اين حروف باز نمانده و مطالبي را دربارة اين 

نويسنده كوشيده تا  كشف االسرار، ) نوبت دوم(در بخش تفسيري . آيات بيان نموده است
نمايد و در نهايت، يكي را اقوال گوناگوني را كه در مورد حروف مقّطعه وجود دارد، نقل 

پرسش اصلي، في الواقع در نحوة برخورد و منش تأويل گرايانة ميبدي در نوبت . برگزيند
سوم كشف االسرار و در برابر اين دسته از آيات قرآن و وجوه و ساختارهايي  است كه 

  .ميبدي در اين خصوص مد نظر داشته است
  هدف تحقيق-1-2

، بررسي ساختاري تأويالت ميبدي در نوبت سوم تفسير  هدف تحقيق در اين نوشتار
كشف االسرار است و اين كه مؤّلف، حروف مقّطعة قرآن كريم را از ديدگاه عرفاني و 

  . ذوقي چگونه تأويل كرده است
  پيشينة تحقيق-1-3

در خصوص موضوع مورد بحث اين مقاله، تا كنون پژوهشي صورت نگرفته است اما       
ديدگاه « ر باب آثار ساير بزرگان تحقيق شده است كه مي توان به مقالة همين موضوع د

  .اشاره نمود» عين القضات در باب حروف، حروف مقطعه و نقط
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  ضرورت تحقيق-1-4
 كشف االسرار در زمرة نخستين تفاسير عرفاني فارسي است كه به  آيات حروف مقّطعه از  

 دارد كه نگرش عارفانة ميبدي به اين دسته منظر صوفيانه و ذوقي نگريسته است و ضرورت
از آيات رمز آلود قرآن، تبيين و به بررسي ساختاري تأويالت عرفاني كشف االسرار 
پرداخته شود  تا دريابيم كه تأويل عارفانة ميبدي ازحروف مقّطعه، مبتني بر چه ساختارهايي 

  .است
  روش تحقيق-1-5
دين روي، با مقايسه برداشت هاي تحليلي است، ب-روش انجام پژوهش توصيفي 

  .عرفاني ميبدي از حروف مقّطعه، به بيان نمونه ها و تحليل ساختاري آنها پرداخته شده است
  بحث -2

  تفسير و  تأويل-2-1

   تفسير و تأويل قرآن كريم، از مباحث مهم قرآني از صدر اسالم تا كنون محسوب 
در حقيقت «. چيزي است) اول(جستجوي آغازاز باب تفعيل، به معني » تأويل«فعل . شودمي

» تأويل«بنابراين، ... يابدداند، به تأويل دست ميكسي كه اوايل چيزها و اصل اعمال را مي
به معني » تأويل«و باألخره ... به معني بازگرداندن اشيا به مبادي آنها به يمن نور خداست 

ن چيزي است كه مبتني بر سّنت      تفسير قرآ...«) 120: 1373نويا، (»... .است» حقيقت«
هدف تفسير، . گيردباشد و تأويل آن چيزي است كه بر اساس تأمل و تفكر صورت ميمي

با وجود اين ، تفسير به تنهايي براي تبيين ... درك هر چه كامل تر متن ظاهري قرآن است 
» .گرددآغاز مي ...كافي نيست، از اينجا، به كارگيري تأويل ... برخي از آيات متشابه 

و تفكر ) راي(تأويل عقلي ، مبتني بر دخالت نظر شخصي مفسر ) 52-53: 1383لوري، (
از ... فردي وي، پس از به كارگيري كامل تمام مراجع مربوط به زبان و نيز سنت است

 از طريق ، تأويل كشفي يا تأويل باطني عبارت است از راه كشف دروني  طرف ديگر،
 )52-53: همان. (هودي مفهوم كلمات و آيات قرآني مورد نظردرك مستقيم و ش

     قرآن كريم ، ظاهر و باطني دارد و اشاره به اين مهم، در احاديث نبوي و سخنان 
نمايند امامان و بزرگان دين بسيار مشهود است و اينان هماره مخاطبان قرآن را تحريض مي

از تمايز ظاهر و باطن، به تمايز «. ت يابندكه باگذر از تنگناي ظاهر به ژرفناي معاني دس
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تفسير، بيان معناهاي ظاهري قرآن مجيد است چنان كه متن در . رسيمتفسير و تأويل مي
» ... .هدف از تفسير درك دقيق تر خواننده از متن است... تفسير. نمايدظاهر ادبي خود مي

 به اول يا  اصل، يا چشمة هر ولي تأويل، به معناي بازگرداندن چيزي) 504: 1384احمدي، (
واژة تأويل . تأويل متن ،كوششي است براي راهيابي به معناي باطني هر حكايت. چيز است

از منظر عالمه ) 505: همان.(قرآن مجيد آمده است) و در شانزده آيه(در هفت سورة 
به گيرد و آن چيز تأويل هر چيزي حقيقتي است كه آن چيز از آن سرچشمه مي«طباطبايي

 ) 45: 1379طباطبايي، .(نحوي ،تحقيق دهنده و حامل و نشانة اوست 

از نظر ميبدي نيزتفاوت تفسير و تأويل در اين است كه تفسير ، علم به شأن نزول آيه    
و داستان هاي پيرامون آن است  اما تأويل، بيان معناي احتمال آيه است كه در صورت 

  )41: 1390خياطيان،.(شودقي ميتضاد نداشتن با آيات قرآن ، درست تل
   

 رويكردهاي تفسيري مسلمانان -2-2

نخستين تفاسير .     از همان ابتداي نزول قرآن، اين كالم الهي مورد تفسير قرار گرفت
قرآن شيوه اي مأثور و روايي داشتند، بدين معني كه مفسران، صرفاً به نقل روايات منقول از 

د و از ورود به هر گونه مبادي اجتهادي، اجتناب     نمودناهتمام مي) ص(حضرت رسول
هاي متفاوتي يافت و به واسطة زبان چند بعدي قرآن، تفسير اين اثر نيز گرايش. مي كردند

اين ويژگي سبب شد كه قرآن، به تناسب درك و به مقتضاي استعداد و فهم هر كسي، 
در ) ع(امام جعفر صادق «.  شودمورد تفسير و تحليل هاي متفاوت و بعضاً خالف نص واقع

. فرستاده شده است» چندبعدي«دهد كه قرآن، به زباني همان آغاز تفسير خود به ما خبر مي
عبارت و اشارت و لطايف و حقايق؛ : كتاب خدا مشتمل بر چهار چيز است«: مي فرمايد

. »انبياعبارت براي عوام است، اشارت براي خواص، لطايف براي اوليا، و حقايق براي 
بنابراين، كالم  خدا چندين الية عميق در خود دارد كه فهم آنها، متناسب است با مقدار 

 )138: 1373نويا، (»  .محبت و صفاي ذكر و وجود قرب

اگر انواع فهم ها از كتاب و سنت در ميان مفسران مسلمان را بررسي كنيم، به چندين    «
هل حديث و اشاعره و سلفيه است؛ فهم ديگر به ؛ يك نوع فهم، فهم  ا رسيمفهم عمده مي

. متكلمان معتزله مربوط است؛ فهم سوم، فهم فالسفه است و فهم چهارم، فهم عرفا است
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وجه اشتراك ) 103: 1379 مجتهد شبستري،(» .اينها تقريباً اصول فهم هاي تفسيري است
مباحث خويش را از قرآن تمام اين ِفرَق در آن است كه همگي، شاهدِ صدق مدعا و استنادِ 

الزم به ذكر . كنند و اين شيوه در اغلب مكاتب صورتي راي گرايانه يافته استاقامه مي
است كه شيوةغالب تفسيري در ميان اغلب مفسران در قرون اولية اسالمي، تفسير مأثور و 

تهادي در نقلي و فارغ از مباني اجتهادي است  اما با ظهور معتزله، مكتب تفسير عقلي و اج
گيرد و مفسران اعتزالي مذهب، به بحث و چون و چرا دربارة آيات عالم اسالم شكل مي

تالش . متشابه و مبهم قرآن پرداخته و در پي يافتن مدلولي براي اين دسته از آيات هستند
  .اين گروه در اين راه البته با نزاع بسيار با پيروان اشاعره همراه بوده است

  
 سيري تفاسير عرفانيرويكرد تف-2-3

هاي مهم و تاثير گذار در تفسير قرآن كريم، جريان تفسيري متاّثر از    از گرايش
هايي هستند كه درك كنه گرا بودن، از نخستين گروهصوفيه به علت باطن. متصوفه است

تفسير قرآن از طريق تأويل صوفيانه، عمري «. آيات قرآن را وجهة همت خويش قرار دادند
پس قبل از آنكه اقدام به تفسير قرآن بنا بر روش . ني به اندازه عمر تصوف داشته استطوال

تصوف آغاز شود، در مذاهب باطني، اين باور وجود داشته است كه قرآن عالوه بر معناي 
  )202: 1384گلدزيهر، (» .ظاهري آن، معناي باطني نيز دارد

: البته اين زبان دو گرايش دارد فيان است،    تفسير عرفاني ،برخاسته از زبان عرفاني صو
زبان عبارت، زباني است مبين و روشن و زبان اشارت، القاء . »اشارت«و زبان » عبارت«زبان 

عارف با زباني خاص و رمزي، به بيان معارف ) 5: 1373نويا، . (معاني است بدون گفتن آنها
گيرد و ص عرفان سر چشمه ميرويكردي كه از بينش خا. ورزدخويش از قرآن اهتمام مي

هاي عملي، آن هم چيزي جز علم وصولي و درك الهي صوفي نيست كه به مدد رياضت
  . بدان دست يازيده است

   متصوفه، قرائتي استعاري و رمزي از قرآن كريم دارند كه از نظر فقها، 
. آيد و نوعي خوانش تأويلي استبدعتي گمراه كننده و ملحدانه به شمار مي

براي مفسران عرفاني همواره اهميت داشت كه ثابت كنند تفسير باطني آنان، «
تفسير عرفاني همواره مورد ظنّ و . مباينتي با صورت و الفاظ و ظاهر آيات ندارد
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صوفيان از هريك از حروف آغازين سور، تأويلي ... بدبيني علما بوده است 
رار مي دهند و سپس دوباره عرفاني دارند؛ يعني يك بار آن را در محور عمودي ق

سازند ولي چون بيانات آنان در اين آورند و ظاهر ميمعني باطني را به سطح مي
نداشته، علماي ظاهر آن را رد كرده، از مقولة » نظير«و» مشابه«زمينه در اصل زبان،

 )113: 1384مشرّف، (» .دانندكفر مي

تنها مختص صوفيه و به طور كلي «و تفسير عارفانة متون مقدس، پيشينة درازي دارد    
  :محققاً مي توان تأويل صوفيانة قرآن را بر پاية دو ايدة اساسي زير شرح داد... .اسالم نيست

 باطن -   صوفيان نيز همچون حكماي شيعه، تأويل معنوي خود را براساس قطبيت ظاهر
ا يك يا چند معناي باطني بنابراين، هر معناي ظاهري قرآن، منطبق ب... پايه ريزي نموده اند 

 تأويل صوفيانة قرآن، براساس  در وهلة بعد،. ... است كه به صورت رمزي بيان شده است
اين تجربة زيست شده و به ... پايه ريزي شده است و ) تحقيق(سير معنوي به سوي حقيقت 

اطني مثابة مكاشفة فكري آني معرفي شده است و به صوفي به هنگام تالوت قرآن، معناي ب
هايي گروه) 54- 56: 1383لوري، . (كندبالقوه نهفته در بيان ظاهري آيات را الهام مي

همچون باطنيه، غالت، صوفيه، عرفا و فالسفه، كه تأويالتشان رابطة منطقي و زبان شناختي 
با الفاظ قرآن ندارد، معتقدند كه قرآن به زبان رمز و اشارت سخن گفته است و ظواهر 

هاي تفسيري عرفا از قرآن پيش فهم) 38: 1390خياطيان،.(موزي بيش نيستندآيات قرآن، ر
توان دو گرايش نهايي و اصلي را در نهايت مي. گردد به باطن گرايي متصوفهكريم برمي

  :در تفاسير عرفاني بيان كرد
از آن رو كه صوفيه به قرائت باطني و : تأمل و تدبر در آيات قرآن -1

دند، سعي دارند كه با ژرف انديشي در آيات قرآن، به استعاري از قرآن معتق
انجامد؛ اين تامل گاه به تداعي معاني مي. اي برسندهاي جديد و روشنگرانهفهم

يعني تفّكر معناگرايانه در يك آيه و يا حتي در يك واژه و يا عبارت قرآني، 
 برداشت زند كه بهسلسله اي از تداعي معاني را به شكل خواطر ذهني رقم مي

هايي كه شايد با سختگيري بتوان آنها را در گردد؛ تحليلهاي نويني منتهي مي
نمونة بارز اين شيوه، مكتب حرف . زمرة تفسير و تأويل عرقاني قلمداد نمود

گرايانه و مبتني بر علم جفر است كه در ميان مفسران عرفاني، از تستري تا 
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توان يز نمود يافته است؛ براي نمونه ميقشيري، خواجه عبداهللا انصاري و ميبدي ن
، 1361ميبدي،.(در تفسير كشف االسرار اشاره كرد» ...بسم اهللا «به تفسير عرفاني 

  )26- 28: 1ج

گونة دوم، اشراقات ملكوتي و الهامات رباني است كه به مقتضاي حال  -2
رف و استعداد عارف و هنگام شنيدن آيات و يا تعمق در آنها، بر روح و جان عا

. نمايدتجلّي كرده و او را در كشف معاني و مقاصد باطني كالم وحي ياري مي
اين گونه خواطر روحاني و واردات قلبي، به هيچ روي ويژگي تفسيري ندارد و از 

الزم . توان آن را تفسير به رأي و يا تحميل نظر بر قرآن به شمار آورداين رو نمي
 عرفاني، خواطر روحاني و شهودي است و به ذكر است كه معيار اصلي در تفاسير

نه درك محتوايي نص قرآن از طريق تفسير ظاهري  زيرا كه عرفا، به علوم 
ظاهري براي فهم و درك معاني ژرف كتاب الهي، اعتماد و وثوق چنداني ندارند 

اي ذوقي، خواطر و در بسياري موارد، بدون توجه به اصول ادبي و لغوي و به شيوه
كنند؛ البته توفيق در اين رويكرد، منوط به استعداد و قرب يان ميخويش را ب

 .مفسرِ عارف است

  رويكرد تأويلي ميبدي-2-4

   ميبدي در تفسير كبير كشف االسرار ، در سه نوبت به ترجمه، تفسير و تأويل آيات 
وم هم در نوبت اول، ميبدي مترجمي دقيق و امانتدار است و در نوبت د. قرآن پرداخته است

با تكيه بر شيوة معهود تفسيري در روزگار خويش، يعني تفسير مأثور و روايي، به تفسير 
 .آيات قرآن و آن هم از منظر مذهب كالمي اشاعره پرداخته است

   در نوبت سوم، مفسر با قدم گذاشتن به دايرة تأويل، با آزاد انديشي فكري و فارغ از 
در اين نوبت، چراغ راه او . يل آيات پرداخته استمشي كالمي و عقيدتي خويش، به تأو

تفسير خواجه عبداهللا انصاري است و ميبدي در بسياري موارد، به نقل قول از اين عارف 
ميبدي در اصول تأويل آيات قرآن، بر مسلك امام محمد . بزرگ مبادرت نموده است

ني است كه وي در گفت. روش رمزي را براي تأويالت خود برگزيد«غزالي قدم گذاشت و 
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تفسير خود از بزرگان عرفان و تصوف، همچون  بايزيد و حالج با آن همه شطحيات، به 
ميبدي ) 40: 1390خياطيان،(» ... .بزرگي ياد كرده و از تأويل هاي آنان بهره گرفته است

معتقد است كه عالوه بر پذيرش ظاهرآيات و روايات، از يافت شهودي و عرفاني هم در «
توان بهره برد، همچنان كه استاد وي، خواجه عبداهللا انصاري، در تفسير آيات ميتأويل 

  )42: همان(» ... .موجزش از دريافت هاي عرفاني استفاده كرده است
ترسيم كنندة ذوق و مشرب عارفانه و لطايف «    مشرب عرفاني وي در نوبت سوم،

 شرعي، به توجيه و تأويل روحاني يك مفسر صوفي است كه آزادانه و بدون محظورات
و در اين نوبت مفسر، بيش از آنكه ) 15: 1387بابا ساالر،(» .شاعرانة آيات پرداخته است

. تأويل گر آيات قرآن باشد، مترجم و بازگو كنندة تجارب دروني خويش بوده است
   )18: همان(

  
 بررسي ماهيت حروف مقّطعه و پيشينة تاريخي و تفسيري-2-5

د و چهارده سورة قرآن، بيست و هشت سوره با يك مجموعه از حروف    از ميان ص
... . گرددشود، و يك سوره هم با دو مجموعه از حروف مقطعه آغاز ميمقّطعه شروع مي

، به طور كلي در .... اندچهارده حرفي كه در تشكيل حروف مقطعة قرآني به كار رفته«
. معروف اند» حروف نوراني« صوفي، به ادبيات اسالمي و به طور مشخص در ميان عرفاي

 ) 29: 1356خليفه، (».شودناميده مي» حروف ظلماني«... نيم ديگر حروف الفبا 

هاي متعددي در خصوص حروف مقطعه طرح شده كه برخي از آنها عبارت     فرضيه
اسامي رمزي،    . حروف مقّطعه، اسامي رمزي يا نمادي خداي متعال هستند«: است از

اسامي رمزي قرآن، مانند الفرقان و . هايي هستند كه اين حروف آغازگر آنهاستهسور
اين نظر اخيراً در كتاب  [.حروف مقّطعه، كلماتي به يك زبان خارجي است. الذكر هستند

، مورد تدقيق و تأكيد قرار 1 ، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل هيروغليفيه تفسر القرآن الكريم
در الم براي اهللا ) ا(باس نظريه اي دارد بدين شرح كه حروف الف  ابن ع].گرفته است

از اين رو، . براي محمد قرار داده شده است) م(براي فرشتة جبرئيل، و ميم ) ل(، الم )خدا(
گويد كه قرآن از جانب خدا به سوي پيامبر، توسط فرشته وحي به انسان مي... اين مجموعه 

  )33- 34: همان. (جبرئيل نازل شده است
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توان گفت كه دريافت مدلول اين دسته از آيات قرآن، هاي فوق مي    با توجه به فرضيه
يافتن «از ديدگاه متصوفه، . نكتة بسيار مهمي در ميان فرق مختلف اسالمي بوده است

، نوعي بازي فكري كه خوش دارد دربارة يك موضوع » حروف مقطعه«چندين معني براي
 در همة ابعاد  نيست بلكه ورود در اعماق نهان كالمي است كهتفسيرهاي متنوع بپرورد 

در فواتح سور، اشاره «: گويدخود، با سرّ آن كه را بيان كرده است ارتباط دارد، ترمذي مي
  )138: 1373نويا، (»... .به معني سوره هست كه تنها حكماي الهي در زمين از آن آگاه اند

ها در كشف معنا و مدلول حروف مقّطعه روه   از جمله علومي كه دستاويز برخي گ
در اين علم، تكيه بر ارزش هر يك از . قرار گرفته، علم جفر و تفّكرات حرف گرايانه است

حروف الفباست و عرفا معتقدند كه با تمسك به اين علم و كشف اسرار حروف مقطعه كه 
مي در جهت حلّ رازها و توانند قداند، ميخود در شمار اسرار باطني و نهاني كتاب الهي

اي حروف مقّطعه«گمان مربوط به پيدايش جفر بي«. معاني پوشيدة كتاب الهي بر دارند
اين حروف، ناگزير مسائلي را در برابر . است كه در آغاز بعضي از سور قرآني آمده است

ز آنها را عالماتي اسرارآمي بعضي از همان آغاز،. فهم خوانندگان قرآن مطرح كرده است
بعضي ديگر، در مقام ... دانستند كه معني آنها هيچ گاه بر آدميان مكشوف نخواهد شد 

اند  و به قول بالشر، با صرف لغت شناس يا مفسر عقلي مذهب، آنها را حرفاغازهايي دانسته
اين امتياز ) 136: همان.(كوشيده اند تا كليد آنها را به دست آورند» گنجينه هايي از مهارت«

شود و صوفيه آنها را موجوداتي قطعه ، بعدها به حروف الفبا گسترش داده ميحروف م
 . دانندزنده  كه خدا آنها را آفريده است، مي

   تكيه بر حرف گرايي و تفّكرات جفر گرايانه باعث گرديد كه براي حروف مقّطعه، 
اي شدند رهمفهوم رمزي لحاظ گردد و در اين راستا ، حروف مقطعه هر يك به سان استعا

اند و اگر هم ايضاحي بر آنان نوشته كه بيانگر حقيقتي باطني و غير قابل تفسير و توضيح
شده باشد، معلوم نيست كه واقعاً برسبيلِ مستقيم كشف مدلول اين حروف و بر نهجي 

  .راستين باشد
 همان طور كه«گردد،    پيشينة توجه به معناهاي رمزي حروف، به اديان ديگر بر مي

شد، جنبش  اگوستين براي حروف، واژگان و ارقام كتاب مقدس، معناهاي رمزي قائل مي
مشابه اين جنبش در جهان اسالم نيز ... پنهاني قائل بود...  چنين معناهاي ]به[... كاباال نيز 
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كار، نخست به سوداي كشف راز حروفي كه در آغاز پاري از سوره هاي ...وجود داشت
اكثر صوفيان، الف را مبدأ آفرينش دانستند و مراتب ...است، آغاز شدقرآن مجيد يافتني 

اما شكل كامل تر اين ديدگاه، در جنبش حروفيه يافتني ... خلقت را چونان مراتب ديگر
احمدي، (» .است كه بنا به نظر آنان هر حرف، نماد يا رمزي است بيانگر ارزشي ويژه

1384 :508-507(  
رمزي شدن يا رمزي . يابندز حروف، معناي رمزي خاصي ميدر تفسيرهاي عرفاني ني   

دانستن حروف زبان ، دو صورت اصلي دارد؛يا تك تك حروف را نشانه اي رمزي به طور 
يا هر حرف از حروف مقطعه را نشان ) و اين صورت كالسيك جفر است(گيرندكلي مي

ات حضرت رسول گيرند كه داللت بر يكي از صفات الهي يا وجود و صفكلمه اي مي
شايان ذكر ) 182: 1384مشرّف، .(در تفسيرهاي عرفاني هر دو روش مورد توجه است. دارد

است كه اين ديدگاه رمزي نگر و جفرگرايانه به حروف در تفاسير عرفاني، فقط مختص به 
حروف مقّطعه نيست و مفسر عارف، با اين زاوية ديد به بسياري از عبارات قرآني نگريسته 

بسم اهللا الرحمن « كه عمده ترين مورد آن، حرف گراي ايي است كه در تفسير است 
: 1،ج1390قشيري،(هاي قشيري در لطائف االشارات شود؛ مانند برداشتديده مي» الرحيم

  ).26-28: 1،ج1361ميبدي،(يا ميبدي در كشف االسرار ) 6-5: 2 و ج56
 زمينه را براي گسترش و تنوع     اين نگاه هاي رمز آميز و تأويل گونه به حروف،

كند، به طوري كه برداشت هاي صوفيانه از آيات، كلمات و حروف قرآن فراهم مي
هاي شخصي ها و دريافتتر، دريافتههاي آنان بيشتر ذوقي و يا با نگاهي خوش بينانهديدگاه

  ) 35: 1390پارساپور،. (آنهاست

تأويل گرايانه به حروف مقطعة قرآن در ميان مفسران عرفاني نيز رويكرد عرفاني و 
توان به برداشت هاي عرفاني عين القضات هاي بارز آن ميكريم مشهود است  كه از نمونه

ذيالً به بحث  2.همداني اشاره نمود كه البته با تأويالت عرفاني ميبدي نيز شباهت هايي دارد
  :شودداخته ميو بررسي رويكردهاي تأويلي ميبدي در خصوص حروف مقطعة قرآن پر
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 رويكردهاي تأويلي ميبدي در تأويل عرفاني حروف مقّطعه -2-6

هاي جفرگرايانه، به بيان    ميبدي در تفسيرعرفاني حروف مقّطعه، با تكيه بر انديشه
مباني تفسيري خويش اقدام نموده است و هر كدام از حروف مقّطعه را به عنوان رمز و 

اي را به وجود       گيرد و گاه از مجموعة اين كلمات، جملهنمادي براي يك واژه در نظر مي
آورد كه آن جمله خود در حكم نمادي است كه مفهوم مورد نظر  مفسر را در باب مي

نمايد و برخي مواقع، از اين حروف به اسراري ميان محب و مدلول حروف مقطعه مي
 حروف را وصف ناشدني و غير قابل محبوب و خالق و نبي ياد نموده و گاهي نيز اسرار اين

  .داردفهم محسوب مي

  .اي از شواهد به ناگزير حذف شده است با توجه به حجم محدود مقاله پاره
  تاج (حروف مقطعه رمز ميان محب و محبوب و عاشق و معشوق-2-6-1

  )ص(كرامت حضرت رسول 
ه ميان خداوند و داند كدر ديدگاه نخست، ميبدي حروف مقطعه را مانند رازي مي   

خاتم االنبيا ياد كرده و گاه » تاج كرامت«جاري شده است و از آن به ) ص(حضرت محمد
داند كه جز محرمان و دهد و اين حروف را اسراري ميحث ميتري به بجنبة عمومي

آيد كه او اين از فحواي سخن ميبدي چنين بر مي. آشنايان درگاه، راهي به دركشان ندارند
حروف را به مثابه رازي پوشيده ميان رسول و پروردگار دانسته كه ديگران از فهم آن 

مت حضرت رسول به شمار آورده  و قاصرند، و اين حروف كوتاه و مقّطع را تاج كرا
  :شناخت سرّ آنها را جز در دل پاك اولياء خدا نمي بيند

التخاطب بالحروف المفرده سنه االحباب في سنن المحاب فهو سر الحبيب «: بقره/1الم «
در صحيفة دوستي، نقش خّطي است كه جز ... مع الجيب بحيث اليطلع عليه الرقيب 

 در خلوت خانة دوستي، ميان دوستان رازي است كه جز عاشقان ترجمة آن نخوانند،
منظور نظر ميبدي، آن است كه حضرت ) 52: 1،ج1361ميبدي،(» .عارفان دندنة آن ندانند

تا با موسي هزاران كلمه به هزاران «: اندرسول از مقام سمع به مقام مشاهده و عيان رسيده
آن هزاران ... ط انبساط اين راز برفتلغت برفت، با محمد صلعم در خلوت اَو اَدني بر بسا

» ...برفت در وقت عيان كلمه با موسي برفت و حجاب در ميان و اين راز با محمد مي
  ) 52: همان(» ...محمدصلعم راز شنيد و در راز دار مي نگريد«) 52: 1همان،ج(
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   ميبدي در تأويل حروف مقطعة آغازين سورة آل عمران و رعد نيز اين حروف را 
  :داند كه ديگران در شناخت آن راهي ندارندراري ميان عاشق و معشوق مياس

 رمز دوستي است، خطابي سربسته با عاشقانِ كار – الم –.... «  :آل عمران/ 1الم   
  )10: 2همان،ج(» افتاده،

 گنجي از گنج هاي  ، سري است از اسرار محبت،»آلمر«: قوله تعالي« :رعد/ 1المر
جان دوستان وديعت دارند و ندانند كه چه دارند و عجب آن است كه معرفت، در ميان 

: زارند، اين چنان است كه پير طريقت گفتدريائي همي بينند و در آرزوي قطره اي مي
!...  بينم پياپيالهي جوي تو روان و مرا تشنگي تا كي؟ اين چه تشنگي است و قدح ها مي

 اسرار و روايح آن آثار، امروز جز بوئي نيست و اشارت است اينكه دوستان را  از انوار آن
از آنجا كه ... «) 165: 5همان، ج(» ، سزاي آن عيان نيست)ص(جز حوصلة محمد عربي 

از فحواي اين  )166: همان(» .گويدرموز عارفان است و فهم صادقان، به زبان اشارت مي
زباني بر منهج رمز و آيد كه وي كالم الهي، بويژه حروف مقطعه را سخن ميبدي بر مي

اش، گوشي داند كه تنها آشنايان درگاه الهي اند كه بر درك پيام سروش غيبياشارت  مي
  .شنوا دارند

داند كه حضرت احديت در وي در تأويل اين حروف در سورة مريم، آنها را شرابي مي
 شراب جام اُنس به كام دوستان ريخته است و ظرف استعداد و قابليت وجودشان را از

  .مكاشفه و رحمت شهودي ماالمال ساخته است
  حرف گرايي در تفسير حروف مقّطعه-2-6-2

همان طور كه پيشتر بيان شد، تأثير ميبدي از روش امام جعفر صادق و علم جفر و 
انديشه هاي حرف گرايانه، اصلي ترين گرايش تأويلي حروف مقّطعه در نوبت سوم تفسير 

هاي ميبدي در خصوص م و شايان ذكرآن است كه برداشتنكتة مه. كشف االسرار است
حرف گرايي در كشف رموز حروف مقّطعه، در حقيقت حاصل ژرف نگري و تدبر در 

هايي شده كه ذوق ادبي و هنري او اقتضا كرده است؛ اين حروف است كه منجر به برداشت
 حقيقي و برخاسته از بدين روي، نبايد اينگونه بيانات تأويلي را در شمار تفسير عرفاني

هايي است هاي ميبدي، تنها دريافتبرداشت. شهود روحاني و علم لدني محسوب داشت
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كند و گونه اي كه هنگام استماع و تأمل در اين حروف بر ذهن و دل عارف خطور مي
  .خواطر ذهني است، نه آنكه واقعاً ميبدي خواسته باشد تا بدين شيوه قرآن را تفسير نمايد

گرايي دركشف االسرار نمودهاي گوناگوني دارد كه ذيالً بدانها اشاره خواهد حرف 
  : شد

در ديدگاه اول، هر حرف از حروف مقّطعه، نمادي از صفات و اسماء -2-6-2-1
گرايش، گرايش اصلي نمايد و اينالهي است كه عموماً صفات جمالي پروردگار را مي

مهم ترين ديدگاه در اين باره كه از پشتوانة « و ميبدي در تأويل عرفاني حروف مقّطعه است
روايي در فريقين برخوردار است، اين حروف را رمزي از اسماء و صفات خدا              

  ) 31: 1388طيب حسيني،(».داندمي
در اين آيه، ميبدي حروف مقّطعه را حمل بر صفات الهي نموده كه : يونس/ 1 الر

» آلرا«: قوله«:  نموده بر راستي و بي عيبي قرآن مبينشخداوند بدان صفات سوگند ياد
االلف الف الواحداينه، و الالم لطفه باهل المعرفه، و الراء رحمته بكافه البريه، جالل احديت 

گويد به وحدانيت و فردانيت، به كند، ميبه نعت عزت و كمال حكمت سوگند ياد مي
پيامي ...  من  كه اين كتاب نامة من استلطف من با دوستان من، به رحمت من بر بندگان

كه از قطيعت امان است  و بي قرار را درمان است، روشنايي ديده و دولت دل و زندگاني 
  )253: همان(» .جان است

داند و در اين آيه، ميبدي حروف مقطعه را بر گرفته از اسماء الهي مي: يوسف/ 1 الر
» آلر«: ب قرآن و درك اهميت و ارزش آنالبته خطاب خداوندي است به بندگان در با

يقول . و الرا تشير الي اسمه رحيم  لطيف،–االلف تشير الي اسمه اهللا و الالم تشير الي اسمه 
به نام من كه خداوندم، لطيف و رحيمم، كه اين سوره، ... باسم اهللا الطيف الرّحيم: اهللا تعالي

كتابي كه  ،)ص(فرو فرستم به محمد ام كه آيات آن كتاب است كه در تورات وعده داده
يادگار مؤمنان است و همراه طالبان، عدت عابدان و زاد زاهدان، موعظت خائفان و رحمت 

  )10: 5همان، ج (» .مؤمنان
در اين آيه، ميبدي با آوردن واژة اشارت كه  نمايانگر جنبة ذوقي و : الحجر/ 1الر

فات الهي منسوب نموده و با زباني از سر تأويلي بودن بحث است ، حروف اين آيه را به ص
: كندلطف و حالتي برخاسته از رجا، دوستان خويش را خطاب نموده است و دلجويي مي
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بندة من، : گويدرحمت او، از روي اشارت مي: لطف او، را: آالء اوست، الم: الف» آلر«
كه با جودم، بخل نعمت از ما دان و لطف از ما بين و رحمت از ما خواه، من آن خداوندم 

بندة من، هر چه جوئي به از نعمت . نه و با لطف من ، عجز نه و در رحمت من، نقصان نه
  )299: 5همان، ج ... .(شاكر باش تا بيفزايم من نجوئي، 

ميبدي در تأويل حروف آغازين سورة طه نيز اين حروف را رمزي از صفات : طه/1طه 
سعيد جبير «: وي ، در پي استناد نظر خويش استخدا به شمار آورده و با آوردن خبري نب

طا از طيب است و ها از هادي، طا اشارت است به پاكي و پاكي اهللا را صفت است و : گفت
ان : گفت) ص( طا آن است كه مصطفي  ها اشارت است به هدايت؛ اهللا ولي هدايت است،

و ان اهللا « :  از آن خبر دادها آن است كه قرآن مجيد. ».اهللا تعالي طيب ال يقبل اال الطيب
: 6همان، ج (» ...اهللا به حقيقت راه نماي و دل گشاي مومنان است، . »لهادي الذين آمنوا

110 -109(  
اين حروف را نيز برگرفته از صفات الهي و مورد سوگند پروردگار ياد : لقمان/  1الم 

الف اشارت است به » آلم«« : نموده، مبني  بر اينكه حروف مقطعه هم از كالم خداوند است
آالء و نعماء و الم اشارت است به لطف و عطاء او، ميم اشارت است به مجد و سناء او،            

به مجد سناء من كه اين حروف قرآن  به آالء و نعماء من به لطف وعطاء من،: مي گويد
  )496، 7همان، ج (» .كالم من

خدا به شمار آورده  و سخن از فقر عالم را اسم صمد ) ص(در تأويل، اين آيه : ص/ 1
من : فرمايدمي... مفتاح اسمه الصمد » ص«: آوردهستي و استغناي رب العالمين به ميان مي

احدم كه مرا شريك و انباز  صمدم كه همه را به من نيازاست و مرا به كسي نياز نيست، 
اجت ها بدو بردارند و گفته اند حق جل جالله صمد است و معني آنكه بندگان ح... نيست

  )327: 8همان، ج (» ... .شغل ها يكسر بدو تفويض كنند و خويشتن را بدو بسپارند
در اين آيه نيز ميبدي با تكيه بر حرف گرايي، سخن از صفات خدا به ميان : غافر/ 1حم 

 حا اشارت است به محبت و -» حم« «: كندآورده و از لطف الهي نسبت به دوستان ياد مي
اي  اي به جاي محبت من دوست گشته نه به هنر خود،: گويد اشارت است به مّنت، ميميم

اي، اي من تو را دوست گرفته و تو مرا ناشناخته به ميم منتِ من مرا يافته نه به طاعت خود، 
  )456: 8همان، ج (» ... .ايمن تو را خواسته و تو مرا نادانسته



176  36                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

يز سخن از صفات الهي به ميان آورده و از در تأويل اين آيه ن: الزخرف/ 1 حم
حا، اشارت «: گويدوحدانيت خداوند و دوري ايمان آورندگان به يكتايي خدا از عذاب مي

به : فرمايدكند، ميقسم ياد مي ميم اشارت است به ملك او،  است به حيات حق جل جالله،
 كه گواهي دهد به  كه عذاب نكنم كسي را حيات من، به ملك من، به قرآن كالم من 

  )59: 9همان، ج (» ... .يكتايي و بي همتايي من 
صفات تأويل شده در اين آيه از نظر ميبدي ، طوق كرامت بندگاني : الجاثيه/ 1حم 

 به مهر من و  به حيات من،... «: انداست كه در اين جهان ، جان در گرو مهر يار باخته
هر كه را امروز در سراي فنا،  ميد ديدار من، دوستان من كه دوستان را عز دو جهان است ا

  )126: 9همان،  ج (» انس جان او نامة من، فردا در سراي بقاي تو بقاي چشم او لقاء من
  
اي است كه مجموعاً در اين وجه، هر يك از حروف مقطعه، نشانة واژه-2-6-2-2  
ا خطاب و سوگندي آورد و اين جمله خطاب و سوگند الهي است و ياي را پديد ميجمله

اين جنبه نيز گرايش عمدة ديگر در تأويل عرفاني حروف مقطعه . است نسبت به رسول خدا
حروف مقطعه را رموز و نشانه هايي براي «ميبدي در اين وجه، . در كشف االسرار است

و برخي حروف مقطعه را رمزي از پديده هاي دنيايي ... داند اسماي فرشتگان و پيامبر مي
   )31: 1388طيب حسيني،(» .رتي شمرده استيا آخ

ميبدي در تأويل اين آيه، هر يك از حروف مقطعه را بر گرفته از جمله اي :  بقره1/الم
كند كه كليت آن جمله، نمايندة مي داند و آن جمله را به سخني از خداوند تعبير مي

  گفته اند « :ده استصفات الهي است و البته دو وجه در برداشت عرفاني اين آيه بيان نمو
اي سيد، از پردة واسطة ... الم ، نواختي است به زبان اشارت كه با مهتر عالم رفت، يعني 

جبرئيل، يك زمان درگذر تا صفت عشق نقاب تعزّز فرو گشايد و آن عجائب الذخائر و 
كه مقصود ميبدي، آن است ) 53: 1همان،ج(» .درر الغيب كه تو را ساخته است، با تو نمايد

هر كدام از حروف تهجي كه در قالب حروف مقطعه آمده اند، رمزِ جمله اي است كه 
 الف اشارت كه –و گفته «در وجه دوم نيز چنين نوشته . فهمندعاشق و معشوق آن را مي

  أنا كه منم كه خداوندم، رهي را مهر پيوندم، نور نام و نور -  مني-  لي، ميم-  الم أنا،
 هر چه بود و هست و خواهد بود، همة ملك و ِملك - لي.... و ريحانم دلها را روح  پيغامم،
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 هر چه آمد از قدرت من آمد، هر چه –مني .... من، محكوم تكليف و مقهور تصريف من
اين تنبيه است بندگان را كه شما عقل و دانش خويش معزول كنيد ... رفت از علم من رفت 

 با تكيه بر گفته اي از شيخ انصاري، به بيان ارزش و در ادامه، )54و53: همان(» .تا برخوريد
پيرطريقت و جمال اهل حقيقت، شيخ االسالم انصاري، سخني «: نمادين حروف مي پردازد

 امام -الف«- : گفت.  الف و پردة غموض از آن برگرفته–نغز گفته در كشف اسرار 
رد، ديگر حروف است، در ميان حروف معروف است، الف به ديگر حروف پيوند ندا

الف راست است، اول يكي . حروف به الف پيوند دارد، الف از همه حروف بي نياز است
  )54: همان(» .تا آنجا كه او جاي گرفت هيچ حرف جاي نگرفت... آخر يكي، يك رنگ  و

در تأويل اين آيه نيز ميبدي حروف را با استناد به گفتة حّلاج، آيه را : اعراف/ 1المص 
حسين : داندكند و آن را رازي در خور فهم آشنايان بحر معرفت ميبير ميبه جمله اي تع
الف ،الف ازل است و الم، الم ابد و ميم، ما بين االزل و االبد و صاد، اتصال : منصور گفت

صد هزار مدعي را به سموم آتش قهر بسوزند و در وهدة انفصال . قومي و انفصال قومي
عت لطف در دائرة اتصال آرام دهند و تشنگي وي را به افكنند تا يك جوانمرد را به ن

  ) 556: همان(» ...شربت طهوريت بنشانند
در تأويل اين آيه نيز ميبدي، بنا به شيوة معهود عمل نموده و آن را اشارتي : هود/ 1الر 

گرداند، الف، خلق را با نعمت منعم مالوف مي » الرآ«: داندبه جوانمردان و اولياي حق مي
كند الم، ايشان را مالمت مي... «) 358: 4همان، ج (» ... .خوانده ايشان را وا منعم ميآنگ

كه هان  تا به نگارستان و بوستان مشغول نشويدكه آنگه از دوستان واپس مانيد  و به ايشان 
، اشارت است به رها شدن جوانمردان  از خويشتن، به سان والهان در ميدان »را«... در نرسيد

همان، ج (» ... .، تا خود كجا فرا راه آيند  و از اين درياي مغرق، كجا واكران افتند و هيمان
4 :358(  

تأويل اين آيه نيز جمالتي توصيف وار از حضرت حق را به نمايش :  مريم/1كهيعص 
نمايد و سخن به صفات جمال و جالل خداوند گذارده و عارفان و والهان را در مكاشفه مي

كند، به اين حروف، اسماء ثنائي است كه حق جل جالله بر خود مي» هيعصك«: كشاندمي
انا الكبير، انا الكريم، : گويد كه مي ستايد،دهد و خود را ميو صفات خود با ياد خلق مي

كبير اشارت است به جالل و كبرياء احديت؛ كريم اشارت است به ...منم خداوند بزرگوار
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انا اهللا ... «) 17: 6همان، ج(» ... .اندر مكاشفة جاللجمال و كرم صمديت عارفان كه د
انا العزيز «: گويدمي» عين« ) 17: همان(» . ..الهادي منم خداي راهنماي، دلگشاي حق آراي

: همان(» ... منم تاونده با هر كاونده، به هيچ هست نماننده، به صفات خود پاينده » و انا العلي
منم خداي راست گوي، راست حكم، » ادق انا المصورانا الص«گويد، مي» صاد« «) 18

  ) 18: همان(» .راست كار، نگارندة روي ها، آرايندة نيكوئي ها
در تأويل اين آيه، ميبدي با تكيه بر حرف گرايي، سخن از سوگند خداوند : طه/ 1طه 

نظير، اين است خطاب خطير و نظام بي » طه«: قوله« : كندياد مي...به پاكي حضرت رسول و 
هم نام است و هم تعريف  و هم مدح و » طه«... اين است سخن پرآفرين و بر دل ها شيرين

كند به صفات و افعال خويش، قومي گفتند سوگندي است كه رب العزه ياد مي... هم پيغام 
مي گويد به طول خداوند بر بندگان، به پاكي حق از گفت ناسزايان، به طهارت دل محمد 

 به طهارت اهل بيت محمد شمع هاي تابان، به طهارت دل عارفان و سوز سرّ  ،خاتم پيغمبران
  » 109: 6همان، ج (» ... .والهان، به درخت طوبي جاي ناز بهشتيان، به طرب اهل بهشت

تعبير ميبدي از آية فوق، سوگند پرردگار است بر راستي قرآن، : العنكبوت/ 1الم 
 الف اشارت است في اهللا، الم اشارت است فرا ...» آلم« «): ص(جبرئيل و حضرت رسول

كند به الهيت خويش و رب العزه سوگند ياد مي). ص(جبرئيل، ميم اشارت است فرا محمد 
به امانت جبرئيل و به صدق نبوت محمد كه وحي كننده منم و آرندة جبرئيل و پذيرندة 

و ... ز مصطفي، تهمت روا نه محمد از حق جلّ جالله ميل روا نه از جبرئيل، خيانت روا نه ا
همان، (» .عادت عرب آن است كه سوگند ياد كنند و تحقيق راستي آنچه از خود خبر دهند

  )375: 7ج 
-در تأويل اين آيه، ميبدي دربارة مقام قرب و سوز عاشقان شيدا سخن مي: روم/ 1الم 

ا و مكّن من قربتنا، من الف بالءنا من عرف كبريائنا و لزم بانبا، من شهد جمالن» الم«: گويد
اقام علي خدمتنا، هر كه جالل و عظمت ما و كبرياء عزت ما بشناخت، او از بالها روي 

هر كه جالل و لطف ما بر نقطة دل او تجلّي كرد، از درگاه ما روي نتابد و يك . نگرداند
  )436  :7همان، ج(» ..لحظه از صحبت ما نشكيبد

ثور و روايي به تأويل پرداخته و در پايان خاطر نشان مي با تكيه بر اقاويل ما: يس/ 1يس
 سرّي است ميان شود كه هر نامحرمي، سزاواري درك اين اسرار را ندارد چرا كه اينها
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 و اين خطاب با صورت و بشريت  » يا انسان«يس يك قول آن است كه «: محب و محبوب
كه  انسانيت و جنسيت او مشاكل از آنجا «و » ... .مصطفي است چنان كه جاي ديگر فرمود

و اين خطاب با انسان بر وفق آن است و از آنجا كه شرف نبوت است و  خلق است 
 و اين خطاب  ،»يا ايها الرسول«، »يا ايها النبي« تخصيص رسالت، خطاب باوي اين است كه 

ر كه با صورت و بشريت است، از بهر آن رفت تا نقاب غيرت سازند و هر نامحرمي را ب
  ) 204  :8همان، ج(» ... .جمال و كمال وي اطالع ندهند

سوگند الهي است به صفاي دوستان و ارجمندي مقام دل شكستگان كه در :  ص1/ص 
قسم است به صفاي مودت دوستان او، چه عزيز » ص«: و گفته اند«: مقام قسم نشسته اند

 اين  گند ياد كند،كسي و چه بزرگوار بنده اي كه رب العزه به صفاي مودت وي سو
سوخته دلي، شكسته تني، مفلس رنگي كه همه توانگري هاي عالم غالم، يك ذرة افالس 

در باغ قربت، تخت بخت وي مي نهند و ...  دلي دارد سوخته  در خانه ساز ندارد،... وي بود
  )328 :همان(»» ص«: كند كهجالل احديت به صفاي حجت وي سوگند ياد مي

نمايد در توصيف صفات حضرت ن آيه را به جمله اي تأويل مياي:  فصلت/ 1حم  
بودني همه بود، كردني همه كردم، راندني :  مي فرمايد- حم ماهوكائن–اي » حم« «: حق

  )518: 8همان، ج (» ... .همه راندم، گزيدني همه گزيدم، پذيرفتني همه پذيرفتم
گي حضرت رسول، با تكيه به تأويل عرفانيِ رمزي است از بزر:  الشوري/ 1 حم عسق
هر حرفي از اين حروف، اشارت به علو مرتبت وكمال كرامت مصطفي «:حرف گرايي

ميم، اشارت است به ملك ... حاء، اشارت است به حوض مورود او... است صلوات اهللا 
.... سين، اشارت است به سناء مشهود او... عين، اشارت است به عز موجود  او... محدود او 

- 15 :9همان،ج(» ...و قرب او به درگاه خداوند معبود.... ، اشارت است فرا قيام محمودقاف
  . و بعد از هر حرفي، حديث نبوي شاهد آورده است) 14

: نمايداين آيه را به سياق تأويل، به يكي از صفات حضرت رسول تعبير مي:  ق/ 1ق  
طاب و لم يوثر ذلك فيه لعلو حيث حمل الخ) ص(اقسم اهللا عزوجل بقوه قلب حبيبه محمد«

» ... » ق و القرآن المجيد«: به قوت دل وي هم ياد كرد كه) ... 281: 9ج  همان،(» .حاله
  ) 282: 9همان،ج(
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با تكيه بر حرف گرايي، درك اين حروف را نمادي از شايستگي اهل : القلم/ 1 ن 
 است به مهر بشارت از لطف اشارت... از حروف تهجي است«: آوردمعرفت به شمار مي

اعتقاد ...  فهم آن، نشان موافقان است پيراية سخنگويان است، است، ماية سخنان است، 
  ) 200: 10همان، ج (» ... .مؤمنان است كه اين حروف، كالم خداوند جهان است

اي است كه آن واژه، به صورت مجزّا و مجدداً حروف مقّطعه نشانة واژه-2-6-2-3
  :گيردني قرار ميمورد تأويل عرفا

: ق را به كوه قاف تعبير نموده و از منظر عرفاني به تأويل پرداخته است: ق/ 1ق 
آن كوه قاف : گفتند» ق«در معني. اندجوانمردان طريقت و ارباب معرفت، سري ديگر گفته

هاي دوستان در كشيده،  كه گرد عالم در كشيده نمود، كاري است از آن قاف كه گرد دل
كه در اين دنيا خواهد كه آن كوه قاف در گذرد، قدم وي فرو گيرند، گويند وراء پس هر 

  )283: 9همان،ج(» ... .اين قاف راه نيست و بروي گذر نيست
به تأويل دست زده ، نبا تكيه بر حرف گرايي و البته شكل ظاهري حرف : القلم/ 1 ن

، به تأويل اين دو واژه پرداخته داند و از منظر عرفاني را دوات و ماهي بزرگي ميناست و 
،دوات است و قلم، » ن«: كندو در پايان، عمل ماهي را به برداشتن بار امانت انسان تعبير مي

 لوح قلم زبرجد نوشت، به مداد نور نوشت، بر   نويسنده خداوند غفور، خامه اي از نور،
هفت طبقة زمين، ماهي اي است بر آب زير : بعضي مفسران گفتند. دفتر ياقوت نوشت

 شد، شكم به آب فرو برده و سر ن برمثال  ماهي از گراني بار زمين خم داد و خم گرديد،
   جبرئيل بروي بانگ زد، از شرق برآورده و دنب از مغرب و خواست كه از گرانباري بنالد،

 بار  ماهي چون چنان بترسيد كه گرانباري زمين فراموش كرد و تا به قيامت نيارد كه بجنبد،
يكي آنكه بدو قسم ياد كرد، محل : برداشت و نناليد، رب العالمين او را دو تشريف داد

تا  ... قسم خداوند جهان گشت، ديگر تشريف آن است  كه كارد از حلق او برداشت
 اگر ماهي بار زمين   جوانمرد،اي. عالميان بدانند كه هر كه بار كشد رنج وي ضايع نشود

 از  ماهي كه بار زمين برداشت،» و حملها االنسان«. ر امانت مولي كشيدكشيد، بندة مومن با
كه بار امانت برداشت، از كارد قطيعت ايمن چه عجب اگر مؤمن. كارد عقوبت ايمن گشت

  )201: 10همان، ج (» .گردد
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  غير قابل تأويل بودن حروف مقّطعه-2-6-3
د نظر دانسته و آنها را ميبدي عدم درك و دريافت بشر در معرفت اين حروف را م

آورده و تنها در تأويل آية نخست سورة اعراف، بدين مسئله اسراري ال ينحل به شمار 
  .اشاره مي نمايد

علم همه چيز در قرآن است و علم قرآن :  گفته اند كه-» المص« « : اعراف/ 1المص 
و آن را دريافت «ه كشاند كو ميبدي سخن را تا بدانجا مي» ... در حروف اوائل سور است

اند و عطري است كه در ازل آري عقدي است كه در اول بسته... «) 556: 3همان،ج(» ...نه 
» ...انداند و كس را بر آن اطالع ندادهاند و خلعتي است كه در كارگاه ازل بافتهسرشته

  )556: همان(
  گيرينتيجه-3

تا كنون، مستمسك ِفرق بسياري هايي است كه از گذشته     تأويل قرآن كريم از شيوه
روش تأويلي عرفا، ذوقي و مبتني بر مكاشفه و بيان . و از جمله متصوفه واقع شده است

شوند از آياتي حروف مقّطعه كه در شمار رازهاي قرآن محسوب مي. تجارب عرفاني است
. هستند كه نكات بسياري در جهت كشف مدلول شان در تفاسير قرآني بيان شده است

يدگاه عرفا در خصوص اين آيات، ديدي تأويلي و ذوق گرايانه است، چرا كه تجربة د
  .شخصي عارف در اين زمينه دخيل است

   روش تأويلي ميبدي، مبتني بر آزاد انديشي و فارغ از محظورات ديني و مكتبي و با 
يش در تأويل عرفاني حروف مقّطعه، ميبدي سه گرا. زباني شاعرانه و نثري ذوقي است

عمده دارد؛ در وجه نخست، اين آيات را رمز ميان محب و محبوب و خداوند و رسولش 
داند؛ در سوية دوم، با تكيه بر حرف گرايي و انديشه هاي جفري و البته در سه گرايش مي

فرعي، به تأويل و تعبير حروف مقطعه دست زده و در جهت گيري سوم نيز به غير قابل 
تأويالت ذوقي ميبدي از حروف مقطعه، نشانگر . نمايدريح ميتأويل بودن اين آيات تص

نوآوري و انديشه هاي آزادانة عرفاني اوست كه گاه در جهت استناد نظر خويش به سخنان 
  . جويدپير هرات و بزرگان عرفان نيز تمسك مي
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 يادداشت ها 
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