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Abstract 
The Moqatta’a (disjoined) letters have had various analyses in the view of commentators 
of the Noble Qur’an since the past until the present. Ayatollah Ma’refat has classified 
these viewpoints in terms of two criteria: Some have considered those letters as an 
unknown allegory and hidden science that no one knows but God; and some others 
regard them as enigmatic codes between God and His holy Prophet so interpret their 
meaning as a kind of decoding. Ayatollah Javadi Amoli states the commentators’ views 
in his exegesis from another perspective and critically analyzes them. These two great 
scholars have disagreement not only about their perspective regarding the ideas on 
Moqatta’a letters but also in their final conclusion as the selected idea. The present study 
briefly mentions various views on this subject and also explains the viewpoint of 
Ayatollah Ma’refat as well as its criticism by Ayatollah Javadi Amoli.  
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اهللا معرفت و نقد آن ازمنظر  بررسي معناي حروف مقطعه از ديدگاه آيت
  اهللا جوادي آملي آيت

  1محمدعلی تجری
  ٢فرزاد پاکروان

 ٠٨/١٢/٩٧|   تاریخ پذیرش:   ٠۴/٠۵/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
هـاي متفـاوتي داشـته اسـت.      تحليـل  از گذشته تا كنون، حروف مقطعه در ديدگاه مفسران قـرآن كـريم  

از متشـابهات  اي حروف مقطعه را  اند. عده بندي كرده ها را طبق دو مبنا دسته اهللا معرفت اين ديدگاه آيت
اي ديگـر آن را رمـوزي بـين     دانند كه جز خدا بـرآن واقـف نيسـت و دسـته     مجهول و علم مستوري مي

اهللا  دانند و آنچه از معاني براي اين حروف گفته شده نوعي رمزگشايي است. آيت خداوند و پيامبرش مي
و بـه نقـد آن    كننـد  صـورت ديگـري ديـدگاه مفسـران را در تفسـير خـود مطـرح مـي         جوادي آملـي بـه  

نظـر   حـروف مقطعـه اخـتالف    دربـارة نگاه به اقوال چگونگي تنها در  نه ،پردازند. اين دو عالم بزرگ مي
ضـمن   ،اند. نوشتار حاضر مطرح كردهرا متفاوتي نظرهاي بلكه در نتيجة نهايي و قول برگزيده نيز  ؛دارند

اهللا جـوادي آملـي    ت و نقد آن توسط آيتاهللا معرف به تبيين ديدگاه آيت ،به اقوال مختلف اشاره مختصر
  . پرداخته است

 
اهللا جـوادي آملـي، التفسـير االثـري الجـامع،       اهللا معرفت، آيـت  حروف مقطعه، آيت واژگان كليدي:

  تفسير تسنيم. 
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  . مقدمه1
 ب،يـ ترت بـه  هـا  سـوره  ايـن  .سوره آمده است 29در آغاز  ،حروف مقطعه در قرآن كريم

 م،يمـر  حجـر،  م،يابـراه  رعـد،  وسف،ي هود، ونس،ي اعراف، عمران، آل بقره، :از عبارت است
لت،  ،)غـافر (مـؤمن  ص، س،يـ  سـجده،  لقمـان،  روم، عنكبوت، قصص، نمل، شعراء، طه، فصـ 
  قلم. و ق احقاف، ه،يجاث دخان، زخرف، ،يشور

جزئـي از   ،اي مستقل هستند و در برخي ديگـر  اين حروف آيه ها، هدر برخي از اين سور
ايـن   ندارنـد. وجـه تسـمية    اختصـاص هـاي مكـي يـا مـدني      ورهبه س ،حروف مقطعه .يك آيه

آنجاكـه ايـن حـروف در قرائـت     از .آنهاسـت شـدن   علت شكل خوانـده  به ،»مقطعه«حروف به 
اند. تعداد حـروف مقطعـه نيمـي از     گذاري شده نام نام بدين ،شوند صورت جداگانه تلفظ مي به

از هردسته از حروف الفبا كه بر اسـاس صـفتي خـاص    تعداد حروف الفباست و همچنين نيمي 
در برخـي آيـات حـروف مقطعـه      1يافتـه از حـروف مقطعـه اسـت.     تشكيل ،اند بندي شده دسته
، دو حرفي، سه حرفـي، چهـار حرفـي و بـاالخره     ديگر در برخي است؛ كار رفته حرفي به يك

در ميـان كتـب   هاي حروف مقطعه، ايـن اسـت كـه ايـن حـروف       پنج حرفي. از ديگر ويژگي
بخشـي بـه حـروف     نـوعي ايـن انحصـار، هويـت     از انحصارات قرآن كريم است و به آسماني،

  آيد. شمار مي به
 يهـا  سـوره  ياسـتثنا  بـه  ،شـود  يمـ  آغـاز  مقطعه حروف با كه ييها سوره همه يابتدا در
 مـتن  ايـ  آغـاز  در و اسـت  آمده »قرآن« اي »كتاب« ةواژ ،قلم و روم عنكبوت، م،يمر چهارگانه

 چهـار  آن در كه شود يم معلوم ،شتريب يبررس با اما ؛است قرآن عظمت و يوح از سخن ،آنها
  .)66ص 2،ج1387(جوادي آملي،  است مطرح قرآن و رسالت و يوح از سخن زين سوره

  حروف مقطعه دربارةهاي گوناگون  ديدگاه. 2
اين  ،اند. برخي كردهبيان را هاي متفاوتي  حروف مقطعه ديدگاه دربارة ،مفسران مختلف

، 1412، يطبـر (اسـت   سـبحان  يخـدا  مخصوص آن علم دانند كه مي يمتشابهات حروف را از
  .) 48، ص1؛ طـوسي، بـي تا، ج154، ص1، ج1364،  ؛ قـرطبي 68، ص1ج

 گـران يد و ياله ياياول و رسول ،خدا انيم است يرمز حروف نيا معتقدند يا عده
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گويد: اقوال فراواني حروف مقطعه را تفسـير   در تفسير خود مي آلوسيندارند.  يدسترس آن به
 از عالمـان  كـه  اسـت  يسـرّ  حروف نيا كه اين است ،است راجح نظر به آنچه يول اند، كرده
 سـرّ  نيالمحب نيب( »دينرو آن فهم يپ در است، ياله سرّ: «اند گفته رو نيازا عاجزند. آن درك

 كـه  ،ياله ياياول جز  اكرم رسول از بعد ن،يبنابرا .)هيحكي للخلق قلم وال قول  هيفشي سيل
  ).106 ص ،1 ج ،1415 برد (آلوسي، ينم يپ راز نيا به يكس هستند، حضرت آن علوم وارثان
طـور كـه    همان ؛است سوره همان نام ،سوره هر مقطعه اي بر اين باورند كه حروف عده 
، 1407زمخشـري،  ( انـد  گـذاري شـده   به حروف مقطعه آغازشـان نـام   »طه« و »سي«هاي  سوره

هـاي قـرآن    نظر برخي ديگر، حروف مقطعه، نـام  به. )252، ص2، ج1420؛ رازي، 31، ص1ج
    .)47، ص1تا، ج طوسي، بي( هستند

خـود را بــا آنهـا آغـاز       كـالم   خداوند  كه  دانند مي  حـروفي  صـرفاً را حروف مقطعهاي  عده
تا،  (طوسي، بي ديگري ندارندها با آنها بـوده است و معناي  همين افتتاح سوره ،كرده اسـت و مـراد

 نيبـ  يمرزبنـد  يرا بـرا  مقطعـه  اي نيـز حـروف   ). عـده 67، ص1، ج1419كثيـر،    ؛ ابن47، ص1ج
 ).70، ص1، ج1419كثير،  ابندانند ( مي يبعد سوره شروع و يقبل سوره يانقضا نشانه و ها سوره

ن حـروف  يـ كـى از ا يكه با  اي شتر كلمات و حروف سورهيب :قدندبرخي دانشمندان معت
 ،كه صورت به اين ؛)71، ص1(سيوطي، بي تا ، ج ل شده استيآغاز شده، از همان حرف تشك

حـروف در آن سـوره     همـان   فراوانها اشـاره بـه كاربرد  وجود حروف مقطعه در ابتداي سوره
كـار رفتـه    هبسيار ب» ن«حرف  آنهااز كـلماتي شكل يافته كـه در » لمق«سـوره  براي مثال،.  دارد
  ).259، ص1، ج1410زركشي، ( است

 .انـد  آن سـوره داده و مــضمون   ابتـداي سـوره   ارتباط بين حـروف مـقطعه برخي خبر از
ارتباط خاصـي وجـود دارد.    ،آمده  ها بين اين حروف و مضاميني كه در هريك سوره ،درواقع

هـاي   آغـاز شده، دربردارنده مطالبي است كه در سوره» المص«سوره اعراف كه با  ،مثال رايب
آغاز شده، مطالـب هـر دو سـوره    » المر»  با حروف  كه  يا سوره رعد ،است» صاد« و سوره» الم«
  .)9- 8، ص18، ج 1390را در خود جاي داده است (طباطبايي، » المر«و » الم«

گوينـد: خداونـد    انـد و مـي   بودن قرآن برقرار كرده ا معجزهاي ديگر، پيوند اين حروف را ب عده
ـين حروفـي كـه بـا آنهـا        متعال با آوردن اين حروف، به بشر اين را فهمانده است كه اين قـرآن از هم
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ـبيه    كنيد، تشكيل يافته است و شما مي كنيد و صحبت مي كلمات را درست مي بينيد كـه از آوردن ش
، 1تـا، ج  طوسي، بـي وسيله اين حروف تحدي كرده است ( خداوند بهاين قرآن عاجز هستيد. درواقع، 

  ).70، ص1، ج1419كثير،  ؛ ابن114، ص1، ج1372طبرسي،  ؛48ص
 بـه  يا اشـاره  و ياختصـار  هريك از حـروف مقطعـه، عالمـت    ،رأي ديگر آن است كه

سـيوطي،  ( اسـت   اكـرم  امبريـ پ نام به اشاره و رمز زين يبرخ و ياله يحسنا ياسما از ياسم
  .)253ص، 2، ج1420؛ رازي، 258، ص5، ج1404

 مقطّعـه  حـروف  قيتلف از ،مثال برايدهنده اسم اعظم خداوند است.  اجزاي تشكيل ،ياو 
، 1تـا، ج  طوسـي، بـي  ( ديـ آ يمـ  ديـ پد اسـت  يلفظـ  اعظم اسم كه الرحمن ،»ن« و »حم« و »الر«

فرشــتگان يـــا پيـــامبري از  اي از نــام فرشــته ،يــا اينكــه. )112، ص1، ج1372،  ؛ طبرســي47ص
  ).143، ص1404الشاطي،   (بنت  اند پيامبران الهي

 اينكـه بـر   ؛سوگند ياد كرده است آنهاحرمت اين حروف به  و خداوند به خاطر شرافت
    .)254ص، 2، ج 1420رازي، ( اين قرآن كالم اوست

 آنهـا  اجلو  ها امت و اقوام يمدت بقا ةدهند نشان ،حروف مقطعه براساس حساب ابجد
  ).  7، ص18، ج1390طباطبايي، بالهاست ( و ها نعمت و

 مـدت  به ياشارات است، محاسبه ينوع كه ،جمل حساب اساس بر حروف نيا اينكه،يا  
  ).113، ص1، ج1372طبرسي، ( است ياسالم امت يبقا

كـارگيري ايـن    شوند و بـه  اسـتفاده مي »ندا«حروف از جمله حروفي هـستند كـه در   اين
ن اها براي توجه دادن مخاطب است كه مخاطب اين توجه نيـز مشـرك   روف در ابتداي سورهح

) يـا  113، ص1، ج1372؛ طبرسـي،  71، ص1، ج1419كثيـر،   ؛ ابن 69، ص1، ج 1412(طـبري، 
  .)303، ص8، ج1414؛ رشيدرضا، 253، ص2، ج1420است (رازي،   پيامبر
 ،1ج ،1364 (قرطبـي،  اسـت  سـوره  يمحتـوا  ياجمال اميپ و خالصه ةمنزل به حروف نيا
 ).94ص 2،ج1387جوادي آملي،  ؛154ص

 يكسـان  يهـا  نـام  بـه  نـاظر  حروف نيا: اند گفته ترين ديدگاه، مستشرقان، در نازل يبرخ
 »وقـاص  يابـ  سعدبن« نام به ناظر »س« براي مثال،داشتند،  ارياخت در را قرآن يها نسخه كه است

  ).143، ص1404الشاطي،  بنت( است »شعبه بن رةيمغ« نام به ناظر »م« و
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 يكسـ  گويـد: اگـر   داند. او مي بودن قرآن مي اين حروف را نشانه حادث ،ابوبكر تبريزي
 را حـروف  نيـ ا يكسـ  چـون  و بدانـد  ميقد زين را حروف نيا ديبا است، ميقد قرآن شود قائل
  .)212 ص ،1 ج ،1361  ،رازىين شيدانست (صدرالد ميقد دينبا زين را قرآن داند، ينم ميقد

  بندي اقوال   اهللا معرفت در دسته روش آيت. 3
بنـدي   مبنـا دسـته  2هاي مربوط به حروف مقطعه را ذيل دو ديدگاه تمامياهللا معرفت  آيت
  :كرده است

ده ياز مجهوالت مطلـق و رازى پوشـ   ،دانشى پنهان ،حروف مقطعه از متشابهات قرآن. 1
  است. ژه خداوند متعالياست كه دانش آن و

 انـد  ن باور را نكوهش كـرده يمتكلمان ا ،شود كه استاد معرفت در نقد اين مبنا متذكر مي
گـر امنـاى   يو د معنـا  كـه حتـى رسـول خـدا      جاى قرآن جهـل مطلـق را بـه ايـن     چيو در ه
رنـد. و چگونـه ممكـن اسـت در كتـابي كـه خـود را بـا         يپذ از آن آگاه نباشند، نمى وحى

پوشـيده باشـد؟ خـداي متعـال      هـا  انمطلبي يافت شود كـه از انسـ   ،كند وصف مبين معرفي مي
ْنَزْلناُه ِإلَ «فرمايد:  مي

َ
ُروا آیَك ُمباَرٌك لِ یِکتاٌب أ بَّ ْلباِب یاِتِه َو لِ یدَّ

َ
وُلوا اْأل

ُ
َر أ  .)29(ص:  »َتَذکَّ

داشـتن   بودن علم آن از عموم مردم و اختصـاص  البته اگر مقصود از اين ديدگاه، پوشيده
  گردد. اى الهي باشد، به مبناي دوم بازمىين به اولدانش آ
ن خدا و رسول اوست كه جز پاكـان و امنـاى وحـى او، بـدان     يحروف مقطعه، رموزى ب. 2

ر مهـرورزى  يوة عاشقان در مسيند: سخن گفتن با رمز و اشارت شيابند. صاحبدالن گوي دست نمى
 ).186، 1، ج1387ارند (معرفت، د گانه مىيب را از آن بيب را از آن آگاه و رقياست؛ حب

ايشان در تأييد ايـن ديـدگاه، روايتـي از امـام      .نظر استاد معرفت، اين مبنا صحيح است به
ن خـداى تعـالى و   يالم، رمز و اشارتى اسـت بـ  «اند كه حضرت فرمودند:  ذكر كرده صادق

ابـد؛ آن را بـه   يكه خداوند خواسته است كسى جز خودشان از آن آگاهى ن بش محمديحب
دور باشـد و رمـزى باشـد كـه تنهـا بـر آن دو        گـران بـه  يا از چشم داد كرد تيصورت حروف 

  .)384ص ،89ج ،1403 (مجلسي، »آشكار گردد
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ايـن   دربـارة سنت و هم از علماي شيعه، سـخني   در ادامه هم از علماي مفسر اهل ،سپس
كـار رفتـه در شـعر عـرب را      ارات بـه هايي از رموز و اش كنند و در نهايت نمونه ديدگاه نقل مي

  نمايند: ذكر مي
 د:يگو مي 3نمونه، راجز از شعراي مخضرم عنوان به

ــــاف ــــت: ق ــــا، قال ــــی لن ــــا: قف ــــا لھ قلن
  

 ۴جـــــافینا اإلیال تحســـــبی أّنـــــا نســـــ
 

ه از يـ كـه كنا  - ان حـرف قـاف  يـ است كه با رمز و با ب» قد وقفت«، »قاف«مقصود وى از 
  اشاره كرده است.بدان  - واژه كامل است

 يل فـ يـ مـا ق «، اقوال مفسران را ذيـل عنـوان   د شدهبعد از ذكر دو مبناي يااستاد معرفت، 
 انـد  بندي كرده عنوان رمزگشايي دسته نظرهاي مفسران را بااند. ايشان  آورده» حلّ تلك الرموز

  .)267، ص1، ج1390معرفت،(

  نقد اين ديدگاه . 4
در  ،آن بـر  عـالوه  انجامـد.  طبق اين دو مبنا به تناقض ميبندي اقوال  دسته ،رسد نظر مي به

پذيرنـد راه فهـم مـدلول     كه اين مبنا را مـي  گيرد، زيرا آنان ذيل مبناي اول هيچ نظري قرار نمي
مبناي دوم نيز راهي براي قرار گرفتن اقـوال، ذيـل آن    .بندند حروف مقطعه را براي مخلوق مي

شديم حروف مقطعه، اسـرار و رمـوزي اسـت بـين خداونـد و      گذارد. زيرا وقتي قائل  مبنا نمي
جاسـت كـه   رمـوز معنـا نـدارد و تنـاقض در اين     از اين ديگر رمزگشايي، بيت رسول و اهل

 ،كـه اگـر رمزگشـايي شـد    ؛ چراحروف مقطعه را رمز و سر بدانيم و رمزگشايي هم قائل باشيم
اهللا  شـده توسـط آيـت    اي ذكـر هر دو مبنـ  :بايد گفت ،شود. پس ديگر از حالت رمز خارج مي

حال يا بـراي   ؛قابل فهم نبودن مدلول حروف مقطعه است ،اي واحد دارند و آن معرفت، نتيجه
ي براي بسياربينيم مفسران  ، در حالي كه مينااهللا يا براي غير خداوند و معصوم ماسوي

اساس قابل فهم بودن  بايد مبنايي ديگر بربنابراين، اند.  حروف مقطعه، معنا و مدلول ذكر كرده
  حروف مقطعه بر دو مبناي ياد شده افزود.     

  اهللا معرفت ذيل مبناي دوم   شده توسط آيت اقوال مطرح. 5
 اند، ديدگاه يهوديان مدينه در زمان حيات رسـول خـدا   اولين قولي كه ذكر كرده .1

گرفتنـد.   مـي  مدت بقاي امـت اسـالمي   معناي بهاست. ايشان حروف را براساس حساب ابجد، 
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را كـه براسـاس ابجـد    » الم«اول آن،  قره و مواجه يهوديان مدينه با آيةبعد از نازل شدن سوره ب
مدت بقاي عمر امت اسالم گرفتند و اين ديدگاه را به پيامبر عرضـه   معناي به ،شود مي 71عدد 

 واگـذار كردنـد. حضـرت اميـر     نپاسـخ را بـه اميرالمؤمنـا    كردند حضرت رسول
، غلـط بـودن ايـن تفكـر را بـه      »الـر «و » المـص «بامطرح كردن ديگر حـروف مقطعـه ازجملـه    

تـوان   طبـق ايـن نظـر، نمـي     به ايشان فهماندنـد  اينكهبعد از  صاحبان آن نماياندند. امام علي
ا يـ آ« از ايشـان پرسـيدند:   ،عددي يكسان و مشخص براي مدت بقاي امت اسالم درنظر گرفت

حضـرت  » سـت؟  هـاى شـما   شـه يايـن نظـر سـاختة اند   ا ين سخن را گفته يكتابى از كتب الهى ا
نشان دادند كه نه اصل مبناى آنـان   ،انيهوديبا اين پرسش و دقت نظرشان در پاسخ به  امير
  اى را كه بر آن اصل استوار ساخته بودند. جهيرفتند و نه نتيرا پذ

تعـالى اسـت؛ از    . حروف مقطعه رموزى براى اسامى و صفات جالل و جمـال خـداى  2
ا يـ  .»ديـ مج«رمـز   »ميم«و » فيلط«اشارتى به  »الم«و » اللَّه«رمز اسم جالله » الم«در  »الف«جمله 

أنــا «ده يـ نكـه گز يا ايـ  . وباشد خداوند مى» مجد«و » لطف«، »آالء«ه از يكنا» الم«عبارت  ،نكهيا
ه العل آن را  ،كـردن ايـن ديـدگاه    مطرح باشد. استاد معرفت بعد از ىالتى مانند آن ميو تأو» میاللَّ

  اند. ماند، تعبير كرده اساس مى هاى بى زنى شتر به گمانهيالتى كه بيبه مثابه تأو
انـد.   در كنار هم ذكـر كـرده   ،كه ازجهتي شبيه هم هستند هايي را استاد معرفت، ديدگاه 

ار هـم ذكـر   انـد، در كنـ   ي كه حروف مقطعه را از لحاظ آوايي تفسير كـرده نظرهاي براي مثال،
  اند:   نموده

ى يـ هـاى آوا  ژگـى يحروف مقطعه صرف اسامى حروف مجرد است كـه داراى و  .3- 1
شوند كـه   اهللا معرفت در مورد اين ديدگاه، يادآور مي باشد و معنايي در بر ندارد. آيت خود مى

ولي در آن مقطع زمـانى، هـدف و حكمتـى     ،رود هرچند از اعتبارات لفظى محض، فراتر نمي
  داشته است.مشخص 
انـد، ديـدگاه كسـاني اسـت كـه قائلنـد        قول ديگري كه ايشان در اين گروه آورده .3- 2
ه شـنوندگان داشـته و موجـب    ارى در جلب توجـ ير بسين حروف در آغاز تالوت، تأثيآواى ا

دن تـالوت  يگردد؛ چراكه مشركان عـرب هنگـام شـن    م مىيدادن به قرائت قرآن حكگوش فرا
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؛ به اين قرآن گوش مدهيد و سخن لغـو در  هميسمعوا لهذا القرآن و الغوا فال ت«گفتند:  قرآن مى
 .  )26 (فصلت: »آن اندازيد

حـروف   ،آخرين ديدگاه در فضاي تفسير آوايـي حـروف مقطعـه ايـن اسـت كـه      . 3- 3
ن و يكـه بـه فجـر، ضـحى، تـ      ى است كه خداوند به آنها قسم خـورده؛ چنـان  يمقطعه سوگندها

اد كـرده  يـ جهت به اسامى حـروف الفبـا سـوگند     نياست. خداوند ازااد كرده يتون سوگند يز
  باشد. ها مى زبان ةان در هميه هر بين حروف اصل هر كالم و پاياست كه ا
اي كـه   رمزگشـا ازجهـت آوايـي، سـه نظريـه      اهللا معرفت بعد از ذكر اين سه نظريـة  آيت

  پردازند: آنها مي زمخشري بيان كرده است را ذكر كرده و به نقد
هـا   حروف مقطعه اسامى سوره :وجه اولي كه زمخشري آورده است اين است كه. 4- 1

( رازي،  داند برگزيده بيشتر محققان مي طور كه امام فخررازي اين ديدگاه را نظر هستند. همان
  .)252،ص 1،ج 1420

 29اينكه چگونـه فقـط   اول  :دانند وارد ميرا سه اشكال  ،بر اين ديدگاه ،اهللا معرفت آيت
انـد؟ اشـكال دوم    افتادهگذارى نادر جا ن ناميها از ا گر سورهيگذارى را دارند و د ن ناميسوره ا

چه مناسبتى دارد كـه شـش سـوره (بقـره، آل عمـران، عنكبـوت، روم، لقمـان،         ،اين است كه
ه، احقـاف؛ كـه بـه    يـ و هفت سوره (غافر، فصلت، شورى، زخرف، دخان، جاث» الم«سجده) به 

و دو » الـر «م، حجـر) بـه   يوسف، ابراهيونس، هود، يو پنج سوره (» حم«اند) به  معروفم يحوام
اى اشــتراك در  ن روش، گونــهيــگــذارى شــوند؟ ا نــام» طســم«ســوره (شــعراء و قصــص) بــه 

گـذارى   نـام  ايـن اسـت كـه   ه است. اشكال اساسي سوم بر اين ديـدگاه،  يگذارى بدون توج نام
 ده است.  يباره نرس نيار وحى درفى است و نصى از مصديتوقها  سوره

اى  و گونـه  ،ىيارويـ غ بـراى مقابلـه و رو  يـ اى بل وهينظم و چينش حروف مقطعه، ش. 4- 2
ــرانگ آوردى نظــم شــگفت آن اســت.  ختن و متنبــه ســاختنِ مخاطبــان تحــدى قــرآن و هــم يب
سـرايي   شان در تنـوع  گويي و حرصشان در سخنوري، شيفتگي هايي كه فخرشان به بداهه عرب
كـه   - ات تالوت شده بر آنهايكه آ شدند ميمتوجه  ،ن حروفيبا مواجهه با ا ،ها بود قصيده در

سخنى منظوم از همان حروفى است كه ساختار سخن آنان  - همگى از آوردن مثل آن ناتوانند
ن رساند كه توانشان در برابر قرآن هيچ است و عجز يقين روش، آنها را به يدهد. ا را شكل مى
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ران يام همگي آنان از درپى، واضح؛ در حالى كه آوردى قرآن پس از مراجعات پى آنان از هم
اى از فصـاحت   ات قرآن به درجهيكردند كه آ  ن مىيقي ،سخن و زعماى كالم بودند. همچنين

گـردد و او را از آوردن مثـل آن    نده غالـب مـى  يده است كه بر بالغت هر گويق رسيو نظم دق
دگان يـ انـدازهاى د  ح، فراتر رفته و وراى چشمياز حد توان افراد فصاتى كه يسازد؛ آ عاجز مي

نده يبلكه سخن آفر ؛ستيروست كه قرآن سخن بشر ن نها، تنها ازآنيان قرار گرفته است. ايدانا
 ).28- 27، صص 1، ج 1407هاست (زمخشري، ها و قدرت توان

تحسـين كـرده و   معرفت، در مواجهه با اين نظر، ديـدگاه زمخشـري را    حضرت آيت اهللا
گويـد. ايـن بيـان و تحسـين، سـخن       بر چنين توصيف خوب اعجاز قرآن توسط او، آفرين مـي 

كنـد. تحسـين و    بنـدي اقـوال ذيـل دو مبنـا، تقويـت مـي       مـا را در اشـكال بـه دسـته     ةگفتـ  پيش
گفتن به اين ديدگاه زمخشري و يا هر ديدگاه ديگر ذيـل مبنـاي دوم، بـا اصـل مبنـا در       آفرين

 ،چراكه اگر حروف مقطعه از رموز و اسرار است، ديگر رمز گشايي معنا نـدارد  ؛تتناقض اس
 گيرد. ها مورد تحسين نيز قرار چه رسد به اينكه يكي از اين رمزگشايي

، بيان شده است. حـروف مقطعـه   به ويژگي امي بودن پيامبر توجه باوجه سوم، . 4- 3
 بدون وجوه اعراب بـوده رسد،  ها مى گوش  ن عبارتى كه بهيدر آغاز سوره آمده است تا نخست

ها، چه افراد امى و چه افراد بـا سـواد،    ل اعجاز باشد؛ چراكه همه عربيدرآمدى بر دال شيو پ
كـه خوانـدن اسـامى حـروف تنهـا از كسـى        سطح بودند؛ درحـالى  روف مقطعه همدر تلفظ ح

 اد گرفته باشد.يته و از آنان د كه خواندن و نوشتن را بداند و با اهل نگارش ارتباط داشيآ برمى
كـه نوشـتن و    د اسـت؛ چنـان  يـ رمتعـارف و بع يسـواد، غ  ن واژگانى براى افـراد بـى  يخواندن چن

نْ    « د:يفرما باشد. خداى تعالى مى د مىيرمتعارف و بعيخواندن براى آنان غ تَتْلُـوا مـ ما كُنْـت و
خواندى و  ن نمىيش از ايتو كتابى را پ ؛لَارتاب الْمبطلُونَنك إِذاً يميقَبله منْ كتابٍ و ال تَخُطُّه بِ

). 48 :(عنكبـوت  »افتادنـد  شـان قطعـاً، بـه شـك مـى     ياند نوشتى؛ وگرنه باطل ا دست خود نمىب
زى [از نوشـتن و  يـ نكـه مشـهور بـود كـه حضـرت، چ     يبـا ا  - خواندن حـروف مقطعـه   ،نيبنابرا

ش و ياد شـده در قـرآن اسـت كـه قـر     يـ هـاى   داسـتان  ةمنزل به - ] را از اهلش فرانگرفته خواندن
در  هـاى قـرآن،   شان آنان، هرگز اطالعى از آن نداشتند. هر دو، حروف مقطعه و داستانيك هم

افـت و شـاهدى بـر صـحت نبـوت او      يق وحى بدان دسـت  يطراند كه حضرت از اين مشترك
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ن را از كسـى  آنكـه آ  د؛ بـى يـ رعربـى سـخن گو  يهستند؛ درست مانند آنكه حضرت با زبـان غ 
  ده باشد.يشن

كنـد و ايـن ديـدگاه را     استاد معرفت آخرين مورد را از مفسر هم عصـر خـود ذكـر مـي    
دانـد و دسـت غيـر را از     مـي  بيـت  اهـل بيانگر رمز بودن اين حروف ميان خـدا و رسـول و   

    :داند ناتوان مي دستيابي به حقيقت حروف مقطعه كوتاه و
، و مضـامين آن  هـا  اول سـوره  ةاست كه بين حروف مقطعي بر اين نظر عالمه طباطباي. 5

هايي كه داراي حـروف مقطعـه    مضامين سوره ،به اين صورت كه ؛معناداري است ةسوره، رابط
ماننـد   اسـت، » الم« هايي كه در ابتداي آنها سوره براي مثال، مضامين .اند مشترك هستند، يكسان

ها، جامعِ محتواي دو سوره  توان حدس زد كه محتواى بعضي سوره مى ،و ديگر اينكه. هم است
 »ص« ةشروع شده و مضامين سـور  »الم«بقره  كه با  ةمضامين سور  ديگر است. براي مثال، شايد

 شود، جمع شـده اسـت   شروع مي »المص«اعراف كه با   ةدر سور ،شروع شده است »ص«كه با 
  ).274- 268، صص 1، ج1390؛معرفت،192- 187، صص 1، ج1387(معرفت، 

ن خداى سـبحان و  ين حروف، رموزى بيا :شود كه استفاده مى اهللا معرفت از بيانات آيت
زى از آن يـ ن نحـو ارتبـاط، چ  يـ ش از ايباشـد و بـ   د مـا پنهـان مـى   يـ اوست كـه از د  رسول
  م.  يدان نمى

  حروف مقطعه دربارةاهللا معرفت  ديدگاه آيت. 6
حـروف مقطعـه را    دربارةهاي مختلف مفسران  استاد معرفت با قبول مبناي دوم، ديدگاه 

دگاه يـ دانـد و د  بين خداوند و پيامبرش نمـي  هايي براي رمزگشايي از اين سرّ چيزي جز تالش
ان يـ اسرارى است كه م ةدارندبرن حروف دريعنى ايداند؛  ده را همان اشارات رمزى مييبرگز

گـران از آن  يانـد و اگـر آگـاهى د    دارد و تنها امناى وحى او بدان آگاه خدا و رسولش وجود
 شد. ان نمىيصورت رمز ب امكان داشت، از آغاز به

يابي بـه حقيقـت ايـن حـروف را بـراي غيـر امنـاي وحـي مقـدور           گرچه ايشان راه ،البته
تأييـد   دى باشـد را يـ هـا و فوا  حكمـت  ةكـه حـروف مقطعـه دربردارنـد    ؛ اما امكان ايندانند نمي
ژه با در نظـر گـرفتن نظـم    يو گاه حروف مقطعه، بهيفرازمندى جا ها بر كنند كه اين حكمت مي
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ى كـه  يهـا  دگاهيد ،ديد. شايافزا مي ها هرن حروف در آغاز سويز ايانگ دانه و تنوع شگفتهنرمن
ز احتمـالى كـه ذوق اسـتاد عالمـه     يـ و ن ،آمده زركشىبدان اشاره كرده و در سخن  زمخشرى

دى باشد كـه در كنـار اسـرار    يها و فوا ى از آن حكمتيها افته است، گوشهي ى بدان راهيطباطبا
، 1390،معرفـت  ؛192- 187، صـص  1، ج1387(معرفـت،  ن حروف نهاده شده اسـت يبزرگ ا

  .)274- 268، صص 1ج

  تفاوت در نگاه به اقوال. 7
 ؛ذيـل يـك مبنـا    ،دهاقوال مختلفي را  كه از مفسـران بيـان شـ    بيان شد كه استاد معرفت،

داننـد و معتقدنـد    بودن اين حـروف بـين خـدا و رسـول و امنـاي وحـي، مجتمـع مـي         يعني سرّ
از ايـن  بيـت او   اهـل گرچه تنها رسول اكـرم و   ،بردارند پرده اند از اين سرّ مفسران، تالش كرده

  آگاه هستند. سرّ
حروف مقطعـه را در بيسـت رأي    دربارةاهللا جوادي آملي اقوال مختلف  در مقابل، آيت 
ميان خداوند و امنـاي وحـي باشـد را در قالـب      حروف مقطعه سرّ اينكهو  ،اند بندي كرده دسته

گونه  اهللا جوادي بدين براساس ديدگاه آيتبندي اقوال  تقسيم ،اند. درواقع ديدگاه بيستم آورده
اين حروف را  معناي بهيابي  اهمفسران يا ر شوند؛ ها در دو دسته تقسيم مي است كه همه ديدگاه

مورد مدلول حروف مقطعه بيـان  نظريات خود را در  ،اول ةدانند. دست ممكن و يا غيرممكن مي
يا فهـم   :شوند اند كه هركدام قابل بررسي است و دسته دوم، خود، به دو گروه تقسيم مي كرده

 داننـد و يـا   ممكـن مـي  غيـر   حتي پيامبر و امامان  ؛مدلول اين حروف را براي ماسواي خدا
دانند كه هـر دو گـروه راه ناصـواب     فهم آن را در رسول خدا و امناي وحي منحصر مي اينكه،

  اند. را انتخاب كرده

  اهللا جوادي اهللا معرفت در سخن آيت . نقد ديدگاه برگزيده آيت8
اهللا معرفـت بـر آن    كـه آيـت  - اهللا جوادي آملي ديدگاه رمز بودن حروف مقطعه را  آيت

  كند: مردود دانسته و در نقد آن چند اشكال مطرح مي - ت اس
 اينكـه شـود. ايشـان بـا بيـان      يمـ  زيـ ن مقطعه حروف قرآن شامل در تدبر اطالق دستور .1

بـه ايـن نكتـه اشـاره      ،سـت آنهاادعاي رمز بودن حروف مقطعه بعد از پـذيرش معنـادار بـودن    
 آنهـا  مركـب  ايـ  طيبس يبرا و مهمل؛حروف مقطعه از الفاظ مستعمل است و نه « :نمايد كه مي
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 بـا  مقطعـه  حروف بودن رمز« فرمايند: ايشان در توضيح بيشتر مي ،سپس .است فهم قابل ييمعنا
 نحـو  بـه ( آن اتيـ آ همـه  در تـدبر  دستور با و) انيتب و انيب و تيهدا كتاب( قرآن در آن ذكر
 قلــوب یعلــ أم القــرآن تــدبرونی أفــال«: ديـ فرما يمـ  ميكـر  قـرآن  ست؛ين سازگار) اطالق اي عموم
 زيـ ن آن شـامل  رتـدب  بـه  امـر  اسـت،  قـرآن  جـزو  زين حروف مقطعه چون و ،)24(محمد:» أقفالھا

 تـا  كنـد،  ينمـ  دييـ تأ را يرأ نيا زين يمعتبر ليدل و ستين هماهنگ تدبر با بودن رمز و شود يم
 .)101ص ،2ج ،1387 (جوادي آملي، »گردد اطالق دييتق اي عموم صيتخص سبب بتواند

 يايـ اول و اكـرم  رسـول  در معناي حروف مقطعـه  فهم انحصار يمفسراني ادعا اينكه« .2
 ماننـد  ياتيآ كه چنان است، ليدل محتاج اثباتاً كنيل ؛است ممكن ثبوتاً گرچه ،معصوم را دارند

 مسـتفاد  آن از طهـارت  بدون قرآن كتابت مس حرمت كه )79 (واقعه:» المطھرون إالّ  َمّسهی ال«
 مقطعـه  حـروف  دنيبوس يحت و مس طهارت، بدون و شود يم زين مقطعه حروف شامل است،

    .»ستين زيجا زين
) سعي 104 ص ،1 ج ،1415(رك: آلوسي، آلوسيكنند كه  استاد جوادي آملي بيان مي

به اين صـورت كـه    ؛در جمع بين رمز بودن حروف مقطعه و دستور تدبر در قرآن داشته است
  استثنا كرده است.  را از شمول دستور تدبر در قرآن  تدبر در آيات حروف مقطعه

» يمباشـرت « و »يبيتسـب «اهللا جوادي در پاسخ به اين نظـر، ابتـدا تـدبر را بـه دو قسـم       آيت
، يعنـي  »تسـبيبي «فهمـد و   يعني خود انسان با تدبر معناي آيـه را مـي  » مباشرتي«اند.  تقسيم كرده

فهمد كه براي فهم معناي آيه به چه كسي مراجعه كند و از چه كسـي سـؤال نمايـد؛     نسان ميا
 إن الـذكر  أهـل  فاسـئلوا «: شود رجوع هستند الذكر اهل كه تيب اهل به ديبا داند يم نكهيا مانند
 »انصـراف « بـه  ايـ  شـمول  شوند كه عدم ). ايشان از طرفي يادآور مي43 (نحل:» تعلمون ال كنتم
 رمز به بنا مقطعه حروف دربارة گر فهميده شود؛ امايد ليدل بايد توسط و »صرْف« به اي و است
 قـرآن  سراسـر  در تـدبر  اطـالق  ايـ  عمـوم  با نيا و ندارد وجود قيطر دو از كي چيه آن بودن،

 .ستين هماهنگ

 انيـ م رمـز  و راز هرگونه يمرادشان از اين اشكال نف كنند كه يادآوري مي ايشان ،سپس
 يخدا دانيم طور كه مي زيرا همان ست.ين ياله ياياول ريسا اي  اكرم رسول و سبحان يخدا
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 يفراوانـ  علـوم  زيـ ن حضـرت  آن و آموخت  اكرم رسول به يفراوان اسرار معراج در سبحان
 اديز بن ليكم به يعل و بود مستور و مكتوم گرانيد از كه آموخت يعل نارمؤمنيام به

 را يكس كه دارم نهيس در يفراوان علوم ؛حملًة  له أصبت لو جّماً  لعلماً  ھنایه إّن  ها: «فرمودند ينخع
از ايـن اشـكال   ). بلكه منظـور ايشـان   6 بند ،147 حكمت ،البالغه نهج(» ستين آن تحمل ياراي

 بـودن  ا رمـز يـ  نبـوده،  رموز آن موارد از است، قرآن از يجزئ كه مقطعه حروف :اين است كه
 .)103ص  ،2ج ،1387 آملي،(جوادي  ستين معلوم آن

وري حـداقل قسـمتي از معـارف     تفسير خـود، امكـان بهـره    استاد جوادي آملي در ادامه
دانـد. ايشـان اهـل معرفـت و ازجملـه       م مـي ن  مسلّقطعه را براي غير پيامبر و معصوماحروف م
 عـالم  اسـرار  از يبخشـ  بـه  شـهود  راه از توانـد  يزند كه م را مثال مي -  يعرب ابن - نامدار عارف
 يبـرا  يراه ما و ستين حجت گرانيد يبرا آنهااما كشف  ؛كند كشف را يامور شود و آگاه
 آنهـا اين است كـه   ،كشف آنان براي ديگران قابل استفاده باشد اينكهم. اما راه يندار آن اثبات
متعارفـه و  آنگاه ايـن بـراهين بـر ميـزان علـوم       كنند، يبرهان و معقول را خود مشهودات بتوانند

    شود.    پذيرفته مي ،گردد و در صورت تأييد اصول عرضه مي
 بـر  ليـ دل تـا  اسـت  نـور  كه يزيچ و شده ستوده بودن نور وصف به قرآن آنكه، خالصه

 دنيـ د مراتـب  گرچـه  اسـت،  نـور  آن ياجزا همة به نسبت نشود، اقامه آن تينوران اختصاص
 ةبهـر  ،مقطعـه  حروف يمعنا فهم مراتب از يبرخ كم دست است  الزم ن،يبنابرا. است مختلف

  .)104،ص2،ج1387،همان( شود گرانيد
اهللا معرفـت، حـروف مقطعـه، سـري اسـت       براساس ديدگاه آيت ،طور كه بيان شد همان

توان اين حـروف را   اهللا جوادي آملي، نمي و طبق ديدگاه آيت ميان پيامبر و امامان معصوم
  و راز دانست.   سرّفقط 

  دربارة اين دو ديدگاه  هايي . نكته9
اگر ديدگاه آيت اهللا معرفت را بپذيريم، راه فهم آياتي از قرآن را براي غيـر خداونـد    .1

بيـان  «درحـالي كـه قـرآن خـود را بـه اوصـافي همچـون         ،ايـم  مسدود دانسته و معصومين
آيـاتي   بـا ايـن صـفات،   قرآنـي  در معرفي كرده و چگونه ممكن است   »نور«و  »مبين«، »للناس
 كه هيچ راه فهمي براي مردم نداشته باشد. باشد
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ي آكنده از ادب و شـعر،  آن فضاگزارشي در دست نيست كه هنگام نزول قرآن، در  .2
كردنـد،   كه از هيچ تالشي براي به زانو درآوردن معجزه پيامبر فروگـذار نمـي   ،مشركان معاند

از پيامبر  بخواهنـد كـه توضـيحي     يا اي به آيات مشتمل بر حروف مقطعه گرفته باشند و خرده
براي عرب زمـان   است كه اين حروف احتماالً آن ةنشان ،اين حروف بدهند. اين مطلبدربارة 

معنـا   چرا كه چه دستاويزي بهتر از اين حروف بـه ظـاهر بـي    ؛نزول معما و نامأنوس نبوده است
 !گيري مشركان؟ براي اشكال

وجوب آن،  سخن از امكان فهم است و نه ضرورت و ،در اين بحث اينكه،نكته آخر  .3
اهللا جوادي آملي معتقد نيستند كه حتماً بشر عادي به اسـرار حـروف مقطعـه     معنا كه آيت بدين

قابـل قبـول    بلكه نظر ايشان بر اين است كه نفي امكان فهم بشر از اين حـروف،  ،يابد دست مي
 .مردود است نبوده و

  گيري . نتيجه10
حــروف مقطعــه، حــول دو مبنــا قابــل  دربــارةاهللا معرفــت، اقــوال  اه آيــتطبــق ديــدگ. 1
دانشى پنهـان و از مجهـوالت مطلـق و     ،. حروف مقطعه از متشابهات قرآن1: بندي است تقسيم

ن خدا ي. حروف مقطعه رموزى ب2خداوند متعال است.  ةژيده است كه دانش آن ويرازى پوش
 ابند.ي او، بدان دست نمىو رسول اوست كه جز پاكان و امناى وحى 

كننـد و ايـن    پذيرند و اقوالي را ذيل اين مبنا مطرح مـي  استاد معرفت مبناي دوم را مي. 2
 دانند. بين خدا و رسول و امناي وحي مي اسرارن آاقوال را نوعي رمزگشايي از 

و هم در ديـدگاه برگزيـده در مـورد     ،بندي اقوال اهللا جوادي آملي هم در تقسيم آيت. 3
اهللا جـوادي، رمـز و راز    نظـر دارنـد. طبـق نظـر آيـت      اخـتالف  با استاد معرفـت  ،حروف مقطعه

مـردود   بيـت  پنداشتن حروف مقطعه و منحصر كردن فهم اين راز در رسـول خـدا و اهـل   
 است.  

    رسد. نظر مي اهللا معرفت و ديدگاه برگزيده ايشان قابل خدشه به بندي آيت . تقسيم4
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  نوشت پي
ـ  ، براسـاس صـفات مختلـف،    الفباحروف  .1  بـراي مثـال،  . شـود  ه دسـته تقسـيم مـي   بـه نُ
حـروف مقطعـه قـرآن، نصـف     . هـايي كـه اسـتعال دارنـد     هايي كه غلقله دارد يـا حـرف   حرف

از حـروف مهموسـه، نصـف آنكـه ص،      عنوان مثال، به ؛دهند دسته را تشكيل مي هركدام از نه
لحـاظ نصـف    همهازحروف مقطعه  .دارد عه وجودان حروف مقطيدر م ،ك، ه، س و ح است

صـورت   بـه  زمخشـري  .در اين يك رمز است و امكان ندارد تصادفي باشد. حروف الفبا است
  .)31- 29، ص 1، ج1407(رك: زمخشري، مبسوط به اين بحث پرداخته است

اما مبناي سوم طبق فحـص   ؛»سه مبنا«لتفسير االثري الجامع ، ذكر شده . البته در كتاب ا2
  يافت نشد. ما

  . ده استيامبر را نديت را درك كرده، ولى پي. مخضرم: كسى كه اسالم و جاهل3
اد يـ ر را از يستادم؛ گمان نكن كه ما سرعت سيست؛ گفت: ايم: براى ما بايبه او گفت«  .4

  »م.يا برده
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