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 چکیده
بندی نظرات مندرج در تفاسـرر رراـاند دربـارا ما رـ       موضوع این مقاله طبقه

س . در این مقالـه ررای دا مفسـر   حروف مقطعه و انواع معنایابد از این حروف ا
رارف و صواد ]سهل تستری، سلمد، قشرری، مربدی، روزبهان بقلد، ربدالرزاق 

شاا، و گنابـادی  از قـرون ملتلـ ،     رلد کاشاند، مالصدرا، اسماررل حقد، صفد
بندی شدا اسـ .    ا در دو سطح طبقه دربارا حروف مقطعه قررن بررسد و یااته

 ای رنان دربارا ما ر  حـروف مقطعـه و در سـطح     اتهدر سطح نلس  انواع یا
دوم دربارا روش و انواع این معنایابد از نظر محتواید بحث شدا اس . در سطح 

بندی شد: تشـابه حـروف مقطعـهز از اسـرار بـودن ایـن        نلس   ف  نظر طبقه
بالغدز سوگند خداوند بودن  مه یا برخد از ایـن حـروفز     حروفز داشتن جنبه

 ای قررن کریم بودن برخد از ایـن حـروفز اسـامد مرـامبر بـودن       رااسامد سو
برخد از حروف، و اسامد خداوند بودن حروف و نهادا شدن اسم ارظم الهـد در  
رنها.  ریک از این نظرات با تفاسرر جـامعد ماننـد جـامل البرـان طبـری، رو       

رراـا   الجنان رازی و مجمل البران طبرسد مقایسه و نشان دادا شد که سـلنان 
دربارا ما ر  حروف مقطعه رموماً در تفاسرر رسمد انعکاس داشـته اسـ .  در   
سطح دوم معنایابد بر اساس مشـابه  و مشـاکل  حـروف بـا مفـا رم رراـاند       
توضرح دادا شدا اس . در این نوع از معنایابد، چهار نوع محتوا مد نظر مفسران 

حـ  و اسـماو و صـفات اوز    رارف بودا اس  که ربارتنـد از: معنایـابد نـابر بـه     
معنایابد نابر به مرامبر و جامعر  حقرق  و مراتب اوز معنایابد نابر به سـلو   
 .سالکانه و مواجرد راراانهز و معنایابد نابر به مراتب رالم و مراتب تنزالت وجود

 قررن کریم، تفسرر ررااند، حروف مقطعه. :هاکلیدواژه
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 .کارشناسد ارشد ادیان و رراان دانشگاا سمنان. 2
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 مقدمه
صورت مقطل و با راً ااقد معنا قرار  قررن کریم، حرواد به ای  سورا از سورا 29در رغاز 

اسـ .    ـای توجـه و تلمـل اندیشـمندان مسـلمان بـودا       گراته که  موارا یکد از کـانون 
انـد. غالـب کتـب تفسـرری      بسراری این حـروف را از راز ـای قـررن کـریم تلقـد کـردا      

یا مقصود حـ  از برـان    اند تا بنا بر شوا دی، مدراید را برای معنای این حروف  کوشردا
 و متـلثر از مـها ب    رنها اثبات نمایند. رراـا نرـز،  ـر یـک بـه اراخـور مشـری رراـاند        

اند این حروف را معنا کنند یا رنکه مقصود حـ   را از برـان رنهـا در     کالمد خود کوشردا
ر  ای رازورزانه قررن کـریم تـوجهد وااـ    رغاز صور تبررن نمایند. از رنجا که رراا به جنبه

اهلل مرراثـد ارزشـمند در اخترـار مسـلمانان      اند و رویکـرد تـلویلد رنـان بـه کتـای      داشته
توانـد   ، مد شدا اس ، بررسد ررا و نظراتشان دربارۀ این حروف که راز قررن تلقد مد نهادا
مژو ان بگشاید. این مقاله بنـا دارد نظـرات اصـلد رراـا را       ای جدیدی را برای قررن اا 

بنـدی، توصـر  و    الی رثار تفسـرری رنـان اسـتلراج، طبقـه     قطعه از البهدربارۀ حروف م
 تحلرل نماید.

منظور ما از تفاسرر ررااند در رنوان و متن این مژو ش، تفاسرر منسوی به متصـواه  
 ای تـلویلد و بـاطند باشـد و در زمـرۀ تفاسـرر       اس ، حتد اگر رن تفسرر خالد از جنبه

ربارت دیگر موارد مطالعة ما مرراث تفسرری صواره بودا  ملثور یا اجتهادی قرار گرردز به
اس  و تفسرر ررااند به معنای تفسرری متکد بر کش  و شـهود یـا تفسـرر بـر مبنـای      

ایم. در زمرنـة تفسـرر رراـاند قـررن، رثـار        ای نظری صواره را مد نظر نداشته چارچوی
داش ز لـها تعـدادی از   متعددی وجود دارد که این مژو ش برار  بررسد  مة رنها را ن

رثار برای مطالعة موردی برگزیدا شد. در انتلـای مـوارد بـه مراکنـدی متـون در قـرون       
اسـ . متـون برگزیـدا ربارتنـد از: تفسـرر       ملتل ، کامل بودن و شهرت رنها توجه شدا

التفسـرر از ابوربـدالرحمان    ق(ز حقـای  283و.) بن ربـداهلل تسـتری   العظرم از سهل القررن
ق( و 309و.) ق(، حالج148و.) السالم رلرهق( با دق  در تفاسرر حضرت صادق412و.) سلمد

االسـرار   ق(ز کش 465و.) االشارات از ربدالکریم قشرری ق(ز لطائ 311و.) ابن رطا ردمد
ق(ز تـلویالت  606و.) البران از روزبهان بقلد ق(ز ررائس520تللر :) از رشردالدین مربدی
البرـان   ق(ز روح1050و.) الکریم از مالصدرا (ز تفسرر القررنق735و.) از ربدالرزاق کاشاند
السـعادا   ق( و برـان 1316و.) رلرشاا ق(ز تفسرر منظوم از صفد1137و.) از اسماررل حقد

 ق(.1327و.) شاا گنابادی رلد از سلطان
شناسد تفاسرر رراـاند   شایان ذکر اس  که در موضوع و مسئلة این مقاله، یعند گونه
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اس . رثار منتشرشدا  ه، بنا بر جستجوی نویسندگان، مژو شد یاا  نشدااز حروف مقطع
 ا حـروف  مقطعـه    دربارۀ حروف در چند طبقة کلد قابل تقسرم اس : در برخد از نوشته

اسـ ز ماننـد مطالعـات      ای رددی، تفسرری و رواید و مانند رن قرار گراته مورد بررسد
و   [13]رسد روایـات دربـارۀ ایـن حـروف    . در این خصوص یا بر[20] رددی رشاد خلرفه

ز روشن اسـ  کـه ایـن    [10]  ا با حروف مقطعة رغاز رنها تناسب موضورات سورا  بررسد
ای دیگـر از رثـار     ا از نظر مسئله و موضوع با این نوشتار تمایز دارد. دسته دسته از نوشته

واد دربارۀ حروف به توصر  و نقد نظریة یک مفسر، ارم از ارلسوف و متکلم و اقره و ص
یـا   [7] «سرنا در تفسرر حـروف مقطعـه   روش السفد ابن»مردازدز مانند مقالة  مقطعه مد
ــة  [9] «حــروف مقطعــه از دیــدگاا صــدرا»مقالــة  حــروف مقطعــه از دیــدگاا »یــا مقال
، از این دسته اس  که البتـه کـامالً روشـن اسـ  کـه از نظـر مسـئله و        [4] «القضاا ررن

وشتار کامالً متمایز اس . دسـتة دیگـر حـروف مقطعـه را در دیـدگاا      گسترۀ کار با این ن
انــدز ماننــد مقــاالتد کــه دیــدگاا  مژو ــان بررســد کــردا جمعــد از مفســران یــا دانــش

اس ز از مران ایـن   شناسان غربد به حروف مقطعه یا رراا یا مفسران را بررسد کردا قررن
، تعـداد انـدکد اثـر در حـوزۀ     رثار که به نحوی با مسئلة حروف مقطعـه مـرتبه  سـتند   

تفاسرر رراا و صواره وجود دارد که در رنها  م یا به نحو موردی دربارۀ دیدگا د خـاص  
اس  و رثـار غرـر تفسـرر     اس  یا رنکه مورد مطالعة متون تفسرری نبودا سلن گفته شدا
بنـدی انـواع نظـرات     شناسـد و طبقـه   اس  یا رنکه موضوع بررسد گونه رراا بررسد شدا

 ای از محمـدرلد محمـدی    ای مرتبه با اندیشة ررااند مقالـه  بودا اس . یکد از نوشتهن
 2457بـه شـمارۀ    برنـات  س  که در نشریة«حروف مقطعه در نگاا رراا»، با رنوان [20]

القضاا، روزبهان بقلـد، مربـدی و مسـتملد بلـاری      منتشر شدا و به توصر  نظرات ررن
شناسـد و توصـر  نظـری     خته اسـ  و در رن گونـه  دربارۀ  ر یک از حروف مقطعه مردا

صورت نگراته اس  و از نظر مسئله و گسترۀ مورد مطالعه با این مژو ش تفاوت بنرـادی  
ایم،  ایم و به رثار غرر تفسرری نظر نداشته داردز زیرا اوالَ ما بر تفاسرر ررااند متمرکز بودا

اس  که  مة گسترۀ تاریخ تفسـرر   ی شداای انتلا گونه ثانراً موارد مطالعه در این مقاله به
ررااند را در بر بگررد، ثالثاً در مران موارد مطالعه  م تفاسرر متعل  به صواره ا ل سن  
وجود دارد و  م تفاسرری از رراا و متصواه شرعه، رابعاً در این نوشتار تفاسرر ررااند بـا  

 اس .    تفاسرر رسمد مقایسه و مرزان تمایز ا بررسد شدا
د ـد کـه رراـا در دو سـطح از حـروف مقطعـه        ررسد متون مورد مطالعه، نشان مدب

صورت کلد دربارۀ ما ر   مه یا تعدادی از  اندز رنها گاا در مقراس کالن و به سلن گفته
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صورت جزئد وارد معنایابد از  ر یک از این حروف  اند و گاا به حروف مقطعه سلن گفته
بندی و تحلرل ررای  ن این مقاله، در دو بلش به طبقهاند. بر  مرن اساس نویسندگا شدا

بنـدی و تحلرـل    اند: نلس  نظرات رراا دربارۀ ما ر  این حـروف را طبقـه   رراا مرداخته
 ای رنان را در معنایابد از ایـن حـروف شناسـاید، تبرـرن و      اند و سپس انواع روش کردا

ه نویسـندگان رن را  انـد. در سـطح دوم تنهـا یـک روش شناسـاید شـد کـ        تحلرل نمودا
انـد. سـپس    نام نهـادا « معنایابد بر اساس مشابه  و مشاکل  حروف با مفا رم ررااند»

بنـدی    ا بر اساس محتواید که معنایابد نابر بر رن اس  به چند گونه طبقه این معنایابد
و موارد و شوا د  ر طبقه توصر  و تبررن شدا اس . سلنان متصـواه دربـارۀ ما رـ     

عه و نرز نوع معنایابد رنان بر مبنای مشابه  حروف با مفا رم دینـد رمـدتاً   حروف مقط
 رفسـ برگراته از تفاسرر رسـمد اسـ . در  ـر قسـم  از بلـش نلسـ ، اقـوال چنـد م        

رازی و طبرسـد، بـا  ـدف نشـان      و ابوالفتـوح  یطبر مانند مقاتل، درراان ررغ کرکالس
تفـاوت  اس  کـه   و نشان دادا شدا نقل دادن وجوا شبا   تفاسرر رراا و تفاسرر رسمد

و نظرات مفسران صـواره رمومـاَ برگراتـه از تفاسـرر رسـمد       س ررنها ن نرب دمحسوس
 اس .
 
 های نظرات عرفا دربارة ماهیت حروف مقطعه گونه

اس . در متون  در این قسم  انواع نظرات رراا دربارۀ ما ر  حروف مقطعه واکاوی شدا
ارۀ ما ر  این حروف وجود دارد که این نظرات خود بر مورد بررسد  ف  نظر رمدا درب

شـوند، ماننـد نظـر اول و دوم کـه      اندز برخد شامل  مة حروف مقطعة قررند مـد  دو نوع
انـد،   دانند، و برخد شـامل بعضـد از ایـن حـروف     حروف را از متشابهات و اسرار قررن مد

مربوط بـه رن حـروف دانسـته     ای  مانند رنکه برخد از این حروف نام مرامبر یا نام سورا
توان تشـلرص داد   درستد نمد اند. البته گاا در بران مفسران ابهامد وجود دارد و به شدا

که سلنشان مشتمل بر  مة حروف مقطعه اس  یا برخد از رنها. مشـکل دیگـر در ایـن    
 موشاند بلشد از رنها با یکـدیگر اسـ ز مـثالً    بندی، ابهام برخد از مفا رم و نرز  م طبقه

اند یا از اسرار ابهـامد،  اجمـالد وجـود     در اینکه حروف مقطعه از متشابهات دانسته شدا
 .دارد که توضرح دادا خوا د شد

 

 حروف مقطعه از متشابهات قرآن است.. 1

دلرـل تشـابه برخـد از ریـات قـررن صـران  از اسـرار الهـد و         االشارات  در تفسرر لطای 
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حـروف  قشـرری   اسـ .  گانگان به رنها دانسـته شـدا  جلوگرری از دسترابد نامحرمان و بر
، 1 ج ،17] دانـد  داند که کسـد جـز خداونـد تـلویلش را نمـد      مقطعه را از متشابهاتد مد

ایـن حـروف از متشـابهات قـررن، بـر روش      کند کـه   در سورۀ ارراف تلکرد مد  و 53ص
ر حـالد کـه   اس ، د  ایش منهان کردا مرسوم گهشتگان، اس  که خداوند رن را از راریدا

 شدا اس  و در رنها اشاراتد به برخـد امـور وجـود دارد    در نزد بزرگان معاند رن شناخته
نرز در تفسرر سورۀ حجر حروف مقطعه را از متشـابهات   . روزبهان بقلد 517ص ] مان:
این حروف متشـابه، اصـل کتـای اسـ  و خداونـد جـالل و        گوید که داند و مد قررن مد

 . در 274، ص 2 ، ج3] کنـد  ف بـه نعـ  تبرـرن خـارج نمـد     جمالش را از حجـای حـرو  
داند که رلمش از رقول مردمان  از متشابهات قررن مدالبران، مفسر حروف مقطعه را  روح

  .134، ص3 ج ،8] منهان و تنها به ا ل وصول ارطا شدا اس 
اسـ ، امـا    ای نشدا البران طبری به متشابه بودن حروف مقطعه اشارا در تفسرر جامل

اس  که خداونـد رلـم بـه     البران این حروف بنا بر قولد از متشابهات تلقد شدا در مجمل
دانـد. بـه رقرـدۀ     اس  و تلویل رنها را کسـد جـز او نمـد    رنها را برای خود مستلثر نمودا

  .112، ص1 ج، 4] طبرسد این قول مروی از امامان شرعه اس 
 

 حروف مقطعه از اسرار قرآن است.. 2

 ـا    العظرم کل کتای قررن را س رّ و س رّ قررن را در اواتح سـورا  هلل در القررنسهل بن ربدا
کند، در  ]به نقل از تفسرر سلمد  نرز به س رّ بودن اشارا مد ابن رطا . 25، ص6] داند مد

نظر او خداوند حروف را با ر نکرد مگر اینکه در رن سرّی نهادا باشد و این حروف را بـر  
د سرّی از اسرار بود، جاری ساخ  با انون لغات، مس خداونـد بـرای   زبان ردم  م که خو

  . 108، ص1ج، 5]  اید قرارداد  ا و صورت رنها شکل

شود، بحث محب  و دوستد و رش   در این تفاسرر وقتد سلن از راز و سرّ مطرح مد
 شود، که نمونة رغازین چنرن مدراید از رن قشرری که منشل رازگوید اس ، نرز طرح مد

 . او در تعبرری لطر  این حروف را رازگوید احبای با  م دانسته 53، ص1ج ،17] اس 
که مرامبر در اهم کامل رن، یگانه اس . بـرای نمونـه در سـورۀ یوسـ  از زبـان بزرگـان       

اند و حروف مقطعه راز محمد اس  که  گوید که خل  از اسرار برن او و حبربش ناتوان مد
 . در ذیل حروف مقطعة سورۀ مـریم نرـز   165، ص2ج ] مان، دان اطالع دیگران از رن بد

تصریح کردا که مران دوستان اسراری اس  که معاند سلن را  ـم بـدان شناسـند، بـر     
اهلل   مرن اساس در حالد که سهم نرکان ام  سماع و ذکر خداونـد اسـ ، سـهم رسـول    
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مربدی نرز حروف   . مس از او418ص] مان،  اس  اهمردن رن سلنان و اسرار رنها بودا
  . 53، ص1، ج22] اس  را رازی مران خداوند و رسولش دانسته مقطعه 

رمران، ارراف، حجر، طه و   ای مبارکة رل حروف مقطعه را در سوراروزبهان بقلد نرز 
وسـرلة رنهـا، در درجـة نلسـ  بـا مرـامبر و در        داند که خداوند به شوری رمز و رازی مد

، 1، ج3] محب ، سلن گفته تـا اغرـار از رن مطلـل نشـوند     درجة بعدی با محبان و ا ل
  و سـورۀ ارـراف   124و123] مـان، ص  رمـران   . او در تفسرر ریة اول سورۀ رل123ص

، 1ز ج259، ص3ز ج472، ص2، ج3]   و چند جای دیگـر 412] مان، ص حروف مقطعه
ن حـروف در  رالوا بر اذران به رمز و راز بـودن ایـ  اس .    بر این نظر تلکرد کردا124ص

این حروف متشابه،  گوید که داند و مد سورۀ حجر حروف مقطعه را از متشابهات قررن مد
  . 274، ص 2] مان، ج اصل کتای اس 

صـورت کلـد در مـورد حـروف      ربدالرزاق کاشاند در یک مورد، سورۀ مبارکة بقرا، به
اسماررل حقـد    ز مس از او11، ص1، ج18] اس  را سرّ دانسته تهجد سلن گفته و رنها 

  ، حجــر90، ص4، ج8]  ،  ــود207، ص4، ج8]  ــای یوســ  البرــان در ســورا در روح
ــان، ص ــس439] م ــریم366و365، ص 7، ج8]  ، ی ــان، ج  ، م ــن 313، ص5] م  ، ای

 اس .  اس  و البته در برخد از موارد تشابه را با راز و سر  مراا نمودا حروف را راز دانسته
  و 454] مـان، ص    و طـه 444، ص12]  ـای مـریم   اشاا در تفسرر سـور  رلد صفد
صورت کلد، بلکه با اشارا به حروف مقطعة رنها، گفته کـه    ، نه به546] مان، ص قصص

حـروف مقطعـه را رمـوزی    در این حروف اسراری نهفته اس . گنابادی در براند متفاوت 
رسـول خـدا    داند که برانگر چرز اید مانند مراتب وجود و ریات بزرگ ح  اس  کـه  مد

  .290، ص2ج ،19] اس  مس از جدا شدن از این جهان مادّی دیدا
شایان ذکر اس  که سرّ و راز دانستن با متشابه دانستن برخد از ریات قـررن، تقریبـاً   

شود و واضح اس  که متشابه بودن و سـرّ بـودن بـه نحـوی از نظـر       به یک معنا تقلد مد
موشاند معناید ندارند و تشـابه دقرقـاً    و کامالً  ماس ز اما این د معناید در م تنردا شدا

رساند. ریة متشابه متحمل معاند متفاوت اس  و رنان کـه در قلوبشـان    معنای سرّ را نمد
د نـد،   اس ، این دسته از ریات را با  دف ایجاد انحراف مستمسک خود قرار مـد « زیغ»

س  که منشل معـاند متعـدد   نرااتند و چنان نر در حالد که سر و راز، معناید اس  دس 
واقل شود. تشابه اصطالحد ذیل دانش تفسرر و رلوم قررند اس ، در حـالد کـه سـرّ بـه     

 یابد.   رلوم باطند و رراان ارتباط مد
البرـان اشـارا دارد و از    ]سر و راز بودن حروف مقطعه  طبـری در جـامل   به این معنا
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 ز در 68، ص1 ج، 5]، «تحـه لکـل کتـای سـر، و سـر القـررن اوا     »گویـد:   قول بعضد مـد 
الجنان نرز به سرّ بودن این حروف در کنار متشابه بودن رنهـا اشـارا    البران و رو  مجمل
  و شاید مراد طبـری نرـز از سـرّ بـودن بـر      96، ص1 ج، 2ز 112، ص1 ج، 14] اس  شدا

 ز دالل  داشته باشد.متشابه بودن نر
 

 بالغی دارند.   حروف مقطعه، جنبة. 3
اسـ  بـه دو نکتـه:     ظر  دف خداوند از روردن حروف توجه دادن ملاطبان بـودا در این ن
اسـ    رنکه قررن با این زیباید در متن و ریات از  مرن حروف مقطل تشکرل شدا نلس 

کوشـردند توجـه    توجه دادن مشرکان به قررن  نگـامد کـه بـا سـر و صـدا مـد       دیگرو 
ای کـه   البرـان بـر چنـرن ایـدا     روح ملاطبان را از سلن مرامبر منصرف  کنند. حقـد در 

کند. ریشة ترکربـات   برگراته از تفاسرر رسمد اس  و مشتوانة رواید  م دارد، تصریح مد
و مـس از رن  « ابجـد »سـپس  « ای»کالمد را حروف الفبا دانسته که با ترکرـب حـروف   

 اسـ   و ... به وجود رمدا و کالم خداوند نرز از  مرن حروف به وجـود رمـدا  « الحمداهلل»
 ،  مچنرن  مرن مفسر در جاید دیگر از اثرش  دف از نـزول حـروف   134، ص3، ج8]

اس ، زیرا رنان  رگاا رسول خدا در نماز و غرر رن،  مقطعه را ساک  کردن کااران دانسته
 انـد تـا صـدای حضـرت شـنردا نشـود       روردا ارمود، سر و صدا مدید مـد  قررن تالوت مد

ای قابل اشارا یااـ  نشـد.    ر ررااند مورد بررسد نکته . در باقد تفاسر2، ص8] مان، ج
الجنـان و   البرـان و رو   البران، مجمـل  مانند مورد قبلد به این زمرنه نرز در تفسرر جامل

ای که اوایل سـور بـه ایـن     گوید که به رقردۀ ردا اس . طبری مد باقد تفاسرر اشارا شدا
ت گشودا شودز چرا که رنـان بـه    ای مشرکان برای شنردن ریا حروف رغاز شدا تا گوش

اررا  از قررن توصره شدا بودند. البته طبری و دیگر مفسـران، مـوارد بالغـد یـا زبـاند      
کنند، مانند اینکه حروف مقطعه در رغـاز سـورا، نشـانة مایـان یـااتن       دیگری را ذکر مد

را سورۀ مرشرن و رغاز سورۀ جدید اس ز به این موارد در تفاسـرر مـورد بررسـد مـا اشـا     
البرـان  ـم بـه ایـن معنـا اشـارا        گـهریم. در مجمـل   نشدا و به  مرن دلرل از رنها درمد

تسـکر   رورد، بـه مسـئلة    اس . ایشان در معنای نهمد که برای حروف مقطعه مـد  شدا
ره شـدا بودنـد کـه بـه قـررن گـوش       توصـ کند، به این دلرل که مشرکان  اشارا مدکفار 

نمودا، رنها را به استماع قررن کنجکـاو   نها رجرب مدنسپارند و با این حروف که در نظر ر
  .112، ص1 ج، 14ز 96، ص1 ج، 2ز 69، ص1 ج ،15] گرداندا اس  مد
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همه یا گروهی از حروف مقطعه سوگند خداوند به آن حروف یا معانی مندرج . 4
 در آنهایند.

نـای  در یااتن دالل  معناید سـوگند حـ  بـه حـروف مقطعـه از روش معنایـابد بـر مب       
در دو  العظـرم  اس . سـهل در تفسـرر قـررن    برداری شدا مشابه  و مشاکل  حروف بهرا

اس . در سورۀ مبارکة   ای بقرا و ق( حروف مقطعه را قسم خداوند یاد کردا سورا) مورد
ال (، ) بقرا ضمن معنایابد بر اساس مشابه  حروف، حروف مقطعه را سوگند ح  به اهلل

 . در سورۀ مبارکة ق، رن را سوگند حـ   25، ص6] داند م( مدمر) الم( و محمد) جبرئرل
 53ص، 17] نرز در دا سورۀ بقراقشرری  . 151] مان، ص خواند به قدرت و قوت او مد

 ] مـان:  ، ابـرا رم  215، ص2] مـان، ج  ، ررد 120، ص2ج] مان،  ، یونس،  ود 54و
،  616ص ن،] مـا  و قلـم   319 ] مـان،  ، اصـل   245، ص3ج ، صاد ] مان، 238ص
 ، بـر  447ص ] مـان،  ، و قاف 24و23، ص3ج ] مان، نمل ، 120، ص2ج  ] مان،  ود

 .کنـد   ا را معنایابد مـد  چنرن نظری اس  و در  ر یک بر مبنای مشابه  حراد سوگند
طور واضـح   گانة مقطعه، به نه و  ای برس  االسرار مربدی در دوازدا سورا از سورا در کش 

  ، یوسـ  253، ص4، ج22]  ـای یـونس   دانـد. سـورا   خداوند مـد  رنها را قسم و سوگند
  ، رنکبـوت 184، ص7] مـان، ج   ، نمـل 109، ص6] مان، ج  ، طه10، ص5] مان، ج
، 8] مـان، ج   ، یـس 525] مان، ص  ، سجدا496] مان، ص  ، لقمان375] مان، ص

ــان، ص  ، ص205ص ــرف327] م ــان، ج  ، زخ ــان، ص  ، ق59،ص9] م   و 281] م
 . مالصدرا نرز حروف مقطعه را قسـم الهـد دانسـته و در تفسـرر     126ان، ص] م جاثره

 . 17و16، ص6ج، 11] سورۀ سجدا ضمن ذکر مراتب چنرن سوگندی به رن اشـارا دارد 
] مـان،   ، یـونس  100، ص10ج، 8]  ای قلم البران، حروف سورا اسماررل حقد در روح

، 7ج] مــان، و یس  361، ص5ج] مــان،  ، طــه 440ص ] مــان، ، حجــر 4و3، ص4ج
در تفسـرر  کنـد.    ا معنا مـد  غالباً به نقل از دیگران سوگند الهد در رن سورارا   365ص

] مـان،   و دخـان   677] مان، ص ، زخرف 315، ص12] نرز در سه سورۀ یونسصفد 
 اند.   ، حروف مقطعه سوگند ح  دانسته شدا 685ص

ز بـه ایـن مسـئله اشـارا     البرـان طبـری نرـ    در تفاسرر رسمد از جمله تفسـرر جـامل  
«  و قسم أقسم اهلل به و  و مـن أسـماو اهلل  » اس . او از ابن رباس این روای  را که  شدا

 ،15] کنـد  سورۀ بقرا را نامد برای قررن اخه مد« الم»کند و در یک براند دیگر  نقل مد
ی را در معنای قسم بـه کتـا  « الم، ذلک الکتای ال ریب اره»  و سپس معنای 67، ص1 ج
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الم، ذلک الکتای ال ریب اره: قسم به قررن که »کند که  خواند و ریه را چنرن معنا مد مد
البرـان اشـارا     ز به این معنا نرز در مجمل69، ص1 ج ،15] «در این کتای تردیدی نرس 

  .112، ص1 ج، 14] اس  شدا
 
 اند. های قرآن همه یا برخی از حروف مقطعه اسامی سوره. 5

دانـد.   رد، سورۀ مبارکة یس و اصل  این حروف را نام سورا و قررن مـد مربدی در دو مو
در سورۀ مبارکة یس بر اساس حدیثد از مرامبر و گفتار مفسران قبلد یس را نـام سـورا   

، 22] خوانـد  را نام قـررن مـد  « حم» . در سورۀ مبارکة اصل  204، ص8، ج22] داند مد
حروف را نام رن سـورا یـا نـام قـررن     سورا،  29 . اسماررل حقد در تمامد 518، ص8ج

سـورا، اوّلـرن   29اس  که این نوع مواجهه نرازی به نمونه ندارد، زیـرا در تمـامد    دانسته
جمالت وی اشارت به رن اس  که این حروف نام سورا اس  و یا برـان داشـته کـه ایـن     

از  «نـون »انـد   گنابادی اقه در سورۀ قلم روردا کـه بعضـد گفتـه   حروف نام قررن اس . 
 . 194، ص4، ج19 ای سورا اس  ] نام

شا د دیگری بر این معنا در متون مورد مطالعه یاا  نشدز البته به این معنـا  ـم در   
ای به اینکه ایـن   البران از ارتقاد ردا اس . طبری در جامل کتب تفسرر رسمد اشارا شدا

شمردز  ا  م برمد اید ر کند و نشانه  ا  ستند، اشارا مد اسوری اهسمامن  داسمحروف 
را خوانـدمز او سـپس ایـن اشـکال را مطـرح       «ن»و  «المـص »شـود   یکد رنکه گفته مد

کند که در موارد تکـرار حـروف مقطعـه یکسـان در چنـد سـورا، ایـن معنـا صـحرح           مد
 ا  ـم ممکـن اسـ      گوید که در مران انسان نمایدز و سپس از قول قائالن ماسخ مد نمد

بشوند و در این صورت با معـاند دیگـری رن ااـراد را از  ـم     چند نفر با یک اسم خواندا 
 ـا نرـز     ـای سـورا   کنرمز مانند ذکر نسب یا نع  و صف  و مانند رنز در اسم متمایز مد

الـم رل  »رمـران را   و رل« الم ذلک الکتـای »یا « الم بقرا»ا را بقرچنرن اس ز مثالَ سورۀ 
 . بــه ایــن معنــا در 69، ص1 ج ،15] خــوانرم مــد« الــم اهلل ال الــه اال  ــو»یــا « رمــران
  .96، ص1 ج، 2ز 113، ص1 ج، 14] اس  الجنان نرز اشارا شدا البران و رو  مجمل
 

 برخی از حروف مقطعه اسامی پیامبر است.. 6

داند و دالیلش  حنفره معنای یس را یا محمد مد اسماررل حقد در سورۀ یس، از قول ابن
ان اللّه سـماند بسـبعة اسـماو،    »مس از یس، حدیث « رنانک لمن المرسل»رمدن ربارت 

یس خواندن ا ل  و  مچنرن رل« محمد و احمد و طه و یس و المزمل و المدثر و ربداللّه
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ق رنها را ، ، ص 16، ص3، ج19 ای طه ]  . گنابادی در سورا365، ص7، ج8] بر  اس 
کنـد کـه    ر سورۀ ص این امکان را نرز طرح مـد البته د اس ز  ای رسول خدا دانسته از نام
نرـز چهـار   « ق»که در مورد  ،  مچنان 304، ص3ج، 19]  ای خداوند باشد از نام« ص»

 .  107، ص4ج، 19] رورد: نام خدا یا رسول یا قررن یا کوا محره به دنرا احتمال مد
« طـه »  و حتد اس ای به این معنا نشدا البران از طبری اشارا البران و جامل در مجمل

و از  نبطـد ای  کنند و رن را بنا بر سلن ابن ربـاس و ضـحا  وا ا   معنا مد« یا رجل»را 
به  مرن معنا از قول رکرمـه   سریاندو مجا د و قتادا رن را به لغ  سعرد بن جبرر قول 
 از داسـم خوانند اما در ررن حال از قول دیگـران رن را   مد« نسانایا »و به معنای  نبطد

و باز از ابن رباس روایتـد در ایـن    ،خواند خداوند که ح  بدان قسم یاد کردا مد یسماا
 ـم  « یـس »دربارۀ   .6-5، ص7 ج، 14ز 103-102، ص16 ج ،15] کنند خصوص نقل مد

خواند و باز  اس ، مد بنا بر روای  رن را اسمد از اسامد ح  که خداوند بدان قسم خوردا
ز 97، ص22 ج ،15خواننـد ]  مـد « یـا انسـان  »عنای رن را به لغ  حبشد و مانند رن به م

  .6-5، ص7 ج، 14
  
برخی از حروف مقطعه اسامی حق است و در دل حروف مقطعه اسـ  اعظـ    . 7

 است.   الهی نهاده شده

برنـد و در تفسـرر    العظرم در حروف مقطعة قررن اسم ارظم الهد را مد تستری در القررن
المص، الـر، المـر، کهـرعص، طسـم و     ) ین حروفنویسد که از جمل شدن ا سورۀ بقرا مد

البرـان    . چندین قرن بعد حقـد در روح 25ص، 6] رید حمس (، اسم ارظم الهد مدید مد
 ـای خداونـد اخـه     گویـد کـه  مـة حـروف مقطعـه از نـام       کند و مد نظر او را تکرار مد

  .28، ص1ج، 8] اس  شدا
سمد اسـ . در تفاسـرر اـریقرن  ـم     گونه از تفسرر نرز برگراته از تفاسرر ر البته این

انـد،  مچنـرن    حروف مقطعه اسماو الهد و  م دربردارندۀ اسم ارظم الهد دانسـته شـدا  
اند و بسراری از مفسران اریقرن این  طبری و طبرسد حروف مقطعه را اسم ارظم خواندا

 . مـرش از ایـن   96، ص1 ج ،2ز 56، ص1، ج14ز 205، ص1ج ،15] اند نظر را تکرار کردا
اسـ ز او در   گفته شد که طبری از قول ابن رباس حروف مقطعه را اسمای حـ  خوانـدا  

کند و به سـلن ابـن ربـاس     بودن برخد از حروف اشارا مد اسم اهلل األَرظم  مان جا به
« اواتح السور من أسماو اهلل»و شعبد که گفته بودا: «  و اسم اهلل األَرظم»که گفته بودا 
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خواند که ح  بـدان   را اسمد از اسمای ح  مد« ق» . او 67ص ،1 ج ،15] کند اشارا مد
  او 93، ص26 ج ] مـان،  کنـد  اس ، اگرچه برای رن معاند دیگری یاد مد سوگند خوردا

  .26، ص24 ج کند ] مان، نرز بران مد« حم» مرن نظر را دربارۀ 
 

 های معنایابی برای حروف مقطعه گونه
اند کـه معنـا و    تشابهات قررن و اسرار رن تلقد کردابسراری از رراا حروف مقطعه را از م

دانندز اما با وجود این ارتقـاد، از معنایـابد    تلویل رن را اقه خدا و رسول و خاصّان او مد
ترین روش رنان در این معنایـابد مشـابه     اند و اصلد برای حروف مقطعه دس  نکشردا

معنایـابد  »س . ما نام این روش را مران  ر یک از این حروف با مفا رم ررااند و دیند ا
در ایـن رنـوان، بـدان    « مشـابه  »نامرـدیم. وا ۀ  « بر اساس مشابه  یا مشاکل  حروف

معناس  که مفسر حراد از حروف مقطعه را اشارا به مفهـومد دینـد و رراـاند کـه بـا      
صورت یک وا ا یا یک ربارت و جمله( یا رن حـرف در رن   به) اس   مان حرف رغاز شدا

مشابه  در حرف نلسـ (، ل را  ) داند. مثالً ال  را نشانة اهلل ا یا ربارت قرار دارد، مدوا 
مشـابه  در حـرف نلسـ (    ) مشابه  در حرف مایاند( و مرم را محمـد ) نشانه جبرئرل

خواند. در موارد معدودی نرز بـه شـکل حـروف و معـاند برامـدا از رن شـکل توجـه         مد
، به معنای  م شکلد، اس . نمونة مرشمار «مشاکل »اس  که وا ۀ مناسب برای رن  شدا

برای این مسئله ال  و یکتاید رن و انفراد رن و نحوۀ حضور رن در  مة حروف اس  کـه  
رورد. این تنها گونـة معنایـابد    انفراد ح  و وحدت و سریان او در رالم را به یاد رارف مد

واره نبـودا و برگراتـه از   اسـ  و البتـه خـاص صـ     برای حروف مقطعه در  مة ادوار بودا
رغم یکساند شروۀ معنایابد از حروف، از نظر محتوای   نلسترن تفاسرر مسلمانان اس . به

 توان رن را به انوارد تقسرم نمود.  مفا رم و معاند، کثرت قابل توجهد وجود دارد که مد
مان در اند. برای نمونه مقاتل بـن سـلر   در این قسم نرز رراا تابل مفسران رسمد بودا

 ادی بودن و    حروف کهرعص را به ترترب به کااد بودن و620ص ،2 ، ج21] تفسررش
 -تعـال   و تبـار   -الری ثناو  ها»گوید:  کند و مد صادق بودن ح  معنا مد رالم بودن و

 قولـه  اـ   صـادق  ببریته، رالم الهادی، من الراو لعبادا،  ادیا لللقه کاارا یقول نفسه رل 
 ، قـاف را  735 ص ،3 ج ،21]  ا را معموالَ به لوح محفوظ«حم»مچنرن ز او  «جل و رز

 ص ،4 ج ،21  و نون را ما د که زیر زمـرن ] 109 ص ،4 ج ،21به کوا دربرگررندۀ رالم ]
توان در تفسـرر طبـری نرـز مشـا دا       .  مرن نحوۀ مواجهه با حروف مقطعه را مد403

ه، قطـل شـدا از اسـم یـا     روف مقطعـ حـ کرد. طبری از ارتقاد برخد به رنکه  ـر یـک از   
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دیگـر  معنـ  حـرف    از   غرـر ایحرف معنگوید لها  ر  مفهومد خاص  ستند، سلن مد
اشـارا  « أنـا اهلل أرلـم  »را  «الـم »او سپس به سلن ابن رباس و سعرد بن جبرر که . دارد
 . او  مچنرن به ارتقاد برخد که  ر یـک از حـروف مقطعـه را    67، ص1 ج ،15] کند مد

کند که  ـر   نقل مدربرل بن أنس کند و از  خواند، اشارا مد بر معاند ملتل  مدمشتمل 
م مفتـاح اسـم   ال ،اهلل ال  مفتـاح اسـم   اند مثالً یک از حروف مفتاح اسمد از اسمای الهد

 . طبـری در جـاید دیگـر از    68، ص15اس  و مانند رن. ] مرم مفتاح اسم مجرد ،لطر 
ــن ربــاس  ــر»قــول اب ــه  «ال ــا»را ب ــرد ] تلویــل مــد« أرى هللا أن  . در 58ص ،11 ج ،15ب

« الـم »الجنان نرز با  مرن موارد مواجه  سترم این مفسر شرعه نرـز   البران و رو  مجمل
... معنـا  و  «أنـا اهلل أاصـل  »را « المـص »و  «أنـا اهلل أرى »را « المـر »و  «أنا اهلل أرلـم »را 
 دالل  بـر  الم ،اسم اهلل دالل  بر  ال« الم»کند که در  کند و از ابن رباس نرز نقل مد مد

  . 96، ص1 ، ج2ز 112، ص1 ج، 14] خواند مداسم محمد  بر ل اسم جبرائرل و مرم دال

 ای رراا در متون مورد بررسد گاا به ح  و اسـما و صـفات او، گـاا بـه      در معنایابد
راراانـه   مرامبر و جامعر  حقرق  او و مراتب وجودی او، گاا به سلو  سالکانه و مواجرد

اس . در ذیل  ر مورد با شوا دش  و گاا به مراتب رالم و مراتب تنزالت وجود توجه شدا
 شود: تبررن مد

 
 معنایابی بر مبنای مشابهت و مشاکلت حروف ناظر به حق و اسما و صفات او. 1

  و 127، ص] مـان    و مـریم 59، ص1ج، 5]  ای قلم التفسرر سلمد در سورا در حقای 
، ] مـان   ،  ـود 76، ص2ج] مان،  ، یونس 53، ص1ج ،17]  ای بقرا ورادر سقشرری 

 صـاد  ، 127ص ] مـان،  لقمـان   ،5، ص3ج ،17]  ، شعرا215ص ررد] مان، ، 120ص
 ] مـان،  ، زخـرف  341ص ] مـان،  ، شـورا  294ص غاار] مـان،  ، 245ص  مـان، 17]
  و 616ص ] مــان، قلــم ، 447ص ] مــان،  ، قــاف379ص ] مــان، ، دخــان 361ص

  ، یــونس556، ص3] مــان، ج  ، ارــراف53، ص1، ج22] بقــرا   ــای مربــدی در ســورا
، 22]  ، مـریم 299] مان، ص  ، حجر10، ص5] مان، ج  ، یوس 358، ص4] مان، ج

] مـان،    ، لقمـان 184] مـان، ص   ، نمـل 91، ص7] مان، ج  ، شعرا18-16، صص6ج
 ، 126، ص9، ج22]  ز جاثره59، ص9، ج21]  ، زخرف327، ص8، ج22]  ، ص496ص

 ، و بقلد 375] مان، ص  ، رنکبوت525، ص7، ج22]  ، سجدا153] مان، ص احقاف
  و کاشـاند در  62، ص2] مـان، ج    و یـونس 332و331، صـص 3، ج3 ای ق] در سورا
،  335ص ] مان،  ، ررد227ص ] مان،  ، ارراف12و11، صص1، ج18]  ای بقرا سورا
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ــریم ــان،18] روم،  130، ص2ج، 18] مـ ــجدا،  137ص  مـ ــان، سـ  ، 146ص ] مـ
 رمـران   ـای رل   . در سـورا 28، ص1ج، 8  و اسماررل حقد در بقرا]361ص ] مان،قلم

 زخـرف   ،62، ص7ج] مـان،   لقمـان  ، 133، ص3] مـان، ج ارراف ، 2، ص2] مان، ج
ــان ، 349، ص8ج] مــــان،  ــاف ، 401ص ] مــــان، دخــ   و 461، ص8ج، 8] احقــ

 ، ابـرا رم  376] مـان، ص  ررد ، 315، ص12] د ای یونس و  و شاا در سورا رلد صفد
 ، 454] مان، ص طه  ،444] مان، ص مریم ، 393] مان، ص حجر ، 385] مان، ص

] مان، لقمان ، 561] مان، ص رنکبوت  ،534] مان، ص نمل  ،522] مان، ص شعرا
 ، 663 مـان، ص 12] اصل  ، 651] مان، ص غاار ، 583] مان، ص  سجدا ، 578ص

و یس] مـان،    693] مان، صاحقاف ، 689] مان، ص جاثره ، 677ص] مان، زخرف
اند و در برخد موارد بحث حقرق  محمدیه را با بحث اسـما و     چنرن رمل کردا617ص

 اند. صفات الهد رمرلته
 
معنایابی بر مبنای مشابهت و مشاکلت حروف، نـاظر بـه پیـامبر و جامعیـت     . 2

 حقیقت بر مراتب  

را سـوگند بـه   « قاف»سرر منسوی به حضرت صادق ، در سورۀ ق، ]تف در حقای  التفسرر
قوت قلب دوس  خدا، محمد، از جه  حمل خطای و مشا دا و ردم تلثرر این خطای و 

  و یاسرن بررمدا از روایتد منسـوی بـه مرـامبر    190،ص1ج، 5] مشا دا در رلو حال او
داونـد کـه از رن اکـوان    ، نور ازلرـ  خ «نون»  و 51، ص1، ج5] «یا سرد»گرامد اسالم، 
شود. بر اساس سلن منسوی به امام صادق این نور برای مرـامبر   اس ، معنا مد مدید رمدا
ز «خُلُـ   رَظ ـرم     وَ إِنَّـکَ لَعَلـد  »اس  و به  مرن دلرل حـ  دربـارۀ او ارمـودا     نهادا شدا

  .59 مان، ص]اس   نور اوس  که در ازل به مرامبر اختصاص دادا شدا« خُلُ  »

] مـان،   طه   و5، ص3ج] مان،  شعرا ، 53، ص1ج، 17]  ای بقرا قشرری در سورا
] مــان،   ، ســجدا375، ص7، ج22]  ــای رنکبــوت   و مربــدی در ســورا445، ص2ج
، 1، ج18]  ـای یـونس   در سوراربدالرزاق کاشاند   و 14، ص9، ج22]  ، شوری525ص
 غاار  185، ص مان] «ص»،  172، ص] مان یس،  18، ص2ج] مان،  ، طه 277ص

  ،235، ص] مان ، زخرف 227و ص 218، ص] مان اصل  و شوری ، 209، ص] مان
کند. البته باید یـادرور شـد      چنرن رمل مد277، ص] مان ق،  251، ص] مان جاثره

شـود کـه ترکربـد از     وار  م دیدا مد گونه و ربارت که در این موارد نورد برداش  جمله
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تنها در  مالصدرا   حراد و تعبرر در قالب جمله و ربارت اس .معنایابد بر اساس مشابه
   و اسماررل حقـد 17، ص5، ج11] اس  سورۀ یس این حروف را اشارا به محمد دانسته

، 9ج] مـان،   و ق  ،365، ص7] مان، ج یس  ،318، ص6ج، 8]  ای طه، نمل در سورا
اسـ . وی نرـز ماننـد     حروف مقطعه را نابر بر وجود رسول اکرم معنایابد کـردا   99ص

را اشارا به مرـامبرِ  «  ا»و « طا»طه برشتر مفسریند که قبالَ به رنها اشارا شدا در سورۀ 
گویـد کـه او طـا ر از گنا ـان و      داند و یا مـد  طالب شفار  برای مردم و  ادی بشر مد

 . در تفسـرر منظـوم صـفد در    361، ص5] مـان، ج   ادی به معرا  رالیم غربد اس 
 ، زخرف 651] مان، ص ، غاار 617] مان، ص ، یس 315، ص 12]  یونس  ش  سورۀ
ــان، ص ــان، ص ، ص 677] م ــه 634] م ــان، ص ، جاثر ــاف 689] م ــان،  ، احق ] م

 اس .  حروف مقطعه به رسول خدا نسب  دادا  715] مان، ص و ق  693ص
 
معنایابی بر مبنای مشابهت و مشاکلت حروف نـاظر بـه سـلوا سـالکانه و     . 3

 ید عارفانه مواج

، بـه نقـل از ایـن    «صاد» ا، سورۀ مبارکه ص،  یابد التفسرر در یک مورد از معنا در حقای 
 . 170، ص1ج، 5] اسـ   رطا، بنا بر مشابه  حراد، صفای قلوی راراـان خوانـدا شـدا   

، ] مـان  ارـراف  ، 218، ص1ج ،17] رمـران  رل ـای   قشرری حروف مقطعه را در سـورا 
 ، 53، ص] مـان  . قصص 6و 5، ص3  مان، ج] ، شعرا 445، ص2ج، 17] طه ، 518ص

، 17]   و مـریم 395، ص] مـان  ، احقاف 211، ص] مان یس ، 138 مان، ص] سجدا
 اس . معنایابد کردابا توجه به احوال سالکان و مقام بندگان   را 419، ص2ج

، 8] مـان، ج   ، یـس 284،ص7، ج22]  ای قصص مربدی در کش  االسرار در سورا
ــان، ج ص  ،205ص ــاار327، ص8] مـ ــان، ص  ، غـ ــاف456] مـ ، 9، ج22]   و احقـ
،  318، ص] مـان  ، نمـل  260و259، صص6، ج8]  ای شعرا   و حقد در سورا154ص

 ـای   سوراشاا نرز  رلد و صفد  444، ص6ج] مان،  و رنکبوت  434، ص8ج، 8] جاثره
 .اند   چنرن رمل کردا522] مان، ص شعرا ، 350، ص12] یوس 

 
نایابی بر مبنای مشابهت و مشاکلت حروف ناظر به مراتب عـال  و مراتـب   مع. 4

 تنزالت وجود  

بقلد در تفسررش از حروف مقطعه به مراتب انسان از نظر تقری به خدا توجه دارد. البته 
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اس ، کلمات او در این بارا کمـد   چون نظام وجودشناختد ررااند در زمان او قوام نرااته
در سورۀ بقرا حروف الـم را  رنوان نمونه  نماید، به مباحث مرشرن مد مراکندا و رمرلته با

در  . 28و27، ص1، ج3] اسـ   به ترترب بـا ذات و صـفات و ملـک خداونـد ارتبـاط دادا     
، 2، ج3] یـونس  ، 413] مـان، ص  ارـراف  ،123] مان، ص رمران  ای مبارکة رل سورا
 شـعرا  ، 216ان، ص] مـ  ررـد  ، 145] مان، ص یوس  ، 104] مان، ص  ود ، 62ص
 ـای   ا در سورمعنایابد او   چنرن رویکردی دارد. 443] مان، ص قلم  و 42، ص3، ج3]

و یونس با تکره بـر مراتـب     413و412، ص1، ج3] با توجه به مراتب انبرای الهد ارراف
  ، رنکبـوت 42، ص3، ج3] شـعرا  ، 216] مـان، ص  ررـد   و 62، ص2] مان، ج تجلد

  ، نمــل259و 258] مــان، صــص  شــوری ، 119 مــان، ص] لقمــان ، 99] مــان، ص
   چنرن اس .77] مان، ص  ، و قصص58] مان، ص

را « الـ  »دانـد و   نرز در تعرّن یااتن حروف، ال ، واو و یا را اولرن حروف مد مالصدرا
 دانـد  را به رالم سفلد مربوط مد« یا»را به کتای ارشتگان و « واو»به مرتبة  وی  ذات، 

معنایابد او برای حـروف مقطعـة سـورۀ سـجدا نرـز      .  187، ص1جز 189، ص1ج، 11]
  .17و16، صص6] مان، ج چنرن اس 
ــد  ــرا رم در ســوراحق ــای اب ــان،   ، روم392، ص4، ج8]    شــعرا  و 3، ص7ج] م
 ، 99] مـان، ص  رمـران  رل  ،11، ص12]  صفد بقـرا  ، و 260- 258، صص6ج] مان، 
از گنابـادی  و   393] مان، ص و حجر  350] مان، ص یوس  ، 236] مان، ص ارراف

 قلـم   ،346، ص2ج، 12، یوسـ  ]  318، ص2، ج19]  ـای  ـود   گفتار دیگران در سورا
 . اند   چنرن کردا194، ص4ج] مان، 

*** 
در مایان تهکر این نکته ضروری اس  که گاا در این گونه از معنایابد مفسر جمله یـا  

کنـدز زیربنـای ایـن نـوع از       ا بران مـد  سورا رباراتد را در معنای حروف مقطعه یکد از
 اید از نظر گهشـ . ایـن نـوع     معنایابد باز مشابه  حراد اس  و در ضمن مقاله نمونه

االشـــارات قشـــرری،  العظـــرم تســـتری، تفســـرر لطـــائ  مواجهـــه در تفســـرر قـــررن
ـ «  المص»تفسرر قررن العظرمز  درشود.  االسرارمربدی و تفسرر صفد دیدا مد کش  ه را ب
« ، و من  ها الحروف اسم اللّه تعالد و  و الصـمد  أنا اللّه أقضد برن اللل  بالح »ربارت 

اسـ .   اسـتلراج شـدا  « الصـمد »اسـم  « صاد»  و در حقرق  از 65ص ،6] کند تعبرر مد
بـه  « الم»بـه اسـم اهلل و   « ال »اس  که  قشرری نرز یک مورد در سورۀ ررد]المر  روردا

بـه اسـم رحـرم خداونـد اشـارا دارد و اشـارا       « را»سم مجرـد و  به ا« مرم»اسم لطر  و 



 1395بهار و تابستان ، اول، شمارا نهم، سال چهل و ادیان و رراان 104

 

« بسم اللّه اللطر  المجرد الـرحرم »، «المر»کند که به  مرن دلرل گفته شدا معنای  مد
 . مربدی نرز در سورۀ مریم ]کهرعص   ر یـک از حـروف را بـه    215، ص2ج ،17] اس 
انـا اللَّـه   »یعنـد  «  ـا »، «الکـریم انا »و « انا الکبرر»اس ، کاف یعند  ای تعبرر کردا جمله
«. انا الصّادق و انا المصـوّر »یعند « صاد»و « انا العزیز و انا العلد»یعند «  ررن»، «الهادی

را مفتاح اسم ملک دانسـته  « مرم»را مفتاح اسم حد و « حا»نرز «  حم»در سورۀ احقاف 
در سـه    . صفد نرـز 153، ص9، ج22] اس  معنا کردا« انا الحد و انا الملک»را « حم»و 

سـر کـان اللَّـه    »را « کاف»اس . در سورۀمریم  سورۀ مریم، رنکبوت و سجدا چنرن کردا
و مـراد از کهـرعص   « یداهلل اوق ایـدیهم »را « یا»و  « کان قبل ان یکون اللل »و « کان

انـا  »را « الـم »در سورۀ رنکبـوت   . 444، ص12] اش خواند اس  رحم  مرودگار بر بندا
اول و رخـر  ـو اللَّـه    »را « الم»در سورۀ سجدا    و560، ص12] «ک ملک رظرماللَّه مال
 اس .   معنا کردا583] مان، ص «العلرم
 
 گیرینتیجه

اندز در یک سـطح بـه    چنانکه مالحظه شد رراا در دو سطح از حروف مقطعه سلن گفته
ت جزئـد  صـور  بران ما ر   مه یا تعدادی از حروف مقطعه مرداخته و در سطح دیگر به

اند. بر  مرن اساس نویسندگان این مقالـه، در   وارد معنایابد از  ر یک از این حروف شدا
انـد: نلسـ  نظـرات رراـا دربـارۀ       بندی و تحلرل ررای رراـا مرداختـه   دو بلش به طبقه

 ای رنان در معنایابد از این حـروف را شناسـاید،    ما ر  این حروف و سپس انواع روش
اند. در سطح نلس   ف  نظـر وجـو دارد کـه ربارتنـد از: تشـابه       اتبررن و تحلرل نمود

بالغدز سوگند خداوند بودن  مه   حروف مقطعهز از اسرار بودن این حروفز داشتن جنبة
 ای قررن کریم بودن برخد از ایـن حـروفز اسـامد     یا برخد از این حروفز اسامد سورا

روف و نهادا شدن اسم ارظم الهد مرامبر بودن برخد از حروف، و اسامد خداوند بودن ح
معنایابد بر اسـاس  »در رنها. در سطح دوم یک روش اصلد وجود دارد که ربارت اس  از 

در این نوع از معنایابد، چهار نـوع محتـوا   «. مشابه  و مشاکل  حروف با مفا رم ررااند
شـاکل   معنایابد بر مبنـای مشـابه  و م   اس  که ربارتند از: مد نظر مفسران رارف بودا

حروف نابر به ح  و اسما و صفات اوز معنایابد بر مبنای مشـابه  و مشـاکل  حـروف،    
نابر به مرامبر و جامعر  حقرق  بر مراتب اوز معنایابد بر مبنـای مشـابه  و مشـاکل     
حروف نابر به سلو  سالکانه و مواجرد راراانهز معنایابد بر مبنای مشـابه  و مشـاکل    

لم و مراتب تنزالت وجـود. مقایسـة تفاسـرر صـواره بـا تفاسـرر       حروف نابر به مراتب را
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د د که مفسران صواد چرزی بر تفاسرر رسمد  رسمد در زمرنة حروف مقطعه نشان مد
 اید اس  که در تفاسـرر رسـمد وجـود     اند و کار رنان رموماً بازتولرد  مان ایدا  نرفزودا
 دارد.
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