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چکیده

انیـمـتن منیـفهـم ایاست؛ امـا دربـاره چگـونگیشناخت احکام و معارف اسالمیمنبع برانیترقرآن، مهم
انـد. در صـدد فهـم آن برآمدهن،یریمتفـاوت از سـایدگاهیـدارد. چنانکه عرفا با دنظران اختالف نظر وجود صاحب

، »فهـم«هیـبلکه بـا عنـوان نظر،»لیتأو«و نه » ریتفس«قرآن نه اتیآنییرا در تباشهیو نظرافتی، رهیاندلسیحرالّ 
در نـوع خـود یفهم قرآن، قواعدیبرایاست. ویقرآن و اسماء الهاتیآنیبقیبر ارتباط وثیکه مبتنکندیمطرح م

را در ریتفسـنیقـوانیقرآن هستند. حرالحیهر دو مانع فهم صحلیو تأوریباور است که تفسنیوضع کرد و بر اژهیو
ها منطبـق بـر انسـانیو معرفتـیمراتب نفسان،ی. از نگاه حرالداندیدر برابر اخبار مانیفهم، به مثابه مرتبه اعبلمقا

او سـّن ریـو بـه تعبیمانیبه فراخور شأن و مرتبه ازیها از قرآن ناساس درجات فهم انساننیبوده و بر همیاسماء اله
بنـدگان بـاز یبه رویبه اسماء الهرورتیکه باب فهم قرآن تنها در ازاء صیامتفاوت خواهد بود. به گونهشانیایقلب

بـا توجـه بـه اتیآیو معاندهیمرتب گردیاء و صفات الهخطابات قرآن بر اساس اسم،یفهم حرالوهی. در ششودیم
مؤثر نیروش فهم مفسرودر ساز و کار تواندیرا که مافتیرهنیاکوشدیرو مشی. مقاله پشوندیمنییاسماء الله تب

تیـهماز ا،یو هم از لحـاظ کـاربردیپردازهیقرار دهد که هم به لحاظ نظرینموده و مورد بررسلیواقع شود، تحل
برخوردار است.ییباال

.لیتأور،یتفس،یفهم قرآن، اسماء اله،یحرالّ : هاکلیدواژه

.٣٠/٠٢/١٣٩٦: یینهابیتصوخی؛ تار٣١/٠٦/١٣٩٥وصول: خیتار*. 



101شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره178
مقدمه

ها و رویکردهای تفسـیری از های مختلف مربوط به آن اگرچه در قالب روشو شیوه» فهم قرآن«مسأله 
های پنهان معـانی آیـات، یهها و الهای نو در بیان نهفتهدیرباز مورد توجه بوده است. اما پرداختن به رهیافت

توان نکات مشـترک فراوانـی میـان ای در فهم قرآن امری ضروری است. گرچه میبه منظور ارائه الگوی تازه
های مختلف تفسیری یافت لکن مبانی، اصول و قواعد ایشان بر اسـاس تعـاریف مفسـرین از مسـأله روش

دف ارائه شده از سوی مفسر و کـاربرد قواعـد و فهم، متفاوت است. در روش شناسی فهم صوفیانه، میان ه
).١٨-١١اصول تفسیری ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد (ر.ک: آتش، 

توان از مبدعان ضوابط و قواعد معرفتِی در نوع خود بدیع برای فهم صوفیانه قرآن دانسـت، حرالی را می
ها و سـیر فیه باطن و به مدد ریاضتکه مبتنی بر ذوق و درک باطنی و نوعی کشف و شهود عرفانی از راه تص

و سلوک در آفاق و انفس، به کسب چنان معرفتی نائل آمده است. لذا توجه به شیوه حراّلی و تبیین ضوابط و 
» نظریه فهم قرآنی«ویژه در مواجهه با چیستِی هدِف ترسیم شده درخصوص مدعای قواعد مورد نظر وی به

داند. ن است. حرالی، بین آیات قرآن و اسماء الهی، ارتباط وثیقی میبه معنای علمی آن، حائز اهمیت فراوا
های قرآنی را براساس اسماء و صفات الهی مرتب نموده و آیات را با توجـه بـه اسـماء حسـنای وی خطاب

ها منطبق بـر اسـماء کند. از دیدگاه حرالی، احوال و مراتب نفسانی، معرفتی و تفسیری انسانالهی تبیین می
ها از قرآن، به فراخور شـأن و مرتبـه ایمـانی یـا بـه تعبیـر او بوده و بر همین اساس درجات فهم انسانالهی
ها در قرآن تأمل داشته و دریافته است که قرآن دربردارنده داللت کـالم القلوب ایشان است. حرالی سالسّن 

الم و همچنـین در بردارنـده داللـت بر گوینده آن یعنی خدای تعالی و نیز دربردارنده داللت کالم بر ذات ک
همانطور که سخنان خداوند بر سخنان مردم برتر است، بیان «گوید: کالم بر شنونده کالم است. حرالی می

). بر خـالف گمـان مفسـران و اهـل ٢٤حرالی، »(های قرآن نیز بر همه این قوانین علمی برتر استو نهفته
عد و ساختار زبان بشر هستند. حرالی بر این باور است که زبان قرآن تأویل که برای قرآن قائل به زبانی با قوا

بسیار واالتر از آن است که دقایق معنایی آن تنها با اصول و قوانین علمـی بیـان گـردد. زبـان قـرآن در نگـاه 
حرالی نوعی فرا زبان است که با ضوابط زبان و ادبیات بشری انطباق ندارد. اینطور کـه پیداسـت حرالـی در 
صدد تبیین آیات قرآن نبوده است. بلکه وی برای دانستن معانی آیات قواعد و قوانینی وضع کرد کـه روشـی 

روند. این قوانین، مسائلی هستند که وی پس از مجاهده فراوان در نوع خود ویژه برای فهم قرآن به شمار می
های زاللی دل، گام به گام در پلـهو زهدی درونی، به آن دست یافته است. فهمی که خداوند با پاکی نفس و 

).١٠٤/ ٩دارد (مراکشی، ایمان به آدمی ارزانی می
های معانی نهان قرآن را وظیفه آن دانسته، چیسـت؟ ارتبـاط آن ها و الیهاین فهمی که حرالی بیان نهفته
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ماالتی است که گویند، این فهم عبارت از احتشود؟ آیا همانطور که میبا تفسیر و تأویل چگونه تعریف می

چنـین فهمـی دسـت را ندارد؟ و اینکه مفسر چگونـه بـه اینزبان عربی حتی توان بازگو نمودن بخشی از آن
کوشـیم در خـالل ایـن های دیگری از همین دست، مواردی اسـت کـه میها و پرسشیابد؟ این پرسشمی

ها پاسخ گوییم.مقاله به آن

تعبیر فهم در نگاه حرالّی
رود حرالی تعبیر تقّدم زمانی غّزالی بر حراّلی و اشتراک نظر ایندو در مسأله فهم، احتمال میبا توجه به

اخذ نموده باشد چراکه وی نیز جزو کسانی است که باور ق)٥٠٥—٤٥٠را از امام محمد غزالی (» فهم«
ز دیـدگاه حرالـی، ا» فهـم«مقوله . )٣٤٢/ ١داشت فهم و تفسیر دو مقوله جدا از هم هستند (ر.ک: غزالی، 

هـای معنـایِی بـا داللت» زبـان«نوعی ادراک واستنباط معانی نهفته در آیات کـالم اللـه مجیـد اسـت کـه 
تری است فهم، به معنی دریافت معانی عمیق و ژرف«نویسد: اش قادر به بیان آن نیست. حرالی میوضعی

توان دریافتش را ندارند و آن تنهـا از عـالم شانهای زبانیهای گفتاری و نوشتاری با تمام قابلیتکه عبارت
).٢٨حرالی، »(شودغیب و از جانب پروردگار بر قلب عارف الهام می

ای که از نظر او پرداختن بـه آراء عقلیـه و داند به گونهحرالی، فهم قرآن را غیر از تفسیر و یا تأویل آن می
یابی به مرتبه فهم واقعی قـرآن ال به تأویل، مانع از راهتفسیر الفاظ، مانع از وصول به تأویل آیات، و نیز اشتغ

). حراّلی، فهم قرآن را از تأییدات و موهبات الهـی و حاصـل زهـد و تقـوی و کاربسـت ٢٦است (حرالی، 
).٢٤داند (همان، معارف قرآنی در تمام شئون و امور می

العقل) است که با نور عنایـت و دهد محل نزول فهم در قلب (روح براساس تعریفی که حرالی ارائه می
محبت الهی روشنی یافته است. حرالی در خصوص درجات و مراتب فهم، با ابوسعید خـراز (عـارف قـرن 

فهم افراد براساس میزان محبت، صفا و خلوص ذکر و وجوب قربشان از «گوید: سوم) هم رأی است که می
ح فهمی است که بر اثر تزکیه، گـام بـه گـام در ). به باور حرالی، فهم صحی١١٥(سّراج، » هم متفاوت است

رسد، سـپس بـه شود. مدارج فهم از دیدگاه حرالی، با حس آغاز شده و به نفس میمراتب ایمان حاصل می
شود و به اسـالم انجامد. یا به تعبیری دیگر، با ایمان شروع میمرتبه روح نائل آمده، به امر و آنگاه به ِسر می

بیند. در چنین جایگاهی بنده در بیند و تنها خدا را مییگاهی که بنده دیگر خود را نمیرسد. جاو احسان می
شـود شنود و رمز و رازهای کتاب الهی برایش یکی پس از دیگـری کشـف میتالوتش تنها ندای خدا را می

ت، توضـیح و اند: اشـارهای استنباط معانی از عبارات قرآن سه گونهراه«گوید: ). حرالی می٢٢٤(حرالی، 
آیـات ایـن «نویسـد: ). وی درباره سوره بقره می١٩٠-١٨٧/ ٢(مقّری، » تفصیل، استدالل یا بیان حکمت
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ای کـه معنـا را بـه اهـل معرفـت اشـارت گونـه هایش نظمی ستودنی دارنـد، بـه گونـهسوره در طی تفصیل

» آیدلیل و از دِر حکمت در میدهد و برای حکما با استدالل و درساند، برای عالمان شرح و بسطش میمی
دانـد (پیشین). او قوانین تفسیر قرآن را ناظر بر علم نحو و ادب دانسته و فهم قرآن را در گرو کسب ایمان می

شمارد. حراّلی عامل راه یافتن به فهم قـرآن و مرتبه آنرا در برابر تفسیر، همچون مرتبه اعیان در برابر اخبار می
ای که باب داند به گونهکه خداوند آن را شایسته دریافت و فهم قرآن گردانیده است میرا قلِب بندگان صالح 

).٣٣شود (حرالی، فهم قرآن در ازاء صیرورت به اسماء الهی به روی بندگان مفتوح می
ها منطبق بر اسماء الهیه بوده و مراتب از نگاه حراّلی، احوال و مراتب نفسانی و معرفتی و تفسیری انسان

ها از قرآن، به فراخور شأن و مرتبه ایمانی یا به تعبیر او سّن القلوب ایشان اسـت. بـر ایـن اسـاس فهم انسان
هـای قرآنـی بـه همانطور که کودک را یارای فهم و دریافت مخاطبات عقالء نیست، به همین نسبت خطاب

آید و همین عـدم اند، نمی) قرار یافتهتر (ناسهایی که هنوز در مرتبت پایینأولی األبصار و موقنین به فهم آن
هنگام دریافت حقایق قرآنی، از شمار أقفال القلوب است که مـانع از تـدبر و فهـم وقوف بر مراتب احوال به

).٣٥شود (ِبقاعی،قرآن می

موانع فهم قرآن از نگاه حرالی
هـای دنیـوی، بـه زینتدانـد. وی دلبسـتگی ترین موانع فهم قرآن را عواملی معنـوی میحرالی، اصلی

شدن در لذات نفسانی، مشغول شدن قلب به امور غیرخدایی و آمیختن با هواهـای نفسـانی و تحمیـل غرق
). وی بر این باور است که افـزون بـر ٢١٥داند (مرزوق، ها به قرآن، را از موانع مهم فهم حقیقی قرآن میآن

اند، موارد دیگری نیز هست کـه برای فهم قرآن برشمردهها و آراء عقلی موانعی که مفسران در تفاسیر، تأویل
گردند و آدمی تا از این تعلقات و موانع رهـا نشـود هرگـز نخواهـد توانسـت مانع دریافتن و دانستن قرآن می

گروهـی هسـتند کـه خداونـد «گوید: قرآن را به درستی و آنطور که بایسته است دریابد (همان). حرالی می
به ایشان داده است و ایشان را به آنچه که در همین دنیاسـت دلگـرم سـاخته اسـت و بـه توان تفسیر قرآن را

های پیشینشـان (پـیش گروهی نیز توان دریافت تأویل قرآن را داده است. گروهی هم هستند کـه بـا اندیشـه
های داشـتهاند و هرگاه قرآن را بشـنوند بـاها) و مکاتب عقلی که پیروشان هستند به درک قرآن پرداختهفرض
کوشند تا قرآن را به راه خود بکشانند ). از نظر حرالی، ایشان می٢٨حرالی، »(کنندشان آن را تأویل میذهنی

گوید و به دنبال قرآن بروند و پیرو آن باشند. چراکه تنهـا اش کنند نه اینکه بدانند قرآن چه میو تفسیر به رأی
مبرا باشد (پیشین).فهمد که از این دست مسائلکسی قرآن را می

شـان داند که مبتنی بر تـوان علمیها را گرفتار آمده در بند مکاتب عقلی خود میحرالی، همه این گروه



181فهم قرآنهیدر نظریاندلسیحرالّانهیصوفافتیره1397و زمستانزییپا
گویند. چراکه ایندست علوم اساسًا توانایی تبیین دقایق معنایی قرآن را ندارند و این مسأله از آنجـا سخن می
طور کـه همـان«گویـد: آن و بیان قـرآن را ندارنـد. حرالـی میشود که این علوم احاطه کامل به قرناشی می

» های قرآن نیز بر همه این قـوانین علمـی برتـر اسـتسخنان خداوند بر سخنان مردم برتر است، بیان نهفته
گران که برای قرآن قائل به زبانی با قواعـد و سـاختار زبـان بشـری (همان). بر خالف گمان مفسران و تأویل

بر این باور است که زبان قرآن بسیار واالتر از آن است که دقایق معنایی آن تنهـا بـا اصـول و هستند، حرالی
کند که عبارت از روش فهم دقیق و مبـرا از در اینباره یاد می» فقِه إفهام قرآن«قوانین علمی بیان شود. وی از 

).٢٣٨های تفسیر، تأویل و قوانین عقلِی پیشین است (مرزوق، کاستی
سان حجاب در برابر دیدگان است این خواهد بـود طور که پیداست منظور حرالی از اینکه تفسیر بهاین

که؛ قاری باور داشته باشد تنها آنچه از ابن عباس و ابن مجاهد و امثال ایشان بیان شده اسـت اعتبـار دارد و 
ترین موانـع و ن اندیشه یکی از اصلیاند. از نگاه حرالی ایها و تفسیرهای دیگر، تفسیر به رأی بودههمه گفته

).٢٣٦های فهم قرآن است (حرالی، حجاب

فهم و تأویل متشابه
نامیده اسـت، و آنچـه کـه بـا تأّمـل در ظـاهر آیـات درک » روِح عقل«میان تفّهم قرآن، که حرالی آنرا 

وت از آیات به دست شود تفاوت بسیاری وجود دارد چراکه عقل و روح العقل (قلب) هر کدام درکی متفامی
و ٣٣١دهند (حرالی از روح العقل به لّب العقل و قلب نیـز تعبیـر کـرده اسـت: ر.ک: حرالـی، همـان، می

فهـم تـوان درکـی «سان نفس است و فهم برای عقل به منزله روح. ). به بیان حرالی، علم برای عقل به٢٠٧
جایگـاهی دارد کـه نفـس را یـارای رسـیدن بـدان دارد که علم را یارای هماوردی با آن نیست. روِح واال نیز

). ٢٦٦(حرالـی، » نیست. همچنین نفس به ظاهر مشاهدات توجه دارد و رویکرد روح به کنه هستی اسـت
های متشابه که حرالی، براساس همین تفاوت میان توان روِح عقل (قلب) و توان عقل، باور دارد که تأویل آیه

ای تحّکم و پیروی محض از هوا و هوس است. چرا کـه معـانی ند، تنها گونهامفسران و متکلمان بیان داشته
این دست آیات، مبهم و گنگ است و عقل را یارای فهم آن نیست و تنها راه دانستن آن خلوص نیتی است که 

اش عنایت و محبت باشد. به نظر وی تنها شرط درستی و به هدف رسیدن قرائت قرآن این است کـه پشتوانه
سراسر به نیک دانستن قرآن بپردازد و حس، سراسر بدان گوش سپارد و در آن تدبر کند (حرالی، عـروه قلب،

دانستِن با دل باالتر و کامل تر از علم و دانستِن برگرفته «گوید که: ). وی البته خود در جایی می٩٢المفتاح، 
).٢٧٣(حرالی، » از عقل است

و تأویـل تفـاوت اسـت چراکـه او مجـال تأویـل را همـان ظـاهر بدین ترتیب، از نگاه حرالی میان فهم 
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کوشد معانی نهفته در قواعد بالغی مانند: حذف، تقدیر، تمثیل و مجاز را ها و جمالت دانسته که میترکیب

بیان دارد. اما در عوض، فهم پا را از دایره ظاهر آیات و جمالت فراتر نهـاده و قـدم در وادی معـانی بـاطنی 
حرالی بر این باور است که هر آیه افزون بر ظاهرش، باطنی هـم دارد. بـر همـین اسـاس بایسـته گذارد. می

گردد و عقل و است قرآن براساس حد و حدود خودش فهم شود. حّد و حدودی که تنها با مکاشفه میّسر می
خـط مشـی ). بدین ترتیب است که فهم متشـابهات در نگـاه حرالـی بـا ٢٧٣حس به آن راه ندارد (حرالی، 

گوید: آیات محکم برای فهم و عقل کامًال روشن هسـتند خورد. او میاش در تفسیر آیات پیوند میصوفیانه
خداوند این آیات را برای این نازل فرموده است «کند؛ داند و نه فهم درک میهای متشابه را نه عقل میاما آیه

خداوند مردم را به آن آشنا نسـازد، ایشـان بـه تنهـایی ای که اگرکه مردم را از سرشتشان با خبر سازد به گونه
). بر همین اساس نیز، خداوند به بنـدگانش در زمینـه افعـال، آثـار، ٥١٠حرالی، »(توان شناختش را ندارند

آفاق و ذات خویش علم عطا کرده و به خواّص خود، اوصاف علیا و اسماء حسنای خویش را آموخته است. 
اند کـه ایشـان هـیچ اند و نیک دانسـتهم را پشت سر نهاده و به ناتوانی ادراک رسیدهتا بدانجا که مرزهای عل

معرفت و شناختی ندارند. این جایگاه و درک نادانی، از نگاه حرالـی نهایـت عرفـان اسـت (حرالـی، عـروه 
).٨٦المفتاح، 

کفر و نفاق مخّیـر چه که خدای تعالی برای خلق میان ایمان،حرالی با دقت نظر خود، تناظری میان آن
کند. مانند چیزی که در آغاز سوره بقره آمده است و آنچه که خداوند متعال در قرآن ساخته است، ایجاد می

خداوند در قرآن مشـخص سـاخته «گوید: باره میاند. وی در ایندرباره محکمات و متشابهات نازل فرموده
در إفهـام آن نیـز برخـی » إشـَتباه«و برخی را هم برای فرو فرستاده است » إحکام«که برخی از آیات را برای 

آیات را برای افتتان و گمراهی فرو فرستاده است. حکم قطعی و محکمی که در قرآن آمـده اسـت بـه منزلـه 
صورت متشابه و مشکوک فرو فرستاده شده به منزله دو رویی نفاق اسـت. امـا سرشت ایمان است و آنچه به

). براساس نظر حرالی، ٥٠٨حرالی، »(باشده ختم (َخَتَم اللُه عَلی ُقلوِبِهم) کفار میافتتان و گمراهی به منزل
آیات محکمات قرآن با سرشت ایمان منطبق بوده از اینروی خطاب پروردگـار در آن بـرای بنـده از راه قلـب 

).٥٨گردد (حرالی، عروه المفتاح، فهم می
داند که به ی از آن و بر حسب دوریش از متشابهات میحراّلی، تقوای مؤمن را در بیان محکمات و پیرو

). همچنین از ٧٨خاطر ناقص بودن اندیشه و ادراک، خطاب پروردگار در آن برای او آشکار نیست (همان، 
نظر حراّلی واجب است که عبد پروردگارش را از این که به تمّثل در آید منّزه بداند تا مورد تأیید او قرار گیـرد 

.)٥٨(همان، 
را یکـی از درهـای افتتـان و گمراهـی بـر شاید حرالی، زمانی که متشابه را به منزله لغزشگاه دانسته و آن
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پیروی از امر مشکوک عین انحراف است «گوید: شمارد، منظورش فهم صحیح آن نباشد چرا که وی میمی

اقتصار بر ایمان داشتن بـه آن و این مسأله به خاطر ناقص و ناتوان بودن اندیشه بشری در درک پیام و وجوب 
اش فرماید و آنچه که برای عبرت گرفتن بـرای بنـدهبدون موازنه میان آنچه که خداوند متعال به بندگانش می

درست نیست «). برهمین اساس وی معتقد است: ٧٨(حرالی، عروه المفتاح، » باشدخلق نموده است، می
و توجه بسیار قرار گیرد. چون خداوند متعال بنـدگان را بـرای متشابه از جانب اهل علم و ایمان مورد اعتبار

ترین ادراک هم آن ترین و نیکهای خویشتنشان آفریده است. از دقیقها و ویژگیای از تواناییدریافتن گوشه
گمان امر خداوند و تجّلیات او جـز بـا عنایـت خـودش ممکـن و ادراکی است که به سوی حق بازگردد. بی

هـا و سـدهای راه علمـاء را گـذارد کـه بـا آن پرده. بدین ترتیب بنـده گـامی بلنـد بـه پـیش میمیّسر نیست
). و هرکس بخواهد حقایق آیات متشابه را با مدالیل عقلی و یا تأویلی درک کنـد، ٥١٢(حرالی، » پیمایدمی

گاه از آنچه که به چنین فردی هرماند. و اینبه خاطر ضعف و نقصان علم بشری از وصول به یقین محروم می
حال و روزش بستگی دارد دست بشوید و به آنچه که به امر پروردگارش مربوط اسـت (یعنـی متشـابهات) 

).٨١بپردازد، به آنچه که آن متشابه گمراه ساخته چنگ زده است (حرالی، عروه المفتاح، 
سکوت کـه بـه سـر حـد یکی زبان «به بیان حرالی؛ از معارف متشابهات نیست مگر یکی از دو زبان: 

هایی همچون تذّلل و تواضع و تقوا و برند؛ کسانی که از ویژگیایمان رسیده و راسخین در علم از آن بهره می
نمایـد. و دیگـری، اند و خداوند مرتبه فهم ناتوانی ادراک امور متشـابه را بـه ایشـان عطـا مینیکی بهره برده

ات است، که البته عنایت مذکور را نیز به همـراه نـدارد و بـرای عبارت از نوعی مواجهه کورکورانه با متشابه
شود. یقینی کـه متـأثر از محـض ماند و از یقین محروم میهمین، از حد رتبه ایمان و رسوخ در علم باز می

آیـد و یـا تحققـی اسـت حتمـی برآمـده از کمـال عنایـت و ایمان و عدم مواجهت با متشابهات فـراهم می
). پر واضح است که براساس نظر حرالـی سـه رویکـرد در برابـر آیـات ٨٠ه المفتاح، حرالی، عرو»(محبت

انـد و ها را به حـال خـود نهادهکنند و آنمتشابه اتخاذ شده است: نخست، آنان که در این آیات خوض نمی
سب عنایـت و اند. دوم، گروهی که این آیات کامًال برحدارد اکتفا نمودهتنها به آنچه که إفصاح لفظ بیان می

خاطر پاکی و زاللی یقین برایشان آشکار است. سوم، در پِس اینان گروهی هم هسـتند کـه تـابع محبت و به
حرف متشابه هستند و بر اساس نظر حرالی اینان گروهی سست عنصـراند کـه دل در گـرو بـدعت و هـوا و 

).٢٤٠رد (مرزوق، اند که هیچ ربطی به آنان نداهوس دارند و در واقع به امری مشغول شده

خالصه اصول نظریه حرالی درباره فهم قرآن
خواسته همانطور که علم نحو و فقه دارای قوانینی است، بـرای فهـم هـم اینطور که پیداست حرالی می

قوانین و چارچوبی را ترسیم کند. براساس عقیده وی اگر قوانین تفسیر قرآن در علم نحو و ادبیات نهفته بـود 
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یابی به فهم قرآن در قلب بنـدگان صـالح نهفتـه اسـت. وی ویل قرآن در علم بیان، پس قوانین راهو قوانین تأ

ها بـا آنـان امـن خداوند راسخان را برای فهم برگزیده است و علم به ایشان عطا کرده است. سده«گوید: می
ّجـت خداونـد تهـی نبـوده شود. زمین هیچگاه از به پـا دارنـده حها زدوده میشوند و با ایشان ظلم فتنهمی

/ ١٤پندارند (ذهبی، ). آنگونه که بعضًا برخی همچون ذهبی و سیوطی می٢٧حرالی، مفتاح الباب، »(است
) قوانین فهم بر اساس دیدگاه حرالـی پیچیـده و مـبهم نیسـتند. بلکـه ایـن قـوانین، ١٥٦/ ٢؛ سیوطی، ٢٤٥

ها اشاره کرده است. سـه رسـاله وی به آنهای سه گانه خویشمسائل مشخصی هستند که حرالی در رساله
در ایـن ». التوشـیه و التوفیـه«و » عروه المفتاح«و » مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل«اند از: عبارت
گانه اساس نظریه حرالی در باب فهم قرآن بیان شده است. ضوابطی که بـه طـور خالصـه بـر های سهرساله

ها را برای فهم ای که باید قاری برخی ویژگیبرای قاری آمده است. به گونهها و شرایطوجوب برخی ویژگی
ترین ویژگی آن است که بر متکلِم به خطـاب ها اشاره شده است. بزرگداشته باشد. و در این سه رساله بدان

ری چیره باشد و آن را خوب دریابد. و آن ذات باری تعالی است. دیگری، دانستن این مطلب که خطـاب بـا
ها در قرآن تأمل داشته و دریافتـه اسـت کـه های فصاحت و افهام را داراست. حرالی سالتعالی تمام ویژگی

قرآن دربردارنده داللت کالم بر گوینده آن یعنی خدای تعالی است. همچنین دربردارنـده داللـت کـالم بـر 
ز همواره این سه مسـأله را دائـم در ذات کالم است و در بردارنده داللت کالم بر شنونده کالم است. قرآن نی

نظر دارد: خداوند، آیات و بندگان.
کالم خداوند از نظر این عارف صوفی نوعی قدمت ابدی دارد که بخشـی از ذات اوسـت و از آن جـدا 

گردد. و خداوند همواره متکلم قرآن بوده و خواهد بود. از همـین نقطـه اسـت کـه در نظـر وی کـالم و نمی
کوشد تلّقی ذاتی از کـالم اللـه را از طریـق شوند و تعّددی ندارد. حرالی در تجربه خود مییمتکلم مّتحد م

پرداختن به تالوت متدّبرانه عمق بخشد. چرا که تالوت برای او وسیله گـوش سـپردن بـه سـخنان مـتکلم و 
ذات قـرآن نـزد دریافت و فهم پیام اوست (سّراج، همانجا). به نظر حرالی، فهم قـرآن بـه فراخـور جایگـاه 

های قرآن را برحسب اسـماء الهـی و مراتـب هر که بخواهد خطاب«گوید: گردد. وی میخواننده میّسر می
گشاید که به واسطه آن بـه یقـین بندی کند، خداوند دری برای فهم به روی او میایمان و درجات قلوب رتبه

یابـد. و ایـن بـر صـافی عقیـده دسـت میرسد و درباره صدق اخبارش از کنه ذات و درجات تنّزالت بهمی
اســاس مراتــب قلــوب و درجــات اعمــال، و یــا در نقطــه مقابــل مبتنــی بــر مرتبــه درکــاِت وجــودی افــراد 

).٣٣حرالی، مفتاح الباب، »(است

جایگاه اسماء الهی در فهم قرآن
کید نموده و آن ذات بـار ی تعـالی حرالی همواره بر ضرورت شناخت متکلم براساس خطابات قرآن، تأ
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است. که این مهم تنها از راه احاطه به معانی اسماء حسنی و صفات علیاء به همان صورتی که در قرآن آمده 
است امکان پذیر خواهد بود. این از جمله نکاتی است که فهم نّص خطاب و افهام و افصاح بـه وسـیله آن 

گردد:میّسر می
ها در قالب اظهار و اضمارآنالف. تنزالت خطاب براساس اسما و صفات و تکرار 

به عقیده حرالی، مواضع اسماء حسنی در متن آیات قرآن خود معانی عمیقی را در بر دارد که هـر کـس 
تواند خطاب خداونـد را دریابـد. بـدین ترتیـب کـه تفـاوت ها را درک نکند نمیارزش و معنای این جایگاه

گـردد (خیـاطی، تـراث بـرایش معلـوم نمی» نملـک الـدّیا«و خطاب » الرحمن«با خطاب » الله«خطاب 
جایگاه معانی اسماء حسـنی براسـاس انـواع خطـاب و احـوال و اعمـال «گوید: ). حرالی می٢٢تفسیری، 

متفاوت است، که خود یکی از اسرار علم است. و بهترین علم آنی است که به واسطه آن فهم خطاب قـرآن 
تر ای کـه شایسـته و بایسـته آن اسـت و معنـا را دقیـقماء واژهای که به هریک از اسـگونهگردد. بهممکن می

).٢٤٩(حرالی، » شان با یکدیگر پیوند داشته باشدرساند اضافه شده است، حتی اگر همه اسماء معانیمی
های خطاب در قرآن بر اساس اسماء حسنی. درجات و رتبه بندی١

)، رتبه و درجات اسماء در متن قـرآن بـدین ٣٨و ٣٧بر اساس رهیافت حراّلی (حرالی، مفتاح الباب، 
صورت است:

اسـت کـه هویـداترین » الملـک«توان دید. ایـن اسـم های آن را در آفاق و انفس میآن اسمی که نشانه
رود.اسماء نیز به شمار می

ن ، کـه پایـان آیـات بـه ایـ»العزیز الحکیم«اند مانند: اسمائی که برای امر حکم و قضا و جزا بیان شده
گردد.دست اسماء ختم می

شـود ها خـتم میاسمائی که در بردارنده معانی رحمت، مغفرت و... هستند که معموًال آیات قرآن بدان
ترجمـه: و خـدا ٧٣(احـزاب: » و َیُتوَب اللُه عَلَی الُمؤِمنیَن َو الُمؤِمَناِت َو کـاَن اللـُه غُفـورًا َرِحیمـاً «مانند: 

ن باایمان بفرستد خداوند همواره آمرزنده و رحیم است).رحمت خود را بر مردان و زنا
است.» رّب «های آن در وجدان بشر نهفته است. و آن اسم اسمائی که نشانه

».سمیٌع علیٌم «گردد مانند: ها وارد میاسمائی که به صورت تفصیلی در ختم احاطات بدان
د به تفصیل بیان قـرآن راه خواهـد یافـت. ها و درجات را دریابحرالی معتقد است هر که این رتبه بندی

الَق َفإنَّ اللَه سمیٌع علـیٌم «همانطور که در این آیه آمده است:  ) در بیـان بـاری ٢٢٥(بقـره: » َو إن َعَزُموا الطَّ
نوعی اعالم این مساله است که از طالق گریزی نیست که در ظـاهر مسـموع » فان الله سمیع علیم«تعالی 

هایی که میان همسران در اموری کـه تهدیدی است به ضررها و مشاجره» علیم«ره واژه شود. و درباواقع می
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دهد. و حّکام را یارای رسیدن به علم آن نیست.شود رخ میاحکام شامل آن نمی

. تکرار اسما با بیان آن و به صورت ضمیر آوردنشان در خطاب قرآن٢
صورت ضمیر آوردنشان ن و تکرار لفظ آن اسماء و چه بهتکرار اسماء حسنی نیز از نظر حراّلی، چه با بیا

): نخسـت ٤٠-٣٩در خطاب قرآن، بیانی متین اإلفهام دارد و به دو حالت است (حرالـی، مفتـاح البـاب، 
» اللـه الّصـَمد«اینکه ذکر اسم (اظهار) مقدم شود. که در این صورت بیان متضمن اختصاص است. مانند 

کنند). تنها خدا دارای صمدیت است. است که همه نیازمندان قصد او می، ترجمه: خداوندی ٢(اخالص: 
های آفاق است. دوم، زمانی است که ضمیر بر اسم ظاهر مقدم این خطاب به مؤمنین نسبت به آیات و نشانه

شود. در این صورت سخن از احاطه و شمولیت در میان است؛ و معنای شمولیت و احاطـه بخشـی از آیـه 
، ترجمه: بگو او خدای یگانه اسـت). ایـن خطـاب مؤمنـان بـه ١اخالص: »(قل هو الله أَحد«خواهد بود: 

شود و گاه اضمار آن؛ این مسأله وقتی است که بیان پـس های أنفس است. گاهی اظهار اسم مقدم مینشانه
آورده از اختصاص منظور باشد که احاطه با از سرگیری اظهار و شمولیت یـا بـا اضـمار و یـا جمـع هـر دو 

موا ِألنُفِسُکم ِمن َخیٍر َتِجُدوُه ِعنَداللِه إنَّ اللَه ِبَما «شود. مانند: می کاْهً◌َ◌ َو َما ُتقدِّ الْهً◌َ◌ َو آُتوا الزَّ َو أِقیُموا الصَّ
، ترجمه: و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیـری را بـرای خـود از ١١٠(بقره:» َتعَمُلوَن َبِصیٌر 

فرستید، آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت خداوند بـه اعمـال شـما بیناسـت). در ایـن یپیش م
ای اسـت بـه از که در جایگاه اضمار اشـاره» إنَّ اللَه ِبَما َتعمُلوَن َبِصیٌر «قسمت اسم ظاهر آورده شده است: 

ه«ورت خصوص بیان دارد از خواست این آیه را به صسرگیری خیر تا ختمی جامع و شامل باشد. اگر می » إنَّ
گان است (حرالی، کرد. چون تجدید اظهار به معنی بازگرداندن ختم خطاب به احاطه آن بر همهاستفاده می

٢٥٢.(
ب. خطاب قرآن؛ داللت میان افصاح و افهام

لـی در براساس نظر حرالی قوانین فهم قرآن، ادارکی است که افصاح و افهـام را یکجـا در بـر دارد. حرا
باید دانست که افهام قرآن چیزی بسیار فراتر از افصاح آن است. به طوری که ایـن فزونـی «گوید: اینباره می

کار رفتـه اسـت. قابل شمارش نیست. از این روی در خطاب قرآن عطف (حروف عطف) بسیار زیـادی بـه
تـر صـاح بـرای افهـام قابـل درکدلیل آن هم این است که خواسته شده از تکرار واژگان جلوگیری شود. تا اف

ای از روح عقل، یعنی قلب در او باشد. درست همـانطور شود که بهرهباشد و تنها کسی از آن برخوردار می
(مـرزوق، » بـردشـود بهـره میکه فقه االفصاح در میان عطایای الهی از عقلی که از آن به عنوان علم یاد می

ها و راز و رمزی اسـت کـه تنهـا کسـانی کـه از توانـایی عقـل ). افصاح قرآن، اشارات و ظریف گویی٢٤٣
یابنـد شوند. ایشان همان کسـانی هسـتند کـه افصـاح خطـاب را نیـک درمیمند میبرخوردارند از آن بهره
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گـردد و بـه ). از دیدگاه حرالی، جریان فهم قرآن با ادراک ظواهر آیـات قـرآن آغـاز می٣٣١و ٥١٦(حرالی، 

گی احتمـاالتی رسد. این ظـواهر همـههای معانی قرآن نهفته است میالی پوستهالبهدورترین معانی که در
). ایـن غایـت و هـدفی اسـت کـه در وراء ٢٤٥گذارند (همـان، هستند که در نهایت پا را فراتر از إفهام می

شود.تالوت الفاظ و واژگان و سپس در ژرفای معانی قرآن و از راه تدّبر و تفّهم جستجو می
یافت کننده (قاری)ج.  در

داند:حراّلی قاریان و دریافت کنندگان آیات قرآن را به چهار دسته می
رسد؛ افرادی که سخت، دل در گرو علم دارند و بر آن پا فشـاری قاری که تالوتش و قرائتش به یقین می

ی کـه در برابـر اشـتباهاِت گانرود؛ تأویل کنندهکنند و درکشان از آیات فراتر از مرزهای یقین (ایقان) نمیمی
).٥١٦گری که پیرو هوا و هوس است (حرالی،گذارند؛ فتنهزنند و پا را فراتر نمیبدعت، زانو می

پـردازد و از آن یـاد اش در باب فهم بدان میای که حرالی در خالل نظریهآن خواننده و یا دریافت کننده
کند همان دسته نخست است، همانی که قرائتش به یقین ختم شده است. این دست افراد کسانی هستند می

یان خواننده و خطـاب قـرآن رسند. از نظر حرالی، پیوند مکه در صدد پیمودن طریق اهل تحقیق به یقین می
یابد. و پیوند قاری با آنچه که بـا او در ارتبـاط اسـت بـر در حقیقت، پیوند قاری با آن چیزی است که درمی

ای که با آن هم از نظـر رسد. درجهکند و به صفا و زاللی ایمان میهای ایمان ترّقی میاساس درجات و رتبه
روی حرالی نخستین شـرط مخاطـب قـاری و یـا جوید. از اینمیافصاح و هم از نظر افهام خطاب قرآن را

). وی ١١٨دانـد (سـّراج، مفسر قرآن برای درک افهام قرآن را پاکی و طهارت ظاهری، وجودی و اخالقی می
ای که بی چون خداوند متعال علم آیات را بی شرط و شروطی بیان کرده است. به گونه«گوید: در اینباره می

توان آن را دریافت. و راه آن تنها تزکیه بـا زهـد و در نظـر داشـتن خداونـد یا حکمتی بدانی میآنکه علمی و 
َیتُلـو َعلـیِهم آیاِتـِه َو ُیـَزّکیِهم َو ُیَعّلُمُهـم «فرمایـد: ). خداوند در اینباره می٢٧است (حرالی، مفتاح الباب، 

های مهم و اصلی تشـکیل دهنـده نظریـه و پایه). تزکیه نفس یکی از اصول ٢٦٩(بقره: » الِکَتاَب َو الِحکَمه
سان غذا و خوراک برای رشـد جسـمانی حرالی در باب فهم است. وی معتقد است تزکیه برای رشد نفس به

). براساس نظر وی رشد نفس به معنی پیشرفت آن و رسیدنش به کماِل حکمتی اسـت ٢٦٤است (حرالی، 
این آیـه از قـرآن کـریم بـه راه رشـد و پیشـرفت نفـس اشـاره که در کتاب تکوین نهفته است. حرالی با بیان

» ُیؤِتی الِحکَمْهً◌َ◌ َمن َیشاُء َو َمن ُیؤِتی الِحکَمْهً◌َ◌ َفَقد ُأوِتَی َخیرًا َکثیرًا َو َما َیّذَکُر إال أوُلوا األلَباب«کند: می
انش داده شود، خیر دهد و به هر کس د، ترجمه: خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد می٢٦٩(بقره: 

اش بـه هرکـه حـس«گویـد: بـاره میگردنـد). وی در اینفراوانی داده شده است. جز خردمندان متذکر نمی
ــرایش جوشــیدن میاش برگــردد، اوصــاف فضــیلتنفــس گیــرد و از مــنجالب های نفســانی و روحــانی ب
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اصـل روح خـود نزدیـک رهد. و هر که از نفس خود برهد و بـههای شهوانی میمحسوسات و هوا و هوس

کند. همچنین هرکه از روح خود پـا را گردد پیوند با درجات رحمانی و محبت رّبانی را در خود احساس می
فراتر بگذارد و به امر او نزدیک شود بر شمولیت و احاطه رحمانیت نزدیک شده است و هرکـه از امـر خـدا 

).٤٦٩(حرالی، » ردانی همنشین شده استبگذرد و پا در وادی ِسر بگذارد بی گمان با اّولویت ف
ها مراحلی است که قاری و یا دریافت کننده آیات الهی باید در مسیر إفهام قرآن بپیماید و هر یک از این

این مراحل و مراتب، حال و مقام خاص خود را دارد. از حس گرفته تا روح و سپس امر و دست آخر ِسر، که 
تنها در این مرحله است که معانی و معارف (مفاهیم پنهان) از دل آیات همان شهود است. در این مرحله و

کند.و واژگان خودنمایی می
باید گفت که حراّلی روش تزکیه نفس را از خود قرآن به عاریه گرفته است نه این که بخواهد منبعی غیـر 

ُمُکـُم کَما أرَسلنا ِفیُکم َرُسوًال ِمنُکم«از قرآن را مد نظر خود داشته باشد؛  یُکم َو ُیَعلِّ َیتُلو َعَلـیُکم آیاِتنـا َو ُیـَزکِّ
، ترجمه: همانگونه رسولی از خودتان در ١٥١(بقره: » الِکَتاَب َو الِحکَمْهً◌َ◌ َو ُیَعّلُمُکم َما َلم َتُکوُنوا َتعلُموَن 

ت بیاموزد و آنچه میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما، کتاب و حکم
دهد کـه خداوند به بندگان این خبر را می«گوید: دانستید، به شما یاد دهد). حراّلی درباره این آیه میرا نمی

سان غذا برای جسمشان است. همانطور که جسم مردم به آب نیاز دارد این آیات نازل شده برای روحشان به
ی پاکی و رشد نیازمند است تا تمایلشان را فزونـی بخشـد و از به احکام کتاب الله و تالوت آیات آن نیز برا

بندی بـه خواهد میل و اشتیاقی به غذا دارد. و هرکس دریابد که پایآن مطمئن شوند. چون کسی که غذا می
تر خواهد شد و هرگاه که نفس پا بگیرد و رشد کند و پـاالیش گـردد احکام، غذای روح است برآنها حریص

اهد داشت که به هر نقطه که خواست برسد درست مانند بدن که اگر غذای کـافی بـدان برسـد را خوتوان آن
). بر این اساس به هـر انـدازه کـه روح ٢٧٨-٢٧٧(حرالی، » توان انجام کارهای گوناگون را خواهد داشت

بـه روح تر گردد به درجـات بـاالتری از ایمـان خواهـد رسـید و واسطه احکام قرآن و آداب آن پاکقاری به
گردد. از اینرو همانطور که قرآن هم بدان اشاره کرده است، نظریه فهـم حرالـی از تر میخطاب قرآن نزدیک

پردازد:چهار نقطه نظر قاری را مورد بررسی قرار داده و بدان می
رفـت او ناحیه نخست: پیشرفت آدمی همگام با پیشرفت او در درجات و سلسله مراتب ایمان و یـا پس

کات کفر.در در
های قلبی مشهود و آشکار ناحیه دوم: پیوستن آیات قرآن به دل قاری و یا دریافت کننده که براساس نیت

است.
گردانی دارد که براساس ارتباط و پیونـدش بـا ناحیه سوم: هر دلی خطاب اقبال و خطاب اعراض و روی
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نص خطاب متفاوت است.

اش با نص خطاب از نظر علمـی، عملـی و همبستگیناحیه چهارم: میزان احساس متلقی و وحدت و
حس و حال.

بیان خطاب قرآن، پیشرفت آدمی را در گرو پیشرفتش در درجات ایمان و یـا پسـرفتش در درکـات کفـر 
داند. بیان قرآن کریم هر انسانی را برحسب کنه ذات او دارای درجه و رتبه در نزدیکی به خـدا و دوری از می

صورت رتبه بندی شـده بـه خـدا نزدیـک ). به بیان دیگر هر انسانی به٣٤مفتاح الباب، داند (حرالی،او می
است. پر واضح است که این نزدیکی و دوری، نزدیکی و دوری مسافتی نیست. نزدیک به خدا کسی اسـت 

اش است. دور بودن از خدا هم درجاتی دارد شنود. شنیدنی که با حسکه خطاب و ندای پروردگارش را می
روسـت کـه ). از این٣٤٨رسد (خیـاطی، تـراث تفسـیری، شود و تا دورترین دورها میکه از دور شروع می

اش از خدا و گوش دل تواند تغییر کند. و یا براساس نزدیکی و دوریخطاب قرآن براساس کنه ذات آدمی می
اب خاصی مورد خطـاب قـرار داده ها را با القتواند دگرگون شود. لذا قرآن هر دسته از انسانسپردن به آن می

و » محسـنین«و گـاه از » المؤمنین حّقاً «گاه از » المؤمنین«استفاده کرده، گاه از » الذین آمنوا«است، گاه از 
های قلبِی مخاطب طبقه بندی ها براساس نیتبهره برده است. هر یک از این خطاب» موقنین«گاهی هم از 

ها یکسان نیست. که اگر چنـین پنداشـته شـود، ایـن مهـم ی همه انسانهای قلبی براگمان نیتاند. بیشده
هایی است که مانع تدبر در قرآن هستند. قرآن هر فرد را براسـاس نیـت ناشی از بسته بودن و کدر بودن قلب

ای که هر خطابی فقط و فقط شایسـته همـان ای خاص مورد خطاب قرار داده است. به گونهگونهاش بهقلبی
اند؛ نیـت ها متفاوتتر از آن و یا باالتر از آن نیازی ندارد. نیتهمان نیت قلبی است و به چیزی پایینفرد با 

آورند، نیت مؤمنان، نیـت مؤمنـان واقعـی، اند، نیت کسانی که ایمان میانسان، نیت کسانی که ایمان آورده
پـس از دیگـری آمـده و رتبـه هایشان یکی ها و طرق خطابگانه خطابهای هفتنیت محسنین. این نیت

گردند هم خطاب خاص خود های عقلی، ذکر، فکر و سماع توصیف میاند. کسانی که با ویژگیبندی شده
).٣١٦هایشان شمولیت ندارند و... (همان، هایشان بر باالترینترینهایی که پایینبندیرا دارند و دیگر رتبه
ای قلبی چیزی است که حرالی در تفسیر ایـن آیـه بیـان ههای خطاب قرآن براساس نیتاز جمله نمونه

ِل الُکفَر ِباإلیَماِن َفَقد َضـلَّ َسـواَء «دارد: می أم ُتِریُدوَن أن ُتسَأُلوا َرُسوَلُکم َکما ُسِئَل ُموَسی ِمن َقبل َو َمن َیَتَبدَّ
ِبیِل  کنید که پیش از این، از موسـی خواهید از پیامبر خود، همان تقاضایی ب، ترجمه: آیا می١٠٨(بقره: » السَّ

کردند؟ کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد، از راه مسـتقیم گمـراه شـده اسـت). حرالـی دربـاره ایـن آیـه 
اند. نه آن مؤمنانی که با ویژگِی تبدیل ناپذیری در در اینجا خطاب با کسانی است که ایمان آورده«گوید: می

گردد. چون هیچ کسی پس از آنکـه ایمـان بـا لـوح به کفر مبدل نمیشوند و ایمانشانایمانشان شناخته می
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َفَمن َیکُفر ِبالّطاُغوِت َو ُیؤِمن ِباللِه َفَقد اسَتمَسَک ِبالُعرَوْهً◌ِ◌ الـُوثَقی «دلش آمیخت دیگر مرتد نخواهد شد: 

طاغوت کافر شـود و بـه خـدا ، ترجمه: بنابر این، کسی که به٢٥٦(بقره: » ال انِفَصاَم َلها َو اللُه َسمیٌع َعلِیٌم 
ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست. و خداونـد، شـنوا و داناسـت). 

کند. بـدین ترتیـب مواقـع پس از آنکه خداوند علم را به شما داد دیگر آن را از شما جدا نمی«گوید: وی می
رحسب بهره ایشان از ایمان، اسـالم و احسـان مشـخص های مختلف نیات قلبی بخطاب قرآن درباره مرتبه

).٢٥١(خیاطی، تراث تفسیری، » گرددمی
براین اساس نظریه حراّلی در باب فهم قرآن بر سه اصل کّلی استوار است:

آشنایی و درک متکلم از راه خطاب او؛ که این متکلم کسی نیست جز خداوند سبحان. این شناخت -١
گردد.های برترش میّسر میهم آمده است، از راه اسماء حسنای او و ویژگیهمانطور که در نص قرآن

درک این مسأله که خطاب در قرآن گردآورنده إفصاح و إفهام است.-٢
گـردد؛ ایـن ای که نفس مفّسر یا قاری از لحاظ علمی، عملی و وضعی با آن پاک و مطّهـر میتزکیه-٣

شـود. خلـوص یقینـی کـه خلوص یقین پیوند خورده است ممکن میمهم از راه مقامات ایمان که به صفا و
توان با آن به افهام و افصاح رسید.می

تر گفتیم نیست. بلکه کامًال بر مفسر یا قاری واجب است کـه اّما فهم قرآن تنها نیازمند اموری که پیش
بنای هـر نـوع فهـم و درکـی بر علوم زبان شناختی (بالغت عربی) و علوم شرعی نیز چیره باشد. این دو زیر

های پیشین دیدیم و آنچه در بیـان گردند. درست همانطور که در نمونههستند که اهل فهم بدان رهنمون می
گردد.روش حراّلی در فهم مشخص می

های وی در راه تزکیـه نفـس و تصـفیه نظریه حراّلی در باب فهم قرآن و کارکردهای آن، ثمره مجاهـدت
عمیق وی نسبت به نّص خطاب بوده اسـت. و از جملـه مقتضـیات همـه ایـن امـور قلب و نتیجه احساس

رو روش حرالی روشی مبتنی بر های ذوقی است. از اینای و اشارههای مکاشفهدریافت معانی الهامی، فهم
آن و بیان إفهام خطاب بوده که برگرفته از إفصاح است. این منهج در بیان وی از نگریستن و تأّمل در نظم قـر

هماهنگی آن برگرفته شـده اسـت. ایحـاء عبـارات آن نیـز ناشـی از تـأثیری اسـت کـه از اشـتقاق الفـاظ و 
شود.گیری از احادیث و روایات حاصل میها و کاربردهای لغوی آن و اسباب نزول آن و بهرهاستعمال

جایگاه مکاشفه در فهم قرآن
ب فهم است. همانطور کـه پـیش از ایـن اشـاره شـد، مکاشفه یا الهام از اصول اولیه روش حرالی در با

تر از علِم برگرفته از راه اندیشه است. ادراک معانی الفاظ خاّص، به غیـب پاکی دل در نزد حرالی بسیار مهم
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). ٥١٢گردد و در نظر حرالی این مهم به عنایت و محبت الهی وابسـته اسـت (حرالـی، عالم ملکوت بر می

هـای پـذیرد. سـالک در ایـن شـرایط، حجابها از راه عنایت از جانب او امکان میامر الهی و تجّلیاتش تن
دهـد پیماید و هـیچ خللـی در کـارش رخ نمیمانند را میظلمانی و نورانی که علماء در برابرش متحّیر می

).١٢٢(سّراج، 
او بر این اساس در واقع روش حراّلـی، فهـم صـحیح متشـابهات اسـت. شـیوه کسـانی کـه بـه تعبیـر

نشـینند تـا اند و با حق در بساط ادب و مراقبه و حضور میهایشان را از فکر و نظر رهانیده و پاک ساختهدل
فرستد را بپذیرند و تا جایی پیش روند که خداوند خـود مسـئولیت تعلـیم و پرورششـان را بـر آنچه خدا می
ُمُکُم الله«عهده بگیرد:  ترجمه: از خـدا بپرهیزیـد و خداونـد بـه شـما تعلـیم ،٢٨٢(بقره: » إّتُقوا اللَه َو ُیعلِّ

ُقوا الله َیجَعل َلُکم ُفرَقاناً «دهد)، می ای ، ترجمه: اگر از خدا بپرهیزید، بـرای شـما وسـیله٢٩(أنفال: » إن َتتَّ
، ترجمه: پروردگـارا علـم ١١٤(طه: » َو ُقل َربِّ ِزدِنی ِعلماً «دهد)، جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می

یابد و هر آنچه کـه جـز هایشان و هّم و غّم ایشان به سوی خداوند سوق میرا افزون کن). در این حین دلم
هـایی هسـتند کـه ذهنشـان سـالم، نهند. اینـان همانخدا چنگ زده بودند و واسطه قرار داده بودند را وا می

ته باشـند حـق برایشـان معلـوم ها است. و زمانی که چنین اسـتعدادی را داشـهایشان پاک و تهی از بدیدل
گاه میمی ).١٢٠سازد (سّراج، گردد. این مشاهده و دریافت، آنان را از معانی این دست اخبار و کلمات، آ

ـذیَن «گویـد: چیزی است که حرالی در تفسـیر ایـن آیـه میاز جمله معانی این اخبار و واژگان آن إنَّ الَّ
َمُهـُم َیکُتُموَن َما أنَزَل اللُه ِمن الِکتَ  ُکُلوَن ِفی ُبطوِنِهم إّال الّنـاَر َو ال ُیَکلِّ اِب َو َیشَتُروَن ِبه َثَمنًا َقلیًال اولِئَک َما َیأ

یِهم َو َلُهم َعذاٌب ألیٌم  کنند آنچه را خدا ، ترجمه: کسانی که کتمان می١٧٤(بقره: » اللُه َیوَم الِقَیاَمْهً◌ َو ال ُیَزکِّ
خورنـد و خداونـد، روز ها جـز آتـش چیـزی نمیفروشند، آنه بهای کمی میاز کتاب نازل کرده، و آن را ب

هـا عـذاب دردنـاکی اسـت (خیـاطی، کنـد و بـرای آنگوید و آنان را پاکیزه نمیها سخن نمیقیامت، با آن
اَر «تر مفسران درباره این قسمت از آیه: ). بیش٣٤٠ ُکلُوَن ِفی ُبُطوِنِهم إّال النَّ باور هستند که بر این این» َما َیأ

). از اینرو هـر ٢٣٩/ ٢دهد (قرطبی، واسطه حرام خوری است که خداوند با آتش ایشان را عذاب میاین به
سـازد. امـا حراّلـی معنـای خورند را آتش نامیده است. چراکه در نهایت اینان را به آتش رهنمـون میچه می

خورند و بر خـالف دیگـر که ایشان واقعًا آتش میکند. وی بر آن باور است دیگری برای این مسأله بیان می
شـود در واقـع حقیقـت آتـش این آتشی که بیـان می«گوید: داند. حراّلی میمفسران آن را سبب و دلیل نمی

یابنـد. غیبـت را در ها را در ابتدای امـر در میبیند. آنان که عاقبترا تنها چشمان اهل مکاشفه میاست و آن
رو های بالغـی) اسـتفاده کـرده از ایـنا اینکه در این آیه خداوند از حصر و قصر (گونـهیابند. امشهادت می

انجامد و حـس دهد که به مکاشفه میسوی تحقیق سوق میرا بهاست که سبب بودن تأویل را نفی کند و آن
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).٩٥؛ حرالی، عروه المفتاح، ٣٢٥(خیاطی، تراث تفسیری، » از درک آن ناتوان است

اِر ُهـم فی«نین در تفسیر آیه: حراّلی همچ ُبوا ِبآیاِتَنا أولِئَک أصَحاُب النَّ ذیَن َکَفُروا َو َکذَّ » هـا َخاِلـُدوَن َوالَّ
انـد و همیشـه در آن ، ترجمه: و کسانی که کافر شدند، و آیـات مـا را دروغ پنداشـتند اهـل دوزخ٣٩(بقره: 

ها استفاده کرده است که اشاره به عذاب دیدن آن»هم«خداوند در این آیه از ضمیر «گوید: خواهند بود) می
(خیاطی، تـراث » دهد و...در باطنشان است و ایشان را به عذابی سخت، به همراه اندوه و نا امیدی خبر می

انـد و اکنـون نیـز در عذاب). همچنین از نظر حرالی اشاره آیه به این مسأله است که آنان هم٢٠٢تفسیری، 
گاه نیس َم «تند: خود از آن آ ما ُیَجرِجُر ِفی َبطِنه ناُر َجهنَّ َهِب إنَّ (مالک بن انـس، » اّلِذی َیشِرُب ِفی آِنَیْهً◌ِ◌ الذَّ

). ایشان هر چند که خودشان هم درک نکنند و متوجه نشوند در آتش خواهنـد بـود. درسـت ماننـد ٩٢٥/ ٢
چند که این مظاهر را در ظاهر نبینند، در دانند. هر اند و خود نمیافراد پرهیزگار که در این دنیا هم در بهشت

گردد. و در قبر برایشان به نمایش در آخرت تمام آنچه که در جلوی چشمانشان غایب بود برایشان هویدا می
َها َعیَن الَیِقیِن «آید. می ، ترجمه: قطعًا شـما جهـنم را خواهیـد دیـد ٧-٦(تکاثر: » َلَتَرُونَّ الَجِحیِم/ُثمَّ َلَتَرُونَّ
اُر ُیعَرُضوَن َعَلیَها ُغُدّوًا َو َعِشّیاً «س آن را به عین الیقین خواهید دید) و سپ ، ترجمـه: عـذاب ٤٦(غـافر: » النَّ
شوند).ها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه میآن

فهم برآمده از مکاشفه صادق، براساس نظر حرالی، گاهی مواقع هدایت کننده است و بـه کنـه حقـایق 
گـردد. دریافـت خطـاب بـر کسـانی کـه که صالح نیست به عالم شهود اختصاص یابد نزدیک میالفاظی 

خواهند به حقایق الفاظ پی ببرند و به محسوساتشان، بستگی دارد.می
گـاه سالکی که به آنچه باری تعالی در باب تقدیس و تنزیه و نفی همانندی و تشبیه امر کـرده واقـف و آ
های زبانی مانند ادوات تقیید و زمان و جهـت و مکـان (امـور بالغـی) ویژگیاست، الفاظ و ظاهر آیات و

تواند مانع و حجاب راه او باشند. بلکه باید به کنه آیات پی ببرد و شایسته است که بداند ادواتـی ماننـد نمی
توان ل می). از جمله این دست مسائ١١٩تشبیه و تمثیل به امری وراء داللت ظاهریشان اشاره دارند (سراج، 

اند و متکلمـان در بیـان کنـه ذات ایـن اشاره کرد که مفسران در تفسیر آن هرکدام حرفی زده» استواء«به واژه 
اند. اما حرالی این واژه را براساس روش فهم خود و فهمی که از الفاظ واژه در آیات قرآن سخت متحّیر مانده

د.دهمختّص به عالم غیب و ملکوت داشته است ارائه می
ماِء َفَسّواُهنَّ َسبَع َسَماواٍت َو ُهَو ِبُکلِّ َشیٍء َعلیٌم «حرالی در تفسیر آیه:  ، ٢٩(بقـره: » ُثمَّ اسَتَوی إَلی السَّ

گاه است) و ترجمه: سپس به آسمان پرداخت و آن ها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آ
کار رفته است که خواسته شده خطاب را واژه استوا در این آیه بهاز آن روی«گوید: می» استوی«به ویژه واژه 

ها و عالم آسمانی ببرد. جایی که بـرای اعـراب آن دوره سـخت مخـوف و ناشـناخته بـوده اسـت. به آسمان
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رو که آسمان محل نزول برخی بالیای آسمانی طبیعی بوده است. لذا این محلی که اعراب از همچنین از آن
را برپا کرده است. همچنین خود لفظ اسـتوا اند درست همان جایی بوده که خداوند آنسیدهترآن سخت می

تر اسـت از تر است. و برای رساندن حـّق کـالم ُمحـقاز لحاظ مکانی و شهادتش برای این جایگاه شایسته
). ١٨٤ی، (حرالـ» اینکه به محسوسات اختصاص یابد بلکه بایسته همین بوده که به عالم ملکوت برده شود

ها غلبه یابند بلکه ایـن معادلـه از نگاه حرالی اصًال شایسته نیست که ظواهر واژگان بر باطن و درون مایه آن
برعکس است و درون مایه باید مستحق و شایسته الفاظ باشد. لذا از آنجا که بسـیاری از مفسـران کوتـاهی 

شوند.درباره این دست مسائل دچار اشتباه میکنندکنند و حقایق الفاظ را با محسوسات خود تفسیر میمی
حرالی بر این باور است که بسیاری از کسانی که خواهان دانستن چند و چون امور الهی و تجلیـات آن 

ای نخواهند برد. چـون کفایـت کاوند و از آن بهرهامور هستند، آنرا براساس ضعف و ناتوانی ایمانی خود می
جای را ندارد که حق مفهوم را تمام و کمـال بـهء خود است و ناتوانی ایمان یارای آناین مسأله دقیقًا در ماورا

هایی که در حکمت الهی نهفته اسـت و در آفـاق دنیـا پراکنـده اسـت آورد. اگر ایمان به حکم آیات و نشانه
د. درسـت فزونی یابد و به کمال خود رسد، با رؤیت ملکوت مشهود دنیا به درجه و رتبه یقین خواهـد رسـی

). یعنی همان فهمی که به هنگام تـدّبر در ٤٥٢اند (همان، مانند افراد صادقی که در امور الهی اهل مکاشفه
قرآن بر قلب حراّلی عارض گشته و در تفسیرش به او یاری رسانده است.

ه هـایی بـوده اسـت کـجای مانده از حرالی پیداست، وی قائـل بـه فهمطور که از میراث تفسیری بهآن
نگـری مکاشفه و الهام، از مرتبت باالیی در آن برخوردار بوده است. مکاشفه در روش حرالی، به معنی ژرف

بایست غایتش کمال تحقق در معانی قرآن و حسن اخالق و پیـروی از احکـام و آداب در فهم است، که می
قرآن باشد.

الهام اعتباري واژگان
ها و امثال قرآن، راز و رمزهـا و اشـاراتی یافتـه و از جـان داستانهای قرآنی و بویژه درحراّلی در عبارت

های اعتباری که حرالـی کالم قرآن پند گرفته است. همانطور که در ادامه بحث خواهد آمد، اشارات و الهام
شناسـانه هسـتند کـه های تقییدگونه و کاربردهـای لغـوی زباناز آیات قرآن استنباط کرده است دارای سیاق

های نقلی هستند. شواهد این مسأله در تفسیر او بسیار بیشتر از آن اسـت کـه بخـواهیم فته شده از دلیلبرگر
ُبَنا ُغلٌف «اند: برای مثال؛ یهودیان همانطور که در قرآن آمده است، لعنت شدهها را برشماریم.آن َو قاُلوا ُقلو

هـا را بـه های ما در غالف است خداوند آن، و گفتند دل٨٨(بقره: » َبل َلَعَنُهُم اللُه ِبُکفِرِهم َفقِلیًال َما ُیؤِمُنوَن 
آورند). براساس گفته مفسران معنـای لعـن در خاطر کفرشان، از رحمت خود دور ساخته، و کمتر ایمان می
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؛ طوسـی، ١٨٠/ ٥این آیه آن است که خداوند ایشان را از رحمت و هدایت خود دور ساخته است (طبری، 

). عالمه جوادی آملی، لعن را به معنای تبعید از رحمت دانسته و ١٤٣/ ٣؛ آلوسی، ١٢١/ ٦، ؛ رازی٣٣٢/ ٣
شـود و ایـن نـزول عـذاب، از کسی که از رحمت پروردگار دور گردد حتمًا عـذاب خداونـد بـر او وارد می

ودن ). عالمه طباطبائی نیز بر همین اساس، علت عـاری بـ٦٥-٦٤/ ٨مصادیق لعن است (جوادی آملی، 
). برخی هم در بیان ١٣٦/ ٥کند (طباطبایی، شیطان از هر چیزی را در رانده بودنش از رحمت خدا بیان می

گویند خداوند ای دیگر میگویند خداوند ایشان را از توفیق و هدایتش دور ساخته است. عدهمعنای لعن می
بیان، لعن به معنای دوری از هرگونه خیر الآنان را از هر گونه خیری دور انداخته است همانطور که در أطیب

). البته ایـن نظـر سـوم ٩٦/ ٢و اراده شر دانسته شده که در مقابل صلوات به معنای اراده خیر است (طیب، 
). اما حرالی معنای ظریفی برای این آیه در نظر گرفتـه ٣٠/ ٢تر است (قرطبی، تر و مقبولمیان مفسران، عام
خداوند آنان را دور کرده است امـا ایـن دوری در معنـی مکنـت و مکـان اسـت. «گوید: و در تفسیر آن می

» گـرددرسد و زیـانی در هـم پیچیـده بـر او عـارض میشخص ملعون در چنین حالتی به اسفل درکات می
.)٢٣٩(حرالی، 

ان اشـاره حراّلی در پِی آن بود که به درستی قرآن را بفهمد و از دایره آنچه که امکان داشت الفاظ قرآن بد
اش باشد و مقتضـای لغـوی کند نیز بیرون نرود. بلکه در صدد الهامی بوده است که شاهدی منقول پشتوانه

ها را از آیات قرآن استنباط کرده است، همان معـانی را تقویت کند. معانی ایحائی و اعتباری که حرالی آنآن
).١٥١اند (ِغبرینی، از ادّله منقول بودهاند و برگرفتهاست که در سیاقی با پیچیدگی لغوی بیان شده

گیرينتیجه
بایست باطن و درون مایه واژگـان بـر ظـواهر حراّلی بر این باور است که برای راه یافتن به فهم قرآن می

ها غلبه یابد. چراکه چند و چون امور الهی و تجلیـات آن دقیقـًا در مـاوراء الفـاظ نهفتـه اسـت. و اینکـه آن
کننـد و راه بـه جـایی کنند و حقایق الفاظ را با محسوسـات خـود تفسـیر میفسران کوتاهی میبسیاری از م

ها از قرآن، به فراخور شأن برند برآمده از ضعف و ناتوانی ایمان است. از نگاه حراّلی، مراتب فهم انساننمی
فـت مخاطبـات عقـالء و مرتبه ایمانی ایشان است. بر این اساس همانطور که کـودک را یـارای فهـم و دریا

تر هایی که هنوز در مرتبه پایینهای قرآنی به أولی األبصار و موقنین به فهم آننیست، به همین نسبت خطاب
آید و همین عدم وقوف بر مراتب أحوال به هنگام دریافـت حقـایق قرآنـی، از شـمار (ناس) قرار دارند، نمی

شود.یأقفال القلوب است که مانع از تدبر و فهم قرآن م
ها از مرتبه اإلنسان به معنی آنکه با خود أنس یافته و عهد و پیمـان در اصول فهم حراّلی سّن قلبی انسان
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کفـره«فرماید: شود. آنچنانکه خداوند میپروردگارش را به نسیان سپرده است آغاز می » ُقتـل اإلنسـان مـا أ

رتبه الذین ءآمنو و باالتر از آن یعنـی مرتبـه الـذین ) و تا م٦(تکاثر: » إّن األنسان لرّبه لکنود«) و ١٧(عبس: 
یؤمنون (اولین مرحله بلوغ در فهم آیات) و المؤمنون حّقا، و سّن المحسـنین و سـپس مرتبـه المـوقنین کـه 

بندی است. او أدنی مرتبه تقرب برای فهم قرآن را مرحله (الذین یؤمنون: غایت سّن قلوب است، قابل درجه
اند به گواهی آنکه حرف نداء (َیا) خطاب به الناس/ اإلنسان و الذین ءآمنوا، در خطابات دسن المؤمنین) می

قرآنی نشان از مرتبه ُبعد ایشان از مقام فهم است چرا که تنزالت خطابی قرآن به حسب اسماءالله و کسانی 
قرآن برای آنان بـاز های قرآنی به فراخور سن قلوب را درک نکنند، باب فهم که أسنان قلب، و تفاوت خطاب

شود.نمی
ــب فهــم  مرات
انســــان بــــه 
فراخور شأن و 
ـــــــات  درج

ایمانی

اند و یا سخت از خطاب به دور احوال کسانی که در این رتبه هستند (به فهم نزدیک
اند).افتاده

ــــــــون  موقن
(کسانی که به 
ــین  ــاوراء یق م

دارند)

گاه به غیب هستند آ

واقعی را دارندهمان حال و ویژگی رتبه مؤمنانمحسنون
مرتبه کامل اوصاف مؤمنانمومنان واقعی

مومنان
ترین رتبه قرب به خدا هستند. لذا در قرآن خطاب ایشان با حرف یاء ندای در نزدیک

اند و ایمان در هایی هستند که به حقیقت ایمان ره یافتهُبعد نیامده است. ایشان همان
شده است.هایشان ویژگی ثابت و دگرگون ناپذیر دل

کســـانی کـــه 
ایمــــــــــان 

آورنــــــد می
(فعل مضارع: 

یومنون)

ایشان در نخستین درجات قرب و نزدیکی هستند.
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کســـانی کـــه 
ایمان آوردنـد 
(فعل ماضـی: 

آمنوا)

گردد عبارت از پذیرش، تبعیـت و ایمـان بـه ای که برای مردم محقق میرتبه و درجه
ه بـروز عارضـه و یـا نیرنگـی دچـار امور غیبی است. اما ایشان گاه بی گاه و به هنگا

اند و اند، نهـی شـدهگردند. ایشان در همه جای قرآن منادا واقع شدههایی میلغزش
اند و به ایشان دستور داده شده است.گاه هم به اموری امر شده

مردم (الناس)

اند. گاهاند که هموراه دچار فراموشی و لغزشنامیده شده» الناس«ایشان از آن روی 
آورند و گاه از آن روی گردان شـده و از هـوا و هـوس به ندای پروردگارشان روی می

کنند. معموًال در قرآن به ذکر اکثر دربـاه ایشـان سـخن رفتـه اسـت: خود پیروی می
»اکثر الناس الیشکرون» «اکثر الناس الیعلمون«

انسان

دش و گاه با دیگـران ریشه واژه انسان گاه از انسی ینسی است، چون انسان گاه با خو
گیرد. و گاهی هم ریشه انسان از نسیان است، چون عهـدی کـه بـا ُانس و الفت می

ترین احوال است. کند. مرتبه و جایگاه انسان پایینپروردگارش داشته را فراموش می
»قتل االنسان ما اکفره«اند: لذا همواره در قرآن مورد ذم و نکوهش قرار گرفته
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