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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 6231مهر  32:تاریخ     ةبقرتفسیر سوره  موضوع کلی:     

  6223محرم  32مصادف با:    حروف مقطعه« الم»آیه اول:  موضوع جزئی:      

  3جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اللعن للی اعدا
ند، دیگر راجع به کمیدر مورد سوره بقره آیه اول یا خود بسمله، مطالبی که در ابتدای سوره حمد گفته شد کفایت 

نیم، چون در بسمله سوره حمد این نکات و مطالب مورد اشاره و کمینکاتی که در بسم اهلل الرحمن الرحیم است بحث ن

 بررسی قرار گرفت. 

 حروف مقطعه« الم»یه اول: آ

سوره با این مقطعات آغاز  92است، که به عنوان یکی از حروف مقطعه مطرح است، بطور کلی در قرآن « الم»اولین آیه

سوره مدنی است، یعنی سوره بقره و سوره آل عمران، و به نام  9سوره از این سور مکی است و  92شده است که 

 یا أوائل السور معروف هستند، عمده همان عنوان مقطعات و یا حروف مقطعه الفواتح مقطعات یا فواتح السور یا حروف

اند، این حروف در بعضی از سور مثل سوره بقره یک آیه د ولی به آن عناوین هم معرفی شدهبیشتر شهرت دار است که

یک آیه است، اما « الم»یک آیه نیست، یعنی آیه مستقل لزوماً و آیه، د همها اند، در بعضی از سورهمستقل قرار داده شده

دو آیه محسوب شده است، اما در بعضی از سور اساساً جزئی از خود آیه است، « عسق»، «حم»مثالً در سوره شوری 

 و دیگر آیه مستقلی نیستند. مثل سوره یونس و سوره هود

حرف  92، یعنی از حرف هستند 41اند به طور کلی حروفی که در این مقطعات از ابتدا تا انتهای قرآن به کار رفته

 ات مورد استفاده قرار گرفته است.حرف آن در این مقطع 41حروف هجائیه، 

به غیر از این توضیحات کلی که در مورد حروف مقطعات مطرح شد، دو مطلب باید در مورد اینها بحث شود، یکی 

شد، یعنی از نظر جایگاهی که قرار بامیمورد اعراب اینها که اصالً اینها چه معنایی دارند، یکی هم در معنای اینها است، 

یرند از حیث مبنی با معرب بودن، و اگر معرب هستند چگونه هستند، اینها حرف هستند یا اسم، یعنی یک توضیح گمی

ی مربوط به ساختار این کلمات از حیث صرفی و نحوی و یکی هم در مورد معنای این کلمات که اصالً این حروف یعن

سوره  92شند و چرا در قرآن استعمال شده است، این یک بحث کلی است که مربوط به همه این بامیچه و به چه معنا 

 شد.بامیشود و به خصوص در مورد بقره نمی
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 حروف مقطعه معنای

مرحوم طبرسی اما در مورد معنای این حروف یا به تعریف بهتر در مورد معنای مقطعات اقوال مختلفی ذکر شده است، 

قول ذکر  92، در البرهان هم 9قول آورده است 92فخر رازی در تفسیر کبیر  4قول ذکر کرده است. 44در مجمع البیان 

قول  44به هر حال از  1قول احصاء کرده است، 92 در تفسیر خودش مصطفی خمینی )ره( آقا ، مرحوم حاج3کرده است

نیم و باید کمیاز این معانی را ذکر  مبنا 92است، ما فهرست وار حدودل شده قول برای معنای این مقطعات نق 92تا 

 ن معانی کدام معنا سزاوارتر است.ببینیم در بین ای

قول را از  44سیاری از این معانی صرف یک احتمال است، مرحوم عالمه طباطبایی در المیزان که بعنایت بفرمایید فقط 

مجمع البیان نقل کرده و بعد فرموده است که اینها اکثراً معانی هستند که هیچ دلیل عقلی و نقلی برای آنها وجود ندارد و 

از  همین معنا همکرده است که اشاره خواهیم کرد،  بیشتر به استحسان شبیه هستند، و آنوقت خود ایشان یک معنایی ذکر

 است مبرا نیست. اشکالی که ایشان به دیگران کرده

 تحقیق را هم در مسئله معلوم کنیم. مقتضاینم تا بعد کمیگانه را عرض خیلی سریع این معانی بیستبنده 

وص خداوند یا اولیاء خاص خدا که از معنای اول این است که این مقطعات از متشابهاتی هستند که علم آن مخص. 4

این احتمال قابل قبول نیست، چون اگر ما به معنای متشابه در قرآن دقت کنیم آیات باشد. مأذون هستند، میطرف خدا 

توانند باشند در حالی که برخی از این معانی قطعا باطل هستند و متشابه در واقع آیاتی هستند که متحمل چند معنا می

از متشابهات است باید ابتداءً این معنا قابل « الم»بخواهیم بگوییم مثالً توانند مقصود و مراد متکلم باشند، لذا اگر لذا نمی

، در حالی که این هیچ معلوم نیست، حتی ظهور در نیستندحمل به چند معنا باشد که بعضی از آن معانی قابل پذیرش 

چه برسد به اینکه بخواهد چند معنا برای آن تصویر است یا صحیح است،  یک معنا هم ندارد که ما ببینیم آن معنا فاسد

 شود، لذا این احتمال مردودی است.

ای است که در آغاز آن ذکر شده است، مثالً سوره احتمال دوم این است که این حروف مقطعه در واقع نام همان سوره. 9

هایی که برای آنها گفته که با این حروف شروع شده اند، کنار نامدارد، یا بعضی از سور « الم»بقره یک نام دیگر هم بنام

داند و حداقل قابل پذیرش قرار گرفته است. این نظری است که شیخ طوسی آن را نظر خوبی میشده این نام هم 

  5داند.می

احتماالت مبتال به همین ند، اکثر این کمیدر حد یک احتمال و ادعا است و دلیلی این نظر را پشتیبانی نمعنا این ولی 

توانیم این احتمال را رد کنیم و بگوییم قطعا اینطور نیست، احتمال اول را توانستیم دلیل بر اشکال هستند، یعنی ما نمی

                                                           
 .111، ص1. مجمع البیان، ج 1
 .5، ص 1. تفسیر کبیر، ج 1
 .173، ص1. البرهان، ج 3
 .185، ص1ج . تفسیر حاج مصطفی خمینی)ره(، 4
 .94، ص1. تفسیرتبیان، ج 5
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معانی هستند که فی نفسه اشکالی ندارد ما آنها را بپذیریم ولی نفی آن بیاوریم، اما بسیاری از این احتماالت بیست گانه 

 ست که دلیلی نه عقالً و نه نقالً برای اثبات آنها وجود ندارد.مهم این ا

 های خود قرآن است، و اینها هم از اسامی قرآن است.احتمال سوم این است که اینها همه نام. 3

ی الهی یا اشاره به نام ااحتمال چهارم اینکه اینها همه عالمات اختصاری هستند که اشاره به اسمی از اسماء حسن. 1

هرکدام از اینها به که اند و ذکر کردهاند پیامبر دارند، این احتماالت را نوعاً در کتب علوم قرآن هم مورد اشاره قرار داده

هر ناظر به نفس کلی و « م»ناظر به عقل اول و « ل»ناظر به خدا و « الف»ویدگمیچه چیزی اشاره دارد، مثالً ابن سینا 

 .«ال یدل علیه دلیلٌ»این هم یک احتمالی است که  4ات دارد.کدام از اینها اشاره به این جه

ای که اگر این حروف و این مقطعات به درستی و با بصیرت ترکیب زای اسم اعظم الهی هستند به گونهاینکه اینها اج. 5

لذا  صرف کرد.توان در عالم وجود تند، و اسم اعظم هم در واقع نامی است که بوسیله آن میکمیشوند اسم اعظم ظهور 

های خاصی است که خداوند این علم را به آن دسترسی پیدا کنند و مخصوص اولیاء و انسان توانندنمیهای عادی انسان

 به آنها بدهد.

هایی هستند که خداوند یاد کرده است و علت اینکه خداوند به این حروف قسم خورده شرافت . مقطعات در واقع قسم2

که اجزاء کلمات و جمالت قرآن هستند دارای حرمت و شرافت و حرمتی است که حروف الفباء دارند، حروف الفبایی 

 هستند و خداوند به این اجزاء سوگند یاد کرده است.

های و بالهایی که بر سر آنها نعمتجل آنها و نکه این حروف بر طبق حساب أبجد اشاره به مدت بقاء اقوام و أ. ای2

ناظر به « المص»آید دارند، مثالً در یک روایتی که خیلی اعتبار آن هم مورد تایید واقع نشده است آمده است می

 انقراض دولت اموی است، با توجه به همان حساب أبجد.

 ینکه بر اساس حساب جمل که خودش نوعی محاسبه است اشاره به بقای امت اسالمی دارد.ا. 2

 و ویژگی خاصی ندارند.اند . اینکه در واقع اینها همان حروف الفباء هستند و صرفاً به عنوان نمونه و مثال ذکر شده2

است،  بوده دار و تنبه دادن به آنها. این حروف که در ابتدای بعضی از صور آمده، برای ساکت کردن کافران و هش42

ای را بخوانند کفار را تالوت کنند و یا در جمعی آیه خواستند آیه ایچون معموالً این چنین بود که وقتی پیامبر)ص( می

قرائت کند، خداوند شدند که پیامبر آیات الهی را زدند و مانع میردند و گاهی کف و سوت میکمیشروع به سر و صدا 

و این توجه را داد را میرسید این تنبه با این حروف که معنای خاصی به حسب ظاهر ندارند و عجیب به نظر می متعال

 خواند. خواست میردند و آنوقت پیامبر آیاتی را میکمیسکوت آنها نیز رد، کمیجلب 

سوره از سور قرآن با  92کردیم که با آن نکته ای که عرض احتمال این احتمالی است که نقض بسیاری دارد، البته این 

، و بیشتر این اذیت و آزارهای از این قبیل در مکه واقع شده است ممکن است سازگار این حروف شروع شده است

                                                           
 .15، ص6. تفسیر صدر المتالهین)به نقل از ابن سینا(، ج 1
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باشد ولی واقع این است که همیشه این چنین نبود که وقتی بخواهند آیه ای را بخوانند از اول سوره شروع کنند و چه 

 ها نازل نشده بود.این سورهبسا اساساً همه آیات 

. اینکه خداوند در واقع با این حروف تحدی کرده است، یعنی طلب کرده است از دیگران که اگر شما در معجزه بودن 44

قرآن شک دارید با همین حروفی که در قرآن آمده است و ما در ابتدای سور نقل کردیم چیزی شبیه قرآن بیاورید، این 

 یک نوع تحدی است.

مرتبه تکرار  52« ق»در سوره« ق». این حروف نشانه غلبه استفاده از این حروف در همان سوره است، مثالً حرف 49

اند شمرده« المر»و مثالً در اند شده و از همه حروف بیشتر است، این را در بعضی از حروف مقطعه دیگر هم دنبال کرده

 ت.که در آن سوره چه تعداد از این حروف بکار رفته اس

و پایان و ختم سوره قبلی و شروع سوره جدید ها . اینکه حروف مقطعه برای مرز بندی و ایجاد فاصله بین سوره43

آورده اند، این احتمال در « الم»است. مثالً سوره حمد تمام شده است و برای اینکه سوره جدید شروع شده است

 احتماالت، اشکاالت واضح و روشنی دارد.لذا بعضی از این سوره نیست،  441از ها بسیاری از سوره

 این تعدادی که گفته شد مهمترین اشکال آنها نبودن دلیل برای آنها است و صرفاً یک توجیه و استحسان است.از 

 . اینکه مقطعات خالصه و اجمالی از محتوای سوره هایی است که مصدر به این حروف هستند.41

 هستند.ها . اینکه اینها مقدمه و مفتاح سوره45

نظر به سعد بن « سین»های قرآن در اختیار آنها بوده است، مثالًف ناظر به نام کسانی است که نسخه. این که این حرو42

 گفته اند.مستشرقین را احتمال این ناظر به طلحه است. البته « ط»ناظر به ابو هریرة،« هـ»ابی وقاص است، 

 هستند.ها آیات سوره. اینکه این حروف به نوعی ناظر به تعداد 42

قدم قرآن بوده اند، این حروف برای این آورده . اینکه این حروف در مقابل کسانی آورده شده است که معتقد به 42

توانیم به قدم قرآن شویم، قرآن یک و لذا نمیاند که آنها بدانند که قرآن از همین حروف حادث تشکیل شدهاند شده

همین حروفی است که در بعضی از سور به عنوان مقطعات مورد استفاده قرار گرفته  موجود حادث است و شاهد آن هم

 است. 

هایی که حروف مقطعه دارند یک وجه وید: سورهگمیکه اند در اینجا یک احتمالی مرحوم عالمه طباطبایی)ره( داده. 42

شد، که اینها در مضمون و بامیسوره  92اشتراک بین آنها است، یعنی این حروف مقطعه نشانه وجود اشتراک بین این 

سوره و سایر سور چنین  92سوره است و بین این  92متناسب هستند و این تشابه فقط بین این  سیاق با یکدیگر

این بحث را بجای اینکه در ابتدای تفسیر ایشان  4آورد.تشابهی نیست، البته ایشان چند شاهد هم برای ادعای خود می

 بیاورند، در ابتدای سوره شوری که آن هم با حروف مقطعه شروع شده است بحث کرده اند.« الم»مناسبت سوره بقره به 

                                                           
 .8، ص18.المیزان، ج 1
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. اینکه بگوییم حروف مقطعه حروفی رمزی و سرّی هستند بین خدا و پیامبر گرامی اسالم، و اساساً این حروف برای 92

 4فهماندن یک مطلب به دیگران نیست.

شاید با یکدیگر قابل انطباق باشند ولی اصل آن همین هست که عرض شد، مرحوم عالمه  چند احتمال از این احتماالت

 را پذیرفته و بعضی از بزرگان احتماالت دیگر را. نوزدهم احتمال

نیست چه استماع نیم بسیاری از این احتماالت اصالً قابل کمیگانه، ضمن اینکه تاکید در بین این احتماالت بیستحال 

ان بخواهد بررسی کند، برای بسیاری از آنها دلیلی وجود ندارد و بعضی واضح البطالن هستند، وبعضی هم برسد که انس

 هادعاهای بدون دلیل و بلک قابل بررسی بود، مثل احتمال اول که دلیل بر رد آن آورده شد، اما اکثر احتماالت صرفاً

و احتمال اخیر، اند احتمالی که مرحوم عالمه گفته، یکی صرفاً استحسان بوده است، عمده این است که دو احتمال

نیم تا ببینیم کمیمعلوم نیم و بعد قول حق را در مسئله کمیتوانیم بپذیریم، شواهد مرحوم عالمه را بررسی را می کدامیک

خواهیم را بیان از حیث اعراب معنای حروف مقطعه و فلسفه آوردن آن چه بوده است، و بعد هم وضعیت این حروف 

 کرد.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .167ص، 1. روح المعانی )ألوسی(، ج  1


