
 
 

  

  

  

  اندلسیحرالّی  يروش تفسیرمبانی و 

  

   بدؤرضا م سید 

   ژاد عمران روح اهللا محمد علی ن 

   بدمریم سادات مؤ 

  28/7/1392: دریافتتاریخ 

  6/9/1392تاریخ تأیید: 

  

  : چکیده

اندلسی از مفسران صوفی مالکی در قرن ششم هجري و تفسیر او مفتاح الباب  حرالّی

است که ضمن غرب جهان اسالم ین تفاسیر ترقرآن المنزّل از با ارزشالمقفل لفهم ال

 بعد خود تأثیر آشکاري داشته است. پذیري از برخی از تفاسیر اهل بیت بر تفاسیرتأثیر

محتواي مهم آن، ضرورت تحقیق و معرفی این اثر ارزشمند را به طور تخصصی و 

رفی اجمالی مؤلف، گزارشی  سازد. در تحقیق پیش رو، پس از مع روشمندانه، ضروري می

ارائه شده . در این  حرالّیاز تراث تفسیري او به منظور شناخت روش، گرایش و مبانی 

، ضمن تبیین جایگاه و اهمیت تفسیر شود تا به روش توصیفی ـ تحلیلیمیمقاله کوشش 

بیان  مفتاح الباب المقفل، در کتاب لّی، روش، گرایش و برخی مبانی ويباقی مانده از حرا

نخست روش قرآن به قرآن را با استناد به روایات نبوي  حرالّیرسد که میشود و به نظر 

نوع تفاسیر تربیتی و و کالم صحابه و تابعین، مورد توجه قرار داده و از نظر گرایش در 

معتقد است که دانش تفسیر در اختیار حضرت علی  حرالّیدر مبانی تفسیر،  واعظانه است.

است و فهم واقعی آیات، نیازمند مراتب نفسانی و موهبت الهی  لیهم السالمعو اهل بیت 

  است.

ندلس، تصوف امفتاح الباب المقفّل، حرالّی، روش شناسی تفسیر، مفسران : ها کلیدواژه

  .حرالّی

                                                 
  (نویسنده مسوول) دانشگاه قم ،استاد گروه قرآن و حدیث reza@moaddab.ir. 
  دانشگاه قم  ،دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیثr_alinejad_omran@yahoo.com.  

 دانشگاه قم  ،ثیارشد علوم قرآن و حدکارشناسی  يدانشجوmaryams.moadab@yahoo.com. 
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  مقدمه -1

ترین مباحث  شناسی تفسیري مفسران از مهم روش

به  توان مطالعات قرآنی است که با تأمل در آن می

هاي مختلف فهم و تفسیر قرآن دست یافت و  شیوه

ترینِ آن به متن را الگوي خود  ترین و مرتبط نزدیک

اندلسی  حرالّیقرار داد، که از جمله مفسران اسالمی، 

باشد ولی تفسیر کامل او میاست که صاحب تفسیر 

از  .موجود نیست و بخشی از آن باقی مانده است

حرالّی در تفسیر  هته شدتراث به جا مانده و شناخ

 مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزلقرآن، کتاب 

که خود در حکم اصول و قواعد تفسیري نیز هست 

و نیز  مفتاحدر تکمیل  المفتاح ةعروو همچنین 

  را نیز نام برد. التّوشیه و التّوفیه

 مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزلتفسیر 

ق)  638بن احمد الحرالّی (م  تألیف أبی الحسن علی

از مهمترین تفاسیر غرب اسالمی است. این تفسیر در 

عصري نگاشته شده که موحدون به تازگی پس از 

ق ـ در أندلس به قدرت  541سیطره بر مرابطون ـ 

رسیده بودند. در روزگار موحدون، أندلس که از 

مراکز مهم مطالعات اسالمی و تفسیر به شمار 

وش موج عظیمی از حمالت پی در آمد، دستخ می

پی مسیحیان گردید و قلمرو مسلمانان در شرق و 

غرب یکی پس از دیگري به دست مسیحیان 

استیالي  هافتاد و بدین ترتیب جهان اسالم بواسط می

هاي شرقی و تاخت و تاز  مغول و تاتار بر سرزمین

مسیحیان صلیبی در منطقه شام و فلسطین و نیز 

ط مسیحیان، به نوعی دچار از هم اشغال أندلس توس

  )44ش: 1390 پاشیدگی سیاسی شده بود.(مراکشی،

حرالّی نیز در این دوره که قرن آزمون شدید 

مسلمین در أندلس همراه با مهاجرت و جالء ایشان 

از اوطان و شهر و دیارشان بوده است، سفري 

 هطوالنی را به شرق آغاز کرد و در آن دست مای

ي تألیف تفسیر خود مهیا نمود. علمی مناسبی برا

تبیین مبانی تفسیري حرالّی و بررسی روش و 

 هواسطه ب .گرایش وي در فهم و تفسیر آیات

 خصوصیات فکري و مشرب صوفیانه و معلومات

اش از سویی، و جایگاه علمی او  معارف گونهة الدایر

در عهد موحدین أندلس همراه با اجتهادات خاصه و 

الّی در وضع قوانین جدید در فهم منحصر به فرد حر

  قرآن از دیگر سو، از اهمیت باالیی برخوردار است. 

هاي حمد، بقره و آل عمران ـ تا  تفسیر سوره

هایی از تفسیر مفقود حرالّی که  ـ و بخش 62آیه 

اخیراً بر اساس تفسیر بقاعی ـ صاحب نظم الدرر فی 

 هبهرتناسب اآلیات و السور که خود از آراء حرالّی 

اي  بسیار برده است ـ بازسازي شده و مجموعه

تفسیري در حدود هشتصد آیه قرآن از حرالّی فراهم 

ها و کشف متدلوژي او  شده است که بررسی مؤلفه

در فهم قرآن به انضمام مبانی، اصول و گرایش 

تفسیري حرالّی مورد نظر و مداقّه این مقاله است و 

مود و سخن نوِ ن اینکه او قرآن را چگونه فهم می

حرالّی در این عرصه چیست؟ و آیا حرالّی برآیند 

 هگفتمان تفسیريِ غرب اسالمی است یا از اندیش

  مند بوده؟  تأسیسی بهره

  شخصیت علمی حرالّی -2

حرالّی، علی بن احمد، مفسر، فقیه، زاهد و صوفی 

 مالکی مغربی قرن ششم و هفتم هجري است. (ذهبی،

اي که در بدو آشنایی  کته) نخستین ن23/47: 1401

با حرالّی، اختالف تراجم نگاران بر سر تلفظ صحیح 

نام اوست. ابوالحسن (فخرالدین) علی بن احمد بن 

الحسن بن ابراهیم بن محمد التجیبی الحرالّی 
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هاي حرّالی  المراکشی األندلسی در منابع به صورت

به تشدید الراء و تخفیف الالم و حرالّی به تخفیف 

و تشدید اللّام ضبط شده است و صورت اخیر  الراء

آید. حرالّی با این ضبط منسوب  صحیح به نظر می

است و حرالّه روستایی از توابع شهر مرسیه، به معنی 

حاره صغیره ـ حرالّه مرکب شده است از حاره و 

ق: 1414ـ. (زبیدي،  Ela عالمت تصغیر اسپانیائیِ 

  )4 ق:1418، حرالّی؛ »حرل« ذیل ماده

اگرچه برخی منابع مشهور از جمله ذهبی نام او 

) 357ش: 1389اند (اقبال،  را حرّانی نیز ضبط کرده

هاي دیگرِ خود، صورت  اما چون ذهبی در کتاب

صحیح را بهمراه توضیحات دالّ بر صحت آن آورده 

تصحیف روي داده  میزان اإلعتداللذا بطور قطع در 

حجر نیز انتقال  ابن لسان المیزانو لفظ مصحف به 

؛ ذهبی 203 /4: ق1390عسقالنی، یافته است. (

) از سال والدت حرالّی اطالعی در 3/114: ق1424

دست نیست اصل او از أندلس است لکن در مراکش 

متولد شد و رشد یافت و دوران آغازین علم 

غبرینی، اش را نیز در همانجا سپري کرد. ( آموزي

  )154 ق:1389

ن طواح، حرالّی در آغاز کاتب بنا به نقلی از اب

دیوان منصور الموحدي و از ادباء روزگار و نیز 

داراي طبع و ذوق سرشار شعري بود به نحوي که در 

محافل و مجالس زبانزد خاص و عام بوده است. 

ید ی) اما این وضع دیري نپا1/431: م1980(إربلی، 

تا آنکه حرالّی مرسیه را به قصد مشرق اسالمی ترك 

دیگر  هاي به نقط ود. حرالّی در شرق دائماً از نقطهنم

کرد وي مدتی در طرابلس و مصر  نقل مکان می

لنبی ۀ احج در مدین هاقامت نمود و بعد از اداء فریض

مجاور شده و رحل اقامت گزید و در آنجا از محضر 

أبی عبداهللا القرطبی در علم تفسیر، تأویل و طریق 

راوانی جست و دست دستیابی به فهم قرآن بهره ف

مایه علمی مناسبی براي تألیف تفسیر خود مهیا 

  همانجا) ق:1401 ،نمود. (ذهبی

حرالّی پس از تلمذ بیست ساله در محضر 

جدیدي از  هاستاد، مجدداً به مغرب بازگشت و مرحل

حیاتش را در شهر ساحلیِ بجایه ـ واقع در مغرب 

الیی ط هاوسط ـ آغاز نمود که از آن به عنوان دور

هاي  تالش هشود؛ چرا که عمد زندگی حرالّی یاد می

 نشیند. (مقرّي، علمی وي در این شهر به بار می

) حرالّی سرمایه علمیِ کسب 190ـ2/187: ق1388

شده در مدینه را صرف تدوین تفسیرش از قرآن 

نموده و محفل شاگردان و مجالس درسی در بجایه 

یابد؛ زیرا  میکند، اما این شوکت دوامی ن برقرار می

به امر سلطان أبی زکریا الحفصی از شهر بجایه 

اخراج و پس از چندي سرگردانی دیگر بار به 

شود  مشرق مهاجرت و در دمشق ساکن شد. گفته می

در این شهر مالقات و مجالستی سه روزه میان 

حرالّی و ابن عربی صورت پذیرفت که در نهایت به 

جویند  رقت میدرخواست ابن عربی از یکدیگر مفا

چه آنکه به تعبیر ابن عربی دو زندیق در یک شهر 

آیند. تعبیر ابن عربی از زندیق خواندن خود  گرد نمی

و حرالّی را برآمده از مسلک مالمتی گري ایشان 

شدند.  عوام نیزچنین خوانده میاند و اینکه نزد  دانسته

  )5 ق:1418 ،(خیاطی

هر حماه بدین ترتیب، شیخ ابوالحسن الحرالّی ش

را در شام براي سکونت برگزید و در آنجا به نشر 

معارف دین و تفسیر قرآن پرداخت. مجلس وعظ و 

او به سبب شیوایی بیان و فصاحت کالم،  هخطاب

مورد استقبال وسیع مردم حماه و روي آوري ایشان 
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بوده است. حرالّی در حماه ازدواج کرد و در کنار 

اضی آن شهر شیخ شرف الدین، ابن البارزي ق

: ق1424روزگار گذراند و همانجا درگذشت. (ذهبی 

14/245(  

حرالّی در علم نیز سرآمد روزگار و صاحب 

هاي گوناگون بود. او در مغرب از محضر  دانش

اساتید نامداري همچون ابن کتّانی الفندالوي (فقیه و 

س) و أبن الحجاج یوسف بن نمودي، و رزاهد اهل فا

مند  (رئیس طالب مراکش) بهره أبی الحسن ابن قطّان

گردید همانطور که بعدها نیز در أندلس ادبیات عرب 

و دیگر علوم را نزد اساتیدي چیره دست همچون 

هوي و أبی ذرالخشنی  ابن خرّوف، ابوالحجاج ابن

گستردگی دانش،  )9  ق:1418 ،(خیاطیفراگرفت. 

اندیشی او در ابعاد مختلف  کثرت تألیفات و  ژرف

شگفتی همگان را فراهم آورده  همی مایعلوم اسال

 هاي در تسلط او بر چنین دایر بود تا جایی که عده

غبرینی، کردند. ( اي از علوم تردید می گسترده

) و او خود را از مردان توفیق یافته 147 ق: 1389

کند که از جانب خداوند براي امر تفسیر میمعرفی 

  برگزیده شده است.

در زمره مفسران به شمار  حرالّی عالوه بر اینکه

آید در علم اصول، کالم، طبیعیات، الهیات  می

(حدیث و فقه)، ریاضیات، منطق و فلسفه چنان 

اشراف و تسلطی داشت که هنگام تدریس کتاب 

شیخ الرئیس ابوعلی سینا، به بعضی آراي او ة النجا

کرد.  را نقض میآنها گرفت و با استدالل  اشکال می

داشته که  الوافیکتابی با عنوان وي در علم فرائض 

تحسین دیگران را به دلیل باال بودن محتواي علمی 

غبرینی، ؛ 5 ق:1418 ،(خیاطیته است. برانگیخ

  )147ـ  146 ق: 1389

ها و تراجم، کتب متعددي را به او  فهرست

هایی از برخی  زرکلی از وجود نسخه .اند نسبت داده

سماه: لحروف المتفهیم معانی اهاي او با عنوان  کتاب

اإلیمان التام ، جمیع االمم موارد الکالم فی ألسنۀ

 السر المکتوم فی مخاطبه النجوم، لسالماهبمحمد علی

خبر داده است. همچنین  لعلم اللدنیۀ ارسالو 

مطالع در منطق، شمس  المعقوالت األُولهاي  کتاب

اإللماع بطرف من ، القلوب و بدر طوالع الغیوب

در حدیث،  شرح الشّفاءو  رح الموطّأشو  اإلنتفاع

 المفتاح عروة، مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل

و ... در فهرست تألیفات  التوشیه و التوفیه للمفتاحو 

  ) 4/257: م1980اند. (زرکلی،  او آمده

  زهد و تصوف حرالّی -3

حرالّی داراي زهد و اهل فضائل و برخوردار از 

را  صلی اهللا علیه و آلهه پیامبر هیئتی نیک بود. ذری

او  .)148 ق: 1389غبرینی، نمود ( بسیار تکریم می

با توجه به زهدي که اختیار کرده بود نصیب بسیار 

اندکی از دنیا داشت. وي در علم و عمل به تصوف 

شود، مشربی که ابن عربی،  از پیشوایان محسوب می

نیز  ابن دهاق، عزیزبن خطاب، ابن هود و ابن سبعین

آنرا برگزیدند و در آن، میان منقول و معقول، تصوف 

بنابراین حرالّی  .و فلسفه و ظاهر و باطن جمع کردند

ند، به همین اهرا از پیروان مذهب ابن عربی دانست

سبب ذهبی و استادش ابن تیمیه بنابر مشی خود در 

اند.  ایراد بر این طایفه، بر او و تفسیرش اشکال کرده

  همانجا) ق:1424 ،(ذهبی

ورود حرالّی در جرگه متصوفه، او را وارد 

اسرار حروف کرد و تا آنجا پیش رفت که   هعرص

پنداشت زمان خروج دجال، طلوع خورشید از 

مغرب خواهد بود و زمان ظهور یأجوج و مأجوج را 
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؛ آتش، 1/392: بی تااستخراج کرده است. (داودي، 

لّی در علم ) با این حال در تبحر حرا156ش: 1381

حروف نباید از این مهم غافل ماند که در این علم 

ابوالعباس بونی (ابوالعباس احمد بن علی) از 

شاگردان او بوده و در علم اسرار و معانی حروف، از 

تفهیم معانی الحروف المساه حرالّی در کنار  هرسال

شود. یکی از  ابن عربی یاد می الحروف سرّ هرسال

پیشگویی وقایع زمان مرگ او را  حرالّیکرامات 

چنانکه به هنگام نزدیک شدن آن، روز  .اند دانسته

دقیق وفاتش را به اطرافیان خبر داد که گویا به 

 ق: 1389غبرینی، درستی نیز محقَّق شده است. (

155(  

  حرالّیتفسیر  روش - 4

از جمله مفسرانی است که با مطالعه و بررسی  حرالّی

توان در خصوص میز او، تفسیر آیات باقی مانده ا

  روش تفسیري او، روشهاي ذیل را مطرح نمود:

  روش تفسیر قرآن به قرآن -4-1

هاي روش شناسی تفاسیر،  بندي کتاب بنا بر دسته

را  مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزلتوان  می 

زیرا از آنجا که مفسر  .تفسیري قرآن به قرآن دانست

بیشتر علوم اسالمی آشنا در آیات قرآن مسلّط و به 

بوده است چند گونه تفسیري قرآن به قرآن مشتمل 

بر: تفسیر معناي آیه به کمک آیات دیگر، تفسیر 

موضوعی و مجموعی آیات، تفسیر یک واژه یا 

عبارت با توجه به کاربرد واژه در دیگر آیات قرآن 

  شود. و توضیح إعراب آیه در این تفسیر دیده می

سیر حرالّی وضع قواعدي نو در از نکات بدیع تف

مندي از  فهم قرآن و روش تدبري او ضمن بهره

خالقی در تفسیر معارف فلسفی، کالمی، فقهی و ا

) روش 10-9 ق:1418 ،(خیاطیباشد.  قرآن می

تفسیري او چنان است که آیات را به زیبایی کنار هم 

را با یکدیگر مرتبط ساخته و در این آنها قرار داده، 

رسد آراي بدیعی را ارائه کرده است. میبه نظر زمینه 

وي بیش از هر چیز از ادبیات عرب و عقلیات، 

یاري جسته و در موارد لزوم از سبب نزول و علوم 

غبرینی، دیگر نیز در تبیین آیات بهره گرفته است. (

  )148 ق: 1389

گویا سیوطی نیز این تفسیر معقَّد را بررسی کرده 

، چیزي از آن درنیافته است. و به جهت دشواري متن

) حرالّی تفسیرش را 2/156: ق1396(سیوطی، 

هاي خاص خداوندي بر اساس  عالوه بر موهبت

هاي مقتدایش أبی عبداهللا القرطبی (متوفی  آموزه

) تدوین نموده و به روش ویژه خود که از آن 631

تطرّق إلی فهم القرآن بعد أن زکاه «کند: میچنین یاد 

که طی بیست سال در جلسات تفسیر » داهللا بالزّه

الکتاب و مجالس زهد، آموخته بود.  فاتحۀ هسور

  )10 ق:1418، (خیاطی

 113در بیان تفسیر آیه  حرالّیبه عنوان نمونه 

و علَّمک ما لَم تَکُنْ «... فرماید: مینساء که خداوند 

- می» تدانستى، به تو آموخ و آنچه را نمىم... تَعلَ

د از علمی که دیگران از آن بی خبر گوید مقصو

بودند، دانشی است که خدا بر آدم تعلیم داده و  بر 

و «فرماید: میبقره استناد می کند که خداوند  31آیه

علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْمالئکَۀِ فَقالَ 

سپس علم ؛ »نبِأَسماء هؤُالء إِنْ کُنْتُم صادقی  أَنْبِئُونی

]  اسماء [علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات

را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان 

گویید، اسامى  ر راست مىعرضه داشت و فرمود: اگ

و معتقد است که خالفت » داینها را به من خبر دهی

آدم هم خالفت علمی بود و هم خالفت عملی و 
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خاتم در کمال خلقش، حضرت رسول است که علم 

جهان خلق و امر را دارد و همچنین وي براي بیان 

سوره بقره و اشتمال آن بر  31کلمه هوالء در آیه 

اقلین و غیر آنها و اینکه هر خلقی همه کائنات، از ع

شود، میبه هنگام درخواست نطق خدا از او، ناطق 

أَفْواههِم و   الْیوم نَخْتم على«سوره یس  65به آیه 

؛ »نتُکَلِّمنا أَیدیهِم و تَشْهد أَرجلُهم بِما کانُوا یکْسبو

ما  نهیم، و دستهایشان با امروز بر دهانشان مهر مى

گویند و پاهایشان کارهایى را که انجام  سخن مى

  کند.میاستناد » دهند! دادند شهادت مى مى

  روش تفسیر روایی -4-2

روایت و نقل از پیامبر و صحابه و تابعین که هنوز 

نقش مهمی در تفاسیر قرن ششم هجري داشته است 

مهمی دارد و  نیز سهم مفتاح الباب المقفلدر تفسیر 

یات قرآن مورد استناد حرالّی قرار گرفته در تبیین آ

آید حرالّی توانسته به  است تا جائی که به نظر می

واسطه آن روش، تفسیرش را از تهمت به اجتهاد و 

رأي برَهاند. وي در استناد به احادیث شریفه نبویه 

بعضاً به صراحه از عبارت: قال، أمر، نهی، فعل 

اده نموده و در استف صلی اهللا علیه و آلهرسول اهللا 

برخی موارد نیز بصورت ضمنی و اقتباس در 

کالمش از روایات نبوي بهره برده است که فهم 

صحیح آن مستلزم شناخت کامل حدیث است. 

ي اهاحادیث مورد استناد حرالّی را دیگران، مجموع

، (خیاطیاند.  از صحیح، حسن و حتی ضعیف دانسته

از صحابه و  البته او به روایات برخی )15 ق:1418

تابعین چون ابن عباس، مجاهد و قتاده اعتنایی 

نداشته و بدین جهت مورد طعن و اعتراض امثال 

دن و عدم عزالدین بن عبدالسالم و اتهام به خالی بو

توجه و التفات و توجه به تفسیر روایی و تفاسیر 

و  87ق: 1389غبرینی، ( بالمأثور نیز قرار گرفت.

148(  

وش تفسیر روایی در ذیل آیه در بیان ر حرالّی

، بیان )129، (بقره/»علمکم الکتاب و الحکمهو ی«

دارد که تعلیم حکمت مشتمل بر علومی از اولین می

ي که دیگران از آن محروم اهو آخرین است به گون

گوید بدین جهت پیامبر از میچنین هستند و سپس 

علوم پیشینیان سخن گفته که دیگران از درك آن 

فرماید: میند مانند آنکه اهبودناتوان و عاجز 

استأکلوا بکل عود ما خال األس و الرمان فانهما «

؛ خالل به هر چوبی نمایید جز »یهیجان عرق الجذام

به چوب نی و انار زیرا جذام را در بدن تحریک 

  ) 278ق: 1418 ،(خیاطیکند. می

  حرالّیگرایش تفسیري  -5

، حرالّیواعظانه رسد با توجه به تفسیر میبه نظر 

گرایش تفسیري او تربیتی و واعظانه و براي عموم 

است و باید گفت که از مهمترین کارکردهاي تفسیر، 

کارکرد عمومی آن است که به مردم عادي ارتباط 

گسترش علم کند. سابقه  پیدا کرده و به آنها کمک می

 هدر میان مردم عادي به سدآن مطرح شدن تفسیر و 

گردد.  هجري برمی 1 قرنسالم یعنی آغازین ظهور ا

  )103ش: 1390(پاکتچی، 

دارد بس ي کهن اهتفسیر واعظانه و تربیتی سابق

» قاص« .تواند مرتبط با گروه قاص باشدمیو 

اند که در زمان خلیفه دوم به استناد  گروهی بوده

آنکه بر اساس نصوص قرآنی هر مسلمانی موظف 

وعظ را  هاست مسلمان دیگر را وعظ کند، پدید

اي در جهان اسالم آغاز کردند. نکته  بصورت حرفه

مهمی که در رابطه با قصاص اهمیت دارد، محتوا و 

 .هاي قرآنی و تفسیري ایشان است مضمون وعظ
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) هرچند این جریان در آغاز با مخالفت 109 : (همان

خلفاء مواجه شده بود لکن به زودي در سراسر 

که در مراکز  جهان اسالم گسترش یافت به نحوي

» قاص الجماعه: واعظ أعظم«شهري منصبی به نام 

هاي  بوجود آمد. ارتباط مستقیم میان گرایش

توان از  تفسیري و نیازهاي اجتماعی هر عصر را می

عوامل بروز پدیده وعظ دانست که بعدها سبک 

اي که از  تفسیري خاص را رقم زده است به گونه

ري نوعی از گی حدود قرن چهار هجري شاهد شکل

گفته » تفسیر واعظانه«باشیم که بدان  تفسیر می

  )106ش: 1389شود. (علوي مهر،  می

 5از مهمترین تفاسیر واعظانه این دو عصر (قرن 

 ه(نسخه واعظان ترجمه تفسیر طبريتوان به  ) می4و 

ابوبکر عتیق نیشابوري  تفسیرتفسیر طبري)، 

حدي وا تفسیرابوسعد واعظ،  تفسیر(سورآبادي)، 

تفسیر الکشف و و  تفسیر ابوالفتوح رازينیشابوري، 

ق ثعلبی که در حقیقت کوششی است اابو اسح البیان

در جهت آشتی و الفت میان تفاسیر واعظانه و تفسیر 

  )110 :علمی، اشاره نمود. (همان

، حرالّیقرن ششم هجري، یعنی دوره تفسیر  

ه اي ک دوره اوج غلبه تفسیر واعظانه است به گونه

تفاسیر واعظانه به سبک ثعلبی و واحدي ـ یعنی 

آشتی کرده با مباحث علمی ـ در این  هتفسیر واعظان

 حرالّییابد و تفسیر  سده غلبه نموده و گسترش می

از چنین گرایشی برخوردار است و در آن کوشش 

شده که ضمن تفسیر به ایجاد وحدت میان مسلمانان 

یعه و اهل سنت ي مختلف فقهی و کالمی شهااز فرقه

هاي بین مذاهب با گرایش بپردازد و با نگاه تقریب

تدوین شده است. (ناصري طاهري،  متنوعمختلف 

  )150ش: 1391

  مبانی تفسیري حرالّی - 6

ها، اصول  مبانی تفسیري به آن دسته از پیش فرض

شود  موضوعه و باورهاي اعتقادي یا علمی گفته می

به تفسیر آنها ادن که مفسر با پذیرش و مبنا قرار د

-مینظر ه ) ب28ش: 1390 (مودب، پردازد. قرآن می

آن است که او، فهم قرآن  حرالّیرسد از جمله مبانی 

ي که اهداند به گون را غیر از تفسیر و یا تأویل آن می

از نظر او پرداختن به آراء عقلیه و تفسیر الفاظ مانع 

ل، از وصول به تأویل آیات، و نیز اشتغال به تأوی

فهم واقعی قرآن است.  هیابی به مرتب مانع از راه

) حرالّی، فهم قرآن را از 26 ق:1418، (خیاطی

تأییدات و موهبات الهی و حاصل زهد و تقوي و 

کاربست معارف قرآنی در تمام شئون و امور 

  )24 :داند. (همان می

آن است که او فهم  حرالّیاز جمله مبانی مهم 

ر در اهل بیت  صحیح آیات قرآن را منحص

) به نحوي که در ابتداي 72، 6دانست (أمینی،  می

گوید: همه میتفسیرش نیز بدان تصریح دارد و 

دانند که فهم کتاب خدا میعالمان به تفسیر قرآن 

است و هرکس به  لسالماهعلیمنحصر در دانش علی 

چنین مطلبی جاهل باشد، گمراه شده و از بابی که 

 ه واسطه دانش تفسیري علیخداوند در فهم قرآن ب

گشوده، محروم مانده و همینطور از بابی  لسالماهعلی

از قلوب کنار  هاکه به واسطه ي آن باب، حجاب

با کنار رفتن حتی رود تا به یقین برسد، یقینی که می

، (خیاطیکند، دور مانده است میتغییر ن هاپرده

رسد چنین اعتقادي میکه به نظر  .)26 ق:1418

 أمیرالمؤمنین بارهره به همان حدیث نبوي دراشا

ۀ انا مدین« است که فرمود: لسالماهعلی حضرت علی

بن و علی هستم ؛ من شهر علم »لعلم و علی بابهاا
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ش: 1376 باشد (صدوق،میباب آن ابی طالب 

345(  

او قوانین تفسیر قرآن را ناظر بر علم نحو و ادب 

داند  یمان میدانسته و تأویل قرآن را در گرو کسب ا

اعیان در  هآنرا در برابر تفسیر، همچون مرتب هو مرتب

شمارد. حرالّی عامل راه یافتن به فهم  برابر أخبار می

قرآن را قلبِ بندگان صالح که خداوند آن را شایسته 

- هداند به گون دریافت و فهم قرآن گردانیده است می

 ي که باب فهم قرآن در ازاء سیرورت به اسماء الهیا

ق: 1418، (خیاطیشود.  به روي بندگان مفتوح می

33(  

از نگاه حرالّی، احوال و مراتب نفسانی و معرفتی 

ها منطبق بر اسماء الهیه بوده و  و تفسیري انسان

 هها از قرآن، به فراخور شأن و مرتب مراتب فهم انسان

ایمانی ایشان است. بر این اساس همانطور که کودك 

ت مخاطبات عقالء نیست، به را یاراي فهم و دریاف

هاي قرآنی به أولی األبصار و  همین نسبت خطاب

تر  هایی که هنوز در مرتبت پایین موقنین به فهم آن

آید و همین عدم وقوف بر  اند، نمی (ناس) قرار یافته

مراتب أحوال بهنگام دریافت حقایق قرآنی، از شمار 

أقفال القلوب است که مانع از تدبر و فهم قرآن 

 ) 35 :شود. (همان می

سنّ قلبی  حرالّیدر اصول و باورهاي تفسیري 

به معنی آنکه با خود أنس  اإلنسان از مرتبه هاانسان

یافته و عهد و پیمان پروردگارش را به نسیان سپرده 

قُتل اإلنسان ما «فرماید: میاست آنچنانکه خداوند 

» إنّ األنسان لربه لکنود«) و 17(عبس/» أکفره

و باالتر از آن یعنی  الذین ءآمنو ) تا مرتبه6ر/(تکاث

بلوغ در فهم  (اولین مرحله الذین یِؤمنونه مرتب

و سپس  سنّ المحسنینو  المؤمنون حقّاآیات) و 

که غایت سنّ قلوب است، قابل  الموقنینه مرتب

بندي است. او أدنی مرتبه تقرب براي فهم درجه

داند مینین) (الذین یؤمنون: سن المؤم قرآن را مرحله

به گواهی آنکه حرف نداء (یا) خطاب به الناس/ 

ا، در خطابات قرآنی نشان از اإلنسان و الذین ءآمنو

بعد ایشان از مقام فهم است چرا که تنزالت  مرتبه

خطابی قرآنی به حسب اسماءاهللا و کسانی که أسنان 

ي قرآنی به فراخور سن هاقلب، و تفاوت خطاب

قرآن براي و درك ، باب فهم قلوب را درك نکنند

  )36 :شود. (همانمیآنان باز ن

نزل القرآن الکریم علی «بر اساس حدیث  حرالّی

معانی قرآن را مشتمل بر زجر و أمر و » حرفۀ أسبع

داند میحالل و حرام و محکم و متشابه و امثال 

) و بر این باور است که چنین حدیثی در 85(همان: 

ند صحیح و معتبر باشد تواخصوص معانی قرآن می

  .کندو از آن استفاده می

  گیرينتیجهبحث و  -7

از مفسران مهم غرب اسالمی در قرن ششم  حرالّی

توان میاست که با توجه با تفسیر باقی مانده او 

گفت که روش تفسیري او نخست قرآن به قرآن با 

رویکرد تدبري است و سپس از روایات نبوي و 

و تابعین به تناسب در تفسیر  اقوال برخی از صحابه

او ضمن پرداختن به واژگانی  استفاده  نموده. حرالّی

ند به بیان نکات اخالقی اهکه در آیه به کار رفت

برآمده و از سلوك عرفانی در فهم آیات بهره گرفته 

، به نظر، تربیتی و واعظانه حرالّیو گرایش تفسیري 

و ه تا میان تفاسیر علمی بوده و کوشش نمود

، الفت برقرار نماید. از عبارات تفسیري واعظانه

آید که در خصوص مبانی تفسیر،  چنین برمی حرالّی

باید از میمعتقد است تفسیر قرآن دانشی است که 
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فراگرفت و مراتب موهبتی اهل بیت علیهم السالم 

رسد که آیات را به زیبایی میبه نظر  حرالّی .دارد

با یکدیگر مرتبط ساخته و کنار هم قرار داده، آنها را 

  در مواردي آراي بدیعی ارائه کرده است.
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