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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 5931آبان  2: تاریخ تفسیر سوره حمد                                                   موضوع کلی:     

  5391محرم  25مصادف با:                                                         تقسیم بندی مطالب قرآنموضوع جزئی:      

  2جلسه:                                                                                                                          

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 نکته چهارم

 بندی مطالب قرآن است.قبل از ورود به بحث الزم است تذکر بدهیم دستهکه در ادامه نکات قبلی و ای چهارمین نکته

 ید: مافرمیعرض کردیم امام)ره( مطالب قرآن را به چند دسته تقسیم کرده است، ایشان 

یک دسته از مطالب قرآن دعوت به معرفت اهلل و بیان معارف الهی است، یعنی آنچه که مربوط به ذات و شئون ذات . 1

ت تر اساسماء است و شئون اسماء و صفات، آنچه که در این بخش از سایر مطالب برجستهاست، آنچه که مربوط به 

از نکات محوری قرآن است، نه تنها در قرآن بلکه در  شد، مسئله توحید یکیبامیتوحید ذاتی و اسماء و افعال خدا 

 که اخالقای نقطهحتی در مسئله اخالق، آن روایات هم این چنین است، و این زیر بنای بسیاری از معارف دینی است، 

ئله مس بر آن استوار است و آنای است که اخالق ند، یکی از آنها همین ریشهکمیاسالمی را از سایر مکاتب اخالقی جدا 

های مختلف، چه در مکاتب شرقی و غربی از دیدگاهتوحید است، یعنی شاید بسیاری از مفاهیم اخالقی و مسائل اخالقی 

مهم این است که در اسالم و در معارف دینی لکن مسئله عدل و ظلم، انصاف و احسان، مثل به حسب ظاهر یکسان باشد، 

یکی  به هر حالاینکه چگونه توحید ریشه این امور است نیاز به بحث مفصل دارد، البته ه در توحید دارد، همه اینها ریش

ه به البتمسئله توحید است،  ،های مختلف روی آن تأکید شدهبه مناسبت اً وترین مسائلی که در قرآن مکرراز محوری

نی ید متفاوت است، ادله و براهیها از توحمراتب مختلف، یعنی توحید به تعبیر ایشان یک ظاهر و باطنی دارد و دریافت

 تربرای کسانی که عمیقهم گشا و راهنما است و برای توحید در قرآن اقامه شده است، این ادله هم برای عموم مردم راه

 نند.کمیبه مسئله نگاه 

ادت در عبه نظر قرآن تنها راه تحصیل سمطلب دوم که بسیار مهم است دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر باطن است، . 2

از  شمهذب است، یعنی کسی که روح و قلب دنیا و آخرت و سیر و سلوک الی اهلل و قرب به مقام حق تعالی باطن پاک و

مطالبی  یکی ازپس به سر منزل مقصود برسد  دانتومی، ها و رذائل پاک باشد، و آراسته به فضائل اخالقی باشدآلودگی

ماید: فریمیعنی دعوت به تطهیر نفس و تهذیب باطن، امام)ره(  است، دعوتاین  ،آن تاکید شدهبر که در قرآن بسیار است 

، قصص انبیاء، یمشومییعنی حتی مطالب بعدی که متعرض  ردد،گمیبیشتر مطالب قرآن با واسطه یا بی واسطه به این بر 

یر باطن نند، تطهکمیمقصد را تعقیب یا بیانی که پیرامون قوانین ظاهری شریعت دارند، اینها همه این  های آنهاسرگذشت

 و تهذیب نفس.
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های مختلف مطرح شده و به مناسبت یکی از مطالبی که در قرآن در جاهای مختلفمطلب سوم قصص انبیاء است، . 3

ن د که یک نبی و یک رسولی برای دعوت به دیشومیسرگذشت انبیاء است، یکوقت به قصه انبیاء صرفاً اینگونه نگاه 

های مختلف است، اینکه این انبیاء خودشان چگونه ، ولی این مشتمل بر شعب و شاخهمبعوث شدهفرستاده و و خدا حق 

نیم که بیمیدر داستان حضرت موسی، حضرت عیسی، یا در داستان خود پیامبر آیاتی را اند، توسط خداوند تربیت شده

د که با مردم چگونه باش، در مقابل دهمید وتعلیم دهمیند، به او یاد کمیپیامبر را تربیت چگونه خداوند کند بیان می

خود این یک مسئله مهمی است که ما با نحوه تربیت  ها صبر کن،ناسزاها چه رفتاری داشته باش، در مقابل آزار و اذیت

ربیت نه انبیاء مردم را تدر موضوعات مختلف و قضایایی که اتفاق افتاده آشنا بشویم، اینکه چگوتوسط خداوند انبیاء 

، ندگرفتار شدالهی که سرانجام به عذاب شتند، قوم نوح، قوم ثمود و اقوام دیگر ردند، مردم به هر حال سرسختی داکمی

خود این . مطرح استاند هایی که پیرامون انبیاء در قرآن آمده این نکته که مردم توسط انبیاء چگونه تربیت شدهدر داستان

است، اینها همه برای ما از همان روز تا قیام قیامت سازندگی دارد و مهم است مخصوصاً برای روحانیت که مسئله مهمی 

تبلیغ و ابالغ دین را در خودش فراهم کند و کیفیت هدایت مردم را از انبیاء یاد مقدمات وارث انبیاء است، یعنی اول باید 

ها، ناسزاها و افتراها و استقامت، اینکه خسته نشود، بر در برابر بدیواقعاً این مسئله مهمی است که حال مثالً صبگیرد، 

 شد.ابمیاینکه با چه لسانی و چه رفتاری مردم را به دین جذب کند، اینها همه مسائلی است که از قرآن قابل استفاده 

جا امر آنها در دنیا به ک بتقسم چهارم از مطالب، مطالبی است که پیرامون کفار و مشرکان بیان شده است، اینکه عاق. 4

صدد ها همه در واقع درقضایای فرعون، نمرود، شداد، اصحاب فیل، این سرگذشترسید و چگونه به هالکت رسیدند، 

 اند در انتظار هر کافر و مشرک و ظالمی باشد. تومی هابیان عواقب امر کفار و مشرکان وظالمان است و اینکه این

یعنی آیاتی که متکفل بیان قوانین شریعت است، شاید نزدیک به  هم آیات االحکام است، یک بخشی از مطالب قرآن. 5

در حد بیان کلیات، در قرآن فقط قوانین کلی آداب شرعی و مربوط به آیات االحکام است، آن هم عُشر آیات قرآنی 

، برای توده مردم، برای خواص، استبه راحتی قابل استفاده برای همه مردم بخش ظاهری دین را بیان کرده است، این 

د و در شومیبرای عوام و دعوت به اینها، دعوت به نماز و روزه و جهاد و حج، همه اینها در قرآن به وضوح مشاهده 

 واقع هم برای دنیا و هم برای آخرت است.

د معاد را اثبات شومی، احوال معاد، عالم پس از مرگ و براهینی که با آنها قسم ششم که در قرآن آمده پیرامون معاد. 6

تری دارد و برای عموم فایده دارد، و هم خیلی صریح کرد، آیاتی که متضمن بیان احوال معاد است، اینها هم جنبه عمومی

تی که والم پس از مرگ و اتفاقااشاره به ع بیان شده است، اینگونه نیست که فقط برای یک طبقه خاص بیان شده باشد،

های دشواری است، با اینکه موضوع آن مربوط به همه است، افتد، و البته یک بخشهایی از این آیات بخشبعد از مرگ می

رد، د به آنها دسترسی پیدا کشومیهایی از این آیات به تعبیر امام جز با سلوک برهانی یا نور عرفانی ناما در یک قسمت

 عامه مردم سخت است در مورد حقیقت آنچه که در مورد معاد گفته شده اطالع پیدا کنند. یعنی برای
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 ها آیاتی نازل شده است.آندر قرآن پیرامون اینها مجموع مطالبی است که 

 سرگذشت ،توحید، معاد، احکام، قصص انبیاء، اخالقیات و تهذیب نفسعبارتند از: این مطالب را خالصه کنیم اگر بخواهیم 

 1اند.کفار و مشرکینی که به مخالفت با انبیاء پرداخته

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»تفسیر 

 «بسم اهلل»الف( متعلق 

 احتماالت مختلف

، هم از  در مورد همان دو کلمه اول «بسم اهلل الرحمن الرحیم»این آیه اولین آیه قرآن است، مرسوم این است که در مورد 

گر بخواهیم ا شود.مطالبی مطرح می است «بسم اهلل»نظر ادبی و هم از نظر معنایی که معنا هم البته ناشی از آن تحلیل ادبی 

به عنوان جار و مجرور متعلق به چه چیزی  «بسمِ»بدهیم و اینکه این  «بسم اهلل»در مورد متعلق یک گزارش اجمالی 

، در مورد متعلق این جار و «اهلل»اضافه شده است به جار و مجرور که  «سمبِ»شد، بامیشد شاید ده وجه قابل ذکر بامی

عل آن را فدیگر نند، بعضی دامیاسم مقدم و برخی های زیادی صورت گرفته است، بعضی آن را فعل مقدم مجرور بحث

علق این است که متهای ادبی مثل کشّاف و ... بیان شده نند، آنچه که بیشتر در کتابدامیاسم مؤخر و گروهی نیز مؤخر 

کر کرده ذ «یا أُتلُ قرأُأَ»را  «سمبِ»، مثالً کشّاف متعلق و امثال اینها است «ستعینُأ»یا  «بتدأُأَ»یا  «قرأُأَ»یا  «إقرأ»کلمه 

ت یعنی به اسم خدا قرائ« بسم اهلل إقرء»فعل امر یا حتی است فعل مضارع متکلم وحده که است، یعنی یک فعل مؤخر، 

تداءُ کلّ بسم اهلل اب»اسم مؤخر است، « بسم اهلل»متعلق  :ویدگمیفخر رازی  «.اهلل أتل بسم»کن، یا به اسم خدا تالوت کن

 »یا «أإقر»یا  «إبدأ»یا  «أقرأ»یا  «أبدأُ»را متعلق جار و مجرور قرار داده است، مقدم یا در تفسیر تبیان فعل مقدر « شئ

أبتدأُ لق آن متع، اندگفته بعضیبه هر حال ، بگویید به نام خدا، یا آغاز کنید به نام خدا، یا قرائت کنید به نام خدا، «قولو

شده و  بنده به یک یا دو وجه که شاید کمتر مطرح، «أستعینُ بسم اهلل»یا « أبتدأُ بسم اهلل»اند أستعینُ، است، برخی گفته

م، چون آنچه که در کتابهای ادبی مطرح دهمیاند، را یک مقداری توضیح مد اشاره کردهامام)ره( هم در تفسیر سوره ح

 ای برای شما ندارد.ی تازهاید و نکتهشده حتماً اینها را خوانده

 تر در مورد متعلق بسم اهللسه احتمال مهم

، یک «أسم علی نفسی سمة من سماة اهلل»به عنوان فعل مقدم باشد، به این معنا که « أسمُ» متعلق به ک احتمال اینکه ی.1

عنا به چه م «بسم اهلل»د شومیروایتی هم از امام رضا)ع( در این رابطه وارد شده که از امام رضا)ع( سوال شد اینکه گفته 

ذارم و آن عبادت گمیای از سمات خدا را است که من بر خود سِمهه این معنا ب «بسم اهلل»ماید: فرمیاست؟ امام رضا)ع( 

نیم، و اخری، به عنوان چیزی که از مقوله کمیاست، اسم تارة ما به آن به عنوان یک چیزی که از مقوله الفاظ است نگاه 

قع نشانه و دال بر ذات در وامعنای نشانه باشد، به اسم اگر  .که بعداً درباره آن توضیح خواهم داد اعیان خارجی است

ای است از آن ذات، برای اینکه با این ذارند حسین یا علی یا تقی، این در واقع یک نشانهگمیاست، اسم یک بچه را که 

                                                           
 .181تا  181. آداب الصالة، ص 1



11 
 

ات أسم سمة من سم» مایند: فرمیند به آن ذات، این اسم به معنای نشانه است، اینکه امام رضا)ع( اینجا شومیاسم منتقل 

ماید: آن نشانه هم عبودیت است، یعنی در فرمیذارم، بعد در ادامه هم گمیهای خدا ای از نشانهبرخودم نشانهمن « اهلل

ی أسم علی نفس»هد بگوید، خوامیواقع مضمون سوره حمد که اظهار بندگی در مقابل خدا است، یعنی کأنّ با بسم اهلل 

هد بشود، بسم خوامیذارم، وقتی وارد در نماز مثال گمیای انهخودم یک نش، من بر «سمات اهلل و هی العبودیة سمة من

  .از عبودیتذارم که عبارت است گمیهای خدا ای از نشانهوید من بر خودم نشانهگمیند، خوامیاهلل را که 

خودم یک  رنم بکمیگذاری است به معنای اینکه من نشانه «أسم»متعلق به فعل مقدم یعنی  «بسم»پس یک احتمال اینکه 

 های خدا را.ای از نشانهنشانه

ه ، بسم جار و مجرور است که متعلق ب«ببسم اهلل الوجود ظهر » باشد «ظَهَرَ»یک احتمال دیگر اینکه متعلق بسم اهلل، . 2

ت قوجود با اسم خدا آشکار شد، آنو .یعنی وجود با بسم اهلل ظاهر شد «ظهر الوجود ببسم اهلل الرحمن الرحیم»ظهر است، 

ین عانیم از مقوله الفاظ بدانیم، در اینجا اسم دیگر به معنای تومیدیگر نرا شد؟ این اسم بامیاسم در اینجا به چه معنا 

خارجی است، از مقوله اعیان خارجی است، وجود با اسم خدا آغاز شد یعنی وجود با همین موجودات و با اعیان خارجی 

شد، نه فقط موجود خاصی، هرچه که بامیظاهر شد، اسم در واقع طبق این احتمال به معنای همه اعیان و همه موجودات 

مه اسم خدا هستند، چون اصالً تجلی خدا به این وجودات بوده و همه رنگ وجود آن را پوشانده، از ابتدا تا انتها ه

شد، که موجودات به معنای عام در واقع مظهر بامیتری تر و عمیقد، این یک معنای دقیقشومیوجودات عالم أسماء اهلل 

از تجلیات خدا  از مظاهر الهی است، هر وجودی یک ظهوریمظهری تجلی مشیّت الهی هستند و هر اسمی در واقع یک 

ید وگمینیم چه آنچه که در عوالم باالتر است، هم اینها اسم خدا هستند، وقتی بیمیشد، چه آنچه که در عالم ماده بامی

در اینجا بسم اهلل متعلق به ظهر است و معنای آن هم این است که اصال عالم وجود « ظهر الوجود ببسم اهلل الرحمن الرحیم»

خواهیم گفت که این رحمن و رحیم صفت اسم است یا بعد) دند خداوندی که رحمن و رحیم است.ظاهر شبا موجودات، 

 «ظهر»این هم یک احتمال که اساساً متعلق بسم به عنوان جار و مجرور اهلل(،متعلق باسم اهلل است یا متعلق به صفت اهلل، 

 باشد.

و به نوعی با بعضی از احتماالت قبلی هم قابل جمع ها امام)ره( فرموده یگری که اهل معرفت و به تبع آنیک احتمال د. 3

ونه نیست اینگیعنی است این است که اصال متعلق بسم هیچکدام از اینها نیست، متعلق بسم در هر سوره همان سوره است، 

ور مطرح سسئله فقط در مورد قرآن یک متعلق بیان کنیم، این م در همه سوربرای بسم اهلل الرحمن الرحیم  بتوانیمکه ما 

وید، در مورد هر قولی و فعلی متعلق آن در واقع همان قولی یا گمیهرجایی که کسی بسم اهلل الرحمن الرحیم  نیست بلکه

 د.دهمیهمان فعلی است که انجام 

 «بسم»متعلقات متفاوتی دارد، مثالً در سوره حمد متعلق  لذا بسم اهلل الرحمن الرحیم در هر سوره متعلق خاصی داردپس 

یمومیت اسم اهلل است به این معنا که هد بگوید حمد خدا، حمد ثناجویان و حامدان همه به قخوامیشد، یعنی بامیحمد 
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 ن به قیمومیتهد بگوید ایخوامیند خدا را، این در واقع کمیند خدا را، ستایش کمیند خدا را، ثنا کمیاگر کسی حمد 

ین ، ا«هللالحمد»، «بسم اهلل الرحمن الرحیم»وید گمیاسم خدا است، چون همه ذرات وجود تعیّن اسم اهلل است وقتی که 

شد، دیگر در اینجا مسئله أبتدأُ، أستعینُ و... بامی، به اسم خدا، حمد برای خدا «الحمدهلل، بسم اهلل»وید گمیدر واقع کأنّ 

تر قیقشد، این یک نگاه دبامیهم ظهور وجود و تر نگاه کنیم در آن استعانت و ابتداء اگر با نظر دقیقمطرح نیست، هرچند 

های قرآن متفاوت بگیریم، در سوره تری است که ما متعلق جار و مجرور را در بسم اهلل در هر سوره از سورهو عمیق

تر آن نه فقط حمد، چون سوره حمد در واقع معنای عاموییم متعلق آن حمد است یا اساساً عبودیت است، به گمیحمد 

 شد.بایمهد بگوید عبودیت ما، به اسم خدا خوامییک نوع اظهار عبودیت است، یک نوع عبودیت و بندگی است، در واقع 

است، و معنای آن راهم عرض  همان سوره است، یعنی متعلق به همان سوره هر سوره متعلق بسم اهلل درپس در قرآن 

سوره  که از، یا متعلق به عبودیت است، ن جار و مجرور متعلق به حمد استبه عنوادر سوره حمد مثالً بسم اهلل که کردم 

مومیت د یعنی اسم خدا در واقع قیشومید، به اسم اهلل محقق شومید یعنی به اسم اهلل این عبودیت محقق شومیحمد استفاده 

د و اینکه در مقدمه هر فعل و قولی به شومیبه اسم خداست که عبادت  یرد،گمیدارد، به اسم خدا است که حمد صورت 

به  هد از من صادر شودخوامیما گفته شده بسم اهلل بگوییم این در واقع برای یادآوری این مطلب است که این قولی که 

شد، یعنی همین کار من، همین بامیهد از من صادر شود به قیمومیت اسم خدا خوامی، این فعلی که استقیمومیت خدا 

و به قیمومیت او ای از تجلیات حق تعالی فعل من، همین رفت و آمد من، کتاب باز کردن و خواندن من، اینها همه جلوه

قول و فعلی مستحب است بگوییم بسم اهلل الرحمن الرحیم،  اگر ما ابتدای هرشد، بامیاینها همه اسم خدا  گیرد.صورت می

د خودش یکی از تجلیات خداون هیم انجام دهیمخوامیبیاد بیاوریم و بدانیم همین کاری که  این است که این در واقع برای

اینکه اسم اهلل همه عالم وجود است اینگونه نیست که ای در اینجا وجود دارد، منتهی یک نکتههاست است و او قیوم آن

د منتهی های خدا هستنشد از حیث مرتبه یکسان باشد، اینها جلوهبامیمثالً این سنگریزه با انسان و با کسی که ولی خدا 

 .هر کدام به حسب استعداد خودشان

 خالصه بحث

ر و تگفته شده سه احتمال مهممتعلَّق بسم اهلل از میان آن چه برای آنچه که اجماالً در این جلسه گفته شد، این بود که 

این است که بسم اهلل در هر سوره متعلق به آن سوره است و در حمد متعلق  از جمله امامفت نظر اهل معر تر استبرجسته

 اند ندارد.و البته این احتمال منافاتی با آنچه که ادبا گفته به حمد است و معنایش آن است که عرض کردم

ه آن احتمالی که ارجح است و مرحوم عالم ولی علق بسم اهلل احتماالت مختلفی گفته شدمورد بسم اهلل و مت اجماالً درپس 

 پذیرفته این است که متعلق آن در هر سوره متفاوت است.  1ابن عربیبه تبع هم اشاره به آن دارد و امام )ره( هم آن را 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                      .نیمکمیشاءاهلل جلسه بعد عرض شد که انبامیر اینجا ای دحال یک نکته
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