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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5331آبان3 :تاریخ             تفسیر سوره حمد                                          موضوع کلی:     

  5331محرم22 مصادف با:                        بحث درباره اسم -متعلق بسم اهلل در سوره حمد موضوع جزئی:      

  3جلسه:                                                                                                                           

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

دیروز در مورد متعلق بسم اهلل مطالبی عرض کردیم، محصل مطالب جلسه دیروز این « بسم اهلل الرحمن الرحیم»در مورد 

متعلق بسم اهلل ذکر شده است، شاید متجاوز از ده وجه ذکر شده است، ولی در بین این وجوه وجوه مختلفی برای بود که 

 که ما بیشتر آن سه احتمال را تبیین کردیم.تر بود تر و مهمسه وجه و سه احتمال برجسته

 «أسم ببسم اهلل الرحمن الرحیم سمة من سمات اهلل».، مقدماًباشد« أسم»اینکه متعلق جار و مجرور فعل ( 5

 «.ظهر الوجود ببسم اهلل الرحمن الرحیم» باشد.« ظهر»اینکه متعلقش فعل  ( 2

ای متناسب با غرضی که در آن سوره تعقیب عنی در هر سورهها مختلف باشد. یاینکه متعلق آن به حسب سوره ( 3

در سوره حمد با توجه به غرضی که در سوره حمد « اهلل بِسم»د، ما متعلق تعریف کنیم، بر این اساس متعلق شومی

 شد، یا عبودیت.بامید، حمد شومیتعقیب 

 در سوره حمد« بسم اهلل»متعلق 

البته این نکته هم اینجا الزم است توجه شود که این بسم اهلل که در اول سوره حمد آمده هم آغاز قران است و هم آغاز 

ند به یک معنا کل قرآن باشد و به یک معنا خود توامیسوره حمد است، بر این اساس متعلق بسم اهلل در اول سوره حمد 

 ت.تعقیب شده اسمضمون و غرضی که در سوره حمد 

قبالً هم گفتیم از این جهت کل قرآن دارای یک ند، کمیکل کتاب و قرآن یک غرض واحد را تعقیب  :توضیح ذلک

ذلک الکتاب الریب فیه هدی »وحدت است، کالم خدا از اول تا آخر به غرض هدایت بندگان نازل شده است، 

اب خدا را سراسر نور و به عنوان یک دلیل روشن که ، کت1«من اهلل نور و کتاب مبین یهدی باهللقد جاءکم »،یا «للمتقین

 ، معرفی کرده است.اهد هدایت کندخومیخداوند به وسیله آن بندگانش را 

شد، یعنی ند متعلق به مضمون کل قرآن باتوامیبه این اعتبار، بسم اهلل اول قرآن و اول سوره حمد در واقع به نوعی 

یعنی مسئله هدایت متعلق این بسم اهلل باشد، حتی اگر ما متعلق را مثالً إبتدا د، شومیتعقیب  غرضی که در کل قرآن

  پیدا کند. جریانتواند مین فرض در همه آنها هم ای بدانیم یا إستعانت بدانیم
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قهراً غرض خاص این سوره هم مد نظر است، نظر حق و مقتضای شد، بامیبه اعتبار اینکه بسم اهلل اول سوره حمد و 

که سوره حمد عالوه بر اینکه آن غرض کلی قرآن و مجموع کالم خدا که هدایت است در  از آنجااین است که  تحقیق

ی نظرشان این است که د، مرحوم عالمه طباطبایشومیآن است، یک غرض خاصی هم در این سوره به خصوص تعقیب 

وحدتی بر آن حاکم است، که بیشتر از ، یعنی کل کالم خدا قهراً یک کلی دارد و یک وحدت جزئیقرآن یک وحدت 

هم ایشان معتقد هستند که جداگانه وحدتی دارند، یعنی در سور  د، اما خودشومیناحیه هدایتی است که در قرآن تعقیب 

آیات هر سوره یک وحدتی حاکم است، این وحدت نه به لحاظ بعضی آیات است، و نه حتی بین دو سوره، هر سوره 

طوری که قرآن یک وحدت کلی با هم متفاوت و مختلف هستند، لذا همان سور دارد، و اغراضیک وحدت جداگانه 

ای هم برای خودش یک وحدتی دارد، جدای د، هر سورهشومیدارد و یک غرض کلی در آیات متصور است و تعقیب 

سوره حمد، حمد . لذا چون غرض در دشومیاز سوره دیگر و غرض خاصی که بواسطه همین غرض آن وحدت تصویر 

نیم که منظور حمد مطلق است کمیکه برسیم راجع به حمد صحبت « الحمدهلل»حال در وقت خودش به کلمه )شد، بامی

د حمد است و به شومی. ولی عمده این است که در سوره حمد غرضی که تعقیب همه حامدان و ثناگویان( یا حمد

  .در اینجا حمد قرار گرفته است« اهلل بِسمِ»ا متعلق واسطه همین یک وحدتی بر سوره حمد حاکم است، لذ

یعنی نیم یا اسم یا فعل هدایت قرار دهیم، توامیرا به اعتبار اینکه آغاز قرآن است در سوره حمد بسم اهلل متعلق پس ما 

را خصوص حمد قرار دهیم یا هر دو را نیم متعلق آن توامید، یا شومیمتعلق به آن غرضی است که در کل قرآن تعقیب 

 شد.بامی، حمد خدا به اسم خدا «بسم اهلل الحمدهلل»به اعتبار اینکه ابتدای سوره حمد قرار گرفته بگوییم و 

تعقیب  سور غرضی که در در بین این احتماالت ما این احتمال بیشتر بنظرمان تناسب دارد که به تناسبعلی ای حال، 

  .کنیم تبیینآن متعلق  د برایشومی

ای که راجع به متعلق بسم اهلل، عرض کردیم منافاتی ندارد بین اینکه ما متعلق جار و مجرور را در هر این نکتهالبته 

ای به حسب غرض آن سوره بدانیم و بین آنچه که معروف و مشهور است، مثل إبتدا و إستعانت، مثالً کثیری از سوره

نند، یا فعل یا اسم آن، این هیچ منافاتی دامینند، یا فعالً یا اسماً، یا أستعین دامیاهل ادب اینجا جار و مجرور را إبتداء 

بالمطابقه این که ویم از یک لفظ دو معنا اراده کنیم، گمیتفاوت بدانیم، یعنی نم مختلفسور با این ندارد که متعلق را در 

وید: به اسم گمیرا کشف کنیم، مثالً کسی که آن نیم توامیبالمالزمه بلکه وییم بر همه آنها داللت دارد، گمیمتعلقی که 

وید: به اسم خدا حمد برای خدا گمیه خدا حمد برای خدا است، شاید بالمالزمه استعانت هم در دل آن باشد ،کسی ک

نیم تصویر کنیم که بالمطابقه توامیی إبتداء هم در آن باشد ،یعنی یک متعلقی را برای بسم اهلل الزمه مسئلهاست شاید بالم

بین إبتداء اند، مثالً مرحوم عالمه در دوران امر متعلقاتی که دیگران گفتهشود و بااللتزام  فهمیدههمین که ما گفتیم از آن 

وید إبتداء بهتر از إستعانه است و به همان معنای آغاز، یعنی بنام تو گمیو  ددهمیو إستعانه، ایشان إبتداء را ترجیح 

نم و آغاز هر کاری که با نام خدا باشد این ثمرات را دارد کمینم، به نام خدایی که رحمان و رحیم است آغاز کمیآغاز 
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این یک  بتر است،شود أو این یک روش عرفی وعقالیی است، روایت هم داریم که هر کاری بدون بسم اهلل شروع 

، هرچند ایشان إبتداء را نسبت به نندکمیمعنای قابل فهم برای مردم هم هست، یا بعضی مثالً روی إستعانت تأکید 

به صراحت « یاک نعبد وایاک نستعینإ»ون در آیه چ که حوم عالمه این استاستدالل مر دهد.میإستعانه ترجیح 

تکرار است. لذا ایشان این « أستعین باسم اهلل» اینکه در اینجا هم بخواهد مطرح شود، یعنیاستعانت مطرح شده است، 

 ند.کمیرا به عنوان متعلق ذکر ابتدا 

نه همه تر با این قابل جمع است، مهماین وجهی که برای متعلق گفته شد، بعضی از وجوه  درسمیعلی ای حال به نظر 

، ولی عمده این است «أقرأُ»یا ،، امر به قرائت و امر به تالوت«أتل»ویندگمی، بعضی «إقراء»ویندگمیبعضی وجوه چون 

 تری است قابل جمع است.که این وجه با وجوهی مثل إبتداء و استعانت که تقریباً وجوه مهم

 «اسم»بحث درباره

 و دو معنا دارد:اسم دو اصطالح 

به معنای نشانه و « ةسِمَ»د، یا مشتق از شومیاز مقوله الفاظ اسم ند، طبق این احتمال کمیلفظی که داللت بر مسمی  ( 5

به معنای بلندی و ارتفاع و « وسمُ»یا از ذاشتند، گمیعالمت و داغ است، داغی که روی پوست حیوانات برای شناسایی 

یریم، این اسامی که برای گمیند در نظر کمیرفعت، به هر حال تارة اسم را ما به عنوان لفظ که بر مسمی داللت 

اند که اصالً این اسامی را برای این گذاشته ،این است که داللت کند بر آن ذاتد برای شومیاشخاص و ذوات گذاشته 

 دال بر ذوات باشند.

د، گاهی اوصاف شومیاند ذات همیشه با اسامی شناخته نتری هم دارد چون دیدهتر و وسیعاسم یک معنای عمیق ( 2

شناسیم، یکوقت این شخص اوصافی دارد که به اسم زید میند بر ذوات، مثالً این آقایی که فرزند فالنی است کمیداللت 

دارد که و هنری نیم، یک وصف یا فنی دامیمثالً یک عالم است، اسم مصطلح او را ن د،شومیبا این اوصاف شناخته 

اسم دیگر از مقوله این د، شومیند اسم کمیبه عنوان اینکه داللت بر مسمی  شد، در اینجا این وصفبامیمعرف ذات او 

به عنوان یک عالم یا یک دانشمند ا او رما و  شناسدلفظ نیست، آن خصوصیات و اوصافی است که این ذات را به ما می

علت اینکه به این اوصافی که معرف  .شدبامی، این دیگر از اعیان خارجی است و لفظ نشناسیمیا یک خوانده و ... می

ند کمیشناساند و داللت به ما میاوصاف ذوات هستند هم اسم گفته شده، به این جهت است که آن ذات را بلحاظ این 

 بر ذات.

اسم از مقوله طوریکه اسم دو اصطالح دارد، یکجا از مقوله لفظ است و درجای دیگر از مقوله اعیان خارجی، همانپس 

د، لذا یک پله باالتر شومیند ، اسم از اعیان خارجی هم موجب تمایز ذوات از یکدیگر کمیذوات را از هم متمایز لفظ، 

بر ذات است، این صفت به ذات نزدیکتر ذات است، و اسمی که  بر دالرفتند و دیدند که فی الواقع از بین صفتی که 

گفتند، چون صفت بدون واسطه بر ذات داللت  «اسم االسم»است، لذا به این گفتند اسم، و به آن اسم از مقوله لفظ 
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از این که  وییم عالم است، وصف علم و دانش، داللتش بر ذات بی واسطه است، لذا بهگمی، یعنی کسی که مثالً ندکمی

واسطه این وصف داللت بر به ، اما آن که از مقوله لفظ است چون انداسم گفتهاست،  مقوله غیر لفظ و اعیان خارجی

 اند.گفته «اسم االسم»ند به آن کمیذات 

 از این دو را باید در نظر بگیریم؟ کیمحال ما در تفسیر کدابه هر 

اسم را به همان معنای اول یعنی لفظ دال بر مسمی و معنا و ذات تفسیر در اینجا دو نگاه بین مفسرین است، عده زیادی 

نیم، شاید کثیری از مفسرین نگاهشان راجع به کمییک اسم است و ما به اسم اهلل آغاز  «اهلل»ویند: گمیاند، یعنی کرده

م در بسم اهلل را از مقوله اعیان نند، اسدامیای اسم را از مقوله لفظ ناسم همین اسم از مقوله الفاظ است، اما یک عده

در واقع منظور  (کمالوییم اسم است برای ذات مستجمع جمیع صفات گمیخود این لفظ اهلل که )یعنی این اسم، نند، دامی

اند، اعیان یعنی وجودات، یعنی همه وجودات عالم، همه اعیان، هرچه که معرف اعیانی هستند که اضافه به آن ذات شده

 نا است.است، از جمادات و حیوانات و نباتات و عالم ماده و مجردات و...، اسم طبق اصطالح دوم به این معذات خد

که این اسم معتقدند نوعاً هم شد. بامیآغاز کالم خدا این دو دیدگاه در مورد اسم در بسم اهلل وجود دارد، به لحاظ اینکه 

اند، نام، لفظی که داللت بر که در کتابهای لغت معنا کردهاست معنایی  همان بهاز مقوله لفظ است. این اسم از مقوله لفظ 

 و در مورد خداوند مثالً اهلل است.ند، که در مورد انسانها اسامی معلومی است کمیذات 

 بحث جلسه آینده

شاءاهلل جلسه نإ را دشومیبیان شد، و آنوقت تناسب آن چگونه تفسیر بامیمعنا چه به دوم را بگیریم اصطالح اما اگر 

 .نیمکمیبعد عرض 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


