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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5931آبان4 :تاریخ    تفسیر سوره حمد                                           موضوع کلی:     

  5491محرم 39 مصادف با:                                                  بحث درباره اسم    ادامه موضوع جزئی:      

  4 جلسه:                                                                                                                    

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

بحث درباره کلمه اسم در بسم اهلل بود، عرض کردیم در مورد اسم دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه این اسم به معنای 

لفظ دال بر مسمی باشد، در این صورت از مقوله الفاظ است، دوم اینکه به معنای وصفی که معرف ذات است و داللت بر 

 نیست.ند، در این صورت دیگر از مقوله لفظ کمیذات 

 «اسم»ادامه بحث در مورد 

 توضیح احتمال دوم

های انهای بدانیم از نشاسم را در واقع یک حقیقتی و نشانهما اسم را به معنای لفظ نگیریم و  دوم اینکه اگراحتمال در مورد 

، در عین لفظ نباشدیکی اینکه  صورت دو ویژگی باید در اسم اهلل باشد،این در خدا به اعتبار اینکه دال بر ذات خداست، 

ای هند داشته باشد همه موجودات عالم هستند، اینها هم نشانهتوامیحال دال بر ذات هم باشد، چیزی که این خصوصیت را 

های ذات اقدس الهی، ما به ذات دسترسی نداریم و قابل درک برای انسان نیست، خدا هستند، چون اسم اهلل یعنی عالمت

ذات دسترسی پیدا کند، وقتی دسترسی به کنه ذات  انسان است که بتواند به ذات و کنه معرفتفوق تصور و فوق حد 

 نند خدا را به ما بشناسانند.توامیهای خدا هستند که ممکن نیست پس أسماء و نشانه

إقرأ »یهآ ها قابل فهم و درک نیست ولی برای پیامبر هست، در تفسیراند که ذات خدا برای انسانلبته اینجا بعضی گفتها

ینکه اند که این برای تعلیم غیر است، نه ا، گفتهقرائت کن به اسم پروردگارت :مایدفرمیکه خداوند به پیامبر  1«سم ربکاب

 برای این باشد که خود پیامبر هم به ذات دسترسی ندارد، و إال خود پیامبر به همه ابعاد و زوایا و اوصاف و أسماء خداوند

ن حرف درستی نیست، ذات خدا حتی برای خود پیامبر هم قابل درک نیست، شاهد آن هم همین ایلکن ، 2احاطه دارد

این معلوم از ، 3«مَعْرِف تِکَ حَق َّ عَر فْناکَ ما وَ عِبادَتِکَ حَق َّ عَبَدْناک ما »روایتی است که از پیامبر نقل شده است که فرمود: 

، «لقإقرأ بسم ربک الذی خ»د که خود پیامبر هم به کنه ذات باری تعالی دسترسی ندارد، لذا اینکه ما بگوییم آیهشومی

ما چون ماید برای اینکه به دیگران یاد بدهد که شفرمیبرای تعلیم دیگران است، یعنی در حقیقت خداوند به پیامبر اینگونه 

م یکسان است، و اساساً اسما سوی اهلل در ، این این طور نیستت کنید، به ذات دسترسی ندارید پس باید به اسم قرائ
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متخلل شده است بین باء و اهلل به همین جهت، نگفته باهلل، فرموده بسم اهلل چون ذات اهلل اصالً قابل درک و فهم نیست، لذا 

ین را از مقوله الفاظ ندانستیم معنایش ا نشانه خدا واسطه قرار گرفته، چیزی که بتواند خدا را به ما بشناساند، اگر ما اسم

ند، آنوقت در اینجا دو تحلیل برای نشانه بودن شومیاست که وجود و همه موجودات این عالم عالمت و نشانه خدا 

 د ارائه داد.شومیموجودات خارجی به معنای عام نسبت به خداوند 
 تحلیل اول

ممکنات، از اول تا آخر از این جهت نشانه خدا هستند که ممکن همه و یک بیان این است که بگوییم موجودات عالم 

اتی ذ، اینها باید منتهی بشوند به یک مبدأی که وجود او «البد له إلی أن ینتهی إلی موجود بالذات»ر ممکنی هستند و ه

داست، به این چه مجرد چه مادی، نشانه خشد و به عبارت دیگر واجب الوجود است، پس هر موجودی در این عالم بامی

د که شومیاعتبار که خداوند علت همه اینها است، مبدأ همه این موجودات است و اگر مبدأ همه این موجودات شد معلوم 

 همه این موجودات نشانه خدا هستند.
 تحلیل دوم

نا که خدا مبدأ اینها تر از این هم وجود دارد که ما در اینجا اساساً وجودات عالم را نشانه خدا به این معیک تحلیل عمیق

ناچاراً مجمل ، نند و به آن ملتزم هستندکمیآن را تعقیب  تاست نبینیم، این بیان یک بیان عرفانی است که بیشتر اهل معرف

  :نیمکمیعرض 

کمالی در او نباشد یا یک کمالی به  شد، و اگر یکبامیذات خداوند واجد جمیع کماالت در حد نامحدود و غیر متناهی 

ند به ممکن، هر نوع حد که برای یک وجود تصویر شود آن را از وجود کمیصورت غیر متناهی در او نباشد، این تنزل 

ند به وجود متناهی که ممکن است، بنابر این اگر بخواهد وجود خداوند غیر متناهی باشد به این معنا کمیهی تبدیل االیتن

در هیچ وجهی از وجوه و صفتی از صفات در او نباشد باید بگوییم همه کماالت در آن وجود به نحو مطلق حدی که هیچ 

ثابت است، علم نامحدود، قدرت نامحدود، زیبایی نامحدود، هرچه که شما از کماالت و صفات کمالیه تصور کنید به نحو 

الت در آن به صورت نامحدود است، وقتی وجوداتی از او نامحدود در آن ذات وجود دارد، حال این وجودی که همه کما

او وجودی، موجودی، با واسطه یا بی واسطه از د شومیند قهراً آن وجودات هم واجد این کماالت هستند، نشومیناشی 

ر آنها دصادر شود و این کماالت را نداشته باشد، البته به واسطه محدودیت این موجودات قطعاً مراتب ضعیف این کماالت 

منتهی در حد یک د همه آن کماالت را دارد، شومیاست، آن صادر اول، اسم اعظم، یا عقل اول، که از خداوند صادر 

موجود ممکن، باالترین موجود این عالم که آن صادر اول است، عقل اول، یا حقیقت محمدیه، یعنی آن حقیقت نبی مکرم 

طور تری از مرتبه خود ذات اقدس الهی است، همینت در یک مرتبه ناق کماالاسالم، همه کماالت را دارد، منتهی آن 

ین مرتبه وجود ترها ضعیفترین نقطه عالم وجود که قوه است، قوهمراتب وجود را در نظر بگیرید، تا بیایید به پایینسایر 

وییم این کماالت گمیست، وقتی ها هم این کماالت ههستند، چون لبا لب عدم هستند، مرز وجود وعدم هستند، در آن قوه
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ن اینها اسم اهلل هستند به این بیابیابان،  را دارند یعنی اینها همه در واقع اسم اهلل هستند، یعنی من و شما، کوه و درخت و

  پایین و در حد ظرفیت خود واجد هستند. که کمالی از کماالت یا آن کماالت را در یک حد بسیار

اینها همه  اول است، در تحلیل اول، این موجودات، من و شما، درخت و کوه و سنگریزه و ...این تحلیل غیر از تحلیل 

اند، یعنی این حاکی از این است که یک وجود مطلقی است که او اینها را به نشانه یک مبدأی هستند که از او پدید آمده

ن مبدأ نیست که این معلول یک علت است، آنچه طبق این بیان مسئله، مسئله حکایت و نشانه از آولی وجود آورده است، 

ای که دارد همان هست فقط این است که این موجود صرفاً به عنوان یک موجود در این عالم با توجه به حد و اندازه

خود  حتی د، منتهی در حد خودش،شومیشد اسم اهلل کماالت را دارد، هرچیزی که کمالی از کماالت خداوند را داشته با

ی یک د اسم اهلل است، یعنشومید اسم اهلل است، هر حرکتی و فعلی و قولی که از ما صادر زنمیتپش قلب و نبض که این 

 ای از کماالت خداوند است.جلوه

 نتیجه

 ها که لفظی است که دال بر ذاتمثل اسم انسان ،اسم اهلل یا اسم در اینجا یک لفظ است و از مقوله لفظ استدر به هر حال 

وقتی  فظ نباشد،در اینجا هم اهلل یک لفظی است که دال بر ذات خداوند است، و یک احتمال اینکه این اسم از مقوله لاست 

هم تارة به این است که همه موجودات در این عالم به اعتبار  مة اهلل، سمة اهلل، و عالمت و سمةوییم اسم اهلل أی عالگمی

ستند یا اصالً نه، باالتر بگوییم کماالتی که در خداوند هست به نحو ناق  و در نشانه او هاینکه مبدأ آنها خداوند است 

نشانه کمال مطلق ند، پیغمبر شومیحد ممکنات در همه این موجودات وجود دارد و به این اعتبار اینها نشانه کمال مطلق 

عالم ممکنات است، سنگریزه هم واجد  ترین موجود درترین و کاملاست به عنوان اینکه حقیقت محمدیه باالترین و جامع

: کسی که طالب قدرت است بدون مودندفرمیکماالتی است در حد خودش و نشانه اهلل، به همین دلیل است که امام)ره( 

بال قدرت ند و دنکمیپرستد، کسی که دیکتاتوری پرستد، کسی که پول و زیبایی را میاینکه خودش بفهمند خدا را می

 .ن اینکه بفهمد بدنبال خدا هست، چون خدا قدرت مطلق استمطلق است، بدو

 تصویر یک قدر جامع در اسم مشتق از سمو و مشتق از سمة

در اینجا یک نکته در مورد اسم عرض کنیم که، چه تحلیل اول را بپذیریم و چه تحلیل دوم، چه اسم را از مقوله لفظ 

حذف شده و « ووا»و بوده « وسم»که اصل آن « ةسم»ماده اسم از بدانیم و چه از مقوله اعیان خارجی، ریشه اسم و 

ز ا، یعنی ما چه اسم از مقوله لفظ را بگوییم این یک نشانه است، است شده است، به معنای نشانه و عالمت« ة»تبدیل به

و  «سمة»باز هم این  ذات، زید نشانه ذات زید است، اسم اهلل هم نشانه ذات اهلل است، چه از مقوله اعیان خارجی بگیریم،

به معنای علو و ارتفاع و بلندی است، باز هم مسئله خیلی « سمو»نشانه بودن در جای محفوظ است، اگر بگوییم اسم از 

 ند، کمیتغییر ن
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ز بدانیم و چه ا سمةاند ما چه اسم را از ریشه ، گفتهانددرست کرده سمةبعضی آمده یک قدر جامعی هم بین سمو و لکن 

هور ند این در حقیقت یک ظکمیلو پیدا شد، یعنی کسی که عُبامیریشه سمو اینها یک قدر جامعی دارند که بروز و ظهور 

د، این هم یک شومید و عالمت شومیو بروزی دارد، سمو به معنای رفعت این یک بروز و ظهوری دارد، چیزی که نشانه 

است و اسم در حالی که مشتق از سمو است یک چیز  سمةاسم، در حالی که مشتق از  بروز و ظهوری دارد، قدر جامع

د و هر دو مستلزم معنای ظهور و بروز شومیاست، و آن هم یک معنایی است که در حقیقت از آن ظهور و بروز استفاده 

د، اگر شبامیهور و بروزی از خدا وییم اسم اهلل چه ریشه آن را نشانه و عالمت بدانیم ظگمیهستند، بر این اساس وقتی 

 بدانیم باز هم یک ظهور و بروزی از خداست.هم علو و بلندی و رفعت 

و اهلل کلمه  ن باءای که عرض شد، علت اینکه بینداریم، فقط همان نکتهدر مورد اسم دیگر مطلب قابل ذکر دیگری تقریباً 

وییم بسم اهلل، الحمدهلل، برای این است که ذات گمیرجی، اگر چه این اسم را لفظ بدانیم و چه عین خا، اسم متخلل شده

اقدس الهی اصالً قابل درک و فهم نیست و ناچاریم به واسطه یک نشانه، یک چیزی که بروز وظهور اهلل است، یا اسم اهلل 

ی واجد برخی واجب الوجود هستند، یا به نوعو لفظ و یا همین موجوداتی که نشانه خدا هستند و حاکی از مبدئیت 

 علت تخلل این است. او را بشناسیم و کماالت آن کمال مطلق هستند،

 شود؟گاه چگونه معنا میبدانیم آناگر اسم را به این بنا بگیریم و متعلق آن را حمد  سوال:

، الحمدهلل، اهللاین یک متعلق هم دارد که حمد است، بسم باء سببیت است، « باء»وییم بسم اهلل، این گمیهم وقتی  استاد:

 شد. بامیها حمد برای خدا حال اگر اسم را به معنای اعیان خارجیه بگیریم، به سبب این

یرد، گمیهد بگوید: به سبب این موجودات حمد برای خدا صورت خوامیاینجا بسم اهلل الرحمن الرحیم در اول سوره حمد 

سم اهلل ویند، طبق این احتمال معنای بگمیخداوند را  یعنی همه این موجودات حامد هستند، همه این موجودات حمد

ترین مرتبه ممکن تا أدنی مرحله ممکن حمد برای د، یعنی به سبب همه این موجودات از عالیشومیالرحمن الرحیم این 

صدر من »ویم خدایی که همه عالم گمینم و کمیخداست، یعنی اول سوره حمد و اول نماز و اول قرآن با خدا گفتگو 

 نند.کمیحمد او را  «الممکنات إلی ذیلها

ا باشد ی سمةند که ریشه آن کمیرة االستعمال حذف شده و فرق ن، لکثی وصل استی إسم، همزهنکته آخر اینکه همزه

 سمو باشد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


