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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5931آذر22 :تاریخ                                                 تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  5391ربیع االول52 مصادف با:             معنای کلی آیه -«العالمین»مفردات:  -بررسی آیه دوم موضوع جزئی:      

  51 جلسه:                                                                                                                        

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «العالمین »

 چند احتمال ذکر شده است:« عالمین»در مورد  است.« عالمین»دوم باقی مانده است، کلمهای که از آیه آخرین کلمه
 احتمال اول

نفسه شاهد و دلیلی برای آن هست و نه در این آیه معنا و مفهومی دارد این یک احتمال که بسیار بعید است و نه فی

مقابل عالم که اسم فاعل است، این اساساً نه در به معنای معلومین، در « عالمین»اسم مفعول باشد و « عالم»است که 

این بی معنا و بی ، «رب المعلومین»یعنی « رب العالمین»بگوییم که اینلغت شاهد و دلیل دارد و نه در آیه معنا دارد، 

 مورد است لذا این احتمال قائل هم ندارد.
 احتمال دوم

که مفرد ندارد، لذا عالمین یک لفظی است که « قوم»مثل جمعی است که از جنس خود مفرد ندارد، « عالمین»که نای

نواع و اصناف خلق خدا، مشتمل بر جمیع اصناف مخلوقات عالم است، از مادی گرفته تا مجرد، پس عالمین یعنی همه ا

ها هم د و حتی منحصر به انسان نیست و شامل غیر انسانشومیدیگر منحصر به مادی نیست، بلکه شامل مجردات هم 

 یرد.گمید و همه موجودات را در بر شومی
 احتمال سوم

نظائر « فاعَل»ن علم پیدا کرد، این در وزن توامی، آنچه که با آن «ما یعلم به» م باشد به معنایجمع عالَ« عالمین»اینکه 

این اساس عالم اگر به این ند، بر زنمیب الِ، آنچه که با آن ق«الَبق»ند، یا زنمیآنچه که با آن مهر  ،«خاتَم»هم دارد، مثل

و نشانه خداست که بوسیله آن موجودی آیت د به این جهت است که هر شومیموجوداتی که در این عالم هستند گفته 

 د.شومیبه خدا علم پیدا 

ند، هم به تک تک کمی، این یک معنای بسیار عامی پیدا «ما یعلم به»اگر عالَمین جمع عالم باشد به معنای پس 

د، چون هر موجودی نشانه خدا شومیبا آن علم به خدا پیدا « مما یعلم به»، چون دشومیاطالق  «عالَم»موجودات 

وییم: عالم جمادات، عالم نباتات، عالم گمید، مثالً شومیاطالق « عالَم»است، هم به مجموعه خاص از موجودات 

 د، یعنی عالم وجود.شومیاطالق و هم به کل عالم هستی عالَم  انسانها
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ای از موجودات یا در مقابل یک صنف خاص یا یک نوع خاص یا مجموعهاین است که نیم بگوییم توامیآنچه که اینجا 

، عالمین یک معنای وسیع و عامی دارد که همه این اقسام و انواع را در خصوصیتی ندارد بلکه اینها تک تک موجودات

 .یردگمیبر 

  عالمه طباطبایینظر 

ند عالم در اینجا به معنای صنف صنف انسانها است، با کمیمرحوم عالمه طباطبائی به استناد دو شاهد و دو دلیل ادعا 

هم به انواعی از موجودات، هم به اصنافی از  و رد که هم به تک تک موجودات اطالق شوداینکه این ظرفیت را دا

نیم بگوییم در اینجا وقتی توامیفرماید: به استناد این دو شاهد ، ولی ایشان میموجودات و هم به مجموعه عالم وجود

 چون: صنف صنف از انسانها.« کل صنفٍ من الناس»یعنی « عالمین»وید گمی

تر است، چون در این آیات، هم آیه اول و هم آیات بعد، در مقام شمردن اسماء این معنا با مقام این آیات مناسب :اوالً

، اهلل را گفته است، رحمن را گفته، رحیم را گفته است و «بسم اهلل الرحمن الرحیم»ویدگمیی خدا است، قبل آن احسن

، دین به معنای جزاء «مالک یوم الدین»وید گمیبعد « الرحمن الرحیم»وید گمیند و بعد دوباره کمیبعد از آن حمد 

همان عوالم انس و جن « عالمین»د مراد از دهمینشان این است و جزاء در روز قیامت مخصوص انس و جن است، 

یعنی « رب العالمین»منظور از عالمین در « مالک یوم الدین»به قرینه پس است، یعنی صنف صنف از انسانها و جن، 

 رب اصناف انسانها که خداوند در روز آخرت جزای آنها را به اعتبار اعمالشان خواهد داد.

، هابه همین معنا است، یعنی یک صنف خاصی از انسانشده  استعمالعالمین در موارد دیگری که در قرآن  ثانیاً:

ند، یا کمی، تو را بر همه زنان عالم برگزید، این یک صنف خاصی از انسانها را ذکر 1«الْعَالَمِینَ نِسَاءِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى»مثل

ار نسبت به اصناف مختلف انسانها ذ، برای اینکه هشدار دهنده باشی برای عالمین، این ان2«لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا»آیه 

 است.

 صنف یا صنف صنف انسانها هستند.واهد نتیجه بگیرد که مراد از عالمین خمیلذا ایشان تقریباً بوسیله این دو شاهد 

 بررسی نظر عالمه

چنین داللتی ندارند، اینکه این اسماء در آیات قبل و بعد ذکر شده است سد نه شاهد اول و نه شاهد دوم رمیاما به نظر 

ذکر شده است، « الرحمن و الرحیم و اهلل»چون قبل از آند که مراد از عالمین خصوص انسانها باشد، شومیاین دلیل ن

ند قرینه باشد که توامینمالک به عنوان یک اسم خاص  اما یرند،گمیاینها اسماء خدا هستند که همه موجودات را در بر 

که اینها هیچ شهادتی « الرحمن و الرحیم»مقصود از عالمین خصوص انسانها هستند، اسماء دیگری هم ذکر شده است، 

 خصوص اصناف انسانها مد نظر است. نند داشته باشند براینکه در اینجاتوامین

                                                           
 .24. سوره آل عمران: آیه 1
 .1. سوره فرقان: آیه 4
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ین هم اینگونه نیست، در آیاتی از قرآن عالمین به معنای عالمین ذکر شده به این معنا است، ا ،اما اینکه در هر جای قرآن

، اینجا عالمین به معنای 1«إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ»جوامع انسانی آمده است، مثل

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا »امکانی آمده است، مثلعوالم نای جوامع انسانی و هدایت برای انسانها است، در بعضی از آیات به مع

نیم به این معنا توامی، یعنی همه عوالم امکانی در اینجا مد نظر است، در خود همین سوره حمد ما ن2«رَبُّ الْعَالَمِینَ

 بگیریم.

بعضی عالمین را به هر چند ها است، نه جهانیان، د همه عوالم و جهانشومی دهمیبنابر این آنچه که از معنای عالمین فه

عوالم مختلف طولی و عرضی متعددی به این معناست که ، «رب العالمین»وییم گمیاند، یعنی وقتی معنای جهانیان گرفته

اعتبار دیگر ند، حال از عالم ملکوت گرفته تا عالم ناسوت، به کمیرا خدا ربوبیت ها آنکه همه وجود دارد در این عالم 

، در یک کلمه عوالم امکانی، هر عالمی در دایره عالم عنصریات و... عالم مجردات و عالم مادیات، عالم فلکیات

ند مقصود از آن تک تک موجودات باشد، اما توامیموجودات امکانی، تحت ربوبیت خدا است، پس عالمین ضمن اینکه 

م امکانی بگیریم، تک تک موجودات بدون اینکه حیثتی آنها را از هم جدا اولی این است که ما عالمین را به معنای عوال

ها به ، اما اگر بگوییم به طور کلی ما سوی اهلل و موجودات همه به غیر از خدا، اینهستندکند قطعاً تحت ربوبیت خدا 

ه در عالم مجردات ند در عوالم مختلف، یک عدشومیها و استعدادهای خودشان تقسیم و دسته بندی حسب قابلیت

ما بگوییم همه عوالمی که متعددی دارند، عوالم ی در عالم مادیات، آنهایی که در عالم مجردات هستند باز اهستند و عده

نند، این بهتر است تا اینکه بگوییم یکی کمیدر عالم وجود و در عالم هستی هست، امور اینها را خدا تدبیر و ربوبیت 

خداوند متعال همه این موجودات را جاگذاری کرده است، هر کدام را در یک عالمی، کأنّ یکی موجودات را، کأنّ 

ود، رمیها که همه اینها با ربوبیت خداوند پیش ای از نظامنظامات متعددی در این عالم قرار داده شده است، مجموعه

هستند، به عبارت دیگر اگر او ند، موجودات آن عوالم هم تحت ربوبیت کمیقهراً وقتی آن عوالم را خدا اداره و ربوبیت 

، اگر ها از آن بدست نمیآید، اماند، ربوبیت عوالم به معنای جهانکمیما بگوییم خداوند تک تک موجودات را ربوبیت 

است، لذا در مجموع به ند، قهراً الزمه آن ربوبیت تک تک موجودات هم کمیبگوییم خداوند عوالم و جهانها را ربوبیت 

نظر ما در تفسیر کلمه عالمین بهتر است که بگوییم عالمین یعنی عوالم متعددی که همه موجودات در این عوالم گنجانده 

 اند.شده

 نکته

د، وجه تسمیه آن چیست؟ شومی، اصالً در فارسی چرا به این عالم جهان گفته این است کهای که وجود دارد یک نکته

 ه معنا است؟جهان به چ

                                                           
 .79. سوره آل عمران: آیه 1
 .42. سوره شعراء: آیه 4
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به نوعی در حال موجودات جهان در لغت فارسی از ریشه جهنده است، جهش، و چون این عالم، نظام هستی، همه 

د، جهان یعنی یک نظام و یک وجود و یک هستی که شومیحرکت و جهش هستند، لذا به این جهت به آن جهان گفته 

 د.شومیبه نوعی در ذات آن این جهندگی و حرکت وجود دارد، به این لحاظ به آن جهان گفته 

 معنای کلی آیه

جمیلی که اختیاراً از سوی عمل کمال یا اثر به معنای ثنا و ستایش در برابر « حمد») که با توجه به مفردات این آیه،

اسم در اسم اهلل  ند الف و الم استغراق یا جنس باشد، اگر الف و الم استغراق باشدتوامیهم « ال»د، شومیادر محمود ص

هم به معنای هدایت و سوق اشیاء به سوی کمال « ربّ» است، اگر الف و الم جنس باشد اسم، اسم متکثر نیست. متکثر

 شود:معنای آیه این میگاه همه عالم امکانی( آنباشد و عالمین هم یعنی می

، این فقط و فقط برای خدا (اطالق و استغراق از سه جهت دارد)ز ناحیه هر حامدی برای هر محمودی، هر حمدی ا

  ودشان است.است، خدایی که هدایت کننده و سوق دهنده همه عوالم به سوی کمال خ

 تناسب حمد و ربوبیت

ست توامیحمد را در کنار این اسم خداوند آورد، « رب العالمین الحمدهلل»چرا در اینجا که خداوند متعال فرمود

نست بیاورد اما اینجا توامی، اسمای دیگری را «الحمدهلل المالک»، یا «حمنالحمدهلل الر»یا « الحمدهلل الرحیم»بگوید

د بین حمد دهمی، یعنی اسم ربّ را ذکر کرد و اشاره به مسئله ربوبیت خدا کرد، این نشان «الحمدهلل رب العالمین»فرمود

 و ربوبیت یک تناسب وجود دارد.

 ند باشد:توامیوبیت از دو جهت بتناسب بین حمد و ر
 جهت اول

از نقص  ،خودش همه موجودات این عالم را از ضعف به سوی قوت اینکه خداوند متعال با دست تربیت و ربوبیت

ر مورد موجودات ها به یک نحو است، دند، این در مورد انسانکمیاز ظلمت به سوی نورانیت هدایت  ،بسوی کمال

ین ربوبیت تکوینی خدا ادیگر، به عبارت دیگر خداوند یک ربوبیت تکوینی دارد و یک ربوبیت تشریعی، دیگر به نحو 

و هدایت تکوینی د دهمیاست که خداوند موجودات این عالم و حتی انسان را از حیث تکوین سوق به سمت کمال 

د، لذا بعضی مشمول دهمیند، ربوبیت تشریعی خداوند این است که خداوند انسان را به سمت کماالت انسانی سوق کمی

و ستمگران اینطور نیست که از ربوبیت خدا مطلقاً خارج  ربوبیت تشریعی خدا هستند و بعضی نیستند، کفار و ظالمین

باشند، آنها تحت ربوبیت تکوینی خدا هستند و تنها ربوبیت تشریعی خدا شامل آنها نشده است، به این معنا که خودشان 

 اند.را از دایره تربیت و هدایت خدا خارج کردهو خود اند، نخواسته

العقول که گفتیم حمد و ستایش مختص به ذوی)اعم از انسان و غیر انسان ی که حمد هر موجودبنابر این از آنجا 

نند، و حتی اگر خدا را هم حمد نکنند باز این بازگشت به کمیهمه موجودات این عالم خداوند را حمد چون ، (نیست
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ع نسبت به خدا ثنای هر حامدی از موجودات این عالم در واقو حمد خدا است چون اوست که کمال مطلق است، حمد 

ند و خداست که او را از نقص به کمال و از کمیند، خداوند او را هدایت کمیاز این باب است که خدا دارد او را ربوبیت 

که معنای حمد ثنا در برابر اثر  است به این جهت است ارتباطی که بین حمد و ربوبیتپس د، برمیضعف به قوت پیش 

خداوند این است که موجودات را از نقص کار سد، وقتی رمیکه اختیاراً از محمود به حامد  است کمال یا عمل جمیلی

 ند، پس حمد با ربوبیت تناسب دارد.کمید و ربوبیت شومیرب گفته به کمال ببرد و به این اعتبار به او 

مال یا عمل جمیلی که محمود معنای حمد معلوم شد، یعنی ستایش و تحمید و ثنای محمود بخاطر اثر کبه عبارت دیگر 

ند با ربوبیت، کمییعنی سوق دادن اشیاء به سوی کمال، پس حمد تناسب پیدا هم د، رب دهمیاز روی اختیار انجام 

معنای حمد یعنی ستایش برای اثر کمالی، ربوبیت هم یعنی کامل کردن و سوق دادن به سوی کمال، بر این اساس پس 

الرحمن، »در اینجا میآورد، این خصوصیت در آن نبود، « رب العالمین»از  اگر غیرند، کیمپیدا تناسب حمد با ربوبیت 

، ولی آنچه که اینجا مهم است تناسبی است که بین حمد و ربوبیت است، ما همه اینها اسماء خداوند هستند« الرحیم، اهلل

ند به او رب گفته کمیخدا بخاطر این کاری که یعنی گفتیم رب هم طبق معنایی که ما کردیم از اسماء افعال است، قبالً 

 د.شومیحمد جهت همین  بهد و شومی
 جهت دوم

نیم بگوییم: همه عالم از فلکیات و عنصریات و عرضیات، خلق شده است برای انسان کامل، همه توامیاز زاویه دیگری 

عصاره این عالم است، ماسوی اهلل اگر خلق و ولیده مقدمه وجود انسان کامل هستند، انسان کامل به تعبیر اهل معرفت، 

بوده برای آن عصاره که اسم آن انسان کامل است. اگر عصاره هستی انسان کامل است، و خداوند  شده، همه اینها مقدمه

حمد و ستایش و ثنا به اعتبار آن باید تحمید شود، پس انسان کامل، یعنی د برای آن غایت، برمیدارد این عالم را پیش 

ترین موجود ند، همه هستی را برای انسان کامل که کاملکمیبرای خدایی که ربوبیت دارد، عالم را تمشیت و هدایت 

 تری است.سد به خداوند برای انسان کامل. این یک تفسیر خاصرمیاست، این حمد برای او است، نهایت حمد 

 د.شومیبه هر حال چه به وجه اول و چه به وجه دوم، تناسب بین حمد و ربوبیت به نوعی از اینجا استفاده 

 بحث جلسه آینده

-ان ،حامد است، چرا خدا فقط محمود استای وجود دارد که چرا حمد اختصاص به خدا دارد، چرا خدا فقط یک نکته

 اهلل عرض خواهیم کرد.ءشا

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


