گزارشی از سازماندهی روایات ذیل آیه بسمله
در کتاب « التّفسیر االثری الجامع»
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چکیده
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

عبارت «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» نخ ستین جمله قرآنی است که بهعنوان سرآغاز سوره مبارکه علق
بر پیامبر اکرم| نازل شد .این آیه  881بار فرود آمده و در  883سوره بهعنوان آغازین جمله ذکر
شده است .ازآنجاکه بسمله نخستین و پُ ربسامدترین آیه قرآن است ،بسیاری از مفسّران و اندیشمندان

حوزه تفس یر و معارف قرآنی در صدد بررسی و تبیین آن برآمده اند .یکی از ای ن اندیشمندان آیت اهلل

معرفت است .این مفسّر معاصر شیعه در کتاب گرانسنگ « التّفسیر االثری الجامع» به بیان دیدگاه
خویش نسبت به این آیه بر پایه روایات پرداخته است .در نظر ایشان  ،همانند سایر مفسّر ان شیعه ،

بسمله آیه ای از قرآن در آغاز هر سوره محسوب شده ،جمله ای مستقل و دارای معنای خاص است

و از این منظر تکتک واژگان آن دارای معنا بوده ،بی آنکه معانی رمزی دیگری از آن اراده شده
باشد .علّامه معرفت همچنین روایاتی در فضیلت و نحوه نگارش این جمله آورده است.

واژگان کلیدی

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم ،آیت اهلل معرفت ،روششناسی ،تفسیر روایی

درآمد
آیه شریفه « بسم اهلل الرحمن الرحیم» که به آن «بسمله» یا «تسمیه» نیز گفته میشود،

نخستین و پُر بسامدترین آیه قرآن کریم است .درباره مفردات این آیه سخنان فراوانی گفته شده و

 .8فارغ التّحصیل مقطع کارش ناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)eshaghi8118 @Gmail.com( .
 .1استادیار دانشگاه قم(saeedehgharavi@yahoo.com( .
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تقریبًا نمیتوان هیچ مفسّ ری را یافت که در تفسیرش به شرح و توضیح بسمله نپرداخته باشد .افزون
بر این ،آثار و رساله های فراوانی به شکل مستقل در تبیین این آیه شریفه نگاشته شده که از میان
آنها میتوان به دو کتاب «تفسیر البسملة» دکتر هاشم ابوحسین و کتاب الکترونیکی «تفسیر آیه
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم  ،کلید تفسیر قرآن و هدایت اهل ایمان» به قلم تقی قدمپور باقری اشاره
کرد .این کتاب ها تنها به توضیح و تبیین معنای ظاهری این عبارت قرآنی نپرداخته اند ؛ بلکه از
جنبههای گوناگون به این آیه کریمه نگریسته و از عظمت و ویژگی آن سخن گفته و بررسی معنای
باطنی را نیز مدّ نظر داشته اند.
مرحوم آیت اهلل معرفت نیز بهعنوان اندیشمند ،قرآنپژوه و مفسّر معاصر شیعه به تفسیر این
آیه شریفه توجّه کرده است .کتاب « التفسیر االثری الجامع» جزو آخرین نگاشتههای آن فقیه مفسّر
گستره ای وسیع است که احادیث پیامبر و اهل بیت^ را به همراه اقوال صحابه  ،تابعان و مفسّران
نخستین و سخنان لغویان گرد آورده و افزون بر نقل  ،به تحلیل و نقّادی نیز توجّه داشته

اس ت3 .

ازآنجاکه این کتاب  ،احادیث شیعه و اهل سنّت را در بر دارد  ،نوعی تفسیر مقارنه ای و تقریبی نیز به
شمار می آید 1 .این سبک نوینی است که نویسنده برای کتاب خویش برمیگزیند .استفاده از احادیث
و اقوال مفسّران فریقین در کنار هم بدون توهین به آ نها همراه با نقد و بررسی محترمانه  ،عا لمانه و
منصفانه  ،رویکرد جدیدی را در تفسیر شکل میدهد .نگاه تقریبی به تفسیر  ،میتواند زمینهسا ز وحدت
مسلمانان و استفاده همگان از احادیث اهل بیت^ و پیبردن به نقاط قوّت روایات فریقین و رفع
نقطه ابهام و ضعف باشد 9 .هرچند شیوه تفسیری کتاب ،نقلی و اثری است امّا نویسنده از روش
اجتهادی در گزینش و چینش احادیث استفاده کرده و به صورتی روایات را گردآوری و تنظیم نموده
که خواننده به دیدگاه مورد نظر وی منتقل

شود2 .

آیت اهلل معرفت در جلد نخست این کتاب ضمن تفسیر سوره حمد به گردآوری روایات مرتبط
با آیه «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» بهعنوان نخستین آیه سوره حمد میپردازد .ایشان افزون بر
گرد آوری روایات به معنای لغوی واژگان بسمله  ،و جهر و اخفات آن و شیوه کتابت این عبارت شریفه
 .3ن.
 .1ن.
 .9ن.
 .2ن.

ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.399
ک :مقاله « سبکی نوین در تفسیر روایی  ،روش شناسی کتاب تفسیر اثری جامع»  ،مج لّه بیّنات  ،ش ، 11ص.815
ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.138
ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.119
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بوده که در سال های پایانی عمر ،نگارش آن آغاز شد .این کتاب نوعی تفسیر ترتیبی نقلی با

نیز مباحث مفصّلی آورده است .ازاینروست که این نوشتار ،تکبعدی نبوده و ابعاد مختلف عبارت
بسمله را در بر میگیرد.
« بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» آیه ای است با مقاالت متعدّد؛ از جمله مقاله ای با عنوان «رویکردی
نوین در ترجمه بسمله با تحلیل ساختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی» توسّط محمّد
خامهگر  1نگاشته شده که به بررسی لغت و ساختار واژه های آیه شریفه از دیدگاه آیت اهلل جوادی
آملی پرداخته و قصد داشته تا به ترجمه دقیق این عبارت دست یابد .همچنین مقاله « آیهبودن
بسمله از دیدگاه فریقین» توسّط زهرا رضا زاده عسگری  1نگاشته شده تا آیهبودن بسمله را ثابت کند.
مقاله حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی و دستهبندی و موضوعدهی روایات  ،برای نخستین بار
زوایای مختلف عبارت بسمله را از دیدگاه آیت اهلل معرفت بررسی کرده و سعی نموده تا ض من ار ائه
گزارشی از شیوه گرد آوری و تبیین روایات ذیل عبارت بسمله  ،به برخی از ویژگیهای کتاب « التّفسیر
االثری الجامع» اشاراتی تطبیقی داشته باشد.
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

آیت اهلل معرفت در تفسیر سوره حمد ،سه مبحث را به طور مستقل بحث کرده است؛ نخست،

استعاذه؛ دوم ،بسمله و سوم ،ذکر « آمین» پس از حمد .نویسنده در همه این عناوین ،روایات مربوط

را آورده و در آخرین بحث ،حکم فقهی و تاریخی را نیز مطرح میکند.
نویسنده در تبیین بسمله ،نخست از فضیلت و عظمت این عبارت سخن میگوید و سپس

ضمن بیان آیهبودن تسمیه ،بُعد فقهی جهر و اخفات آن را در نماز از دیدگاه خویش طرح میکند.
سپس در تفسیر آیه ،د یدگاه خود را درباره ساختار لغوی ،صرفی و نحوی آن بیان کرده و نگاهی
اجمالی به تفسیر رمزی و اشاری می اندازد .در نهایت بحث را با بیان روایاتی درباره شیوه نگارش

بسمله به پایان میرساند .در این نوشتار ،ساختار یادشده مورد بررسی قرار میگیرد .مباح ث این
نگاشته با استفاده از ترجمه فارسی کتاب « التّفسیر االثری الجامع» تنظیم شده است.

الف) فضیلت و عظمت بسمله
نویسنده بر پایه روایات ،بسمله را «رمز اسالم» « ،برترین نماد» و ریسمانی میداند که پیوند

امّ ت را با مبدأ نیرومند و واالمنزلت استوار میسازد؛ بهگونه ای که دشمنان در برابر شنیدن آن تاب

 .1مج لّه معارج  ،ش.8
 .1مج لّه مقاالت و بررسیها  ،ش.11
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مقاومت ند اشته و سرگردان میشوند 5 .یکی از روایات منقول چنین است که رسول خدا| « ،بسم
اهلل الرّحمن الرّحیم» را با تأنّی و صدای بلند قرائت میکردند .هنگامیکه مشرکان آن را میشنیدند
پشت کرده و برمیگشتند؛ ازاینرو آیه نازل شد:
الق ِ
لَاَ ِ
وََاِذاَذَکَّتَر قَبکَ َفِیَ ُ
وراَ81 .
دبار ِهمَ ُنَ ًَ
َّآنَوحد َُهَ و قلواَع ىَ
همچنین از پیامبر| روایت شده:
هرگاه معلّم به کودک بگوید :بگو« :بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» و
کودک نیز آن را بازگوید  ،خداوند اماننامه ا ی از آتش برای کودک و پدر
و مادر و معلّ مش مینویسد88 .
نویسنده در ادامه ،روایتی از امام رضا× آورده که میفرماید:

آیت اهلل معرفت «بسمله» را مایه برکت در زندگی و نگهدارنده از شر و بدی دانسته و روایات
متعدّدی از منابع فریقین نقل میکند 83 .ابن مسعود از پیامبر| روایت کرده:
هرکس «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» را بخواند  ،خداوند در برابر هر
حرف  ،چهار هزار حسنه برای او مینویسد و چهار هزار گناه او را پاک
کرده و او را چهار هزار درجه باال میبرد81 .
در حدیث دیگری از رسول خدا| نقل شده:
هرگاه چهارپا تو را بر زمین زد  ،نگو :شیطان  ،بدبخت و درمانده باد ؛
چون شیطان  ،بزرگ  ،جلوه میکند و بسان خانه ای میگردد و میگوید:
با نیروی خود آن را انجام دادم .بلکه بگو« :بسم اهلل الرّحمن الرّحیم»
 .5تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.131
 .81االسراء  12 ،؛ و نیز ن .ک :تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 131؛ تفسیر العیّاشی  ،ج ، 8ص.11
 .88تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 111؛ جامع االخبار  ،ص.15
 .81تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 135؛ عیون اخبار الرّضا×  ،ج ، 1ص 1؛ کشف الغمّة  ،ج  ، 3ص.182
 .83تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.111
 .81تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 111؛ جامع االخبار  ،ص 811؛ الدّرّ المنثور  ،ج ، 8ص.12
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همانا «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» نسبت به اسم اعظم خدا نزدیکتر
از سیاهی چشم به سفیدی اش است81 .

زیرا در این صورت  ،شیطان کوچک به نظر می آید و چون مگسی می
گردد89 .
تفسیر اثری جامع از منابع بسیاری بهره برده است .نگاهی به کتابنامه این اثر نشان میدهد
که حدود  111مرجع ،فهرست منابع آن را میسازد 82 .تنوّع منابع در موضوع فضیلت و عظمت
«بسمله» کامالً به چشم می آید .نقل روایات مشابه از منابع فریقین را میتوان ویژگی دیگر این
بخش دانست که بیانگر سبک تطبیقی و مقارنه ای نویسنده است.

ب) آیهبودن بسمله
آیهبودن بسمله در سورههای قرآن  ،یکی از مسائل مورد اختالف میان مسلمانان است .مشهور
شیعه امامیه « بسم اهلل الرحمن الرحیم» را در سوره حمد و سورههای دیگر قرآن  ،جزو سوره دانسته
و بر وجوب قرائت آن در نماز اتّفاق نظر دارند 81 .در برابر ،اهل سنّت این فتوا را اختالفی میشمرند.
بسمله در زمان پیامبر اکرم| و خلفا در نمازها قرائت میشد .نخستین بار معاویه آن را قر ائت
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

نکرد و مورد اعتراض صحابه قرار گرفت .همین اعتراض نشان میدهد که آنها بسمله را جزو سوره

میدانستند و در نماز میخواندند .سپس کارگزاران بنی امیّه مانند عمرو بن سعید بن عاص والی
مدینه  ،از معاویه پیروی کردند .آنگاه روایاتی جعل کردند که رسول خدا| و خلفا نماز را بدون

تسمیه قرائت کرده اند! این جعلیات  ،سبب اختالف میان مسلمانان شد .جاعالن برای تأیید روش
معاویه  ،در جزئیت بسمله شبهه کرده ،به جعل و ترویج روایات متناقضی درباره آیهبودن یا نبودن
تسمیه پرداختند و کوشیدند تا با سیره حضرت علی× در اهمّیت بسمله و بلندخواندن آن در نماز
مخالفت

کنند81 .

مرحوم آیت اهلل معرفت در تفسیرش ،روایات را دستهبندی کرده است .در بخش آیهبودن

بسمله ،ایشان ضمن گرد آوری آیات دالّ بر دیدگاه جزئیت ،به دستهبندی روایات نیز پرداخته

است85 .

هرچند نویسنده بهصراحت نظر خود را درباره آیهبودن تسمیه بیان نکرده ،ولی نحوه چینش روایات

 .89تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 111؛ سنن النّسائی  ،ج ، 2ص.811
 .82ن .ک :مقاله معرّفی و نقد تفسیر اثری جامع  ،مج لّه الهیات و حقوق  ،ش ، 12ص.118
 .81ن .ک :مجمع البیان  ،ج ، 8ص 15؛ تفسیر جامع  ،ج ، 8ص 59؛ تفسیر روشن  ،ج ، 8ص 31؛ تفسیر خسروی  ،ج ، 8ص 31؛ تفسیر
احسن الحدیث  ،ج ، 8ص.38
 .81ن .ک :مقاله آیهبودن بسمله ا ز دیدگاه فریقین  ،مج لّه مقاالت و بررسیها  ،ش ، 11ص.21
 .85ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج ، 3ص.111
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و دستهبندی آن بیانگر همسوبودن نظر ایشان با مشهور عالمان شیعی است .روایاتی که نگارنده
تفسیر اثری جامع برای اثبات آیهبودن بسمله آورده چند دسته است:

 .2روایات دالّ بر آیهبودن بسمله در آغاز هر سوره و سوره حمد
نویسنده با نقل روایاتی از کتابهای شیعه و سنّی ،آیهبودن بسمله در سوره حمد و سورههای
دیگر را اثبات میکند 11 .نمونه ای از این روایات  ،نقلی است که از ابن جریح آمده:
به پدرم گفتم :آیا سعید به تو خبر داد که ابن عبّاس گفته است:
«بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» آیه ای از کتاب خدا میباشد؟ گفت:

آری18 .

همچنین از امام صادق× روایت شده:

کتاب الکافی گزارش کرده:
از امام صادق× َسؤال شد :آیا هنگامیکه برای نماز برخیزیم
«بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» را در فاتحة الکتاب بخوانیم؟ امام فرمود:
آری13 .

احادیث در تفاسیر روایی  ،کاربردهای مختلفی دارند ؛ توضیح آیه  ،بیان مصداق آیه  ،تخصیص
آیه  ،تقیید آیه و بیان بطن و تأویل آیه بخشی از این کارکردهاست .روایات متعدّدی ذیل عبارت
بسمله نقل شده که هرکدام بُعدی از ابعاد آیه را بیان میکند 11 .یکی از این ابعاد ،جزئیت تسمیه
است که هم با نگاه فقهی به آن نگریسته شده و هم با نگاه قرآنی .نویسنده« ،بسم اهلل الرّحمن
الرّحیم» را آیه اى از سوره «فاتحه» و سورههای دیگر قرآن به جز برائت ،دانسته و ترک آن در ن ماز
را موجب بطالن صالة شمرده است.

 .11تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.198
 .18تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص  193؛ المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 8ص.991
 .11تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 191؛ الکافی  ،ج  ، 3ص.381
 .13تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 191؛ الکافی  ،ج  ، 3ص.381
 .11ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.182
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حمد  ،هفت آیه

است11 .

 .1روایات دالّ بر آغازگر بودن بسمله در هر سوره به جز سوره بر ائت
مجموع این روایات  ،نشان میدهد که ب سمله در همه سورههای قرآن کریم به جز سوره توبه،
آغازگر سوره بوده و ازاینرو آیه ای از قرآن محسوب میشود 19 .نمونه ای از نقل های این دسته چنین
است:
مسلمانان پایان سوره را نمیشناختند تا اینکه «بسم اهلل الرّح من
الرّحیم» نازل میگشت .هنگامیکه بسمله نازل میشد میفهمیدند که
سوره پیشین پایان یافته است12 .

 .0روایاتی دالّ بر لزوم ذکر بسمله در آغاز هر کتاب
معصومان^ سفارش کرده اند که آغاز هر کتاب و نوشته ای بسمله قرار گیرد .دسته ای از
این روایات  ،دالّ بر آن است که آغاز شعر با بسمله نباشد و گروهی دیگر داللت میکند که همه
نوشته ها اعم از شعر و نثر با تسمیه آغاز شود.
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

یکی از ویژگیهای تفسیر اثری جامع آن است که نویسنده ،البهالی احادیث  ،دیدگاه برخی

از مفسّر ان و محدّثان را نیز آورده است 11 .این روش در بخش کنونی ن مود دارد و آیت اهلل معرفت

در این قسمت ،افزون بر نقل روایات  ،دیدگاه برخی از صاحبنظران را نیز ذکر کرده است .چنین
شیوه ای را میتوان گواه بر آن دانست که نویسنده ،تنها در صدد نقل روایات نبوده بلکه بیان دیدگاه

خویش را نیز مدّ نظر داشته است .بهعنوان نمونه ایشان سخن قرطبی درباره آغاز شعر با بسمله را
چنین آورده:
امّ ت بر جواز نوشتن بسمله در آغاز هر کتاب علمی و رساله ای اتّفاق
نظر دارند .اگر کتاب ،دیوان شعر باشد ،مجاهد از شعبی درباره آن نقل
کرده که بر ننوشتن «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» در آغاز شعر اتّفاق نظر
وجود دارد و زهری نیز گوید :سنّ ت بر این جاری شده که در شعر «بسم
اهلل الرّحمن الرّحیم» ننویسند11 .

 .19تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.195
 .12تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 121؛ المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 8ص 138؛ السّنن الکبری  ،ج ، 1ص .13
 .11ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج ، 8ص.138
 .11تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 121؛ جامع احکام القران  ،ج ، 8ص.51
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مؤ لّف پس از نقل این سخن  ،دیدگاه یادشده را ویژه شعبی دانسته که زهری نیز از او پیروی
کرده

است15 .

نکته دیگری که در این بخش  ،به چشم می آید آن است که بیشتر روایات از کتب اهل سنّت
نقل شده است .شاید هدف این کار ،اثبات اهمّیت بسمله از نگاه اکثر عا لمان اهل سنّت باشد.
نمونه ای از روایات ،نقلی است که خطیب بغدادی از امام باقر× از رسول خدا| آورده:
«بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» آغازگر هر کتاب

است3 1 .

همچنین اب ن ابیشیبه ،ابن ابیداوود و خطیب بغدادی از شعبی نقل کرده اند:
پیشینیان  ،نوشتن «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» در آغاز شعر را ناخوش
ایشان از کلینی روایتی آورده که از امام صادق× نقل کرده:
«بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» را وا مَنِه هرچند پیش از شعر

باشد3 1 .

یکی از قوّتهای تفسیر جامع اثری  ،بهرهگیری از منابع متنوّع و اصیل تفسیری  ،حدیثی ،
علوم قرآنی  ،لغوی  ،ادبی و تاریخی است 3 3 .این تتبّع در بخش حاضر ،بهروشنی دیده میشود.

ج) جهر و اخفات بسمله
قرائت بسمله بهصورت جهر یا اخفات در نماز  ،یکی از مسائل اختالفی میان اهل سنّت است.
بررسی سنّ ت پیامبر| و روایات صحیحی که در این موضوع نقل شده  ،نشان میدهد که قرائت
آشکار تسمیه در نماز  ،سیره ای همیشگی از سوی ایشان و اهل بیت^ بوده است .از همین روست
که عالمان شیعی بر استحباب جهر بسمله فتوا داده اند.

 .15تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.121
 .31تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 128؛ المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 8ص.911
 .38تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 121؛ المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 8ص 112؛ الدّرّ المنثور  ،ج ، 8ص 11؛ المصن ّف،ج، 2ص.813
 .31تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 128؛ الکافی  ،ج ، 1ص.211
 .33ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.111

91

گزارشی از سازماندهی روایات ذیل آیه بسمله در کتاب «التّفسیر االثری الجامع»

میداشتند3 8 .

مرحوم آیت اهلل معرفت ابتدا روایات دالّ بر چگونگی قرائت بسمله در نماز و جهر آن را
آورده 3 1 ،سپس به نقل روایاتی مبنی بر آهستهخواندن تسمیه میپردازد .ایشان پیش از بیان روایات
گروه دوم ،تأکید میکند که این دسته متون  ،احادیثی غریب و در تعارض با روایاتی صحیحتر ،قویتر
و مشهورتر است ؛ افزون بر این  ،مطالب نادرستی در آنها وجود دارد که متن و محتوا را دچار خدشه
میکند .نویسنده ،شگفتی خود را از یاوههای مطرح شده در برخی از نقلها اینگونه ابراز میکند:

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

عدّه ای پنداشته اند  ،بسمله بهعنوان آیه ای از قرآن نازل نشده است ؛
نه در آغاز سوره ها و نه در جای دیگر  ،جز در سوره نمل یا اینکه پیامبر
آن را ننوشت تا اینکه سوره نمل آغاز گردید و یا عجیبتر آنکه گفته اند:
حضرت در آغاز سوره  ،شعار جاهلیت یعنی «بِاسمِکَ اللّـٰـهُمَّ» را بهجای
شعار اسالم یعنی «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» مینوشت .اینها یاوهگویی-
هایی است که عقل سلیم آنها را نمیپذیرد .پاسخ اساسی در برابر
اینگونه نقل ها آن است که گزارشهای یاد شده روایات مرسلی هستند
که اعتباری ندارند3 9 .
آیت اهلل معرفت مهمترین شیوه بررسی احادیث تفسیری را نگاه به محتوا  ،فحو ا و قوّت مطالب

میداند .ایشان گرچه برای بررسی سندی  ،ارزش قائل است  ،امّا ابتدا با بررسی محتوایی  ،به طور
ضمنی دیدگاه صحیح را مشخّص کرده و سپس ،سند را بررسی

میکند3 2 .

نویسنده در موضوع قرائت بسمله احادیث متعدّدی از شیعه و سنّی نقل کرده که بلندگفتن
تسمیه را در نمازهای واجب  ،الزم شمرده اند .همچنین به نقل سیره پیامبر| در این موضوع
مبادرت نموده است .مجموعه این روایات میتواند نشاندهنده دیدگاه فقهی ایشان نیز

باشد3 1 .

د) تفسیر بسمله
التّفسیر االثری الجامع در ادامه تبیین عبارت بسمله با استناد به روایاتی که معنا و ریشه

وا ژگان تسمیه را تبیین نموده اند به تفسیر آن میپردازد .مطالعه این بخش نشان میدهد که نویسنده
به مباحث لغوی و ادبی توجّه داشته و نمیتوان این کتاب را تفسیر نقلی صِرف دانست.

 .31تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.155
 .39تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص .913
 .32ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.195
 .31ن .ک :معرفت قرآنی  ،ص.189
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 .2تفسیر « اسم»
آیت اهلل معرفت در بخش نخست تفسیر بسمله به تبیین « اسم» از لحاظ صرفی ،اشتقاقی و
معنایی میپردازد .ایشان ابتدا دیدگاه کوفیان را آورده که « اسم» را برگرفته از «سمه» مید انند و
اصل آن را از «وسم» به معناى عالمت میشمرند .در این صورت اسمِ هر چیز ،عالمت شناخت آن
است و بر آن داللت میکند .دیدگاه دیگر  ،مربوط به بصریان است که معتقدند  ،اسم ا ز «سمو» به
معناى برترى بوده و معتلّ اللّام است 3 1 .در روایتی از امام رضا× نقل شده:
گوینده «بسم اهلل» نشانه ای از نشانه های خدا را برجان خویش
مینهد3 5 .
در فارسی « اسم» به معنی نام است و «نام» همان نشانه است  .در واقع نام هر چیز ،نشانه او
ازاینرو تناسب دارد که اسم از ریشه «وسم» و «سمه» گرفته شده باشد نه «سمو» به معنای بلندی
و

برتری11 .

بنابراین مرحوم آیت اهلل معرفت ،دیدگاه کوفیان را در این

زمینه میپذیرد18 .

ایشان از روایت

امام رضا× بهعنوان مؤیّدی بر ریشه یابی معنایی « اسم» بهره برده است.

 .1تفسیر « اهلل»
« اهلل» عَلَم شخصى براى خداى تعالى است .اصل آن « االِاله» بوده ،سپس عَلَم بالغلبه شده
است .همزه « االِاله» براى تخفیف و به سبب کثرت استعمال ،حذف و دو الم در هم ادغام و تفخیم
مىگردد؛ مگر هنگامى که پیش از آن کسره باشد 11 .در مورد اصل « اهلل» دیدگاههایى وجود دارد:
-

اصل « اهلل» االِاله مىباشد که از « اُ لِه» به معناى عُبِد گرفته شده است .این واژه ،مصدر به معناى
«مَ ألوه» ی عنى معبود مى باشد  13و اگر خداى را « اِ لـٰـه » گفته اند ،چون م أ لوه و مع بود است11 .

 .31تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص .123
 .35تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص  123؛ التّوحید  ،ص.115
 .11ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج ، 1ص 191و.192
 .18تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.129
 .11ن .ک :تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.129
 .13تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص  121و نیز ن .ک :البیان فى اعراب القرآن  ،ج ، 8ص.31
 .11تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص  121و نیز ن .ک :المیزان  ،ج ، 8ص.81
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و اسم نیز عالمت و نشانه بر مسمّاست .به اینترتیب مراد از « اسماء» نشانه ها و آثار ویژه اشیاء است.

-

برگرفته از ریشه « اَ لِهَ  ،یَأ لَهُ  ،اَ لَهًا» به معناى «تحیّر» است 19 .خداى سبحان بدینجهت « اِ لـ ٰـه» نامیده
شده که عقلها در ک نه ذات و صفات او متحیّرند12 .

-

برگرفته از «الهَ  ،یَلوهُ  ،لیاهًا» به معناى « اِحتَ جَبَ» است  .این معنا ،اشاره به سخن خداى تعالى است
که فرمود:

درک َاالَبصارَ11 .
صار َو َُهوَ َُی َِ
الَ َُ َِ
درک ُهَاالَب ُ
خداى سبحان بدینجهت « اِ لـٰـه» نامیده شده که کیفیت او از وهم ها پنهان مانده
-

است11 .

برگرفته از «وَ لَه» به معناى تحیّر ناشى از شدّت شادى یا ترس و پناهبردن به رکنى محکم است.
گفته مىشود« :وَ لَه الصَّبىُّ اِلىٰ اُمِّهِ ».ی عنى کودک به مادرش پناه برد .اصل « اِاله» از «وِاله» و آن
هم از «وَ لَه» است؛ چراکه در نیازها و سختىها به او پناه برده مىشود .آنگاه واو مکسور را به همزه
تبدی ل کردند15 .

آیت اهلل معرفت بعد از بیان این چهار دیدگاه  ،دو وجه نخست را بدون مستند لغوى دانسته
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

است؛ چراکه در لغت  « ،اَ لَهَ» بهصورت مهموز  ،چه با شکل مکسور العین و چه بهصورت مفتوح العین،

وجود ندارد و اشتقاق ثالثى هم از آن د یده نمیشود « .اهلل» از اسمهایى نیست که اشتقاق «فَعَل»
از آن جایز باشد ،برخالف « اَ لرَّحمان» و « اَ لرَّحیم» که ای ن اشتقاق در آنها جایز است 91 .همچنین

« اَ لَه» به معناى «عَبَد» به کار نرفته و « اَ لِه» به معناى «تحیّر» هم در اصل« ،وَ لِهَ» است 98 .از سوی

دیگر ،وجه سوم ،ضعیفتری نِ احتماالت است؛ چراکه «الهَ  ،یَلوهُ  ،لیاهًا» معتلّ العین مىباشد نه معتلّ
الفاء .بنابراین دیدگاه صحیح ،ه مان وجه چهارم است؛ یعنی اصل « اِ لـٰـه» « ،وِاله» به معناى «مَألوهٌ

اِ لَیهِ» (پناهبرده به او) مىباشد .تبدی ل واوِ آغازی ن واژه به همزه نیز در زبان عرب شایع است؛ مانند

« اَجَمَ» که در اصل «وَجَمَ» بوده به معناى «چهره اش از شدّت خشم ،در هم کشیده شد ».در واقع

قاعده ای اینچنین در زبان عربی وجود دارد که هرگاه واوِ آغازین واژه اى  ،مک سور باشد ،به همزه

 .19تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 21؛ و نیز ن .ک :المفردات  ،ج ، 8ص .13
 .12تفسیر اثری ج امع  ،ج ، 8ص 121و نیز ن .ک :المیزان  ،ج ، 8ص.81
 .11االنعام .813 ،
 .11تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 125و نیز ن .ک :المفردات  ،ج ، 8ص .13
 .15تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 125و نیز ن .ک :المفردات  ،ج ، 8ص .13
 .91تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 111و نیز ن .ک :کتاب العین  ،ج ، 1ص.58
 .98تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص  113و نیز ن .ک :معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 8ص.811
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تبدیل مىشود؛ چراکه ک سره واو را ناپسند جلوه میدهد .روایات نیز با وجه چهارم هماهنگ

است91 .

بهعنوان نمونه  93امام حسن عسکری× در تفسیر بس مله ،میفرماید:
« اهلل» کسى است که هر مخلوقی هنگام نیاز و سختى و آنگاه که
امید از غیر او بُریده شود و دیگر اسباب ،همگى ،ناکارآمد افتد ،به او پناه
برد91 .
از ضحّاک و خلیل بن احمد نیز چنین نقل شده99 :
« اهلل» بدینجهت اِ لـٰـه نامیده شد که خلق در نیازهاى خود به او پناه
مى برند و در سختى ها به او تضرّع مىکنند92 .
نویسنده در این بخش پس از دستهبندی دیدگاههای مختلف و بررسی آن ،نظر خویش ر ا
مستند به دالیلی ذکر میکند؛ روشی که کتاب « التّفسیر االثری الجامع» را در عِداد تفاسیر اجتهادی

 .0تفسیر « الر ّحمن» و « الرّحیم»
آی ت اهلل معرفت « الرّحمـٰـن» و « الرّحیم» را دو صفت از صفات بارز خدای تعالی معرّفی کرده
که رحمان  ،مظهر رحمت گسترده اوست و رحیم  ،دلیل بر عنایت ویژه او به بندگان مؤمن خویش.
واژه رحمان بر وزن «فَعالن» مبالغه در گستردگی رحمت خدای تعالی را میرساند و تنها خدای
متعال با آن وصف میشود .رحیم بر مهربانی و عنایتی ویژه داللت دارد که هر انسان مهربان و
دلسوز به آن موصوف میگردد 91 .یادکرد این دو صفت ،بدین جهت است که منشاء همه فیوضات
و برکات الهی به شمار

میروند91 .

نویسنده ،این سخن را که برخی «رحمان» را واژه ا ی عبرانی پنداشته اند  ،گزاف و غیر مستند
دانسته و «رحمان» را کلمه ای شناختهشده مشتق ا ز «رحمت»
 .91تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.121
 .93ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج ، 1ص.125
 .91تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 111؛ معانى االخبار  ،ص.1
 .99تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.111
 .92تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 111؛ جامع احکام القرآن  ،ج ، 8ص .3
 .91تفسیر اثری جامع ج ، 8ص.111
 .91ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج ، 1ص.111
 .95تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص. 151
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می شمرد95 .
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بر پایه نقل قرار میدهد.

 .7تفسیر اشاری و رمزی بسمله
تفسیر اشاری از روش باطنی استفاده کرده و جنبههایی «رمزی» و «عرفانی» را طرح
مینماید .نویسنده کتاب « التّفسیر االثری الجامع» به این عناوین اشاره کرده ،گاهی از آنها استفاده
نموده و تأیید یا رد کرده است 21 .مرحوم آیت اهلل معرفت  ،استفاده های عرفانی از آیات قرآن را خارج
از حوزه تفسیر دانسته و از نوع تداعی معانی میشمرد؛ در نتیجه آن را تفسیر به رأی

ن میداند28 .

ایشان در بخش تفسیر اشاری و رمزی بسمله ،نمونه هایی از تداعی معانی را مورد توجّه قرار
داده است .بهعنوان نمونه به نقل برخی سخنان که بر پایه تفکیک حروف بسمله است ،میپردازد و
آنها را نقد میکند .ایشان این تأویالت را اگر بهعنوان تفسیر در نظر گرفته شود ،بدون ضابطه و
اعتبار دانسته؛ ولی لحاظ آن از قبیل تداعى معانى را غیر مضر

میش مرد21 .

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

هـ) چگونگی نگارش بسمله
آیت اهلل معرفت در انتهای مباحث مربوط به بسمله با استناد به چند روایت ،نحوه نگارش این

آیه را مطرح میکند 23 .مضمون این روایات را میتوان در سه دسته جای داد .یکم ،روایاتی است

که بر زیبانویسی بسمله و نگارش این آیه با خطّ خوش تأکید میکند .برخی از روایات بیان داشته اند

که زیبانویسی این جمله قرآنی موجب مغفرت است .بیهقی در شعب االیمان از امام علی× روایت

کرده:
مردی «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» را

زیبا نگاشت؛ پس بخشیده شد21 .

شد21 .

دوم ،روایاتی است که بر چگونگی نگارش بسمله داللت دارد .رسول خدا| به یکى ا ز

کاتبان خود فرمود:

 . 21ن .ک :مقاله سبکی نوین در تفسیر روایی روش شناسی کتاب تفسیر اثری جامع  ،مج لّه بیّنات  ،ش ، 11ص .813
 .28تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 21و ن .ک :معرفت قرآنی  ،ج  ، 3ص.111
 .21تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.155
 .23تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص.915
 .21تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 915؛ شعب االیمان  ،ج ، 1ص 912؛ الدّرّ المنثور  ،ج ، 8ص.11
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دوات را لیقه کن .نوک قلم را کج کن .دندانه آغازی ن باء را بلند بنگار.
دندانههاى سی ن را با فاصله بنویس .میم را کور نکن « .اهلل» را زیبا ساز.
« الرّحمـٰـن» را بکش « .الرّحیم» را نیکو بنویس و قلم خود را پشت
گوش چپ خود بگذار تا بهتر به یاد آورى29 .
همچنین از امام صادق× روایت شده:
« بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» را با بهترین خطّ خود بنویس و باء را
پی ش از نگارش دندانه هاى سی ن ،نکش22 .
مرحوم آیت اهلل معرفت  ،تنها به نقل این روایات اکتفا نکرده  ،بلکه گاه ی با استناد به سخن
دیگران به تبیین روایات نیز پرداخ ته است .برای نمونه ،در بیان روایت ذکرشده از کتاب وافی ،نوشته:
نکش21 .

از پیامبر| نقل شده:
هرکس کاغذی مکتوب به «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» را برای تعظیم
و جلوگیری از پایمال شدن از زمین بردارد  ،نزد خدا از صدّ یقان نوشته
شده و در حساب و عقابِ پدر و مادرش تخفیف داده میشود ؛ هرچند
کافر باشند21 .

نتیجهگیری
آیت اهلل معرفت در جلد نخست کتاب « التّفسیر االثری الجامع» پیش از ورود به تفسیر سوره
حمد به بررسی و تبیین ابعاد آیه شریفه « بسم اهلل الرّحمن الرّحیم» پرداخته است .ایشان نخست به
بیان عظمت و فضیلت بسمله و جایگاه و منزلت آن پرداخته و بر برکت آغاز کارها با این آیه و
ناتمام ماندن کارها با ترک بسمله تأکید کرده است .سپس آیهبودن بسمله را مطرح نموده و قرائت
آن را در نماز  ،واجب ش مرده است .آنگاه به برتری قرائت جهری بسمله میپردازد .در بخش تبیین
واژگان  ،نظر ایشان چنین است که تفسیر رمزی کلمه اى که در لغت ،داراى موضوع له مشخّص
 .29تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 988؛ منیة المرید  ،ص.391
 .22تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 915؛ الکافی  ،ج ، 1ص.211
 .21تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 915؛ الوافی  ،ج ، 9ص.115
 .21تفسیر اثری جامع  ،ج ، 8ص 982؛ الدّرّ المنثور  ،ج ، 8ص.15
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یعنى باء را تا میم
سوم ،روایاتی است که بر احترام به بسمله مکتوب و طهارت هنگام نگارش آن تأکید میکند.

است ،اعتبارى ندارد .آنگاه تکتک واژگان این آیه را بررسی لغوی و تفسیری میکند .ایشان ریشه
اسم را «سمه» به معنای عالمت دانسته ،نه «سمو» به معنای برتری .درباره واژه « اهلل»  ،آن را عَلَم
شخصى شمرده و اصل آن را « اِ لـٰـه» و برگرفته از «وِاله» به معناى «مَألوهٌ اِ لَیه» (پناهبرده به او)
مىداند .نویسنده « ،الرّحمـٰـن» را صیغه مبالغه و نامی خاص امّا فراگیر شمرده و « الرّحیم» را صفت
مشبّهه و نامی عام ،امّا دال بر عنایت ویژه دانسته است .ایشان در بخش نگارش بسمله ،زیبانویسی ،
طهارت و احترام به این آیه را مطرح کرده است « .التّفسیر االثری الجامع» کتابی است که افزون
بر ذکر روایات شیعه و سنّی ،نقد دیدگاه ها و اظهار نظر اجتهادی را نیز در برنامه کاری خود دارد.
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