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Abstract
Surah Fatiha al- Kitab for its content, importance based on the nar-
rations, and its role in the knowledge, practice, and spirituality of 
the believers has always been the focus of commentators of the 
Quran. They have examined and interpreted it in different aspects. 
Many topics have been proposed and a significant part of mystical 
topics has been dedicated to Surah; Therefore, it is necessary to 
receive all-around attention from a mystical point of view.
 In this regard, one of the important aspects is its mystical structure, 
which will have a great impact on the understanding and realiza-
tion of its true purpose; In this regard, mystic commentators various 
have mentioned different plans for interpreting its structure. In this 
article, these plans are explored and adapted with the library meth-
od and scholarly analysis;
 First, the opinions of the mystic commentators are quoted and an-
alyzed, and then we will express our opinion on the mystical struc-
ture of Surah Fatiha and we will clarify that almost all the structures 
expressed so far have the problem and had not convincing reason 
and attention to the context of the verses.  However, we can have  
structure without the problem of inconsistency or context based on 
worship theory in both parts of the surah.
Keywords: Quran, mysticism, structure, Surah Hamad.

1. Associate Professor, Department of Quranology, Institute of Wisdom 
and Religion Studies, Institute of Islamic Culture and Thought, Qom, Iran. 
asadinasab42@gmail.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



53

ان
سر

 مف
ظر

 من
 از

مد
 ح

ره
سو

ی 
فان

عر
ار 

خت
سا

ی 
بیق

تط
ی 

رس
بر

The Seventh year
The first number

Consective 13
Spring & Summer

2022

نوع مقاله: ترویجی

بررسی تطبیقی ساختار عرفانی سوره حمد از منظر مفسران
)تاریخ دریافت: 1401/01/18 – تاریخ پذیرش: 1401/12/03(

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.3.2

محمدعلی اسدی نسب1
چکیده

سوره مبارکه حمد با مضمونی که دارد و اهمیتی که برای آن در روایات فراوان 
نقل شــده و نقش مهمی که در نظام معرفتی و سلوک عملی مؤمنان برای آن 
است، همواره مورد توجه مفسران بوده و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی 
و تفسیر قرار داده اند؛ برای این سوره در گرایش تفسیر عرفانی مباحث بسیاری 
طرح شــده و بخش معتنابه ای از مباحث عرفانی به آن اختصاص یافته است؛ 
از این رو ضــرورت دارد از حیث عرفانی مورد توجه همــه جانبه قرار گیرد؛ در 
همین راســتا یکی از محورهای مهم، ساختار عرفانی آن است که تاثیر زیادی 
در فهم و تحقق هدف حقیقی آن خواهد داشت؛ در این باره طرح های مختلفی 
از سوی عارفان مفســر در تبیین ساختار آن ذکر شده است که در این نوشته 
این طرح ها با روش کتابخانه ای و تحلیل اجتهادی مورد کاوش و تطبیق قرار 
می گیرد؛ ابتدا آرای مفســران عارف نقل و تحلیل می شــود و سپس نظر خود 
در ســاختار عرفانی آن را بیان خواهیم کرد و خواهیــم گفت که تقریبًا همه 
ســاختارهای بیان شده تاکنون مشــکل ذوقی و بدون دلیل و توجه به سیاق 
آیات را دارند اما در این میان ســاختاری را کــه می توان برای آن بیان نمود و 
مشکل عدم تطابق یا ســیاق را نداشته باشد، بر پایه عبودیت در هردو بخش 

سوره خواهد بود.
کلید واژه ها: قرآن، عرفان، بررسی تطبیقی، ساختار، سوره حمد.

1. دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قم، ایران. 
asadinasab42@gmail.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



54

سال هفتم
شمارة اول
پیاپی: 13
بهار و تابستان
1401

مقدمه
ســور قرآن از نظر کمیت و کیفیت الاقل به لحاظ حال بندگان حق، مختلف اند از این رو 
برخی عروس )قمی مشهدی، 1368: 12/ 558( و برخی قلب قرآنند )شیخ صدوق، 1406: 
111( و در بین آیات یک ســورۀ همین اختالف ممکن اســت باشد؛ مانند آیة الکرسی در 
ســوره بقره و آیات اول سوره حدید، براین اساس، سورۀ مبارکه حمد با مضمونی که دارد و 
اهمیتی که برای آن در روایات فراوان نقل شده و نقش مهمی که در نظام معرفتی و سلوک 
عملی مؤمنان برای آن است، از کیفیتی عالی برخوردار است و در روایات فراوانی بدان اشاره 
شده است و همواره مورد توجه مفسران و دانشمندان بوده و آن را از زوایای مختلف مورد 
بررسی، تفسیر و تأویل قرار داده اند و به سبب اهمیت آن و این که در اول مصحف شریف 
قرار دارد در نگره و نگاره، بیشترین سهم نسبت به سور دیگر را دارا است و با گرایش های 
فراوان از جمله گرایش عرفانی بدان نگاه شــده اســت؛ در گرایش تفسیر عرفانی مباحث 
بســیاری برای آن طرح شده و بخش معتنابه ای از مباحث عرفانی به آن اختصاص یافته 
اســت؛ و عارفانی بزرگ از جمله مفسران عرفانی، مهمترین سخنان خود را درباره قرآن و 
عرفان، در شرح آن بیان نموده اند؛ به عنوانه نمونه، کل تفسیر هفت جلدی سید حیدر آملی 
تحت عنوان: المحیط األعظم و البحر الخضمّ فی تأویل كتاب اهلّل العزیز المحكم، تنها در 
تفسیر عرفانی سوره حمد است. از این رو، ضرورت دارد مورد توجه همه جانبه قرار گیرد؛ در 
همین راســتا یکی از محورهای مهم، ساختار عرفانی آن است که تاثیر زیادی در تفسیر، 
فهم و تحقق هدف حقیقی آن خواهد داشــت؛ زیرا عالوه بر اینکه چنین فهمی در درک 

تفسیر آن بسیار مؤثر است در حضور قلب هنگام خواندن آن نیز راهگشا است.
ســوره حمد در روایات دارای اهمیت فراوانی است؛ در روایتی معروف بین شیعه و سنی، 
سوره حمد دو بخش شده است؛ بخشی مربوط به معبود و بخش دیگر مرتبط با عبد بیان 
شده است و برای هر بندی از آن ثوابی عظیم ذکر شده است )شیخ صدوق، 1414: 33(.

براساس روایت فوق آیات سوره دو بخش است بخشی که بیانگر صفات معبود است و 
بخشی که بیان عبودیت و درخواست کمک بر این عبودیت از خدا است. 

جابر بن عبد اهللَّ انصارى خدمت پیامبر رسید، پیامبر به او فرمود: آیا برترین سوره اى 
را كــه خدا در كتابش نازل كرده به تو تعلیم كنــم، جابر عرض كرد آرى پدر و مادرم به 
فدایت باد، به من تعلیم كن، پیامبر ســوره حمد كه ام الكتاب اســت به او آموخت، 

سپس اضافه فرمود این سوره شفاى هر دردى است مگر مرگ)حویزی، 15/1415:1(.
از پیامبر نقل شده كه فرمود: قسم به كسى كه جان من به دست او است خداوند 
نــه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور، و نه حتى در قرآن، مثل این ســوره را نازل 

نكرده است، و این ام الكتاب است )همان(.



55

ان
سر

 مف
ظر

 من
 از

مد
 ح

ره
سو

ی 
فان

عر
ار 

خت
سا

ی 
بیق

تط
ی 

رس
بر

The Seventh year
The first number

Consective 13
Spring & Summer

2022

ازاین رو در آیات قرآن، سوره حمد به عنوان یك موهبت بزرگ به پیامبر معرفى شد، و در 
ناَك َسْبعًا ِمَن اْلَثاِن َو اْلُقْرآَن اْلَعِظمَی"  برابر كل قرآن قرار گرفته است، آنجا كه مى فرماید َو َلَقْد آَتْ
ما به تو هفت آیه ای که دو بار نازل شده دادیم همچنین قرآن بزرگ بخشیدیم )حجر/ 87(.

همین مضمون در حدیثى از امیر مؤمنان على  از پیامبر نقل شــده است كه 
فرمود: خداوند بزرگ به خاطر دادن ســوره حمد بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن 
عظیم قرار داده، و ســوره حمد با ارزش ترین ذخائر گنج هاى عرش خدا اســت )بحرانی، 

.)95 /1 :1415
براى این ســوره نام هایى نهاده اند و در هر یك از آن ها معانى و اســرارى است كه در 

سوره مندرج است. 
از جملــه این که ام الکتاب اســت، زیرا اصل قرآن و جامع تمام معانى و اســرار قرآن 

است)بانوى اصفهانى، بی تا: 1/ 21-20(.
با عنایت به روایات فوق باید گفت ســوره حمد با وجود اختصاری که دارد با عنایت به 
مضمون آن، دربردارنده مهمترین و اصولی ترین آموزه های وحیانی از منظرهای مختلف 
از جمله منظر عرفانی اســت که عارفان با عنایت به کشــف و شهود خود و آموزه های 

عرفانی قرآنی در این زمینه بیان داشته اند. 
مالصدرا در باره جامعیت ســوره حمد برآن اســت که نسبت سوره حمد به قرآن، مانند 
نسبت انسان که عالم صغیر است به جهان که انسان کبیر نام دارد است. و همان گونه 
که انســان کامل کتاب مختصر و نسخه ای منتخب است که همۀ آن چه در کتاب کبیر 
اســت که جامع همه چیز است در آن یافت می شود، سوره فاتحه نیز با وجود اختصاری 
که دارد همه مقاصد قرآن و اســرار و انوار آن را دارد. و در هیچ ســوره ای غیر از سوره 
حمد، این جامعیت وجود ندارد؛ چنان که در هیچ واحدی از جهان جامعیتی که در انسان 
است یافت نمی شود. از این رو گفته شده است: لیس من اهلّل بمستنكر، أن یجمع العالم 
فی واحد. عارف محقق جامعیت این ســوره را می فهمد و کســی که چنین درکی را از 
این ســوره نداشته باشد در حقیقت عالم ربانی نیست و به شکل صحیح به تفسیر قرآن 
هدایت نشده است. اگر ســوره حمد دارای چنین جامعیتی نبود در روایات این همه در 

باره فضیلت آن و اینکه معادل همه قرآن است ذکری نبود.
اگر انسانی بخواهد بداند بهترین وسیله قرب به خدا چیست باید بداند چنین چیزی اواًل؛ باید 
در آموزه های وحیانی نازل شده بر بهترین پیامبر الهی باشد ثانیًا؛ در بهترین مکان و بهترین 
زمان به او وحی شده باشد یعنی در معراج؛ آری در معراج دو دست آیات بر او نازل شد یکی 

آیات سوره حمد و دیگری آیات آخر سوره بقره)ر.ک: مالصدرا، 1361: ج1: 166-164(
عالمه طباطبائی در وجه جامعیت سوره حمد برآن است که قرآن كریم با آن وسعت شگرفی كه 
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در معارف اصولیش، و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخالقش گرفته تا احكام، و 
احكامش از عبادات گرفته تا سیاسات، اجتماعیات، وعده ها، تهدیدها، داستان ها، و عبرت هایش 
و همه بیاناتش به چند اصل بر مى گردد، و از آن چند ریشه جوانه مى زند، اول توحید، دوم نبوت، 
و سوم معاد، و فروعات آن، و چهارم هدایت بندگان بسوى آنچه مایه صالح دنیا و آخرتشان 
است، و این سوره با همه اختصار و كوتاهیش، مشتمل بر این چند اصل می باشد، و با كوتاه ترین 

لفظ، و روشن ترین بیان، به آن ها اشاره نموده است )طباطبائی، 1417: 1/ 40(.

بیان مسأله
ســوره حمد دارای ساختار خاصی است و این ســاختار باید روشن شود، زیرا به معنای 
سوره مرتبط است و به آن جهت می دهد؛ منظور از ساختار عرفانی سوره، ساختار آن از 
منظر عرفان و عارفان اســت که بیانگر نکات و معانی توحیدی و باطنی و معنوی این 
ســوره است ؛ روشن است که چنین ســاختاری نافی ساختار سطوح دیگر مانند سطوح 
فلســفی، اخالقی، کالمی، اجتماعی و ... نیســت. آرای مختلفی از ســوی مفسران و 
عارفان در تبیین ساختار سوره حمد ذکر شده است و برای آن طرح های گوناگونی بیان 
شــده است که در این نوشته این طرح ها، با روش کتابخانه ای و تحلیل اجتهادی مورد 
سنجش و تطبیق با طرح مطلوب قرار می گیرد؛ البته چند طرح را مالصدرا یا از خود و 
یا به نقل از دیگران بخصوص فخر رازی )رازی، 1420: 1/ 225-229( در تفسیر بیان 

داشته اند که ابتدا آن ها را طرح می شود و سپس طرح های دیگر را بررسی می گردد.

ساختار اول: ساختار ارتقای سلوکی هنگام تالوت
مالصدرا برآن اســت که فرد عاقل چون به عالم و آدم نگاه کند و موجودات را با یک دیگر 
مقایسه  نماید متوجه نیاز همه آن ها به موجودی قادر و قدیم و ازلی می شود که منبع همه 
خیرات اســت که بر خلق خود در دنیا و آخرت رحمت دارد از این رو برای تبرک و گشایش 
امور می گوید: بسم اهلل الرحمن الرحیم. و چون چنین شناختی و اعترافی، فتحی برای کارهای 
بزرگی اســت و خود این حالت، نعمت بزرگی شــمرده می شود می گوید: الحمد هلل. و چون 
می نگرد که نور توحید و رحمت وجود بر غیر او هم سرایت کرده متوجه می شود خدا مربی 
همه موجودات اســت در نتیجه می گوید: رب العالمین. و چون می بیند که رحمت او نسبت 
به افراد تحت ربوبیت امر ثابت و غیر قابل زوال اســت و روزی او برای همگان اســت که با 
آفرینش شان شامل آن ها شده می گوید: الرحمن. و وقتی که می بیند مردم در حق خدا و شکر 
و عبادت او کوتاهی نموده اند و امر و نهی او را رعایت نکرده اند، ولی او از آنان با مغفرت خود 
می گذرد و یا به سرعت آنان را مؤاخذه نمی کند می گوید: الرحیم. و چون مشاهده می کند که 
مردم با ســتم و تجاوز به حقوق یکدیگر تعدی می کنند و از شــر یکدیگر در امان نیستند و 
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می داند که پس از مرگشان روزی قرار دارد که به نفع مظلوم عدالت اجرا می گردد می گوید: 
مالك یوم الدّین. و چون این مسائل را درک نمود و از ذهن خود عبور داد خواهد دانست که 
غیر از چنین معبودی کسی شایســته عبادت نیست و او کمک کننده ای است که از غیر او 
کمکی خواسته نمی شــود و می داند که موجودی که چنین صفاتی دارد مانند موجود معلوم 
آشکار و مشهود است از این رو او را مخاطب قرار می دهد و می گوید: ایّاك نعبد. و چون می بیند 
در این بین، هواهای نفسانی و آرای اختالفی سر بر   می آورند، از خدا می خواهد تا او را با ایجاد 
اسباب و وسایل الزم کمک نماید از این رو می گوید: ایّاك نستعین. و چون در این جمله تدبر 
نمود و معنای آن را درک کرد برای او روشن می شود که بر هدایت است، اما از لغزش در امان 
نیست چون معصوم نیست از این رو از خدا دوام بر هدایت را می طلبد و می گوید: اهدنا الصراط 
المستقیم. و این جمله کالم جامعی است که در بردارنده همه اسباب توفیق و نعمت های الهی 
است وقتی همه این ها را دانست و فهمید که برای خدا بندگانی است که مشمول نعمت های 
مخصــوص اویند و خدا آنان را در میان مردم بر گزیده و حجّت بر خلق قرار داده اســت، از 
خدا می خواهد که او را نیز به آنان ملحق کند و بر راه آنان بدارد تا گمراهان گمراه کننده ای 
که دشمن حقیقت و از دیدن واقعیت کورند و مخالف راه اعتدال اند و مشمول غضب و لعن 
خدا قرار گرفته اند و خدا بر ایشــان رسوایی و عذاب مهیّا نموده است نتوانند در او اثر کنند و 
از شرشــان محفوظ بماند می گوید »صِراَط الَّذِینَ أَْنعَمَْت عَلَیِْهمْ َغیِْر اْلمَْغُضوِب عَلَیِْهمْ وَ اَل 

الّضالِّینَ«  )ر.ک: مالصدرا، 1361:  1/ 172-174؛ طبرسی، 1372: 1/ 110(.

نقد و بررسی
1. این مطالب بیان ســاختار نیســت و نمی توان از آن برای ارتباط عمیق اجزای سوره 
حمد مطلبی را کشــف نمود و تنها بیان علتی برای ذکر هر یک از جمله ها است و بیان 

احساسی است که انسان می تواند هنگام بیان هریک از جمالت سوره داشته باشد.
2. این نحو بیان متناســب با یک فرد یا افرادی در برخی از حاالت است و می توان حاالت 
دیگــری برای تالوت کننده هنگام ادای هر یک از جمالت در نظر گرفت، در حالی که ما 
در صدد بیان ضابطه برای ســاختار سوره هستیم؛ مثال ایشان می گویند انسان بعد از گفتن 
الرحمن، وقتی که می بیند مردم در حق خدا و شــکر و عبادت او کوتاهی نموده اند و امر و 
نهــی او را رعایت نکرده اند، ولی او از آنان با مغفرت خود می گذرد و یا به ســرعت آنان را 
مؤاخذه نمی کند می گوید: »الرحیم«، اما می توان بگونه ای دیگر اندیشید و گفت چون انسان 
»الرحمن« را گفت متوجه می شود عالوه بر نعمت عام، نعمت خاصی باید برای نیکان باشد و 
اال محسن و مسیئ برابر خواهند شد از این رو می گوید »الرحیم«؛ یعنی دارای رحمتی خاص 
برای مؤمنان نیک کردار. و یا مثاًل وقتی انسان عاقل به نیاز همگان توجه می کند مناسب و 
بهتر است که بگوید بسم رب العالمین یا بسم اهلل قاضی الحاجات نه بسم اهلل الرحمن الرحیم.
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3. بنابراین، ساختار فوق بیشتر ذوقی است، زیرا استداللی در آن بیان نشده است. 

ساختار دوم: ساختار مبتنی بر معرفت مبدأ و مقصد و سیر بین آن دو
مالصدرا، تحت عنوان منهجی دیگر در ساختار سوره حمد، برآن است که برای انسان سه 
روز وجود دارد، دیروز، امروز و فردا: معرفت مبدا، مربوط به دیروز انســان است و معرفت به 
روزی که در آن قرار دارد که وسط نام دارد و معرفت به فردا که علم معاد مربوط به آن است 
و قرآن مشــتمل بر رعایت این ترتیب و تعلیم این آموزه های سه گانه است که کمال نفس 
انســانی منوط به معرفت آن ها است و هدف اعمال بدنی همین معرفت های سه گانه است، 
چرا که غایت این اعمال، تصفیه آیه قلب از پوشش های بدنی و ظلمت های دنیوی است، تا 
استعداد حصول این انوار عقلیه را بیابد در غیر این صورت نفس این اعمال نیک، جزء حرکات 
و به زحمت انداختن خود، نیست ... و چون سوره حمد با این که مختصر است متضمن معارف 
همه کتب آسمانی و مسائل حقه و مقاصد یقینی مرتبط به تکمیل انسان است ناگزیر باید 
در آن همه آن چه انسان بدان نیاز دارد وجود داشته باشد. جمله الحمد هلّل ربّ العالمین اشاره 
به مبداء است مانند علم به وجود حق اول و این که او مبدأ سلسله موجودات و ایجاد کننده 
همه عوالم و مخلوقات است، و جمله الّرحمن الرّحیم اشاره به علم به صفات جالل و اسمای 
حســنای او دارد. و جمله مالك یوم الدّین اثبات می کند که او، سبب غائی همه مخلوقات 
است، چنان که سبب فاعلی همه است تا داللت نماید فاعلیتش در غایت حکمت و تمامیت 
و رعایت مصلحت مردم اســت و اشتمال این سوره بر علم وسط به سبب جمله: ایّاك نعبد 
و ایّاك نســتعین، است که اشاره به اعمال و احوالی است که تا زمانی که در دنیا است الزم 
است انسان به آن ها عامل و بر آن احوال همراه باشد این وظایف دو نوع است: بدنی و قلبی، 
بدنی، مانند: پاک کردن بدن و لباس و ظواهر خود از نجاست و تزیین ظاهر خود برای عبادتی 
چون نماز و روزه و مانند آن ها؛ و قلبی، تهذیب باطن از پرده هایی که روی قلب را گرفته و 
نیز پاکسازی آن از صفات خبیثه با کمک و توفیق الهی تا بدین وسیله نفسش استعداد یابد تا 
با انوار معارف الهی نورانی گردد و با حقائق ربانی کامل شود و در نتیجه به خدا تقرب یابد و 
به دار الکرامه واصل گردد چنان که این جمله: اهدنا الّصراط المستقیم، بدان اشاره دارد؛ یعنی 
خدایا طریق وصل به سوی خودت را به ما تعلیم ده. اما اشتمال آن بر علم معاد که علم به 
حاالت نفس کامل انسانی در علم و عمل و مبرا از آفت جهل و نقص عصیان  است باید گفت 
جمله: صراط اّلذین أنعمت علمهی غر الغضوب علمی و ل الضالنی تا آخر ســوره، به آن اشاره 
دارد، زیرا این جمالت اشاره دارد به علم النفس که راه و مسیر خداوند عزیز و حمید و باب 
خدا است که از آن به سوی حق سیر می شود و همه خالئق در مسیر برگشت به سوی خالق 
از این باب داخل می شوند؛ زیرا عالم وجود بگونه دائره ای است که ابتدا و انتهائش مرتبط به 
یکدیگر است؛ یعنی همان گونه که اول وجود عقل و پس از آن نفس کلی و سپس طبیعت 
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کلی و بعد ابعاد و در آخر جماد است در انتها نیز بدین گونه است که اولش جماد، بعد نبات، 
و سپس حیوان و بعد از حیوان، انسان است که برای آن مراتب باطنیه است که اولش مقام 
طبیعت و نفس است و سپس مقام قلب و عقل خواهد بود و پس از آن مقام روح و سر است 
و آنگاه که بدین مقام رسید به حد کمال و تمام خواهد رسید)ر.ک: مالصدرا، 1361:  1/ 175(.

نقد و بررسی
1. به چه دلیل معرفت به مبدأ مربوط به دیروز انســان است و مربوط به دیروز و امروز 

و فردای انسان نباشد؟
2. آیه آخری ســوره ادامه روند و مســیر حرکت به سوی خداست و انسان از خدا مسیر 

سریع و راه راست را طلب می کند پس مربوط به دنیاست؛ 
3. جملــه صراط الّذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیم و ال الضالین تا آخر ســوره، 
گرچه می توان در بحث معاد هم از آن استفاده برد، اما حقیقت آن در دنیا است، چرا که 

آثار انحرافی آنان در دنیا برای مؤمنان مشکل ساز است نه در آخرت؛ 
4. برهانی برای کشــف قوس صعود و نزول عرفانی از آیات این سوره به شکل مذکور 

اقامه نشد و مطالب بیشتر ذوقی است تا برهانی؛ 

ساختار سوم:  ســاختار مبتنی بر اعمال محسوس نماز و احوال هفتگانه 
ظاهر و باطن انسان

ســوره حمد، دارای هفت امر است و اعمال محسوس نمازهای واجب نیز هفت عمل است 
زیرا نیت فعل قلب است و از سوی دیگر اطوار و مراتب خلقت انسان نیز هفت است:  َو َلَقْد 
َلْقَنا اْلَعَلَقَة  ْطَفَة َعَلَقًة َفخَ نْساَن ِمْن ُساَلٍة ِمْن ِطنٍی ُثَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة ِف َقراٍر َمِكنٍی ُثَّ َخَلْقَنا النُّ َخَلْقَنا اْلِ
ْلخاِلِقنَی   ُ َأْحَسُن ا َلْقَنا اْلُْضَغَة ِعظامًا َفَکَســْوَنا اْلِعظاَم َلْحمًا ُثَّ َأنَْشــْأناُه َخْلقًا آَخَر َفَتباَرَك اللَّ ُمْضَغًة َفخَ
)مؤمنون/14( و مراتب جوهر باطن انسان و اطوار او نیز هفت مرحله است: طبع، نفس، قلب، 
روح، سر، خفی، اخفی. پس نور آیات سوره فاتحه از الفاظ محسوس آن به اعمال محسوس 
هفتگانه ســرایت می کند و از آن به مراتب خلقیه هفتگانه و سپس از معانی آن ها به نیات 
متعلق به اعمل و از آنجا به مراتب باطنیه می رســد در نتیجه برای قلب انوار نورانی حاصل 
می شود و سپس بر ظاهر انسان مؤمن منعکس می گردد چنان که فرموده اند: من كثر صالته 

باللیل حسن وجهه بالنهار)ابن ماجه، 1418: 1/ 422؛ مالصدرا، 1361: 1/ 177-176(

نقد و بررسی
1. معیار هفت عمل بودن نماز چندان متقن نســت؛ چون معیاری برای آن بیان نشده 
است که اعمال نماز به چه دلیل هفت عمل است؟ اگر یک رکعت باشد اعمال ظاهری 
آن کمتر از هفت عمل می تواند باشد و اگر دو رکعت است که اعمال ظاهری آن بیش 
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از هفت عمل است. و عالوه براین، چرا نماز دو رکعتی انخاب شود؟
2. ارتباط آیه مذکور با اعمال انســان در نماز بگونه مذکور دلیلی ندارد و این مقایسه ها 

هم پشتوانه علمی ندارد؛ 
3. این ســاختار کامال ذوقی اســت زیرا عالوه برآنکه دلیلی ندارد، بگونه های مختلف 

دیگری می توان آن را بیان داشت که شمار افعال کمتر یا بیشتر باشد؛ 

ساختار چهارم:  ساختار منطبق بر حرکات هفتگانه 
مالصدرا در عبارت دیگری برآن اســت که سوره حمد، هفت آیه دارد و اعمال ظاهری که 
غیر از قرائت و اذکار است نیز هفت عمل است: قیام، رکوع، بلند شدن از رکوع، سجده اول، 
بلند شدن از سجده، سجده دوم و نشستن برای تشهد. این اعمال به مثابه شخص است و 

فاتحه روح آن و کمال در صورتی حاصل می شود که روح به جسد متصل شود پس بسم الّل 
الّرحن الّرحمی، در برابر قیام اســت، چرا که باء بسم اهلل چون به اهلل متصل شده مقام بلند و 
مرتفعی یافت و نیز بسم اهلل برای شروع در کارها است كّل امر ذی بال لم یبدأ فیه باسم اهلّل 
فهو أبتر)ر.ک: مجلسی، 1403: 76/ 305( و قیام هم اولین عمل است و آیه: الحمد هلّل ربّ 
العالمین در برابر رکوع است، زیرا چون حمد در مقام توحید به حق و خلق و منعم و نعمت نظر 
دارد، زیرا ثنا برخدا به سبب انعام صادر از او به سوی عبد است. چنین وضعی حالتی متوسط 
بین اعراض و استغراق است، چنان که رکوع حالتی بین قیام و سجده است نیز نعمت فراوان 
چیزی است که بر پشت انسان سنگینی می کند و در نتیجه منحنی می گردد. و آیه: الرحمن 
الرحیم مناسب قیام است، چون وقتی عبد با رکوع کردن به سوی خدا تضرع می کند مناسب 

رحمت خدا آن است که انسان را به قیام بازگرداند از این روی پیامبر فرمود: إذا قال العبد »مسع 
الّل لن حهد« خداوند با رحمت به او نظر می کند. و مالك یوم الدین مناسب سجده اول است، 
زیرا داللت دارد بر کمال قهر و جاللت و کبریائی خدا و چنین حالتی موجب خوف شدید است 
که به دنبال خود غایت خضوع را دارد. و آیه: إیّاك نعبد و إیاك نستعین مناسب نشستن بین 
دو ســجده است، زیرا جمله إیّاك نعبد خبردادن از سجده ای است که گذشته است و جمله: 
و إیّاك نستعین طلب کمک از خدا است تا او را برای سجده دومی توفیق دهد. و آیه: اهدنا 
الّصراط المستقیم، طلب مهمترین چیز است پس مناسب او سجده ای دیگر است تا داللت بر 
نهایت خضوع نماید. و آیه: صراط الّذین أنعمت علیهم تا آخر آیه مناسب نشستن است، زیرا 
عبد وقتی نهایت خضوع را انجام داد خداوند با او از در تکریم وارد می شود و انسان در برابر 
او می نشیند و در این هنگام آنچه پیامبر در معراج خواند او هم می خواند چرا که الصلوةمعراج 

المؤمن )ر.ک: مالصدرا، 1361:  1/ 181(.
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نقد و بررسی
1. چرا رفتن به رکوع و رفتن به سجده دو حرکت و فعل حساب نشده، اما بلند شدن از 

آن ها حرکت شمرده شده است؛ 
2. چرا فقط اعمال یک رکعت حساب شده، مگر نماز واجب یک رکعتی وجود دارد؟

3. چرا تکبیرة االحرام یک حرکت شمرده نشده است؟
4. اگر منظور بیان حرکات در یک رکعت اســت، چرا تشهد را اضافه نموده است و اگر 
در بیش از یک رکعت اســت چرا همه رکوع ها و همه سجده ها و هردو تشهد را حساب 

ننموده است؟
5. وجهی برای خروج قرائت و اذکار از اعمال ظاهری نیست؛ 

6. روشــن اســت که این ســاختار نیز صرف یک مســئله ذوقی بدون برهان است؛ 
همچنان که مقایسه هایی که بیان شده تا عمل را با جمله های سوره مرتبط نماید مدلل 

نیست و امری ذوقی است؛ 

ساختار پنجم:  ساختار مبتنی بر هفت صفت نفسانی
محل های ورود شیطان در انسان سه تا است: شهوت، غضب و هوای نفسانی: شهوت امر 
حیوانی است و غضب روحیه درندگی است و هوا شیطان است، شهوت گرچه آفت بزرگی 
است اما غضب از آن هم بزرگتر است و نیز غضب گرچه آفت مهمی است اما هوای نفسانی 
از آن هم مهمتر است از این رو فرمود: َو َیْنهی  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُْنَکِر َو اْلَبْغِی  )نحل/90( در این 
آیه مراد از فحشاء، شهوت است و مراد از منکر، غضب است و منظور از بغی، هوای نفسانی 
اســت و به ســبب وجود این سه صفت بود که خداوند در امت حضرت موسی مسخ را قرار 
اُغوَت ُأولِئَك َشرٌّ َمكانًا )مائده/60( با شهوت انسان،  ناِزیَر َو َعَبَد الطَّ ْلخَ ُ اْلِقَرَدَة َو ا داد َو َجَعَل ِمْنُ
ظالم به خود می شــود و با غضب به دیگری ظالم می شود و با هوا، به خدا ظالم می شود. 
از این رو، پیامبر فرمود: الظمل ثاثة ظمل ل یغفر و ظمل ل یرتك و ظمل عىس الل أن یرتكه )ر.ک: 
ْرَك َلُظمْلٌ َعِظمیٌ   سیوطی، 1401: 2/ 57( ستمی که آمرزیده نمی شود شرک به خداست:  ِإنَّ الشِّ
)لقمان/13( و ستمی که ترک نمی شود. ستم برخی از مردم به برخی دیگر است و ستمی که 
ممکن است ترک شود، ستم انسان به خود است. از سوی دیگر نتیجه شهوت حرص و بخل 
است و نتیجۀ غضب عجب و کبر است و نتیجه هوا، کفر و بدعت است و از این شش صفت 
در انسان یک صفت هفتمی پدید می آید و آن دشمنی است که مستلزم دوری از رحمت خدا 
است که همان محجوب شدن از اوست و این نهایت اخالق مذموم است، چنان که شیطان 
نهایت افراد مذموم اســت. حال می گوییم اسمای سه گانه در بسم اهلل الرحمن الرحیم دافع 
اخالق سه گانه اصلی است و آیات هفتگانه دافع اخالق بد هفتگانه ای است که به آن ها اشاره 
شد. و بیان این مطلب چنین است که کسی که خدا را شناخت شیطان هواپرستی از او دور 
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َذ ِإَلُه َهواُه  )فرقان/43( در روایت هم آمده است که: یا موسى خالف  خَ می گردد: َأ َفَرَأْیَت َمِن اتَّ
هواك فإنّی ما خلقت خلقا نازعنی فی ملكی إاّل هواك. و کسی که بداند او رحمن است غضب 

ْلَحقُّ  َمِئٍذ ا نمی کند چون منشأ غضب طلب والیت است و والیت از آن رحمن است:  اْلُْلُك َیْ
ْحِن  )لقمان/26( و کسی که بداند خدا رحیم است نسبت خود را با خدا اصالح می کند پس  ِلرَّ
  ِ به خود ستم نمی کند و آن را با کارهای حیوانی لطمه نمی زند و هنگامی که بگوید:  اْلحَمْدُ هلِلَّ
شکر خدا را کرده است و به آن چه که برای او حاصل شده اکتفا نموده و در نتیجه شهوتش 
زائل می شود و کسی که بداند او  رَبِّ اْلعالَمِینَ  است حرصش نسبت به آن چه برایی او مقدر 
نشــده و بخلش نسبت به آن چه برای او مقدر شده از بین می رود و کسی که بگوید مالِكِ 
َیوِْم الدِّینِ  است بعد از آن که فهمید که او الرَّحْمِن الرَّحِیمِ  است، غضبش برطرف می شود و 
اَك نَْسَتِعنُی  به واسطه ایاک نعبد کبرش و به واسطه ایاک نستعین،  اَك َنْعُبُد َو ِإیَّ کسی که گوید: ِإیَّ
راَط اْلُْســَتِقمیَ  شــیطان هوا از او دفع می گردد  عجبش از بین می رود و هرگاه گوید: اْهِدَنا الصِّ

ْ  کفر از او برطرف می شــود و آن گاه که گوید: َغْرِ  ِذیَن َأْنَعْمَت َعَلمهْیِ و وقتی گوید: ِصراَط الَّ
نَی  بدعت از او دفع می شــود و اخالق ششگانه ای که جامع همه  الِّ ْ َو َل الضَّ

اْلَْغُضوِب َعَلمهْیِ
شــرور اســت از او برطرف می شود و حجاب بین او و حق نیز کنده می شود و دوری اش از 

ساحت قدس به قرب تبدیل می شود )مالصدرا، 1361: 1/ 186(.

نقد و بررسی
1. هوای نفس، شــامل شهوت و غضب هم می شود، ازاین رو، برخی گفته اند همین که 

پا روی نفس گذاشته شود وصول به خدا فراهم می شود؛ 
2. با گفتن این جمالت، صفات مذکور در انسان محقق نمی شود، آن چه انسان را مزین 
به این صفات اخالقی می کند از جنس گفتن نیست، بلکه ایمان، نیت و عمل است که 

پایه هر تحول روحی است.
3. این که می گوید: اســمای سه گانه در بســم اهلل الرحمن الرحیم دافع اخالق سه گانه 

اصلی است دلیلی ندارد؛ 
4. این ســاختار نیز ذوقی و صرف استحسان است چون نه بدیهی و نه مدلل نیست؛ و 
این که هفت صفت را استخراج کرده و هر یک از آیات را برآن ها تطبیق نموده نیز تنها 

امر ذوقی است و دلیلی ندارد؛ 

ساختار ششم: هشتگانه از مالصدرا
صدرالمتألّهین می گوید: سوره مباركه حمد با مقدمه ای كه در نماز بدان افزوده می شود 
روی هم هشت بخش را تشــكیل می دهد كه با درهای هشتگانه بهشت مرتبط است 
و نمازگــزاری كه ســوره حمد را با آداب ویژه آن در نماز قرائــت كند، از همه درهای 
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هشتگانه بهشت بدان راه یافته است. درهای مزبور عبارت است از:
1. دِر »معرفت«، كه نمازگزار با گفتن )وّجهت وجهی لذی فطر الســموات والرض(

)انعام/79( از آن وارد بهشت می شود.
2. دِر »ذكر« با تالوت آیه )بسم الل الّرحن الّرحمی(

لحمد لل رّب العالنی( 3. دِر »شكر« با آیه كریمه )ا
4. دِر »رجاء« با قرائت آیه )الّرحن الّرحمی(
5. دِر »خوف« با ذكر آیه )مالك یم الّدین(

6. دِر »اخالص« با گفتن )إّیاك نعبد وإّیاك نستعنی(
7. دِر »دعا و تضرّع« با تالوت آیه )اهدنا الّصراط الستقمی(

8. دِر »اقتدا به ارواح پاك« با قرائت آیه )صراط اّلذین أنعمت علمهی...( )ر.ک: مالصدرا، 
1/ 178؛ جوادی آملی، 1387: 1/ 274(.

نقد و بررسی
1. ایشان برآنند که با ذکر مستحبی وجّهت وجهی للذی فطر السموات واألرض، انسان 
وارد باب معرفت می شــود خوب اوال این جزء نماز نیست ثانیا چرا بقیه اذکار مستحبی 

مانند استعاذه و غیره را طرح نکرده اند؟
2. ایشــان می گویند: باب دوم، »ذكر« است که با تالوت آیه )بسم اهلل الرّحمن الرّحیم؛ 

انجام می شود خوب مگر اذکار قبلی و بعدی ذکر نیستند؟
3. ایشــان می گویند: باب چهارم، دِر »رجاء« اســت که با قرائت آیه )الرّحمن الرّحیم( 

انسان داخل آن می شود خوب چرا خود بسم اهلل باب رجاء نباشد؟

ساختار هفتم: معرفت های هفتگانه 
مالصدرا برآن است که حاصل دعوت و رسالت، هفت امر است که سوره حمد مشتمل 
بر آن ها اســت: این هفت امر از این قرارند: شناخت ربوبیت الهی، شناخت خدا، شناخت 
فرشتگان الهی، شناخت کتب آسمانی خدا، شناخت رسوالن الهی، شناخت عبودیت، و 

هفتم بهره مندی از کمال عبودیت که پناه به خدا و طلب مغفرت از او است: 
ِحمِی مشتمل بر توحید ذات و صفات است. ْحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللَّ

نَی اشاره به توحید افعال دارد که دو قسم را شامل می شود: عالم أمر  ِ َربِّ اْلعاَلِ ْلَحْمُد لِلَّ ا
که جایگاه فرشتگان مقرب است و عالم خلق که اصل و عصاره آن، پیامبران و اولیای 
ْلَحْمُد لِلَِّ اشاره به عالم ستایش و تقدیس و تسبیح دارد  الهی است، زیرا جمله اول؛ یعنی ا
که در این عالم فرشتگان تسبیح گو قرار دارند و جمله دوم؛ یعنی رب العالمین، اشاره به 

عالم کامالن در علم و عرفان دارد که پیامبران و اولیای الهی هستند. 
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ِحمِی؛ یعنی رحمان دنیا و رحیم آخرت که اشــاره به اهل رحمت الهی در هردو  ْحِن الرَّ الرَّ
عالم است و آنان فرشتگان و رسوالن هستند. 

یِن اشاره به حقیقت معاد دارد.  ِم الدِّ  ماِلِك َیْ
اَك نَْسَتِعنُی اشاره به کیفیت عبودیت با تهذیب اخالق و پاکسازی درون و  اَك َنْعُبُد َو ِإیَّ  ِإیَّ

پناه  جویی به خدا دارد که بیانگر حالت انسان بین ابتدا و انتها است. 
راَط اْلُْسَتِقمیَ اشاره به علم به کتاب خدا و آیات او دارد. اْهِدَنا الصِّ

ْ تا آخر ســوره اشــاره به قرآن دارد که از همه کتب آسمانی 
ِذیَن َأْنَعْمَت َعَلمهْیِ ِصراَط الَّ

برتر است. 
و از این مراتب هفتگانه در گفتگوی حقیقی با خدا در دعا، هفت مقام نمایان می گردد: 

ِحمِی حاصل می شود. ْحِن الرَّ ِ الرَّ 1.ذکر که با بْسِم اللَّ
نَی می شود. ِ َربِّ اْلعاَلِ ْلَحْمُد لِلَّ 2. رفع مشقت در حمل بار تکالیف الهی که سبب حمد و گفتن ا

ِحمِی. ْحِن الرَّ 3.اشاره به کمال رحمت الهی با گفتن: الرَّ
یِن. ِم الدِّ 4.اشاره به مالکیت و حکومت خدا در آخرت با گفتن: ماِلِك َیْ

اَك  اَك َنْعُبُد َو ِإیَّ 5. مقام مغفرت چونکه ما به همه وجودمان و در همه امورمان با گفتن ِإیَّ
نَْسَتِعنُی به خدا پناه می جوئیم.

راَط اْلُْسَتِقمیَ  6.هدایت طلبی از خدا با گفتن اْهِدَنا الصِّ
نَی. الِّ ْ َو َل الضَّ

ْ َغْرِ اْلَْغُضوِب َعَلمهْیِ
ِذیَن َأْنَعْمَت َعَلمهْیِ 7. دوری و غلبه بر منحرفان: ِصراَط الَّ

مراتب هفتگانه فوق را پیامبر اسالم در عالم ارواح و در معراج متذکر شد و هنگام نزول، 
در این دنیای جسمانی با سوره حمد از آن ها تعبیر کرد پس کسی که آن را در نمازش 
 بخواند از این انوار و مقامات باال می رود تا از مظهر به اصل برسد از این رو پیامبر

فرمود: الصلوة معراج الؤمن.
از ســوی دیگر این سوره جامع همه آن چه که انسان نیاز دارد تا در باب شناخت مبدأ و 

معاد و آن چه بین آن دو است بداند.
لحمد لّل، اشاره به اثبات صانع، مختار، علیم، حكیم، مستحقّ حمد و تعظیم است. ا

رّب العالــنی، داللت می کند که خدا یکی اســت و عالم ها ملک اوســت، از این رو در 
آیات زیادی با خلقت الهی، بر توحید اســتدالل شده است. و این حالت خودش در عین 
حالی که دلیل بر وجود ربوبیت الهی اســت نعمت عظیم الهی نیز هست، چرا که ایجاد 
و تولد اعضای مختلف و صور گوناگون انسانی از نطفه، ممکن نیست بدون قصد خالق 
برای چنین اشــکال و طبیعت های مرتبط به هریک از آن ها باشد در حالی که هر یک 
از آن ها مطابق با غرض خاص اســت چنانکه علوم پزشکی بر آن داللت دارد، بنابراین 
هیچ موجودی از خدای منان، کریم، رحمان و رحیمی که احســان و منت او قبل و بعد 
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از مرگ انسان تداوم دارد نیست که به حمد سزاوارتر از او باشد. 
جمله مالك یوم الدین، داللت دارد براینکه الزمه حکمت و رحمت الهی آن اســت که 
روزی را پس از دنیا مقدر نماید تا در آن نیک کردار از بدکردار بازشناسی گردند و انتقام 

مظلوم از ظالم ستانده شود و در این مرحله است که معرفت ربوبیت کامل می شود. 
اّیاك نعبد، تا آخر سوره، اشاره به اموری دارد که در تبیین عبودیت الزم است و این امور 
دو نوع اند یکی اعمال و دیگر آثاری که متفرع بر اعمال است مانند احوال. البته اعمال 
دو رکن دارند یکی انجام عبادت که با جمله: اّیاك نعبد، انجام می شود و دیگری علم به 
اینکه عبادت جز به اســتعانت الهی ممکن نیست که جمله: و ایّاك نستعین، بدان اشاره 
دارد. اما آثار و احوالی که برخاسته از اعمال است عبارت است از هدایت یافتگی و مزین 

شــدن به اخالق حسنه که خط مستقیم و حد وســط دو طرف انحرافی است که اهدنا 
الّصراط الســتقمی بدان اشاره دارد. و صراط اّلذین أنعمت علمهی، دلیل بر ضرورت نورانی 

شدن به واسطه صاحبان کمال و اهل حق است.
و غر الغضوب علمهی و ل الّضاّلنی، اشــاره به دوری از همراهی با اهل بدعت و هواهای 

نفسانی دارد)ر.ک: 1361:  1/ 172-166(

نقد و بررسی
1. براســاس روایات و نیز متن آیات سوره حمد، شبیهی در آیات قرآن برای سوره حمد 

وجود ندارد پس نمی توان گفت آیات آخر سوره بقره همانند سوره حمد است.
2. شناخت ربوبیت خدا در ضمن شناخت خدا حاصل می شود.

3. اگر بخواهیم با نگاه رکنی و نه مسأله ای جلو برویم و هر قسم داخل در قسم دیگری 
نباشــد باید چنین گفت: سعادت محصول سه چیز است: شــناخت خدا، شناخت کالم 
خدا که توســط فرشتگان و رسوالن در قالب کتب آسمانی برای هدایت انسان ها نازل 

می شود و عمل براساس محتوای کالم خدا. 
4. چگونه گفته شده رب العالمین، اشاره به عالم کامالن در علم و عرفان دارد که پیامبران 

و اولیای الهی هستند. در حالی که عالمین عام است و شامل هرعالمی می گردد؟
راَط اْلمُسَْتقِیمَ اشــاره به علم به کتاب خدا و آیات او دارد. در  5. گفته شــده: اهْدِنَا الصِّ
حالی که علم به کتاب و آیات آن اواًل زمینه تحقق صراط مســتقیم یا علم به آن است 
ثانیا در قرآن صراط مســتقیم همان مسیر عبودیت است چنان که در ساختار پیشنهادی 

بدان اشاره خواهیم نمود.
6. در مجموع ساختار معنادار و قابل دفاع و دارای دلیلی بیان نشده است.

7. در ســخنان فوق نوعی تطبیق قرآن با اصطالحات عرفانی بدون پشــتوانه ظواهر 
قرآنی دیده می شود.
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ساختار هشتم: ساختار منطبق بر اسفار اربعه 
ســلطان محمد گنابادی و ســید مصطفی خمینی با اندکی اختالف با مالصدرا در نوع 
اســفار اربعه، برآنند که براى سالكین الى اهلّل، ســفرها، منزل ها، مقام ها و مرحله هاى 
بســیارى وجود دارد كه جزء خدا كســى آن ها را نمى تواند بشمار آورد؛ ولى اصل و سر 

چشمه آن منحصر در چهار سفر است:
سفر اول: »سفر من الخلق الى الحقّ« است كه سالك از خلق به سوى حقّ سفر مى كند 
و آن حركتى اســت كه از حدود كثرت ها و نگرش به آن ها شروع شده؛ و به سوى حق 
اوّل ســیر مى كند. انتهاى آن سفر، رسیدن به مرز دل و مشاهده حقّ اوّل در نمودهاى 

صفات و اسماء مى باشد. در این سفر سالك از رنج و دشوارى تكلیف جدا نیست.
سفر دوّم: »سفر من الحقّ الى الحقّ« در لباس مظاهر و نمودهاست كه سالك از مظاهر 
و نمودهاى حق به سوى حق حركت مى كند تا به حقّ مطلق برسد. در این سفر سختى 

به راحتى؛ و تلخى به لّذت، و ترس به ایمنى، تبدیل مى گردد.
سفر سوّم: »ســفر بالحق فى الحق«؛ یعنى، سفر به سبب حقّ در حقّ است. سالك در 
این سفر با سیر دادن الهى حركت مى كند بدون اینكه آگاهى به سیر، یا ذات خود داشته 
باشد، بلكه خدا او را ســیر مى دهد. سالكین این سفر یكى از مصداق هاى قول خداوند 
است كه در حدیث شریف قدسى آمده است:»انّ اولیائى تحت قبابى ال یعرفهم غیرى« 
)حقی بروســوی، بی تا: 6/ 250(؛ یعنى، دوستان من در زیر قبّه و بارگاه من جاى دارند 

و هیچ كس غیر از خودم آن ها را نمى شناسد.
ســفر چهارم: یعنى »سفر بالحقّ فی الخلق« اســت كه سالك به كمك حقّ به سوى 

خلق سفر مى كند.
آغاز این ســفر، ابتداى ربوبیّت، و انتهاى عبودیّت اســت. مقامات این سفر را جزء خدا 

كسى نمى تواند به شمار آورد.
حال كه این مطلب روشــن شد باید گفت سوره مباركه حمد، اشاره اجمالى به سفرهاى 
چهارگانه یاد شده دارد؛ زیرا استعاذه و پناه جوئى، اشاره است به سفر از خلق به حقّ كه 
ســفر اوّل است، چه این ســفر، گریز از كثرت ها و نمودهاى شیطانى به عالم توحید و 
مظاهر حقّ تعالى اســت؛ و استعاذه زبانى، بیانگر این پناهندگى، و استعاذه كردارى خود 

پناه جویى و فرار مى باشد.
یِن « اشاره به سفر دوّم یعنى، سفر از حقّ به سوى حقّ مى باشد؛  ِم الدِّ كلمه »ِبْسِم اللَِّ  تا ماِلِك َیْ

ِم  ِ « تا »ماِلِك َیْ ِ «، مّتصف شدن به صفات الهى را خبر مى دهد. و بعد از، »ِبْسِم اللَّ زیرا، »ِبْسِم اللَّ
یِن « اعالم حركت سالك در صفات حق تعالى است تا آن جا كه مالكیت خدا، در وى ظاهر  الدِّ

گشته؛ و بنده را، از ذات خود فانى سازد. این سفر حركت در صفات حقّ تا فناى بنده است.
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اَك نَْسَتِعنُی « به سفر به سبب حقّ، در حق اشاره دارد، زیرا  اَك َنْعُبُد َو ِإیَّ قول خداى تعالى: »ِإیَّ
مالكیت خداى تعالى تا وقتى كه هنوز بنده از فعل و وصف و ذات فانى نشده باشد آشكار 
نمى گردد. چون بنده به فناى ذات رسید عبودیتش تمام مى شود و پس از كمال عبودیت، 
جزء در حق مطلق سیر نمى كند و حركت و سیر او جزء با حقّ نمى تواند باشد؛ زیرا دیگر 
راَط اْلُْسَتِقمَی « اشاره به سفر چهارم دارد  ذاتى ندارد كه به آن باقى باشد. و جمله »اْهِدَنا الصِّ
كه سفر از حقّ به خلق باشد. این همان بازگشت اختیارى در عالم صغیر و بقاى بعد از فناء 
و صحو بعد از محو1 مى باشد و سزاوار است كه این سفر، با حفظ وحدت  در كثرت ها باشد. 
و صراط مستقیم، در این سفر محفوظ بودن وحدت در كثرت است؛ به طورى كه هیچ كدام 
بر دیگرى چیره نگردد و هیچ یك در تحت تســلّط دیگرى پنهان نشود. این احوال )كه 
ذكر كردیم( گاهى براى ســالكین پیدا مى شود، چه، بدان توّجه و آگاهى داشته، یا آگاهى 

نداشته باشند. )ر.ک: گنابادی، 1408: 36/1، خمینی، 1418: 217/2(

بررسی و نقد
1. بحث روی ساختار خود سوره است نه محتوا با مقدمات واجب یا مستحب آن؛ 

2. اگر قرار باشد از درون سوره خارج شویم به چه دلیل فقط استعاذه اضافه شود و مثاًل 
چرا اذان و اقامه در نظر گرفته  نشود؟

یِن « را چگونه می توان به ســیر در خدا منحصر کرد در حالی که دارد از  ِم الدِّ 3. »ماِلِك َیْ
یوم الدین و معاد نیز سخن می گوید؟

اَك نَْسَتِعنُی « به سفر به سبب حقّ، در حق اشاره دارد، زیرا مالكیت  اَك َنْعُبُد َو ِإیَّ 4. می گوید: »ِإیَّ
خداى تعالى تا وقتى كه هنوز بنده از فعل و وصف و ذات فانى نشده باشد آشكار نمى گردد. 
چون بنده به فناى ذات رسید عبودیتش تمام مى شود و پس از كمال عبودیت، جز در حق 
مطلق ســیر نمى كند؛ حال می گوییم اگر عبد در این حالت به فنا رســیده باشد غیر خدا را 
نمی نگرد بلکه خود او و دیگران در آن مقام در حالت محوند پس چگونه ممکن است انسان 

1. صحو بعد از محو محو داراى چند مرتبه است كه عبارتند از: محو ارباب ظاهر و محو ارباب اسرائر- و محو جمع- یا 
محو حقیقى ومحو عبدیّت یا محو عبد، درباره آنها شاه نعمت اهلّل ولى مى نویسد: 1- محو ارباب ظاهر رفع اوصاف 
عادت و خصال ذمیمه اســت، و مقابل آن، اثبات اســت و آن اقامت احكام عبادت و اكتســاب اخالق حمیده است. 
2- محو ارباب سرائر، ازاله علل و آفات و اثبات مواصالت است و این محو و اثبات به رفع اوصاف و رسوم و افعال 
و اخالق عبد به تجلیّات صفات و اخالق و افعال حق اســت. 3- محو جمع و محو حقیقى، فناى كثرت در وحدت 
است.4- محو عبودیت و محو عین عبد، اسقاط اضافت وجود به سوى اعیان است، زیرا كه اعیان شئون ذاتیّه ظاهریّه 
در حضرت و احدیت بحكم عالمیّت است)اعیان صور علمى در نزد حضرت حق است(. و باالتر از محو، محق است 
كه فناى وجود عبد در ذات حقّ است، همچنان كه، محو، فناى افعال عبد در فعل حقّ است و طمس، فناى صفات 
در صفات حقّ اســت. صحو، در بدایات فراغ بود از عادات و مألوفات طبیعت و در نهایت صفاى عشق است و ذوق 
احدیت)رساله اصطالحات شاه نعمت اهلّل ولى( پس صحو بعد از محو در هر مرتبه محو، حالت و صفت و فعل خود و 

هشیارى و بیدارى و بقاء به صفات و افعال الهى است.)رک: گنابادی، 1408: 1/ 309-308(
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فانی هم به خود و هم به دیگران توجه نماید تا صیغه جمع)نعبد و نستعین( را بکار برد؟
5. برای تطبیق سفرهای اربعه عرفانی و فلسفی بر قسمت های سوره حمد به گونه فوق 

دلیلی اقامه نشده و ذوقی شمرده می شود.

ساختار نهم: ساختارمبتنی بر قوس صعود و نزول
برخی برآنند که نیمه اول سوره حمد با بیان پنج صفت الهی اشاره به قوس نزول و به 
ترتیب از مقام ذات تا عالم ناســوت و جمالت بعدی ســوره اشاره به قوس صعود برای 
انســان دارد. در بخش اول، با اشاره به اســماء و صفات »اهلل«، »رحمن«، »رحیم« و 

علت مبقیه جهان »رب«؛ خدا به عنوان علت فاعلی یا معطی وجود و با اشاره به »مالك 
یم الدین« بودن؛ به عنوان علت غایی جهان معرفی می شود. در بخش دوم )آیات ۷-۵( 
کیفیت اتصال معلول )انســان( به علت غایی جهان به عنوان مبدأ اعالی وجود تبیین 
شــده اســت. به تعبیر دیگر، در بخش اول، جهان الهوت و نزول تجلیات او به مراتب 
پایین تر ترســیم شــده و در بخش دوم؛ برهان امکان فقری و حیثیت ربطی یا »رابطه 
لَحِمید« )فاطر/ 15( جهان ناسوت با  اس َأنُتُ الُفَقراء ِاىَل الل َو الُل ُهَو الَغِنُّ ا ا النَّ َ فقری« »َیا َایُّ
جهان الهوت بیان شده است. رابطه این دو جهان که دارای مبدأ واحد است بر اساس 
َمَواِت َواَلرِض( یا تجلیات »بود«  مشکک بودن مراتب وجود یا مراتب نـور )َالُل ُنُرالسَّ

به صورت »نمود« است که جمله: ال اله اال اهلل. ال اله اال هو، بر آن اشاره دارد.
ا ِاَلیِه َراِجُعون(.  ا لِِل َو ِانَّ  بخش اول ماهیت از اویی و به سوی اویی جهان را بیان می کند. )ِانَّ
بخش دوم؛ طریقت ســیر الی اهلل را بیان می  کند که مترتب است بر معرفت فقه النفس، 
توحید عبادی و توحید عملی. مدل ســیر الی اهلل و ارزش ها و هنجارهای سیر الی اهلل که 
»صراط مستقیم« است؛ بر سنت و سیره انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین مبتنی است که 
خدا به آن ها نعمت لقای الهی و عمل توحیدی را چشانده است. سیره و سنت انبیا در حوزه 
متافیزیکی دعوت به یکتاپرستی و توحید الهی نظری و عملی است و در حوزه اجتماعی 

اقامه عدل و قسط اجتماعی است. »َلَقْد اُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َو َأْنَزْلَنا َمَعُهُم الکَتاَب َو اِلیَزاَن ِلیُقوَم 
اُس ِبالِقْسِط« )حدید/ ۲۵( بخش دوم )اِیَّاک نَعبُدُ وَ اِیَّاک نَسَتعِینَ( که حلقه وصل و پارالل  النَّ
بخش یک و دو است؛ توحید عبادی و عملی است که گوهر دین و جوهره اصلی پیام سوره 
حمد و قرآن کریم اســت. در هر حال، قرارگرفتن این دو بخش نشان از آن دارد که عالم 
وحدت الهی و عالم کثرت در رابطه با یکدیگرند و کثرات در نهایت به امر قدسی واحد که 

»اهلل رحمن رحیم« است باز می گردند )ر.ک: صفوی، 1397: تفسیر ساختار سوره حمد(.

بررسی و نقد
ساختار فوق گرچه از حیث محتوا ایرادی ندارد و فی الجمله قابل قبول است و ساختاری 
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کــه خود ما ارائه خواهیم داد با آن تنافی ندارد، امــا در هر حال نوعی تطبیق آیات بر 
اصطالحات عرفانی اســت و تطبیق برخی از الفــاظ و جمالت بر جهان های الهوت، 

جبروت و ناسوت و یا برخی موارد دیگر چندان قابل دفاع نیست.

ساختار دهم، ساختار عبودیت)نظر مختار(
نظر مختار آن است که کل این صوره در باره عبودیت است و دارای دو بخش است. بخش 
نخســت؛ از آیه یک تا آیه انتهای آیه چهارم، بیان صفاتی است که زمینه و علت عبودیت 
بنده را فراهم می ســازد و بقیه سوره، اظهار عبودیت و درخواست عدم زوال، تداوم و تقویت 
عبودیت است. برای اثبات و روشن شدن این مدعا به ده نکته مبنایی و بنایی اشاره می شود: 

1. ساختارمندی سوره حمد
هر ســوره ای و یا حداقل سوره هایی مانند سوره حمد دارای ساختار معناداری در چینش 
بر اساس اقتضای حکمت و بالغت است در غیر این صورت وجهی حکیمانه برای نزول 

یک باره آن و ترتیب موجود در آن نیست.

2. ضرورت مدلل بودن ساختار سوره
ســاختار باید مدلل به خود آیات و دارای قرائن متصل و منفصل باشد نه ذوقی و بدون 
دلیل، زیرا ســاختار کشف شدنی اســت نه وضع کردنی، چرا که در واقع آن را به خدا 
می خواهیم نســبت دهیم، و ســاختاری که برای این ســوره بیان می شود حائز چنین 
وضعی است، زیرا بخش اول شامل پنج آیه است که هر یک دلیلی بر انحصار عبودیت 
در خداســت)گرچه خود به نوعی عبودیت عملی است( و پنج جمله بعدی خود یا اظهار 

عبودیت و یا طلب عبودیت است. 

3. حکیمانگی در چینش کلمات و جمالت قرآن
باید توجه کرد که قرآن خود حکیم، گفته حکیم و هدفش حکیمانه اســت و هیچ جمله 
 از آن بــدون جهت در جایگاه خود قرار نگرفته اســت، چنان که هیج تغییر تعبیری در 
آن بدون علت نیســت. از این رو، باید در علت التفات از غیبت و ســوم شخص مفرد به 
خطاب و دوم شخص مفرد در جمله ایاک معبد و ایاک نستعین، دقت نمود و فلسفه آن 
را جســتجو کرد؛ صفات گذشــته و جمالت بعدی نشان از آن دارد که می خواهد اشاره 
نمایــد که وقتی خدا دارای همه صفات کمال بود و ربوبیت بر هر موجودی در دســت 
او باشــد و رحمت عامش سبب وجود عالم و تفضل بر همه اشیاء شده باشد و مؤمنان 
از رحمت خاصه او برخوردار باشــند و عالوه براین ها، مالکیت تام و مطلق بر همه چیز 
داشته باشد. الجرم در همه زمان ها و مکان ها و عوالم و ظاهر و باطن موجودات حضور 
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دارد و می توان با او سخن گوییم و با با این صفاتی که داریم اعتراف نماییم هیج معبود 
و معینی جزء او نیست از این رو در آیه 5 می گوییم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. 

4. رابطه پنج صفت بخش اول سوره
پنج صفت ذکر شــده در بخش اول از حیث قلمرو صفاتی از اعم به اخص نزول کرده 
اســت، زیرا اهلل شــامل همه صفات اســت و ربوبیت اشــاره به خالقیت و تربیت همه 
موجودات خلقی دارد و رحمن اشــاره به همه صفاتی است که در آن رحمت لحاظ شده 
است و رحیم اشاره به رحمت مرتبط به مؤمنان دارد و مالکیت اشاره به معاد و رحمتی 

که در آن برای اهل عبودیت وجود دارد می کند.

5. یکسانی ساختار سوره در نماز یا غیر نماز
گرچه ســاختار سوره حمد را می توان دو گونه بیان داشت یکی ساختار آن با عنایت به 
این که در نماز خوانده می شــود و دیگر این که در قرآن تالوت می شود، اما با عنایت به 
این که الزم است تالوت کننده نیز با حضور قلب باشد از این حیث تفاوت چندانی ندارد.

6. ساختار نسبی و ساختار اصلی
ســاختار گرچه می تواند سیال و تا اندازه ای که ســیاق اجازه می دهد متناسب با حال و 
ذهن انسان باشد و وابسته به حال و هوای فعلی تالوت کننده و مصلی باشد که در این 
صورت ســاختار نسبی قلمداد می شــود. اما باید تالش کرد با عنایت به مراد خداوندی 
بهترین ســاختار و مدلل ترین آن ها کشف شود و خواننده این سوره بیشتر تالش نماید، 
تا مفهوم ذهنی برخاســته از جمالت آن را به مراد الهی خود وفق دهد؛ و بدون لحاظ 

متغیرات، خود ساختار اصلی را دریابد.

7. ضرورت کشف ساختار از اصول و قواعد استنباط
کشــف ساختار باید مبتنی بر: سیاق آیات، شأن نزول، روایات مربوطه، اسم سوره، آیات 
آغازین و پایانی هر ســوره و واژه های کلیدی سوره، و اشارات آن و قرائن دیگر باشد و 

براین اساس مقدمه، محتوا، و هدف و نتیجه گیری را رصد کرد. 

8. عبودیت مهمترین مصداق صراط مستقیم 
منظور از اهدنا الصراط المســتقیم، طلب هدایت به مســیر عبودیت است، چنان که در 

ُه  ــْیطاَن ِإنَّ آیات 61 و 62 ســورۀ یس فرمود: »َأ َلْ َأْعَهْد ِإَلْیُکْم یا َبِن آَدَم َأْن ل َتْعُبُدوا الشَّ
َلُکــْم َعــُدوٌّ ُمِبــنٌی؟ َو َأِن اْعُبُدوِن هذا ِصــراٌط ُمْســَتِقمٌی؟ اى بنى آدم آیا با تو عهد نكردم 
كه شــیطان را نپرســتى، كه او تو را دشمنى آشكار است؟ و این كه مرا بپرستى كه این 

است صراط مستقیم«.
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9. عبودیت مطلوب در استعانت
مراد از »ایاک نستعنی«، اختصاص طلب استعانت از خدا بر امر عبودیت خداست، چنان که 
مفســران بزرگ بدان اشاره کرده اند)ر.ک: طوســی، بی تا: 1/ 38؛ طبرسی، 1372: 1/ 

102(. بنابراین، جمله مرتبط با ایاک نعبد است.

10. مصداق مغضوبین و ضالین منحرفان از مسیر عبودیت
منظور از صراط مغضوبین و ضالین، مسیر غیر اهل عبودیت است

در مــورد مغضوبین باید گفت در چندین آیه عبادت بتها و ترک عبادت خدا را ســبب 
ُکْ ِرْجٌس َو  غضب الهی دانســته و به عنوان نمونه می فرماید: قــاَل َقْد َوَقَع َعَلْیُکْم ِمــْن َربِّ
ُ هِبا ِمْن ُســْلطاٍن َفاْنَتِظُروا ِإنِّ َمَعُکْ  َل اللَّ ْیُتُموها َأْنُتْ َو آباُؤُكْ ما َنزَّ َغَضٌب َأ ُتجاِدُلوَنِن ِف َأمْساٍء مَسَّ
ِمَن اْلُْنَتِظِرین)اعراف:71(: گفت: پلیدى و غضب پروردگار شــما را فرا گرفته، آیا با من 
در مورد نام هایى مجادله مى كنید )كه به عنوان معبود و خدا( شما و پدرانتان )بر بت ها( 
گذارده اید، در حالى كه خداوند هیچ فرمانى درباره آن نازل نكرده است، بنا بر این شما 
منتظر باشــید من هم با شما انتظار مى كشــم. و نیز در مورد ضالین در آیه 116 نساء، 

ِ َفَقْد َضلَّ  َ ل َیْغِفُر َأْن ُیْشــَرَك ِبِه َو َیْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَْن َیشاُء َو َمْن ُیْشِرْك ِباللَّ می فرماید: ِإنَّ اللَّ
َضاًل َبِعیدًا :خداوند شرك به او را نمى آمرزد )ولى( كمتر از آن را براى هر كس بخواهد 
)و شایســته بیند( مى آمرزد و هر كس براى خدا شــریكى قائل شود در گمراهى دورى 
افتاده است. گرچه مصادیق مغضوبین و ضالین در قرآن بسی گسترده است و شامل هر 
نوع انحراف در عمل و اعتقاد که ناشــی از سوء اختیار باشد را شامل است اما مهمترین 

آن ها همان انحراف در عبودیت است که منبع بسیاری از انحراف های دیگر می شود.
با عنایت به مطالب فوق و قواعد تفســیر باید گفت کل ســوره در باره عبودیت اســت 
بخش اول بیان دالیل عبودیت است و بخش دوم اظهار عبودیت و درخواست آن است.   

  

  

  

  

  

  

  

محور سوره حمد ،عبوديت  

 داليل عبوديت

 ربوبيت  اياک نستعين

 اهدنا الصراط المستقيم

 صراط اللذين انعمت عليهم

 هللا

 طلب و اظهار عبوديت

 اياک نعبد

 مالکيت

 رحيميت

 الرحمان

لمغضوب عليم وال الضالينغير ا  
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نتیجه
براســاس اشارات آیات قرآن و روایات و نیز سخن بزرگان دانش تفسیر و عرفان، سوره 
حمــد، دارای جامعیت معنایی بوده و خالصه ای از کل قرآن را دارا اســت؛ با عنایت به 
این نکته، مفسران عرفانی در صدد بوده اند تا ساختاری عرفانی از آن استنباط نمایند؛ و 
در این زمینه تالش های فراوانی نموده اند، لکن این ساختارها عمومًا ذوقی بوده و دلیلی 
برآن ها نیست، زیرا نتوانسته اند با ظواهر آیات همساز باشند، به نظر نگارنده بیان ساختار 
ســوره ای، نوعی انتســاب معنا به خداست و باید مدلل باشد، با دقت در آیات دو بخش 
این ســوره و نیز تفســیر هریک از آیات آن و نسبتی که بین آیات و نیز بین دو بخش 
این سوره وجود دارد باید گفت محور عمده سوره حمد، عبودیت است که در بخش اول 
دالیل ضرورت عبودیت را با عنایت به صفات خداوند بیان می دارد و بخش دوم مشتمل 

بر اظهار عبودیت و درخواست تداوم و تقویت آن است. 
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