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، تعلیل هایی از قبیل معنایی ذیل عنوان پیوند اینانواع ، در نوشتار حاضر. شود می ایجاد
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 مقدمه. 1

بته  یتا   دو صتفت درکنتار   ای است کته  موارد به گونهبیشتر  در کریم قرآن در الهی صفات
پیونتد  . این صفات با یکتدیگر داللتت دارد   مستحکمو این امر بر رابطۀ  اند هم آمدهدنبال 
 قابتل  موضوعی عنوان به همواره، کالمی است تفسیری و، وعی بالغیموضکه  صفاتاین 

 در ایتن بتاره   مستتقل  کتتابی  یا مقاله اما است بوده مطرح آیات ضمن در ابجذّ و لمّأت

 و بتا مضتمون آیته   صفات الهتی   ارتباط دو محور اساسی  دراین پیوند . است نشده تالیف
و  پرستش اصتلی در محتور نخستت    . استبررسی  قابل صفات با یکدیگرخود این ارتباط 

 معنتایی  ارتبتاط  آیته  محتتوای  با این صفات همراهی آیاآن است که ، موضوع این مقاله

 خللی و نارسایی آیا، شود جایگزین یدیگر اوصاف با اوصاف این اگر سخن دیگر به دارد؟

   آید؟ می پدید خدا پیا  در
 
 آیه مضمون با صفات ارتباط. 2

 و ی شامل نزدیت  بته چهتل متورد از صتفات الهتی      آیات انتخاب از پسدر نوشتار حاضر 
... منتار و ال، الغیب مفاتیح، افکش، انالمیز، نمونه تفسیر از قبیل تفاسیر یبرخ به مراجعه
 بتا  آیتات  بختش  پایتان  صفات پیوند که مشخص شد، اند کرده را بررسیموضوع که این 

قابتل   ترغیتب  و تقابل، توضیح، تتمیم،  تالز، تاکید، تعلیل در یکی از انواع، آنها محتوای
شتدن آن صتفات و    کنارگذاشتهاست و این پیوند عمیق معنایی چنان است که  مشاهده

همچنتین  . شتود  آن آیات می مقصودموجب نارسایی ، جایگزین کردن آن با اوصاف دیگر
زیترا  است  تکمیل و تتمیم، تشابه االطرف، تذییلانواع یاد شده متفاوت از وجوه ارتباطی 

بر معنتای آن بته   مشتمل و دیگر  ای جملهی به دنبال ا جملهعبارتست از آوردن « تذییل»
 عبارتستت  «االطتراف  تشابه»؛ [921ص، 93] قبل جملۀمنطو  یا مفهو  بر کید أتمنظور 
 بیتت بعتدی   آغتاز  در یبیتت  ۀقافیت  تکترار  و یتا  بعد ۀقرین آغازدر  ای قرینه سجع از تکرار

 مقصتود  ختالف   متوهم   کته  یا گونه به کال عبارتست از ایراد  «متتمی»؛ [193ص، انهم]
 بر ت  مبالغه مانند ت  یبالغ یا نکتهه منظور آوردن ب یا واژه ای عبارت و در عین حال نباشد

 متوهم  ، نخستت  کته  استت  یکالمت  «ا حْت راس/لیتَکْم»و  [921ص، انهم] افزوده شود آن
 یاصتل  مقصود به دنبال آن بیاید تا یحیتوض سپساست و  ندهیگو مقصود خالف ییمعنا
 . [925ص، انهم] شود معلو  ندهیگو
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 تعلیل. 2.1

 بته  موثر از ذهن انتقال و در واقع دلیل با کردن اثبات و چیزی سبب و علت بیان، تعلیل

 صتفات ، در برخی از آیات. [153ص، 3ج، 8] دود به آتش از ذهن انتقال مانند، است اثر

 .  دندار لتعلی جنبۀ آنها  پایانی
 
 حلیم شکور. 2.1.1

: تغابن. ]«حَلِیمٌ شَکُورٌ اللَّهُ وَ لَکُمْ یَغْفِرْ وَ لَکُمْ هُاعفْیُض حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ إِنْ تُقْرِضُوا»
 آمترزد  یم را شما و کند می برابر دو شما براي آن را، دهید الحسنه قرض خدا به اگر. [37

 . است بردبار و شکرپذیرنده او که
 بتر  «شکور». اند آمده هم کنار در قرآن از آیه همین در تنها «حلیم» و «شکور» ۀواژ دو

 نعمتت  بزرگداشت جهت به نعمت به اقرار و اعتراف معنای به و مبالغه ۀصیغ، عولفَ وزن

3دهنده
 عتد   و نعمت پوشاندن معنای بهت  «کفران» و «کفر» و [395ص، 91] است است 

 از آنجا کته . [38ص، 3ج، 97؛ 15ص، 39] قرار دارد آن مقابلر د ت  نعممُ برابر در تعظیم
 مورد در صفت اینکاربرد ، باشد داده دیگری به نعمتی کسی که دارد معناهنگامی  شکر

 نگتاه  در استت  ممکتن  اوست از هستی ۀهم واست  دهنده نعمت خود که متعال وندخدا

نستبت   را خود، مُنعم وند خدا چگونه کهبه ذهن رسد  سؤال این و باشد عجیب کمی اول
 ختدا  جانب از شکر، نیالغو و نامفسر از دیدگاه نوع. کند می معرفی «شکور» به بندگانش

 لَئِنْ»: فرماید خود می متعال خدای همانگونه که 9ستا آن ازدیاد و دادن نعمت معنای به

 معنتای  بته  راد شکر خداونت  برخی اما [139ص، 39. ][7: ابراهیم]. «ألَزیدَنَّکُمْ شَکَرْتُمْ

 اعطتای  با بندگان اطاعت برابر در ارزسپاسگ بسیار» آن را به معنای و کرده فرض حقیقی

 حقیقتی نیز با تأکید بر همتین معنتای    برخی. [553ص، 1ج، 35] اند دانسته« زیاد ثواب

 کسانی مقابل در حتی گاه ها انسانآنکه  توضیح. اند دانسته مستتر آن در را تربیتی اهداف

 سترباز  آنها مقابل در اریزسپاسگ از و داده نشان رتکبّ، دارند رتشکّ و تقدیر ستحقا ا که

 و وجتود  مالت   کهفهماند  به ما می، خود کردن معرفی شکور با متعال خدایاما  زنند می
 این از و است ارزسپاسگ صالحش بندگان مقابل در، اوست قدرت ید در هستی تما  آنکه

 . [911ص، 5] ندارد ابایی رتشکّ
                                                           

 . للمنعم التعظیم جهة یعل عمةبالنّ االعتراف. 3

 . «عباده ىعل إنعامه به یعنى فإنما بالشّکر اللّه وصف إذا و». 9
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 آن ازکته   آمتده  مختلفتی  معتانی  بته  « لمَح َ» و « حَلَمَ»، « حَلُمَ» ۀماد از «حلیم»صفت 
، 39؛ 913 ص، 1] درونتی  هیجانتات  مقابتل  در نفتس  ضتب   یتا  عجلته  ترکاست  جمله
  ی اخیتر کته معنتا   دیتدن  درختواب  را چیتزی  و دیگتری  چیزی شدن گندیده، [951ص
 ، 1. ][5: انبیتا  ]. «بَللْ قلالُوا ضَضْلغاأُ ضَحْل       » :کریم چنین به کار رفته است نآقر در
  و دارد اصتلی  ۀمتاد  و ریشته  یت   تنها این کلمه، «التحقیق» صاحبۀ به عقید. [913 ص
  حالتت  حصتول  و احساستات  و غضتب  هیجتان  مقابتل  در نفتس  انضباطعبارتست از  آن

 از «حُلُتم » یتا  « حُلتم » همچنتین . طبتع  هتای  پستتی  مقابتل  در مأنینته طُ و درونتی  سکون
 تَلْْمُرُهُمْ  ضَ ْ»: همانگونه که در قرآن کریم آمده استت  ستا عقل معنای به همین ریشه

  انتد  گفتته  عقتل  را« حُلتم » گرچه برختی  راغب اما به عقیدۀ. [19: طور]. «بِهذا ضَحْ مُهُمْ
 یبردبتار  از عقتل  ییعنت ، است آن مسبّبات از عقل بلکه نیست عقل آن یاصل یمعنا یول

  دارای کته  استت  کستی  معنتای  بته  حلتیم با این توضیح در واقتع   [951ص، 39]. 3است
  اقتدامات  بته  هرگتز  و کترده  رفتتار  عقالنتی ، مختلتف  شترای   در و ستت ا صتبوری  اوج

  از صتبرش  چتون  گوینتد  متی  حلتیم  را کستی  چنتین و  زند نمی دست عجوالنه و سریع
  معناستت  بتدین  عتال مت ختدای  بتودن  حلتیم از ایتن رو  . [11ص، 5] خیزد می بر عقلش
 ، 92؛ 939ص، 91ج، 98] کنتد  نمتی  تعجیتل  عقوبتت  در و آمترزد  متی  را گناهتان  کته 
 [73ص، 95ج

 تعلیلی بترای  ترتیب به «حلیم» و« شکور» صفت دودر واقع ، با توجه به آنچه بیان شد
 داده نستبت  خداونتد  به مورد بحث ۀاست که در آی «لَکُمْ یَغْفِرْ» و «لَکُمْ هُاعفْیُض» تعابیر
 بترای  کته  کستی  بته استت   شتکور  کته  آن اقتضتای  به خداونددیگر  بیان به. است شده

 کته  آن موجتب  بته  و دهتد  می مضاعف پاداش دهد نیکو قرض بندگان به وی خشنودی

 راه در اگتر با این توضیح معنای آیه چنین است کته  . گذرد می در او گناه از، است حلیم

 شما برابر دو به خداوند، جویید می بتقرّ او سوی به که حالی در کنید انفا  الهی طاعت

 و دارد متی  دوستت  را ختود  بته  جویندگانب تقرّ و است شکور او که زیرا دهد می جزا را
، 95] آمترزد  متی  را شتما  و استت  «غفتور » و کند نمی تعجیل عقوبت در یعنی، است حلیم

 . [557ص، 12ج

                                                           
 . العقل مسبّبات من لکونه بذل  فسّروه لکن، العقل هو الحقیقة في الحلم لیس و عقولهم معناه قیل. 3
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 مجیب قریب. 2.1.2

 خواهید آمرزش پس. [33: هود]. «وبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّي قَریبٌ مُجیبٌفَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُ ...»

 .  کند یم اجابت را دعاها و است نزدی  من پروردگار آینه هر؛ کنید توبه درگاهش به و
. انتد  رفتته  کتار  به هم کنار در، قرآن از آیه همین درتنها « مجیب» و «قریب» های واژه
 ص، 39] ستا بودن نزدی  و نزدیکی معنای به ت  «بُعد»ابل در مقت   «بقُر» ۀماد از قریب
هتایی از   واژه صتفت و خصوص کاربرد ایتن   در. [993ص، 3ج، 97؛ 339ص، 3ج، 1؛ 331
رود بایتد   به کار متی برای خدای متعال  گاهکه  و مانند آن« ا استهز»، «مکر»، «کید»قبیل 

نه آن معنتای نادرستتی کته    توجه داشت که آنچه مورد نظر است نتایج این صفات است 
، ستبحان  ختدای  متورد  در« ربقُ» مقصود از به عنوان مثال. ممکن است در ذهن ما باشد

 معنای این بنابر. ندارد مفهو  او مورد در زمان و مکان نیست زیرا زمانی و مکانینزدیکی 

 بته  آنچنتان  او یعنتی ، رب استت قُت  نتیجتۀ همان ، بودن خداوند قریب برای ساده و اولیه

، 5] نتدارد  وجتود  ها آن و او میان ای واسطه و حجاب هیچ که است نزدی  خود مخلوقات
 مُلَلابِ    غَیْرَ الَْْشْیَاءِ مِنَ قَرِیبٌ»: فرماید می، بیان این معنا در( ع)مؤمنانامیر. [513ص

 بتدان  نته  استت  نزدیت   چیتز  هتر  بته  یعنی، [373خطبۀ، 37] «مُبَایِن غَیْرَ مِنْهَا بَعِیدٌ

 .  گسسته و جدا نه است دور آنها از و، هپیوست
 یا گودال کردن حفر، شکافتن، کردن قطعنای مع به در لغت «جَوب» ماده از« مجیب»

 مفهتومی  رسدمی نظر به اما. [339ص، 3ج، 93؛ 932ص، 39] است زمین کردن سوراخ

 و نفتوذ » آن و گیرنتد  متی  نشتأت  آن از معتانی  ستایر  کته  استت  واژه این معنای در کلی
« جتواب » و [315ص، 9ج، 97] معنتایی  و معنتوی  خواه، باشد مادی خواه است «شکافتن

 جتواب   زیرا در واقتع  گردد می بر معنا همین به نیز «کال  به دادن پاسخ» که عبارتست از

 کنتد  حتل  و شتکافته  رااو  مشتکل  و کترده  نفتوذ  شتنونده  قلب دره کچیزی است ، کال 
ستکوت  ، جیبزیرا فرد مُ با اجابت سازگار استنا معهر دو در هر حال . [313ص، همان]

بلکته  ، سخن نیست وسیلۀاجابت خدا به اما . دهد جواب میبه سؤال سائل  وشکند  را مي
، 3ج، 33] کنتد  با پذیرفتن درخواست بندگان است و از کر  خود نیتاز آنهتا را رفتع متي    

إِنِّي قَرِیلبٌ ضُِِیلبُ دَعْلوَ َ    وَ إِذا سََْلَكَ عِبادِي عَنِّي فَ»: فرمایتد  چنان که مي [31ص

 . [383: بقره]. «الدّاعِ إِذا دَعانِ
 کته  طلتب مغفرتتی استت   بترای   یتعلیل «إِنَّ رَبِّي قَریبٌ مُجیبٌ» عبارت، در مجموع

 و تربیتت  و آدمی خلقت امر به قائم، تعالی خدای به عبارت دیگر. استپیش از آن آمده 
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 ها  آن که است خدااین  بلکه ندارد خود از ستقاللیا، اسباب از سببی هیچ و است او تدبیر
 در دخیل اسباب و اوهای  حاجت و انسان بین واسطۀ و دهد می سو  خاصی جهت به را

 نامشرک سخنبه این ترتیب . است اسبابآن  از تر نزدی  ها انسان به خود و است ها آن
 درک را او آدمتی  عبتادت  نه و فهم نه که دانند می قدر آن را خدا و انسان بین ۀفاصل که

 ازاو  کته  کرد مغفرت طلبخدا  از باید تنهااز آن رو بنابر این . تاس باطل کامالً، کند می

، 33] ستین او جز معبودی هیچ و اوست تنها ما پاسخگوی و است تر نزدی  ما به هرچیز
 . [131ص، 32ج

 
 کیدْت. 2.2

 بتر  زیتن  و عهد، گره کردن استوار معنی به لغت در« د، ک، و» و« د، ک، ا»ماده  از تاکید

 تتر  ثابتت  از است عبارت اصطالح در و [783ص، 9ج، 3] است آن جز و شتر، اسب پشت

 بته موجتب ایتن عامتل      [889ص، 39] محکم دالیل و تکرار به واسطه سابق کال  کردن
 . استها  محتوای ضمنی آن تأکیدی بر، بخش آیات صفات پایان در واقع، پیوند
 

 الکبیر العلیّ .2.2.1

. «الْکَب یتر   الْعَل تي   ل لَّته   فَتالْحُکْمُ  تُؤْم نُتوا  ب ه  یُشْرَكْ وَإ ن کَفَرْتُمْ وَحْدَهُ اللَّهُ دُع يَ إ ذَا ب أَنَّهُ ذَل کُم»
 انکتار  شما خواندند یم ییکتای به را خدا چون که است سبب بدان عذاب این. [39: غافر]

 پتس . آوردیتد  یم ایمان شری  آن به شما دادند یم قرار یکشری او یبرا اگر و، کردید یم

 . است بزرگ مرتبۀبلند یخدا فرمان، فرمان
 بته  شتده  گرفته «علو» ۀماد از که کلمه این. استالهی  حسنای یاسما از یکی «علی»

 و قتادر  که شود می گفته کسی به نیز و است سخت و مرتبه بلند شریف، مقا  بلند معنای
، 39؛ 355ص، 31ج، 98] نتدارد  را او ۀاراد برابتر  در مقاومتت  قتدرت  کستی  و قاهراستت 

 قتدرت  کمتال  ۀافتاد  نیتز  و استت  ستلطنت  و قدرت در عظیم همان« کبیر» اما. [313ص

در واقتع   «الْکَبِیلرِ  الْعَلِليِّ  لِلَّهِ فَالْحُکْمُ» ۀجمل. [393ص، 5ج، 1؛ 333ص، 39] کند می
 به و ستیزند در یتوحید ینآئ و حق بانی که همان کسا؛ ی برای کافران استتهدید بیان

 که را ای عقیده هر و ورزند می کفر باشد آن در توحید از بویی که دعوتی هر و هرچیزی

 و نبوده قائل خدا برای حرمتی هیچ نتیجه در و پذیرند می باشد آن در شرک از ای نشانه
 را خود رحمت نیز وندداخاز این رو . کنند نمی رعایت وجه هیچ به را هسبحان حق جانب

 سمقتدّ  نتا   دو با آیهاین ، بر آن تاکید برای و کند می تهدید راآنان  و کرده حرا  آنان بر
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همچنتین ایتن آیته تأکیتدی بتر آن      . [173ص، 37ج، 33] یابد پایان می «کبیر» و «علی»
عتالی و   او چتون  و نیست خدا جز دادرسی و دادخواه، قاضی، ۀ قیامتمحکم در است که

 او در ای توصتیه  نه و شود می کسی مغلوب هنو او  است باید حکم دهد( علیّ کبیر) زرگب
او . کترد  غلبته  او حکتم  بر، دیگران یاری و غرامت و فدیه طریق از توان نمی و کند  اثر می
 ندارد وجود او حکم برابر در فراری راه هیچ و اویند فرمان به سر همه و است مطلق حاکم

  .[17ص، 92ج، 98]
 

 الخبیر طیفاللّ. 2.2.2

 دانتد؟  ینمت  آفریتده  که آن آیا. [31: مل ]. «الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ هُوَ وَ خَلَقَ مَنْ یَعْلَمُ ضَال»

 . است آگاه و بین باری  او آنکه حال

« لطف» ۀماد از لطیف. اند رفته کار به هم کنار در آیهدو  در« خبیر» و «لطیف» های واژه
 لطیتف  جسم نیز و سریع حرکت گونه هر، ظریف و دقیق موضوع هر معنای بهو در لغت 

 ظریتف  و دقیق اسرار به نسبت او علم به اشاره «لطیف» به خداوند توصیف بنابراین. است

 درون در که است آن سبب به «لطیف» به خداوند وصیفت و نیز گفته شده است آفرینش

. [115ص، 91ج، 98] یستت ن ختالی  او از جهتان جتای  و هتیچ   دارد نفتوذ  اشتیا   ۀهمت 
ای  انجا  دهندۀ کارهای لطیف است بته گونته  ، «لطیف»از  مراد است شده گفتههمچنین 

  هتا  ظرافتت  یعنتی ، خداوند «لطف» سبب همین به و است پوشیده ها آن انجا  کیفیتکه 
 افتزون بتر ایتن    . [532ص، 12ج، 95] استت  عجیتب  بندگان بهنسبت ، او تدبیر دقایق و
  گتردد  برمتی  حقیقت ی  به همه که است شده نقل نیز دیگری وجوه، واژه این تفسیر در
 ، 98] استت آشکار و نهتان  استرار  بته  او علتم  و خداونتد  آگتاهی  عمتق  بتر  کیتد أتآن  و
 . [115ص، 91ج

 «خبیتر ». ستت ا چیتزی  حقیقت و باطن به علم معنای به «خَبَرَ» و «خُبر» ۀماد از خبیر
، 39] هتا استت   آن ذات و کنته  بته  معتال   و دارد عاطال چیز همه حقایق از که کسی است

 دارای علم به نسبت «خبر» اما اند دانسته معنا ی  به را «علم» و «خبر»، نالغوی. [971ص

 در موجتود  استتفها  . ستت ا چیزی هر ذات و نهکُ به علم و به معنای معناست در زیادت

 کته  کستی  آن آیتا » آنکته   معنتای  بته  است انکاری استفها  «خَلَقَ مَنْ یَعْلَمُ ضَال» عبارت

 کته  استت  آن ۀمنزل به پرسش این. «نیست؟ آگاه ها آن حال از است آفریده را موجودات

 برای آیه پایان در و از این رو«است آگاه مخلوقات ۀهم اسرار از خداوند قطعاً»: باشد گفته
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 و بتاخبر  استرار  تترین  قیقد از او یعنی «الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ هُوَ وَ» که شود می یادآور کیدأت
 . است عالم چیز همه به نسبت
 
 ت ز . 2.3

، 32ج، 97] استت  آمتدن  در همتدیگر  میتان  در یتا  شتدن  داخلبه معنای در لغت  تالز 
 دیگر چیز وقوع برای چیزی وجود دانستن الز  اصطالحدر و [339ص، 3ج، 99؛ 388ص

 . است ها مضمون آنحقق ت وپایانی صفات  آیات با عامل پیوند، و این تالز است 
 
 العزیز الوهاب . 2.3.1

رحمتت  ن ئختزا یتا آنکته   . [3: ص]. «ضَ ْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیلزِ الْوَهَّلابِ  »
 . ستا ها ات در نزد آن بخشنده پروردگار پیروزمند 
ه کتار  در کنتار هتم بت   «ابوهّت »و  «عزیتز »هتای   واژه، تنها در همین آیهدر قرآن کریم 

 غالتب ، ناپذیری شکست معنای به نالغوی بیشترتصریح و به  «عزّ» ماده از «عزیز». اند رفته

 از امتا  کوبنتد ببتر آن   تیشه کهزمینی به . [117ص، 5 ج، 1] 3ستا استعال و  تفوّ، بودن

 غالتب  کته  را کستی و  «زازع ت  أرض»، نشود ایجاد آن در تغییری و داده نشان سختی خود

 «عتزّا  » عترب  کتال   در نیزرا  سخت سال . گویند می «عزیز» شود نمی لوبمغ هرگز و است
 آن ۀواستط ه بت  کفتار  چون است و بوده جاهلیت دوران های بت اسامی از «زّیعُ»و  گویند

. [138ص، 3ج، 8] خواندنتد  متی  نتا   ایتن  بته  را آن، کردنتد  می ناپذیری شکست احساس
 متعتال  ختدای  ایتن صتفت   متورد  در هالبالغت  نهتج  شصت و پنج ۀخطب در( ع)انمیرمؤمنا

 روشتنی  بته  «عزیز» مقابل در «ذلیل» ۀکلم کاربرد. «ذَلِیلٌ غَیْرَهُ عَزِیز  کُلُّ وَ»: فرماید می

 با آن تضاد به «تعزّ» معنای توضیح در نیز نالغوی بیشتر و است عزیز معنای ۀدهند نشان
؛ 331ص، 8ج، 97؛ 531ص، 39] انتد  کترده  اشتاره  شکست و خواری، ذلت همان یا «لّذُ»

 . [885ص، 1ج، 3؛ 322ص، 8ج، 31

 بخشتش  یمعنتا  بته  نایلغو و نامفسر بیشتر حیتصر به« ه بة» و« وَهَبَ» ماده از ابوهّ
؛ 177ص، 9ج، 31؛ 821ص، 3ج، 1؛ 881ص، 39] استت  چشمداشتت  بتدون  و بالعوض

ثیتر او  بیانگر عطا و بخشش ک، انتساب این صفت به خداوند. [915 و 911ص، 31ج، 32
عظتیم   ی منیتع و منصب، مقا  رسالتاز سوی دیگر . [57ص، 93، 92] به بندگانش است

                                                           
 . الغلبة و الشدة و القوة: األَصل في الع زُّ و. 3
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یعنتی  ، «ابوهّت » و دارای قتدرت کامتل  یعنتی  ، «عزیتز » ۀ آنکننتد اعطا الز  است و است
، 97ج، 95] استت  خداوند ستبحان که این اوصاف تنها از آن  باشد صاحب بخشش عظیم

 . [532ص
 

 توضیح. 2.4

، 1ج، 93؛ 311ص، 9ج، 1] استت  کتردن  واضتح  و کتردن  آشکار معنی به لغت در توضیح
 [37ص، 93] معرفته  در حاصتل  احتمال رفع از است عبارتنحو  اصطالح در و [933ص

 او ۀدربتار  آن جتز  و تجتارت  احتمتال ، تتاجر  بته  زیتد  وصف از قبل که«اجرالتّ زید» مانند

 . [918ص، 3ج، 8] شد مرتفع آن جز احتمال، تاجر ۀکلم ذکر با اما رفت می
 
 علیم سمیع. 2.4.1

. «وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ ضَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقاعِلدَ لِلْقِتلا ِ وَ اللَّلهُ سَلمیعٌ عَللیمٌ     »

 آن در را مؤمنتان  تتا  یآمتد  بیترون  ختویش  کسان میان از بامدادان و. [393: عمران آل]
 .  داناست و شنوا خدا و یبگمار بجنگند بایست یم که ها يجا

 هتای صتورت  بته  و کتریم  قترآن  آیات از آیه سی و دو در« علیم» و «سمیع» صفت دو

. انتد  شده همراه یکدیگر با «العلیم میعالسّ» و «علیماً سمیعاً»، «مٌعلی سمیعٌ» چون یمختلف
، یتدن فهم، شتنیدن  از همچنتین . استت ۀ شتنوایی  قتو  معنتای  به «عمْسَ» ۀماد از «سمیع»

 شده تعبیر «سمع» به گوش خود حتی و شود می ایجاد گوش در که یحسّ، کردن  اطاعت
امتا  . [3913ص، 1ج، 3؛ 993ص، 33ج، 31؛ 339ص، 8 ج، 1؛ 195ص، 1ج، 39] استت 
که تنها در مورد ت   قبیل این از مفاهیمی یا و شنیدن معنای به تعالم یخدا بودن سمیع

 ستمیع نخستت  . شتده استت  دو معنای اصلی ذکر  برای آن و نیست ت  غیر او صاد  است
3ها شنیدنی به بودن عالم یمعنابه  بودن

تنهتا در   او و علتم  از ای مجموعته  زیتر  است که 
ماننتد   بودن پذیرا معنای به بودن سمیعدو  . [195 ص، 39] صاد  است خدا ذات مورد
  پتذیرش  عتد   معنتای  بته  کته  «نتدارد  شتنوی  حترف  متن  از النیف»: شود گفته می آنکه
 ی معنتا ه بت  « هدَمِل حَ نْمَل لِ هُاللّل  عَمِسَ»شود  یا اگر در نماز گفته میو  است شخص آن
  ستت او توست   حمتد  پتذیرش  معنتای  بته  بلکته  شنود می را ما «دمْحَ» خدا که نیستآن 
 . [18ص، 5]

                                                           
 . ب الْمَسْمُوعَات علمه به فالمراد ب السَّمْع  تعالى اللّه وصفت إذا و. 3
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مختلفی دارد کته از آن جملته استت     فیتعار است و در لغت «علم» ۀماد از «میعل»اما 
 زیمتمتا  جهتت  یزیت چ یرو بر نشانه گذاردن، [582ص، 1ج، 39] 3یزیچ قتیحق درک
. [925ص، 8 ج، 97] 9یزیت چ بتر  داشتتن  احاطته  و حضتور  و زهتا یچ گتر ید از آن کردن
 کته  استت  آمتده  نیتز  شتعور  و معرفت، نیقی یمعنا به «علم» لغت های باکتدر نیهمچن

 چتون  است علم از اخصّ معرفت مثال یبرا. نیست علم فیتعر بر منطبق کامالًکدا   چیه
 ایت  لجمَت مُ توانتد  یمت  علتم  یولت  ستت ا زهایچ ریسا از یجدا یزیچ نیع به علم، معرفت
، نیقی همچنین. ستین معرفت یعلم هر اما است علم یمعرفت هر جهینت در. باشد لمفصَّ
. [171ص، 91] دیت آ یمت  بدست ش  از حاصل رتیح و یسرگردان از بعد که ستا یعلم
 معلتو   او بتر  واستطه  یبت  یزیت چ هر قتیحق و ذات کهاست  یکس «میعل»، حیتوض نیا با

 . [932ص، 8ج، 97] اوست علم یاصل اتیخصوص از وضوح و زیتما، ثبات واست 

 آن آغاز در و است احد جنگ یعنی، اسالمی ۀپردامن و مهم ۀحادث به مربوط آیات این

 اشتاره  احتد  کتوه  ۀدامن در لشکرگاه انتخاب برای مدینه از( ص)اکر  پیامبر آمدن بیرون به
 و بستگان میان از مدینه از صبحگاهان که را روز آن پیامبر ای بیاور خاطر به»: شده است

 در. «سازی آماده دشمن با نبرد جهت هایی پایگاه منانؤم برای تا آمدی بیرون خود اصل

 باشتد  آن بیرون یا مدینه داخل اینکه و جنگ محل انتخاب ۀدربار مسلمانان بین روز آن

 زیادی جمع که مسلمانان تاکثریّ نظر، کافی مشورت از پس( ص)پیامبر و بود نظر اختالف

 احتد  کوه ۀدامن و شهر بیرون به را لشکرگاه و انتخاب دادند می تشکیل جوانان را آنان از

 جهتاتی  بته  و داشتتند  پنهتان  مطالبی دل در که بودند افرادی میان این در. کرد منتقل

، 1ج، 98] استآن  توضیح برای «وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ» ۀجمل و نبودند آن اظهار به حاضر
 از نامشترک  ستمت  به تو همراهان اینکه ت  شد گفته مشاوره در که آنچه یعنی، [382ص

 خداونتد  و نیستت  پنهان خداوند از ت  بمانند مدینه در انتظارشان به یا شوند خارج مدینه

 کته  بودنتد  افرادی ها آن از. است آگاه شما از ی  هر تنیّ به و شنید را تو نامشاور اقوال

 کسانی و، کردند اشتباه شهر از خروج به خود یأر در چه اگر بودند خالص گفتارشان در

آنتان   یأر چه اگر ندنبود گفتار در خالص( وی همراه نامنافق و ابی ابن عبدهللا) ایشان از
 . [83ص، 1ج، 31] بوددرست 

                                                           
 .  یقتهبحق   الشي إدراك: الع لْمُ. 3
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 الکبیر العلیّ. 2.4.2

 الْعَلِليُّ  هُلوَ  اللَّلهَ  ضَنَّ وَ الْبَاطِلُ هُوَ دُونِهِ مِن یَدْعُونَ مَا وَضَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بَِْنَّ ذَلِكَ»

 یختدای  بته  او جتز  آنچته  و استت  حتق  خدا که است سبب بدان این. [39: حج]. «الْکَبِیرُ
 . است بزرگ و بلندمرتبه او و است باطل خوانند یم

 « العلتیّ » 3.دانت  آمتده  هتم  کنتار  در قترآن  در متورد  چهارر د« کبیر»و « علی» های واژه
  در حتتی  یتا  و تتر  توانتا ، بتاالتر  او از کستی  و استت  چیتز  هتر  بتر  توانتا  و برتتر  به معنای
 و در  نفتع  و ضترر  هتر  بتر  قتادر  او. [913ص، 93ج، 92] نیستت  اوبتا   مستاوی  قتدرت 

  قتتدرت و معلتت عظمتتت بتته ستتت ای شتتاره نیتتز «کبیتتر». استتت هتتا مقابتتل دیگتتر معبتتود
  مقتامی  واال، بزرگتی  معنتای  بته  «کَبُترَ » ۀمتاد  زا «کبیتر ». [355ص، 31ج، 98] پروردگار

  انتد  بترده  کتار ه بت  «صتغیر » و «رغُصَت » مقابتل  در را  آنبیشتر  ، نالغوی و است پایگی بلند و
  هتر  کمتاالت  تمتا  دارای  او کته  معناستت  ایتن  بته  خداونتد  بودن کبیر. [338 ص، 39]

  تتر  پتایین  ۀمرتبت  در چیتز  همته  و [192ص، 33ج، 33] دارد احاطته  بتدان  و استت  چیز
بته معنتای    در مورد خداوند «کبیر»اند  نیز گفته برخی [533ص، 9ج، 35] دارد قرار او از
 ، استت  زنتده  و قتادر ، عتالم  ختود  ذات بته  اینکه و صفات کمال ۀواسطه باو  آن است که 

  استت  آن از بزرگتتر  خداونتد  یعنتی  «یلرٌ بکَ هاللّل  نَّإ» و دارد برتتری  موجودات ۀهم بر
  «ربیل الک العللیّ » همچنتین عبتارت  . [93ص، 31ج، 92] باشند او همانند، مخلوقات که
  ارد داللتت  او عقتاب  ماننتد نداشتتن   و [33ص، 37ج، 92] ی خداونتد کبریا و عظمت بر
ه امتری  گیرنتد کت   خدا را نتیجه می ذات و هجثّ بزرگی، آن به با استدالل ههمشبّ گروه اما

 العللی » از متراد  پس. است محال خدا مورد در داشتن مکان و تجسمیّ زیرا است باطل

 ختدای  «لتوّ عُ». [133ص، 97ج، 95] استت  الوهیت و قدرت حسب به کبریا لوّعُ« الکبیر
  کته  استت ای  او بته گونته   «ربْک » و ندارد برتری او بر چیز هیچ که است ای گونه به تعالی

  بته  الهتی  ستنای حُ یاستما  از استم  دو ایتن . دشتو  نمی خوار و وچ ک چیز هیچ برابر در
 اللَّهَ بَِْنَّ ذَلِكَ»: است که در ضمن آیه آمده است تعالی خدای بودن حق توضیح جهت

 زوال و بتودن  ثابتت یعنتی  ت   بتودن  حتقّ  فروعتات  از «ربْت ک » و «لوّعُ»این زیرا «الْحَقُّ هُوَ

 . اوست ت یناپذیر

                                                           
 .[گذشت 3. 9. 9ای از موارد تأکید و ذیل عنوان  توضیح یکی از این آیات پیشتر به عنوان نمونه. ]3
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 تتمیم. 2.5

در و  [117ص، 3ج، 8] استت  چیتزی  کتردن  تما  معنای بهدر لغت  « ،  ، ت» از تتمیم
امّا عبارت  ای ایراد شود که موهم  خالف  مقصود نباشد آن است که کال  به گونهاصطالح 
، 93] فزایتد ابتر آن بی را  ای بالغتی ماننتد مبالغته    شتود کته نکتته    اضتافه ای بدان  یا واژه

 هتا  آنمعنا و مضمون مطرح شده در ، آیات ت پایانیصفا، طبق این وجه پیوند. [925ص
 .  دنکن را تما  می

 

 حیمالرّ حمنالرّ. 2.5.1

 یختدای  شتما  یخدا. [331: بقره]. «الرَّحْمنُ الرَّحیمُوَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ »
 . مهربان و بخشاینده، نیست او جز یخدای. یکتا است

ایتن دو  . انتد  آمتده  هم کنار در قرآن از آیه صد و هجده در «مرحی» و «رحمن» واژه دو
 که ستا تیرقّ، «رحمت» نالغویاز دیدگاه . اند یافته اشتقا  «رحمت» ۀماد از دو هر کلمه

 در گتاه  و رود می بکار ترقّ رفص  مورد در گاه و است رحمت مورد به احسان آن اقتضای

 رحمتت  بته ، رحمتت  معنای و کاربرد وتتفا. [113ص، 39] 3ترقّ از مجرد احسان مورد

 صفات نوعاً: زنیم می مثالی موضوع این بهتر فهم برای. گردد می بر « راحم» همان یا کننده

 ایتن ، شویم می خشمگین وقتی مثال عنوان به. است قتحقّ برای مقدماتی دارای ها انسان

 ببینیم را ای سالخورده دفر اگر مثالً یا است بوده ما در ای مقدمه و زمینه دارای تعصبانیّ

 نوعی خودمان درون در، خورد می زمین به و است داده دست از را خود کنترل ناگهان که

 پتس . دهتیم  قترار  ختود  لطف مورد را فرد آن خواهیم می نحوی به و کرده رقت احساس

 احستان  بعتد  و قلب ترقّ مانند درونی حالت ی  ایجاد یعنی ها انسان ما مورد در رحمت

 بته  که افعالی تما  در زیرا ندارد سازگاری متعال خدای با معنا این به «رحمت» اما کردن

، 5] استت  نظتر  مورد، نتیجه بلکه نیست مطرح صفت در مقدمه شود می داده نسبت خدا
 متصور متعال خدای مورد در نعمت و احسان یعنی، اول معنای همان نتیجه در. [91ص

 نعمتت  ختدا  طرف از رحمت که است شده وایتر دلیل همین به و [117ص، 39 ] است

  9.عطوفت و( قلب) ترقّ ها انسان جانب از و ستا تفضل و دادن

                                                           
 اإلحستان  فتي  تارة و المجرّدة الرّقّة في تارة تستعمل قد و الْمَرْحُو   إلى اإلحسان تقتضي رقّة الرَّحْمَةُ. 3

  .الرّقّة عن المجرّد
 . تعطّف و رقّة االدمیّین من و، إفضال و إنعا  اللّه من الرَّحْمَةَ أنّ روي هذا على و. 9
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 داللتت  رحمت بسیاری و کثرت بر و است مبالغه ۀصیغ النعْفَ وزن بر «رحمن» ۀکلم

 و دوستت  از اعتم  خلتق  تمتا   حتال  شتامل  و است خداوند عا  رحمت «رحمن». کند می
 ۀویژ و پروردگار خاص رحمت «رحیم» و شود می بدکار و نیکوکار و، کافر و منؤم، دشمن

 استت  ختاص  صتفت  و عتا   اسم« رحیم» و عا  صفت و خاص اسم «رحمن». است منانؤم
 را مؤمن و کافر از اعم همگان اش عامه رحمت سو ی  از که است معبودی او [5ص، 93]

( الرحیم) است داده قرار ای ویژه رحمت مؤمنان برای دیگر سوی از و( الرحمن) گرفته فرا
 تما  را ربوبیت معنای، اسم دو این آوردن. است تعبودیّ و پرستش ۀشایست او فق  فلذا

 و خدا ۀرحمانی رحمت از است مجالیی و مظهر عمومی ۀعطی هر که فهماند می و کند  می
، دارد دخالتت  اختروی  ستعادت  و هتدایت  طریق در که چه آن یعنی، خصوصی ۀعطی هر

 . [533ص، 3ج، 33] اوست ۀرحیمی رحمت یمجال
 

 الرحیم وفئر. 2.5.2
 یُمْسِكُ وَ بَِْمْرِهِ الْبَحْرِ فِي تَجْرِي الْفُلْكَ وَ األَرْضِ فِي مَّا لَکُم سَخَّرَ اللَّهَ ضَنَّ تَرَ ضَلَمْ»

 آیا. [35: حج]. «حِیمٌرَ فٌوُءلَرَ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ بِإِذْنِهِ إِالّ األَرْضِ عَلَى تَقَعَ ضَن السَّمَاء

 کته  را ها کشتي و است کرده شما مسخّر است زمین یرو در را چه هر خدا که یا ندیده

 فتتد انی زمتین  بر او فرمان به جز که داشته نگه را آسمان و روند؟ یم او فرمان به دریا در
 . است یمهربان و رأفت مرد  بر را خدا زیرا

 از «ؤفئت ر». دان گرفته قرار هم کنار قرآن آیات ازه آیه د در« یمحر» و «فئور» وصف دو
در خصتوص   ییاه اختالف نالغوی بین در البته. است شدید رحمت معنای به « رأفة» ماده

 میتان  که عده آن ۀگفت سدر می نظر به اما دارد وجود رحمت و رأفت یکسان بودن معنای
 «رحمتت »و « رأفتت »تفتاوت در . [3137، 1ج، 3] دباش تر دقیق اند شده قائل تفاوت دو این

 رأفتت  اما است رأفت از بیشتر رحمت گرچه و است شدید رحمت « رأفت» که شده گفته
 ستت ا ی«درد هتر  از ختالص  نعمتت » دادن، رأفتت  زیرا استآن  از تر قوی کیفی لحاظ به
 عمل این و گیرد قرار جراحی عمل مورد کسی است ممکن آنکه توضیح. [917 ص، 91]

 را این و باشد آور درد او برای است ممکنشود  او می سالمتی بهبود موجب نکهای عین در
 و درد بتا  متالز   چته  اگر ستا دادن نعمت و عطوفت مطلق، رحمت پس. گویند رحمت
 دیگتر  ای نکتته  [5ص، 1ج، 97] است درد از عاری عطوفت و نعا ا ، رأفت اما باشد کراهت

 ای بنده حال شامل خدا رحمت وقتی ن است کهآ اند کرده اشاره آن به مفسرین برخی که
 کستی  استت  ممکن بلکه نداشته چیزی قبل از بنده آن که نیست اینطور حتما، شود می
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 اینکته  مثتل  گیترد  قرار خدا رحمت مورد و کند طلب بیشتر خدا از و باشد داشته چیزی

 و ارانگرفتت  حتال  شتامل  ختدا  رأفتت  امتا  دارد بزرگتتر  ای خانته  اکنون و داشته ای خانه
 او بته  خدا و باشد نداشته خانه کسی است ممکن یعنی، شود می بیچارگان و درماندگان

 . [311 ص، 5] است رأفت همان و خدا رحمت اوج این که بدهد خانه

 قتدرت  هتای  نشتانه  و بنتدگان  حتق  در الهتی  مواهب بیان مقا  در، ۀ ذکر شدهآیاما 

 در آنچته  و ها کشتی، زمین تسخیر تاس جمله آن از که است هستی ۀپهن در او گسترده

 فترو  زمتین  بتر  که ای گونه به خود جای در آسمان نگهداری و مردمان برای دریاهاست

 مترد   بر را تمنّ است تا کرده ختم رحمت و رأفت صفت دو با را آیه این خداوند. نیفتد

 . [572ص، 31ج، 33] باشد کرده تما 
 
 قابلت. 2.6

 هتدف  بتا  [175 /9، 8] کتس  دو یتا  چیتز  دو روبروکردن یکدیگر با یا تواجه تقابل از مراد
صتفات پایتانی آیته بتا     ۀ در این محور مقابلت . است دیگری بر یکی ترجیح و ها آن ۀمقایس

 . دهد ذهن مخاطب را به مقایسه و ترجیح وجه برتر سو  می، محتوای آن
 

 مقتدر عزیز. 2.6.1

 تکتذیب  را ما آیات ۀهم. [19: قمر]. «عَزیز  مُقْتَدِر ضَخْذَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا کُلِّها فََْخَذْناهُمْ »

 .  مقتدر یپیروزمند فروگرفتن چون گرفتیم فرو را  ها آن نیز ما. کردند

 «عزیتز » از منظتور . انتد  آمده هم کنار درآیه  همین در تنها« مقتدر» و «عزیز» های واژه
 هر شود پیروز او بر وکند  لبهغ دشمنبر که دارد داللت کسی بر عزیز لفظ اما است غالب

 دلیتل  بته  یتا  او از دشتمن  دوری دلیل به ت  غلبه این بر امکان ابتدا در است ممکن چند

 نیست گونه این خداوند مورد در اما باشد نداشته وجود او برای ت دشمن مناعت و عظمت

 متی  یرتتاخ  به را عذاب، دادن مهلت جهت به تنها و نیست ناتوان که است غالبی او زیرا

 . [133ص، 93ج، 95] اندازد
 معنتا  چنتد  و است توانایی و تقوّ معنای به «قدرت» و «قدر» ۀماد از «قدیر»و  «مقتدر»

 وَ یَشَلاءُ  لِمَلن  الرِّزْقَ یَبْسُطُ اللَّهَ ضَنَّ یَرَوْاْ لَمْ ضَوَ»: یتنگ و قیض. 3. برای آن آمده است

 تقتوّ  .1. [13: قمر]. «بِقَدَر  خَلَقْنَاهُ ء   یْشَ    کلُ إِنَّا» : مقدار و اندازه .9. [17: رو ]. «یَقْدِرُ
 اصتل ، قیت حقالتّ ۀ صاحبعقید به. [92: بقره] «قَدِیرٌ ء   شىَ    کلُ  عَلىَ اللَّهَ إِنَّ» : ییتوانا و
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، «قتادر ». [122ص، 3 ج، 97] ستت ا آن ترک ای یکار انجا  بر تقوّ و ییتوانا ماده نیا در
 ییهتا  تفتاوت  آنهتا  انیت م کته  است ت  هسبحان ت  یخدا یاسما از همگی «درمقت» و« ریقد»

 فاعتل  توست   یفعلت  وقوع و خاص یکار انجا  جهت به ا یق رفص « قادر» در. دارد وجود
، 5ج، 1] باشتد  مبالغته  ۀغیصت  ای ههمشبّ صفت است ممکن که«ریقد» در اما است نظر مدّ
 کنتد  اراده هرگتاه  کته  یذات یعنی، است نظر مد ذات یبرا افتاده اتفا  آنچه ثبوت [1ص
 و [بقتره  ۀستور  955 ۀیت آ ریتفست ، 5] استت « شتا  ی لمتا  فعّال» گرید عبارت به و تواند یم
 . [71ص، 5ج، 1] است تر بلیغ «ریقد» و« قادر» به نسبت هم« مقتدر»

 ختود  تعزّ و قدرت به همه از بیشهای برتر زمان خود بودند و  از حکومت فرعونیان

 را ها آن ام»: فرماید می خداوند بنابراین و بود ها آن حکومت از سخن جا همه و دبالیدن می
 ایتن  کنتد  معلتو   خواهد می سویه دو تقابل این با واقع در. «مقتدر عزیز گرفتن، گرفتیم

 آنکته  عجیتب  و استت  پتو   و هتیچ  خدا قدرت و تعزّ با قیاس در پوشالی تعزّ و قدرت

 متأمور  بتود  هتا  آن نتمدّ و آبادی، قدرت، ثروت ما ت ۀسرچشم که نیل عظیم رود همان

 نتوع  ی ) لمّقُ و قورباغه، ملخ چون کوچکی موجودات اینکه تر عجیب و شد انآن نابودی

 [72ص، 91ج، 98]. کرد بیچاره و آورد ستوه به را آنان و شد مسل  ها آن بر( حشره
 

 القهار الواحد. 2.6.2

 یا. [13: یوستف ]. «مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ ضَ ِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُیا صاحِبَيِ السِّجْنِ ضَ ضَرْبابٌ »
 همگان؟ بر غالب ییکتا خداوند آن اللَّه یا است بهتر متعدد خدایان آیا، یزندان دو

 ۀماد از واحد. اند هآمد هم کنار در قرآن آیات از شش آیه در« ارقهّ» و «واحد» صفت دو
 «واحد». [13ص، 3ج، 97] ستا بودن یگانه و انفراد معنای به لاص در «وحدت» و «وَحَدَ»

 معنتایش  شتود  وصف واژه این با تعالی خدای اگر. ندارد جز  که است چیزی حقیقت در

 هتدف  و [193ص، 39] نیست صحیح افزونی و اجزا  داشتن خداوند ۀدربار که است این

 عددی واحد ی  خدا که یستن این مقصود دیگر تعبیر به. است نظیر نفی توصیف این از

، 33ج، 33] نتدارد  تعتدد  کته  استت  ایتن  هدف بلکه است انسان از فرد ی  مانند و است
با ایتن تفتاوت کته     است «وحدت»ۀ از ماد یصفت« واحد»نیز همانند « حدأ» ۀکلم. [39ص
قابتل کثترت و    نه در خارج و نته در ذهتن   رود که یبکار م یو کس یدر مورد چیز «حدأ»

دارد  یو ثتالث  یی  ثتان  یکه هر واحد «واحد»به خالف یست داخل اعداد ن ه ونبودتعدد 
و ثالتث و رابتع کثیتر     یعقل که با انضما  بته ثتان   م و یا به فرضیا در خارج و یا در توهّ
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بتر او   یباز خود همان استت و چیتز  ، فرض شود یدوماگر هم برایش  «حدأ»شود اما  یم
 . [372ص، 92ج، 33] است اضافه نشده

 ۀصتیغ  [393ص، 5ج، 1] 3باالدستتی  و چیرگی و غلبه معنای به «قهر» ۀماد از «قهّار»
 بته این کلمته  . است شدید اش غلبه و قهر که است کسی معنای بهو  الفعّ وزن بر مبالغه

 و مقهور همه و همه او سوای ما زیرا رود می بکار متعال خدای مورد در تنها مطلق شکل
 ء  شَيْ کُلُّ»: فرماید می که همانگونه هستند او سلطنت و حکومت و قدرت تحت و مغلوب

 وجود. [112ص، 3ج، 97. ][88: قصص]. « تُرَِْعُونَ إِلَیْهِ وَ الْحُکْمُ لَهُ وَِْهَهُ إِالَّ هالِكٌ
معلتو  نبتود    داشت وجود دومی او برای اگر زیرا اوست عبادت وجوب تعلّ، واحد خداوند
 بتود  شت   و نموده ها آن از آفات و شرور دفع و داده روزی، آفریده را موجودات کدامی 

 ایجتاد  خلتل  و فستاد ، عتالم  در ختدایگان  کثترت  دیگر سوی از. پرستید بایدرا  کدا  که

لَلوْ کلانَ    »: دارد را ترتیتب  ستن حُ و نظتا   حصول اقتضای واحد خدای وجود و کند می

 دو تر نروش عبارت به. [157ص، 38ج، 95]. [99: انبیا . ]«فیهِما آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا

 در، «ضَ ضَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ ضَ ِ اللَّهُ الْواحِلدُ الْقَهَّلارُ  »عبارت  در «قهار» و «واحد» وصف

 آیه این موجب به. است پرستش برای تعالی خدای انحصاری استحقا  بر دلیل بیان مقا 

 نمتعتیّ  تعالی خدای عبادت شود تردید عبودهام سایر و خدا عبادت میان شود فرض اگر
 و «نفسته  فی» وجودش که است موجودی او، چه دارد پرستش استحقا  خداوند و است

 کمتال  صتفات  ۀهمت  و نیستت  صتفت  بدین موجودی هیچ او غیر و است «بذاته» ثبوتش

. اند هم عین که نیست یکدیگر بر زائد صفاتش خود نیز. آن بر زائد نه است و ذاتش اوعین
 او بته  موجودات سایر و است مستقل وجود در؛ است یگانه صفات و ذات در تعالی خدای

 در واحتد  وا. اوستت  ۀوسیل به موجود آنکه مگر نیست قبالش در چیزی هیچ و اند وابسته

 در اوستت  ذات عین اینکه مگر باشد داشته واقعیتی که نیست صفتی یعنی، است صفات

 اگر سپ. [912ص، 33ج، 33] نیست قاهر او بر چیز هیچ و است قاهر هرچیز بر او نتیجه

 اربتاب  نته ، استت  متعین او عبادت، شود فرض تردیدی متفر  ارباب یا و او عبادت میان

 الز  عبتادت  در تفرقه حال عین در و شود فرض متفر  ارباب نیست ممکن زیرا، متفر 

 .  [57ص، 39ج، 33] دنیای
 توحیتد  حقیقتت  پتذیرش برای  را زندانی دو آن های دل آنکه از پس( ع)یوسفحضرت 

 ختدایان  آیتا ، متن  هتای  زنتدان  هتم  ای»: گفت چنین و کرد ها آن سوی به رو کرد آماده

                                                           
 . فو  من األَخذ و الغَلَبة: القَهْر. 3
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 «ز؟چیت  هتر  بتر   مسلّ و قهار یکتای ۀیگان خداوند یا بهترند  متفرّ معبودهای و پراکنده
 در را آزادی شتما  راچ که بفهماند ها آن به قیاس و تقابل این با خواهد می( ع)یوسف گویی

 بتت  و شترک  از کته  نفا  و تفرقه، یپراکندگ این بیداری؟ در نه کنید می جستجو خواب

 ستتمگر  های طاغوت که است شده سبب، گیرد می سرچشمه «متفرقون ارباب» و پرستی

 هاللّت » پرستتش  دامتن  به و شوید نمی جمع توحید پرچم زیر شما چرا. دنکن غلبه شما بر
 بته  و گنتاه  بی را شما که را ستمگر خودکامگان این بتوانید تا زنید نمی تدس «ارقهّ واحد

، اصتنا  . [133ص، 3ج، 98] برانیتد  ختود  ۀجامعت  از افکننتد  متی  زنتدان  بته ، اتها  دمجرّ
 بته  «متفرقتون » قتول . قتاهر  نه هستند «مقهور» و عامل نه هستند( عمل مورد) «معمول»

 ابطتال  و شکستتن  ۀاراد انستان  که زمانی پس .دارد اشاره ها بت آن عاجز و مقهور وجود

 حصتول  هتا  بت آن از. شد خواهد اراده این مقهور بت و است کار این بر قادر کند هارا بت

 بتر  قتادر ؛ استت  قتادر  و ارقهّ، الفعّ، معالَ خداوند آنکه حال رود نمی انتظار ضرر و منفعت

 را مخاطتب  ذهتن ، مقایسته  ینا با ۀ فو آی، بنابراین. آفات و شرور دفع و خیرات رساندن
 انتد  ذلیل و مقهور که متعدد خدایگان عبادت که ندک می پرسش این به پاسخگویی ۀآماد

 . [158ص، 38ج، 95] است؟ ارقهّ واحد که« هاللّ» عبادت یا است بهتر
 

 ترغیب. 2.7

 بتا  چتون  و [158ص، 39] 3وستعت  ایمعنت ه ب «رغبت» اصل. است «رغب» ۀغیب از واژتر
 ترغیتب . استت  بتودن  حتریص  و بودن مایل، داشتن دوست یمعنابه  باشد «یلإ» و «یف»

، کستی  انداختن خواهش و رغبت در، نمودن رغبت، گردانیدن راغب به معنای در لغتنیز
در اصتطالح  و  [131ص، 3ج، 93؛ 199ص، 3ج، 1] اغوا و تحری ، تحریض، برانگیختگی
تتا بته    استت  خاطتب در مانگیتزه  جهتت ایجتاد عالقته و    پیوند صفات ذیل آیه به معنای 

 .  و آن را در زندگی خود به کار گیرد کند محتوای آیه عمل
 

 علیم شاکر. 2.7.1

 ضَن عَلَیْلهِ  ُِنَلا َ  فَ َ اعْتَمَرَ ضَوِ الْبَیْتَ حَجَّ فَمَنْ اللّهِ شَعَآئِرِ مِن وَالْمَرْوَ َ الصَّفَا إِنَّ»

 از متروه  و صتفا . [358: بقتره ]. «عَلِیمٌ شَاکِرٌ اللّهَ فَإِنَّ اخَیْرً تَطَوَّعَ مَن وَ بِهِمَا یَطَّوَّفَ

 بتر  اگر، گزارند یم عُمره یا آورند یم یجا به را خانه حجّ که یکسان پس. خداست شعایر

                                                           
 . اتّسع:   الشي رغب. 3
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 انجتا   رغبت به را ینیک کار که هر پس. اند نشده یگناه مرتکب کنند طواف کوه دو آن

 . ستدانا یا گزارنده شکر خدا که بداند، دهد
 از یکتی « شتاکر ». اند رفته کار به هم کنار در آیه درهمین تنها« وعلیم شاکر» های واژه

 کسی احسان مورد که شخصی که است معنا این به شکر و است خداوند سنایحُ یاسما

 کنتد  تالفتی  را آن عمتل  بتا  یتا و  اظهار زبان با صرفاً یا را او احساناین ، است گرفته قرار
 پتاداش  یامعنت  بته  و جتاز مَ خداوند مورد در وصف این بردن کار هب [583ص، 3ج، 33]

 متورد  در نیتز  حقیقی یامعن همان به را لفظ این توان می ولی است نیکوکاران به دادن

 از کته  طتور  همان خواند می «شاکر» را خود تفضل باب از خداوندزیرا  برد کار به خداوند

. [3 ص ، 3ج، 33] اوستت  آن از وجتود  ۀصفحۀ هم که حالی در طلبد می وا  خود بندگان
 انجا  را سپاسگزاران ۀمعامل خود بندگان با، خویش بزرگواری و کر  مقتضای به خداوند

 کته  این و دارد می مقرر ثنا و ثواب واطاعت عبادت برابر در خود بندگان برای و دهد می

 بته  و استت  عالم اه آن افعال به او که است منظور این به کرده توصیف «علیم» به را خود

در متورد خداونتد   « علتیم »از  متراد  گویند می بعضی. کرد خواهد عنایت پاداش و جزا آنان
، 9ج، 93] کنتد  نمی گذار فرو چیزی کسی حقّ از و دارد علم جزا مقدار به او که است این
 بکند کسی به کسی که احسانی هر و است «حساناإل قدیم» ت هسبحانت  خدای. [311ص

 جهتت  بته  اما آورد جا رابه شکرش او تا ندارد او ۀعهده ب یحقّ احدی و اوست احسان باز

 را آنتان  ۀصتالح  اعمتال ، استت  آنتان  ختود  نفع به که اطاعت به بندگان تشویق و ترغیب
، 33] استت  کترده  معرفتی  نیکوکتارش  ۀبند شکرگزار را خود و خوانده خودش به احسان

 ۀوستیل  بته  -ترغیتب  منظتور  بته  -نی  ارک انجا  و اطاعت برابر در یعنی، [583ص، 3ج
 ختوبی  بته  آنتان  های نیت از که حال عین در کند می تشکر بندگان اعمال از نی  پاداش

فختر  . بیزار ها آن از کسانی چه و هستند مند عالقه ها بت به کسانی چه داند می؛ است آگاه
 گفته کسی به تلغ در واژه این زیرا است محال «شاکر» خداوند به وصف»: دگوی می رازی

 حتق  در بنابر این کاربرد این صفت. اظهاردارد است شده وی بر که را انعامی که شود می

 وی همچنتین  .دهد می جزا طاعت برخداوند ست که ا آن معنایو به  مَجاز تعالی خدای

 در لفتظ  ایتن  اینکه یکی: شود می خوانده شکر وجه چند به طاعت بر مجازات»: افزاید می

مَلنْ ذَا الَّلذي   »: فرمایتد  باشد مانند آنکه می احسان در مبالغه و بندگان بر فتلطّ یامعن

 وا  کستی  از عتوض  بته  تعتالی  ختدای  زیترا  [915: بقتره . ]«یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَلناً 

 یتا  نعتا  ا  مقابتل  هرگتاه  شتکر  آنکه دو ؛ برد می کار به لطف یاستدعا در اما خواهد نمی
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 ستو  ؛ شتود  متی  خوانتده  شکر، تشبیه سبیل بر باشد پاداش نچهآ هر، باشد آن بر پاداش
 که نهم می جایگاهی در را آن اما نیاز  بی تو طاعت از که چند هرمن : گوید می اگوی کهآن

. کترد   متی  تترش  افتزون  بسیار شد می حاصل من برای چه آن از برد  می نفعی آن از اگر
 در و شتده  پذیرفتته  تعتالی  ختدای  پیشتگاه  در بنده طاعت که است این مقصود، خالصه

 ۀانتداز  کته  است آن معنایبه « علیم» گوید می اینکه اما. است گرفته قرار درجات برترین
 برآن مزید آنچه و آن ۀانداز به او زیرا کاهد نمی چیزی مستحق حقّ از و داند می را پاداش

 جتای  به بنده چه آن به او که دارد وجود نیز احتمال این البته. است آگاه تفضل از است

، 1ج، 33] کنتد  متی  قیتا   اختالص  و عبتادت  از او حتق  ادای بته  پتس  ستا دانا آورد می
 . [133ص

 
 

 گیری نتیجه

کنتد و   به فهم قرآن کم  متي ، ها آن با مضمون آیات کشف ارتباط معنایي صفات پایانی
جتاز  اع و داردجامعیت و نظم منطقي آیات قرآن در چینش کلمات پرده برمتی ، از وحدت

بتاور بته   ، بته عتالوه  . ستازد  چینش کلمات و عبارات آشکار مي ۀاسلوب و شیو قرآن را در
هتاي مهتم تفستیر     زمینته  پیش زا، آیات قرآنصفات با مضمون این رتباط معنایي ا وجود

گستترده از   ۀمانع  استفاد، عنایت نداشتن به برخي از این پیوندها. شود قرآن محسوب مي
ستیا  را در   ۀهتا نقتش قرینت    اي از آن توجهي به دسته و بيشود  يمقرآن در مقا  تفسیر 

 در و بتیش  و کتم  نامفستر  از یت   هر که چند هراز سوی دیگر . کند ميرنگ  تفسیر کم

 و مرتتب ، منستجم  تصتویری  یت   هتیچ ، انتد  پرداختته  مسئله این به، مختلف آیات ذیل
 . اند ارائه نداده موضوع این از شده بندی دسته
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: بیتروت . المجیتد  تفستیرالقرآن  فتی  الجتامع  جوامتع ، (  3139) -----------------. [93]
 . داراالضوا 

 . رضوی فروشی کتاب: تهران، البحرین مجمع. (  3175)دینفخرال، طریحی. [99]
 . اسالمی نشر موسسه، قم. اللغویه الفرو ، (  3139) هالل ابو، عسکری. [91]

 انتشتارات : قتم . الثقلتین  نتور  تفستیر ، (  3135) جمعته  بتن  علتی  عبد، حویزی عروسی. [91]

 .  اسماعیلیان
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 داراحیتا الترا  : بیتروت ، الغیتب  مفتاتیح ، (  3192) عمر محمدبن ابوعبدهللا، رازی فخر. [95]

 .  العربی

 . هجرت انتشارات، قم. العین کتاب( .  3132) احمد بن خلیل، فراهیدی. [93]

 و ترجمته  بنگتاه ، تهتران . الکتریم  القرآن کلمات فی التحقیق( . 3132) حسن، فویمصط. [97]
 . نشرکتاب

 . االسالمیه الکتب دار، تهران. نمونه تفسیر( . 3171) ناصر، شیرازی مکار . [98]
 نشتر  مرکتز ، قتم . عیالبتد  و انیت الب و یالمعان یف البالغة جواهر(.  3131) احمد، یهاشم. [93]

 .  یسالماال االعال  مکتب

 


