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(تاریخ دریافت مقاله - 39/5/3 :تاریخ پذیرش نهایی)39/8/95 :

چکیده
پیوند معنایی صفات پایانی آیات قرآن با مضمون آنها که این نوشتتار در مقتا بیتان آن
است ،موضوعی بالغی ،تفسیری و کالمی است .به عقیدۀ برخی مفستران ،ستیا آیتات
قرآن ،بر ارتباط معنایی عمیق صفات پایانبخش آیات با محتوای آنها داللت دارد و این
ارتباط به گونهای است که اگرآن اوصاف کنار گذاشته شوند ،در مراد و مقصود آیه خلتل
ایجاد میشود .در نوشتار حاضر ،انواع این پیوند معنایی ذیل عنوانهایی از قبیل تعلیل،
تاکید ،تالز  ،توضیح ،تتمیم ،تقابل و ترغیب ،مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژهها :ارتباط معنایی ،پیوند ،زوجیّت ،صفات ،مضمون و محتوای آیه.

 .3نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث ،دانشگاه عالمۀ طباطبایی:
m. marzban_91@yahoo.com

 .9استادیار گروه علو قران و حدیث دانشگاه شیراز.
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 .1مقدمه
صفات الهی در قرآن کریم در بیشتر موارد به گونهای است کته دو صتفت درکنتار یتا بته
دنبال هم آمدهاند و این امر بر رابطۀ مستحکم این صفات با یکتدیگر داللتت دارد .پیونتد
این صفات که موضوعی بالغی ،تفسیری و کالمی است ،همواره به عنوان موضوعی قابتل
تأمّل و جذّاب در ضمن آیات مطرح بوده است اما مقاله یا کتتابی مستتقل در ایتن بتاره
تالیف نشده است .این پیوند در دو محور اساسی ارتباط صفات الهتی بتا مضتمون آیته و
ارتباط خود این صفات با یکدیگر قابل بررسی است .پرستش اصتلی در محتور نخستت و
موضوع این مقاله ،آن است که آیا همراهی این صفات با محتتوای آیته ارتبتاط معنتایی
دارد؟ به دیگر سخن اگر این اوصاف با اوصاف دیگری جایگزین شود ،آیا نارسایی و خللی
در پیا خدا پدید میآید؟
 .2ارتباط صفات با مضمون آیه
در نوشتار حاضر پس از انتخاب آیاتی شامل نزدیت

بته چهتل متورد از صتفات الهتی و

مراجعه به برخی تفاسیر از قبیل تفسیر نمونه ،المیزان ،کشاف ،مفاتیح الغیب ،المنتار و...
که این موضوع را بررسی کردهاند ،مشخص شد که پیوند صفات پایتان بختش آیتات بتا
محتوای آنها ،در یکی از انواع تعلیل ،تاکید ،تالز  ،تتمیم ،توضیح ،تقابل و ترغیتب قابتل
مشاهده است و این پیوند عمیق معنایی چنان است که کنارگذاشته شتدن آن صتفات و
جایگزین کردن آن با اوصاف دیگر ،موجب نارسایی مقصود آن آیات میشتود .همچنتین
انواع یاد شده متفاوت از وجوه ارتباطی تذییل ،تشابه االطرف ،تتمیم و تکمیل است زیترا
«تذییل» عبارتست از آوردن جملهای به دنبال جملهای دیگر و مشتمل بر معنتای آن بته
منظور تأکید بر منطو یا مفهو جملۀ قبل [ ،93ص]921؛ «تشابه االطتراف» عبارتستت
از تکرار سجع قرینهای در آغاز قرینۀ بعد و یتا تکترار قافیتۀ بیتتی در آغتاز بیتت بعتدی
[همان ،ص]193؛ «تتمیم» عبارتست از ایراد کال به گونهای کته متوهم ختالف مقصتود
نباشد و در عین حال عبارت یا واژهای به منظور آوردن نکتهای بالغی ت مانند مبالغه ت بر
آن افزوده شود [همان ،ص ]921و «تَکْمیل/احْتراس» کالمتی استت کته نخستت ،متوهم
معنایی خالف مقصود گوینده است و سپس توضیحی به دنبال آن بیاید تا مقصود اصتلی
گوینده معلو شود [همان ،ص.]925

پیوند معنایی صفات الهی پایان آیات قرآن با مضمون آنها

355

 .1.2تعلیل
تعلیل ،بیان علت و سبب چیزی و اثبات کردن با دلیل و در واقع انتقال ذهن از موثر بته
اثر است ،مانند انتقال ذهن از آتش به دود [ ،8ج ،3ص .]153در برخی از آیات ،صتفات
پایانی آنها جنبۀ تعلیل دارند.

 .1.1.2شکور حلیم
«إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضاعفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ»[ .تغابن:
 .]37اگر به خدا قرضالحسنه دهید ،آن را براي شما دو برابر میکند و شما را میآمترزد
که او شکرپذیرنده و بردبار است.
دو واژۀ «شکور» و «حلیم» تنها در همین آیه از قرآن در کنار هم آمدهاند« .شکور» بتر
وزن فَعول ،صیغۀ مبالغه و به معنای اعتراف و اقرار به نعمت به جهت بزرگداشت نعمتت
دهنده 3است است [ ،91ص ]395و «کفر» و «کفران» ت به معنای پوشاندن نعمت و عتد
تعظیم در برابر مُنعم ت در مقابل آن قرار دارد [ ،39ص15؛  ،97ج ،3ص .]38از آنجا کته
شکر هنگامی معنا دارد که کسی نعمتی به دیگری داده باشد ،کاربرد این صفت در مورد
خداوند متعال که خود نعمت دهنده است و همۀ هستی از اوست ممکتن استت در نگتاه
اول کمی عجیب باشد و این سؤال به ذهن رسد که چگونه خداوند مُنعم ،خود را نستبت
به بندگانش «شکور» معرفی میکند .از دیدگاه نوع مفسران و لغویان ،شکر از جانب ختدا
به معنای نعمت دادن و ازدیاد آن است 9همانگونه که خدای متعال خود میفرماید« :لَئِنْ
شَکَرْتُمْ ألَزیدَنَّکُمْ»[ .ابراهیم ،39[ .]7 :ص ]139اما برخی شکر خداونتد را بته معنتای

حقیقی فرض کرده و آن را به معنای «بسیار سپاسگزار در برابر اطاعت بندگان با اعطتای
ثواب زیاد» دانستهاند [ ،35ج ،1ص .]553برخی نیز با تأکید بر همتین معنتای حقیقتی
اهداف تربیتی را در آن مستتر دانستهاند .توضیح آنکه انسانها گاه حتی در مقابل کسانی
که استحقا تقدیر و تشکّر دارند ،تکبّر نشان داده و از سپاسگزاری در مقابل آنها سترباز
میزنند اما خدای متعال با شکور معرفی کردن خود ،به ما میفهماند که مالت وجتود و
آنکه تما هستی در ید قدرت اوست ،در مقابل بندگان صالحش سپاسگزار است و از این
تشکّر ابایی ندارد [ ،5ص.]911
 .3االعتراف بالنّعمة علی جهة التعظیم للمنعم.
« .9و إذا وصف اللّه بالشّکر فإنما یعنى به إنعامه على عباده».
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صفت «حلیم» از مادۀ «حَلُمَ »« ،حَلَمَ » و «حَلمَ » بته معتانی مختلفتی آمتده کته از آن
جمله است ترک عجلته یتا ضتب نفتس در مقابتل هیجانتات درونتی [ ،1ص 913؛ ،39
ص ،]951گندیده شدن چیزی و دیگتری چیتزی را درختواب دیتدن کته معنتای اخیتر
در قرآن کریم چنین به کار رفته است« :بَللْ قلالُوا ضَضْلغاأُ ضَحْل
ص  .]913به عقیدۀ صاحب «التحقیق» ،این کلمه تنها یت

»[ .انبیتا ،1[ .]5 :

ریشته و متادۀ اصتلی دارد و

آن عبارتست از انضباط نفتس در مقابتل هیجتان غضتب و احساستات و حصتول حالتت
سکون درونتی و طُمأنینته در مقابتل پستتیهتای طبتع .همچنتین «حُلتم » یتا «حُلُتم»از
همین ریشه به معنای عقل است همانگونه که در قرآن کریم آمده استت« :ضَ ْ تَلْْمُرُهُمْ
ضَحْ مُهُمْ بِهذا»[ .طور .]19 :اما به عقیدۀ راغب گرچه برختی «حُلتم» را عقتل گفتتهانتد
ولی معنای اصلی آن عقل نیست بلکه عقل از مسبّبات آن است ،یعنتی عقتل از بردبتاری
است ،39[ .3ص ]951با این توضیح در واقتع حلتیم بته معنتای کستی استت کته دارای
اوج صتبوری استت و در شترای مختلتف ،عقالنتی رفتتار کترده و هرگتز بته اقتدامات
سریع و عجوالنه دست نمیزند و چنتین کستی را حلتیم متی گوینتد چتون صتبرش از
عقلش بر میخیزد [ ،5ص .]11از ایتن رو حلتیم بتودن ختدای متعتال بتدین معناستت
کته گناهتان را متیآمترزد و در عقوبتت تعجیتل نمتیکنتد [ ،98ج ،91ص939؛ ،92
ج ،95ص]73
با توجه به آنچه بیان شد ،در واقع دو صفت «شکور» و «حلیم» به ترتیب تعلیلی بترای
تعابیر «یُضاعفْهُ لَکُمْ» و «یَغْفِرْ لَکُمْ» است که در آیۀ مورد بحث به خداونتد نستبت داده
شده است .به بیان دیگر خداوند به اقتضتای آن کته شتکور استت بته کستی کته بترای
خشنودی وی به بندگان قرض نیکو دهد پاداش مضاعف میدهتد و بته موجتب آن کته
حلیم است ،از گناه او در میگذرد .با این توضیح معنای آیه چنین است کته اگتر در راه
طاعت الهی انفا کنید در حالی که به سوی او تقرّب میجویید ،خداوند به دو برابر شما
را جزا می دهد زیرا که او شکور است و تقرّب جویندگان بته ختود را دوستت متیدارد و
حلیم است ،یعنی در عقوبت تعجیل نمیکند و «غفتور» استت و شتما را متیآمترزد [،95
ج ،12ص.]557
 .3قیل معناه عقولهم و لیس الحلم في الحقیقة هو العقل ،لکن فسّروه بذل

لکونه من مسبّبات العقل.
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 .2.1.2قریب مجیب
« ...فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّي قَریبٌ مُجیبٌ»[ .هود .]33 :پس آمرزش خواهید
و به درگاهش توبه کنید؛ هر آینه پروردگار من نزدی است و دعاها را اجابت میکند.
واژههای «قریب» و «مجیب» تنها در همین آیه از قرآن ،در کنار هم به کتار رفتتهانتد.
قریب از مادۀ «قُرب» ت در مقابل «بُعد» ت به معنای نزدیکی و نزدی بودن است [ ،39ص
331؛  ،1ج ،3ص339؛  ،97ج ،3ص .]993در خصوص کاربرد ایتن صتفت و واژههتایی از
قبیل «کید»« ،مکر»« ،استهزا » و مانند آن که گاه برای خدای متعال به کار متیرود بایتد
توجه داشت که آنچه مورد نظر است نتایج این صفات است نه آن معنتای نادرستتی کته
ممکن است در ذهن ما باشد .به عنوان مثال مقصود از «قُرب» در متورد ختدای ستبحان،
نزدیکی مکانی و زمانی نیست زیرا مکان و زمان در مورد او مفهو ندارد .بنابر این معنای
اولیه و ساده برای قریب بودن خداوند ،همان نتیجتۀ قُترب استت ،یعنتی او آنچنتان بته
مخلوقات خود نزدی است که هیچ حجاب و واسطهای میان او و آنها وجتود نتدارد [،5
ص .]513امیرمؤمنان(ع) در بیان این معنا ،میفرماید« :قَرِیبٌ مِنَ الَْْشْیَاءِ غَیْرَ مُلَلابِ
بَعِیدٌ مِنْهَا غَیْرَ مُبَایِن» [ ،37خطبۀ ،]373یعنی بته هتر چیتز نزدیت

استت نته بتدان

پیوسته ،و از آنها دور است نه جدا و گسسته.
«مجیب» از ماده «جَوب» در لغت به معنای قطع کردن ،شکافتن ،حفر کردن گودال یا
سوراخ کردن زمین است [ ،39ص932؛  ،93ج ،3ص .]339اما به نظر میرسد مفهتومی
کلی در معنای این واژه استت کته ستایر معتانی از آن نشتأت متیگیرنتد و آن «نفتوذ و
شکافتن» است خواه مادی باشد ،خواه معنتوی و معنتایی [ ،97ج ،9ص ]315و «جتواب»
که عبارتست از «پاسخ دادن به کال » نیز به همین معنا بر میگردد زیرا در واقتع جتواب
کال  ،چیزی است که در قلب شتنونده نفتوذ کترده و مشتکل او را شتکافته و حتل کنتد
[همان ،ص .]313در هر حال هر دو معنا با اجابت سازگار است زیرا فرد مُجیب ،ستکوت
را ميشکند و به سؤال سائل جواب میدهد .اما اجابت خدا به وسیلۀ سخن نیست ،بلکته
با پذیرفتن درخواست بندگان است و از کر خود نیتاز آنهتا را رفتع متيکنتد [ ،33ج،3
ص ]31چنان که ميفرمایتد« :وَ إِذا سََْلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیلبٌ ضُِِیلبُ دَعْلوَ َ
الدّاعِ إِذا دَعانِ»[ .بقره.]383 :
در مجموع ،عبارت «إِنَّ رَبِّي قَریبٌ مُجیبٌ» تعلیلی بترای طلتب مغفرتتی استت کته
پیش از آن آمده است .به عبارت دیگر خدای تعالی ،قائم به امر خلقت آدمی و تربیتت و
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تدبیر او است و هیچ سببی از اسباب ،استقاللی از خود ندارد بلکه این خدا است که آنها
را به جهت خاصی سو میدهد و واسطۀ بین انسان و حاجتهای او و اسباب دخیل در
آنها است و خود به انسانها نزدی تر از آن اسباب است .به این ترتیب سخن مشرکان
که فاصلۀ بین انسان و خدا را آن قدر میدانند که نه فهم و نه عبتادت آدمتی او را درک
میکند ،کامالً باطل است .بنابر این از آن رو باید تنها از خدا طلب مغفرت کرد کته او از
هرچیز به ما نزدی تر است و پاسخگوی ما تنها اوست و هیچ معبودی جز او نیست [،33
ج ،32ص.]131
 .2.2تْکید

تاکید از ماده «ا ،ک ،د» و «و ،ک ،د» در لغت به معنی استوار کردن گره ،عهد و زیتن بتر
پشت اسب ،شتر و جز آن است [ ،3ج ،9ص ]783و در اصطالح عبارت است از ثابتتتتر
کردن کال سابق به واسطه تکرار و دالیل محکم [ ،39ص ]889بته موجتب ایتن عامتل
پیوند ،در واقع صفات پایانبخش آیات ،تأکیدی بر محتوای ضمنی آنها است.

 .1.2.2العلیّ الکبیر

«ذَلکُم بأَنَّهُ إذَا دُعيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَإن یُشْرَكْ به تُؤْمنُتوا فَتالْحُکْمُ للَّته الْعَلتي الْکَبیتر».
[غافر .]39 :این عذاب بدان سبب است که چون خدا را به یکتایی میخواندند شما انکتار
میکردید ،و اگر برای او شریکی قرار میدادند شما به آن شری ایمان میآوردیتد .پتس
فرمان ،فرمان خدای بلندمرتبۀ بزرگ است.
«علی» یکی از اسمای حسنای الهی است .این کلمه که از مادۀ «علو» گرفته شتده بته
معنای بلند مقا  ،شریف بلندمرتبه و سخت است و نیز به کسی گفته میشود که قتادر و
قاهراستت و کستی قتدرت مقاومتت در برابتر ارادۀ او را نتدارد [ ،98ج ،31ص355؛ ،39
ص .]313اما «کبیر» همان عظیم در قدرت و ستلطنت استت و نیتز افتادۀ کمتال قتدرت
میکند [ ،39ص333؛  ،1ج ،5ص .]393جملۀ «فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِليِّ الْکَبِیلرِ» در واقتع
بیان تهدیدی برای کافران است؛ همان کسانی که با حق و آئین توحیدی در ستیزند و به
هرچیزی و هر دعوتی که بویی از توحید در آن باشد کفر می ورزند و هر عقیدهای را که
نشانهای از شرک در آن باشد میپذیرند و در نتیجه هیچ حرمتی برای خدا قائل نبوده و
جانب حق سبحانه را به هیچ وجه رعایت نمیکنند .از این رو خداوند نیز رحمت خود را
بر آنان حرا کرده و آنان را تهدید میکند و برای تاکید بر آن ،این آیه با دو نتا مقتدّس

پیوند معنایی صفات الهی پایان آیات قرآن با مضمون آنها

353

«علی» و «کبیر» پایان مییابد [ ،33ج ،37ص .]173همچنتین ایتن آیته تأکیتدی بتر آن
است که در محکمۀ قیامت ،قاضی ،دادخواه و دادرسی جز خدا نیست و چتون او عتالی و
بزرگ (علیّ کبیر) است باید حکم دهد و او نه مغلوب کسی میشود و نه توصتیهای در او
اثر میکند و نمی توان از طریق فدیه و غرامت و یاری دیگران ،بر حکتم او غلبته کترد .او
حاکم مطلق است و همه سر به فرمان اویند و هیچ راه فراری در برابر حکم او وجود ندارد
[ ،98ج ،92ص.]17

 .2.2.2اللّطیف الخبیر
«ضَال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ»[ .مل  .]31 :آیا آن که آفریتده نمتیدانتد؟

حال آنکه او باری بین و آگاه است.
واژههای «لطیف» و «خبیر» در دو آیه در کنار هم به کار رفتهاند .لطیف از مادۀ «لطف»
و در لغت به معنای هر موضوع دقیق و ظریف ،هرگونه حرکت سریع و نیز جسم لطیتف
است .بنابراین توصیف خداوند به «لطیف» اشاره به علم او نسبت به اسرار دقیق و ظریتف
آفرینش است و نیز گفته شده توصیف خداوند به «لطیف» به سبب آن است که در درون
همتۀ اشتیا نفتوذ دارد و هتیچ جتای جهتان از او ختالی نیستت [ ،98ج ،91ص.]115
همچنین گفته شده است مراد از «لطیف» ،انجا دهندۀ کارهای لطیف است بته گونتهای
که کیفیت انجا آنها پوشیده است و به همین سبب «لطف» خداوند ،یعنتی ظرافتتهتا
و دقایق تدبیر او ،نسبت به بندگان عجیتب استت [ ،95ج ،12ص .]532افتزون بتر ایتن
در تفسیر این واژه ،وجوه دیگری نیز نقل شده است که همه به ی حقیقت برمتیگتردد
و آن تأکیتد بتر عمتق آگتاهی خداونتد و علتم او بته استرار نهتان و آشکاراستت [،98
ج ،91ص.]115
خبیر از مادۀ «خُبر» و «خَبَرَ» به معنای علم به باطن و حقیقت چیتزی استت« .خبیتر»
کسی است که از حقایق همه چیز اطالع دارد و عتالم بته کنته و ذات آنهتا استت [،39
ص .]971لغویان« ،خبر» و «علم» را به ی معنا دانستهاند اما «خبر» نسبت به علم دارای
زیادت در معناست و به معنای علم به کُنه و ذات هر چیزی استت .استتفها موجتود در
عبارت «ضَال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ» استفها انکاری است بته معنتای آنکته «آیتا آن کستی کته
موجودات را آفریده است از حال آنها آگاه نیست؟» .این پرسش به منزلۀ آن استت کته
گفته باشد« :قطعاً خداوند از اسرار همۀ مخلوقات آگاه است»و از این رو در پایان آیه برای
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تأکید یادآور میشود که «وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» یعنی او از دقیقتترین استرار بتاخبر و
نسبت به همه چیز عالم است.
 .3 .2ت ز
تالز در لغت به معنای داخل شتدن یتا در میتان همتدیگر در آمتدن استت [ ،97ج،32
ص388؛  ،99ج ،3ص ]339و دراصطالح الز دانستن وجود چیزی برای وقوع چیز دیگر
است و این تالز  ،عامل پیوند آیات با صفات پایانی و تحقق مضمون آنها است.

 .1.3.2العزیز الوهاب
«ضَ ْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیلزِ الْوَهَّلابِ»[ .ص .]3 :یتا آنکته ختزائن رحمتت

پروردگار پیروزمند بخشندهات در نزد آنها است.
در قرآن کریم تنها در همین آیه ،واژههتای «عزیتز» و «وهّتاب»در کنتار هتم بته کتار
رفتهاند« .عزیز» از ماده «عزّ» و به تصریح بیشتر لغویان به معنای شکست ناپذیری ،غالتب
بودن ،تفوّ و استعال است ،1[ 3ج ،5ص .]117به زمینی که تیشه بتر آن بکوبنتد امتا از
خود سختی نشان داده و تغییری در آن ایجاد نشود« ،أرض عتزاز» و کستی را کته غالتب
است و هرگز مغلوب نمیشود «عزیز» میگویند .سال سخت را نیز در کتال عترب «عتزّا »
گویند و «عُزّی» از اسامی بتهای دوران جاهلیت بوده است و چون کفتار بته واستطۀ آن
احساس شکستناپذیری میکردنتد ،آن را بته ایتن نتا متیخواندنتد [ ،8ج ،3ص.]138
امیرمؤمنان(ع) در خطبۀ شصت و پنج نهتجالبالغته در متورد ایتن صتفت ختدای متعتال
میفرماید« :وَ کُلُّ عَزِیز غَیْرَهُ ذَلِیلٌ» .کاربرد کلمۀ «ذلیل» در مقابل «عزیز» بته روشتنی
نشان دهندۀ معنای عزیز است و بیشتر لغویان نیز در توضیح معنای «عزّت» به تضاد آن با
«ذُلّ» یا همان ذلت ،خواری و شکست اشتاره کتردهانتد [ ،39ص531؛  ،97ج ،8ص331؛
 ،31ج ،8ص322؛  ،3ج ،1ص.]885
وهّاب از ماده «وَهَبَ» و «هبة» به تصریح بیشتر مفسران و لغویان بته معنتای بخشتش
بالعوض و بتدون چشمداشتت استت [ ،39ص881؛  ،1ج ،3ص821؛  ،31ج ،9ص177؛
 ،32ج ،31ص 911و  .]915انتساب این صفت به خداوند ،بیانگر عطا و بخشش کثیتر او
به بندگانش است [ ،93 ،92ص .]57از سوی دیگر مقا رسالت ،منصبی منیتع و عظتیم

 .3و العزُّ في األَصل :القوة و الشدة و الغلبة.
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است و الز است اعطاکننتدۀ آن «عزیتز» ،یعنتی دارای قتدرت کامتل و «وهّتاب» ،یعنتی
صاحب بخشش عظیم باشد که این اوصاف تنها از آن خداوند ستبحان استت [ ،95ج،97
ص.]532
 .4.2توضیح
توضیح در لغت به معنی آشکار کتردن و واضتح کتردن استت [ ،1ج ،9ص311؛  ،93ج،1
ص ]933و در اصطالح نحو عبارت است از رفع احتمال حاصتل در معرفته [ ،93ص]37
مانند «زید التّاجر»که قبل از وصف زیتد بته تتاجر ،احتمتال تجتارت و جتز آن دربتارۀ او
میرفت اما با ذکر کلمۀ تاجر ،احتمال جز آن مرتفع شد [ ،8ج ،3ص.]918

 .1.4.2سمیع علیم
«وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ ضَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقاعِلدَ لِلْقِتلا ِ وَ اللَّلهُ سَلمیعٌ عَللیمٌ».

[آلعمران .]393 :و بامدادان از میان کسان ختویش بیترون آمتدی تتا مؤمنتان را در آن
جايها که میبایست بجنگند بگماری و خدا شنوا و داناست.
دو صفت «سمیع» و «علیم» در سی و دو آیه از آیات قترآن کتریم و بته صتورتهتای
مختلفی چون «سمیعٌ علیمٌ»« ،سمیعاً علیماً» و «السّمیع العلیم» با یکدیگر همراه شدهانتد.
«سمیع» از مادۀ «سَمْع» به معنتای قتوۀ شتنوایی استت .همچنتین از شتنیدن ،فهمیتدن،
اطاعت کردن ،حسّی که در گوش ایجاد میشود و حتی خود گوش به «سمع» تعبیر شده
استت [ ،39ج ،1ص195؛  ،1ج  ،8ص339؛  ،31ج ،33ص993؛  ،3ج ،1ص .]3913امتا
سمیع بودن خدای متعال به معنای شنیدن و یا مفاهیمی از این قبیل ت که تنها در مورد
غیر او صاد است ت نیست و برای آن دو معنای اصلی ذکر شتده استت .نخستت ستمیع
بودن به معنای عالم بودن به شنیدنیها 3است که زیتر مجموعتهای از علتم او و تنهتا در
مورد ذات خدا صاد است [ ،39ص  .]195دو سمیع بودن به معنای پذیرا بودن ماننتد
آنکه گفته میشود« :فالنی از متن حترف شتنوی نتدارد» کته بته معنتای عتد پتذیرش
آن شخص است و یا اگر در نماز گفته میشود «سَمِعَ اللّلهُ لِمَلنْ حَمِلدَه » بته معنتای

آن نیست که خدا «حَمْد» ما را میشنود بلکته بته معنتای پتذیرش حمتد توست اوستت
[ ،5ص.]18
 .3و إذا وصفت اللّه تعالى بالسَّمْع فالمراد به علمه بالْمَسْمُوعَات.
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اما «علیم» از مادۀ «علم» است و در لغت تعاریف مختلفی دارد کته از آن جملته استت

درک حقیقت چیزی ،39[ 3ج ،1ص ،]582گذاردن نشانه بر روی چیتزی جهتت متمتایز
کردن آن از دیگتر چیزهتا و حضتور و احاطته داشتتن بتر چیتزی ،97[ 9ج ،8ص.]925

همچنین درکتابهای لغت «علم» به معنای یقین ،معرفت و شتعور نیتز آمتده استت کته
هیچکدا کامالً منطبق بر تعریف علم نیست .برای مثال معرفت اخصّ از علم است چتون
معرفت ،علم به عین چیزی جدای از سایر چیزها استت ولتی علتم متیتوانتد مُجمَتل یتا
مفصَّل باشد .در نتیجه هر معرفتی علم است اما هر علمی معرفت نیست .همچنین یقین،
علمی است که بعد از سرگردانی و حیرت حاصل از ش

بدست متیآیتد [ ،91ص.]171

با این توضیح« ،علیم» کسی است که ذات و حقیقت هر چیتزی بتیواستطه بتر او معلتو
است و ثبات ،تمایز و وضوح از خصوصیات اصلی علم اوست [ ،97ج ،8ص.]932
این آیات مربوط به حادثۀ مهم و پردامنۀ اسالمی ،یعنی جنگ احد است و در آغاز آن

به بیرون آمدن پیامبر اکر (ص) از مدینه برای انتخاب لشکرگاه در دامنۀ کتوه احتد اشتاره
شده است« :به خاطر بیاور ای پیامبر آن روز را که صبحگاهان از مدینه از میان بستگان و
اصل خود بیرون آمدی تا برای مؤمنان پایگاههایی جهت نبرد با دشمن آماده سازی» .در
آن روز بین مسلمانان دربارۀ انتخاب محل جنگ و اینکه داخل مدینه یا بیرون آن باشتد

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

از آنان را جوانان تشکیل میدادند انتخاب و لشکرگاه را به بیرون شهر و دامنۀ کوه احتد
منتقل کرد .در این میان افرادی بودند که در دل مطالبی پنهتان داشتتند و بته جهتاتی
حاضر به اظهار آن نبودند و جملۀ «وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ» برای توضیح آن است [ ،98ج،1
ص ،]382یعنی آنچه که در مشاوره گفته شد ت اینکه همراهان تو به ستمت مشترکان از
مدینه خارج شوند یا به انتظارشان در مدینه بمانند ت از خداوند پنهان نیستت و خداونتد
اقوال مشاوران تو را شنید و به نیّت هر ی

از شما آگاه است .از آنها افرادی بودنتد کته

در گفتارشان خالص بودند اگر چه در رأی خود به خروج از شهر اشتباه کردند ،و کسانی
از ایشان (عبدهللا ابن ابی و منافقان همراه وی) خالص در گفتار نبودند اگر چه رأی آنتان
درست بود [ ،31ج ،1ص.]83
 .3العلْمُ :إدراك الشي بحقیقته.
 .9الحضور و اإلحاطة على شي .
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 .2.4.2العلیّ الکبیر
«ذَلِكَ بَِْنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَضَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ ضَنَّ اللَّلهَ هُلوَ الْعَلِليُّ
الْکَبِیرُ»[ .حج .]39 :این بدان سبب است که خدا حتق استت و آنچته جتز او بته ختدایی
میخوانند باطل است و او بلندمرتبه و بزرگ است.

واژههای «علی» و «کبیر» در چهار متورد در قترآن در کنتار هتم آمتدهانتد« 3.العلتیّ»

به معنای برتتر و توانتا بتر هتر چیتز استت و کستی از او بتاالتر ،توانتاتتر و یتا حتتی در
قتدرت مستاوی بتا او نیستت [ ،92ج ،93ص .]913او قتادر بتر هتر ضترر و نفتع و در
مقابتتل دیگتتر معبتتودهتتا استتت« .کبیتتر» نیتتز شتتارهای ستتت بتته عظمتتت علتم و قتتدرت
پروردگار [ ،98ج ،31ص« .]355کبیتر» از متادۀ «کَبُترَ» بته معنتای بزرگتی ،واال مقتامی
و بلندپایگی است و لغویان ،بیشتر آن را در مقابتل «صَتغُر» و «صتغیر» بته کتار بتردهانتد
[ ،39ص  .]338کبیر بودن خداونتد بته ایتن معناستت کته او دارای تمتا کمتاالت هتر
چیز استت و بتدان احاطته دارد [ ،33ج ،33ص ]192و همته چیتز در مرتبتۀ پتایینتتر
از او قرار دارد [ ،35ج ،9ص ]533برخی نیز گفتهاند «کبیر» در مورد خداوند بته معنتای
آن است که او به واسطۀ کمال صفات و اینکه بته ذات ختود عتالم ،قتادر و زنتده استت،
بر همۀ موجودات برتتری دارد و «إنَّ اللّله کَبیلرٌ» یعنتی خداونتد بزرگتتر از آن استت
که مخلوقات ،همانند او باشند [ ،92ج ،31ص .]93همچنتین عبتارت «العللیّ الکبیلر»
بر عظمت و کبریای خداونتد [ ،92ج ،37ص ]33و ماننتد نداشتتن عقتاب او داللتت ارد
اما گروه مشبّهه با استدالل به آن ،بزرگی جثّه و ذات خدا را نتیجه میگیرنتد کته امتری
باطل است زیرا جسمیّت و مکان داشتن در مورد خدا محال است .پس متراد از «العللی
الکبیر» عُلوّ کبریا به حسب قدرت و الوهیت استت [ ،95ج ،97ص« .]133عُلتوّ» ختدای
تعالی به گونهای است که هیچ چیز بر او برتری ندارد و «کبْر» او بته گونتهای استت کته
در برابر هیچ چیز کوچ

و خوار نمیشتود .ایتن دو استم از استمای حُستنای الهتی بته

جهت توضیح حق بودن خدای تعالی است که در ضمن آیه آمده است« :ذَلِكَ بَِْنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ» زیرا این«عُلوّ» و «کبْتر» از فروعتات حتقّ بتودن ت یعنتی ثابتت بتودن و زوال
ناپذیری ت اوست.
[ .3توضیح یکی از این آیات پیشتر به عنوان نمونهای از موارد تأکید و ذیل عنوان  3 .9 .9گذشت].
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 .5.2تتمیم
تتمیم از «ت » ، ،در لغت به معنای تما کتردن چیتزی استت [ ،8ج ،3ص ]117و در
اصطالح آن است که کال به گونه ای ایراد شود که موهم خالف مقصود نباشد امّا عبارت
یا واژهای بدان اضتافه شتود کته نکتتهای بالغتی ماننتد مبالغته را بتر آن بیافزایتد [،93
ص .]925طبق این وجه پیوند ،صفات پایانی آیات ،معنا و مضمون مطرح شده در آنهتا
را تما میکنند.

 .1.5.2الرّحمن الرّحیم
«وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ»[ .بقره .]331 :خدای شتما ختدایی
است یکتا .خدایی جز او نیست ،بخشاینده و مهربان.
دو واژه «رحمن» و «رحیم» در صد و هجده آیه از قرآن در کنار هم آمتدهانتد .ایتن دو
کلمه هر دو از مادۀ «رحمت» اشتقا یافتهاند .از دیدگاه لغویان «رحمت» ،رقّتی است که
اقتضای آن احسان به مورد رحمت است و گاه در مورد صرف رقّت بکار میرود و گتاه در
مورد احسان مجرد از رقّت ،39[ 3ص .]113تفاوت کاربرد و معنای رحمتت ،بته رحمتت
کننده یا همان «راحم » برمیگردد .برای فهم بهتر این موضوع مثالی میزنیم :نوعاً صفات
انسانها دارای مقدماتی برای تحقّق است .به عنوان مثال وقتی خشمگین میشویم ،ایتن
عصبانیّت دارای زمینه و مقدمهای در ما بوده است یا مثالً اگر فرد سالخوردهای را ببینیم
که ناگهان کنترل خود را از دست داده است و به زمین میخورد ،در درون خودمان نوعی
احساس رقت کرده و به نحوی میخواهیم آن فرد را مورد لطف ختود قترار دهتیم .پتس
رحمت در مورد ما انسانها یعنی ایجاد ی حالت درونی مانند رقّت قلب و بعتد احستان
کردن اما «رحمت» به این معنا با خدای متعال سازگاری ندارد زیرا در تما افعالی که بته
خدا نسبت داده میشود مقدمه در صفت مطرح نیست بلکه نتیجه ،مورد نظتر استت [،5
ص .]91در نتیجه همان معنای اول ،یعنی احسان و نعمت در مورد خدای متعال متصور
است [ ،39ص ]117و به همین دلیل روایت شده است که رحمت از طرف ختدا نعمتت
9
دادن و تفضل است و از جانب انسانها رقّت (قلب) و عطوفت.
 .3الرَّحْمَةُ رقّة تقتضي اإلحسان إلى الْمَرْحُو و قد تستعمل تارة في الرّقّة المجرّدة و تارة فتي اإلحستان
المجرّد عن الرّقّة.
 .9و على هذا روي أنّ الرَّحْمَةَ من اللّه إنعا و إفضال ،و من االدمیّین رقّة و تعطّف.
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کلمۀ «رحمن» بر وزن فَعْالن صیغۀ مبالغه است و بر کثرت و بسیاری رحمت داللتت
میکند« .رحمن» رحمت عا خداوند است و شتامل حتال تمتا خلتق اعتم از دوستت و
دشمن ،مؤمن و کافر ،و نیکوکار و بدکار میشود و «رحیم» رحمت خاص پروردگار و ویژۀ
مؤمنان است« .رحمن» اسم خاص و صفت عا و «رحیم» اسم عتا و صتفت ختاص استت
[ ،93ص ]5او معبودی است که از ی سو رحمت عامهاش همگان اعم از کافر و مؤمن را
فرا گرفته (الرحمن) و از سوی دیگر برای مؤمنان رحمت ویژهای قرار داده است (الرحیم)
فلذا فق او شایستۀ پرستش و عبودیّت است .آوردن این دو اسم ،معنای ربوبیت را تما
میکند و میفهماند که هر عطیۀ عمومی مظهر و مجالیی است از رحمت رحمانیۀ خدا و
هر عطیۀ خصوصی ،یعنی آن چه که در طریق هتدایت و ستعادت اختروی دخالتت دارد،
مجالی رحمت رحیمیۀ اوست [ ،33ج ،3ص.]533

 .2.5.2رئوف الرحیم
«ضَلَمْ تَرَ ضَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِي األَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بَِْمْرِهِ وَ یُمْسِكُ
السَّمَاء ضَن تَقَعَ عَلَى األَرْضِ إِالّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءوُفٌ رَحِیمٌ»[ .حج .]35 :آیا

ندیدهای که خدا هر چه را در روی زمین است مسخّر شما کرده است و کشتيها را کته
در دریا به فرمان او میروند؟ و آسمان را نگه داشته که جز به فرمان او بر زمتین نیافتتد
زیرا خدا را بر مرد رأفت و مهربانی است.
دو وصف «رئوف» و «رحیم» در ده آیه از آیات قرآن کنار هم قرار گرفتهاند« .رئتؤف» از
ماده «رأفة » به معنای رحمت شدید است .البته در بین لغویان اختالفهایی در خصتوص
یکسان بودن معنای رأفت و رحمت وجود دارد اما به نظر میرسد گفتۀ آن عده که میتان
این دو تفاوت قائل شدهاند دقیقتر باشد [ ،3ج .]3137 ،1در تفتاوت«رأفتت» و «رحمتت»
گفته شده که «رأفت » رحمت شدید است و گرچه رحمت بیشتر از رأفت است اما رأفتت
به لحاظ کیفی قویتر از آن است زیرا رأفتت ،دادن «نعمتت ختالص از هتر درد»ی استت
[ ،91ص  .]917توضیح آنکه ممکن است کسی مورد عمل جراحی قرار گیرد و این عمل
در عین اینکه موجب بهبود سالمتی او میشود ممکن است برای او درد آور باشد و این را
رحمت گویند .پس رحمت ،مطلق عطوفت و نعمت دادن است اگر چته متالز بتا درد و
کراهت باشد اما رأفت ،انعا و عطوفت عاری از درد است [ ،97ج ،1ص ]5نکتتهای دیگتر
که برخی مفسرین به آن اشاره کردهاند آن است که وقتی رحمت خدا شامل حال بندهای
می شود ،حتما اینطور نیست که آن بنده از قبل چیزی نداشته بلکه ممکن استت کستی
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چیزی داشته باشد و از خدا بیشتر طلب کند و مورد رحمت خدا قرار گیترد مثتل اینکته
خانهای داشته و اکنون خانتهای بزرگتتر دارد امتا رأفتت ختدا شتامل حتال گرفتتاران و
درماندگان و بیچارگان می شود ،یعنی ممکن است کسی خانه نداشته باشد و خدا بته او
خانه بدهد که این اوج رحمت خدا و همان رأفت است [ ،5ص .]311
اما آیۀ ذکر شده ،در مقا بیان مواهب الهتی در حتق بنتدگان و نشتانههتای قتدرت
گسترده او در پهنۀ هستی است که از آن جمله است تسخیر زمین ،کشتیها و آنچته در
دریاهاست برای مردمان و نگهداری آسمان در جای خود به گونه ای که بتر زمتین فترو
نیفتد .خداوند این آیه را با دو صفت رأفت و رحمت ختم کرده است تا منّت را بر مترد
تما کرده باشد [ ،33ج ،31ص.]572
 .6.2تقابل

مراد از تقابل تواجه یا با یکدیگر روبروکردن دو چیتز یتا دو کتس [ ]175 /9 ،8بتا هتدف
مقایسۀ آنها و ترجیح یکی بر دیگری است .در این محور مقابلتۀ صتفات پایتانی آیته بتا
محتوای آن ،ذهن مخاطب را به مقایسه و ترجیح وجه برتر سو میدهد.

 .1.6.2عزیز مقتدر
«کَذَّبُوا بِآیاتِنا کُلِّها فََْخَذْناهُمْ ضَخْذَ عَزیز مُقْتَدِر»[ .قمر .]19 :همۀ آیات ما را تکتذیب
کردند .ما نیز آنها را فرو گرفتیم چون فروگرفتن پیروزمندی مقتدر.
واژههای «عزیز» و «مقتدر» تنها در همین آیه در کنار هم آمدهانتد .منظتور از «عزیتز»
غالب است اما لفظ عزیز بر کسی داللت دارد که بردشمن غلبه کند و بر او پیروز شود هر
چند ممکن است در ابتدا امکان بر این غلبه ت به دلیل دوری دشتمن از او یتا بته دلیتل
عظمت و مناعت دشمن ت برای او وجود نداشته باشد اما در مورد خداوند این گونه نیست
زیرا او غالبی است که ناتوان نیست و تنها به جهت مهلت دادن ،عذاب را به تتاخیر متی
اندازد [ ،95ج ،93ص.]133
«مقتدر» و «قدیر» از مادۀ «قدر» و «قدرت» به معنای قوّت و توانایی است و چنتد معنتا
برای آن آمده است .3 .ضیق و تنگی« :ضَوَ لَمْ یَرَوْاْ ضَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَلن یَشَلاءُ وَ
یَقْدِرُ»[ .رو  .9 .]17 :اندازه و مقدار « :إِنَّا کلُ شَیْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر»[ .قمر .1 .]13 :قتوّت
و توانایی « :إِنَّ اللَّهَ عَلىَ کلُ شىَء قَدِیرٌ» [بقره .]92 :به عقیدۀ صاحب التّحقیتق ،اصتل
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در این ماده توانایی و قوّت بر انجا کاری یا ترک آن استت [ ،97ج  ،3ص« .]122قتادر»،
«قدیر» و «مقتدر» همگی از اسمای خدای ت سبحانه ت است کته میتان آنهتا تفتاوتهتایی
وجود دارد .در «قادر» صرف قیا به جهت انجا کاری خاص و وقوع فعلتی توست فاعتل
مدّ نظر است اما در «قدیر»که ممکن است صفت مشبّهه یا صتیغۀ مبالغته باشتد [ ،1ج،5
ص ]1ثبوت آنچه اتفا افتاده برای ذات مد نظر است ،یعنی ذاتی کته هرگتاه اراده کنتد
میتواند و به عبارت دیگر «فعّال لمتا یشتا » استت [ ،5تفستیر آیتۀ  955ستورۀ بقتره] و
«مقتدر» هم نسبت به «قادر» و «قدیر» بلیغتر است [ ،1ج ،5ص.]71
فرعونیان از حکومتهای برتر زمان خود بودند و بیش از همه به قدرت و عزّت ختود
میبالیدند و همه جا سخن از حکومت آنها بود و بنابراین خداوند میفرماید« :ما آنها را
گرفتیم ،گرفتن عزیز مقتدر» .در واقع با این تقابل دو سویه میخواهد معلتو کنتد ایتن
قدرت و عزّت پوشالی در قیاس با عزّت و قدرت خدا هتیچ و پتو استت و عجیتب آنکته
همان رود عظیم نیل که سرچشمۀ تما ثروت ،قدرت ،آبادی و تمدّن آنهتا بتود متأمور
نابودی آنان شد و عجیبتر اینکه موجودات کوچکی چون ملخ ،قورباغه و قُمّل (ی نتوع
حشره) بر آنها مسل شد و آنان را به ستوه آورد و بیچاره کرد ،98[ .ج ،91ص]72

 .2.6.2الواحد القهار
«یا صاحِبَيِ السِّجْنِ ضَ ضَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ ضَ ِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ»[ .یوستف .]13 :ای
دو زندانی ،آیا خدایان متعدد بهتر است یا اللَّه آن خداوند یکتای غالب بر همگان؟
دو صفت «واحد» و «قهّار» در شش آیه از آیات قرآن در کنار هم آمدهاند .واحد از مادۀ
«وَحَدَ» و «وحدت» در اصل به معنای انفراد و یگانه بودن است [ ،97ج ،3ص« .]13واحد»
در حقیقت چیزی است که جز ندارد .اگر خدای تعالی با این واژه وصف شتود معنتایش
این است که دربارۀ خداوند داشتن اجزا و افزونی صحیح نیست [ ،39ص ]193و هتدف
از این توصیف نفی نظیر است .به تعبیر دیگر مقصود این نیست که خدا ی واحد عددی
است و مانند ی فرد از انسان است بلکه هدف ایتن استت کته تعتدد نتدارد [ ،33ج،33
ص .]39کلمۀ «أحد» نیز همانند «واحد» صفتی از مادۀ «وحدت» است با ایتن تفتاوت کته
«أحد» در مورد چیزی و کسی بکار میرود که نه در خارج و نته در ذهتن قابتل کثترت و
تعدد نبوده و داخل اعداد نیست به خالف «واحد» که هر واحدی ی ثتانی و ثتالثی دارد
یا در خارج و یا در توهّم و یا به فرض عقل که با انضما بته ثتانی و ثالتث و رابتع کثیتر
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میشود اما «أحد» اگر هم برایش دومی فرض شود ،باز خود همان استت و چیتزی بتر او
اضافه نشده است [ ،33ج ،92ص.]372
3
«قهّار» از مادۀ «قهر» به معنای غلبه و چیرگی و باالدستتی [ ،1ج ،5ص ]393صتیغۀ
مبالغه بر وزن فعّال و به معنای کسی است که قهر و غلبهاش شدید است .این کلمته بته
شکل مطلق تنها در مورد خدای متعال بکار میرود زیرا ما سوای او همه و همه مقهور و
مغلوب و تحت قدرت و حکومت و سلطنت او هستند همانگونه که میفرماید« :کُلُّ شَيْء
هالِكٌ إِالَّ وَِْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرَِْعُونَ »[ .قصص ،97[ .]88 :ج ،3ص .]112وجود

خداوند واحد ،علّت وجوب عبادت اوست زیرا اگر برای او دومی وجود داشت معلتو نبتود
کدامی موجودات را آفریده ،روزی داده و دفع شرور و آفات از آنها نموده و شت بتود
که کدا را باید پرستید .از سوی دیگر کثترت ختدایگان در عتالم ،فستاد و خلتل ایجتاد
میکند و وجود خدای واحد اقتضای حصول نظتا و حُستن ترتیتب را دارد « :لَلوْ کلانَ
فیهِما آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا»[ .انبیا  ،95[ .]99 :ج ،38ص .]157به عبارت روشنتر دو
وصف «واحد» و «قهار» در عبارت «ضَ ضَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ ضَ ِ اللَّهُ الْواحِلدُ الْقَهَّلارُ» ،در

مقا بیان دلیل بر استحقا انحصاری خدای تعالی برای پرستش است .به موجب این آیه
اگر فرض شود میان عبادت خدا و سایر معبودها تردید شود عبادت خدای تعالی متعتیّن
است و خداوند استحقا پرستش دارد چه ،او موجودی است که وجودش «فی نفسته» و
ثبوتش «بذاته» است و غیر او هیچ موجودی بدین صتفت نیستت و همتۀ صتفات کمتال
اوعین ذاتش است و نه زائد بر آن .نیز خود صفاتش زائد بر یکدیگر نیست که عین هماند.
خدای تعالی در ذات و صفات یگانه است؛ در وجود مستقل است و سایر موجودات بته او
وابستهاند و هیچ چیزی در قبالش نیست مگر آنکه موجود به وسیلۀ اوستت .او واحتد در
صفات است ،یعنی صفتی نیست که واقعیتی داشته باشد مگر اینکه عین ذات اوستت در
نتیجه او بر هرچیز قاهر است و هیچ چیز بر او قاهر نیست [ ،33ج ،33ص .]912پس اگر
میان عبادت او و یا ارباب متفر تردیدی فرض شود ،عبادت او متعین استت ،نته اربتاب
متفر  ،زیرا ممکن نیست ارباب متفر فرض شود و در عین حال تفرقه در عبتادت الز
نیاید [ ،33ج ،39ص.]57
حضرت یوسف(ع) پس از آنکه دلهای آن دو زندانی را برای پتذیرش حقیقتت توحیتد
آماده کرد رو به سوی آنها کرد و چنین گفت« :ای هتم زنتدانهتای متن ،آیتا ختدایان
 .3القَهْر :الغَلَبة و األَخذ من فو .
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پراکنده و معبودهای متفرّ بهترند یا خداوند یگانۀ یکتای قهار و مسلّ بتر هتر چیتز؟»
گویی یوسف(ع) میخواهد با این تقابل و قیاس به آنها بفهماند که چرا شتما آزادی را در
خواب جستجو میکنید نه در بیداری؟ این پراکندگی ،تفرقه و نفا کته از شترک و بتت
پرستی و «ارباب متفرقون» سرچشمه میگیرد ،سبب شده است که طاغوتهای ستتمگر
بر شما غلبه کنند .چرا شما زیر پرچم توحید جمع نمیشوید و به دامتن پرستتش «اللّته
واحد قهّار» دست نمیزنید تا بتوانید این خودکامگان ستمگر را که شما را بیگنتاه و بته
مجرّد اتها  ،بته زنتدان متیافکننتد از جامعتۀ ختود برانیتد [ ،98ج ،3ص .]133اصتنا ،
«معمول» (مورد عمل) هستند نه عامل و «مقهور» هستند نه قتاهر .قتول «متفرقتون» بته
وجود مقهور و عاجز آن بتها اشاره دارد .پس زمانی که انستان ارادۀ شکستتن و ابطتال
بتهارا کند قادر بر این کار است و بت مقهور این اراده خواهد شد .از آن بتهتا حصتول
منفعت و ضرر انتظار نمیرود حال آنکه خداوند عالَم ،فعّال ،قهّار و قتادر استت؛ قتادر بتر
رساندن خیرات و دفع شرور و آفات .بنابراین ،آیۀ فو با این مقایسته ،ذهتن مخاطتب را
آمادۀ پاسخگویی به این پرسش میکند که عبادت خدایگان متعدد که مقهور و ذلیلانتد
بهتر است یا عبادت «اللّه» که واحد قهّار است؟ [ ،95ج ،38ص.]158
 .7.2ترغیب

ترغیب از واژۀ «رغب» است .اصل «رغبت» به معنتای وستعت ،39[ 3ص ]158و چتون بتا
«فی» و «إلی» باشد به معنای دوست داشتن ،مایل بودن و حتریص بتودن استت .ترغیتب
نیزدر لغت به معنای راغب گردانیدن ،رغبت نمودن ،در رغبت و خواهش انداختن کستی،
برانگیختگی ،تحریض ،تحری و اغوا [ ،1ج ،3ص199؛  ،93ج ،3ص ]131و در اصتطالح
به معنای پیوند صفات ذیل آیه جهتت ایجتاد عالقته و انگیتزه در مخاطتب استت تتا بته
محتوای آیه عمل کند و آن را در زندگی خود به کار گیرد.

 .1.7.2شاکر علیم
«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَ َ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ ضَوِ اعْتَمَرَ فَ َ ُِنَلا َ عَلَیْلهِ ضَن
یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ»[ .بقتره .]358 :صتفا و متروه از
شعایر خداست .پس کسانی که حجّ خانه را به جای میآورند یا عُمره میگزارند ،اگر بتر
 .3رغب الشي  :اتّسع.

372

نشریه پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و هفتم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 3131

آن دو کوه طواف کنند مرتکب گناهی نشدهاند .پس هر که کار نیکی را به رغبت انجتا
دهد ،بداند که خدا شکر گزارندهای داناست.
واژههای «شاکر وعلیم» تنها درهمین آیه در کنار هم به کار رفتهاند« .شتاکر» یکتی از
اسمای حُسنای خداوند است و شکر به این معنا است که شخصی که مورد احسان کسی
قرار گرفته است ،این احسان او را یا صرفاً با زبان اظهار و یتا بتا عمتل آن را تالفتی کنتد
[ ،33ج ،3ص ]583به کار بردن این وصف در مورد خداوند مَجتاز و بته معنتای پتاداش
دادن به نیکوکاران است ولی می توان این لفظ را به همان معنای حقیقی نیتز در متورد
خداوند به کار برد زیرا خداوند از باب تفضل خود را «شاکر» میخواند همان طتور کته از
بندگان خود وا میطلبد در حالی که همۀ صفحۀ وجتود از آن اوستت [ ،33ج ،3ص .]3
خداوند به مقتضای کر و بزرگواری خویش ،با بندگان خود معاملۀ سپاسگزاران را انجا
می دهد و برای بندگان خود در برابر عبادت واطاعت ثواب و ثنا مقرر میدارد و این کته
خود را به «علیم» توصیف کرده به این منظور است که او به افعال آنها عالم استت و بته
آنان جزا و پاداش عنایت خواهد کرد .بعضی میگویند متراد از «علتیم» در متورد خداونتد
این است که او به مقدار جزا علم دارد و از حقّ کسی چیزی فروگذار نمیکنتد [ ،93ج،9
ص .]311خدای ت سبحانه ت «قدیم اإلحسان» است و هر احسانی که کسی به کسی بکند
باز احسان اوست و احدی حقّی به عهدۀ او ندارد تا او شکرش رابه جا آورد اما بته جهتت
ترغیب و تشویق بندگان به اطاعت که به نفع ختود آنتان استت ،اعمتال صتالحۀ آنتان را
احسان به خودش خوانده و خود را شکرگزار بندۀ نیکوکتارش معرفتی کترده استت [،33
ج ،3ص ،]583یعنی در برابر اطاعت و انجا کار نی  -بته منظتور ترغیتب -بته وستیلۀ
پاداش نی از اعمال بندگان تشکر میکند در عین حال که از نیتهای آنتان بته ختوبی
آگاه است؛ میداند چه کسانی به بتها عالقهمند هستند و چه کسانی از آنها بیزار .فختر
رازی میگوید« :وصف خداوند به «شاکر» محال است زیرا این واژه در لغت به کسی گفته
میشود که انعامی را که بر وی شده است اظهاردارد .بنابر این کاربرد این صفت در حتق
خدای تعالی مَجاز و به معنای آن است که خداوند بر طاعت جزا میدهد .وی همچنتین
میافزاید« :مجازات بر طاعت به چند وجه شکر خوانده میشود :یکی اینکه ایتن لفتظ در
معنای تلطّف بر بندگان و مبالغه در احسان باشد مانند آنکه میفرمایتد« :مَلنْ ذَا الَّلذي
یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَلناً»[ .بقتره ]915 :زیترا ختدای تعتالی بته عتوض از کستی وا

نمیخواهد اما در استدعای لطف به کار میبرد؛ دو آنکه شتکر هرگتاه مقابتل انعتا یتا
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پاداش بر آن باشد ،هر آنچه پاداش باشد بر سبیل تشبیه ،شکر خوانتده متیشتود؛ ستو
آنکه گویا میگوید :من هر چند که از طاعت تو بینیاز اما آن را در جایگاهی مینهم که
اگر از آن نفعی میبرد از آن چه برای من حاصل میشد بسیار افتزونتترش متیکترد .
خالصه ،مقصود این است که طاعت بنده در پیشتگاه ختدای تعتالی پذیرفتته شتده و در
برترین درجات قرار گرفته است .اما اینکه میگوید «علیم» به معنای آن است کته انتدازۀ
پاداش را میداند و از حقّ مستحق چیزی نمیکاهد زیرا او به اندازۀ آن و آنچه مزید برآن
است از تفضل آگاه است .البته این احتمال نیز وجود دارد که او به آن چه بنده به جتای
میآورد دانا است پتس بته ادای حتق او از عبتادت و اختالص قیتا متیکنتد [ ،33ج،1
ص.]133

نتیجهگیری
کشف ارتباط معنایي صفات پایانی آیات با مضمون آنها ،به فهم قرآن کم متيکنتد و
از وحدت ،جامعیت و نظم منطقي آیات قرآن در چینش کلمات پرده برمتیدارد و اعجتاز
قرآن را در اسلوب و شیوۀ چینش کلمات و عبارات آشکار ميستازد .بته عتالوه ،بتاور بته
وجود ارتباط معنایي این صفات با مضمون آیات قرآن ،از پیشزمینتههتاي مهتم تفستیر
قرآن محسوب ميشود .عنایت نداشتن به برخي از این پیوندها ،مانع استفادۀ گستترده از
قرآن در مقا تفسیر ميشود و بيتوجهي به دستهاي از آنهتا نقتش قرینتۀ ستیا را در
تفسیر کمرنگ ميکند .از سوی دیگر هر چند که هر یت از مفستران کتم و بتیش و در
ذیل آیات مختلف ،به این مسئله پرداختتهانتد ،هتیچ یت تصتویری منستجم ،مرتتب و
دستهبندی شده از این موضوع ارائه ندادهاند.

کتابشناسی
[ .]3قرآن کریم ( ، )3171ترجمه عبد المحمد آیتی ،تهران :انتشارات سروش.
[ .]9ابن انباری ،ابوبکر محمد بتن قاستم ( . ) 3127کتتاب االضتداد .محقتق :محمدابوالفضتل
ابراهیم ،بیروت ،المکتبة العصریة.
[ .]1ابن فارس ،ابوالحسین احمتد ( . ) 3121معجتم مقتاییس اللغته .بیتروت ،مکتتب االعتال
االسالمی.

379

نشریه پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و هفتم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 3131

[ .]1ابن منظور ،محمدبن مکر ( . ) 3131لسان العرب .بیروت :دار صادر.
[ .]5انصاری ،محمدعلی ( . )3132نر افزاربیان(9تفسیر قرآن کریم)  ،مشهد ،بیان هدایت نور.
[ .]3آلوسی ،محمود ( . ) 3135روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم .بیروت ،دارالکتب العلمیه.
[ .]7بحرانی ،هاشم ( . ) 3133البرهان فی تفسیر القرآن .تهران ،بنیاد بعثت.
[ .]8تهانوي ،محمد علي ( ، ) 3339موسوعة کشاف اصطالحات الفنون و العلو  .بیروت ،مکتبتة
لبنان.
[ .]3جوهری ،اسماعیل بن حماد ( . ) 3332الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ،بیروت ،دارالعلم
للمالیین.
[ .]32جوادی آملی ،عبدهللا ( . )3188تفسیر تسنیم .قم ،مرکز نشر اسرا.
[ .]33فخر رازی ،محمد بن عمر ( . )3173ترجمۀ علی اصغر حلبی ،تهران ،انتشارات اساطیر.
[ .]39راغب اصفهانی ،حستین بتن محمتد ( ، ) 3139المفتردات فتی غریتب القترآن ،بیتروت:
دارالعلم.
[ .]31رشید رضا ،محمد (؟)  ،تفستیر القترآن الحکتیم (المنتار)  .بیتروت ،دار الکتتب العلمیته-
منشورات محمد علی بیضوی.
[ .]31زبیدی ،محمد ( . ) 3131تاج العروس من جواهرالقاموس .بیروت ،دارالفکر.
[ .]35زمخشری ،محمود بن عمر ( . ) 3127الکشتاف عتن حقتایق غتوامض التنزیتل و عیتون
االقاویل فی وجوه التأویل .بیروت ،دار الکتب العربی.
[ .]33سبحانی ،جعفر ( « . )3173اسما و صفات خدا در قرآن» .مکتب اسال  ،شمارۀ  8و .3

[ .]37سید رضی ،محمد بن حسین (؟)  .نهج البالغه .تحقیق :صبحی صالح ،قم ،موسسۀ الهجرة.
[ .]38طوسی ،محمد بن حسن (؟)  ،التبیان فی تفسیر القرآن .قم :انتشارات بیدار.
[ .]33طباطبایی ،سید محمد حسین ( . ) 3121المیزان فی تفسیر القرآن .ترجمۀ سید محمتد
باقر موسوی همدانی ،تهران ،انتشارات اسالمی.
[ .]92طبرسی ،فضل بن حسن (3179ش)  .مجمع البیان فی تفستیرالقرآن .ترجمتۀ گروهتی از
مترجمان ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو.
[ ، ) 3139( ----------------- .]93جوامتع الجتامع فتی تفستیرالقرآن المجیتد .بیتروت:
داراالضوا .
[ .]99طریحی ،فخرالدین( . ) 3175مجمع البحرین ،تهران :کتاب فروشی رضوی.
[ .]91عسکری ،ابو هالل ( ، ) 3139الفرو اللغویه .قم ،موسسه نشر اسالمی.
[ .]91عروسی حویزی ،عبد علتی بتن جمعته ( ، ) 3135تفستیر نتور الثقلتین .قتم :انتشتارات
اسماعیلیان.

پیوند معنایی صفات الهی پایان آیات قرآن با مضمون آنها

371

[ .]95فخر رازی ،ابوعبدهللا محمدبن عمر ( ، ) 3192مفتاتیح الغیتب ،بیتروت :داراحیتا الترا
العربی.
[ .]93فراهیدی ،خلیل بن احمد ( . ) 3132کتاب العین .قم ،انتشارات هجرت.
[ .]97مصطفوی ،حسن ( . )3132التحقیق فی کلمات القرآن الکتریم .تهتران ،بنگتاه ترجمته و
نشرکتاب.
[ .]98مکار شیرازی ،ناصر ( . )3171تفسیر نمونه .تهران ،دار الکتب االسالمیه.
[ .]93هاشمی ،احمد ( .) 3131جواهر البالغة فی المعانی و البیتان و البتدیع .قتم ،مرکتز نشتر
مکتب االعال االسالمی.

