
 
   »الرحیم« و »منالرح« نامِ زیبا دو معنای در بازکاوشی
  صرفی ساختارشناسی رویکرد با

  
  1کهنمویی رضایی علی

  )27/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -10/3/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

 میان در که اند سبحان خدای نامِ زیبا دو ،»الرحیم« و »الرحمن« قرآنی، واژگان سپهر در
 ینمهم و شاخصِ بسـمله و همچنـ   ۀآی در و داشته ویژه جایگاهی الهی، حسنای اسماء
 قرآنـی،  عرفـانِ  بـه  نیـل  بـرای  که اند و روشن است در کنار هم آمده یگرد یاتآ یبرخ

 وصـف  دو ایـن  معناشناسی ۀپیشین وارسی وجود، این با. نیست دو آن معرفت از گریزی
 مهـم  ضعف نقطه یک. نقدند قابل غالباً که نهد می پیش را متعددی های دیدگاه شریف،

لذا  است؛ شریف وصف دو این صرفی ساختار واکاوی در الزم اهتمام عدم عرصه، این در
بـا   رادو واژه  یـن ا یـقِ دق یمعنـا  تحلیلی، -یفینموده با روش توص یحاضر سع یقتحق
 اوزانِ خـواص  بـه  توجـه  بـا  رسد می نظر به .نماید کشف یصرف یساختارشناس یکردرو
 و داشـته،  داللـت  الهـی  جوشـان  و لبریـز  ذاتیِ رحمتِ به »الرحمن« ،»فعیل« و »فعالن«

 خـدای  مسـتمرِّ  فعلـیِ  رحمـت  بـه  دارد، »الـرحمن « وصف در ریشه که »الرحیم« وصفِ
الـرحمن  « تـوان  یمـ  یر،نـاگز  یاساس و با لحـاظِ تسـامحات   ینا بر. است ناظر سبحان
  .نمود ترجمه »مهرورز پُرمهرِ« به را »یمالرح
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  مقدمه. 1
 ۀیوعرضـه شـده اسـت؛ ازجملـه از دو شـ      یواژگـان  یمعناشناس یبرا یامروزه طرق مدرن

، 11: نکــ  (سـاختارگرا) سـخن رفتـه اسـت [     یزمـان  ) و همیخی(تار یدرزمان یمعناشناس
، هدف، یدرزمان یه در معناشناس]. اجماالً توان گفت ک35-31، صص29و  43-39 صص

 یلـی تحل یکـردی آن با رو ینپس ییو تطورات معنا یلغو ۀماد یک یننخست یکشف معنا
آن  ۀیـ و پا یجـوهر  یآن است که بتوان معنا یوهش ینا یحاصل کاربرد یتاًاست، که نها

ورود بـه   یمـدنظر بـرآورد نمـود و آنگـاه بـرا      یِو مکـان  یرا در مقـاطع زمـان   یلغو ۀماد
 ۀیـ پا یبـه معنـا   شـده  یقتزر یودِو ق ها یژگیو شناسایی پیِ در که–یزمان هم یاشناسمعن
 یـد شد. اما با یامه -خاص است یآمده در مکان و زمان یدمتنِ پد یکدر  ی،لغو ۀماد یک

 یـت کفا یلغـو  ۀماد یک یۀپا یبه معنا یلصرفِ ن ی،درزمان یتوجه کرد که در معناشناس
هـا   در آن یلغـو  ۀرا کـه مـاد   یصـرف  یخواصِ ساختارها تیسو در امتداد آن با کند ینم

 یمـواد واژگـان   ینو پرکـاربردتر  یناز مهمتر» رحمت« ۀ. مادیدفهم یکن شود یاستعمال م
آن انجـام داده اسـت؛    شناسی یشهدر خصوص ر یقیتحق تر یشپ ،است که نگارنده یقرآن

مهـم آن،   یارتق بسـ دو مش یقِدق یکه گذشت، الزم است معنا یریتقر یدر راستا یکنل
 یصـرف  یساختارشناسـ  یکردِبا رو ،»یمالرح«و » الرحمن«سبحان،  ینامِ خدا یبادو ز یعنی
 یعتاست که طبق شـر  یژهو یقدر به یف،دو وصف شر ینا یمعرفت یگاهگردد. جا یواکاو

 الهـی  نـامِ  زیبا دو این ترکیب ،بار در ضمن قرائت نماز یناسالم، واجب است روزانه چند
دو  یـن ا یقدق یدر فهم معنا رسد ی، به نظر منظیر یب یگاهجا ینا وجود شود؛ اما باتکرار 

رخ داده، کـه   هـایی  ی، کوتـاه یتوجه به سـاختار صـرف   یکردِ، مخصوصاً با رویفوصف شر
 ی، گـام هـا  یضمن گزارشِ آن کوتـاه  یلی،تحل یفیتوص ۀیوحاضر درصدد است با ش ۀمقال

  در جهت اصالح بردارد.  
  
  یشینهپ. 2

 یدر برخـ  ینو همچن یشرح اسماء هللا تعال یها و در کتاب یمقرآن کر یرتفاس یدر تمام
 یـا بـه اجمـال    »یمالـرح «و » الـرحمن « یات و لغت عرب، در معناشناسیآثار مربوط به ادب

 ۀساختارشناسـان  یهـا  بـه کـاوش   رسـد  یبه نظر م یانم ینسخن رفته است؛ در ا یلتفص
 یشتریآثار توجه نسبتاً ب یهرچند برخ ؛نشده است یخورراستا اهتمامِ در یندر ا یصرف
» اشتقاق أسماء هللا«موارد اشاره نمود:  ینبه ا توان یاند که ازجمله م داشته یکردرو ینبه ا
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-39، صـص 1، ج27» [لمنارا«]؛ 64-61، صص1، ج9» [یروح المعان«]؛ 43-38، صص32[
، 23» [القـرآن  یرتفسـ  یفـ  یـان الب«]؛ 169-168، صـص 1، ج2» [یرو التنو یرالتحر«]؛ 41

 ۀسـور  یرتفسـ «] و 235- 183، صـص 1، ج22» [یمالقـرآن الکـر   یرتفسـ «]؛ 440- 430صص
پژوهشـي  «چـون   یراسـتا مقـاالت   یـن در ا یـز ن یر]. در دوران اخ48- 44، صص60» [الفاتحة
» زیاده المبني تدل علي زیـاده المعنـي  « ۀبر اساس قاعد» رحیم«و » رحمان« یها واژه ۀدربار

هللا  یـت آ یـدگاه آن از د یزبـان  یسـاختارها  یـل بسمله بـا تحل  ۀدر ترجم یننو یکردیور«و 
نگاشته شـده اسـت.    »دراسة وجمع  یمالقرآن الکر یف "الرحمن"اسم هللا «و » یآمل یجواد

دو  یـن ا یِصـرف  یساختارشناسـ  یـث نگارنده قائل است، غالب آثار مزبـور از ح  وجود  ینا با
آن  یـق دق یباعثِ خطا در معناشناس ینهستند و هم یکاست ای ی، دچار ناراستیفوصف شر

  .  یدرا جبران نما یصهنق یننموده است ا یحاضر سع یقشده است؛ تحق
  

  یفدو وصف شر شناسی یشهر. 3
تمرکـز شـود؛    »یمالرح«و » الرحمن« شناسی یشهالزم است بر ر ی،مقدمات یعنوان مبحث به
انـد؛   اخـذ شـده  » رحـم « ۀیشاز ر یفدو وصف شر ینا ینکهنظر وجود دارد بر ا اتفاق یباًتقر
است که بر سه مدلول داللـت دارد:   یسام یها مشترک در زبان های یشهاز ر» رحم« ۀماد
، 64؛ 1929، ص5، ج18[ »یشـاوندی قرابـتِ خو «و » زهـدان زن «، »و رحمت یمهربان«) 1
و » نالـرحم «واژگـان   ۀمـاده در حـوز   یـن ]؛ روشن است که مدلول ا285-284صص، 1ج
 یـن مستقل ا یضمن بحث تر یشو رحمت است؛ نگارنده پ یهمان مفهوم مهربان »یمالرح«

رحمت در اصـل عبـارت   « )1. نموده است یشنهاد) پیرحمت (مهربان ۀماد یرا برا یفتعر
 یـر خ یصـال و چـه ا  یذاتـ  یـر خ یصالبه مرحوم (چه ا یرخ یصالبه ا یدرون یلاست از م

مکـروه)،   ۀمنوط به مقدمـ  یرِخ یصالنقد و چه ا یرخ یصالا(ازاله شرّ و ضرّ)، و چه  ینسب
  ».  گیرد ینشئت م یشینقرب پ ینوع یامبدأ مشترک  یکه از محبت برخاسته از نوع

 ۀتوسـع «رحمـت، از بـاب    ۀمـاد  یندارد در موارد یالبته باوجود آنچه گفته شد، مانع
)، پیشـین  قرابت یا بدأیم هم نوعی از بودن ناشی قیدِ(بدون  مهربانی مطلق به ،»ییمعنا
 غیـر  هـای  مهربانی برخی خصوصِ در ،»مبالغه« باب از ندارد مانعی همچنین شود؛ اطالق
 اصل در که »اخوت« نظیر گردد، استعمال پیشین قرابت یا مشترک مبدأ نوعی به مستند

                                                                                                                                        
کـه در دسـت   » رحمت؛ به ویژه در مقام انتساب به خـدای سـبحان   ۀبازکاوی معنای ماد« ۀضمن مقال. 1

 داوری است.
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 ینسـب  یراز باب مبالغه ممکن است در خصوص قرابت غ یول ،است یسَبنَ قرابتی بر ناظر
به اثر رحمت که همان فعـلِ   ی،ندارد از باب استعمال مجاز یمانع ینبکار رود؛ همچن یزن

اسـت،   یـر خ یبه حاصلِ فعل مزبور که همان مصداق خـارج  یااست  یرخ یصالا یِخارج
  رحمت اطالق گردد.   یزن

به ذاتِ راحم است کـه البتـه    یو متک یدرون یکه گذشت، رحمت در اصل وصفچنان
ـ  یـل بـه م  یدنبخشـ  یتحقـق خـارج   یعنی، یفعل خارج یاقتضا  یرا دارد؛ برخـ  یدرون

رحمت، با رقت و انفعـال، و بـا توجـه بـه نـاروا       یدانشمندان با مالزم دانستن حالت درون
سبحان صرفاً بـه   یبه رقت و انفعال، رحمت را در مقام انتساب به خدا یبودن اتصاف اله

 ین؛ همچنـ 27، ص1، ج14انـد [  تهافاضه و انعام دانسـ  یعنیرحمت  یتِحاصل و غا یمعن
 ،یستن یرفتهسخن پذ ین]؛ ا18، ص1، ج45؛ 46، ص1، ج27؛ 8، ص1، ج34به:  یدبنگر
از  یپربسـامد  ۀاسـتفاد  ینچن یجا ست بهتوان یم یتعال یصورت خدا ینکه اوالً در ا چرا
که چنان یاًو ثان یدآن استفاده فرما یرو نظا» افاضه«و » انعام«رحمت در قرآن، از مواد  ۀماد
اند، رقت و انفعال از لوازم رحمـت در انسـان اسـت و     نموده ییناز دانشمندان تب یاریبس

 یاساس، رحمـت در مقـام اتصـاف بـه خـدا      ینو بر ا یسترحمت ن ییمعنا ۀجزء جوهر
بـا اوصـاف    یا مقارنـه و مالزمـه   یچاست که ه یو درون یذات یلیناظر بر م یسبحان وصف

، 22؛ 62: 1، ج9؛ 70-68، صـص 1، ج44؛ 231-230صصـ ، 21: نکــ  نقص آلود ندارد [
نـدارد کـه    یمـانع  ،گذشت تر یشکه پ یری]. البته به تقر311، ص1، ج17؛ 196، ص1ج

بـه   یا یاوالً فعلِ افاضه و انعامِ اله یعنی، به آثار آن یرحمت اله یِعالوه بر اصلِ وصفِ ذات
 یعنـی فعـلِ مزبـور    یخـارج  ۀبـه ثمـر   یـاً ، و ثانیاله یدنِ، فعلِ رحمت ورزتر یقدق یرتعب

  اطالق گردد. یاز باب مجاز، رحمت اله یز،ن یاله ۀنعمت و افاض یخارج یقمصاد
معـادل   تـرین  یکنزد رسد یرحمت گذشت، به نظر م ۀکه در مورد اصل ماد یفیبا تعر

، یفارسـ  ۀمـاد  یـن ا یاصـل  یمعنـ  یاهرچند گو ،است» مهر« ۀیشماده، ر ینا یبرا یفارس
ـ ی(پـاورق  21882، ص14، ج24[محبت است  اسـتعمال   یـز در مفهـوم رحمـت ن   ی)] ول

کـه   یگـری د یفارسـ  ۀظـاهراً مـاد   ینکهچه ا ،یستمطلب ن یناز ا یزیو البته گر شود یم
  اصالتاً معادل رحمت باشد وجود ندارد. 

 ینکـه ا ، ممکن است ادعا گـردد بـا  شناسی یشهدر خصوص بحث ر ینکه،ا یگرمطلب د
قرن قبل از ظهور اسـالم،   ینچند ی،تطورات یط یاخذ شده، ول» رحم« ۀیشاز ر» الرحمن«

لَم خدا ؛ 1332، ص2، ج48: نکــ  شـده [  یلتبـد  یمن یرنظ یدر مناطق یگانه یبه اسم عَ
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] 145و  56، ص43و   443و  166، ص30و  237و  235 صص، 4 و ج 50، ص1، ج16
، 1، ج13و  60: فرقـان:  نکـ بود [ یبوصف در آن غر ینکه ا یطیدر مح یزن یمو قرآن کر

پرداختـه و   شـریک  یواحد ب یعنوان سمبلِ خدا آن، به یجبه ترو ،]98، ص3و ج 525ص
ـ   یگـاه جا یرنظ یگاهیالرحمن در جا یملذاست که در قرآن کر هللا اسـتعمال   ةلفـظ جالل

بـا   یاستعمال شده که ظـاهراً تناسـب   هایی یتراستا بعضاً در موقع ینشده است و در هم
آنکه کـاربرد الـرحمن در    یینها ۀیج]؛ و نت45: یممر ؛23: یسندارد [مانند:  یرحمت اله
  است.   یلغو یو معن یشهو بدون لحاظِ ر یتعال یعنوان اسم علم خدا صرفاً به یمقرآن کر

و چـه از   یلغـو  ۀیشـ ر یـث گفت: اوالً الـرحمن چـه از ح   یستیمزبور با یدر نقد ادعا
شـده اسـت    کـامالً شـناخته   ی،و عبر یعرب یرظن یسام یها در زبان یساختار صرف یثح
از  یشاست که اگر پـ  یعی] و طب59-58، صص51؛ 458، ص1، ج 67؛ 38، ص32: نکـ [

شـده از   یـج را یگانـه  یعنوان اسمِ علم خـدا  به یکتابِ عربستانِ جنوباهل یاناسالم در م
لَمِ بالغلبه شدن بوده است و روشن است که در چن  یلغـو  یمعنـا  تنها نه یحالت ینباب عَ

خـاصِ   یگـاه و جا یـت علمِ بالغلبه شـدن نشـانگر اهم   ینبلکه هم ،آن ملحوظ خواهد بود
در غالـب  » الـرحمن « ینکـه ا رغـم یعل یاًاست. ثان یفرهنگ یطوصف در آن مح ینا یمعنا

لَم اله یاستعماالت قرآن  یـن از ا یاریبسـ  یـا اما در همـه   ،دارد یبودن هماهنگ یبا اسم عَ
کـه   یدر مـوارد  یحت ؛فراهم است یزن اش یلغو یآن با توجه به معن یهوجموارد، امکان ت

، 13، ج65؛ 47، ص16، ج2بـه:   یـد [مـثالً بنگر  1عقاب مطرح شده اسـت  یاتِآ یاقِدر س
هللا  یبا صفت بودن آن بـرا  یشترب یماستعماالت الرحمن در قرآن کر ی]؛ ثالثاً برخ79ص

ـهَ  « ۀیفشر یهاست؛ و رابعاً از آ ةبسمل یفهشر ۀیسازگار است که مثال بارزش آ قُلِ ادْعُوا اللَّ
حُسْن سْماءُ الْ هُ الْأَ لَ یا ما تَدْعُوا فَ حْمنَ أَ وِ ادْعُوا الرَّ اسـتفاده   تـوان  ی]، مـ 110سـراء:  ال[ا »...  یأَ

شده باشند، در اصل،  یلهللا، اگر هم به اسم علم تبد ةلفظ جالل ینمود که الرحمن و حت
صـورت   یـن ا یرکه در غ ملحوظ است، چرا شان یلغو یهستند و معنا یتعال یصفت خدا

کـه   یمرا ناظر به لفظشـان بـدان   یاسماء اله یرهللا و الرحمن و سا یباییحُسن و ز یستیبا
  مبرهن است! اش یمردود

                                                                                                                                        
ن برخی مشرکانِ ساکن در غیـر  عنوان اسم علم الهی از زبا به» الرحمن«ها  در آیات معدودی که در آن. 1

ای کـه   مثالً در جملـه  ؛رسد حجاز نقل شده است، ملحوظ بودنِ معنای وصفی بعید به نظر می ۀمنطق
منُ مِنْ شَيْ«مشرکانِ انطاکیه به رسوالن گفتند:  حْ لَ الرَّ زَ نْ رٌ مِثْلُنا وَ ما أَ شَ نْتُمْ إِالَّ بَ نْتُمْ إِالَّ  قالُوا ما أَ ءٍ إِنْ أَ

ذِ کْ انـد   دانسـته ]؛ هرچند برخی مفسران حتی در این موارد نیز معنی لغوی را ملحوظ 15[یس:  »بُونَتَ
 ]. 342، ص18، ج65؛ 393، ص11، ج9: نکـ [
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  مبالغه و صفت مشبهه      ۀیغدر مفهومِ ص یبازنگر. 4
اجمـاالً در   ،»یمالـرح «و » الـرحمن « یساختار صـرف  ی،ادب یا یریاز منابع تفس یاریدر بس
مطـرح شـده اسـت؛ امـا بـه نظـر       » صفت مشبهه« یا» مبالغه ۀیغص«از  یاوزانِ حاک ۀحوز

 یدراستا اشتباه و خلط مبحث رخ داده، که تشتت شـد  یندر ا یدر موارد متعدد رسد یم
 انـد، کـه   را صفت مشبهه دانسته یفهر دو وصف شر یمدعاست؛ برخ ینخود گواه ا ،آراء
هر دو را دال بـر مبالغـه    ی]، برخ61، ص1، ج9را قول مشهور برشمرده است [آن یآلوس

؛ 27، ص1، ج14؛ 51-50، صص1، ج25؛ 225، ص5، ج61اند [ مبالغه برشمرده ۀیغص یا
انـد   را صفت مشـبهه گرفتـه   »یمالرح«مبالغه و  ۀیغرا ص» الرحمن« ی]، برخ62، ص1، ج9
ــص1، ج17؛ 68ص ،1، ج45؛ 440، ص23؛ 40، ص1، ج27[ ــ281-280، ص  ی]، و برخ

:  را گفتهعکس آن الزم اسـت   یـان، م یندر ا یداور ی]!  حال برا168، ص1، ج2اند [مثالً
که البته بـه فراخـورِ    یردانجام گ» صفت مشبهه«و » مبالغه ۀیغص«شفاف از مفهوم  یینیتب

  اجمال نتواند بود.  مجال، جز به
ـ  یبه دو گونه م فرد، یکمصدر توسط  یکبه  یتحقق بخش ؛ یدارنـدگ  .1د باشـد:  توان

کـه بـر    یـل؛ اسـت (ماننـد: جم  » صفت مشـبهه «) ناظر بر اصطالحِ 1. حالت (یکنندگ .2
بـا   یا داده مالزمـه  صفت جمال داللت دارد). صفت مشبهه برخالف سـوءتفاهم رخ  ۀدارند

محـدود و   یزمـان  ۀکه در باز یافت توان یاز آن م یاریبس یقاستمرار صفت ندارد و مصاد
 ، صـص 2، ج57؛ 41، ص3، ج41؛ 66، ص35؛ 90، ص19: نکــ  [ برقرارنـد  یکوتاه یحت

اسـت در   »یدارندگ«است که صفت مشبهه که دال بر  یعی]. طب111، ص48؛ 162-163
و » انفعـال «که مالزمِ ذاتِ فاعل بـوده و از سـنخ   » افعال الزم«اصطالح   از به یاصل از نوع

کـه از سـنخ    یمتعـد  یاو قَصُرَ)، ساخته شود (و نه افعال الزم  است (مانند: جَمُلَ» شدن«
َربَ)؛ اما بعضـاً ممکـن اسـت صـفت مشـبهه بـه       » کردن«و » فعل« لَسَ و ضَ است مانند جَ

 رسـد  یمتنـاظر باشـد؛ بـه نظـر مـ      یزو چه الزم) ن ی(چه متعد» کردن«از سنخ  یها فعل
ـ ت یها با صفت مشبهه در سه حالت م نوع فعل ینتناظر ا کـه   یزمـان  )د رخ دهـد: الـف  وان

متناسب با خود را در ذاتِ فاعل رسوخ دهد و ملکه  یقدر تکرار شود که صفت ، آن»کردن«
 »یدارنـدگ «] و موجب 68-66، صص47؛ 164، ص2، ج57؛ 168، ص1، ج2: نکـ [ یدنما

هِمَ«نمونه فعل  یگردد؛ برا اسـت کـه ممکـن اسـت نـاظر بـه        یمتعد ی) فعلید(=فهم» فَ
 یـن ، حال اگـر در اثـر ممارسـت، ا   یابد یندرت بروز م از او به یدناشد که فعل فهمب یفرد

کـه   یزمـان  )ب شـد؛  خواهـد  »یمفهـ «فهم برسد، متصف به صـفت مشـبهه    ۀفرد به ملک
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را داشـته باشـد کـه خـود     » کـردن « یـن ا ۀیزانگ یفرد طور یاقدر تکرار شود  ، آن»کردن«
 یدرون یا ملکه ینکهمحسوب گردد (نه ا »یدارندگ«و  یژگیو یکصورت  به» کردن« ینهم

رَ«فعل  ینکهکند)؛ مانند ا یجاددر او ا  یقـدر  بـه  یـا تکـرار گـردد    یقدر توسط کس آن» نَصَ
گردد و به صـفت   یشثابت برا یصفت »یکنندگ یاری« ینرا داشته باشد که هم اش یزهانگ

و  یغالبـاً بـا تالقـ    یشین،حالت و حالت پ ینگر) متصف شود؛ در ا یاری (= »یرنص«مشبهه 
(در  یم) مواجه هسـت ی(دارندگ مشبهه صفت با) یمبالغه در کنندگ مبالغه (= ۀیغتالزم ص
 یممکن است فعلِ از سنخ کردن، از ابتدا ناش )داده خواهد شد)؛ و ج یحتوض یشترادامه ب

صفت مشـبهه   یکاز  یناش یگرد  عبارت  بوده باشد و به یدرون »یدارندگ«وصف و  یکاز 
 عبارت  باشد و به ی، بازتابِ ملکه و استعدادِ فهم ذات»فهم« یفعل متعد ینکهد؛ مانند اباش

بـوده باشـد و فعـلِ فهـم، از آن نشـئت       »یمفه«فرد از ابتدا متصف به صفت مشبهه  یگرد 
و صفت مشـبهه بـر مـورد الـف      یفعل متعد یانموارد تناظر م یان. البته غالباً در بیردبگ
  مغفول واقع شده است. یگرمورد دو دو  شود یم یدتأک

که در خصوص صفت مشـبهه، عمـدتاً در    ییاز خطاها یکیبه  جا ینمناسب است هم
رخ داده، اشاره شود  ،»یمالرح«و » الرحمن« یفِدو وصف شر یصرف یها بحث از قالب یلذ

را صـفت   یفاز دو وصـف شـر   یکـی  یاهر دو  ینکها یرغممفسران، عل یاریبس ینکهو آن ا
همان صفت مشـبهه را   حال ینع اما در ،اند برشمرده -متعارفش مفهوم همان با –مشبهه 

 یانـد؛ بـرا   نمـوده  یمعرفـ  »یکننـدگ «ناظر بر  یگرد عبارت و به یمرتبط با متعلقاتِ خارج
 حـال  ینانـد، درعـ   را صـفت مشـبهه برشـمرده    »یمالـرح « ینکها از مفسران با ینمونه برخ
:    نموده یانب ینمؤمنرحمت خاص به  یصالِرا اکارکرد آن ، 17؛ 68، ص1، ج45انـد [مـثالً

غافـل از آنکـه    ،]29، ص59به:  یدبنگر ین؛ همچن23، ص1، ج65؛ 281-280، صص1ج
 یل) تبـد ی(رحمـت گـر   »یکننـدگ «و دالّ بـر   یفعلـ  یرا به صـفت  »یمالرح« یژگی،و ینا
  !   یستصفت مشبهه بودن آن سازگار ن یو با ادعا کند یم

] (مانند: ناصر کـه  115، ص1، ج12است [» اسم فاعل«ر بر اصطالحِ ) ناظ2اما حالت (
اسـت   »یکننـدگ «است که اسم فاعل که دال بر  یعیداللت دارد). طب یاریفعلِ  ۀبر کنند

َربَ) و قسم یاز افعال متعد است (ماننـد:   »یکنندگ«از افعال الزم که ناظر بر  ی(مانند: ضَ
لَسَ و نامَ) ساخته شود. شا در قالبِ اسـم فاعـل، بـه جهـت      یاست بعضاً واژگان ذکر یانجَ

داللت دارند و حکم صـفت مشـبهه    »یدارندگ« ی، بر نوع»یکنندگ«فراتر از  ی،وجودِ قرائن
ثابـت اسـت و    یسـبحان، کـه وصـف    یدر خصوص خدا» خالق«، مانند اسم کنند یم یداپ
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-116، صـص 1، ج12: نکــ  داللـت دارد [ » خالق بودن«بر  ی،مورد» خلق کردنِ«فراتر از 
داده شد جز  یح) توض1حالت ( یلاست که در ذ» ب«همان قسم  یرنظ یده،پد ین]؛ ا117

متناسب با اسم فاعـل. در   ینجاآنکه در آنجا صورت واژه، متناسب با صفت مشبهه بود و ا
مطـرح   یعنـوان اوصـاف فعلـ    صفات مشبهه (خالق و ...)، به گونه ینا ی،مبحث صفات اله

  ].    105، ص1، ج26: نکـ ) [یبل اوصاف ذات(در مقا شوند یم
؛ 111، ص2، ج4اسـت [ » اسم فاعل«در اصطالح ناظر بر مبالغه در » مبالغه ۀیغص«اما 

  ]. 43، ص3، ج41
 یـانگر هستند کـه ب  یاوزان یزصفت مشبهه ن ۀنکته الزم است که در حوز ینتوجه به ا

مبالغـه   ۀیغهـا صـ   بـه آن  یـث ح یـن از ا توان یاند (مانند فعالن) و م »یدارندگ«مبالغه در 
مبالغه است که ناظر بـر مبالغـه در    ۀیغص یجاز اصطالح را یرموارد غ یناما ا ،اطالق نمود

  است. »یکنندگ«اسم فاعل و 
  

  الرحمن یمعناشناس. 5
الـرحمن از   ییمعنـا  یهـا  فعالن، مؤلفه یخواصِ قالبِ صرف یبا بازکاو شود یم یسع یالًذ

  گردد.  ینیتب یساختار صرف ۀیناح
  

  خواص وزن فعالن. 1. 5
  اند که عبارت است از: دانسته یژگیبزرگان لغت عرب، وزن فعالن را دال بر چند و

  
  امتالء الف)
 یـز بـودن) ن  یمهم وزن فعالن، داللت بر امتالء است (که شامل خأل (= امـتالء از تهـ   ۀشاخص

ـان رَ«(پـر)،  » مآلن«)؛ مانند: شود یم » عطشـان «پـر از آب اسـت)،    آنکـه درونـش   - یراب(سـ  »یّ
 »جَوعـان «)، غذاست از پر درونش آنکه - یر(س» شبعان«از آب است)،  ی(تشنه/ آنکه درونش ته

  ).است خشم از پر درونش(آنکه  »غَضبان«)، غذاست از تهی درونش آنکه - (گرسنه
دارد  امتالء داللت یتِوزن نه صرفاٌ بر امتالء، بلکه بر نها یناند که ا نموده یدتأک یبرخ

انـد کـه    نمـوده  یرباب، بعضاً تعب ین]. از هم63، ص1، ج3؛ 81، ص35؛ 73، ص4، ج31[
:  کند یفعالن بر مبالغه داللت م ] که مراد، مبالغه از 63، ص1، ج3؛ 43، ص1، ج31[مثالً

  امتالء است.  یتِنها یاامتالء  یثِح
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کـه  » ان«بـا   یبترکاند که از رهگذر  در خصوص سازوکارِ داللت فعالن بر مبالغه گفته
بر داشـتن دو   خواهد یم یاشده است؛ گو یجادا ییمعنا یتخصوص یناست ا یهعالمت تثن

  ].42، ص1، ج5؛ 42، ص36سهم از صفت داللت کند [
  

  حرارت درون ب)
، 35: نکـ داللت دارند [ یحرارت درون یغالباً بر نوع ،اند که بر وزن فعالن یاند اوصاف گفته
سـوز   یاست. حرارت مندرج در قالب فعالن، گاه یجانضاً منشأ هکه بع ی]؛ حرارت82ص

تشـنه)؛ گـاه    یداً(شـد » ظمـآنُ «تشنه)،  یداً(شد» یانصد«عطشان، «است، مانند  یجسمان
» ثکـالن «(پر از خشم)؛ گاه ناظر بر داغِ غم است، مانند » غضبان«آتشِ خشم است، مانند 

» حزنـان «)، ینمتأسـف و انـدوهگ   یار(بس» لهفان«داغدار فرزند)،  -داده (مرد فرزند ازدست
)؛ گاه ناظر بـر حـرارت   ینغمگ یمانِ(پش» سدمان«)، یمان(پش» ندمان«)، یناندوهگ یار(بس

» فرحـان «(مست)، » نشوان«(مست)، » سکران«و ابتهاج است، مانند  یو شورِ مالزم با شاد
(عاشـق  » هـان ول«ماننـد   ،اسـت  یداییمبتهج)؛ گاه ناظر بر آتـشِ محبـت و شـ    -(شادمان

(پر از مهرِ سوزناک)؛ و گاه » حنّان«سرگشته)،  یفتهش -تشنه یداً(شد» یمانه«سرگشته)، 
هـان «)، یشانپر -(سرگشته» یرانح«و وحشت است مانند  یرناظر بر تبِ تح  -یـر (متح» علْ

  (ترسان).» یانخش«مدهوش)، 
  

  بودن یحدوث و مقطع ج)
، 35: نکــ  [ انـد  یرثابـت و غ یست که مقطعا یاز خواص فعالن، داللت بر صفات یگرد یکی
 یو خشـم  یریو سـ  ی، بـر تشـنگ  »غضـبان «و » شبعان«و » عطشان«]؛ مثالً اوصاف 80ص

  .   شوند یم یلزا یداللت دارند که به وجود آمده و بعد از مدت یمقطع
  
  فعالن از اوزان صفت مشبهه. 2. 5

ـ  ،یژگیو یککه گذشت وزن فعالن غالباً بر امتالء از چنان اسـت   یکه مالزم حرارت درون
ذات موصـوف (و نـه     به  قائم یناظر بر صفات یات،خصوص ینداللت دارد؛ روشن است که ا

 ینو بـه همـ   »یکننـدگ «اسـت و نـه    »یدارنـدگ «د باشد و از سنخ توان یقائم به فعل او) م
کـه   یـز وزن ن یـن متعـدد از ا  یهـا  صفت مشبهه قرار خواهد داشت. نمونه ۀجهت در زمر

فعالن را صـفت   یزن یاناز لغو یاریمطلب. بس یناست بر ا یذکر شد شاهد روشن تر یشپ
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، 2، ج38؛ 21، ص4، ج37[ انـد  یـاورده مبالغـه ن  ۀیغاوزان صـ  ۀمشبهه برشمرده و در زمر
مبالغـه   ۀیغمفسران، ص یا یاناز لغو یگرد یبرخ ی]؛ ول510، ص10؛ 78، ص35؛ 243ص

:  اند یدهکش یشرا پبودن آن ، 1، ج45؛ 455، ص2، ج66؛ 283-282، صص3، ج38[مثالً
 یـان بسـمله و در ب  ۀیفشر ۀیآ یرعمدتاً در مقام تفس یامتفاوت، گو یادعا ین]، که ا68ص

 رسـد  ی]. به نظر مـ 128و  122، ص28: نکـ [ است داده رخ »یمالرح«و » الرحمن«تفاوت 
شده است که در  یخلط مبحث ناش یاتحول در نگرش به فعالن، از چند مورد غفلت  ینا
  .شود یبه آن پرداخته م یلتفص به» الرحمن« یفبحث از وصف شر یلذ

  
  بازتاب خواص وزن فعالن در الرحمن. 3. 5

بـوده و   یذات یصفت یزن» الرحمن« یفگفت که وصف شر یستیدر امتداد آنچه گذشت، با
داللـت  امـتالء از وصـف رحمـت     یـتِ اوالً بـر نها  یعنی ،است گفته یشپ های یژگیحائز و

کـه بـر مهـر و    » حنان«و » ولهان«چون  یسو با واژگانهم یاً]، ثان73، ص4، ج31[ کند یم
و پرحرارت داللت داشتند، بر مضمونِ مالزم بودن رحمتِ مزبور با حـرارت   یقمحبتِ عم

داللـت   -یجهـات نقصـ   یـعِ و فـارغ از جم  یصدالبته متناسب با کمال ذات قدوس اله –
» از رحمـتِ جوشـان   یـز ذات لبر« ید به معنتوان یم» رحمن«ت دارد. بر اساس آنچه گذش

 تـوان  یگرفته شود، م» رحمت« ۀ، تسامحاً معادل ماد»مهر« یفارس ۀیشلحاظ شود؛ و اگر ر
  ترجمه نمود. » پرمهر«را تسامحاً به » الرحمن«

» بـودن  یحدوث و مقطع« یتِبر خصوص یژهبا تمرکز و ی،فاضل السامرائ یان،م یندر ا
بعـد از   »یمالـرح «برجسته نموده و وجـهِ آمـدن   » الرحمن«را در  یژگیو ینن، همدر فعال

 ۀواسـط  ، بـه یالهـ  یـه بـودن رحمـت رحمان   یدفعِ توهمِ مقطع یزدر بسمله را ن» الرحمن«
؛ در خصـوص  81: 35دانسـته اسـت [   یـل ثبوت و اسـتمرارِ منـدرج در بـابِ فع    یتِخاص

 یمطلـب سـامرائ   رسـد  یاما به نظر مـ  ].1 یق، پاور12: 58: نکـ  یسامرائ یدگاهد ۀیشینپ
ـ     ۀیفشـر  ۀینظر از آکه اوالً صرف چرا ،یستن یقدق  ی،بسـمله، در غالـب اسـتعماالت قرآن

بـه  » خـالق « یرنظ یطور که اوصاف همان یاًآمده است؛ و ثان یمالرح یالرحمن بدون همراه
 یـز وص الـرحمن ن شده است، در خص یدالّ بر استمرار تلق ی،تعال یتعلقش به خدا ۀینقر
: نکــ   ین[همچنـ  سـازد  یمـ  یرا منتف یاله یفِوصفِ شر ینبودن ا یمقطع ینه،قر ینهم
در فعالن، در الرحمن » بودن یحدوث و مقطع« یژگیاگر داللت بر و یتاً]. نها105، ص47
و  یـز آن رحمـتِ لبر  ۀلحظـ   بـه   د از باب اشاره به تجـدّدِ لحظـه  توان یملحوظ باشد، م یزن
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 یاز جهاتِ نقص آلود یگردد؛ و صدالبته ذاتِ پاک اله یتلق یذاتِ اقدس الهجوشان، در 
، بر ذهن و زبان بنـدگانِ نـاقص   یاله یاوصاف حسنا یانِب یاکه ممکن است در مقام فهم 

 یژگـیِ و یـانِ نـاظر بـه ب   یـز ن یرسد سخن راغب اصفهان ینظر م مبراست! به ی، بسیندبنش
ووسـعت کـل    تکـررت  وحمن هو الذي کثرت رحمته فالر«الرحمن باشد:  یالذکر برایراخ

  ].50 ،1، ج25» [تعطف بعد تعطف وتفضلشيء ولذلک فسر بأنه الذي یکون منه 
  

  مبالغه ۀیغمبالغه و نه ص یالرحمن حاو. 4. 5
 بـه   قـائم  یاز صفت ی، حاک»الرحمن« یفجمله وصف شر که گذشت، وزن فعالن و ازچنان

اصـطالح    ) و بـه »یکنندگ«(و نه  »یدارندگ«) و  دال بر ذات موصوف (و نه قائم به فعل او 
دچـار اشـتباه    ،»یمالـرح «و » الـرحمن «تفاوت  یاندر مقام ب یاما برخ ،صفت مشبهه است

 اصـطالحی  کـه –مبالغه  ۀیغوزن فعالن را ناظر بر ص یتِتبع آن، کل و به» الرحمن«شده و 
خلـط   یـا اشـتباه   یـن ا رسـد  یر ماند. به نظ برشمرده -است »یکنندگ«از مبالغه در  یحاک

  :شود یم یانب یالًرخ داده است که ذ یرمبحث از چند مس
حِـمَ «فعـل   ینکهبا توجه به ا ،»یمالرح«و » الرحمن« یمعنا یاندر مقام ب یبرخ )الف » رَ
را  یقـرار داده و همگـ  » راحـم «اسم فاعلِ  یفرا در رد یفدو وصف شر یناست، ا یمتعد
عـدول را   ۀواژگـان، قاعـد   یـن تفاوت ا یاناند و آنگاه در ب نموده یتلق »یکنندگ«از  یحاک

در خصـوص   یتکه اصل آن بوده که فاعل یحتوض یناند، به ا مطرح نموده و مبنا قرار داده
قاعـده   یـن از ا» رحمـان «و  »یمرحـ «و چـون در   یایـد ب» راحم«، در قالب یفعل متعد ینا

ـ    رخ داده، طبق روال حـاکم  یعدول شده و فرا هنجار مـراد، مبالغـه در    ی،بـر زبـان عرب
» الـرحمن «اند؛ و چون عدول در  مبالغه ۀیغص یفبوده است و لذا هر دو وصف شر یتفاعل
؛ 56، ص1 ، ج42: مـثالً دارد [ یشـتری ب ۀاسـت لـذا الـرحمن مبالغـ     »یمالـرح «از  یدترشد

  ].43-42، صص1، ج46به:  یدبنگر ینهمچن
 یاست که فعـل متعـد   فرض یشپ ینبر ا یچون اوالً مبتن ،یستن یحصح یدگاهد ینا

مبالغـه   ۀیغصـ  یاو تنها اسم فاعل  یابدتبلور  یدر فرد »یکنندگ«د در حالت توان یصرفاً م
 یموارد تکـرار فعـل متعـد    یگذشت که در برخ تر یشآنکه پ و حال شود یاز آن حاصل م

 یعـدد بعضاً ممکن است فعل مت ینگردد و همچن ید موجب صفت مشبهه اکتسابتوان یم
بـه وزن فعـالن    یـدگاه د یندر ا یاًمتناسب با آن باشد. ثان یااز صفت مشبهه یاساساً ناش

وزن  ییتوجه شده و به خـواص معنـا  » فاعل«از وزن  یقالب عدول یکعنوان  صرفاً به یاگو



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  118

 یچوزن حاصـل آمـده، هـ    یـن متعـدد ا  یقمصـاد  ییفعالن که از دقت در مشترکاتِ معنا
خواص وزن فعالن با صفت مشبهه سـازگار اسـت    ،که گذشتاننشده است؛ و چن یتیعنا

  مبالغه. ۀیغنه ص
 یشینپ یدگاهد های فرض یشپ یرنظ هایی فرض یشاز دانشمندان، با پ یگرد یبرخ) ب
و  »یمرحـ «موجـود در   ۀمبالغـ  ینکـه انـد، جـز ا   رفتـه  یشهمـان روال، پـ   یهشب یو با روال

 یناند و از همـ  نموده یهتوج »یالمعان یادةز یتدل عل یالمبان یادةز«را بر اساسِ » رحمان«
 »یمالـرح «مبالغـه   ۀیغاز صـ  یشـتر را ب» الـرحمن «مبالغـه   ۀیغموجـود در صـ   ۀباب، مبالغـ 

  ].29، ص59؛ 27، ص1 ، ج14؛ 6، ص1، ج34اند [ دانسته
  وارد است. یزن یدگاهد ینبر ا یشین،پ یدگاهد یشده برا همان نقد مطرح

الرحمن شـده   یمبالغه پندار ۀیغکه موجب خطا در ص رییگعامل د رسد یبه نظر م )ج
فـن، بـر    از اهل یاریآنکه بس یحاست؛ توض یلغو یو معن یاصطالح یمعن یاناست، خلط م

عنـوان   ، بـه »الـرحمن «اند و مرادشان همـان داللـت    نموده یدبر مبالغه تأک» الرحمن«داللت 
 یگـر د عبـارت  رحمـت و بـه   یِز صفتِ درونامتالء ا یتِنها یااز وزن فعالن، بر امتالء  یا نمونه

ــه در  ــدگ«مبالغ ــثالً:   »یدارن ــت [م ــوده اس ، 1 ، ج42؛ 138، ص1، ج55؛ 43، ص1، ج31ب
مزبـور را   ۀمرتکبِ سوءبرداشت و غفلت شده و مبالغ یاگو یاما برخ ،]61، ص1 ، ج9؛ 55ص

  اند!   همبالغه دانست ۀیغرا ص» الرحمن« یجهنموده و درنت یتلق »یکنندگ«مبالغه در 
  

  یصرف یالرحمن با معنا یقرآن یها کاربست یهماهنگ. 5. 5
ـ  ،اسـت  یصـرف  یاز رهگـذر ساختارشناسـ   یحاضر درصدد معناشناسـ  ۀمقال ینکها با  یول
حاصل شد، اشـاره  » الرحمن« یرهگذر در خصوص معن ینبر آنچه از هم یدیعنوان مؤ به
با صفت مشبهه بـودن   یزن یفوصف شر ینا یاست که استعماالت قرآن یدنکته مف ینبه ا
مطرح » الرحمن«عنوان متعلق  به یکه هرگز، مورد مشخص هماهنگ است، چرا» الرحمن«

مبالغـه و   ۀیغآنکه اگر ص ذکر نشده است و حال» کان بهم رحماناً«مانند  ینگشته و عبارات
اره موارد بـه مـتعلقش اشـ    یجا بود که حداقل در برخ بود به »یکنندگ«دال بر مبالغه در 

 یگـر د یـه دو توج» الـرحمن « ی. البته ممکن است در خصوصِ عدم ذکر متعلق براشد یم
به جهت آن است که وصف » الرحمن« یاول آنکه عدم ذکر متعلق برا یهمطرح شود؛ توج

ق خاص یترحمان ق  یستن یناظر بر متعلَّ بوده و وصف » الرحمن«بلکه کل موجودات متعلَّ
چنـدان معقـول    یـه توج یـن ]، اما ا430، ص23فته است [را در بر گر یزچ همه یترحمان
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از  یکـه حـداقل در معـدود    رسید یبه نظر م یستهصورت شا یندر ا ینکهچه ا ،نماید ینم
ق عام تصر یناستعماالت به ا  یدوم آنکه عـدم ذکـر متعلـق بـرا     یه! و توجشد یم یحمتعلّ

اسم علم استعمال شده در قرآن در مقام » الرحمن«بدان جهت است که اساساً » الرحمن«
بـه   یحصـح  یـز ن یهتوج ین]؛ ا103، ص1، ج55[ یستملحوظ ن اش یوصف یاست و معنا

 یت، با وصف»الرحمن«استعماالت  یگونه که شرحش رفت، اوالً برخ ، چه، آنرسد ینظر نم
تتناسب دارد و نه با علم در اسـتعماالتِ ظـاهر در    یـاً بسـمله)، و ثان  ۀیفشـر  ۀی(مانند آ یّ

 یـن ملحـوظ اسـت؛ و بـا ا    یزن یلغو یموارد، معنا ۀهم یاغالب،  یا، یارم، در بسه یتعلم
گونـه کـه    مبالغه باشـد، همـان   ۀیغداشته و ص »یکنندگ«  ییاوصاف اگر الرحمن بار معنا

ـق آن اشـاره شـود و حـال     یحداقل در برخ رود یشد، انتظار م یانب آنکـه   موارد، به متعلّ
  است. یفتادهن یاتفاق ینچن

   
  یمالرح یمعناشناس. 6

 ییبـار معنـا   یـل، فع یقالبِ صرف یکارکردها یبر آن است با بازکاو یقسمت، سع یندر ا
  روشن شود.  یساختار صرف یهاز ناح یمالرح

  
  یلوزن فع یکارکردها. 1. 6

 یاصـل  یـزۀ ]؛ مم83، ص35؛ 70، ص53: نکــ  از اوزان صفت مشبهه است [مثالً  یلوزن فع
جهـت   ین] و بـه همـ  85، ص35لت بر ثبوت و استمرار اسـت [ وزنِ صفت مشبهه، دال ینا

موصـوف و مـالزم ذات او هسـتند     یعتِکه جزء خلقت و طب یدر خصوص صفات یژهطور و به
کـه   یراسـتا در خصـوص صـفاتِ اکتسـاب     ینو در همـ  یـل؛ و طو یل: جمیرکاربرد دارد، نظ

، 35: نکــ  [ یـب و خط یـغ : بلیـر ، نظرود یبکار م یزاند ن موصوف شده یبرا ای یهثانو یعتطب
 یـز ن »یطبعـ  یداللـت بـر صـفت   «، عنصـرِ  یگـر د یاساس آنچه گذشت، از منظـر ]. بر83ص
 یژگـی بهتر باشد با لحاظ دو و یدگردد؛ و لذا شا یوزنِ صفت مشبهه تلق ینا ۀیزد ممتوان یم

 یعطبـا «در مقـامِ صـفت مشـبهه، داللـت بـر       یلوزن فع یلِو اص یاصل ۀشده، شاخص مطرح
  باشد. یاکتساب یا ید خلقتتوان یم - گذشت کهچنان – یعطبا ینوان گردد؛ که اعن» ثابت

، 37شـده اسـت [   یتلقـ  یزمبالغه ن ۀیغعالوه بر صفت مشبهه، از اوزانِ ص یل،وزن فع
مواجـه   یـد ترد یـا بعضاً بـا ردّ   یتلق ین]؛ درست است که ا111، ص2، ج4؛ 110، ص1ج

 یـژه و و بـه  یکه در نصوص عرب یلاز وزن فعشواهد مختلف  یول ،]40، ص32: نکـ بوده [
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ـ یرگـر، نـذ  یـاری = یرداللت دارد (ماننـد: نصـ   »یکنندگ«و  یتبر فاعل یمدر قرآن کر  یم= ب
 یتـاً = شـفاعت کننـده)، نها  یعدارنـده، شـف   = نگـه یظ= محاسبه کننده، حفیبدهنده، حس
، 1، ج2بـه:   دیـ مبالغه شده است [مثالً بنگر ۀیغوزن در عدادِ اوزان ص ینا یرشِموجب پذ

  ]. 554، ص1، ج3؛ 32، ص8، ج9؛ 400ص
کـه   یافـت  یوجـه مشـترک   یلتمام استعماالت وزن فع یانبتوان م رسد یاما به نظر م

در  یژگـی و یـن ]؛ ا102، ص35: نکــ  بودن وصف اسـت [  یو ثبوت یهمان داللت بر طبع
از  یـل عکـه ف  یناظر بر صفت مشبهه است، روشن است؛ اما در مـوارد  ،یلکه فع یموارد

 یـن وزن درصددِ القاء ا ینا یا،گو یزداللت دارد ن »یکنندگ«ساخته شده و بر  یفعل متعد
، 3، ج40فاعـل شـده اسـت [    یثابـت بـرا   یعـتِ مزبور، ماننـد طب  »یکنندگ«معناست که 

مانند  یشبرا کردن یاریاست که  یکس یبه معن یرنمونه نص یاساس، برا ین]! بر ا59ص
همـواره   یـل وزن فع :گفـت  یـد آنچـه گذشـت با   یبر مبنـا شده است.  یتو سج یعتطب

(چه  یاش داللت بر طبع ] که شاخصه103، ص47از صفات مشبهه است [ر.ک:  یمصداق
 یژگـی و یـن اسـت، امـا ا   یژگـی و یـک )و ثابت بودن یهو ثانو یو چه اکتساب یهو اول یخلق

نار داللت بـر  در ک یلحالت وزن فع ینباشد که در ا »یکنندگ«بعضاً از سنخ  ،ممکن است
داللـت خواهـد    یـز ن »یکنندگ« یزه)، بر استمرار انگیصفت مشبه ۀوصف ثابت (جنب یک

اسـت   »یکننـدگ «معموالً مالزم با کثرت  یزن »یکنندگ« یزهاستمرار در انگ ینداشت که ا
 ۀیغصـفت مشـبهه و صـ    یـان م ینـوع  موارد به یندر ا یجه) و درنتیگمبالغه ۀیغص ۀ(جنب

  !  شود یم دیجاا یمبالغه تالق
     

  یمدر الرح یلوزن فع یبازتاب کارکردها. 2. 6
حِمَ« متعدی فعل از »یمرح« است که در  یعی(=رحمت کرد) گرفته شده است و لذا طب »رَ

و » راحـم «مبالغـه در اسـم فاعـلِ    » یمرحـ «کـه   یـد احتمال بـه ذهـن آ   یننخست، ا ۀوهل
]، 223، ص2 ، ج54؛ 168، ص1، ج2؛ 225، ص5، ج61مبالغـه اسـت [   ۀیغاصطالح صـ  به

کـه   یلـی نمود. البته طبـق تحل  یمعن» رحمتگر یاربس«را  یمرح توان یاساس م ینکه بر ا
در قالـبِ   »یکننـدگ «مـوارد نـاظر بـر     یحت ینکهمطرح شد، با لحاظ ا یشینعنوان پ یلذ
مبالغـه   ۀیغص یِداللت دارد (تالق »یکنندگ« ینشدن ا یه، بر استمرار و طبع ثانویزن یلفع

شـود؛ در   یمعنـ » همـواره رحمتگـر  « یم،آن باشد که رحـ  تر یقدق یدفت مشبهه)، شاو ص
 انـدراجِ  لحـاظ  با– یا» همواره مهرورز« رسد یبه نظر م یزن یبه فارس »یمرح«مقام ترجمه 
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 یـن . در خصـوص ا باشـد  مناسـب  نسـبتاً  »مهـرورز « -مهرورز ۀواژ خود در استمرار مفهوم
 یمهربـان، بـرا   یـر نظ یدر کلمات ی،در فارس» بان«د است که پسون یحترجمه الزم به توض

 ی] و لذا مهربان بـه معنـ  4302، ص3، ج24[ رود یکار مه مفهوم صاحب و دارنده ب ۀافاد
ـ   یمهر و رحمت خواهد بود، که متناسب با رحمـتِ ذاتـ   ۀدارند » ورز«پسـوند   یاسـت؛ ول
] اسـت و لـذا   23160، ص15، ج24» [کردن یکار یاپیپ«و » یکنندگ«مفهومِ  ۀافاد یبرا

اساس آنچـه   ینمهر و رحمت خواهد بود؛ و بر ا ۀرحمتگر و اِعمال کنند یمهرورز به معن
  .»مهربان« نه و است »مهرورز« ۀواژ دارد، تناسب »یمرح« ۀبا واژ

کـه   یـه توج یـن با ا ،اند را صفت مشبهه دانسته یمدانشمندان، رح یبرخ یان،م یندر ا
حِمَ« حُمَ«به (رحمت کرد)،  یمتعد» رَ  یمو رحـ  یافتـه رحمت شـد) تحـول    یالزم (دارا» رَ
، 59؛ 55، ص1 ، ج42: نکــ  ، از آن ساخته شده است [یو اکتساب یهثانو یعتیعنوان طب به
 یـن نمـود. امـا ا   یمعنـ » رحمـت  یدارا«را بـه   یمرحـ  تـوان  یحالت م ین]؛ که در ا29ص

را متناسـب بـا فعـل     میرحـ  تـوان  یمـ  یچون اوالً وقتـ  ،رسد یبه نظر نم یحاحتمال صح
اخـذ شـده و    یکه  از فعل متعد یلاز فع یگریمتعدد د یقمصاد یف، و در رداش یمتعد

 »یکننـدگ «)، ناظر بـر  یعو بد یظحف یب،رق یب،حس یر،نص یرِدر قرآن استعمال شده (نظ
ف و با فرض یلینمود، چه دل یمعن  ۀدر خصـوص تحـول مـاد    یانتزاع یها دارد که با تکلّ
حِمَ« حُمَ« به» رَ  یم]، رحـ 62، ص1، ج9[ یستآن موجود ن یبر وجود خارج یکه شاهد» رَ

و جمـع آن،   یمرحـ  یم،کـه در قـرآن کـر    یموارد متعدد یاًرا صفت مشبهه برشمرد؛ و ثان
واژه  یـن ا ینکهاست بر ا یاند شاهد مهم و روشن مطرح شده یمتعلق خارج یرُحَماء، دارا
  ه:نمون یاست؛ برا »یکنندگ« یناظر بر معن

هَ إِنَّ...« حیماً بِکُمْ کانَ اللَّ   ]؛49نساء: ال[  »رَ
مِنینَ کانَ وَ...« ؤْ حیماً بِالْمُ   ]؛43حزاب: ال[ا  »رَ
هُ... « فٌ بِهِمْ إِنَّ حیمٌ  رَؤُ   ]؛117توبه: ال[  » رَ
اءُ...« شِدَّ لَ أَ هُم رُحَماءُ الْکُفَّارِ یعَ   ].29فتح: ال[  »... بَیْنَ
 

  »یمالرح«و  »الرحمن«وجه تفاوت . 7
مهـم و   ۀیـ ، مخصوصـاً در آ »یمالـرح «و » الرحمن« ییآاساس آنچه گذشت حکمتِ باهمبر
ذات   بـه   قـائم  یـا  یذاتـ  یناظر بـر صـفت  » الرحمن« ینکه، چه اشود یبسمله روشن م یژۀو

سبحان است کـه از   یقائم به فعلِ خدا یا یفعل یناظر بر صفت »یمالرح«سبحان، و  یخدا
 تـوان  ی، میرناگز یراستا و با لحاظِ تسامحات ین؛ در اگیرد ینشئت م یتذا یتهمان رحمان
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وجه تفاوت  یناست که ا ذکر  یانترجمه نمود. شا» پرمهر مهرورز«را به  »یمالرحمن الرح«
 یـر داشـته اسـت؛ تعب   یقـائالن  یخرغم غرابت، در طول تـار  ، به»یمالرح«و » الرحمن« یانم

الـرحمن:  «شود:  ید تلقتوان یوجه تفاوت م ینشاره به اا ترین یمیمنقول از ابن عباس، قد
، 39؛ 44، ص1، ج46بـه:   یـد بنگر ین؛ همچنـ 38، ص32» [ذو الرحمة، والرحیم: الـراحم 

 السـالم علیـه  یبـن علـ   یـد از جنـاب ز  ی]، البته فراز اولِ سـخن و 20، ص1، ج63؛ 8، ص1ج
) 209(م  یر بـن مثنـ  ابوعبیده، معم ۀ]؛ در ادام76، ص33نقل شده است [ یزق) ن121(م
، 1، ج8نمـوده [  یـان ب یفعبارت منقول از ابن عباس را در تفاوت دو وصف شـر  یرنظ یزن

فعـالن و   هـای  یغهصـ  یق) با اشاره به معنـا 311بنا به نقل، زجاج (م ین] و همچن21ص
 یِچـاپ  ۀ]، هرچنـد در نسـخ  337، ص3، ج62نظر را ارائه داده است [ ینهم یرنظ یل،فع

، 4و ج 43، ص1، ج31موجود است [» الرحمن«جاج، تنها مطلب مربوط به ز القرآنمعاني
وجـه   یـن از ا یمفصـل و شـفاف   یـینِ که بـه تب  یکس یننخست یا، گووجود  ینا ]. با73ص

قـائم   یالرحمن بر وصف: «... نویسد یم یق) بوده است؛ و751(م یمتفاوت پرداخته، ابن ق
] خدا ر تعلق همـان صـفت بـر مرحـوم داللـت      ب یمسبحان داللت دارد و الرح یبه [ذاتِ

دال بر آن است کـه   یناظر بر فعل؛ اول یناظر بر وصف است و دوم یاول ین؛ بنابراکند یم
رحمـت، بـه مخلوقـاتش     )ینهمـ (دال بر آن است که او با  یرحمت، صفت اوست و دوم

او بـه  و «تأمـل نمـا:    یالهـ  یـاتِ آ یندر ا ینکته را بفهم ینا ی؛ و اگر بخواهورزد یرحم م
توبـه:  ال»[اسـت  یمرئـوف و رحـ   یشـان همانا او بـه ا «]، 43حزاب: ال[ا» است یممؤمنان رح

 شـود  یمـ  یناسـت؛ بنـابرا   یامدهن» رحمان است یشانبر ا« یرِهرگز تعب که ی]؛ درحال117
 ۀواسـط   اشاره به رحـم کننـده بـه    یمالرحمن اشاره به موصوف به رحمت، و الرح یدفهم

، 1، ج5!» [یکنـ  یـدا پ تـوانی  ینمـ  یگـری است که در کتاب د یا نکته ینرحمتش است؛ ا
، ابـوحفص  یمزمـان بـا ابـن قـ     هـم  یبـاً ]. تقر58-57، صـص 1، ج6: نکـ  ین؛ همچن42ص

]. بـه  149، ص1، ج7اشـاره نمـوده اسـت [    یدگاهد یناجماالً به ا یز،ق) ن775(م یدمشق
 یم،ابـن قـ   یرتحـت تـأث   انـد، یهکه عمدتاً از سلف ی،کنون یسندگانِاز نو یبرخ رسد ینظر م

، 52؛ 1، ص15؛ 11، ص1، ج50؛ 38، ص1، ج49: نکــ  انـد [  شـده  یـدگاه د یـن قائل بر ا
 یهـا  کـه ضـمن بحـث    یمعاصـر  یادانشمندان متأخر  یگر]. از د14، ص2، ج20؛ 31ص

، 1، ج2از ابـن عاشـور [   تـوان  یاند، م شده یکنزد یا یدهرس یدگاهد ینمفصل، اجماالً به ا
  ] نام برد.230و  213-212، صص1، ج22[ ینیخم یمصطف یدس و]، 170-168صص
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  گیری یجهنت
، به جهتِ خواصِ موجود در وزن فعـالن، بـر   »الرحمن« یفاساس آنچه گذشت، وصف شربر

سـبحان داللـت دارد    یذات خدا  به  و قائم یدرون یبر وصف یگرد  عبارت  مشبهه و به یصفت
 ،»یمالـرح « یفو جوشان است؛ و وصف شر یزلبر یبه رحمت یاتصافِ ذاتِ پاکِ اله یانگرکه ب
با توجـه بـه    ینو همچن» رَحِمَ«بودن فعل  یبه متعد یتو با عنا فعیل وزن ویژگی جهتِ به
مبالغـه (مبالغـه در    ۀیغاستعمال شـده، بـر صـ    یرونیبعضاً ناظر بر متعلَّقات ب »یمرح« ینکها

حـاکم بـر وزن    یاصـل  یته به خاصـ ، با توجتر یقدق یربه تعب یارحمت کردن) داللت دارد، 
 یثابـت بـرا   یعتیکه رحمت کردن مانند طب یا داللت دارد بر رحمت کننده »یمرح« یل،فع

)؛ البتـه روشـن   »یکنندگ«و  »یدارندگ« یتالق یامبالغه  ۀیغصفت مشبهه و ص یاوست (تالق
لـق  در شأن کمال مط ییسبحان نسبت داده شود، معنا یاوصاف به خدا ینا یاست که وقت

 ۀکـه جنبـ   یالهـ  یـت رحمان یشین،مطالب پ یت حضرت او خواهد داشت. بر مبنایو قدوس
نسـبتاً   ۀترجمـ  ینکـه ا یگـر دارد و د یفعلـ  ۀاست کـه جنبـ   یاله یمیتمنشأ رح ،دارد یذات
 است.» پرمهر مهرورز« ،»یمالرحمن الرح«به مفهومِ  تر یکنزد

  
  منابع 

  کریم. قرآن]. 1[
  . العربي التاریخ مؤسسة یروت،ب .التحریر و التنویر .)1420اهر (]. ابن عاشور، محمد بن ط2[
  .العلمیة الکتب دار روت،یب  .العزیز الکتاب تفسیر یف الوجیز المحرر ). 1422( عبدالحق ،یاندلس عطیه ابن]. 3[
 یمحیـ  محمـد  عبدالحمیـد، : محقـق  .ألفیة ابن مالـک  یشرح ابن عقیل عل). ؟( هللا عبد عقیل، ابن]. 4[

  .نایب جا،یب ، دینال
  .الفوائد عالم دارُ جدة، العمران، محمد بن علي: تحقیق الفوائد. بدائع). ؟( بکر ابی بن محمد جوزیة، قیم ابن]. 5[
 دار الکتاب العربي. ،بیروت .). مدارج السالکین1416( ــــــــــــــــــ]. 6[
  دار الکتب العلمیة. ،بیروت .الکتاب). اللباب في علوم 1419سراج الدین ( ،بو حفص دمشقيا]. 7[
  . الخانجي مکتبة ، قاهره فواد، سزگین،: محقق . القرآن مجاز). 1381(  یمثن بن معمر ابوعبیده،]. 8[
 ،عطیة یعبدالبار یتحقیق: عل .تفسیر القرآن العظیم یف ی). روح المعان1415سید محمود ( ،یآلوس]. 9[

 . ، دارالکتب العلمیه بیروت
 . للمالیین العلم دار بیروت، .اإلعراب و الصرف و النحو موسوعة). 1367یعقوب ( ل،یام]. 10[
 .انتشار یسهام شرکت تهران، آرام، احمد: ترجمه .قرآن در انسان و خدا). 1361( کویهیتوش زوتسو،یا]. 11[
 .علمیةال الکتب دار بیروت، . العربي النحو في المفصل المعجم). ؟(  فوال عزیزه ،یبابت]. 12[
 دار طوق النجاة. روت،یب .).  صحیح البخاري1422بخاري، محمد بن إسماعیل (]. 13[
  .یدار احیاء التراث العرب ،بیروت .). أنوار التنزیل و أسرار التأویل1418، عبدهللا بن عمر (یبیضاو]. 14[



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  124

مرکـز تفسـیر    یـاض، ر .). المختصـر فـي تفسـیر القـرآن الکـریم     1436جماعة من علماء التفسیر (]. 15[
  للدراسات القرآنیة.

 .دار الساقي جا، بی .تاریخ العرب قبل اإلسالم یالمفصل ف). 1422( علي جواد]. 16[
 قم، مرکز نشر إسراء. یم.). تسن1383عبد هللا ( ی،آمل یجواد]. 17[
 لغفورا عبد أحمد: تحقیق العربیة. وصحاح اللغة تاج الصحاح). 1407( حماد بن إسماعیل جوهري،]. 18[

  .للمالیین العلم دار بیروت، عطار،
 .العصریة المکتبة بیروت، .الصرف فن في العرف شذا). ؟( احمد ،یحمالو]. 19[
  .النشر و للدراسات اروقة اردن، التنزیل. آیات فی قیل ما اولی). 1435( رشید الموصلی، خطیب]. 20[
  .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسة تهران، جهل. و عقل جنود حدیث شرح). 1377( هللا روح خمینی،]. 21[
  .یخمین امام آثار نشر و تنظیم ةسسؤمتهران،  .الکریم القرآن تفسیر). 1418(  یمصطف ،یخمین]. 22[
 .الخوئي االمام آثار احیاء سسةؤمقم،  .القرآن ریتفس یف انیالب .)1430ابوالقاسم ( دیس ،یی]. خو23[
  .دهخدا نامةلغت مؤسسة تهران، دهخدا. نامةلغت. )1377( اکبر علی دهخدا،]. 24[
تحقیق: د. محمد عبد العزیز  االصفهانی. الراغب تفسیر). 1420حسین بن محمد ( ،راغب اصفهاني]. 25[

  جامعة طنطا. -جا، کلیة اآلداب یب ،بسیوني
  .خواهران ةعلمی هایحوزه مدیریت مرکز قم، استداللی. عقاید). ؟( علی گلپایگانی، ربانی]. 26[
 .بیروت، دار المعرفة .)المنار تفسیر(القرآن الحکیم  تفسیر). 1414( محمد رضا، رشید]. 27[
 »رحـیم « و »رحمان« هایواژه دربارة پژوهشي). 1395( نعیم عباس؛ رحمانی، غالم هفتادر، رضایی]. 28[

 .132-113صص، 2مارةش، 8سال عربی، ادب .»المعني زیاده علي تدل المبني زیاده« قاعدة اساس بر
  .دارالحدیث مؤسسة قم، قرآنی. کاربست در معنایی یهاآنمید). 1396( شعبان نصرتی، محمد؛ رکعی،]. 29[
  .سعود ملک جامعة ریاض، .- مقارنة دراسة– یةو الصفو یةالثمود القبائل). 1412محمود محمد ( الروسان،]. 30[
محقـق: عبـد الجلیـل عبـده      .. معاني القرآن وإعرابـه )1408أبو إسحاق إبراهیم بن السري ( ،زجاج]. 31[

  عالم الکتب. ،بیروت ،شلبي
  جا، مؤسسة الرسالة.یب .). اشتقاق أسماء هللا1406عبد الرحمن بن إسحاق ( ،زجاجي]. 32[
 ،.القـرآن  غریـب  تفسیر یالمسم یعل بن زید الشهید تفسیر). 1412( (ع)الحسین بن یعل بن زید]. 33[

  . ةیالدار العالم روت،یم، بحسن حکی :قیتحق
  دار الکتاب العربي. ،بیروت .). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل1407محمود ( ،یزمخشر]. 34[
  .عمار دار عمان، العربیة. فی االبنیة معانی). 1428( صالح فاضل سامرائی،]. 35[
  .العلمیة دارالکتب بیروت، النحو. في الفکر نتائج). 1412( عبدالرحمن سهیلی،]. 36[
 قـاهره،  هـارون،  السـالم  عبـد  :محقـق  .)سیبویه کتاب( الکتاب). 1408( عثمان بن عمرو سیبویه،]. 37[

 .الخانجی مکتبة
 وزارة سعودی، ابراهیم، ابوالفضل محمد: تحقیق القرآن. علوم في اإلتقان). ؟( الرحمن عبد، ییوطس]. 38[

  .االسالمیة الشئون
 .ینجف یآیة هللا مرعش ة، کتابخان قم .تفسیر المأثور یالدر المنثور ف ). 1404(ــــــــــــــ  ].39[
 بیروت، ین،: احمد شمس الدتحقیق .). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع2012(ــــــــــــــ ]. 40[

  الکتب العلمیة.دار
 . العلم دار قم، .النحو و الصرف في العربیة مبادي). 1387( رشید ،یشرتون]. 41[



   125   صرفی ساختارشناسی رویکرد با »الرحیم« و »الرحمن« نامِ زیبا دو معنای در بازکاوشی

 .یالبیضاو یتفسیر القاض یعل زادهخیشالدین  یمحی حاشیه). 1419(  یمصطف بن محمد زاده، شیخ ].42[
  .العلمیة الکتب دار ،بیروت ،القادر عبد محمد شاهین،: مصحح

  .دارالمشرق روت،یب. ةیالجاهل عرب نیب آدابها و ةیالنصران). 1989( سیلو ،یسوعیال خوی]. ش43[
 .داریب قم،. الکریم القرآن تفسیر). 1361(محمد  ،یرازیش یصدرا]. 44[
  .للمطبوعات األعلمي مؤسسة یروت،ب .تفسیر القرآن ی). المیزان ف1390، سید محمد حسین (یطباطبای]. 45[
  بیروت، دار المعرفه.  . تفسیر القرآن ی). جامع البیان ف1412، ابو جعفر محمد بن جریر (یطبر]. 46[
 الدراسـات  کلیة اردن، المفعولیة. و الفاعلیة علی الدالة المشتقات). 2002( الدین سیف الفقراء، طه]. 47[

  .االردنیة الجامعة العلیا
 صـنعاء،  عفیـف،  جابر احمد: نظر زیر الیمنیه. الموسوعة). 1423( محمد علی الصلیحی، عبدالقوی]. 48[

  .الثقافیة العفیف موسسة
  .الجوزي ابن دار سعودی، الواسطیة. العقیدة شرح). 1421( صالح بن محمد عثیمین،]. 49[
  .الجوزي ابن دار سعودی، .تفسیر الفاتحة والبقرة ).1423( ـــــــــــــــ]. 50[
  .ةیاالردن جامعة جا، یب .مقارنة نظرة: المشتقات). ؟( احمد لیاسماع رة،یعما]. 51[
  .فهد مکتبة ریاض، الفاتحة. سورة تدبر). 1437( یمانناصر بن سل عمر،]. 52[
: محقـق  . بکمـال  المشـهور  حاجـب  ابـن  شـافیة  شـرح  ).1386( محمـد  بن محمد ،یفارس یفسو]. 53[

  . احسان نشر تهران، ، یسعد ،یهورامان یمحمود
  دار الهجرة. ةسسؤ، م قم .). المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر1414حمد بن محمد (ا، یفیوم]. 54[
 انتشارات ناصر خسرو. ،تهران .مع ألحکام القرآن). الجا1364، محمد بن احمد (یقرطب]. 55[
 ابن حاشیة معه و یالبیضاو اإلمام تفسیر یعل یالقونو حاشیة). 1422( محمد بن اسماعیل ،یقونو]. 56[

  .العلمیة الکتب دار ،بیروت ،محمود عبدهللا عمر،: مصحح .التمجید
  .اسالم معارف و علوم یراهبرد مطالعات ةسسؤم مشهد، ،یکاربرد صرف). 1392عبدالرسول ( ،یریکشم]. 57[
 اض،یـ ر .دراسة و جمع م،یالکرالقرآن  ی. اسم هللا الرحمن ف)؟(محمود  م،یابراه ؛]. محروس، محمود58[

 .سعود ملک جامعة
 . یقم، ذوي القرب .الصمدیة الفوائد شرح في الندیة الحدائق). ؟( احمد بن علیخان ،یمدن]. 59[
 . للدراسات اإلسالمي المرکز بیروت، .الفاتحة سورة تفسیر). 1420د جعفر (عاملي، سیال یمرتض]. 60[
دار  یـروت، ب ،محقق: خلیل إبـراهم جفـال   .). المخصص1417( یدهعلي بن إسماعیل بن س ،مرسي]. 61[

  إحیاء التراث العربي.
  دار الکتب العلمیة. ،بیروت .). المحکم والمحیط األعظم1421(ــــــــــــ  ].62[
ارالط یمان(تحت اشراف: د. مُساعد بن سل یةالدراسات و المعلومات القرآن مرکز. ]63[  موسوعة). 1438) (یّ

  دار ابن حزم.  یروت،ب المأثور. التفسیر
 انتشـارات  تهـران، . ایرانی و سامی هایزبان با عربی تطبیقی فرهنگ). 1357( محمدجواد مشکور،]. 64[

  .ایران فرهنگ بنیاد
  دار الکتب اإلسالمیة. ،تهران .ش). تفسیر نمونه 1374، ناصر (یازمکارم شیر]. 65[
کَة ( ،میداني]. 66[   الدار الشامیة. ،بیروت .). البالغة العربیة1416عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّ
  جا، جامعة محمد بن سعود. یب .طی). التفسیر البس1430بن احمد ( یعل یشابوری،ن واحدی]. 67[





  


