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چكیده 
تأمل در مفهوم اسماي الهي و اوصاف پروردگار از مباحث درخثور توجث در حثوزة
تربیت اسالمي است .خداوند در قرآن همواره از خود با اسماي حسثيي اثاد دثرده و
طبعاً معرفت ب اان اسما باب جدادي از تجلي جلوههاي ازلي حق تعالي را در برابثر
انسان ميگشااد .در اهمیت بح از صفات و اسماي الهي همثین بث دث از داربثاز
عالمان مسلمان از عارفان و فیلسوفان گرفت تا مفسثران و متللمثان بث ااثن مو ثو
توج واژهاي درده و آثاري را رقم زدهاند .تأمثل در آاثات وحیثاني قثرآن حثادي از
گون هاي متفاوت داربرد اسماي اهلل است؛ از جملة اان ساختارها همنشیيي و تثأثیر و
تأثر اسماي الهي در اكداگر است .امروزه بررسي واژگان و عبثارت قرآنثي از ميظثر
معياشياختي و ب شیوههثاي متعثارف و بث داررفتث بثین معياشياسثان برجسثت مانيثد
اازوتسوالي از محورهاي مهم در حوزة تحقیقات قرآنشياسي محسوب ميشود؛ و بر
اان اساس اان مقال پژوهش و جستاري است بث رو توصثیفي و تحلیلثي دربثارة
برخي اسما و صفات الهي و دراافت حلمتهاي تربیتي نهفت در چیيش اان اسما د
ب صورت دوگان اا چيدگان در قرآن آمده است .توج ب چيین محورهااي ب واژه مثا
را در فهم و ب دارگیري مؤلف هاي مهم در فراايد تربیثت انسثاند در جااگثاه جانشثین
خدا روي زمیند ااري خواهد درد.
واژهها :اسماي الهيد همنشیيي اسماد حلمتهاي تربیتي.
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.1مقدمه 
قرآن درام در مو و اسماي الهي بر رابطة اسم و مسمي تلی درده است و نامهاي خداوند
از مباني مسلم جهانبیيي توحیدي ب شمار ميآاد .نثزد حلیمثان و عارفثان پث از مبحث
«وجود» مقول اى شگرفتر و گستردهتر از مبح «اسماي اهلل» صورت نبست است؛ زاثرا بثا
شياخت اسماى الهى آشيااى با صفات و افعال حق تعالى براى ما مملن مىشثود .هثمچيثین
ب گفتة اهل معرفت شهود حضرتش میسور مىشود .در خصوص اسماي الهي داثدگاههثاي
گوناگوني در بین متللمان و مخصوصاً عارفاند دث زاربيثاي معرفثت عرفثاني و عارفانث را
معرفت بر اسماي الهي دانست اندد مطرح شده است؛ از قبیثل :حثادث و مخلثو اثا قثدام و
غیرمخلو بودن نامهاي الهي اا عیيیت اسمد مسميد و ذات .ااند اسماي الهي تجلیات ذات
اا تجلیات مسماي الهياند در روالرد عارفان ب هستيد د ب نوعي معطثوف بث صثیرورت
انسان در جهت دمال استد از مؤلف هاي پراهمیت تلقي ميشود .بارى مبح اسثماي الهثى
محل درنگد موشلافىد و ژرفنگثرى بسثیارى از انداشثوراند اعثم از حلیمثاند متللمثاند
عارفاند و جز آنان شده و ب تألیف رسال ها و دتابهاى دوتاه و بليدي در اان زمیي انجامیده
است .ابن عربى ب گردآورى و شمار اسمااى د در جاى جاى قرآن آمدهاند دست اازاده
و مشخص درده د در هر سوره چيد اسم حضرت بارى ذدر شثده اسثت .امثام فخثر رازى
متللم اشعري نیز شرحى ب مذا متللمان بر اسماي حسيى نگاشت د بث «لوامث البیيثات»
شهره است .از حاج مالهادى سبزوارى نیز دتابى گرانسيگ در اان زمیي ب اادگار مانده دث
درحقیقت شرح دعاى جوشن دبیر است (طباطباايد  .)17 :1111با توج ب آنچ بیان شثدد
شياخت عالم از اك سو جز با شياخت اسما و صفات الهي میسثر نیسثت و از سثوي داگثر
انسان در تعبیر عارفان صورت جام اسماي الهي و دون جام اسثت .بثدانسثان آگثاهي از
برخي زوجهاي معيااي اسماي الهي ب عيوان مو و اان مقال ب واژه ب اان دلیل دث وجثود
چيین باوري اثر تربیتي مثبتي را در مسیر دمال انساني ااجاد ميديد اهمیت اافت است.

بررسیمفهوماسماءالحسنی 

.2
«اسما» جم ملسر واژة «اسم» و مشتق از «وسم» اا «سم » است دث بيثا بثر داثدگاه ادابثان
دوفي ب معياي عالمت و داغي است د بر پیشاني گوسفيدان زده ميشودد اما بصثراان آن را
از راشة «سموّ» د مفهوم آن علوّ و برتري است دانست و اانگون استدالل دردهاند دث اسثم
نسبت ب مسمي و معيااي د بر آن داللت ميديد برتري و علوّ دارد (آلوسيد بيتثا :ج 1د )102
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و در اصطالح واژهاي است د بر مسماي خواش داللت ميديد .اعيي بر شيء اثا شخصثي
د اسم بر وي قرار داده شده است (طباطباايد  :1117ج 1د  .)11قثرآن فقث در چهثار آاث
اسماي حسيي را ب خداوند اختصاص داده د عبارتاند از:
ث «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْيماِِهِ سَيجُزْوَوْنَ يا ُيا وا
يَعْمَلونَ» (اعراف)120 :؛
ث «قلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ( »...اسراء)110 :؛
ث «اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» (ط )2:؛
ث « ...لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ( »...حشر.)21 :
تردیب وصفي اسماي حسيي برگرفت از «اسماء» و «حسيي» اعيثي نثامهثاي برتثر الهثي
است و اطال واژة اسم بر خداوند مانيد ساار اشیا نیست؛ زارا اان اسثماي الهثي هثر دثدام
وجودي مقدس و مؤثر در نظام هستي دارندد بيابراان از سثيخ لفثن نیسثتيدد بللث حقثااقي
متحد با ذات اا همان ذات احداتاند .بيا بر دادگاه حلماي اسثالمي اسثم عبثارت اسثت از
ذات همراه با تعیيي از تعیيات و دمالي از دمثاالت و ااثن اسثما از جثي لفثن و حثرف و
صوت نیست؛ زارا اانها از عوارض جسماند و ذات مقدس الهي از اان نقااص ميثزه اسثت
(جوادي آمليد  .)221 :1921مالصدرا در بیان اثبات ااند اسثماي الهثي از جثي اسثماي
لغوي نبودهاند س دلیل اقام درده و مينواسد:
 .1اتصاف اسماي الهي در قرآن ب صفت حسيي نشاندهيدة اان است دث مثراد از اسثما
ماوراي حقیقت لفظي آنهاستد زارا اك لفن ب خودي خود بر لفن داگر شرافت ندارد؛
 .2بیان الهي در آاة «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ األعْل » (اعلي )1 :نشاندهيدة اان اسثت دث اسثماي
الهي مورد تسبیحاند ن ااند ب واسطة آنها تسبیح صورت گیرد؛
 .9سبب فضیلت حضرت آدم بر مالئل نميتواند از جهت حفن داشتن اثك سلسثل از
الفاظ باشد بلل بااد ب واسطة حقیقتي ماوراي لفن باشد د آن نشان هااياند دث حقیقثت اهلل
در آنها حمل ميشود (مالصدراد .)11 :1919
بر اساس اان دادگاه واژة اسم دو مفهوم دارد:
 .1مقام ذات پروردگار بدون صفت اا اسمي اسثت دث آن مقثام عثاليمرتبث حقیقثت
حقااق و مرتبة حضرت احدات است د ميشأ اسما و صفات است و ب آن غیثبالغیثوب
گوايد (داشانيد )31 :1911؛ همچيین از اان مرتب ب مقام احدات نیثز تعبیثر شثده اسثت
(داشانيد .)27 :1121
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 .2اان الفاظ بر زبانها براي افادة معياي مقصود ب دار ميرود و هیچ شأني جز داللثت
بر معيا و دشف آن ندارد .اان الفاظ درحقیقت بر همان اسمي داللت ميديثد دث در نثزد
ذات است ن ااند خود اان الفاظ اسم باشيد د از آن بث «اسثماالسثم» تعبیثر مثيدييثد
(طباطباايد  :1117ج 11د  .)919اما نلتة داگري دث در ااثن بحث شثااان توجث اسثت
بررسي تفاوت دو واژة اسم و مسمي است .عالم طباطبااي در اان باره مينواسد:
خداوند سبحان آن وجود نابي است د همة دماالت وجثودي را دارد؛ بيثابراان هثر آنچث
مغاار با او فرض ديیم ب او بازميگرددد از اان رو او را وحدتي است د عین ذاتثش اسثت؛
ب گون اي د فرض دوم براي او محال ميباشد پ در آن موطن نث تعثددي اسثت و نث
اختالفي و هثیچ نحثوة تعثین مصثداقي اثا مفهثومي در آنجثا راه نثدارد و آن ذات چثون
دربردارندة حقیقت همة دماالت وجودي است متصف ب همة آنهاست درنتیجث بث همثة
آنها نامیده ميشودد و آنها نامهاي او خواهيد بودد زارا اسم همان ذات است د همثراه بثا
پارهاي از اوصافش در نظر گرفت شده است .بيابراان او با توج ب دانش و بدون توجث بث
هر چیز داگري ب آن دماالت متصف شده و ب آنها نامیده ميشود و مفاهیم آنهثا از ذات
او بدون لحاظ هر چیز داگري انتزا ميگردند (طباطباايد .)11 :1970

درنتیج ميظور از اسماءالحسيي هر اسمي است د نسبت بث نظثاار خثود بهتثران اسثم
بوده است .اسماءالحسيي الفاظي است د بر معياي وصفي داللت و صفات جمیلثة خداونثد
را درنهاات درج و جمال بیان ميديد.

.3بررسیرابطةاسمايالهیدرقرآن 
از نظر الي از نواسيدگان نو ارتباط اسما با اكداگر و نیز تأثیر چيد اسثم در تجلثى آنهثا
بر ممليات را ميتوان در عياوايي مانيد تعاون اسماءد تيادح اسماءد تفا ثل اسثماءد و تقابثل
اسماء ب شرح ذال دست بيدي درد:
 .1تعاون اسما :وقتى اسمى ب تيهااى ميشأ بروز مظهر و خاصیتى نمثىشثود دث درخثور
1
غاات آن استد با مدد و دخالت برخى اسماى داگر اان امر انجام مىشود.
 .2تيادح اسما :نوعي تردیب در میان اسماي الهى بث تثأثیر و تثأثر اسثما از اثكداگثر و
2
پیدااش مظهرى د صورت وحدانى جام آنهاست مىانجامد.
 .9تقابل اسما :عارفان اختالفاتد تثزاحمهثاد و برخوردهثاى تلثوايى اثا تشثراعى بثین
پدادهها را ب مدد نزا اا تقابل اا تخاصم اسما تبیین مىدييد؛ البتث ااثن تخاصثم را تخاصثم
9
ممدوح مىدانيد د هم در جهت برقرارى نظام احسن است.
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 .1تفا ل اسما :برخى از اسماى الهى همانيد اسم جواد عظیماند و برخى نیز اسثم اعظثم
(اللّ )؛ برخى از حی شمول بر مظاهر محی اند (اسم علیم) و برخى محُثاط (اسثم محیثى)؛
برخى از اسما متبو اند (قادر) و برخى تاب (راز ) .از ااثن رود بثین مظثاهر ااثن اسثما نیثز
همین نسبتها محقق مى شثود و اخثتالف درجثات اسثما بث تفثاوت در درجثات مظثاهر
مىانجامد و درنهاات آنچ مظهر اسم جام اا اسم اعظم است مظهر اعظم الهى نیثز هسثت
د قطب محدد و معدل عالم ب حساب ميآاد و انسثان دامثل نامیثده مثىشثود (رحیمیثاند
 1.)12 :1971در قرآن درام ساختارهاي گوناگوني از اسماي الهي ذدر شده د عبارتاند از:
 .1اسم رب د هم ميتواند ب میر ا اف شود و هم ب اسم ظاهرد
ث ربّ مضاف ب میر :ربّكد ربّياد ربّلمد و ...د
ث ربّ مضاف ب اسم :ربّ السموات و االرضد ربّ العالمیند ربّ العر د و ...؛
 .2اسمهاي مفرد :محی د علیمد قدارد و بصیر؛
 .9اسمهاي مردب ا افي :خیر الحثادمین (اعثراف27 :؛ اثون )103 :؛ خیثر الياصثران
(آل عمران)110 :؛ خیر الميزلین (اوسف13 :؛ مؤميون)23 :؛ ولي المؤميین (آل عمثران)12 :؛
واس المغفره (نجم)92 :؛ و شداد العقاب (بقره131 :؛ آل عمران)11 :؛
 .1اسياد فعلي« :إِ َّا أرْسَلْنا فجكم رَسُوالً ،إِ ّا أرْسَلْناكَ» (بقثره)111 :؛ «وَرَفَعْنيا لَيكَ ذُِْيرَك»
(شرح)1 :؛ « َرْفَعُ دَرَجاتِ َنْ َشاء» (زخرف»)92 :؛ «وَ يَزْعَلَ اهلل فجهِ خَجْرَاً َُثجيرا» (نسثاء)13 :؛
و «وَ َُذلِكَ جَعَلناُم أ َّۀً وَسَطا» (بقره)119 :؛
 .1اسياد اسمي« :إِ ّا ُرْسِلوا الْناقَۀ» (قمر)27 :؛ «إِذْ قالَ اهلل يا عجس إِ ّ
(آل عمران)11 :؛ و «جاعِل الْمَالِِكَۀِ رُسُالً» (فاطر)1 :؛

ُتَوفجكَ وَ رافِعُيكَ»

 .1اسمهااي د ب صورت فعل آمدهانثد امثا در روااثات و ادعیث دثاربرد اسثمي دارنثد:
«تعِوُّّّ َنْ تَشاءُ وَ تذِّل َنْ تَشاء» (آل عمران )21 :د ب صورت معزّ و مذّل و «ال تدْرِ ُه الْأبْصيارُ
وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأبْصار» (انعام )109 :در ادعی ب صورت مدركاألبصار آمده است؛
 .7تردیبهاي دوگان  :عزاز حمیدد غفور رحیمد حمید مجیدد واس علیمد و ...؛
 .2تردیبهاي چيدگان « :الملك القدوس العويو الحكيجم» (جمعث  )1 :و «المليك القيدوس
السالم المؤ ن المهجمن» (حشر.)29 :

بررسیهمنشینیدوگانةاسمايالهیدرقرآن 

.4
الي از ساختارهاي اسماي الهي همنشیيي آنها در قرآن درام و تأثیر و تأثرشان در اكداگر
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است« .هيگامي د براي تحقق مظهري خاص در بین اسماي الهي تردیبي حاصثل مثيشثود؛
بدان گون د ميجر ب تأثیر و تأثر اسما از اكداگر و پیثدااش صثورت وحثداني دث جثام
آنهاست شده و ميشأ خاصیت واحدي شود ب گون اي د موجودات عالم بث عيثوان مظهثر
چيد اسم ب مرحلة ظهثور مثيرسثيد ‘تيثادح اسثماء’ گوايثد» (رحیمیثاند  .)117 :1971در
قرآن درام نیز بیشتر معرفي خداوند در قالب اسماي مزدوج رخ داده است .از واژگثيهثاي
اسماي متيادح تجلي و ظهور بیش تر خداوند اسثت بث ااثن معيثي دث ااثن اسثما معرفثت
بیشتري ب انسان عطا ميديد د بيشك رازهااي در آن نهفت و بازگشااي آن رازها درهثاي
معرفتي جدادي از شياخت خدا فراروي انسان قرار ميدهد و او را ب شياخت بیشتر فضاي
حادم بر اسما رهيمون ميديد و در اان فضا انسان قانونميديهاي نظام اسما را درمياابد.
اان تردیب و تلفیق بین اسما در مظاهر وجود هم ظهثور دارد .اعيثي هسثتي و داثن در
نگاه اول اا دو رواة اك مفهوماند اا هستي نیز بث انثدازة داثن حامثل و حثاوي گوهرهثاي
معرفتي است .اعيي هستي صورت داگري از داثن اسثت و اثا حثداقل بثا مفثاهیم دايثي و
قدسي برابري ميديد.
حلیمان و عارفان اان شباهت بثین نظثام اسثماي الهثي و مظثاهر وجثود را برگرفتث از
اجتما بین اسما و نلاح در اسما و صفات ميدانيد دث ثمثرة آن در عثالم معثاني و حقثااق
وجود دارد؛ زارا «نلاح صوري مظهر نلاح روحاني است دث آن نیثز مظهثر نلثاح اسثمااي
است» (قونويد  .)213 :1971دربارة اسماي خداونثد متعثال نیثز همثین گونث اسثتد زاثرا
اسماي الهي تجلي و ظهوري از ناحیة ذات الهي است و حقیقتي وجودي نزد خداوند دارنثد.
امام خمیيي نیز در اان باره مينواسد« :اسماي خداوند جدا و ميخل از ذات نیستد بث ااثن
معيي د اسماي الهي تجلي و ظهور حقیقت خداوند اسثت بثدون تجثافي از مقثام و مرتبثة
حقیقت ذات» (خمیييد  .)91 :1972بيابراان تيادح اسما امري اتفاقي و تصادفي نیستد بللث
ب حقیقت در هستي رخ داده است.
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.5
همنشیيي اسما در قرآن درام در ساختارهااي شلل گرفت استد مانيد:
 .1اسم مردثب :عالم الغجب و الشّهاده ،ذوالزالل و االُيرام (الثرحمن)72 :؛ غيافر اليذ ب و
قابل التوب (غافر)9 :؛ و ...؛
 .2ب صورت اسمي و با واو عطف :هادياً و صجراً (فرقان)91 :؛ اليزد ين دون اهلل ولجياً و
ال صجراً (نساء)129 :؛ و ...؛
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 .9ب صورت فعلي و با واو عطف :يحج و يمجت (اون )11 :؛ يبسط و يقبض (بقثره)211 :؛
أضحك و أبك (نجم)19 :؛ أغن و أقن (نجم)12 :؛ و ...؛
 .1همنشیيي دوگان  :غفور رحجم (مائده)93 :؛ غن حمجيد (تغثابن)1 :؛ عوييو حكيجم
(بقره)210 :؛ حمجد زجد (هود)79 :؛ و ...؛
 .1همنشیيي چيدگان  :الغفور اليودود (بثروج)11:؛ ذوالعير المزجيد (بثروج)11 :؛ فعّيال
لمايريد (بروج)11 :؛ الخالق الباري المصيور (حشثر)21 :؛ و المليك القيدوس السّيالم الميؤ ن
المهجمن (حشر.)21 :
بر اساس شمار انجامشده در مجمو آاات قرآن درام  11مورد از هثمنشثیيي اسثماي
الهي ب شلل دوگان و پيج مورد ب شلل چيدگان است دث در ااثن ذاثل بث مفهثومشياسثي
تربیتي برخي از آنها پرداخت ميشود.

 6.1بررسی همنشینی دوگانة غفور رحیم در قرآن
دو واژة غفور و رحیم در  71مو از قرآن ب صورت «غفور رحثیم» و در اثك مو ث بثا
جاب جااي ب صورت «رحیم غفور» (سبا )2 :همنشین شدهاند .گفتيي است د نام غفور شثش
مرتب با حلیمد چهار مرتب با عفوّد س مرتبث بثا شثلورد دو مرتبث بثا عزاثزد اثك مرتبث بثا
ذوالرحم د اك مرتب با ربّد و اك مرتب با ودود آمده و نام رحیم بثا احتسثاب بسثمل 113
مرتب با رحمند سیزده مرتب با عزازد ن مرتب با توّابد هفت مرتب با رئثوفد اثك مرتبث بثا
ربّد اك مرتب با برّد و اك مرتب نیثز بثا ذوالرحمث آمثده و همثة ااثنهثا مثژده و نواثدي
امیدبخش براي گياهداران است.
واژة غفور در اصل ب معيي پوشش و ستر است (جثوهريد  :1971ج 2د  )770و از ااثن
ماده است «غَفَر الثوب» اعيي درز و شلاف پارچ پوشیده شثد .بث پثرز و دثرك لبثاس نیثز
«الغفر»گوايد (ابن ميظورد  :1111ج 1د  .)21غفران و مغفره اعيي بيده را از عذاب و عقوبثت
مصون داشتن مانيد« :وَ سارِعُوا إِلى َغْفِرَةٍ ِنْ رَبِّكم ( »...آل عمران .)199 :استغفار اعيي طلثب
غفران با زبان و عمل مانيثد ...« :فَاسْتَغْفَروا لِيذ وبِهِمْ ( »...آل عمثران( )191 :راغثب اصثفهانيد
 .)103 :1112ساختار واژة غفور صثفت مشثبه اسثت دث بثر اسثتمرار مغفثرت از جانثب
خداوند متعال داللت داردد اعيي او آمرزندهاي است د همثواره گياهثان را پيهثان مثيدارد و
بيدگان عاصي را رسوا نميديدد مؤاخذه نميديد و از شدت فضل و بخشش حتي گياهثان را
از خاطر فرشتگان ناظر محو ميفرمااد (ابن عربيد .)22 :1929
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واژة رحیم از اصل «رَحِم» است د ب مشیم و رحم زن اطال ميشود .رحثم داللثت بثر
دلسوزي و مهرباني دارد .مشیم را رَحِم گوايد؛ زارا فرزند داخل آن مورد رحمثت و مهربثاني
قرار ميگیرد .تو یحات بیشتر پیرامون واژة رحیم ذال «الرّحمن الرّحجم» خواهد آمد.
از میان اسماي الهي دو واژة «غفور رحیم» بیشتران همنشیيي را ب خود اختصثاص داده
د از رحمت و نعمت غیرمتياهي خداوند ب انسانها نشان دارد .هيگامي دث انسثان خطثااي
مرتلب ميشودد طبیعتاً در روح و جان او اثري سوء دارد؛ زارا خاصیت گيثاه آن اسثت دث
حاالت روحاني و عرفاني را از انسان سلب ميديدد اما توبة دامل و خثالص (توبثة نصثوح)
آثار و رسوبات گياه را از روح و جان انسان ميشواد و دمتران اثري از آن در زواااي قلثب
و جان انسان باقي نميگذارد (امیند  :1911ج 2د .)17
غفور انسان را از رذاال و زشتيها دور و گياه بيده را پثاك مثيديثد و رحثیم آنثان را
مشمول رحمت خاص خود درده و آنان را ب مراتثب عالیثة دمثال وجثودي مثيرسثاند.
خاصیت اسم «رحیم» تلامل و ارتقاي وجثودي بيثدگان اسثت .چيثاندث مالصثدرا بیثان
ميديد« :رحیم جبران نقااص وجودي و اعطاي دمال و افا ة فضائل ب انسان مثيباشثد»
(مالصدراد  :1911ج 1د .)907
از حلمتهاي همنشثیيي دو واژة «غفثور رحثیم» تلامثل امتثدادي ااثن دو اسثم اعيثي
رحیمیت خداوند در امتداد غفورات اوست؛ آن گون د غفور سثبب توقثف و پثاك شثدن
گياه و رحیم سبب تلامل و دسب توفیق است .غفور موان را برميدارد و رحیم ب رسثتن و
فالح ميرساند .در قرآن درام در  71مورد واژة غفور بر رحیم مقدم شدهد امثا فقث در اثك
مورد واژة رحیم بر غفور مقدم آمده است .چیيش «غفثور رحثیم» بث ااثن معيثي اسثت دث
رحمت اعيي افا ة نعمت از ناحیة خداوند موقوف بر اان است د موانث برطثرف شثود و
برطرف دردن موان عین مغفرت است (طباطباايد  :1117ج 1د  )12و تا غفران الهثي تجلثي
و نمود نليد و بيده مشمول مغفرت الهي نشود نميتواند ب رحمت خاص خداوند نائل شود.
آااتي د با دو واژة «غفور رحیم» پااان اافت اند غالباً ناظر ب عمللرد انسانهثا هسثتيد.
در اان آاات معموالً ب خطا و گياهي د از انسان سر زده و مستوجب ذدر صثفت «غفثور
رحیم» است اشاره شده؛ اعيي انسان بااد ابتدا بخشیده شودد سپ رحمت الهي را دراافت
ديد .اما در چیيش «رحیم غفور» در دومین آاة سورة سثبأ «يَعْلَمُ ا يَلِيُُ فِي الْيأَرْوِ وَ يا
يَخْرجُ ِنْها وَ ا يَنْوِل ِنَ السَّماءِ وَ ا يَعْرجُ فجها وَ هُوَ الرَّحجمُ الْغَفيور» از همثان ابتثدا اسثاس
توج ب لطف و رحمت الهي است؛ زارا نزول بردات و مواهب آسثماني مولثود رحمثت
است .همچيین سوره با حمد و شلر الهي آغاز شده «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي لَهُ ا فِ السَّيماواتِ وَ
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ا فِ الْأَرْوِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِ الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكجمُ الْخَبجر» (سبأ)1 :د پ تجلي و بثروز اسثم
«رحیم» و مقدم شدن آن بر «غفور» شااست تر است (حسیيي همدانيد  :1101ج 19د .)122
در تبیین ارتباط دو واژة «غفور رحیم» با پیشیية متن آا چيد آا را گزايش و ارتبثاط آن را
با متن آا بررسي ميديیم:
ادب برخورد با اان دو اسم اان است د اان دو ب ظاهر از اسماي جمالي خداوندند دث
در تمام آاات اان صفت جمالي ظهور اافت اند و انسان را امیثدوار بث رحمثت و دثرم الهثي
ميدييدد زارا خداوند رحمت خواش بر بيدگان را بر خود واجب درده است «َُ ...تَيبَ عَليى
َفْسِهِ الرَّحْمَۀَ( »...انعام .)12 :در همة آااتي د با اان دو صفت پااثان اافتث غفثران و رحمثت
بیلران الهي وجود دارد .براي نمون صفت غفور رحیم در احلام فقهي چون تجواز و اجثازه
از ادل محرمات ب هيگام ا طرار (بقره )179 :نمودي از غفران و رحمت الهثي را در بثردارد
و ب بیان اان نلت ميپردازد د خداوند از خطااي د انسانها باال ثطرار مرتلثب شثدهانثد
ميگذرد و از آنها نقصان گياه را برطرف مثيديثد (طباطبثاايد  :1117ج 1د  .)121گونث اي
داگر از تحقق اان صفت جمالي دربارة دساني است د بثراي شثردت در جيثگ عثذر
مالي و اا جاني دارند (توب  )31 :و خداوند آنها را ب غفران و رحمت خود وعثده داده
است (همثان :ج 3د  .)911بثروز ااثن دو صثفت در بازداشثتن نفث از دثردار ناپسثيد
(اوسف )19 :نشاندهيدة اان است د خداوند با غفارات خثود معااثب و نثواقص نفث را
ميپوشاند و با رحمتش جبران نقصان بيدگي را ميديد (همان :ج 11د .)137
در نظام تربیتي اسالم نیز الي از سفارشات قرآني متخلق شدن بث صثفت غفوراثت و
رحیمیت است .خداوند در آاات متعددي بيدگان را ب تخلثق بث ااثن هثر دو واداشثت و
ميفرمااد ...« :وَ إِنْ تَعْفوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروا فَيِِنَّ اللَّيهَ غَفيورَ رَحيجمَ» (تغثابن )11 :و « ...وَ
لْجَعْفوا وَ لْجَصْفَحُوا أَ ال تحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكمْ وَ اللَّيهُ غَفيورَ رَحيجمَ» (نثور)22 :د دث در ااثن
صورت بيدگان از خطاهاي همداگر در ميگذرند و نسبت بث جبثران نقثااص هثمداگثر
تال ميدييد و سعي در رف نقااص وجودي شثخص خثاطي مثيدييثد .برآايثد سثخن
ااند «غفور رحیم» تيادح دو اسم جمالي خداوند است د بیشتثران تلثرار را در قثرآن
داشت و اان حادي از آن است د نظام هستي بر غفورات و رحیمیت بيا شده استد اعيثي
بخشش گياهان و رساندن بشر ب فالح و دمال .خداوند در اان تجلي ن فق غفثور اسثت
و گياهان را ميپوشاند د در امتداد غفورات خثود رحثیم نیثز هسثت؛ زاثرا گيثاه باعث
سقوط بيده ميشود و خداوند با اسم رحیم خود بيده را از پرتگاه سقوط از بيدگي بث اوج
رستگاري و فالح ميرساند.
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 5.1بررسی همنشینی دو واژة غنی و حمید در قرآن
دو واژة «غيي» و «حمیثد» در ده مو ث از قثرآن دثرام در تردیثب دوگانثة «غيثي حمیثد»
همنشین شدهاند .شااان توج است د واژة غيي اك مرتب با حلیمد اك مرتب با ذوالرحمث د
و اك مرتب نیز با درام آمده و نیز اسم حمید س مرتب با عزازد اثك مرتبث بثا مجیثدد اثك
مرتب با حلیمد و اك مرتب نیز با ولي همراه شده است.
واژة غيي ب معياي بينیازي مطلق و مخصوص ذات خداونثد اسثتد زاثرا او محتثاج
دسي نیست و هم محتاج اوايد (ابن ميظورد  :1111ج 11د  .)191ب دفاات و بسثيدگي و
نیاز دم هم غيي گفت ميشود .غيا مقابل فقر و حاجت است و بسيدگي و دفاات و را ي
بودن از مصاداق آن است (مصطفويد  :1910ج 7د  .)271معيي داگر غيي اقامثت گزاثدن
است .مانيد« :غن القوم ف دارهم» اعيي اقامت گزادندد گواي ب اان ملثان بسثيده دردنثد
(ابن ميظورد  :1111ج 11د  )193و ب مغاني ميازل گوايد (ابن فثارسد  :1931ج 1د .)937
براي مثال آاة  12سورة هود ب اان معيا اشاره دارد؛ «َُأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فجها ( »...هود )12 :اعيثي
«لم يقجموا فجها» (ابن ميظورد  :1111ج 11د  .)193از اان رو ب ملان اقامثت انسثان اطثال
ميشود؛ زارا حاجت و فقر انسان را ميپوشثاند «و انسثان را از نیثاز بث داگثران بثينیثاز
ميديد» (مصطفويد  :1910ج 7د .)271
ابن عربي در تو یح اان واژه ميگواد« :غيي از اسثماي حسثياي پروردگثار بث معيثاي
چيان بينیازي است د همانيد وجود نداردد هم ب او محتاجاندد و در اان معيي بثا اسثم
صمد همانيد است» (ابن عربيد .)172 :1929
غياي الهي غياي ذاتي است د ب علثتد اسثبابد آالتد و ادوات نیثازي نثدارد .غيثا در
مقابل فقر است و فقر و احتیاج از لوازم ممليات است و هر مملنالوجودي محتثاج و فقیثر
استد ولي ذات واجبالوجود غيي مطلق است (طباطباايد .)990 :1973
اما واژة حمید برگرفت از حمد و نقیض ذم استد محمثود و محمثد اعيثي دسثي دث
خوبيهااش زااد باشد (جوهريد  :1971ج 1د  .)119محمثود اعيثي سثتااششثدهد مانيثد
«حماداك أن تفعل ُذا» اعيي اگر آن دار را انجام دهي عاقبتثت محمثود و پسثيداده اسثت
(راغبد .)211 :1112
واژة غيي ب مفهوم تجلي اسماي جاللی و واژة حمیثد از تجلیثات جمثالي خداونثدي
است (داياني ابراهیميد  .)21 :1971همنشیيي دو اسم «غيي حمید»د د ب ظاهر از اسثماي
متضاد خداوندندد حادي از اان است د خداوند جام تمام دمثاالت از صثفات جثالل و
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جمال است .همنشیيي دو اسم جالل و جمال بیانگر اان است د صفات جاللیثة خداونثد
مان فیو ات جمالیة او نیست؛ اما در عثین جثاللد جمثال او مشثهود و در عثین جمثال
جاللش نیز نمااان است .بيابراان در قرآن درام صفت جاللي غيي همواره با اثك صثفت
جمالي همراه شده مانيد« :غيي ذو الرحمث »د «غيثي حلثیم»د و «غيثي دثرام» .اگثر صثفت
جاللي «غيي» پوشش جمالي نمياافت و فق تجلي خداوند ب «غيي» مثيبثود خلقثت و
آفرايش نیست و نابود ميشدد زارا خداوند متعال غييٌ عن العالمین است و نیازي بث ااثن
هستي ندارد.
همچيین همنشیيي دو اسم «غيي حمید» بیانگر اان نلت است دث هثر چيثد تصثرفات و
شئونات خداوند هم جمیل و ناف و سزاوار تحمید و تمجید استد امثا او مسثتغيي از ااثن
تصرفات است و نیازي ب آن ندارد و خداوند جز آنچ ناف است انجثام نمثيدهثد و نفث
آنچ انجام ميدهد عااد بيدگانش ميشود نث خثود (طباطبثاايد  :1117ج 11د  .)102از
داگر علل همنشیيي غيي حمید اان است د خداوند متعال بينیازي است دث همث محتثاج
اوايد د در عین بينیازي ستودني استد زارا غيا و بثينیثازيا باعث ظلثم و تجثاوز بث
بيدگانش نميشودد پ در غيااش هیچ نلوهیدهاي راه ندارد .هثمچيثین بیثان شثده دث « :از
سواي داگر غيي وقتي قابل ستااش است د بخشيده و جواد باشد و خداوند بثينیثازي اسثت
د ميعم و بخشيده استد بدان دلیلد حمید هم ميباشثد» (زمخشثريد  :1107ج 9د  )101و
مانيد اغيیا بخل نميورزد پ سزاوار حمد است (شعرانيد  :1931ج 2د .)291
در چیيش غيي حمید بااد گفت د  :ابتدا خداوند با صفت جاللیة غيي تجلي نمود؛ بث
اان مفهوم د غياي ذاتي و مطلق مخصثوص بث ذات ازلثي و ابثدي اوسثتد زاثرا هثیچ
احتیاجي در ساحت ربوبي او راه ندارد «يا أَيُّهَا النَّاسُ أَ ْتمُ الْفقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّيهُ هُيوَ الْغَنِي ُّ
الْحَمجد» (فاطر )11 :و ب اان ميظور غيي را بر حمید مقدم نمود تا جلثوهاي از جلثوههثاي
عظمت و بزرگي خود را ب بيدگان بيماااند و فقر و احتیاج آنان را ب خود متذدر شود تا ب
غیر خدا نیاز نبرند .سپ صفت حمید را بیان درد ب اان مفهوم د حمثدها و سثتااشهثا
مخصوص ذات واجب متعالي است د بينیاز است و با غياي ذاتي د دارد ب هر صاحب
دمالي دمال بخشیده و ب هر صاحب جمالي جمال عيااثت فرمثوده اسثت« .پث مبثادي
حمدها و ثياها د دمال و جمال است از خداست و ب او بازميگرددد زارا او «هُوَ الْيأَوَّل وَ
الْآخِر وَ الظَّاهِر وَ الْباطِن ( »...حداد )9 :است (خمیييد  )129 :1912و آااتي د بثا دو واژة
«غيي حمید» خاتم اافت معموالً ناظر بر وحدانیت و ماللیت علياالطال خداوند متعال و
غياي ذاتي او در مقابل فقر ذاتي بيدگان است.
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ادب برخورد با اان دو اسم اان است د غيي عظمت و بثينیثازي و صثفت جثالل
الهي را تداعي ميديد و اسم حمید صفت جمالي الهي است د سرشار از لطثف و امیثد
و رحمت است .اسم غيي براي دافران و انسانهاي رشدنیافت تجلي جاللثي دارد؛ زاثرا
ااشان از خضو در مقابل خداوند ابا دارنثد و شثلرگزار نعمثات و الطثاف او نیسثتيد.
خداوند نیز با تجلي اسم غيي بينیثازي از شثلر و سثپاس و اامثان آنهثا را گثو زد
ميديد و در چيدان آا ميفرمااد اگر دفر بورزاثد ثرري بث او نمثيرسثانیدد چثون
ماللیت آسمانها و زمین از اوست و شما ذرهاي از اان وجود هستید و هم چیثز از آن
خداوند است و خداوند هیچ نیازي ب اامثان شثما نثدارد و هثیچ زاثاني از دفثر شثما
نميبیيد (زمخشريد  :1107ج 1د  )171د اان مفهوم در چيدان آا د بثا غيثي حمیثد
پااان اافت آمده است (نساء191 :؛ ابراهیم2 :؛ لقمثان12 :د 21؛ حداثد21 :؛ ممتحيث 1 :؛
تغابن .)11 :ظاهر بعضي از آاات بیانگر اان مطلب است دث غيثي تجلثي جمثالي داردد
زارا سیا آاات مربوط ب صالحان و نیلان است و ااشان نیاز خود را ب درگاه خداونثد
بينیاز ميبرند و فقر مطلق خود را ب غياي بیلران او پیوند ميدهيدد پ غياي الهي در
پوشش رحمت تجلي مياابد .سورة حج در بیان اان مطلب است دث خثداي تعثالي جثز
آنچ ب ميفعت بيدگان است انجام نميدهد و اان نف عااد خود نميشثود (حثج11 :؛
طباطباايد  :1117ج 11د  .)102خداوند در سورة فاطر آاة  11فقر بيثدگان را بث غيثاي
الهي پیوند داده و ميفرمااد مالك در غياي خدا از خلق و فقثر خلثق بث خداونثد ااثن
است د خدا خالق و مدّبر امور ااشان است .در اان دو آا غيي پوشش جمالي اافتث و
ب اان معيي است د خداوندي د بينیاز مطلق است افعثالش پسثيداده و نیلثو اسثت
(همان :ج 17د .)17
برآايد نگاه تربیتي قرآن ب اان دو اسم حادي از آن است د انسثاني دث متخلثق بث
اان دو صفت شود بينیازي مادي و ظاهري او را ب طغیان وانميدارد و از بخشثش بث
داگران دراغ نميديد و خود را در مقابل خداوند غيي با لذات فقیر مطلق ميدانثد« .ييا
أَيُّهَا النَّاسُ أَ ْتمُ الْفقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِ ُّ الْحَمجد» (فاطر .)11 :در نظام تربیتثي «غيثي
حمید» هیچ انساني نبااد ب ماللیت اعتباري و ظاهري خود بر اشیا و اموال اعتماد ديثد؛
زارا غياي واقعي و ماللیت حقیقي از آن خداست؛ با اان حال انسان رشثداافت دث بث
غياي ظاهري رسیده و ب اعتباري از اعتباراات دنیا دست اافت است اان غيا را با صفت
حمید توأم ميديد و با خلق نیلو و پسثيداده و بثدون هثیچ بخثل و خسثتي و ظلثم و
ستمي با داگران برخورد ميديد.
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 9.1بررسی همنشینی دو واژة الرّحمن و الرّحیم در قرآن
از تردیب دوگانة «الرّحمن الرّحیم»د بدون احتساب بسمل د در پيج مو از قرآن دثرام اثاد
شده است .شااان توج است د واژة «رحمن» اك مرتب با واژة «مستعان» (انبیا )112 :و نیثز
واژة «رحیم» با احتساب بسمل  113مرتب با رحمند سیزده مرتب با عزازد ن مرتب بثا تثوّابد
هفت مرتب با رئوفد اك مرتب با ربّد و اك مرتب با برّ آمده است.
پیش از اان ب اصل معياي لغوي واژة رحم اشاره شد .در اان مقام شااست است تفثاوت
معيااي دو واژة «الرّحمن الثرّحیم» بررسثي شثود« :الثرّحمن الثرّحیم» دو صثفت از صثفات
ربوبیت و خصوصیات ذات الهي است د هر دو از مثادة رحمثت اشثتقا اافتث انثد؛ دلمثة
«رحمن» صیغة مبالغ است د بر دثرت و بسیاري رحمت داللت مثيديثد و دلمثة «رحثیم»
بر وزن فعیل صفت مشبه است د ثبات و بقا و دوام را ميرساند؛ پ رحمن اعيثي «دثیثر
الرّحم » و رحیم اعيي «دائم الرّحم » (طباطباايد  .)171 :1973امام صثاد ( ) نیثز در بیثاني
معياي «الرحمن الرحیم» را اانگون تبیین درده د « :الرَّّحمن إسْمَ خاصَ لِصِّفَۀ عا َّيۀ واليرَّحجمُ
إسّمَ عامَ لِصِفَۀٍ خاصَّۀ» (طبرسيد  :1972ج 1د  .)31اعيي اسم رحمن خاص خداوند اسثت و
داگران را رحمن نگوايد و اان صفتي عام است؛ زارا فیض وجود او و اشعة نور حقیقثت او
ب هم جا رسیده و هم از خوان نعمت وي برخوردار شده و از رحمثت واسثعة او فثیض
ميبرندد اما رحیم اسم عام است و غیر خدا را نیز رحیم ميخوانيد .از دادگاه امثام خمیيثي (ره)
رحمت رحمانیة خداوند مقام بس وجود است د حادي از رحمت فراگیر و گسثتردة الهثي
است .گسترة رحمت الهی ب گون اي است د همثة مخلوقثات و موجثودات در گسثتردگي
وسعة آن قرار دارند و هیچ مخلوقي را بينصیب از راه رشد و تلامثل مخصثوص بث خثود
رها نلرده است (خمیييد  .)21 :1971ابن عربثي نیثز چيثین رحمتثي را «رحمثت امتيثاني»
ميخواند؛ رحمت امتياني رحمتي ذاتي است د هم چیز را بدون استثياء در برميگیثرد و بثر
هم چیز گستر دارد« :وَ رَحْمَت وَسِعَتْ ُلَّ شَ ْءٍ» (اعثراف )111 :و «رَبَّنا وَسِعْتَ ُيلَّ شَي ْءٍ
رَحْمَۀً وَ عِلْما» (غافر( )7 :اازوتسود .)192 :1972
اما رحمت رحیمی مقام بس دمال وجود است دث هثر چیثزي را بث دمثال معيثوي و
هداات باطيي خود ميرساند .در روز جزا فق رحمت رحیمة خداوند ظهثور دارد و شثامل
حال بيدگاني ميشود د شراا آن را احراز دردهاند .بيابراان در دعا آمثده «يا رحمن اليدّ جا و
رحجم االخرة» (خمیييد  )121 :1971و ابن عربي اان رحمت را «رحمت وجوب» مثينامثد:
«فَسَأَُْتبُها لِلَّذينَ يَتَّقون» (اعراف111 :؛ ابن عربيد .)71 :1929
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همنشیيي اان دو اسم از نو امتدادي است .ب اان مفهوم د تلامل اك اسثم در گثرو
قرار گرفتن در ديار اسمي داگر از اسامي پروردگار است؛ زارا «رحمن» حادي از رحمثت
فراگیر و گسترده و استعدادهاي بالقوهاي است د پروردگثار بث همگثان عطثا فرمثوده و
«رحیم» حادي از ب دمال رساندن اان استعدادهاي الهثي و واثژة انسثانهثااي اسثت دث
رحمت رحیمیة خداوند را دراافت دردهاند .از ميظر داگر «رحمثن» اسثم ظثاهر خداونثد
استد زارا در تمام هستي مشهود است و همة هستي از جماد و غیرجمثاد را در برگرفتث
است و چیزي نیست مگر ااند ب دراافت اان رحمت نائل آمده باشد «وَ رَحْمَت وَسِيعَتْ
ُلَّ شَ ْءٍ» (اعراف )111 :و «رحیم» اسم باطن خداوند است د فق مختص دساني اسثت
د با رحمت رحمانیة خداوند همراه شده و شااستة دراافت رحیمیت خداوند مثيشثوند.
چگونگي چیيش اان دو اسم نیز درخور توج است .خرمشاهي در توجیث تقثدم و تثأخر
دو واژة «الرّحمن الرّحیم» نلاتي را بیان درده د عبارتاند از:
 .1اسم «رحمن» مختص ب خداوند و با «اهلل» مشثترك اسثت و در قثرآن نیثز آمثده
است« :وَ قالوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحا َه( »...بقره)111 :د «وَ قالوا اتَّخَذَ الرَّحْمن وَلَيدا» (مثرام:
)22د «قلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّيا يا تَيدْعُوا فَلَيهُ الْأَسْماءُالْحُسْينى» (اسثراء)110 :
(خرمشاهيد  :1977ج 1د  .)1032بيابراان رحمن اسم خاص خداوند و مختص ب ذات
اوست و رحیم وصف رحمن است .از اانجا تقدم واژة «رحمن» بر «رحیم» الزم ميآاد
(طوسيد  :1103ج 1د )23-22؛
 .2داگر ااند «رحمن» بیانگر رحمثت عمثومي و رحثیم گواثاي رحمثت خصوصثي
خداوند متعال است (خرمشاهيد  :1977ج 1د .)1033
همچيین امام خمیيي در بیان تقدم واژة رحمن بر رحیم مينواسد« :وجود رحمت اسثت
حتي آن وجودي د ب موجودات شرار هثم اعطثا شثده بثاز هثم رحمثت اسثتد رحمثت
واسع اي است د همة موجودات زار پوشش آن است اعيي همة موجودات در زار پوشثش
رحمتاندد خودشان رحمتاند  ...اهلل د جام همة دماالت است ب مرتبة ظهورد رحمثن و
رحیمش را ذدر فرموده است از باب ااند رحمت است و رحمانیت اسثت و رحیمیثتد و
اوصاف غضب و انتقام اانها تبعي است و آند بالذات است ااثن دو صثفت اسثت» .ولثي
رحمت رحیمي رحمتي خاص است د فق در قبال قابلیتها افا ميشثود «چثون اسثم
شراف رحمن را در بین اسمهاي محیطث مزاثد اختصثاص اسثت و چثون رحمثن ظهثور
رحمت و مرتبة بس مطلق استد مقدم شده بر رحیم د بث افثق بطثون نزداثكتثر اسثت»
(خمیييد .)17 :1921
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ادب برخورد با اان دو اسم اان است د چون هر دو اسم نمودي از رحمثت گسثترده و
لطف دائم و بيزوال خداوندي بر هستي و موجودات داردد بيثدگان را امیثدوار بث رحمثت
بيدراغ خداوند ميديدد هر دو اسم از اسماي جمالي الهياند د در تمام آااتد دث بث ااثن
دو اسم خاتم مياابثدد ظهثور دارد .در جثااي ااثن تجلثي جمثالي در ماللیثت و ربوبیثت
جهانیان ظهور دارد (حمد2 :؛ بقره)119 :؛ اعيي تدبیر هستي بر اساس رحمت الهثي اسثت و
نیز امور جهان را مدّبري «رحمن رحیم» بث عهثده دارد و پااث راثزي هسثتي بثر اسثاس دو
صفت «رحمن رحیم» است (طباطباايد  :1117ج 1د  .)191بيابراان افزون بثر ااثندث تثدبیر
امور ب دست خداوندي است د رحمن رحیم است و تدبیر او هم بر اساس رحمت اسثتد
برنام اي د براي سعادت بشر فرستاده از مقثام رحمانیثت و رحیمیثت نثازل فرمثوده اسثت
(فصلت)2 :؛ اعيي تيزال قرآن مااة اصالح دنیاي مثردم اسثتد هثمچيثان دث مااثة اصثالح
آخرتشان است (طباطبااي :1117 :ج 17د .)111

 5.1بررسی همنشینی دوگانة غفور حلیم در قرآن
اان دو واژه در چهار آا از قرآن درام ب صورت دوگانة «غفثور حلثیم» و در دو مو ث بثا
جاب جااي ب صورت «حلیم غفور» آمده است .پیشتر ب معياي واژة «غفور» اشثاره شثدد امثا
واژة حلیم در اصل ب معياي ترك عجل د خالف سبكسري و دمخثردي اسثتد دث نثوعي
نرمي و بردباري در مفهوم آن نهفت است (جثوهريد  :1971ج 1د  .)1309مصثطفوي بثر آن
است د اصل مادة حلم ديترل نف و طب از هیجان خشم و غضب و احساسثات و دسثت
اافتن ب آرامش و طمأنیي و صبر است در برابر آنچ طب از آن در سثختي اسثت و وجثوه
بعدي حلم با اان معيا ارتباط دارد (مصطفويد  :1910ج 2د .)279
بيابراان واژة حلم ب معيي آرامش و توازن عقلي و تسل بر نفث و اسثتقامت رأي اسثت
د اان حالت در مقابل واژة «جهل» ب معيي طبث زودرنثج و هوسثياكد دث قثدرت بثر مهثار
احساسات و عواطف نداردد است .حلیم طبیعتي است د ميتوانثد اشثتعال و انفجثار جهثل را
فرو نشاند .حلیم دسي است د ميداند چگون بر احساسات و عواطف خثود غلبث ديثد و بثر
هواها و هوسهاي خود پیروز شود (اازوتسثود  .)211 :1972حلثیم صثفت دسثي اسثت دث
داگران را اداره ميديد و بر آنان تسل داردد ن صفت دسي دث تحثت اداره و سثلطة داگثران
است (همان.)217 :
همنشیيي دو واژة «غفور حلیم» حادي از نهاات رأفت و رحمت واسعة الهي بثر بيثدگان
اوست .غفور اشاره ب دمال خداونثد و رحمثت بثيميتهثاي او دارد .پروردگثار بثا لطثف و
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رحمت خود گياهان بيدها را ميپوشاندد لغثز هثاي او را مخفثي مثيديثدد دسثي را بثر
گياهان وي آگاه نميديدد و بر عقوبت دساني د نافرماني او را دردهاند شتاب نمثيديثد .نثام
غفور دربردارندة بخشش از گياهاني است د هيوز بيده را احاط نلرده و ذاتثي و عثادت او
نگرداده و توب بر آن واق شده است و خداوند متعال بث لطثف و دثرم بثيدثران خثود در
عذاب آنها شتاب نميديد و عقاب آنها را ب تأخیر مياندازد و اان نهاات لطف اوست دث
در اان دنیا معاقب نبوده و اگر هم عقوبت ديد عقاب ب مثل ميديدَ « :نْ جياءَ بِالْحَسَينَۀِ فَلَيهُ
عَشْر أَ ْثالِها وَ َنْ جاءَ بِالسَّجِّئَۀِ فَال يُزْوى إِالَّ ِثْلَها وَ هُمْ ال يُظْلَمُيونَ» (انعثام .)110 :ااثنچيثین
مواجه ايد د از سوي خدا صورت ميپذاردد ب خاطر حلثیم بثودن خداسثت .ااثن سثبك
مواجه از سوي خداوند در تربیت فردي و اجتماعي بيده مؤثر و سازنده است.
پ همنشیيي غفور با حلیم تجلي ستارالعیوب بثودن خداونثد اسثت .بيثدگان بثا همثة
معاصي و نافرمانيهااشان هیچگاه از جانب خداوند رسوا نشدهاند و خداوند با اندك نثدامت
و پشیماني از گياهان عظیم آنان درميگذرد .ستارات خداوند در صفت حلم او بیشتر تجلي
و نمود داردد زارا حلم و شلیبااي او مان مجازات و مؤاخذة بيدگان عاصي ميشود« .غفثور
حلیم» رحمت در رحمت استد گواي د خداوند اصالً قصد عذاب بيدها را ندارد.
دو اسم «غفور حلیم» از اسماي جمالي خداوند استد اما ابتثدا غفثور آمثده تثا رحمثت
امتياني و بيميتهاي الهي را بر بيده برساندد سپ با ذدر حلیم تأدید بر اان رحمت دثرده دث
اگر عفو و بخشش را شامل حال بيدة خود درد از روي ناتواني و عدم قدرت نیسثتد بللث
حلم او باع عدم تعجیل در عذاب است .اعيي آنچيان نافرماني و گياه بيده شداد بوده دث
خداوند چون قصد عذاب بيده را نداشثت ابتثدا صثفت حلثیم را ذدثر دثرده سثپ بيثده را
مشمول غفران و بخشش خود درده است.
ادب برخورد با اان دو اسمد د از اسماي جمالي الهي استد چيثین اقتضثا مثيديثد دث
انسان اان دو جيب اعيي لطف و رحمثت را در سثیرة تربیتثي خثود در نظثر بگیثرد و بثدان
پايبيد باشد و چيین بیيداشد د وقتي خداوند با صفت جمالي غفثور حلثیم از عمثل بيثده
ميگذرد و نسبت ب مؤاخذة او حلم ميورزدد او هم اان دو وصف را نصبالعین خود قثرار
دهد و از اهل حلم باشد.
بر اساس نظام تربیتي قرآن وقتي شخصي متخلق ب ااثن دو صثفت شثد حلثم و غفثران
خداوندي را در همة امور سرلوحة خود قرار ميدهدد زارا تخلق ب ااثن دو صثفت جمثالي
باع رشد و تعالي وجودي انسان ميشود .ب گون اي د در برخثورد بثا رفتارهثاي ناپسثيد
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داگران با متانتد وقارد و آرامش رفتار ميديد و با وجود ااندث قثدرت بثر انتقثام و شثدت
عمل داردد از حق خود چشمپوشي ميديد و توازن و آرامش خود را از دست نميدهد.

 1.1بررسی همنشینی دوگانة حیّ قیّوم در قرآن
دو واژة «حيّ قیّوم» در س آا از قرآن همنشین شده است (بقره211 :؛ آل عمران .)2 :حيّ
ب معياي زنده و جم آن أحیا است (جوهريد  :1971ج 1د « .)2929حیات و حیوان» هثر
دو مقابل مماتاند؛ از ااثن رو بثاران را «حثيّ» گوايثدد زاثرا حیثات زمثین بث آن اسثت
(ابن فارس :1931 :ج 2د  )122و ب شتر «محي و محیی » گوايد؛ زاثرا همیشث داراي فرزنثد
است (همان )129 :و گیاه تازه و نورس را نیثز «حثيّ» گوايثد (ابثن ميظثورد  :1111ج 1د
 .)212مصطفوي در شرح اان واژه مينواسد« :حق حیات آن است د آمیخت با سسثتي و
هالدت نباشد و حیات اصلي و ذاتي و ابدي ااثن حیثات اسثت دث مخصثوص خداونثد
متعال بودهد و بقیة مراتب حیات از او و ب سوي اوسثت» (مصثطفويد  :1910ج 2د .)992
اما اصل معياي واژة «قوم» برخاستن است «قَوَمَ قابل قَعَد وقعود (نشسثتن)» و قثائم اعيثي
ب پاخاست و «القَوَ َۀ» اعيي اك بار برخاستن (جوهريد  :1971ج 1د  .)2011معيثي «قَثوَم»
تصمیم و اراده ب داري داشتن است؛ مانيد «قام بأ رُيذا» اعيثي دثار را بث عهثده گرفثت
(ابن فارسد  :1931ج 1د  )11و واژة قیّوم صیغة مبالغة آن است د داللت بثر دثثرت دارد
و ب معيي دائم بالزوالد پاادارد بدون ابتدا (الذي البدءل )د حافند و دهيدة لوازم زنثدگي و
مدّبر امور بيدگان است (شعرانيد  :1912ج 2د  .)912قیّوم و پاايدة واقعي دسي اسثت دث
از طرفي پاايدگي او بالذات است و از سواي داگر همة ماسثوياهلل در قیثام و برپثااي بث
ذات و لوازم او همچون قدرتد اقتدارد و حیات نیازميدند (امیند بيتا.)922 :
عالم طباطبااي در تو یح «قیّوم» قیومیت خدا را اانگون تبیین درده دث « :قیثام بثر هثر
چیز ب معياي درست دردن و حفن و تدبیر و مراقبت بر آن است و همة اان معثاني از قیثام
استفاده ميشود؛ چون قیام ب معياي ااستادن است و عادتاً بین ااستادن و مسل شدن بر دثار
مالزم هست .قیام خدا خالص است ن قیام آمیخت با عف و سسثتيد و غیرخثدا بث جثز
اان راه ندارد د بااد ب اذن او و ب وسیلة او قائم باشد» (طباطباايد  :1117ج 2د .)990
حيّ قیّوم ب صفات جمال و جالل خداوندي اشاره دارد .حيّد د نشان از حیاتبخشثي
و اعطاي نعمت وجود و زندگي بر موجودات استد نمودي از جمال خداوندي اسثت .هثر
جا حیاتي و دمالي اافت شود مظهر و نماايدهاي جز خداوند ازلي بر آن نتوان اافت .ب دلیثل
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ااند حیات ميشأ علم و قدرت و از صثفات دمثالي اسثتد حثيّ صثفتي اسثت دث همثة
اسماءالحسيي در آن ميدرج است و ظهور و بثروز اسثماءاهلل از ناحیثة حثيّ اسثت؛ پث از
بزرگتران و شرافتران اسماي الهي ب شمار ميآاد .خداوند حيّ مطلق است دث علمثش
محی بر تمام موجودات و دائيات عالم است و حیات هثر جيبيثدهاي نیثز ناشثي از حیثات
اوست .نیستيد موتد و عدم در ساحت مقدسش راه ندارد .قیّوم نیثزد دث از صثفات جثالل
خداوندي استد اعيي آن زنده و پاايدهاي د قائم ب ذات و قوام تمام موجودات ب قیومیثت
اوستد از اان رو «حيّ» مقارن با «قیّوم» شده است (طباطباايد .)110 :1973
«حيّ قیّوم» تجلي فیض و رحمت دائم و همیشگي خداوند استد چيثاندث مثيفرمااثد:
«ُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف شَأنٍ» (رحمن .)23 :هر زمان او در داري است د «ميظور احاطة تثام خثداي
تعالي در مقام فعل و تدبیر اشیاست» (طباطباايد  :1117ج 13د  .)102همچيثین نشثاندهيثدة
ماللیت ب حق و نفوذ و تصرف و قدرت مطلق خداوند است (طالقثانيد  :1910ج 2د .)202
«حيّ» تحت اسم اول پروردگار و «قیّوم» تحت اسم آخر خداوند قرار ميگیرد« .هُيوَ الْيأَوَّل وَ
الْآخِر ( »...حداد )9 :و خداوند متعالد د حیثات بثدون فيثا و نثابودي را داراسثتد بعثد از
افا ة نعمت حیات ب موجودات تدبیر و محاسبة زندگي آنان را نیز ب عهده ميگیرد.
فلسفي نیز در باب همنشیيي اان دو اسم چيین بیان مثيدارد دث جهثان زنثده از خثداي
زنده است و چون افا ة حیات ب تيهااي براي ادامة حیات دافي نیست و موجود زنده بثدون
مجهز بودن ب وساال زندگي نميتواند خود را با محی زاستي خواش ميطبثق ديثد و زنثده
بماندد بيابراان بعد از صفت «حيّ» بالفاصل صفت «قیّوم» را آورده تا بفهماند خداونثد قیّثوم
تمام محاسب هاي حلیمانث و انثدازهگیثريهثاي الزم را بثراي ادامثة زنثدگيد در سثاختمان
موجوداتي د از نعمت حیات برخوردار شدهاندد ب دار برده است .درنتیج موجودات زنثدة
عالم با تمام اعضا و قوااي د براي سازگاري با محی زاستي خود در اختیار دارند اكجثا و
در آن واحد مظهر دو صفت «حيّ» و«قیّوم» خداوندند (فلسفيد .)111 :1911
ادب برخورد با اان دو اسم اان است د در دو آا اان دو اسم بعثد از «اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ»
(بقره211 :؛ آل عمران )2 :آمدهد اعيي خداوندي د مبدأ هستي است قیومیثت بثر هثر چیثز
داردد قیومیتي د آمیخت با خلل و سستي نیست (طباطباايد  :1117ج 2د  .)101اان دو آا و
آاة  111سورة ط عظمت و جالل خداوند را بیان ميدييد د در اان سوره خضو و خشو
موجودات را در برابر خداوند حي قیوم اعالم ميديد (همان :ج 11د  .)237بثر اسثاس نظثام
تربیتي قرآن باور ب حي بودن خداوند اعيي اعتقاد ب حیات حقیقي د همان علثم و قثدرت
بيميتهاي اوست و از آنجا د الزمة حیات علم و قدرت است و حیات حقیقي نزد خداوند
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استد بيابراان علم و قدرتش نامحدود است .قیوم بودن نیز اعيي بثاور بث ااثندث تثدبیر و
نگ داري تمام و دمال هستي ب دست حضرت حثق اسثت و قیثومیتي دث ناشثي از علثم و
قدرت است ذاتي است و دوام دارد .از سوي داگر قیوم بودن خثدا اعيثي فقثر و نیثاز همثة
موجودات ب خداوند .خدااي د علم و قدرتش بر همة هستي ساا گستر است و مدبري جز
او نیست .اانچيین نگاهي لوازمي را در حیات انساني ب دنبال دارد د از جمل ااجاد امیثد و
نشاط و فعالیت در زندگي است و انسان امیدواران ب سوي دمال طي طراثق مثيديثد .قائثل
شدن ب چيین مبيااي او را ب لحاظ تربیتي ب سمت حیات طیب و معقول رهيمون ميديد.

نتیجهگیري 

.6
 .1بهتران راه شياخت خداوند معرفت ب اسماي حسياي اوست و در قثرآن سثاختارهااي از
اسماي خداوند ارائ شده د بهتران شثیوة خداشياسثي را ارائث مثيديثد .ااثن اسثما در
ساختارهاي گوناگوني تجلي نموده است.
 .2در اان مقال با بررسي پيج نمون از اسمهاي همنشین نتیجث گرفتث شثد دث هثمنشثیيي
اسماي الهي در قرآن تصادفي و اتفاقي نبوده و حلمتهااي در آنها نهفت است.
 .9برآايد همنشیيي «غفور رحیم» اان است د رحیمیت خدا در امتداد غفورات اوست .ابتثدا
خداوند گياه بيده را ميآمرزد و سپ در مراحل تلامثل وجثودي او را مشثمول صثفت
رحیم خود ميديد.
 .1در دوگان همنشیيي «غيي حمید» ب اان معياست د خداونثد در عثین غيثا و بثينیثازيد
چون متصف ب صفت حمید استد بخل نمثيورزد و غيثااش باعث ظلثم بث بيثدگان
نميشود.
 .1در «الرحمن الرحیم» تجلي رحمت عام و خاص خداوند نهفت است« .رحمن» آراستن هر
چیز ب زاور وجود و «رحیم» ادمال اان رحمت است .ب داگر سخن رحمانیثت دهثش
الهي نسبت ب همة موجودات و رحیمیت دشش الهي نسبت ب همة آدمیان است.
 .1در «غفور حلیم» سثتارالعیوب بثودن خداونثد متجلثي اسثت .اعيثي خداونثد معاصثي و
نافرماني بيدگان را پ از توب شان ميبخشد و در مقابل نافرمانيها و خطاهاد د توبث اي
صورت نگرفت د بردبار و شلیباست.
 .7در «حي قیوم» اان حلمت نهفت است د فیض دائثم و رحمثت همیشثگي خداونثد بثر
هستي ممتد استد خداوندي د هیچ زوال و فيااي در او راه ندارد.
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 .2توج ب اان دوگان ها و واداوي در چرااي اان همنشیييها و راز و رمز نهفت در آنهثا در
فهم و داربست فراايد تربیت انساند در جااگاه جانشین خدا روي زمیند مؤثر است.

نوشتها 


پی
 .1چياند اسم راز مظهرات خود را با تعاون اسم العلیمد المدبّرد المحصىد و  ...انجام مىدهد.
 .2همانگون د واژگى موجودى د مظهر دو اسم القادر و القاهر باشد بثا خاصثیت موجثود مظهثر
القادر و الرحیم متفاوت است.
 .9چياند مقتضاى دو اسم محیى و ممیت اا هادى و مضل و  ...متفاوت است.
 .1در نهاات آن چ مظهر اسم جام اا اسم اعظم است مظهثر اعظثم االهثى نیثز هسثت دث قطثبد
محددّد و معدل عالم ب حساب آمده و (انسان دامل) نامیده مىشود.
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امیند سیده نصرت ( .)1911مخزن العرفان في تفسیر القرآند تهران :نهضت زنان مسلمان.
امیند سیده نصرت (بيتا) .سیر و سلوكد اصفهان :دتابفروشي ثقفي.
اازوتسود توشیهیلو ( .)1911خدا و انسان در قرآند ترجمة احمد آرامد تهران :شردت سهامي انتشار.
اازوتسود توشیهیلو ( .)1972صوفیسم و تائواسمد ترجمة محمدجواد گوهريد تهران :روزن .
آلوسيد شهابالدان سیدمحمد (بيتا) .روحالمعاني في تفسیر القثرآن العظثیم و السثب المثثانيد بیثروت:
دارالحیاه التراث العربي.
جوادي آمليد عبداهلل ( .)1927تسيیمد قم :اسراء.
جوهريد اسماعیل بن حماد ( .) 1971تاج اللغ و صحاح العربی د تحقیق احمد عبد الغفور عطارد مصثر:
دار اللتاب العربي.
حسیيي همدانيد سیدمحمدحسین ( .) 1101انوار درخشاند تهران :دتابفروشي لطفي.

محسن قاسمپور و دیگران 011
خرمشاهيد بهاءالدان ( .)1977دانشنامة قرآند تهران :دوستان.
خمیييد روحاهلل ( .)1971شرح دعاي سحرد ترجمة سیداحمد فهريد تهران :اطالعات.
خمیييد روحاهلل ( .)1921تفسیر سورة حمدد تهران :مؤسسة تيظیم و نشر آثار امام خمیيي (ره).
داياني ابراهیميد غالمحسین ( .)1971اسما و صفات حقد تهران :اهل قلم.
راغب اصفهانيد حسین بن محمد ( .) 1112المفردات في غراب القرآند بیروت :دارالعلم الدارالشامی .
رحیمیاند سعید ( .)1971تجلي و ظهور در عرفان نظريد قم :انتشارات تبلیغات اسالمي.
زمخشريد جاراهلل ( .) 1107تفسیر دشافد تصحیح مصطفي حسین احمدد بیروت :داراللتاب العرب.
شعرانيد ابوالحسن ( .)1931نثر طوبيد تهران :دتابفروشي اسالمی .
طالقانيد سیدمحمود ( .)1911پرتوي از قرآند تهران :شردت سهامي انتشارات.
طباطباايد سیدمحمدحسین ( .) 1111رسالۀ التوحجديهد قم :جامعة مدرسین.
طباطباايد سیدشرفالدان ( .)1973اسماءالحسييد تهران :بهراد.
طباطباايد سیدمحمدحسین ( .) 1117المیزان في تفسیر القرآند قم :انتشارات اسالمي.
طبرسيد فضل بن حسن ( .)1972مجم البیان في تفسیر القرآند تهران :ناصرخسرو.
طوسيد محمد بن حسن ( .) 1103التبیان في تفسیر القثرآند تحقیثق و تصثحیح احمثد حبیثب قیصثر
اماميد قم :ملتب االعالم االسالمي.
طیبد سیدعبدالحسین ( .)1972اطیب البیان في تفسیر القرآند تهران :انتشارات اسالم.
العالميد الموتمر ( .) 1101فق الميسوب الي امام ر اد مشهد :مؤسسة آلبیت علیهمالسالم.
فخر رازيد محمد بن عمر ( .)1913تفسیر اللبیرد تهران :داراللتب العلمی .
فلسفيد محمدتقي ( .)1911گفتار فلسفي (آيۀالكرس )د تهران :معارف اسالمي.
قرشيد عليادبر ( .)1907قاموس قرآند تهران :داراللتب االسالمی .
قونويد صدرالدان محمد بن اسحا ( .)1971مصباح االن د تصحیح محمد خواجويد تهران :مولي.
داشانيد عبدالرزا ( .) 1121لطائف االعالم في اشارات اهل االلهامد قاهره :ملتب الثقاف الدايی .
دلیييد محمد بن اعقوب بن اسحا ( .) 1107دافيد تهران :داراللتب اإلسالمی .
داظمي خلخاليد زانالعابدان (بيتا) .تفسیر آيۀالكرس د تهران :مؤسسة عطااي.
مصطفويد حسن ( .)1910التحقیق في دلمات القرآن اللرامد تهران :بيگاه ترجم و نشر دتاب.
مالصدراد محمد بن ابراهیم ( .)1911عرشی د ترجمثة غالمحسثین آهيثيد اصثفهان :انتشثارات دانشثلدة
ادبیات دانشگاه اصفهان.

