مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی
سال اول ،شمارة اول ،بهار 140 -119 ،1396

شناسیتربیتیهمنشینیبرخیازاسماياالهیدرقرآن 


مفهوم
*

محسن قاسمپور

***

مهدی مطیع** ،پیمان کمالوند

چكیده 
تأمل در مفهوم اسماي االهي و اوصاف پروردگار از مباحث

درخورتوجث در حثوزة

تربیت اسالمي است .خداوند در قرآن همواره از خود با اسثماي حسثيي اثاد دثرده و
طبعاً معرفت ب اان اسما باب جدادي از تجلي جلوههاي ازلي حق تعثالي را دربرابثر
انسان ميگشااد .در اهمیت بح

از صفات و اسماي االهي همین 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 االهي در اكداگر است .امروزه بررسي واژگان و عبارت قرآنثي از ميظثر
معياشياختي و ب شیوههثاي متعثارف و بث داررفتث بثین معياشياسثان برجسثت مانيثد
اازوتسوالي از محورهاي مهم در حوزة تحقیقات قرآنشياسي محسوب مثيشثود؛ و
برااناساس اان مقال پژوهش و جستاري است بث روش توصثیفي و تحلیلثي دربثارة
برخي اسما و صفات االهي و دراافت حلمتهاي تربیتي نهفت در چیيش ااثن اسثما
د ب صورت دوگان اا چيدگان در قرآن آمده است .توج ب چيین محورهااي ب واژه
ما را در فهم و ب دارگیري مؤلف هاي مهم در فراايد تربیت انسان ،در جااگاه جانشثین
خدا روي زمین ،ااري خواهد درد.
واژهها :اسماي االهي ،همنشیيي اسما ،حلمتهاي تربیتي.
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.1مقدمه 
قرآن درام در مو و اسماي االهي بر رابطة اسم و مسمي تلی درده است و نامهاي خداونثد
از مباني مسلم جهانبیيي توحیدي ب شمار ميآاد .نزد حلیمان و عارفان پ از مبح «وجثود»
مقول اى شگرفتر و گستردهتر از مبح «اسماي اهلل» صورت نبست اسثت؛ زاثرا بثا شثياخت
اسماى االهى آشيااى با صفات و افعال حقتعالى براى ما مملن مىشود .همچيین ب گفتثة اهثل
معرفت شهود حضرتش میسور مىشود .درخصوص اسماي االهي داثدگاههثاي گونثاگوني در
بین متللمان و مخصوصاً عارفان ،د زاربياي معرفت عرفاني و عارفانث را معرفثت بثر اسثماي
االهي دانست اند ،مطرح شده است؛ ازقبیل :حادث و مخلوق اا قدام و غیرمخلوقبودن نامهثاي
االهي اا عیيیت اسم ،مسمي ،و ذات .ااند اسماي االهثي تجلیثات ذات اثا تجلیثات مسثماي
االهياند در روالرد عارفان ب هستي ،د ب نوعي معطوف ب صیرورت انسثان درجهثت دمثال
است ،از مؤلف هاي پراهمیت تلقي ميشود .بارى مبح اسماي االهى محل درنگ ،موشثلافى،
و ژرفنگرى بسیارى از انداشوران ،اعم از حلیمان ،متللمان ،عارفان ،و جثز آنثان شثده و بث
تألیف رسال ها و دتابهاى دوتاه و بليدي در اان زمیي انجامیده است .ابنعربى بث گثردآورى
و شمارش اسمااى د در جاىجاى قرآن آمدهاند دست اازاثده و مشثخ دثرده دث در هثر
سوره چيد اسم حضرت بارى ذدر شده است .امام فخر رازى مثتللم اشثعري نیثز شثرحى بث
مذاق متللمان بر اسماي حسيى نگاشت د ب «لوامع البیيات» شثهره اسثت .از حثاال مالهثادى
سبزوارى نیز دتابى گرانسيگ در اان زمیي ب اادگار مانده د درحقیقت شثرح دعثاى جوشثن
دبیر است (طباطبااي .)57 :1415 ،باتوج ب آنچ بیان شد ،شثياخت عثالم ازاثكسثو جثز بثا
شياخت اسما و صفات االهي میسر نیست و ازسثويداگثر انسثان در تعبیثر عارفثان صثورت
جامع اسماي االهي و دون جامع است .بدانسان آگاهي از برخثي زوالهثاي معيثااي اسثماي
االهي ب عيوان مو و اان مقال ب واژه ب اان دلیل د وجود چيین باوري اثر تربیتثي مببتثي را
در مسیر دمال انساني ااجاد ميديد اهمیت اافت است.

بررسیمفهوماسماءالحسنی 

.2
«اسما» جمع ملسر واژة «اسم» و مشتق از «وسم» اا «سثم » اسثت دث بيثابر داثدگاه ادابثان
دوفي ب معياي عالمت و داغي است د بر پیشاني گوسفيدان زده ميشود ،امثا 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 (آلوسي ،بيتثا :ال )108 ،1
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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 (طباطبااي :1417 ،ال  .)15 ،1قثرآن 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)180 :؛
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 )8:؛
ث « ...لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ( »...حشر.)24 :
تردیب وصفي اسماي حسيي برگرفت از «اسماء» و «حسيي» اعيي نثامهثاي برتثر االهثي
است و اطالق واژة اسم بر خداوند مانيد ساار اشیا نیست؛ زارا ااثن اسثماي االهثي هردثدام
وجودي مقدس و مؤثر در نظام هستي دارند ،بيابراان از سثيخ لفثن نیسثتيد ،بللث حقثااقي
متحد با ذات اا همان ذات احداتاند .بيابر 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 االهي از اان نقاا ميزه اسثت
(جوادي آملي .)226 :1384 ،مالصدرا در بیان اثبات ااند اسماي االهثي از جثي اسثماي
لغوي نبودهاند س دلیل اقام درده و مينواسد:
 .1اتصاف اسماي االهي در قرآن ب صفت حسيي نشاندهيدة اان است د مثراد از اسثما
ماوراي حقیقت لفظي آنهاست ،زارا اك لفن ب خوديخود بر لفن داگر شرافت ندارد؛
 .2بیان االهي در آاة «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ األعْل » (اعلي )1 :نشاندهيدة اان است دث اسثماي
االهي موردتسبیحاند ن ااند ب واسطة آنها تسبیح صورت گیرد؛
 .3سبب فضیلت حضرت آدم بر مالئل نميتواند از جهت حفنداشثتن اثك سلسثل از
الفاظ باشد بلل بااد ب واسطة حقیقتي ماوراي لفن باشد د آن نشان هااياند دث حقیقثت اهلل
در آنها حمل ميشود (مالصدرا.)41 :1363 ،
براساس اان دادگاه واژة اسم دو مفهوم دارد:
 .1مقام ذات پروردگار بدون صفت اا اسمي است د آن مقام عاليمرتب حقیقت حقثااق
و مرتبة حضرت احدات است د ميشأ اسما و صفات است و بث آن غیثبالغیثوب گوايثد
(داشاني)94 :1354 ،؛ همچيین از اان مرتب ب مقام احدات نیز تعبیثر شثده اسثت (داشثاني،
.)27 :1426
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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
(طباطبااي :1417 ،ال  .)363 ،15اما نلتة داگثري دث در ااثن بحث شثااانتوجث اسثت
بررسي تفاوت دو واژة اسم و مسمي است .عالم طباطبااي دراانباره مينواسد:
خداوند سبحان آن وجود نابي است د همة دماالت وجودي را دارد؛ بيثابراان هثرآنچث
مغاار با او فرض ديیم ب او بازميگردد ،ازاانرو او را وحدتي است د عین ذاتثش اسثت؛
ب گون ايد فرض دوم براي او محال ميباشد پ در آن مثوطن نث تعثددي اسثت و نث
اختالفي و هیچ نحثوة تعثین مصثداقي اثا مفهثومي در آنجثا راه نثدارد و آن ذات چثون
دربردارندة حقیقت همة دماالت وجودي است متصف ب همة آنهاست درنتیج بث همثة
آنها نامیده ميشود ،و آنها نامهاي او خواهيد بود ،زارا اسم همان ذات اسثت دث هثمراه
با پارهاي از اوصافش در نظر گرفت شده است .بيابراان او باتوج ب دانش و بدونتوجث بث
هر چیز داگري ب آن دماالت متصف شده و ب آنها نامیثده مثيشثود و مفثاهیم آنهثا از
ذات او بدونلحاظ هر چیز داگري انتزا ميگردند (طباطبااي.)44 :1370 ،

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.

.3بررسیرابطةاسماياالهیدرقرآن 
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 اسما ،تيادح اسما ،تفا ل اسما ،و تقابثل اسثما
ب شرح ذال دست بيدي درد:
 .1تعاون اسما :وقتى اسمى ب تيهااى ميشأ بروز مظهر و خاصیتى نمثىشثود دث درخثور
1
غاات آن است ،با مدد و دخالت برخى اسماى داگر اان امر انجام مىشود.
 .2تيادح اسما :نوعي تردیب درمیان اسماي االهى ب تثأثیر و تثأثر اسثما از اثكداگثر و
2
پیدااش مظهرى د صورت وحدانى جامع آنهاست مىانجامد.
 .3تقابل اسما :عارفان اختالفات ،تثزاحمهثا ،و برخوردهثاى تلثوايى اثا تشثراعى بثین
پدادهها را ب مدد نزا اا تقابل اا تخاصم اسما تبیین مىدييثد؛ البتث ااثن تخاصثم را تخاصثم
3
ممدوح مىدانيد د هم درجهت برقرارى نظام احسن است.
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 .4تفا ل اسما :برخى از اسماى االهى همانيد اسم جواد عظیمانثد و برخثى نیثز اسثم
اعظم (اللّ )؛ برخى از حی شمول بر مظاهر محی اند (اسم علیم) و برخثى محاثاط (اسثم
محیى)؛ برخى از اسما متبو اند (قادر) و برخى تابع (رازق) .ازاانرو ،بین مظاهر اان اسما
نیز همین نسبتها محقق مىشود و اختالف درجات اسما ب تفثاوت در درجثات مظثاهر
مىانجامد و درنهاات آنچ مظهر اسم جامع اا اسم اعظم اسثت مظهثر اعظثم االهثى نیثز
هست د قطب محدد و معدل عالم ب حسثاب مثيآاثد و انسثان دامثل نامیثده مثىشثود
(رحیمیان 4.)42 :1376 ،در قرآن درام ساختارهاي گوناگوني از اسماي االهثي ذدثر شثده
د عبارتاند از:
 .1اسم رب د هم ميتواند ب
ث ربّ مضاف ب

میر ا اف شود و هم ب اسم ظاهر،

میر :ربّك ،ربّيا ،ربّلم ،و ،...

ث ربّ مضاف ب اسم :ربّ السموات و االرض ،ربّ العالمین ،ربّ العرش ،و ...؛
 .2اسمهاي مفرد :محی  ،علیم ،قدار ،و بصیر؛
 .3اسمهاي مردب ا افي :خیر الحثادمین (اعثراف87 :؛ اثون )109 :؛ خیثر الياصثران
(آلعمران)150 :؛ خیر الميزلین (اوسف59 :؛ مؤميون)29 :؛ ولثي المثؤميین (آلعمثران)68 :؛
واسع المغفره (نجم)32 :؛ و شداد العقاب (بقره196 :؛ آلعمران)11 :؛
 .4اسياد فعلي« :إِ َّا أرْسَلْنا فجكم رَسُوالً ،إِ ّا أرْسَلْناكَ» (بقثره)151 :؛ «وَرَفَعْنيا لَيكَ ذُِْيرَك»
(شرح)4 :؛ « َرْفَعُ دَرَجاتِ َنْ َشاء» (زخرف»)32 :؛ «وَ يَزْعَلَ اهلل فجهِ خَجْرَاً َُثجيرا» (نسثاء)19 :؛
و «وَ َُذلِكَ جَعَلناُم أ َّۀً وَسَطا» (بقره)143 :؛
 .5اسياد اسمي« :إِ ّا ُرْسِلوا الْناقَۀ» (قمر)27 :؛ «إِذْ قالَ اهلل يا عجس إِ ّ
(آلعمران)55 :؛ و «جاعِل الْمَالِِكَۀِ رُسُالً» (فاطر)1 :؛

ُتَوفجكَ وَ رافِعُيكَ»

 .6اسمهااي د ب صورت فعل آمدهاند اما در روااات و ادعی داربرد اسمي دارنثد:
« تعِوُّّّ َنْ تَشاءُ وَ تذِّل َنْ تَشاء» (آلعمران )26 :د ب صورت معزّ و مذّل و «ال تيدْرِ ُيه
الْأبْصييارُ وَ هُيوَ يُيدْرِكُ الْأبْصييار» (انعثثام )103 :در ادعیث بث صثثورت مثثدر األبصثثار
آمده است؛
 .7تردیبهاي دوگان  :عزاز حمید ،غفور رحیم ،حمید مجید ،واسع علیم ،و ...؛
 .8تردیبهاي چيدگان « :الملك القدوس العويو الحكيجم» (جمعث  )1 :و «المليك القيدوس
السالم المؤ ن المهجمن» (حشر.)23 :
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بررسیهمنشینیدوگانةاسماياالهیدرقرآن 

.4
الي از ساختارهاي اسماي االهثي هثمنشثیيي آنهثا در قثرآن دثرام و تثأثیر و تأثرشثان در
اكداگر است.
هيگامي د براي تحقق مظهري خاص در بین اسماي االهي تردیبثي حاصثل مثيشثود؛
بدانگون د ميجر ب تأثیر و تأثر اسما از اكداگر و پیدااش صورت وحداني دث جثامع
آنهاست شده و ميشأ خاصیت واحدي شود ب گون ايد موجودات عالم ب عيوان مظهثر
چيد اسم ب مرحلة ظهور ميرسيد «تيادح اسما» گوايد (رحیمیان.)167 :1376 ،

در قرآن درام نیز بیشتر معرفي خداوند در قالب اسماي مزدوال رخ داده است .از واژگيهثاي
اسماي متيادح تجلي و ظهور بیشتر خداوند است ب اانمعييد اان اسما معرفت بیشتثري بث
انسان عطا ميديد د بي شثك رازهثااي در آن نهفتث و بازگشثااي آن رازهثا درهثاي معرفتثي
جدادي از شياخت خدا فراروي انسان قرار ميدهد و او را ب شياخت بیشتر فضاي حادم بثر
اسما رهنمون 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 بین نظثام اسثماي االهثي 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» (قونوي .)249 :1374 ،دربارة اسماي خداوند متعال نیز همینگون است ،زارا اسثماي
االهي تجلي و ظهوري از ناحیة ذات االهي است و حقیقتي وجودي نزد خداوند دارند .امثام
خمیيي نیز دراانباره مينواسد« :اسماي خداوند جدا و ميخلع از ذات نیست ،ب اانمعيثيدث
اسماي االهي تجلي و ظهور حقیقت خداوند است بثدونتجثافي از مقثام و مرتبثة حقیقثت
ذات» (خمیيثي .)31 :1372 ،بيثابراان تيثادح اسثما امثري اتفثاقي و تصثادفي نیسثت ،بللث
ب حقیقت در هستي رخ داده است.

بررسیانواعهمنشینیاسماياالهیدرقرآنكريم 

.5
همنشیيي اسما در قرآن درام در ساختارهااي شلل گرفت است ،مانيد:
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 .1اسم مردثب :عالم الغجب و الشّهاده ،ذوالزالل و االُيرام (الثرحمن)78 :؛ غيافر اليذ ب و
قابل التوب (غافر)3 :؛ و ...؛
 .2ب صورت اسمي و با واو عطف :هادياً و صجراً (فرقان)31 :؛ اليزد ين دون اهلل ولجياً و
ال صجراً (نساء)123 :؛ و ...؛
 .3ب صورت فعلي و با واو عطف :يحج و يمجت (اون )56 :؛ يبسط و يقبض (بقثره)245 :؛
أضحك و أبك (نجم)43 :؛ أغن و أقن (نجم)48 :؛ و ...؛
 .4همنشیيي دوگان  :غفور رحجم (مائده)39 :؛ غن حمجيد (تغثابن)6 :؛ عوييو حكيجم
(بقره)240 :؛ حمجد زجد (هود)73 :؛ و ...؛
 .5همنشیيي چيدگان  :الغفور اليودود (بثروال)14:؛ ذوالعير المزجيد (بثروال)15 :؛ فعّيال
لمايريد (بروال)16 :؛ الخالق الباري المصيور (حشثر)24 :؛ و المليك القيدوس السّيالم الميؤ ن
المهجمن (حشر.)24 :
براساس شمارش انجامشده در مجمو آاات قرآن درام  66مورد از هثمنشثیيي اسثماي
االهي ب شلل دوگان و پيج مورد ب شلل چيدگان است د در اان ذاثل بث مفهثومشياسثي
تربیتي برخي از آنها پرداخت ميشود.

 1.5بررسی همنشینی دوگانة غفور رحیم در قرآن
دو واژة غفور و رحیم در  71مو ع از قرآن ب صورت «غفور رحثیم» و در اثك مو ثع بثا
جاب جااي ب صورت «رحیم غفور» (سبا )2 :همنشین شدهاند .گفتيي است د نام غفور شثش
مرتب با حلیم ،چهار مرتب با عفوّ ،س مرتبث بثا شثلور ،دو مرتبث بثا عزاثز ،اثك مرتبث بثا
ذوالرحم  ،اك مرتب با ربّ ،و اك مرتب با ودود آمده و نام رحیم بثا احتسثاب بسثمل 119
مرتب با رحمن ،سیزده مرتب با عزاز ،ن مرتب با توّاب ،هفت مرتب با رئثوف ،اثك مرتبث بثا
ربّ ،اك مرتب با برّ ،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 اسثت (جثوهري :1376 ،ال  )770 ،2و از ااثن
ماده است «غَفَر البوب» اعيي درز و شلاف پارچ پوشیده شثد .بث پثرز و دثر لبثاس نیثز
«الغفر»گوايد (ابنميظور :1414 ،ال  .)25 ،5غفران و مغفره اعيي بيده را از عثذاب و عقوبثت
مصونداشتن مانيد« :وَ سارِعُوا إِلى َغْفِرَةٍ ِنْ رَبِّكم ( »...آلعمران .)133 :استغفار اعيثي طلثب
غفران با زبان و عمل مانيد ...« :فَاسْيتَغْفَروا لِيذ وبِهِمْ ( »...آلعمثران( )135 :راغثب اصثفهاني،
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 .)609 :1412ساختار واژة غفور صثفت مشثبه اسثت دث بثر اسثتمرار مغفثرت از جانثب
خداوند متعال داللت دارد ،اعيي او آمرزندهاي است د همثواره گياهثان را پيهثان مثيدارد و
بيدگان عاصي را رسوا نميديد ،مؤاخذه نميديد و از شدت فضل و بخشش حتي گياهثان را
از خاطر فرشتگان ناظر محو ميفرمااد (ابنعربي.)88 :1383 ،
واژة رحیم از اصل «رَحِم» است د ب مشیم و رحم زن اطالق ميشود .رحثم داللثت بثر
دلسوزي و مهرباني دارد .مشیم را رَحِم گوايد؛ زارا فرزند داخل آن موردرحمثت و مهربثاني
قرار ميگیرد .تو یحات بیشتر پیرامون واژة رحیم ذال «الرّحمن الرّحجم» خواهد آمد.
از میان اسماي االهي دو واژة «غفور رحیم» بیشتران همنشثیيي را بث خثود اختصثاص
داده د از رحمت و نعمت غیرمتياهي خداوند ب انسثانهثا نشثان دارد .هيگثامي دث انسثان
خطااي مرتلب ميشود ،طبیعتاً در روح و جان او اثري سثوء دارد؛ زاثرا خاصثیت گيثاه آن
است د حاالت روحاني و عرفاني را از انسان سلب ميديد ،اما توبة دامثل و خثال (توبثة
نصوح) آثار و رسوبات گياه را از روح و جان انسان مثيشثواد و دثمتثران اثثري از آن در
زواااي قلب و جان انسان باقي نميگذارد (امین :1361 ،ال .)17 ،2
غفور انسان را از رذاال و زشتيها دور و گياه بيده را پثا 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 نقاا وجودي و اعطاي دمال و افا ة فضائل ب انسان مثيباشثد»
(مالصدرا :1366 ،ال .)307 ،6
از حلمتهاي همنشیيي دو واژة «غفور رحیم» تلامل امتدادي اان دو اسم اعيي رحیمیثت
خداوند در امتداد غفورات اوست؛ آنگون د غفور سبب توقثف و پثا شثدن گيثاه و رحثیم
سبب تلامل و دسثب توفیثق اسثت .غفثور موانثع را برمثيدارد و رحثیم بث رسثتن و فثالح
ميرساند .در قرآن درام در  71مورد واژة غفور بر رحیم مقدم شثده ،امثا فقث در اثك مثورد
واژة رحیم بر غفور مقدم آمده است .چیيش «غفور رحیم» ب اان معيي است د رحمثت اعيثي
افا ة نعمت از ناحیة خداوند موقوف بر اان است د موانثع برطثرف شثود و برطثرفدثردن
موانع عین مغفرت است (طباطبااي :1417 ،ال  )48 ،5و تا غفران االهي تجلي و نمثود نليثد و
بيده مشمول مغفرت االهي 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
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رحیم» است اشاره شده؛ اعيي انسان بااد ابتثدا بخشثیده شثود ،سثس رحمثت االهثي را
دراافت ديد ،اما در چیيش «رحیم غفور» در دومین آاة سورة سبأ «يَعْلَمُ ا يَلِجُ فِ الْأَرْضِ وَ
ا يَخْرجُ ِنْها وَ ا يَنْوِل ِنَ السَّماءِ وَ ا يَعْرجُ فجها وَ هُوَ الرَّحجمُ الْغَفور» از همان ابتثدا اسثاس
توج ب لطف و رحمت االهي است؛ زارا نزول بردات و مواهب آسماني مولثود رحمثت
است .همچيین سوره با حمد و شلر االهي آغاز شده «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي لَهُ ا فِ السَّماواتِ وَ
ا فِ الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِ الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكجمُ الْخَبجر» (سبأ ،)1 :پ تجلي و بثروز اسثم
«رحیم» و مقدمشدن آن بر «غفور» شااست تر است (حسیيي همثداني :1404 ،ال .)188 ،13
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 خداوندنثد دث
در تمام آاات اان صفت جمالي ظهور اافت اند و انسان را امیدوار بث رحمثت و دثرم االهثي
ميدييد ،زارا خداوند رحمت خواش بر بيدگان را بر خود واجب درده استَُ ...« :تَبَ عَليى
َفْسِهِ الرَّحْمَۀَ( »...انعام .)12 :در همة آااتي د با ااثن دو صثفت پااثان اافتث اسثت غفثران و
رحمت بيدران االهي وجود دارد .براي نمون صفت غفثور رحثیم در احلثام فقهثي چثون
تجواز و اجازه از ادل محرمات ب هيگام ا طرار (بقثره )173 :نمثودي از غفثران و رحمثت
االهي را در بردارد و ب بیان اان نلت ميپردازد د خداوند از خطااي د انسانها باال ثطرار
مرتلب شدهاند ميگذرد و از آنها نقصان گياه را برطرف مثيديثد (طباطبثااي :1417 ،ال ،1
 .)426گون اي داگر از تحقق اان صفت جمالي دربارة دساني است د براي شثردت در
جيگ عذر مالي و اا جاني دارند (توب  )91 :و خداوند آنها را ب غفران و رحمت خود
وعده داده است (همان :ال  .)361 ،9بروز اان دو صثفت در بازداشثتن نفث از دثردار
ناپسيد (اوسف )53 :نشاندهيدة اان است د خداوند با غفاراثت خثود معااثب و نثواق
نف را ميپوشاند و با رحمتش جبران نقصان بيدگي را ميديد (همان :ال .)197 ،11
در نظام تربیتي اسالم نیز الي از سفارشهاي قرآني متخلقشدن ب صفت 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 )14 :و « ...وَ
لْجَعْفوا وَ لْجَصْفَحُوا أَ ال تحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكمْ وَ اللَّهُ غَفورَ رَحجمَ» (نور ،)22 :د دراانصورت
بيدگان از خطاهاي همداگر درميگذرند و براي جبران نقاا همداگر تالش مثيدييثد و
سعي در رفع نقاا وجودي شخ خاطي ميدييد .برآايد سخن ااندث «غفثور رحثیم»
تيادح دو اسم جمالي خداوند است د بیشتران تلرار را در قرآن داشت و ااثن حثادي از
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آن است د نظام هستي بر غفورات و رحیمیت بيا شده اسثت ،اعيثي بخشثش گياهثان و
رساندن بشر ب فالح و دمال .خداوند در ااثن تجلثي نث فقث غفثور اسثت و گياهثان را
ميپوشاند د در امتداد غفورات خود رحیم نیثز هسثت؛ زاثرا گيثاه باعث سثقوط بيثده
ميشود و خداوند با اسم رحیم خود بيده را از پرتگاه سقوط از بيدگي بث اوال رسثتگاري
و فالح ميرساند.

 2.5بررسی همنشینی دو واژة غنی و حمید در قرآن
دو واژة «غيي» و «حمیثد» در ده مو ثع از قثرآن دثرام در تردیثب دوگانثة «غيثي حمیثد»
همنشین شدهاند .شااانتوج است د واژة غيي اك مرتب با حلیم ،اك مرتب بثا ذوالرحمث ،
و اك مرتب نیز با درام آمده و نیز اسم حمید س مرتب با عزاز ،اثك مرتبث بثا مجیثد ،اثك
مرتب با حلیم ،و اك مرتب نیز با ولي همراه شده است.
واژة غيي ب معياي بينیازي مطلق و مخصثوص ذات خداونثد اسثت ،زاثرا او محتثاال
دسي نیست و هم محتاال اوايد (ابنميظور :1414 ،ال  .)135 ،15ب دفاات و بسثيدگي و
نیاز دم هم غيي گفت ميشود .غيثا مقابثل فقثر و حاجثت اسثت و بسثيدگي و دفااثت و
را ثثيبثثودن از مصثثاداق آن اسثثت (مصثثطفوي :1360 ،ال  .)274 ،7معيثثي داگثثر غيثثي
اقامتگزادن است .مانيد« :غن القوم ف دارهم» اعيي اقامت گزادند ،گواي بث ااثن ملثان
بسيده دردند (ابنميظور :1414 ،ال  )139 ،15و ب مغاني ميازل گوايد (ابثنفثارس:1391 ،
ال  .)397 ،4براي مبال آاة  68سورة هود ب اان معيا اشاره داردَُ« :يأَنْ لَيمْ يَغْنَيوْا فجهيا »...
(هود )68 :اعيي «لم يقجموا فجها» (ابنميظور :1414 ،ال  .)139 ،15ازاانرو ب ملثان اقامثت
انسان اطالق ميشود؛ زارا حاجت و فقر انسان را ميپوشاند «و انسان را از نیاز ب داگثران
بينیاز ميديد» (مصطفوي :1360 ،ال .)274 ،7
ابنعربي در تو یح اان واژه ميگواد« :غيي از اسماي حسياي پروردگار ب معيثاي چيثان
بينیازي است د همانيدش وجود ندارد ،هم ب او محتاالاند ،و در اان معيي با اسثم صثمد
همانيد است» (ابنعربي.)178 :1383 ،
غياي االهي غياي ذاتي است دث بث علثت ،اسثباب ،آالت ،و ادوات نیثازي نثدارد .غيثا
درمقابل فقر است و فقر و احتیاال از لوازم ممليات است و هثر مملثنالوجثودي محتثاال و
فقیر است ،ولي ذات واجبالوجود غيي مطلق است (طباطبااي.)330 :1379 ،
اما واژة حمید برگرفت از حمد و نقیض ذم است ،محمثود و محمثد اعيثي دسثي دث
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خوبيهااش زااد باشد (جوهري :1376 ،ال  .)463 ،1محمثود اعيثي سثتااششثده ،مانيثد
«حماداك أن تفعل ُذا» اعيي اگر آن دار را انجام دهي عاقبتثت محمثود و پسثيداده اسثت
(راغب.)256 :1412 ،
واژة غيي ب مفهوم تجلي اسماي جاللی و واژة حمیثد از تجلیثات جمثالي خداونثدي
است (داياني ابراهیمي .)86 :1375 ،همنشیيي دو اسم «غيي حمید» ،د ب ظاهر از اسثماي
متضاد خداوندند ،حادي از اان است د خداوند جامع تمام دمثاالت از صثفات جثالل و
جمال است .همنشیيي دو اسم جالل و جمال بیانگر اان است د صفات جاللیة خداونثد
مانع فیو ات جمالیة او نیست ،امثا درعثین جثالل ،جمثال او مشثهود و درعثین جمثال
جاللش نیز نمااان است .بيابراان در قرآن درام صفت جاللي غيي همواره با اثك صثفت
جمالي همراه شده مانيد« :غيي ذو الرحمث »« ،غيثي حلثیم» ،و «غيثي دثرام» .اگثر صثفت
جاللي «غيي» پوشش جمالي نمياافت و فق تجلي خداوند ب «غيي» مثيبثود خلقثت و
آفرايش نیست و نابود ميشد ،زارا خداوند متعال غييٌ عن العالمین است و نیازي بث ااثن
هستي ندارد.
همچيین همنشیيي دو اسم «غيي حمید» بیانگر اان نلت اسثت دث هرچيثد تصثرفات و
شئونات خداوند هم جمیل و نافع و سزاوار تحمید و تمجید است ،امثا او مسثتغيي از ااثن
تصرفات است و نیازي ب آن ندارد و خداوند جز آنچ نافع است انجثام نمثيدهثد و نفثع
آنچ انجام ميدهد عااد بيدگانش ميشود نث خثودش (طباطبثااي :1417 ،ال  .)402 ،14از
داگر علل همنشیيي غيي حمید اان است د خداوند متعال بينیازي است دث همث محتثاال
اوايد د درعین بينیازي ستودني است ،زارا غيا و بثينیثازياش باعث ظلثم و تجثاوز بث
بيدگانش نميشود ،پ در غيااش هثیچ نلوهیثدهاي راه نثدارد .هثمچيثین بیثان شثده دث :
«ازسوايداگر غيي وقتي قابلستااش است د بخشيده و جواد باشد و خداوند بينیثازي اسثت
د ميعم و بخشيده است ،بداندلیل ،حمید هم مثيباشثد» (زمخشثري :1407 ،ال  )606 ،3و
مانيد اغيیا بخل نميورزد پ سزاوار حمد است (شعراني :1396 ،ال .)231 ،2
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 اوسثت ،زاثرا هثیچ
احتیاجي در ساحت ربوبي او راه ندارد «يا أَيُّهَا النَّاسُ أَ ْتمُ الْفقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّيهُ هُيوَ الْغَنِي ُّ
الْحَمجد» (فاطر )16 :و ب اانميظور غيي را بر حمید مقدم نمثود تثا جلثوهاي از جلثوههثاي
عظمت و بزرگي خود را ب بيدگان بيماااند و فقر و احتیاال آنان را ب خود متذدر شود تا ب
غیر خدا نیاز نبرند .سس صفت حمید را بیان درد ب اان مفهوم د حمثدها و سثتااشهثا
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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 جمثال عيااثت فرمثوده اسثت .پث مبثادي
حمدها و ثياها د دمال و جمال است از خداست و ب او بازميگردد ،زارا او «هُوَ الْيأَوَّل وَ
الْآخِر وَ الظَّاهِر وَ الْباطِن ( »...حداد )3 :است (خمیيي )123 :1362 ،و آااتي د بثا دو واژة
«غيي حمید» خاتم اافت معموالً ناظر بر وحدانیت و ماللیت علياالطالق خداوند متعال و
غياي ذاتي او درمقابل فقر ذاتي بيدگان است.
ادب برخورد با اان دو اسم اان است د غيي عظمت و بثينیثازي و صثفت جثالل
االهي را تداعي ميديد و اسم حمید صفت جمالي االهي اسثت دث سرشثار از لطثف و
امید و رحمت است .اسم غيي براي دافران و انسانهاي رشدنیافت تجلثي جاللثي دارد؛
زارا ااشان از خضو درمقابل خداوند ابا دارند و شلرگزار نعمات و الطثاف او نیسثتيد.
خداوند نیز با تجلي اسم غيي بينیثازي از شثلر و سثساس و اامثان آنهثا را گثوشزد
ميديد و در چيدان آا ميفرمااد اگر دفر بورزاثد ثرري بث او نمثيرسثانید ،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 (زمخشري :1407 ،ال  )574 ،1د اان مفهوم در چيدان آا د بثا غيثي حمیثد
پااان اافت آمده است (نساء131 :؛ ابراهیم8 :؛ لقمثان26 ،12 :؛ حداثد24 :؛ ممتحيث 6 :؛
تغابن .)16 :ظاهر بعضي از آاات بیانگر اان مطلب است د غيثي تجلثي جمثالي دارد،
زارا سیاق آاات مربوط ب صالحان و نیلان است و ااشان نیاز خود را ب درگاه خداونثد
بينیاز ميبرند و فقر مطلق خود را ب غياي بيدران او پیوند ميدهيد ،پ غيثاي االهثي
در پوشش رحمت تجلي مياابد .سورة حج در بیان اان مطلب است د خداي تعالي جثز
آنچ ب ميفعت بيدگان است انجام نميدهد و اان نفع عااد خودش نميشثود (حثج64 :؛
طباطبااي :1417 ،ال  .)402 ،14خداوند در سورة فاطر آاة  15فقر بيثدگان را بث غيثاي
االهي پیوند داده و ميفرمااد مال در غياي خدا از خلق و فقر 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 :ال .)47 ،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 درمقابل خداوند غيي با لذات فقیر مطلق مثيدانثد« .ييا
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أَيُّهَا النَّاسُ أَ ْتمُ الْفقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِ ُّ الْحَمجد» (فاطر .)15 :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؛ بااانحثال انسثان 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.

 3.5بررسی همنشینی دو واژة الرّحمن و الرّحیم در قرآن
از تردیب دوگانة «الرّحمن الرّحیم» ،بدوناحتساب بسمل  ،در پيج مو ع از قثرآن دثرام اثاد
شده است .شااانتوج است د واژة «رحمن» اك مرتب با واژة «مستعان» (انبیثا )112 :و نیثز
واژة «رحیم» با احتساب بسمل  119مرتب با رحمن ،سیزده مرتب با عزاز ،ن مرتب بثا تثوّاب،
هفت مرتب با رئوف ،اك مرتب با ربّ ،و اك مرتب با برّ آمده است.
پیشازاان ب اصل معياي لغوي واژة رحم اشاره شد .در اان مقام شااسثت اسثت تفثاوت
معيااي دو واژة «الرّحمن الثرّحیم» بررسثي شثود« :الثرّحمن الثرّحیم» دو صثفت از صثفات
ربوبیت و خصوصیات ذات االهي است د هر دو از مادة رحمثت اشثتقاق اافتث انثد؛ دلمثة
«رحمن» صیغة مبالغ است د بر دبرت 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 «دبیثر
الرّحم » و رحیم اعيي «دائم الرّحم » (طباطبااي .)171 :1379 ،امام صثادق ( ) نیثز در بیثاني
معياي «الرحمن الرحیم» را اانگون تبیین درده د « :الرَّّحمن إسْمَ خاصَ لِصِّفَۀ عا َّيۀ واليرَّحجمُ
إسّمَ عامَ لِصِفَۀٍ خاصَّۀ» (طبرسي :1372 ،ال  .)94 ،1اعيي 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 شثده و از رحمثت واسثعة او فثیض
ميبرند ،اما رحیم اسم عام است و غیرخدا را نیز رحیم ميخوانيد .از دادگاه امثام خمیيثي (ره)
رحمت رحمانیة خداوند مقام بس وجود اسثت دث حثادي از رحمثت فراگیثر و گسثتردة
االهي است .گسترة رحمت االهی بث گونث اي اسثت دث همثة مخلوقثات و موجثودات در
گستردگي وسعة آن قرار دارند و هیچ مخلوقي را بينصیب از راه رشد و تلامثل مخصثوص
ب خود رها نلرده است (خمیيثي .)86 :1374 ،ابثنعربثي نیثز چيثین رحمتثي را «رحمثت
امتياني» ميخواند؛ رحمت امتيثاني رحمتثي ذاتثي اسثت دث همث چیثز را بثدون اسثتبيا در
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برميگیرد و بر هم چیز گسثترش دارد« :وَ رَحْمَت وَسِعَتْ ُلَّ شَي ْءٍ» (اعثراف )156 :و «رَبَّنيا
وَسِعْتَ ُلَّ شَ ْءٍ رَحْمَۀً وَ عِلْما» (غافر( )7 :اازوتسو.)138 :1378 ،
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» (خمیيي )186 :1374 ،و ابنعربي اان رحمت را «رحمت وجثوب» مثينامثد:
«فَسَأَُْتبُها لِلَّذينَ يَتَّقون» (اعراف156 :؛ ابنعربي.)75 :1383 ،
همنشیيي اان دو اسم از نو امتدادي است .ب اان مفهوم د تلامل اك اسثم در گثرو
قرارگرفتن در ديار اسمي داگر از اسامي پروردگار است؛ زارا «رحمن» حثادي از رحمثت
فراگیر و گسترده و استعدادهاي بالقوهاي است د پروردگثار بث همگثان عطثا فرمثوده و
«رحیم» حادي از ب دمالرساندن اان اسثتعدادهاي االهثي و واثژة انسثانهثااي اسثت دث
رحمت رحیمیة خداوند را دراافت دردهانثد .ازميظرداگثر «رحمثن» اسثم ظثاهر خداونثد
است ،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 )156 :و «رحیم» اسم باطن خداوند است د فق مخت دساني اسثت
د با رحمت رحمانیة خداوند همراه شده و شااستة دراافت رحیمیت خداوند مثيشثوند.
چگونگي چیيش اان دو اسم نیز درخورتوج است .خرمشاهي در توجی تقدم و تأخر دو
واژة «الرّحمن الرّحیم» نلاتي را بیان درده د عبارتاند از:
 .1اسم «رحمن» مخت ب خداوند و با «اهلل» مشثتر اسثت و در قثرآن نیثز آمثده
است« :وَ قالوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحا َه( »...بقره« ،)116 :وَ قالوا اتَّخَذَ الرَّحْمن وَلَيدا» (مثرام:
« ،)88قلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّيا يا تَيدْعُوا فَلَيهُ الْأَسْماءُالْحُسْينى» (اسثراء)110 :
(خرمشاهي :1377 ،ال  .)1098 ،1بيابراان رحمن اسم خاص خداوند و مخت ب ذات
اوست و رحیم وصف رحمن است .از اانجا تقدم واژة «رحمن» بر «رحیم» الزم ميآاد
(طوسي :1409 ،ال )29-28 ،1؛
 .2داگر ااند «رحمن» بیانگر رحمثت عمثومي و رحثیم گواثاي رحمثت خصوصثي
خداوند متعال است (خرمشاهي :1377 ،ال .)1099 ،1
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 اسثت ،رحمثت
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واسع اي است د همة موجودات زار پوشش آن است اعيي همة موجودات در زار پوشثش
رحمتاند ،خودشان رحمتاند  ...اهلل د جامع همة دماالت است ب مرتبة ظهور ،رحمثن و
رحیمش را ذدر فرموده است از باب ااند رحمت است و رحمانیت اسثت و رحیمیثت ،و
اوصاف غضب و انتقام اانها تبعي است و آند بالذات است ااثن دو صثفت اسثت» .ولثي
رحمت رحیمي رحمتي خاص است د فق درقبال قابلیتها افا مثيشثود «چثون اسثم
شراف رحمن را در بین اسمهاي محیطث مزاثد اختصثاص اسثت و چثون رحمثن ظهثور
رحمت و مرتبة بس مطلق است ،مقدم شده بر رحیم د بث افثق بطثون نزداثكتثر اسثت»
(خمیيي.)57 :1381 ،
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 دارد ،بيثدگان را امیثدوار بث رحمثت
بيدراغ خداوند ميديد ،هر دو اسم از اسماي جمالي االهياند د در تمام آاات ،د بث ااثن
دو اسم خاتم مياابثد ،ظهثور دارد .در جثااي ااثن تجلثي جمثالي در ماللیثت و ربوبیثت
جهانیان ظهور دارد (حمد2 :؛ بقره)163 :؛ اعيي تدبیر هستي براساس رحمت االهي اسثت و
نیز امور جهان را مدّبري «رحمن رحیم» ب عهده دارد و پاا رازي هستي براسثاس دو صثفت
«رحمن رحیم» است (طباطبثااي :1417 ،ال  .)134 ،1بيثابراان افثزونبثرااندث تثدبیر امثور
ب دست خداوندي است د رحمن رحثیم اسثت و تثدبیر او هثم براسثاس رحمثت اسثت،
برنام اي د براي سعادت بشر فرستاده از مقثام رحمانیثت و رحیمیثت نثازل فرمثوده اسثت
(فصلت)2 :؛ اعيي تيزال قرآن مااة اصالح دنیثاي مثردم اسثت ،هثمچيثاندث مااثة اصثالح
آخرتشان است (طباطبااي :1417 :ال .)544 ،17

 4.5بررسی همنشینی دوگانة غفور حلیم در قرآن
اان دو واژه در چهار آا از قرآن درام ب صورت دوگانة «غفثور حلثیم» و در دو مو ثع بثا
جاب جااي ب صورت «حلیم غفور» آمده است .پیشتر ب معياي واژة «غفثور» اشثاره شثد ،امثا
واژة حلیم در اصل ب معياي تر عجل  ،خالف سبكسري و دثمخثردي اسثت ،دث نثوعي
نرمي و بردباري در مفهوم آن نهفت است (جثوهري :1376 ،ال  .)1903 ،5مصثطفوي بثر آن
است د اصل مادة حلثم ديتثرل نفث و طبثع از هیجثان خشثم و غضثب و احساسثات و
دستاافتن ب آرامش و طمأنیي و صبر است دربرابر آنچث طبثع از آن در سثختي اسثت و
وجوه بعدي حلم با اان معيا ارتباط دارد (مصطفوي :1360 ،ال .)273 ،2
بيابراان واژة حلم ب معيي آرامش و توازن عقلي و تسل بر نف و استقامت رأي است دث
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اان حالت درمقابل واژة «جهل» ب معيي طبع زودرنج و هوسنا اسثت ،دث قثدرت بثر مهثار
احساسات و عواطف نثدارد .حلثیم طبیعتثي اسثت دث مثيتوانثد اشثتعال و انفجثار جهثل را
فرونشاند .حلیم دسي است د ميداند چگون بر احساسات و عواطف خثود غلبث ديثد و بثر
هواها و هوسهاي خود پیروز شود (اازوتسثو .)264 :1378 ،حلثیم صثفت دسثي اسثت دث
داگران را اداره ميديد و بر آنان تسل دارد ،ن صفت دسي دث تحثت اداره و سثلطة داگثران
است (همان.)267 :
همنشیيي دو واژة «غفور حلیم» حادي از نهاات رأفت و رحمت واسعة االهي بر بيثدگان
اوست .غفور اشاره ب دمال خداونثد و رحمثت بثيميتهثاي او دارد .پروردگثار بثا لطثف و
رحمت خود گياهان بيدهاش را ميپوشاند ،لغثزشهثاي او را مخفثي مثيديثد ،دسثي را بثر
گياهان وي آگاه نميديد ،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 واقع 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 اوسثت دث
در اان دنیا معاقب نبوده و اگر هم عقوبت ديد عقاب ب مبل ميديدَ « :نْ جياءَ بِالْحَسَينَۀِ فَلَيهُ
عَشْر أَ ْثالِها وَ َنْ جاءَ بِالسَّجِّئَۀِ فَال يُزْوى إِالَّ ِثْلَها وَ هُمْ ال يُظْلَمُيونَ» (انعثام .)160 :ااثنچيثین
مواجه اي ،د ازسوي خدا صورت ميپذارد ،بث خثاطر حلثیمبثودن خداسثت .ااثن سثبك
مواجه ازسوي خداوند در تربیت فردي و اجتماعي بيده مؤثر و سازنده است.
پ همنشیيي غفور با حلیم تجلي ستارالعیوببودن خداوند است .بيدگان با همة معاصي
و نافرمانيهااشان هیچگاه از جانب خداوند رسوا نشثدهانثد و خداونثد بثا انثد نثدامت و
پشیماني از گياهان عظیم آنان درميگذرد .ستارات خداوند در صفت حلم او بیشتر تجلي و
نمود دارد ،زارا حلم و شلیبااي او مانع مجازات و مؤاخذة بيدگان عاصي مثيشثود« .غفثور
حلیم» رحمت در رحمت است ،گواي د خداوند اصالً قصد عذاب بيدهاش را ندارد.
دو اسم «غفور حلیم» از اسماي جمالي خداوند است ،اما ابتثدا غفثور آمثده تثا رحمثت
امتياني و بيميتهاي االهي را بر بيده برساند ،سس با ذدر حلیم تأدید بر اان رحمت درده دث
اگر عفو و بخشش را شامل حال بيدة خود درد از روي ناتواني و عدمقثدرت نیسثت ،بللث
حلم او باع عدمتعجیل در عذاب است .اعيي آنچيان نافرماني و گياه بيده شداد بثوده دث
خداوند چون قصد عذاب بيده را نداشثت ابتثدا صثفت حلثیم را ذدثر دثرده سثس بيثده را
مشمول غفران و بخشش خود درده است.
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ادب برخورد با اان دو اسم ،د از اسماي جمالي االهي است ،چيین 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 نسبتب مؤاخذة او حلم ميورزد ،او هم اان دو وصف را نصبالعین خثود قثرار
دهد و از اهل حلم باشد.
براساس نظام تربیتي قرآن وقتي شخصي متخلق ب ااثن دو صثفت شثد حلثم و غفثران
خداوندي را در همة امور سرلوحة خود قرار ميدهد ،زارا تخلق ب ااثن دو صثفت جمثالي
باع رشد و تعالي وجودي انسان ميشود .ب گون ايدث در برخثورد بثا رفتارهثاي ناپسثيد
داگران با متانت ،وقار ،و آرامش رفتار ميديد و باوجودااند قدرت بر انتقام و شدت عمثل
دارد ،از حق خود چشمپوشي ميديد و توازن و آرامش خود را از دست نميدهد.

 5.5بررسی همنشینی دوگانة حیّ قیّوم در قرآن
دو واژة «حيّ قیّوم» در س آا از قرآن همنشین شده است (بقره255 :؛ آلعمران .)2 :حثيّ
ب معياي زنده و جمع آن أحیا است (جوهري :1376 ،ال « .)2323 ،6حیات و حیوان» هثر
دو مقابل مماتانثد؛ ازااثنرو بثاران را «حثيّ» گوايثد ،زاثرا حیثات زمثین بث آن اسثت
(ابنفارس :1391 :ال  )122 ،2و ب شتر «محي و محیی » گوايثد؛ زاثرا همیشث داراي فرزنثد
است (همان )123 :و گیاه تازه و نثورس را نیثز «حثيّ» گوايثد (ابثنميظثور :1414 ،ال ،4
 .)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 بوده ،و بقیة مراتب حیات از او و ب سوي اوسثت» (مصثطفوي :1360 ،ال .)338 ،2
اما اصل معياي واژة «قوم» برخاستن است «قَوَمَ قابل قَعَد وقعود (نشسثتن)» و قثائم اعيثي
ب پاخاست و «القَوَ َۀ» اعيي اكباربرخاسثتن (جثوهري :1376 ،ال  .)2016 ،5معيثي «قَثوَم»
تصمیم و ارادهب داريداشتن اسثت؛ مانيثد «قيام بأ رُيذا» اعيثي دثار را بث عهثده گرفثت
(ابنفارس :1391 ،ال  )44 ،5و واژة قیّوم صیغة مبالغة آن است د داللت بر دبثرت دارد و
ب معيي دائم بالزوال ،پاادار ،بدونابتدا (الذي البدءل ) ،حثافن ،و دهيثدة لثوازم زنثدگي و
مدّبر امور بيدگان است (شعراني :1352 ،ال  .)318 ،2قیّوم و پاايدة واقعي دسي اسثت دث
ازطرفي پاايدگي او بالذات است و ازسوايداگر همة ماسوياهلل در قیام و برپثااي بث ذات
و لوازم او همچون قدرت ،اقتدار ،و حیات نیازميدند (امین ،بيتا.)322 :

 136مفهومشناسی تربیتی همنشینی برخی از اسماي االهی در قرآن

عالم طباطبااي در تو یح «قیّوم» قیومیت خدا را اانگون تبیین درده د :
قیام بر هر چیز ب معياي درستدردن و حفن و تدبیر و مراقبت بر آن است و همثة ااثن
معاني از قیام استفاده ميشود؛ چون قیام ب معياي ااستادن است و عادتثاً بثین ااسثتادن و
مسل شدن بر دار مالزم هست .قیام خدا خال اسثت نث قیثام آمیختث بثا ثعف و
سستي ،و غیرخدا ب جز اان راه نثدارد دث بااثد بث اذن او و بث وسثیلة او قثائم باشثد
(طباطبااي :1417 ،ال .)330 ،2

حيّ قیّوم ب صفات جمال و جالل خداوندي اشاره دارد .حيّ ،د نشان از حیاتبخشثي
و اعطاي نعمت وجود و زندگي بر موجودات است ،نمودي از جمال خداوندي اسثت .هثر
جا حیاتي و دمالي اافت شود مظهثر و نماايثدهاي جثز خداونثد ازلثي بثر آن نتثوان اافثت.
ب دلیلااند حیات ميشأ علم و قدرت و از صفات دمالي است ،حيّ صفتي اسثت دث همثة
اسماءالحسيي در آن ميدرال است و ظهور و بثروز اسثماءاهلل از ناحیثة حثيّ اسثت؛ پث از
بزرگتران و شرافتران اسماي االهي 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 .نیستي ،موت ،و عدم در ساحت مقدسش راه ندارد .قیّوم نیثز ،دث از صثفات جثالل
خداوندي است ،اعيي آن زنده و پاايدهاي د قائم ب ذات و قوام تمام موجودات ب قیومیثت
اوست ،ازاانرو «حيّ» مقارن با «قیّوم» شده است (طباطبااي.)410 :1379 ،
«حيّ قیّوم» تجلي فیض و رحمت دائم و همیشگي خداوند است ،چيثاندث مثيفرمااثد:
«ُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف شَأنٍ» (رحمن .)29 :هر زمان او در داري است د «ميظور احاطة تثام خثداي
تعالي در مقام فعل و تدبیر اشیاست» (طباطبااي :1417 ،ال  .)102 ،19همچيثین نشثاندهيثدة
ماللیت ب حق و نفوذ و تصرف و قدرت مطلق خداوند است (طالقثاني :1350 ،ال .)202 ،2
«حيّ» تحت اسم اول پروردگار و «قیّوم» تحت اسم آخر خداوند قرار ميگیرد« .هُيوَ الْيأَوَّل وَ
الْآخِر ( »...حداد )3 :و خداوند متعال ،د حیات بدونفيا و نابودي را داراست ،بعد از افا ثة
نعمت حیات ب موجودات تدبیر و محاسبة زندگي آنان را نیز ب عهده ميگیرد.
فلسفي نیز درباب همنشیيي اان دو اسم چيین بیان ميدارد د جهان زنده از خداي زنثده
است و چون افا ة حیات ب تيهااي براي ادامة حیات دثافي نیسثت و موجثود زنثده بثدون
مجهزبودن ب وساال زندگي نميتواند خود را با محی زاستي خواش ميطبثق ديثد و زنثده
بماند ،بيابراان بعد از صفت «حيّ» بالفاصل صفت «قیّوم» را آورده تا بفهماند خداونثد قیّثوم
تمام محاسب هاي حلیمانث و انثدازهگیثريهثاي الزم را بثراي ادامثة زنثدگي ،در سثاختمان
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موجوداتي د از نعمت حیات برخوردار شدهاند ،ب دار برده است .درنتیج موجثودات 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 (فلسفي.)114 :1351 ،
ادب برخورد با اان دو اسم اان است د در دو آا اان دو اسم بعثد از «اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ»
(بقره255 :؛ آلعمران )2 :آمده ،اعيي خداوندي د مبدأ هستي است قیومیت بر هر چیز دارد،
قیومیتي د آمیخت با خلل و سستي نیست (طباطبااي :1417 ،ال  .)505 ،2اان دو آاث و آاثة
 111سورة ط عظمت و جالل خداوند را بیان ميدييد د در اان سثوره خضثو و خشثو
موجودات را دربرابر خداوند حي قیوم اعالم مثيديثد (همثان :ال  .)297 ،14براسثاس نظثام
تربیتي قرآن باور ب حيبودن خداوند اعيي اعتقاد ب حیات حقیقي د همثان علثم و قثدرت
بيميتهاي اوست و ازآنجاد الزمة حیات علم و قدرت است و حیات حقیقي نثزد خداونثد
است ،بيابراان علم و قدرتش نامحدود است .قیومبودن نیز اعيثي 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 .ازسويداگر قیثومبثودن 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 ازجمل ااجثاد امیثد و
نشاط و فعالیت در زندگي است و انسان امیدوارانث بث سثوي دمثال طثي طراثق مثيديثد.
قائلشدن ب چيین مبيااي او را ب لحاظ تربیتي ب سمت حیات طیب و معقول رهنمون ميديد.

نتیجهگیري 

.6
 .1بهتران راه شياخت خداوند معرفت ب اسماي حسياي اوست و در قثرآن سثاختارهااي از
اسماي خداوند ارائ شثده دث بهتثران شثیوة خداشياسثي را ارائث مثيديثد .ااثن اسثما در
ساختارهاي گوناگوني تجلي نموده است.
 .2در اان مقال با بررسي پيج نمون از اسمهاي همنشین نتیج گرفت شد دث هثمنشثیيي
اسماي االهي در قرآن تصادفي و اتفاقي نبوده و حلمتهااي در آنها نهفت است.
 .3برآايد همنشیيي «غفور رحیم» اان است د رحیمیت خدا درامتداد غفوراثت اوسثت.
ابتدا خداوند گياه بيده را ميآمرزد و سس در مراحل تلامل وجثودي او را مشثمول صثفت
رحیم خود ميديد.
 .4در دوگان همنشیيي «غيي حمید» ب اان معياست د خداوند درعین غيا و بثينیثازي،
چون متصف ب صفت حمید است ،بخل نميورزد و غيااش باع ظلم ب بيدگان نميشود.
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 .5در «الرحمن الرحیم» تجلي رحمت عام و خاص خداوند نهفت است« .رحمن» آراستن
هر چیز ب زاور وجود و «رحیم» ادمال اان رحمت است .بث داگرسثخن رحمانیثت دهثش
االهي نسبتب همة موجودات و رحیمیت دشش االهي نسبتب همة آدمیان است.
 .6در «غفور حلیم» ستارالعیوببودن خداوند متجلثي اسثت .اعيثي خداونثد معاصثي و
نافرماني بيدگان را پ از توب شان ميبخشد و درمقابثل نافرمثانيهثا و خطاهثا ،دث توبث اي
صورت نگرفت  ،بردبار و شلیباست.
 .7در «حي قیوم» اان حلمت نهفت است د فیض دائم و رحمت همیشگي خداونثد بثر
هستي ممتد است ،خداوندي د هیچ زوال و فيااي در او راه ندارد.
 .8توج ب اان دوگان ها و واداوي در چرااي اان هثمنشثیييهثا و راز و رمثز نهفتث در
آنهثثا در فهثثم و داربسثثت فراايثثد تربیثثت انسثثان ،در جااگثثاه جانشثثین خثثدا روي زمثثین،
مؤثر است.

نوشتها 


پی
 .1چياند اسم رازق مظهرات خود را با تعاون اسم العلیم ،المدبّر ،المحصى ،و  ...انجام مىدهد.
 .2همانگون د واژگى موجودى د مظهر دو اسم القادر و القاهر باشثد بثا خاصثیت موجثود مظهثر
القادر و الرحیم متفاوت است.
 .3چياند مقتضاى دو اسم محیى و ممیت اا هادى و مضل و  ...متفاوت است.
 .4درنهاات آنچ مظهر اسم جامع اا اسم اعظم است مظهر اعظم االهى نیز هست د قطب ،محثددّ،
و معدل عالم ب حساب آمده و (انسان دامل) نامیده مىشود.
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