ارتباط معنایی اسمای حسنای خداوند در فواصل آيات با محتوای آنها
______________________________ سید عبدالرسول حسینیزاده ______________________________1

چكحده

فاص ه حه وعيحای پاخانحۀ خحات ا حل .برخحى خا رشيا حان وضحرا ححا ا حتياد ححه ا حهای
حايای خاا نا در فواصن برخى خات ،اين شبهه را وطرح ادعا نهوده انا كه قر ن كرخن
وجهوعه جهالتى ا ل پرا كياه كه حا ن ه چ نظن ههاهيگى در كيار هن قرار داد ه شاه
ا حل .تأوححن تحابر در اجححزای كحالم الهححى از جه ححه ا حهای حاححيای الهحى در فواصححن خححات،
ارتباط واکن شگفل انگ ز نها را حا واتوای خات تأييا وىنهاخحا .البتحه در حاح اری از
ووارد اين ارتباط ر شن شکار ا ل ،لى در برخى خات كتف اين ارتباط حه تأون م
تابر
م
اآ خححات شحب ه حححه هححن ههگحون كححه فواصححن
ن حاز دارد .حتححى دقحل تأوححن در واتححوا ح ی
وتفا تى دارد ب انگر نکات ظرافلهايى ا ل كه خود بر زيبحايى شحگفتى اعجحاز قحر ن
وى افزاخا .افز ن بر اين ،ترت ب چ ي اين نامها در فواصن تقاخن برخى بر برخى دخگر
ن ز ههراه حا نکات حالغى زيبايى ظرافل وىحاشا كه اين ن ز خود حختى از اعجاز ب انى
قر ن ا ل.
کلیدواژهها  :ههاهيگى قر ن ،فواصن خات  ،جع ،ا هاء اهلل،اعجاز قر ن.


مقدمه

اکثرخوت قرخوب حوه اتفوا قوورآنپژوهوان جور احون حاورنوود کوه چحونش کلموات و جمووالت در

_____________________

 . 1استادخار دانشگاه علآح و معارف قرآن ،دانشکده تفسحر و معارف قرآن Hosseiny43@yahoo.com
درخافت _1394/9/30 :سذحرش1395 /2 /27 :
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آخات نورانی قرآن و نحر نرم آخات در درون سورههای آن ،توآقحفی و از جانوب خداونود متعوال

و همووراه حووا اعجوواز اسووت (حنگر خوود حوه :معرفووت )275 _273/1 :1415 ،حسووحاری از آخووات قوورآن حووا

اس مای حسنای اههی ختم شده است و جی تردخد اسمای حسنای اههی که در ساخانوۀ آخوات
آمده است نحر از احن قاعده مستثنی نحسوت و آمودن آنهوا در فآاصول آخوات ،حکموتآمحور و

همراه حا دقت و ظرافت هاحی است و حا محتآای آخات ارتجا تنگاتنوگ دارد .احون مقاهوه در
صدد تجحین احن حقحقت است که اسمای اههوی در ساخانوۀ آخوات حوا متوامحن آنهوا مورتجط و

حخشی از اعجاز جیانی قرآن است.
تعريف واژ گان

فاصله (از رخشه فصل) در هغت حه دانههای مهره گفته میشوآد کوه در محوان مهورههواحی

کوه کنووار هوم چحووده شووده اسوت جووین دو دانووه آن جوداحی موویانوودازد (ماننود شووح تسووجح )

(مقلآب ،جیتوا .)554 :حه آخرحن کلمهای که در آخه است فاصله می گوخند ماننود قافحوه شوعر

و قرخنه سجع (زرکشی 149 /1 :1410 ،تفتوازانی1376 ،ش )296 :حه فاصله آخه رأس آخه نحر اطوال

شده است (حنگرخد حه :فراء ،جیتا  16 /1:و .)286 /3 176/2 201

حاقالنی در تعرخ

فاصله گفته اسوت :فآاصول ،حوروف هومشوکل در ساخوان آخوات اسوت

که حا آنها فهماندن معنا واقع میشآد (حاقالنی .)170 :1421 ،مقصوآد حواقالنی از «خقوع جهوا فهوم
اهمعانی» احن است که فآاصل آخات در جردارنده همان معناحی است که موتن آخوه درجوردارد.
حناجر احن وظحفۀ فاصوله ،خالصوه نموآدن معنوای آخوه اسوت ،حوه گآنوهای کوه معنوای آخوه جهتور

روشون شوآد (حنگر خود حووه :حسوناوی )27 :1421 ،کوه اهجتوه احوون مقلوب در آخواتی کووه فآاصول آنهووا
جمله مستقل است تماح میحاشد.

سوجع در اصول هغوت ،حوه معنواى آواز کجوآتر اسوت و «سوجع اهرجول کالموه» خعنوی جوورای

کالموش فاصوولههوواحی هماننوود فاصووله هووای شووعر قوورار داد ،در حوواهی کووه موووزون نموویحاشوود

(فحوآمی )267/2 :1414 ،و در اصقالح «سجع» عجارت است از اخنکه دو فاصله در نثور دارای
وزن و قافحه در حرف آخرشان حا هوم تآا فوق داشوته حاشوند و جهتورحن نوآق سوجع آن اسوت کوه

فقراتش حا هم جراجر حاشند(.هاشمی.)337 :1943،

قافحه جر قورآن اطوال نموی شوآد چوآن خداونود صوفت شوعر را از قورآن نفوی کورده اسوت و
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قافحه از اوصاف شعر است .فآاصل آخوات در قورآن حوه سوجع شوجاهت دارد .تفواوت سوجع و

فاصله در احن است که در فاصله اهفاظ تاحع معوانی اسوت ،و هوی در سوجع معنوا تواحع هفوظ

اسووت (حواقالنی .)49 :1421 ،حووه حوواور رمووانی فآاصوول ،حالنووت ،وهووی سووجع عحووب اسووت زحوورا

فآاصوول از معنووا تجعحووت موووی کنوود ،در حوواهی کووه در موووورد سووجع معووانی از اهفوواظ تجعحوووت

موووینماخووود(ُ .رمووانی ،جوویت ووا )97 :از احووون رو جمعوووی از قووورآنپژوهوووان اطوووال آن را جووور قووورآن روا
نموی داننود ،هور چنود جرخووی دخگور اطوال آن را جور قورآن روا دانسووته ،جور احون حاورنود کوه سووجع

سجکی است از سجکهای نثر فنی عرب و نصی صورخ جور عودح جوآاز اطوال آن جور فآاصول

قورآن نوودارخم .سووا قوآل حووه سووجع در قوورآن اثجوات نمووآدن فاصووله اسوت و قووآل حووه فاصووله در

حقحقت انکار سجع نحست (حنگرخد حه :زرکشی 154_150 :1410 ،حنوت اهشواطی255 _254 :1404 ،

مرسی.)45 _15 :1420 ،

پيشحنۀ اصطالح فاصله
اصووقالح فاصووله از اصووقالحاتی اسووت کووه جوویش از  1200سووال از آن می گووذرد .حتووی
جرخی آخه شرخفه حک َت َ َ ْ َ
اب ي خصلن َّاه (اعوراف )52/را ناظر حه احن اصوقالح دانسوتهاند (نحواس،
فف ٍ
 55/2 :1421حسناوی )27 :1421 ،که احن ادعا حعحد حه نرر میرسد.
احتماال خلحل جن احمد (ح ) 175اوهحن کسی است کوه حوه اصوقالح فاصوله اشواره و
آن را جر مقاطع کالح از جمله فآاصل آخوات اطوال نموآده اسوت .وی در جیوان معنوای سوجع
میگوخود « :سوجع اهرجول ؤذا نقوق حکوالح هوه فآاصول ،کقوآافی اهشوعر مون نحور وزن» (فراهحودی،

 )214 /1 :1410سوووكا شوووا گردش سوووحجوخه (ح180ه) در الکتهههاب حوووا تصووورخ حوووه اخنکوووه هموووۀ
چحرهاحی که در کالح حذف نمی شآد در فاصلهها و قافحهها حوذف میشوآد و در احون حواره
حه جرخی از آخوات قورآن اشواره مینماخود( .حسوناوی )35 :1421 ،اهجتوه از جرخوی مثوالهواحی کوه
سووحجوخه جوورای فاصووله آورده اسووت معلووآح میشووآد فاصووله در آن زم و ان فقووط جوور ساخانووه آخووات
اطال نمیشده است (حسوناوی . )35 :1421 ،هور چنود فوراء(ح ) 207حوه صوراحت از عنوآان
فاصله ناح نجرده است ،وهوی حوا عنواوخنی چوآن راوس اآلخوات (فوراء ،جویتوا 16/1 :و 176 /2 201

 )286/3و فصووآل (هموآ 4/1 ،ختووحری ،جوویتوا ،)1139/2 :حووه آن اشوواره کوورده اسووت .سووحآطی از
جاحظ ( 255هو) گرارش نمآده است که خداوند جور خوالف عربهوا هموه کتواحش را قورآن و
44
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حع

آن را سوره و حخشهای کآچک تر را آخه و آخر آخاتش را فاصله نامحود (اََقهان.)186 /1 ،

از احن عجارت معلوآح می شوآد در زموان جواحظ اطوال اصوقالح فاصوله جور ساخوان آخوات قورآن
شناخته شده جآده است.

حوه هور روی رموانی در کتواحش النکهت يهی اعجهال القهَكن احون اصوقالح را تعرخو

کوورده و

فصوولی را حووا عنووآان«حوواب اهفآاصوول» حووه آن اختصوواص داده اسووت (رموانی ،جوویتووا ،)99_97 :و
سرانجاح حاقالنی در کتواب اعجهال القهَكن در فصولی حوا عنوآان «فوی نفوی اهسوجع فوی اهقورآن»

(حنگر خود حوه :حواقالنی )48 :1421،و نحوور در جواحی دخگور در جیووان فور جووین سوجع و فآاصول (همووآ،

 )170 :1421حه آن پرداخته است.
پيشحنۀ بحث
از همان زمان که تو هح

در مقاهعوات قرآنوی و حالنوی آنواز شود ،هموان طوور کوه پویشتور

اشوواره شوود ،مسووجله فآاصوول مووورد تآجووه خوواص نسوولهای نخسووتحن عاهمووان زحووان عرجووی و

قرآنپژوها ن قرار گرفت ،هر چند در آناز احون مسوجله در مجواحثی مسوتقل مقورح نشود ،حلکوه
در محان نخستحن ت هحفات در زمحنه قرآن در الحه الی دخگر مجاحث حوه وحوژه در ححوث اعجواز

خا در حاجی مستقل مورد تآجه واقع شد (حنت اهشاطی.)253 :1421 ،

افوویون جوور احوون ،کتووابهوواحی حووه صووورت مسووتقل در ححووث فآاصوول ت و هح

(حنگرخد حه :ساورقی (مرعشلی) زرکشی 149 /1 ،نحر حسناوی.)47 :1421 ،

شووده اسووت

زرکشی در الَُّهان يی علوم القَكن و سحآطی در اََقان در فصلی مستقل حوه احون مآ وآق

پرداختهاند.در زمان معاصر نحر کتاب های مستقلی در احن خصوآص نگاشوته شوده اسوت
مانند کتاب و اسَاَ الت ُّیَ يی القَكن الکيخن اهفاصل اهقرآنح  ،ت هح
و نحر کتاب الباصلة يهی القهَكن ،تو هح

عجوداهفتاح الشوحن»

1

محمود اهحسوناوی» 2 .حوا احون حوال جوای پژوهشوی

جامع که همه احعاد مسجلۀ موورد ححوث را حوا روخکوردی توازه و حوا ت کحود جور همواهنگی احعواد

_____________________

 . 1احن کتاب را در سال  1982/ 1402ح) ،دار اهمرخ هلنشر در  166صفحه در رخام منتشر کرده است.

 . 2احون کتواب را جورای دوموحن حوار حوه سوال 2000/ 1421ح در عموان ،دار عموار هلنشور و اهتوز خوع منتشور کوورده
است.
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اعجاز هفری و محتآاحی قرآن و حا حجمی مناسوب تحلحول و ارزخواجی کنود خواهی اسوت کوه

احن مقاهه در صدد ترمحم آن است.
اهمحت بحث

همان طور که اشاره شد احن ححث از دحر ح از موورد تآجوه قورآنپژوهوان جوآده اسوت .جرخوی

قودما از آن حوه عنوآان «اجووتالف اهفآاصول موع مووا خودل علحوه اهکوالح» خ واد نموآدهانود (حنگر خود حووه:

زرکشوی .)169 /1 :1410 ،زرکشی در احن حاره می گوخد :از مآاردی که ت کحد شوده اسوت کوه حاخود
جین اجرای کالح تناسب و ارتجا حاشد ارتجا محان آناز و ساخوان سوخن اسوت وگور نوه رشوته

ارتجا جین کالح گسسته می شآد .اسومای حسونای اههوی در فآاصول آخوات قورآن کورخم نحور از

احن قاعده مستنثی نحست ،هکن گاهی احن ارتجا روشن و آشکار است و گاه حا ت مول جورای

ت مل کنندگان حه دست میآخد (زرکشی.)169 /1 :1410 ،

اهمحت جیشتر احن ححث آنگاه آشوکار میشوآد کوه حودانحم جرخوی خاورشناسوان مغورم

حوا اسووتناد حوه فآاصوول آخووات ،احون شووجهه را مقوورح و ادعوا نمآدهانوود کووه قورآن کوورخم مجمآعووه

جمال تی است پراکنده که حدون هحم نرم و هماهنگی در کنار هوم قورار داده شوده اسوت.
خَ
خَ
آنها جرای ت حید رأی خآد حه جمال تی از فآاصل آخا ت مانند فإن ا َ َس فهیع َع فلهین فإن ا َ َع فلهین
خَ
َ
َ َ َ
َْ
َح فکهین فان ا َ خ ْ ل َّهن َو أن َّهت ْن َ َ ْ ل َّههون اسوتناد کورده و ادعوا نمآدهانود کوه احون جمووالت در
فآاصل آخات ،تنها جرای کامل نمآدن سجع و قافحه است (حنگرخد حه :فتل حسن عجواس:1421 ،

 80عمور ر وآان 541 :1413 ،و  .) 602 _597در حوواهی کووه ت موول در فآاصول آخووات قوورآن ،دقووت،
ظرافت ،زحجاحی و هماهنگی آنها حا محتوآای آخوات را حوه خووجی نشوان می دهود .فآاصول در

قورآن دارای نغموهای دلنشوحن ،آهنگووی شوحرحن و طنحنوی آراححخوش اسووت .هموان گآنوه کووه
اهفاظش شادیحخش و دلنشحن است معوانی آنهوا نحور شوادیحخوش و دلنشوحن اسوت از
احن رو از جمحع جهات نحکآ و زحجاست (فتحی احمد عامر.)216 :1991 ،

اصالت معنا در فواصل قرآن
حوا تودجر در آخوات قورآن احوون حقحقوت حوه خووجی روشون میشووآد کوه اصول در فآاصول قوورآن

جنجههای معناحی است و احن اهفاظاند کوه تواحع معنوا می حاشوند و احون گآنوه نحسوت کوه در

جاحی تنها جرای رعاخت زحجاحی های هفری و آهنگ و مآسحقی و حودون همواهنگی کامول حوا
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معنا ،اهفاظ آورده شده حاشند.

حوه حواور حنوت اهشواطی تودجر در «فآاصول قرآنوی» احون معنوا را حوه خووجی نشوان میدهود کوه

نوورم از فآاصوول در قوورآن ،تنهووا مراعووات صووورى شووکآه و آراسووتگی هفرووی نحسووت ،حلکووه
فآاصل در قرآن ناشی از مقتتحاتی معناحی اسوت .اهجتوه در کنوار آن ،از همسووحی آهنوگ حوا

احن فآاصل و هماهنگی صآت حوا اهفواظی کوه از مفواهحم و معوانی تجعحوت مویکنود جرخووردار

است ،حه گآنه ای که تآان همۀ سخنوران اهل حالنت از رسحدن حدان کآتواه مانود (حنگر خود حوه:

حنت اهشواطی .)268 :1404،آن گاه او حه جررسی آن دسته از آخاتی میپردازد کوه حوه گموان فوراء و

همفکورانش تنهووا جورای مراعووات جنجووههای هفروی ،اهفوواظ خاصووی گویخنش خووا از آن حووذف

شده است و ت کحد می کند کوه در امثوال احون آخوات ،تنهوا تآجوه حوه جنجوههای هفروی نجوآده
اسوت و جنجوه های معنوواحی قجول از هفروی مووورد تآجوه جوآده اسووت (جورای دخودن نمآنوههای دخگوور
حنگرخد حه :حنت اهشاطی.)279 _ 268 :1404،

َقسین حندی يواصا
قورآنپژوهوان حووه وحوژه عالقووهمنودان حووه ححثهوای اعجواز قوورآن ،فآاصول آخووات قورآن را حووه

گآنوههووای مختلفوی تقسووحم نمآدهانوود کوه جوورای پرهحور از اطاه وه ححووث ،از آنهوا چشوومپآشووی

می کنحم (جرای دخدن تقسحمات فآاصل حنگرخد حه :زرکشوی 187_165 /1 :1410 ،سوحآطی ،جویتوا :و تهَ
األََان.)39 /1،

جرخی قرآن پژوهان معاصر افیون جر اقساح موورد اشواره تقسوحم جدخودی را در فآاصول قورآن

اراجوه نمآده انود کوه حوا تآجوه حوه اخنکوه مجواحثی کوه موا در احون مقاهوه اراجوه مینمواحیم جیشوتر جوور
اساس همحن تقسحم میحاشد ،احن تقسحمحندی را در اخنجا گرارش میدهحم:

 _1يواصهها ىَ كخههات یههوَنی  :در ا حوون گآنووه فآاصوول نووآعی اسووتقالل مشوواهده میشووآد و

ناهجا حعد از ساخان معنای آخه خا معنای اصلی آخوه میآخود و حوه منرهوه تعلحقوهای جور معنوای آخوه
است و جیشتر نقش تعلحل خا انکار خا ت کحد خا ترنحب و خا روشونکننوده متومآن آخوه را دارد و

ناهجا جمله کاملی است که همۀ ارکان اصلی جمله را دارا میحاشد.

 _2يواصا ىَ كخات کوَاه :فآاصل در آخات کآتاه جیشتر کلمهای اسوت کوه نقوش موتمم و

مکموول معنووای آخووه را دارد و از جهووت حکووم نحووآی معمووآل جوورای عوواملی اسووت کووه در آخووه

می حاشود و چووآن جملووه نحسوت اسووتقالل نوودارد .اهجتوه گوواهی هووم ممکون اسووت فآاصوول در
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احنگآنه آخات جملۀ فعلحۀ کآتاهی حاشد که فاعلش محر است .احن نوآق فآاصول جیشوتر در

سورههای قصار اهمفصل و نردخک آنها آمده اسوت (مقعنوی )235 /1 :1413،عمودتا فآاصولی
که در احن مقاهه ححث میشآد از نآق اول است.
اسمای حسنای در فواصل آيات

دقوت و تودجر در فآاصول آخوات احون حقحقوت را اثجوات می کنود کوه آخوات قورآن هموآاره حوه

چحری ختم میشآد کوه از نرور معنوا حوا احتودای آخوات مناسوجت دارد موثال در آخوه شورخفه َ
َّ ْ َّ ْ َ
ْ َّ ْ َ
خَ َّ ْ َ
َد فَکه َّهه األ ْحصه َّهاَ َو َّه َههو َّخههد فَ األ ْحصه َهاَ َو َّه َههو اللنیههف الخُّیههَ (انعوواح )103/دو اسووم از اسوومای
حسنای اههوی در فاصوله آخوه حوا معنوای آنواز آخوه مناسوجت دارد و آخوه شورخفه حوه چحوری خوتم
شده است که حا آنوازش کوامال همواهنگی دارد زحورا هقحو حوا ال ُتدر ُک ُوه األح ُ
صوار و خجحور حوا
ِ
ُ
خد ِرك األحصار همسوحی دارد زحرا کسی که چحری را درک می کند خجحور و آ گواه حوه آن اسوت
ُ
(مرسوی .)70 :1420حووه حوواور مفسووران دو اسووم «اهلقح و اهخجحوور» حووه صووورت ه و و نشوور مرتووب
جرهان جرای صدر آخه هستند (جیتاوی 176/2:1418 ،اجن عجحجه :)153/2:1419 ،هحم چشومی
خدا را نمی جیند چآن او هقح  ،مجرد و جرتر از دستحاجی حا حآاس ظاهری است و او هموه

چشمها و جیناحی آنها را میجیند چآن حه هموه چحور آ گواه و خجحور اسوت (جوآادی آملوی ،جویتوا:

 )468/26هقحو

 ،)740 :1412و هقح

در جواحی کوه وص و

خودا حاشود خعنوی حووا حوا در ک نمویشوآد (رانووب،

در آخه شرخفه حوه معنوای مآجوآد مجورد و نحور موادی اسوت زحورا معنوای

صدر آخه احن است که نمی توآان خودا را حوا چشوم دخود و حوا حوآاس ظواهر ادراک کورد (جوآادی

َّ خ َ
آملی ،جیتوا .)475 /26 :نحر احن آخه میتآاند دهحلی جرای جمله َو َّه َو َعلی ک فا شی ٍء َو فکیها در

آخه پیشحن حاشد (همآ ،جیتا.)469 /26 :
َ َ َّ َ خ ََّ
َ َخ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ َّ
آخ اهّلل جآادی آملی در تفسوحر آخوه شورخفه ش فههد ا أنهه َ فإلهه فإَ ههو و اله ف کهة و أولهوا
خَ
ا ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ال ف ل فهن َا ف هها فحال فق ْس ه ف َ فإ َلهه فإَ َّه َهو ال َ يةه َّهَ ال ََکهین (آل عموران  « )18/خوداحی کووه هموآاره حووه

عوودل و قسووط قحوواح دارد ،گووآاهی داده کووه معجووآدى جوور او نحسووت و فرشووتگان و صوواحجان

دانش (نحر حه خگانگی او گآاهی داده انود) جور او کوه مقتودر حکوحم اسوت ،معجوآدى نحسوت»
می نوخسد :تذحیل آخه حا دو صفت عیحر و حکحم حه خاطر احن است کوه الزح (قواجم حوه قسوط)
جآدن خداوند آن اسوت کوه عیحور و حکوحم حاشود زحورا کسوی کوه جهوان را حوا نروم سرپرسوتی
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مویکنود ،نوهتنهوا عوادل ،حلکوه «سرپرسوت عودل» اسوت و کسوی کوه سرپرسوت عودل اسووت
حتما عیحر وحکحم خآاهد جآد زحرا قاجم حه قسوط حاخود تآانواحی و دانواحی داشوته حاشود توا هوم
حتآاند و هم حداند که هر چحری را در جای خآد قرار دهد ،حناجر احن عیحر و حکحم نحور خآاهود
جآد (همآ ،جیتا418 /13 :و .)419

ارتجا خاد شده در حسحاری از موآارد روشون و حوا انودک ت مول قاجول دسوترس اسوت ،حتوی

مووآارد متعوووددی در توووارخ نقوول شوووده اسوووت کووه اعوووراب حووودوی نحوور آن را حوووه خووووجی درک

مینمآدند:
َ
َ ْ َ ْ
 _ 1جرای نمآنه نقل شده است در زمان خلحفه دوح کسی آخه شورخفه ي فهإن للل َّهت ْن فوه ْ َح ْ فهد
َ ْ َّ َّ ْ َ َّ َ َ َ خَ
وا جاءَکن الُّ
ینات ي ْاعل َّهوا أن ا َ َعيةَ َحکین حقره»209/را تالوت نمآد ،وهی حه جای«عیحر

حکحم» در ساخان آخه حه اشتجاه «نفور رححم» تالوت کرد .اعراجی که تا آن زموان قورآن نخآانوده
جآد در آنجا جآد ،گفت :اگر کالح خدا حاشد خودای حکوحم در پوی زهول ،از نفوران نمویگوخود

چووآن تشوووحق جوور گنوواه اسووت(.سووحآطی ،و تههَ األ َهَان ،جووی تووا )40 /1 :مشوواحه داسووتان مووذکور را
َ
َ ا
َ خَ َّ َ خَ َ َّ َ ْ
َ
خد َّةهها َج ا
اصمعی در آخۀ و السا ف ق و
َاء فحهها ک َسهُّا نکهاَ فوه َ ا ف َو ا َّ َع في ةهَ
الس فاََة ياَ َن َّ وا أ ف
َح فکهههین (ماجووووده )38 /نقوووول کوووورده اسووووت( .اجو وون ج وووزی 546 /1 :1422 ،رجو وواء حن ووت محمو وود

عآده.)48 :1424،

کشف ارتجاط اسمای حسنى در فواصل با محتوای آيات با تدبر
همان گآنه که اشاره شود در حسوحاری از موآارد ارتجوا معنواحی فآاصول آخوات حوا محتوآای

آخووات روشوون و آشووکار اسووت ،امووا گوواه مووآاردی در قوورآن وجووآد دارد کووه کش و

اح ون ارتجووا

نحازمند ت مل است.
َ
َ
َ
َ
خ
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ ْ َّ ْ َ خ َ
َ خ
ْ َّ
هْ أ ْن َ
جورای نمآنووه در آخوه شوورخفه فإن َ َ فهذ ْب َّه ْن يه فهإن َّه ْن فعُّهاى و فإن َغ فبههَ لههن ي فإنه
هت ال َ في ةه َّهَ
ْ
ال ََ فکین (ماجوده  ) 118/شاخد در حدو امر تصور شآد فاصله مناسب در احن آخه حا تآجوه حوه «ان

تغفور ههوم»« ،اهغفوور اهورححم» حاشود ،وهوی حووا دقوت و ت مول روشون میشوآد فاصوله مناسوب حووا
محتووآای و نرووم آخووه در احوونجووا «اهع ِی حو ُور اهح ِکووحم» مووی حاشوود زحوورا عیحوور کسووی اسووت کووه در
داراحی و قدرت مافآ ندارد و هر گر مغلآب نمیشآد و کسوی جور عیحوری کوه هرگور مغلوآب
نمیشآد جر عذاب و آمرزش هر کا حخآاهد قادر نحست .حکحم نحر کسی اسوت کوه اشوحاء
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را در جای خآدش قرار می دهد و در اخنجا وص

حکحم اشاره دارد که او احون کوار را از روی

حکمت انجاح می دهد هر چند ممکن است وجه حکمت آن جر مردح پآشحده حمانود حنواجر

احن وص

حکحم ،احتراس حسن  1است (زرکشی 180 /1 :1410 ،سحآطی،اإلَقهان202 /2 :1421 ،

مرسوی .)72 :1420 ،حه جیان عالمه طجاطجاحی ،عیحر کسی است کوه در داراحوی و قودرت موافآ

ندارد حه وحژه اگر حکحم حاشد خعنی اقوداح حوه امورى نکنود مگور وقتوی کوه اقوداح در آن سوراوار

حاشود ،مووی تآانوود گنوواه و ظلووم را هوور چووه هووم جوویرگ حاشوود ججخشوواخد زحوورا آنگوواه کووه عوورت و
حکموت در کسوی جموع شوود قودرت دخگورى حوواقی نمویگوذارد کوه علحووه او قحواح کنود خووا در

کارهاخش عحب جوحی و خردهگحرى نماخد (طجاطجاجی.)250 /6 :1417،

وی در ادامه در علت ذکر دو وص « اهعی ُحر اهح ِک ُ
حم» در ساخان آخوه مینوخسود :احون مقواح،
ِ

خعنی مشافهه و تکلم عحسی جن مورخم

حوا پروردگوار خوآد ،مقواح ظهوور عرموت اههوی جوآد،

عرمتی که هحم مآجآدى تاب مقاوموت در جراجور آن را نودارد از احون رو جوا دارد منتهادرجوه
ذهت عجآدخت در چنوحن مقوامی رعاخوت حشوآد ،حوه احون معنوا کوه از کرشومه و نواز کوردن و پور

حورف زدن و خوا حوا خووآاهش و تمنوا در اموور موآهی مداخلووه کوردن اجتنواب شوآد .از همووحن رو
َ
عرم کردَ :و إ ْن ََ ْغ فب َْ َل َّه ْن َيإ خَن َْ أ ْن َت ْال َ ي َّةَ ْال ََ فک َّ
هین و نگفوت« :ف نوُ اهغفوور
مسح
ف
ف
ف
اهرححم» .جراى همحن که گفتحم جلآه و ظهور عرمت حق و سقآت اههی که قواهر و ناهوب
جر هر چحر است چنان چشم و دل حنده را پر میکند که مجاهی جور جوراى اهتجواى حوه او و حوه
خرح دادن تنها سرماخه خآد خعنی ذهت عجآدخوت و مسوکنت حنودگی و مملآکحوت حوه تمواح

معنواى خوآد ،جووراخش حواقی نموویگوذارد .در خ وک چنوحن مووآقفی جواى پر حرفووی و خوا خووآاهش
نحست ،حلکه در احن مقاح پر حرفی کردن خآد گناه حسحار جیرگی است.

عورم کورد:

اگر سؤال شآد اگر چنوحن اسوت ،سوا چورا در آخوه دخگرحتورت اجوراهحم
َ خَ
َ خَ َ َ َّ
َ
َ
ي َه ْ َ فُّ َ فنی ي فإن َّه فو فخنی َو َو ْ َعصا فنی ي فإنْ غبوَ ََ فحین (اجراهحم )36/جا داشت آن جنواب

_____________________

 .1احتوراس احون اسوت کووه :سوخنور معنواحی را جیوواورد کوه حوه وى در حوواره آن اشوکاهی وارد حاشود ،و او هنگوواح
سوخن متآجووه آن شووآد ،و در اصول کووالح ،مقلجووی جیواورد کووه او را از آن اشووکال جرهانود .حووه جیووان دخگوور،

احتراس آوردن کالمی است که خالف مقصآد در آن گمان جورود و آوردن چحورى کوه رفوع آن گموان کنود

( حنگرخد حه :حدخع القَكن و اََقان).
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هم مانند حترت مسح

عرم کند :تآ عیحور و حکحمویه جوآاب احون اسوت کوه مقواح

اجراهحم در احن گفتار ،مقاح مشوافهه و گفوتو شونآد و سوؤال و جوآاب حوا خداونود نجوآد ،حلکوه
تنها مقاح دعا و خآاهش جآد ،و اهجته حنوده در چنوحن مقوامی حاخود دل را توا آنجوا کوه مویتآانود

سرشار از رحمت اههی سازد و حا خ ک دنحا امحد دعا کند (طجاطجاجی.)250/6:1417،

حه جیان دخگر ،راز تفاوت گفته عحسی

حا دعای اجراهحم

در احن است کوه قحاموت،

ظوورف ظهووور عوورت حکحمانووه خوودای واحوود قهووار اسووت .مشووافهه حووا ظوورف چنووحن ظهووور

مقتدرانه ،نحر از مکاهمه نحاخشی حا وی در دنحاست از احن رو محوان دعوای حتورت اجوراهحم
در دنحوا حوا خودا و محوواوره و گفتگوآی حتووری حتورت مسووح

در آخورت (آخوه محوول

ححوث) فور اسوت .آننوه مقتتوای محتوور حتوور عیحرانوه خداسوت ،اعتوراف ،اسووتکانه،
اسوتجازه از سوآی حنوده و تجحوین مآهوخوت،عرت و حکموت نسوجت حوه موآالی نرواح آفوورخنش

خعنی خدای سجحان است (جآادی آملی ،جیتا.)303/24 :
َّ َّ ْ خَّ
َ َّ ْ َّ ْ َ ْ ا َ َ ْ َّ ْ خَّ
َ َ َ ْ َّ َ
َّْ
َ
َ
ْ
نمآنه دخگر آخه شرخفه کیف َکب َّيون فحا ف و کنتن أوواَا يأحیا کن ِهن فخهیهتکن ِهن خَیهمکن
خَ
َْ
َ َ َ َّ
َ َ خَ َّ خَ
َ
َّ َ َّ
األ َْض َجهی اها َِّ خَهن ْاس َهتو إ َلهی خَ
ِ خَن فإل فیه َ َْ َج َّ ون * َّه َو ال فذی َل َق لک ْن وا فيهی
ههاء يسهواه
الس ف
ف ف
ف
َّ خ َ
َّ خ َ
َو َّه َو فحک فا شهی ٍء
ات َو َّه َو فحک فا شی ٍء َع فلین (حقره )29 _28/میحاشد که حا وص
َس ُّْ َع َسه َو ٍ
ُ
َع فلین ساخان خافته اسوت ،در حواهی کوه در حودو امور تصوور میشوآد وصو «و ُهوآ ِحک ِول شوی ٍء
قدحر» حا محتآای آخه مناسب حاشد ،وهی حا ت مل و دقت در سحا آخوه روشون میشوآد وصو

مناسب در فاصله احن آخه همان است که در آخه آموده اسوت زحورا آفورخنش آسومان و زموحن و

تصرف در عاهم حاال و ساحین و اححاء و اماته دال هت دارد که احن کارها حوا علوم کامول و توامی

که جر همه اشحاء احاطه دارد انجاح شده است (مرسوی .)72 :1420/حه حاور زمخشری «کل شی

علحم» تعلحل است .گوخا فرمآده است چآن خداوند حه کنه همه اشوحاء عواهم اسوت آننوه را
آفرخوده اسوت حوه کامولتورحن سوجک و نوافع توورحن وجوه آفرخوده اسوت و نحور اسوتدالل اسوت جوور
اخنکه کسی که کارش حه احن شحآۀ شگفت و ترتحب زحجاست حسحار عواهم اسوت (زمخشوری،

. )121 /1 :1407

ْ ْ َّ َ ْ
ْ ْ
َ
َ َ ْ َ ْ َّ ْ ْ
ون ال َّههن فو فنی َ َو َوه ْ خب َ ها
نمآنه سآح آخه شرخفه َ خخت فخ فهذ ال َّهن فونهون ال ف
کهاي في ة أو فلیهاء فوه ى ف
ْ
َ
َّ ْ
َْ
َ ََ
َ
خَ َ ْ َ خَ َّ ْ َّ ْ َّ ا َ َ خ َّ
خَ فذ ََّک َّن ا َّ نب َس َّه َو فإلی ا ف ال َه فص َّیَ * َا
فذلْ يلی َ فو َ ا ف فيی شی ٍء فإَ أن َتقوا فونهن َقاْ و
َ
إ ْن ََّ ْخ َّبوا وا فيی َّص َّدوَ َّک ْن َأ ْو ََّ ُّْ َّد َّوه خ ْ َل ْه َّه ا َّ َو خ ْ َل َّن وا فيی خَ
ات َو وا فيی ْاأل ْ
السه َ
ض َو ا َّ َعلی
َ
و
ف
ف
ف
ف
شمارۀ  103بهار 1015

50

َ
َّ خ َ
ک فا شی ٍء َ فدةَ (آل عمران )29 _28/است که حا نرور حودوی تصوور میشوآد کوه شواخد وصو
«علحم» در فاصله آخه مناسب است نه وص
در احون جووا نحوور هموان وص و

«قدحر» ،وهی حا ت مول در آخوه روشون میشوآد کوه

قوودحر مناسووب و سوازگار حووا سووحا آخوات میحاشوود زحوورا اخنکووه

مؤمنی کافری را وهی خآد حگحرد حا احن تآهم اسوت کوه کوافر توآان رسواندن نفعوی را حوه او دارد

که مؤمن آن تآان را ندارد از احن رو خداوند حه مؤمنوان هشودار می دهود کوه حازگشوت آنهوا حوه
سوآی خداسوت و خداونود حووه آننوه مخفوی و آشووکار نماخنود آ گواه اسووت ،حلکوه حوه آننووه در

زمحن و آسمان هاست آ گاه است و تنها اوست که قادر حوه رسواندن نفوع حوه آنهاسوت .سوا
جورای مؤمنوان سووراوار اسوت کووه تنهوا حووه قودرت او سنوواه ججرنود و از او سشووتحجانی حخآاهنود و حووا

دشمنان کافرش دوستی نکنند زحرا آنهوا قودرت جور خواری آنهوا را ندارنود (مرسوی.)73 :1420 ،
ِ

اف و یون جوور اخنکووه احوون جملووه تهدخوود اسووت جوور انتقوواح از آنهووا حووه سووجب دوسووتی حووا کووافران و

دشومنان خودا( .جیتوواوی 12 /2 :1418 ،طحوب ،عجداهحسوحن )168/3 :1378 ،کسووی کوه تهدخوود

می کند ،ممکن است دو چحر او را از عملی کردن تهدخدش حواز دارد خکوی نداشوتن علوم حوه
جرخموه مجورح و دخگوری نداشو تن تووآان کوه در احون آخوه شوورخفه هور دو را از خداونود نفوی کوورده

است (اجن عاشور ،جیتا .)76 /3:

فواصل متفاوت در آيات همگون و متشابه

همان طور که پویشتور اشواره شود ،قورآنپژوهوان ت کحود دارنود کوه هموآاره در آخوات نوورانی

قرآن فآاصل آخات ،حا محتآای آنها ارتجوا تنگاتنوگ دارد حوال سوؤاهی کوه در اخنجوا مقورح

میشآد احن است که اگر جین فآاصل آخات و محتآای آنها ارتجوا و همواهنگی وجوآد دارد،
چرا در حعتی از آخات شجحه حه هم و همگوآن فآاصول آخوات ،متفواوت آموده اسوته دقوت و

ت مول در احوون آخووات ،جیووانگر نکووات و ظرافووت هواحی اسووت کووه خووآد جوور زحجوواحی و شووگفتی و

اعجاز قرآن میافراخد.

جرای نمآنه در سه آخه ذحول حوا وجوآد خکسوانی محتوآای آنهوا در امور حوه اسوتعاذه ،فآاصول

آنها متفاوت است:
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ َ خَ َ
خ
َ
خ
هینان ن ْهََ ي ْاس َهت ف ذ فحها ف فإن َّهه َس فههیع َع فلهین (اعوراف )200/اگور
اه َ :و فإ خوا خنَغنهْ فوه َ الش ف
شحقان خآاست مداخله نماخ د و حا رفتار جاهالنه اخشان ،تآ را حه نتب و انتقاح وادار کنود
52
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تآ حه خدا سناه جر ،که او شنآا و داناست .حوا اخنکوه خقواب در آخوه حوه رسوآل خودا

اسوت،

وهی مقصآد ام ِت آن جناب است چآن خآد آن حترت معصآح است.
ْ
َ خَ ْ َ َ خَ َ َ خَ
الشینان َن ََْ َي ْاس َت ف ْذ حا ف إ خَن َّه َّه َو خَ
الس فه َّیع ال َ فلهین (فصولت )36/و
ب :و فإوا خنَغنْ فو
ف
ف ف
اگر وسآسهاى از جانب شحقان تآ را تحرخک کند (که حوه وظحفوه خوآد عمول نکنوی) ،سوا حوه
خدا سناه جر ،زحرا که اوست شنآا و دانا.
خَ
خَ خَ
َ
ْ
َّ َّ
َ
َّ َ
َّ ْ ْ
َ
َّ
ال
ح :فإن
هد
ص
هی
ي
أ
نان
هل
س
یَ
غ
ح
ا
كخات
ی
ي
ون
ل
خجاى
ة
ذ
وَ فه ْن فإَ فک ُّْهَ وها َّه ْهن
ن
إ
ن
َهاه
ف
ف
ف
ف
ف
ٍ
ف
ف
ف ف
ف
ْ
َ
ْ
ُّال فغ فیه َي ْاس َت ف ذ حا ف إ خن َّه َّه َو خَ
الس فه َّیع ال َُّ فص َّیَ (نافر )56/همانا کسوانی کوه در آخوتهواى خودا
فب ف
ف ف

جوی دهحوول و حجتووی کوه حدخشووان آمووده حاشوود سوتحره و جوودل موویکننود در سووحنههاشووان جوور

جیرگمنشی که حدان نرسند نحست سا حه خدا سناه ججر ،که اوست شنآا و جینا.

سؤال احن است حوا وجوآد اخنکوه در هور سوه آخوه از اسوتعاذه سوخن گفتوه شوده اسوت چورا

فآاصل آخات متفاوت استه فاصله در آخات خاد شده که دو اسم از اسمای حسنای اههوی
است چرا در آخه اول نکره و در آخه دوح معرفه و در آخه سآح حه جای« س ِمحع ع ِلوحم»« ،اهس ِوم ُ
حع

اهج ِص ُحر» آمده استه

ما در اخنجا در دو مرحله حه ساس سؤال خاد شده میپردازخم:

نخست :علت نکره آوردن سمحع و علحم در سوره اعراف احن است که در آخوات پیشوحن

احون سوووره ،از حتهوا کووه مآجووآداتی جامود و جووی جوان و جوویحرکووت میحاشوند سووخن گفتووه

است که هوح م قاحلحوت و توآانی جورای دخودن و شونحدن ندارنود از احون رو دو وصو

سومحع و

علحم را نکره و حا ت کحد کمتری (حدون محر فصل) آورد زحرا پویش از آن از چحوری کوه توآان
شنحدن و دخدن و دانستن داشته حاشد سخن نگفته است و نحور قجول از آن چنوحن ادعواحی از

کسی گرارش نشده تا منجر حه چنو حن توآهمی شوآد کوه نحواز حوه انکوار آن حاشود وهوی در سووره
َ خَ
َ َ ا
َ
مجارکه فصلت جمال تی که در آخات قجل آموده اسوت فلکه ْ َ َن ْن َّهت ْن أن ا َ َ خ ْ ل َّهن کایهَا فو خَهها
َ
ََْ
نههاء َي َي خخههه َّنوا َل َّهه ْهن وهها َبههم َ
ََ ْ َه َّلههون (فصولتَ )22/و ََ خَی ْضههنا َل َّهه ْهن ََّ ََ َ
أ
هدةه ْن َو وهها َلب َّهههن
ه
خ
ف
َ َخ
ْ
َ َ َ َخ َ َ َ َخ
ََ
ْ ْ
(فصولت)29 /
(فصلتَ )25/و َال الذة َ کب َّهيوا َ خحنها أ فَنها الهذ ْة ف أضه نا فوه َ ال فجه فخ َو فاإلنه
حووا کی از آن اسووت کووه گمووراه کننوودگان آنهووا از عوواهم انووا و جوون میحاشووند کووه هووور دو
مآصآف حه سمع و حصر میحاشند و حه آنها علوم نسوجت داده میشوآ د .از احون رو دو وصو

سمحع و علحم را معرفه آورد توا حوا مفهوآمش احون دو صوفت را از نحور خودا نفوی نماخود .نحور آخوه
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شرخفه را همراه حا محر فصل که مفحد اختصاص است آورد تا آن دو را از نحر خداوند نفی

نماخد سا گوخا فرمآده است« :اهّلل هآ اهسومحع اهعلوحم ال نحوره» خودا فقوط شونآا و داناسوت

نه نحرش (زجیری .)580 _579 /1 :1403 ،

اما علت دخگری که سجب شده است فاصله در آخه سوره فصلت حا ت کحود جیشوتر آورده

شآد احن است که در احن آخه شرخفه امر حه استعاذه حعد از آن آموده اسوت کوه دسوتور سوخت
ْ َ َ َّ َ َ َّ َ خَ
مقاحله حدی حا خوجی پیش از آن ذکر شده استَ :و َ ََ ْس َتوی الَ َسنة َو َ خ
الس َیجة ْاىي ْع فحالتی
ف
َ
َ َ خَ
خَ خَ
َ
َ
خ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َخ
فهی أ ْح َس َّ ي فإذا الذی بمنْ و بمنه ع
داوْ کأن َّه َو فل خی َحههین * َو وها خلقاهها فإَ الهذة َ َص َهُّ َّيوا َو وها
َخل َخقاها إ خََ َّذو َح خظ َ
ظین (فصلت  )35_34/و نحکی و حدى ج راجور نحسوت[ ،حودى دخگوران را]
ع
ٍ
ٍ
ف
حه شحآه اى که نحکآتر است دور کن که [اگر چنحن کنی] آنگواه آن کوه محوان توآ و او دشومنی
است همنآن دوستی نردخک و مهرحان گردد و از احن [صفت ]_ که حدى را حوه نحکوی ساسو

دهند_ جرخوردار نشآند مگر آنان که شکحجاحی کنند و از احن [خصلت] جرخووردار نشوآد مگور

آن که داراى جهرهاى جیرگ [از خردمندى و کمال انسانی ] اسوت» (اجون اهقوحم)619 _618 :1426،

زحوورا وسآسووه های شووحقان از قجحوول اخنکووه احوون کووار ذهووت و نوواتآانی اسووت ،انسووان حووه انتقوواح

دعآت میکند و حه راحتی انسان را رها نمی کند تا حودی را حوا خووجی مقاحلوه نماخود از احون رو
«ؤن ُه ُهآ اهس ِم ُ
حع اهج ِص ُ
وحر» را حوا ت کحود حوا ومحر فصول ،و دو وصو را معرفوه آورد ،چوآن مقواح
ِ
چنحن اقتتاحی داشوت ،وهوی در سووره مجارکوه اعوراف دسوتور مقاحلوه حودی حوا خووجی نحاموده
َّ ْ ْ ْ
ْ
َْ ْ َ ْ
جهاهلی (اعووراف)199/
اسوت و تنهوا میفرماخوود َ :فهذ ال َ ب َهو َو أ َّوه ْهَ فحهال َّ َْ فف َو أعه فهَض عه ف ال ف
گذشت را در پیش گحر و حه نحکی فرمان ده و از نادانوان روى حگوردان » و احون زخواد جور انسوان
سخت نحست .از احن رو فاصوله را حودون ت کحود آورد  .حنواجر احون فاصولهها در آخوات سوهگانوه

مناسب حا مقاح آمده است (اجن اهقحم .)619 _618 :1426،

اما علت دخگر اخنکه در دو آخوه اول سومحع و علوحم و در آخوه سوآح سومحع و حصوحر آورد احون

اسوت کوه چوآن شوحقان وسآسوهها و تحرخکواتش را جوور قلوب اهقواء می کنود علوم حوه آن تعلووق

می گحرد نه دخدن ،از احن رو در دو آخه سوره مجارکه اعراف و فصولت تعجحور «انوه سومحع علوحم»

و «اهسمحع اهعلحم» آورد ،وهی از آنجا که کارهای شحقانهای انسی آشوکار و ظواهر میحاشود
و حووا چشووم دخووده میشووآد ،در سوووره مجارکووه نووافر تعجحوور «اهسوومحع اهجصووحر» آورد (همووآ:1426 ،

.)584_583
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خَ ْ ْ َ َ َ َّ َ خَ
َّ
نمآنووۀ دخگوور آخووۀ شوورخفۀ َو إ ْن ََ َّ خَّههدوا فن ْ َهه َ
هت ا ف َ َ َْ َّصههوها فإن فاإلنسههان لظلههوم کبههاَ
ف
َ ْ َ َّ خَّ ْ َ َ
(اجوراهحم )34 /در سووورۀ اجووراهحم و مشوواحه همووحن آخووه در سووورۀ نحوول و فإن َ ههدوا فن هههة ا ف َ
خَ َ َ َّ
َّ
َ َْ َّصوها فإن ا َ لغبوَ ََحهین (نحول  )18 /موی حاشود کوه حوا وجوآد آنکوه هور دو آخوه دارای خوک
ُ
ُ
محتوآا میحاشوند ،امووا اوهوی حوا فاصووله «هرلوآح کفوار» و دومووی حوا فاصوله «هغفووور رحوحم» خووتم
شده است.

زرکشوی حوه نقول از اجوون اهمنحور در حواره تفوواوت فاصوله در دو آخوه خوواد شوده می گوخود :گوخووا

خداوند میفرماخد :هر گاه نعمت های حسحار حاصول گوردد ،توآ گحرنودۀ آنهوا و مون حخشوندۀ
ظلووآح و کفوار جووآدن حاصوول

آنهواخم ،سووا هنگواح درخافووت آن نعموتهووا جورای تووآ دو وصو

اسووت جوورای اخنکووه شووکرانۀ آنهووا را حووهجووای نمووی آوری و جوورای موون هنگوواح عقووا کووردن

نعمووت هووا دو وص و

نفووور و رحووحم حاصوول اسووت ،ظلووم تووآ را حووا مغفوورت و آموورزش ساسوو

موی دهوم و ناسكاسوی و کفرانوت را حوا رحمووت خوآد مقاحلوه مویکونم سووا حوا تقصوحر توآ جور حووا
جیرگداشت جرخورد ننماخم ،و جفای تآ را جر حا وفا جرا ندهم (زرکشی.)176 /1 :1410 ،

زرکشوی سوا از گورارش سووخن موذکور و نحکوآ شومردن آن ،احوون سوؤال را طورح می کنود کووه
َ َ َّ َ خَ
َ َ َّ
چرا فاصله آخه در سوره اجراهحم لظلهوم کبهاَ و در سووره نحول لغبهوَ ََحهین آموده اسوت،

سووكا ساس و می دهوود در سووورۀ اجووراهحم وص و
است ،وی در سورۀ نحل وص
اجراهحم در وص

انسووان اسووت کووه حووه او نعمووت داده شووده

خداوند و نعموت دهنوده را آورد زحورا سوحا کوالح در سوورۀ

انسان و در سورۀ نحل در جیوان صوفات خداونود و اثجوات خوداحی اوسوت

از احون رو در سوووره اجووراهحم ساخووان آخووه را وص و
(زرکشی.)177_176/1 :1410 ،

انسووان و در سوووره نحوول وص و

حوووه جیوووان دخگووور ،سوووحا آخوووات سوووورۀ «نحووول» در وصووو

نشوانههوای فوح

خداونوود آورد

خداونووود متعوووال و عرموووت و

و رحموتش مویحاشود سوا حوا خلقوت آسومانهوا و زموحن و سوكا آفوورخنش

انسان و ححآانات و چهارساخان و فورو فرسوتادن حواران و روخانودن گحاهوان و راح کوردن شوب و

روز و آننووه خداونوود در دل زمووحن و درخاهووا و کآه هووا حووه ودخعووه نهوواده اسووت شووروق موویشووآد:
ْ َّ
َ
َ خَ
َّ
َ
الن ْج فن َّه ْن ْةه َتدون » ( نحول  )16/و حه احن کالح ساخان میسذحرد :أي َهه ْ َ خخل َّهق
وات و فح
َوع ٍ
ْ َ خَّ
َ
َّ
ْ َّ َّ َ َ َ خَ َ
َ
َصهوها فا خَن ا َ
ََ َّ
ک َه ْ َ خخلق أي َهذک َّيون و در پوی آن مویفرماخودَ :و فان َ َّ هدوا فن ْ َههة ا ف
َ َ َّ
لغبوَ ََحین (نحول 17 /و  .)18وهوی سوحا آخوات سوورۀ اجوراهحم در وصو انسوان و طغحوان و
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عوذاب
سرکشی و سرپینی او از راه خدا است از احن رو حا وحول جرکوافران و جویم دادن آنهوا از
ِ
خَ َ ْ َ خَّ َ ْ َ َ خَّ ْ َ َ ْ َ َ َّ خَّ َ
ون َعه ْ َ
یا ا ف َو
هُّ
س
شدخد شروق میشآد :ال فذة خست فَُّون الَیاْ الهدنیا علهی او فَهَ فْ و خصهد
ف ف
ا
َّ َ
ْةُّغونها فع َوجا (اجوراهحم  .)3 /سكا رویگردانی انسان از دعآت انجحا را خادآوری میکندَ :و
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َال َّووسی إ ْن ََ ْک َّب َّيوا أ ْن َّت ْن َو َو ْ فيی ْاأل َْض َج فهی اا َيإ خَن ا َ َل َغ فن خی َح فهید* أ َل ْن خأ فَ َّک ْن َن َُّ َّنا خال فذة َ
ف
ف
ف
خَ
َ َ خَ
َ
َّ
َ َّ َ َّ
َْ
عهاى َو ِ َّهه
فوه ْ َه ْهُّ فلک ْن َ ْهو فم نه
هاءَ َّه ْن ََّ َّسههل َّه ْن
هوى َو اله فهذة َ فوه ْ َح ْ ه فهد فه ْن َ خ ْ ل َّه َّه ْهن فإَ ا َّ جه
هوح َو ٍ
َ َ ٍ
َّ خَ َ َ
َْ
َّ ْ
َّ
خَ َ َ خ
َ ْ َ
ْ خ
ْ
أ
ی
ي
ن
ه
ي
واه فه ْن َو َالوا فإنا کب َْنا فحها أ َْ فسل َّت ْن فح فه َو فإنا ل فبی ش ٍْ فو َخها َهد َّعوننا
خد َة َّ ف
ف
نات ي ََ خىوا أ ف
فحال َُّ َی ف
َ
َ َخ
َ ْ َ َ َّ َّ خَ
َ
ََ
َ ْ َ َّ
وىن فيی
فإل فیه َّو في خب (اجوراهحم  8 /و َ ،)9و َال ال فذة َ کب َّيوا فل ََّ َّس فل فه ْن ل َّنخ فَ َج خنک ْن فو ْ أ َْ فضنا أو لت
خَ َ َ
َّ َ َ َ خَ
َ
فول فتنا يأ ْوحی فإل فیه ْن َ خب َّه ْن ل َّن ْه فلک خ الظ فال فهی (اجوراهحم )13 /تا اخنکه حا احون عجوارت ساخوان داد:
َ َ َ خَ
خَ َّ
َّ ْ ا َ َ َ خَّ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
ىاَ ال َُّهواَ (اجوراهحم  .)28 /و احونچنوحن
أل ْن َ ََ فإلی ال فذة َ َحدلوا فن ْ َه َت ا ف کبَا و أحلوا َووهن
هرچه نعمتها و عرمت نعمتهای اههی جور انسوان جلوآهگور مویشوآد در انسوان سرکشوی،
َْ
َّ خ
َّ
سرپینی و طغحان را می افراخد چنانکه خداوند میفرماخودَ :و كَها ک ْن فوه ْ ک فها وها َسهأل َّت َّه َّوه َو
َ خَ
َ َ َ َّ
خَ ْ ْ
ْ َ َّ خَّ ْ َ َ
َّ ْ َّ
اإلنسهههان لظلهههوم کبهههاَ (اجووراهحم ( ) 34 /معرف ووت:1415 ،
فإن َ هههدوا فن ههههت ا ف َ ََصهههوها فإن ف
.)263/5

علت تقدم برخى از اوصاف بر برخى ديگر در فواصل آيات

در فآاصول آخوات در حسوحاری از موآارد چنود اسوم از اسومای حسونای اههوی آموده اسووت و
َ َ َ
ْ َّ َّ َ ا
ذلْ َج َ لنا ک ْن أ خوة
جرخی اسم ها جر جرخی دخگر مقدح شده است ،جرای نمآنه آخه شرخفه و ک ف
َ
خ
ْ
َ
ا
َ َ ا َ َّ َّ َّ َ َ َ َ
َ
َّ َ َّ َ
َّ
َّ َ
هیدا َو وا َج َ ْل َنا ال فق ُّْلهة التهی ک ْن َ
هت
داء َعلی خالنا ف َو خکون َخالَ َّسول َعلیک ْن ش
وسنا فلتکونوا شه
خَ
ْ َ ْ َ َ ا خَ َ َ خَ
َ
َ
َ
ُّیهَْ إَ علهی الهذة َ
هب َعلهی َع فق َُّ ْیه فه َو إن کانهت لک َ
َع َلیها إَ فل َن ْ َل َن َو ْ خختُّ َّهع خَالَ َّسهول فو خَهه ْ ْخنق فل َّ
ف
ف
ف
ف
َ
َ
َ
خ
َّ
َ
َ
خ
َه َد ا َّ َو وا کان ا َّ فل َ
یضیع إخهانک ْن فإن ا َ فحالنا ف ل َهَ َّءوف ََحهین (حقوره )143/و احونچنوحن
شما را امتی محانه ساختحم تا جر مردمان گآاه حاشوحد و پیو امجر جور شوما گوآاه حاشود و قجلوهاى را
کوه جوور آن جوآدى _ جی وت اهمقودس_ قوورار نوودادخم مگور جووراى آنکوه کسووی را کوه از پیووامجر پیووروى

میکند از کسی که جر ساشنههاى خآد میگردد _ روى میگرداند_ معلآح کنحم ،و هر آخنوه احون
[قراردادن قجله _ مسجد االقصی_] جر جر آنان که خدا اخشان را راه نمآده اسوت دشوآار جوآد و

خداوند جر آن نحست که اخمان شما را تجاه کند زحرا خداوند حه مردح هر آخنه رجوآف و مهرحوان

است.
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در خصآص اخنکه چرا اسم رجآف حا وجآد آنکه احل از رححم است (حنگر خود حوه :اجون منروور،

 )112 /9:1414مقد ح شده است ،جیتاوی احتمال داده است که علوت آن مراعوات فاصوله
حاشد (جیتاوی ، )111 /1 :1418 ،وهی احون سوخن تمواح نحسوت زحورا در قورآن هور جواحی رأفوت و
ْ
رحمت حا هم آمده است حتی در جاهاحی کوه مرجوآ حوه خودا نحسوت ماننود آخوه ََو َج َ لنها
َّ َّ
خَ َ خَ َ َّ َّ َ ْ َ ا َ َ ْ َ ا َ َ ْ ا
یهة ْاح َت َهد َّع َ
وها (حدخود )27/جور رحوحم مقودح شوده
وب الذة اَُّ وه َأيهة و َحههة و َهُّا فن
يی َل ف
است .شح محمد عجده ت کحد می کند که هر کلمه ای در قورآن در جوای شاخسوته خوآدش

میحاشد و احنطور نحسوت کوه در قورآن کلموه ای تنهوا حوه سوجب فاصوله مقودح خوا موؤخر شوده
حاشد و علوت تقودخم رأفوت در آخوه شورخفه احون اسوت کوه رأفوت اثوری از آثوار رحموت اسوت و

شامل دفع اهوم و ورر و نحور احسوان می شوآد ،حنواجر احون رحموت در آخوه علوت و سوجب جورای
رأفت است و هر اسم در جای خوآدش قورار گرفتوه اسوت (ختوری42 :1414،حوه نقول از حوه الهنهاَ،

 . )13/2همننوحن ارتجوا احون دو اسوم حوا جملوه قجوول نحور کوامال روشون اسوت چوآن خداونوود
َ َّ ْ خَ َ خَ
َ َّ َّ َ
َ
رجآف و رححم است اخمان شما را تجاه نمیکند :و وا کان ا فلیضهیع إخههانکن فإن ا فحالنها ف
َ
ل ََ َّءوف ََ فحین (فخر رازی.)94 /4 :1420،
ارتجاط اسمای حسنای در پايان سورهها با آغاز سورهها

اسمای حسنای اههوی در ساخوان سوورهها حوا محتوآای آنواز سوورهها نحور ارتجوا دارد جورای

نمآنه حه حاور مرحآح عالمه طجاطجاحی سوره مجارکه اهرحمن که حا ذکور رحموت عاموۀ خداونود

_ کوه شوامل مووؤمن و کوافر و دنحووا و آخورت میشووآد _ آنواز میشووآد حوا ثنووا و سوتاخش خداونوود
َ َ َ ْ َّ َ خ َ
َ ْ ْ
ْ َ
هَام ساخوان میسوذحرد (طجاطجواجی .)94 /19 :1417،احون آخوه
ک
َُّاَ اسن فحْ فذی الجه فل و فاإل ف
ثنوواحی اسووت جمحوول جووراى خووداى متعووال ،کووه چگآنووه دو نشووجه دنحووا و آخوورت ماالمووال از
نعمت هوا و آالء و جرکوات نازهوه از ناححوه او شوده و رحموتش سراسور دو جهوان را فورا گرفتوه و

مراد از اسوم متجوارک خوداى متعوال ،هموان رحموان اسوت ،کوه سووره حوا آن آنواز شوده اسوت

(طجاطجوواجی .)111 /19 :1417 ،همننووحن در سووووره مجارکووه مرمووول آخوورحن آخوووۀ آن از درخآاسوووت
آمرزش و پآشش ازخدای جیرگ حه سجب تقصحرها و کآتاهیموان در پیشوگاه خداونود سوخن

گفته ،آن گاه علت آن را حا جملهای که دو اسم نفور و رحوحم از اسومهای حسونای اههوی در

جوردارد جیوان می نماخود .خداونوود نفوور اسوت خعنوی گناهووان شوما و پیامودهای آن را از شووما
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میپآشواند ،حووه گآنوه ای کووه سورزنش و عقوووحتی جور حنووده نجاشود و رحووحم اسوت خعنووی حعوود از
آمرزش و پآشحدن گناهوان ،در اکوراح حنوده از روی فتول ،احسوان ،تشورخ

و امتنوان مجاهغوه

نمآده است حناجر احن سوره مجارکه دوحاره در ساخانش حه ترنحب و تشوحق حه عمل کوه در آنواز

سوره آمده جآد حاز می گردد (حقاعی ،جیتا.)37/21 :

نتحجه گحری

 . 1اسمای حسنای اههی در فآاصل آخات قرآن کرخم حوا محتوآای آخوات ارتجوا وثحوق و

محکم دارد .در حسحاری از مآارد احون ارتجوا روشون و آشوکار اسوت ،وهوی در جرخوی

آخات احن ارتجا حا ت مل و تدجر روشن می شآد.

 . 2دقت و ت مل در محتآا و سوحا ِ آخوات شوجحه حوه هوم و همگوآن کوه فآاصول متفواوتی
دارد جیوانگر نکوات و ظرافووت هواحی اسووت کوه خووآد جور زحجوواحی و شوگفتی و اعجوواز
قرآن میافراخد.

 . 3در حسحاری از آخات قرآن چند اسم از اسمای حسنای اههی در فآاصول آخوات آموده
است که ترتحب و چحنش احن ناح ها و تقدخم جرخی جر جرخی دخگر حا نکوات حالنوی
و زحجاحی و ظرافوت هموراه می حاشود کوه احون نحور خوآد حخشوی از اعجواز جیوانی قورآن

است.

 . 4اسمای حسنای اههی در ساخان سورهها حوا محتوآای آنواز سوورهها ارتجوا دارد کوه از
دو سوره اهرحمن و مرمل میتآان حه عنآان دو نمآنه از احن دست خاد کرد.
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اجون اهقوحم اهجوز خوه ،بجدایع الفواججد ،تحقحووق صواه اهحواح و خاهود خلودون ،دار اجون حوورح،
جیروت،چا اول. 1426 ،
اجن جوزی ،عجداهرحمان جن علی ،زاد الهسحر فی علن التفسحر ،تحقحق عجداهرزا مهدی،
دار اهکتاب اهعرجی ،جیروت ،چا اول. 1422 ،
اجن عاشور ،احمد جن طاهر ،التحریر و التنویر ،مؤسس اهتارخ  ،جیروت.
اجون عجحجوه ،احمود جوون محمود ،الجحجر الهدیججد فجی تفسجحر القججرآن الهجحجد ،تحقحوق عجووداهّلل
قرشی رسالن ،ناشر :حسن عجاس زکی،قاهره. 1419 ،
اجن منرور ،محمد جن مکرح ،لسان العرب ،دار صادر ،جیروت. 1414 ،
حاقالنی،اجآ حکر محمد جن اهقحب ،ؤعجاز القرآن ،دار اهکتب اهعلمحه،جیروت،چا اول،
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.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25

. 1421
حقواعی ،اجوراهحم جون عمور ،نظجن الججدرر فجی تناسجج ا یجات و السجور ،دار اهکتواب االسووالمی،
قاهره.
حنت اهشاطی ،عاخشه عجداهرحمان ،ا عجاز الجحانی للقجرآن ،دار اهمعوارف ،قواهره ،چوا
دوح. 1404 ،
جیتواوی ،عجووداهّلل جوون عموور ،أنججوار التنل یجل و أسججرار الت ویججل ،تحقحووق محموود عجووداهرحمان
مرعشلی ،دار اححاء اهتراث اهعرجی ،جیروت ،چا اول. 1418 ،
تفتازانی ،مسعآد جن عمر ،واتصر الهعانی ،داراهفکر ،قم ،چا سآح1376 ،ش.
اهختحری ،محمد جن عجداهّلل ،تفسحر التابعحن ،دار اهآطن هلنشر  ،رخام ،جیتا.
جآادی آملی ،تسنحن ،نشر اسراء،قم ،چا اول ،جیتا.
حسناوی ،محمد ،الفاصلة فی القرآن ،دار عمار ،عمان ،چا دوح. 1421 ،
رانوب اصووفهانی ،حسووحن جون محموود ،الهفججردات فججی غر یجج القججرآن ،تصووحح و تحقحووق
صفآان عدنان داودی ،دار اهعلم ،جیروت ،چا اول. 1412 ،
ر وآان ،عمورجن اجووراهحم ،آراء ،الهستشجرقحن حججول القجرآن الکجرین و تفسججحره دراسجة و نقججد،
دار اهعلمحه ،رخام ،چا اول. 1413 ،
رمانی ،علی جن عحسی ،ثالث رساجل فی اعجاز القجرآن ،تحقحوق محمود خلو اهّلل احمود و
محمد زنلآل سالح ،دار اهمعارف ،مصر ،چا چهارح ،جیتا.
زجیوری  ،احمود جون اجووراهحم ،وجال الت ویجل ،تحقحوق سووعحد اهفوالح ،دار اهغورب االسووالمی،
جیروت ،چا اول. 1403 ،
زرکشی ،محمد جن عجداهّلل ،الجرهان فجی علجوم القجرآن ،تحقحوق عجوداهرحمان اهمرعشولی،
داراهمعرفه ،جیروت ،چا اول. 1410 ،
زمخشری ،محمآد ،الکشاف عجن حقجاجق غجواول التنل یجل ،دار اهکتواب اهعر جوی ،جیوروت،
چا سآح. 1407 ،
سووحآطی ،جوواللاه وودحن ،ا تقججان فججی عل ججوم القججرآن ،دار اهکتوواب اهعر ج ووی ،جیووروت ،چ ووا
دوح. 1421،
_________________  ،وعترك األقران فی ؤعجاز القرآن ،دار اهفکر اهعرجی.
ّ
شرخ کاشانی ،حجحباهّلل ،تفسحر سجت سجور ،انتشوارات شوما اهتوحی ،تهوران ،چوا
اول1383،ش.
طجاطجاجی ،سحد محمدحسحن ،الهحتان فی تفسحر القرآن ،دفتر انتشارات اسالمی واحسته
حه جامعه مدرسحن ،تهران ،چا دوح1378 ،ش.
طحب ،عجداهحسحن ،أطحج الجحان فی تفسحر القرآن ،انتشارات اسالح،تهران ،چا دوح،
1378ش.
عجداهفتاح الشحن ،ون أسرار التعجحر فی القرآن الکرین ،دار اهمرخ هلنشور ،ر خوام ،چوا
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اول. 1403 ،
عووآده ،رج وواء حن ووت محم وود ع ووآده ،ا عج ججاز القرآنججی و أث ججره عل ججی وقاص ججد التنل ی ججل ،مکتجو و
اهعجحکان ،رخام ،چا اول. 1424 ،
فتحی احمد عامر ،فکرة النظن بين وجوه االعجاز فجی القجرآن الکجرین ،منشو ة اهمعوارف،
اسکندرخه. 1991 ،
فخر رازی ،محمد جن عمر ،وفاتح ال حج ،دار اححاء اهتراث اهعرجی ،جیروت ،چا سآح،
. 1420
فراء ،خححی جن زخاد ،وعانی القرآن ،تصحح و تحقحق احمد حآس نجاتی ،داراهمصرخ
هلت هح و اهترجمه ،مصر ،چا اول ،جیتا.
فراهحدی ،خلحل جن احمد ،کتاب العحن ،انتشارات هجرت ،جیجا ،چا دوح. 1410 ،
فتل حسن عجاس ،قضایا قرآنحة فی الهوسوعة الجریطانحة ،دار اهفت ،عمان ،چا اول،
. 1421
فحووآمی ،احموود جوون محموود ،الهصجججا الهنح ججر فججی غر یججج الشججرک الکجحججر ،دار اههجوورة ،ق ووم،
. 1414
محموود امووحن اهخت ووری ،وججن اسججرار اله ججایرة فججی نس ججق الفاصججلة القرآنح ج ه ،ج ووینووا ،ق وواهره،
1994 / 1414ح.
مرسی ،کمال اهدحن عجداهغنی ،فواصل ا یات القرآنحه ،جامع االسکندرخه ،مصر ،چا
اول. 1420 ،
مقعنوی ،عجوداهعرحم اجوراهحم ،خصجاجص التعجحججر القرآنجی و سجهاته الجالغحجه ،مکتجو وهجووه،
قاهره ،چا اول. 1413 ،
مقلآب ،احمد ،وعجن الهصطلحات الجالغحجة و تطورهجا ،مکتجو هجنوان ناشورون ،جیوروت،
چا اول ،جیتا.
معرفت ،محمدهادی ،التههحد فی علوم القرآن ،مؤسس اهنشر االسالمی ،قم ،چا دوح،
. 1415
نحواس ،اجوآجعفر احمود جون محمود ،ؤعجراب القجرآن ،جیوروت دار اهکتوب اهعلمحوه ،جیوروت،
چا اول. 1421 ،
هاشمی ،احمد ،جواهر الجالغه ،مرکر مدحرخت حوزه علمحه ،قم ،چا سنجم1381 ،ش.
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