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 ها  ارتباط معنایی اسمای حسنای خداوند در فواصل آيات با محتوای آن
  ______________________________ 1زاده حسینیسید عبدالرسول  ______________________________ 

 چكحده
برخحى خا رشيا حان وضحرا ححا ا حتياد ححه ا حهای . فاص ه حه وعيحای پاخانحۀ  خحات ا حل

كرخن  حايای خاا نا در فواصن برخى  خات، اين شبهه را وطرح   ادعا نهوده كه قر ن  انا 
كيار هن قرار داد ه شاه  كه حا ن ه چ نظن   ههاهيگى در  كياه  وجهوعه جهالتى ا ل پرا

كحالم الهححى از جه ححه ا حهای حاححيای الهحى در فواصححن  خححات، ا حل. تأوححن   تحابر  در اجححزای 
نهاخحا. البتحه در حاح اری از  ييا وىأها را حا واتوای  خات ت انگ ز  ن ط واکن   شگفلارتبا

ر  ووارد اين ارتباط ر شن    شکار ا ل،  لى در برخى  خات كتف اين ارتباط حه تأون   تابم
ححى دقحل   تأوححن در  كححه فواصححن ن حاز دارد. حتم واتححوا    ح اآی  خححات شحب ه حححه هححن   ههگحون 

هايى ا ل كه خود بر زيبحايى  شحگفتى   اعجحاز قحر ن  ظرافل وتفا تى دارد ب انگر نکات  
ها در فواصن   تقاخن برخى بر برخى دخگر  افزاخا. افز ن بر اين، ترت ب   چ ي  اين نام وى

كه اين ن ز خود حختى از اعجاز ب انى حا ن ز ههراه حا نکات حالغى   زيبايى   ظرافل وى شا 
 قر ن ا ل.

 اهلل،اعجاز قر ن. جع، ا هاء : ههاهيگى قر ن، فواصن  خات ،هاکلیدواژه

 مقدمه
کلموات و جمووالت در  اکثرخوت قرخوب حوه اتفوا  قوورآن کوه چحونش  پژوهوان جور احون حاورنوود 

_____________________  
  Hosseiny43@yahoo.com. استادخار دانشگاه علآح و معارف قرآن، دانشکده تفسحر و معارف قرآن 1

 27/2/1395 سذحرش:_ 30/9/1394درخافت: 
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ز جانوب خداونود متعوال های آن، توآقحفی و ا آخات نورانی قرآن و نحر نرم آخات در درون سوره
خوود حوه: معرفووت، و همووراه حووا اعجوواز اسووت  حسووحاری از آخووات قوورآن حووا  (275_1/273: 1415)حنگر

که در ساخانوۀ مای حسنای اههی ختم شده است و جیاس آخوات  تردخد اسمای حسنای اههی 
آمحور و  موتهوا در فآاصول آخوات، حک آمده است نحر از احن قاعده مستثنی نحسوت و آمودن آن

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

 حخشی از اعجاز جیانی قرآن است. 

گان  تعريف واژ
گفته می در هغت حه دانهفاصله )از رخشه فصل(  کوه در محوان مهورهشو های مهره  هواحی  آد 

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

کلمه(. 554توا:  جی )مقلآب، که در آخه است فاصله می حه آخرحن  گوخند  ماننود قافحوه شوعر  ای 
ه نحر اطوال  ( حه فاصله آخه رأس آخ296ش: 1376  تفتوازانی، 149/ 1: 1410)زرکشی، و قرخنه سجع 
اء، شده است  خد حه: فر    (.286/ 3  2/176   201و  16/ 1تا : جی)حنگر

گفته اسوت: فآاصول، شوکل در ساخوان آخوات اسوت  حوروف هوم حاقالنی در تعرخ  فاصله 
خقوع جهوا فهوم »مقصوآد حواقالنی از  (.170: 1421)حاقالنی، شآد  ها فهماندن معنا واقع می که حا آن
که « اهمعانی که موتن آخوه درجوردارد. احن است  فآاصل آخات در جردارنده همان معناحی است 

گآنوه کوه معنوای آخوه جهتور  حناجر احن وظحفۀ فاصوله، خالصوه نموآدن معنوای آخوه اسوت، حوه  ای 
خود حووه: حسوناوی، روشون شوآد  کووه فآاصول آن (27: 1421)حنگر هووا  کوه اهجتوه احوون مقلوب در آخواتی 

 حاشد.  جمله مستقل است تماح می

کجوآتر اسوت و   سوجع کالموه»در اصول هغوت، حوه معنواى آواز    خعنوی جوورای «سوجع اهرجول 
کووه موووزون نمووی هوواحی هماننوود فاصووله کالموش فاصووله  حاشوود هووای شووعر قوورار داد، در حوواهی 

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

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

کورده اسوت و  قافحه جر قورآن اطوال  نموی شوآد  چوآن خداونود صوفت شوعر را از قورآن نفوی 
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قافحه از اوصاف شعر است. فآاصل آخوات در قورآن حوه سوجع شوجاهت دارد. تفواوت سوجع و 
که در فاصله اهفاظ تاحع معوانی اسوت، و هوی در سوجع معنوا تواحع هفوظ  فاصله در احن است 

ووانی فآاصوول، حالنووت، وهووی سووجع عحووب اسووت  زحوورا  (.49: 1421)حواقالنی، اسووت  حووه حوواور رم 
کووه در موووورد سووجع معووانی از اهفوواظ تجعحوووت  فآاصوول از معنووا تجعحووت موووی کنوود، در حوواهی 

ووانی، جوووینماخووود.  موووی پژوهوووان اطوووال  آن را جووور قووورآن روا  ناز احووون رو جمعوووی از قووورآ(  97توووا:  )ُرم 
کوه سووجع  نموی داننود، هور چنود جرخووی دخگور اطوال  آن را جور قورآن روا دانسووته، جور احون حاورنود 

ی عرب و نصی صورخ  جور عودح جوآاز اطوال  آن جور فآاصول  سجکی است از سجک های نثر فن 
فاصووله در قورآن نوودارخم. سووا قوآل حووه سووجع در قوورآن اثجوات نمووآدن فاصووله اسوت و قووآل حووه 

خد حه: زرکشی،  حقحقت انکار سجع نحست   255_254: 1404  حنوت اهشواطی، 154_150: 1410)حنگر
 (.45_15: 1420مرسی، 

 اصطالح فاصله پيشحنۀ
کووه جوویش از  گووذرد. حتووی  سووال از آن می 1200اصووقالح فاصووله از اصووقالحاتی اسووت 

ْلَناهَّ جرخی آخه شرخفه  َتاٍب َيصخَ کف )نحواس، اند  ( را ناظر حه احن اصوقالح دانسوته52اعوراف/) حف
 رسد. که احن ادعا حعحد حه نرر می (27: 1421  حسناوی، 2/55 : 1421

کوه حوه اصوقالح فاصوله اشواره و 175احتماال  خلحل جن احمد )ح کسی است   ( اوهحن 
کالح از جمله فآاصل آخوات اطوال  نموآده اسوت. وی در جیوان معنوای سوجع  آن را جر مقاطع 

کقوآافی اهشوعر مون نحور وزن»گوخود:  می )فراهحودی،  «سوجع اهرجول ؤذا نقوق حکوالح هوه فآاصول، 
گردش سوووحجوخه )ح( 214/ 1 : 1410 حوووا تصووورخ  حوووه اخنکوووه هموووۀ  الکتهههابه( در 180سوووكا شوووا

کالح حذف نمی شآد در فاصله که در  شوآد و در احون حواره  ها حوذف می ها و قافحه چحرهاحی 
کوه  اهجتوه از جرخوی مثوال (35: 1421)حسوناوی، نماخود.  حه جرخی از آخوات قورآن اشواره می هواحی 

آخووات  ان فقووط جوور ساخانووهشووآد فاصووله در آن زموو سووحجوخه جوورای فاصووله آورده اسووت معلووآح می
 ( حوه صوراحت از عنوآان 207. هور چنود فوراء)ح(35: 1421)حسوناوی، شده است  اطال  نمی

اء، جوی فاصله ناح نجرده است، وهوی حوا عنواوخنی چوآن راوس اآلخوات   176/ 2   201و  1/16توا:  )فور 
کوورده اسووت.(، 2/1139 توا:    ختووحری، جووی1/4 )هموآ، و فصووآل  (3/286 سووحآطی از  حووه آن اشوواره 

که خداوند جور خوالف عربوه255جاحظ ) گرارش نمآده است  کتواحش را قورآن و  (  هوا هموه 
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کآچک حع  آن را سوره و حخش  (.186/ 1، اََقهان)تر را آخه و آخر آخاتش را فاصله نامحود  های 
شوآد در زموان جواحظ اطوال  اصوقالح فاصوله جور ساخوان آخوات قورآن  از احن عجارت معلوآح می

 شناخته شده جآده است. 
کتواحش حوه  وانی در  كن  هور روی رم  کوورده و النکهت يهی اعجهال القَه احون اصوقالح را تعرخو  

و  ،(99_97تووا:  جووی )رموانی،حووه آن اختصوواص داده اسووت « حوواب اهفآاصوول»فصوولی را حووا عنووآان
کتواب  كنسرانجاح حاقالنی در  « فوی نفوی اهسوجع فوی اهقورآن»در فصولی حوا عنوآان  اعجهال القَه

خود حوه: حواقالنی، )همووآ، و نحوور در جواحی دخگور در جیووان فور  جووین سوجع و فآاصول  (48: 1421)حنگر
 حه آن پرداخته است. (170:  1421

 بحث پيشحنۀ
کوه پویش که تو هح  در مقاهعوات قرآنوی و حالنوی آنواز شود، هموان طوور  تور  از همان زمان 

ووه خوواص  نسوول ن عاهمووان زحووان عرجووی و های نخسووتح اشوواره شوود، مسووجله فآاصوول مووورد تآج 
گرفت، هر چند در آناز احون مسوجله در مجواحثی مسوتقل مقورح نشود، حلکوه پژوها قرآن ن قرار 

الی دخگر مجاحث حوه وحوژه در ححوث اعجواز  هدر محان نخستحن ت هحفات در زمحنه قرآن در الح
 (.253: 1421)حنت اهشاطی، خا در حاجی مستقل مورد تآجه واقع شد 

کتوواب  آاصوول توو هح  شووده اسووتهوواحی حووه صووورت مسووتقل در ححووث ف افوویون جوور احوون، 
خد حه: ساورقی )مرعشلی( زرکشی،   (.47: 1421حسناوی،    نحر1/149)حنگر

در فصلی مستقل حوه احون مآ وآق  اََقانو سحآطی در  الَُّهان يی علوم القَكنزرکشی در 
کتاب پرداخته های مستقلی در احن خصوآص نگاشوته شوده اسوت   اند.در زمان معاصر نحر 

کتاب   1«ت هح  عجوداهفتاح الشوحن ،نح اهفاصل  اهقرآالکيخن الت ُّیَ يی القَكن و  اسَاَ مانند 
کتاب  كنو نحر  حوا احون حوال جوای پژوهشوی  2.«، تو هح  محمود اهحسوناویالباصلة يهی القَه

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

_____________________  
کتاب را در سال.  1 کرده است.166ح(، دار اهمرخ  هلنشر در  1982  / 1402 احن  خام منتشر   صفحه در ر

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

 اهمحت بحث
که اشاره شد اح پژوهوان جوآده اسوت. جرخوی  از موورد تآجوه قورآنن ححث از دحر حهمان طور 

خود حووه: انود  اد نموآدهخوو« اجووتالف اهفآاصول موع مووا خودل  علحوه اهکوالح»قودما از آن حوه عنوآان  )حنگر
کوه حاخود  زرکشی در احن حاره می (.1/169: 1410زرکشوی،  کحد شوده اسوت  که ت  گوخد: از مآاردی 

کالح تناسب و ارتجا  حاشد ارتجا  محا گور نوه رشوته آناز و ساخوان سوخن اسوت ون جین اجرای 
گسسته می کالح  کورخم نحور از  ارتجا  جین  شآد. اسومای حسونای اههوی در فآاصول آخوات قورآن 

گاه حا ت مول جورای  گاهی احن ارتجا  روشن و آشکار است و  احن قاعده مستنثی نحست، هکن 
کنندگان حه دست می  (. 1/169: 1410)زرکشی،  آخد  ت مل 

کوه حودانحم جرخوی خاورشناسوان مغورم  گاه آشوکار می ححث آن اهمحت جیشتر احن شوآد 
کوورخم مجمآعووه  حوا اسووتناد حوه فآاصوول آخووات، احون شووجهه را مقوورح و ادعوا نمآده کووه قورآن  انوود 

کنار هوم قورار داده شوده اسوت.  که حدون هحم نرم و هماهنگی در  جمالتی است پراکنده 
هین  ت مانند آنها جرای ت حید رأی خآد حه جمالتی از فآاصل آخا نخَ اَ  َعلف هین   إف یع  َعلف  اَ  َسهف

نخَ إف
هوَن  ْ َلهَّ ََ ْن َ  ْنهتَّ

َ
نخَ اَ  خْ َلهنَّ َو أ هین   اف کورده و ادعوا نمآده َحکف کوه احون جمووالت در  اسوتناد  انود 

کامل نمآدن سجع و قافحه است خد حه: فتل حسن عجواس،  فآاصل آخات، تنها جرای  : 1421)حنگر
کووه ت موول در فآاصول آخووات قوورآن، دقووت،  (.  602_ 597و  541: 1413  وآان،  عمور ر80 در حوواهی 

دهود. فآاصول در  ها حا محتوآای آخوات را حوه خووجی نشوان می ظرافت، زحجاحی و هماهنگی آن
کووه حخوش اسووت.  و طنحنوی آراح نشوحن، آهنگووی شوحرحن ای دل قورآن دارای نغموه گآنوه  هموان 
نشوحن اسوت  از  حخوش و دل هوا نحور شوادی عوانی آننشحن است م حخش و دل اهفاظش شادی

 (. 216: 1991)فتحی احمد عامر، احن رو از جمحع جهات نحکآ و زحجاست 

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

کوه تواحع معنوا  های معناحی است و احن اهفاظ جنجه کوه در  میاند  گآنوه نحسوت  حاشوند و احون 
کامول حوا  جاحی تنها جرای رعاخت زحجاحی های هفری و آهنگ و مآسحقی و حودون همواهنگی 
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 معنا، اهفاظ آورده شده حاشند.
ر در  کوه  احون معنوا را حوه خووجی نشوان می« فآاصول قرآنوی»حوه حواور حنوت اهشواطی تودج  دهود 

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

کوه از مفواهحم و معوانی تجعحوت موی کنود جرخووردار  احن فآاصل و هماهنگی صآت حوا اهفواظی 
گآنه کآتواه مانود است، حه  که تآان همۀ سخنوران اهل حالنت از رسحدن حدان  خود حوه: )ح ای  نگر
گاه او حه جررسی آن دسته از آخاتی می (.268: 1404حنت اهشواطی، اء و  آن  گموان فور  کوه حوه  پردازد 

گویخنش خووا از همفکورانش تنهووا جورای مراعووات جنجووه آن حووذف  های هفروی، اهفوواظ خاصووی 
کحد می کوه در امثوال احون آخوات، تنهوا تآجوه حوه جنجوه شده است و ت  های هفروی نجوآده  کند 

های دخگوور  )جورای دخودن نمآنوههای معنوواحی قجول از هفروی مووورد تآجوه جوآده اسووت  هاسوت و جنجو
خد حه: حنت اهشاطی،  (.279_ 268: 1404حنگر

 حندی يواصا َقسین
هوای اعجواز قوورآن، فآاصول آخووات قورآن را حووه  منودان حووه ححث پژوهوان حووه وحوژه عالقووه قورآن

کوه جوورای پرهحور از اطاهوو هووای مختلفوی تقسووحم نمآده گآنوه پآشووی  هوا چشووم ه ححووث، از آنانوود 
خد حه: زرکشوی، کنحم  می و تهَ  توا:  جوی   سوحآطی،187_1/165: 1410)جرای دخدن تقسحمات فآاصل حنگر

 (.1/39 ،األََان

پژوهان معاصر افیون جر اقساح موورد اشواره تقسوحم جدخودی را در فآاصول قورآن  جرخی قرآن 
کوه موا اراجوه نمآده کوه حوا تآجوه حوه اخنکوه مجواحثی  نمواحیم جیشوتر جوور  در احون مقاهوه اراجوه می انود 

گرارش می حاشد، احن تقسحم اساس همحن تقسحم می  دهحم: حندی را در اخنجا 
گآنووه فآاصوول نووآعی اسووتقالل مشوواهده می _ يواصهها ىَ كخههات یههوَنی1 شووآد و  : در ا حوون 
جور معنوای آخوه ای  آخود و حوه منرهوه تعلحقوه حعد از ساخان معنای آخه خا معنای اصلی آخوه می ناهجا  

کحد خا ترنحب و خا روشون کننوده متومآن آخوه را دارد و  است و جیشتر نقش تعلحل خا انکار خا ت 
که همۀ ارکان اصلی جمله را دارا می ناهجا   کاملی است   حاشد. جمله 
کلمه _ يواصا ىَ كخات کوَاه:2 کآتاه جیشتر  م و  فآاصل در آخات  کوه نقوش موتم  ای اسوت 

وول معنووای آخووه را  کووه در آخووه مکم  دارد و از جهووت حکووم نحووآی معمووآل جوورای عوواملی اسووت 
گوواهی هووم م می مکون اسووت فآاصوول در حاشود و چووآن جملووه نحسوت اسووتقالل نوودارد. اهجتوه 
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که فاعلش  محر است. احن نوآق فآاصول جیشوتر در  گآنه آخات جملۀ فعلحۀ احن کآتاهی حاشد 
فآاصولی  عمودتا  ( 1/235: 1413)مقعنوی، ها آمده اسوت های قصار اهمفصل و نردخک آن سوره

 شآد از نآق اول است. که در احن مقاهه ححث می

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

کوه از نرور معنوا حوا احتودای آخوات مناسوجت دارد  موثال   چحری ختم می َ در آخوه شورخفه  شآد 
َف  ْد نیههفَّ اْلَخُّیهَهََّ ههَو اللخَ ََ َو هَّ ْحصهها

َ
َف َّ اأْل ههْد ههَو خَّ ََّ َو هَّ ْحصهها

َ
هههَّ اأْل ( دو اسووم از اسوومای 103انعوواح/) کَّ

فاصوله آخوه حوا معنوای آنواز آخوه مناسوجت دارد و آخوه شورخفه حوه چحوری خوتم  حسنای اههوی در
کوامال   که حا آنوازش  صواُر و خجحور حوا  شده است  ح 

ِرُکوُه األ   همواهنگی دارد  زحورا هقحو  حوا ال ُتد 
که چحری را درک می کسی  صار  همسوحی دارد  زحرا  ح 

ِرُك األ   گواه حوه آن اسوت  خد  کند خجحور و آ
جحوور» حووه حوواور مفسووران دو اسووم (.70: 1420)مرسوی خ  قحووُ  اه  حووه صووورت هوو   و نشوور مرتووب « اهل  

: هحم چشومی (2/153 :1419  اجن عجحجه، 2/176 :1418)جیتاوی،  جرهان جرای صدر آخه هستند
خدا را نمی جیند  چآن او هقح ، مجرد و جرتر از دستحاجی حا حآاس  ظاهری است و او هموه 

گواه و خجحور اسوت چآن حه هموه جیند  ها را می ها و جیناحی آن چشم توا:  )جوآادی آملوی، جوی چحور آ
کوه وصوو  خودا (26/468 )رانووب،  شوآد حاشود خعنوی حووا حوا  در ک نموی  هقحو  در جواحی 

را معنوای و هقح  در آخه شرخفه حوه معنوای مآجوآد مجورد و نحور موادی اسوت  زحو ،(740: 1412
که نمی کورد  صدر آخه احن است  )جوآادی توآان خودا را حوا چشوم دخود و حوا حوآاس ظواهر ادراک 

َو َعلی َو تآاند دهحلی جرای جمله  نحر احن آخه می(. 26/475توا:  آملی، جی ف َشی  هَّ
اخ یها کَّ در   ٍء َوکف

 (. 26/469تا:  )همآ، جی آخه پیشحن حاشد
َد آخ اهّلل جآادی آملی در تفسوحر آخوه شورخفه    َشههف

َخَ
لهَه إف ههَّ َ إف

نخَ
َ
هوا  ا َّ أ ولَّ

َّ
َکهةَّ َو أ هَو َو اْلَه  ف هَّ

ْلهنف َا ف   اْل ف
َخَ
لهَه إف ْسهه ف َ إف اْلقف  حف

کهین ههاا ََ ََّ اْل هَو اْلَ يةهه کووه هموآاره حووه »(  18آل عموران /) هَّ خوداحی 
کووه معجووآدى جوور او نحسووت و فرشووتگان و صوواحجان  گووآاهی داده  عوودل و قسووط قحوواح دارد، 

گآاهی داده کوه مقتودر حکوحم اسوت، معجوآدى نح دانش )نحر حه خگانگی او  « سوتانود( جور او 
کوه الزح )قواج می  م حوه قسوط(نوخسد: تذحیل آخه حا دو صفت عیحر و حکحم حه خاطر احن است 

کوه عیحور و کوه جهوان را حوا نروم سرپرسوتی  جآدن خداوند آن اسوت  کسوی  حکوحم حاشود  زحورا 
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کوه سرپرسوت عودل اسووت « سرپرسوت عودل»تنهوا عوادل، حلکوه  نوهکنود،  موی کسوی  اسوت و 
حتما  عیحر وحکحم خآاهد جآد  زحرا قاجم حه قسوط حاخود تآانواحی و دانواحی داشوته حاشود توا هوم 
که هر چحری را در جای خآد قرار دهد، حناجر احن عیحر و حکحم نحور خآاهود  حتآاند و هم حداند 

 (.419و418/ 13تا:  )همآ، جیجآد 
ارتجا  خاد شده در حسحاری از موآارد روشون و حوا انودک ت مول قاجول دسوترس اسوت، حتوی 
کووه اعوووراب حووودوی نحوور آن را حوووه خووووجی درک  مووآارد متعوووددی در توووارخ  نقوول شوووده اسوووت 

 نمآدند: می
کسی آخه شورخفه 1 هْ  َحْ هدف _ جرای نمآنه نقل شده است در زمان خلحفه دوح  ْن وف ْن َلَلْلهتَّ َيهإف
َ  َحکینوا  نخَ اَ  َعية

َ
وا أ نَّ اْلَُّیناتَّ َياْعَلهَّ کَّ َْ یحر  »را تالوت نمآد، وهی حه جای«209حقره/ جاَء ع 

کحم که تا آن زموان قورآن نخآانوده « نفور رححم»در ساخان آخه حه اشتجاه « ح  کرد. اعراجی  تالوت 
کالح خدا حاشد خودای حکوحم در پوی زهول، از ن گفت: اگر  گوخود   فوران نمویجآد در آنجا جآد، 

گنوواه اسووت. َهَان)سووحآطی، چووآن تشوووحق جوور  مشوواحه داسووتان مووذکور را  (40/ 1 ، جووی تووا: و تههَ  األ
َ  اصمعی در آخۀ  ةه هَ  ا ف َو ا َّ َعيف  وف

َا هها َکَسهُّا َنکها ها َجَاءا حف ةهَّ خدف
َ
وا أ َن َّ َْ ةَّ َيا ََ َف ا قَّ َو السخَ ا ف َو السخَ

هههین   کوووورده 38)ماجووووده/   َحکف   رجوووواء حنوووت محموووود 546/ 1 : 1422. )اجوووون جووووزی، اسووووت( نقوووول 
 .(48: 1424عآده،

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

کشوو  احوو کووه  گوواه مووآاردی در قوورآن وجووآد دارد  ن ارتجووا  آخووات روشوون و آشووکار اسووت، امووا 
 نحازمند ت مل است.

ََّ جورای نمآنووه در آخوه شوورخفه  ةهه ْنهَت اْلَ يف
َ
َْ أ هه نخَ هْن َيإف َْ َلهَّ هه ْغبف ََ ْن  َ  َو إف ُّهاىَّ ْن عف هَّ

نخَ ْن َيههإف ْبهَّ ف
َ هذخ ََّ ْن  إف

ین کف ََ ان »( شاخد در حدو امر تصور شآد فاصله مناسب در احن آخه حا تآجوه حوه 118ماجوده /)  اْل
ناسوب حووا شوآد فاصوله م حاشود، وهوی حووا دقوت و ت مول روشون می« ماهغفوور اهورحح»، «تغفور ههوم

ِکووحم» جووا محتووآای و نرووم آخووه در احوون ح  ِیحووُر اه  ع  کووه در  مووی«  اه  کسووی اسووت  حاشوود   زحوورا عیحوور 
گر مغلآب نمیما داراحی و قدرت کوه هرگور مغلوآب  فآ  ندارد و هر  کسوی جور عیحوری  شآد و 

کا حخآاهد  نمی کوه اشوحاء شآد جر عذاب و آمرزش هر  کسی اسوت  قادر نحست. حکحم نحر 
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کوار را از روی  را در جای خآدش قرار می که او احون  دهد و در اخنجا وص  حکحم اشاره دارد 
دهد هر چند ممکن است وجه حکمت آن جر مردح پآشحده حمانود  حنواجر  حکمت انجاح می

  202/ 2 : 1421، قهاناإلَ  سحآطی،180/ 1 : 1410)زرکشی، است  1احن وص  حکحم، احتراس حسن
کوه در داراحو ،حه جیان عالمه طجاطجاحی(. 72: 1420مرسوی،  کسی است  فآ  ی و قودرت مواعیحر 

کوه اقوداح در آن سوراوار  ندارد حه وحژه اگر حکحم حاشد  خعنی اقوداح حوه امورى نکنود مگور وقتوی 
گنوواه و ظلووم را هوور چووه هووم جوویرگ حاشوود ججخشوواخد  زحوورا آن حاشود، مووی کووه  تآانوود  عوورت و گوواه 

کسوی جموع شوود قودرت دخگورى حوواقی نموی کنود خووا در  حکموت در  کوه علحووه او قحواح  گوذارد 
 (.250/ 6 : 1417)طجاطجاجی،گحرى نماخد  جوحی و خرده بکارهاخش عح

ِکحُم » وی در ادامه در علت ذکر دو وص  ح  ِیحُر اه  ع  نوخسود: احون مقواح،  در ساخان آخوه می« اه 
حوا پروردگوار خوآد، مقواح ظهوور عرموت اههوی جوآد،  خعنی مشافهه و تکلم عحسی جن مورخم

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

کوردن نوا در اموور موآهی مداخلووه  رو اجتنواب شوآد. از همووحن  حورف زدن و خوا حوا خووآاهش و تم 
کرد:   مسح هینَّ عرم  کف ََ ََّ اْل ة ْنَت اْلَ يف

َ
َْ أ نخَ ْن َيإف َْ َلهَّ ْغبف ََ ْن  و ف»و نگفوت:  َو إف ُ اهغفوور ن 

که قواهر و ناهوب «. اهرححم گفتحم جلآه و ظهور عرمت حق و سقآت اههی  که  جراى همحن 
که مجاهی  جر هر چحر است چنان چشم و دل حنده را پر می جور جوراى اهتجواى حوه او و حوه کند 

خرح دادن تنها سرماخه خآد  خعنی ذهت عجآدخوت و مسوکنت حنودگی و مملآکحوت حوه تمواح 
حرفووی و خوا خووآاهش ن مووآقفی جواى پرچنوح کگوذارد. در خوو معنواى خوآد، جووراخش حواقی نمووی

گناه حسحار جیرگی است. ن مقاح پرنحست، حلکه در اح کردن خآد   حرفی 
کورد:  اسوت، سوا چورا در آخوه دخگرحتورت اجوراهحماگر سؤال شآد اگر چنوحن  عورم 

ین   حف ََ   َ و َْ َغبَّ نخَ ی َيإف ی َو َوْ  َعصانف نخف هَّ وف
نخَ ی َيإف َ نف ُّف ََ ( جا داشت آن جنواب 36اجراهحم/) َيَهْ  

_____________________  
حوواره آن اشوکاهی وارد حاشود، و او .1 کوه حوه وى در کووه: سوخنور معنواحی را جیوواورد  هنگوواح  احتوراس احون اسوت 

کووه او را از آن اشووکال جرهانود. کووالح، مقلجووی جیواورد  ووه آن شووآد، و در اصول   ،حووه جیووان دخگوور سوخن متآج 
که خالف مقصآد در  احتراس کالمی است  گمان جورود و آوردن چحورى آوردن  کنودکوه رفو آن  گموان   ع آن 

خد حه:)  .(اََقانو  نحدخع القَك حنگر
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کوه مقواح  هم مانند حترت مسح  کند: تآ عیحور و حکحمویه جوآاب احون اسوت  عرم 
گفتار، مقاح مشوافهه و اجراهحم در اح شونآد و سوؤال و جوآاب حوا خداونود نجوآد، حلکوه و گفوتن 

کوه موی تآانود  تنها مقاح دعا و خآاهش جآد، و اهجته حنوده در چنوحن مقوامی حاخود دل را توا آنجوا 
کند  کسرشار از رحمت اههی سازد و حا خ  (. 6/250 :1417)طجاطجاجی،دنحا امحد دعا 

گفته عحسی کوه قحاموت، حا دعای اجراهحمحه جیان دخگر، راز تفاوت  در احن است 
ت حکحمانووه خوودای واحوود قهووار اسووت. مشووافهه حووا ظوورف چنووحن ظهووور  ظوورف ظهووور عوور 
مقتدرانه، نحر از مکاهمه نحاخشی حا وی در دنحاست  از احن رو محوان دعوای حتورت اجوراهحم 

گفتگوآی حتووری حتورت مسووح  در آخورت )آخوه محوول  در دنحوا حوا خودا و محوواوره و 
تتوای محتوور حتوور عیحرانوه خداسوت، اعتوراف، اسووتکانه، ححوث( فور  اسوت. آننوه مق

ت و حکموت نسوجت حوه موآالی نرواح آفوورخنش   اسوتجازه از سوآی حنوده و تجحوین مآهوخوت،عر 
 (.24/303تا:  )جآادی آملی، جیخعنی خدای سجحان است 
هنمآنه دخگر آخه شرخفه  َِّ ْن  کَّ ْحیا

َ
ْوواَاا َيأ

َ
ْن أ ْنتَّ وَن حفا ف َو کَّ يَّ

ْکبَّ ََ ْن َکیَف  یهمکَّ َْ هنخَ خ َِّ ْن  کَّ یهتَّ نخَ خهف
وَن  َج َّ َْ ََّ َلیهف  نخَ إف

َِّ
هنخَ اْسهَتو  * َِّ ی هاا  ضف َجهف َْ هی اأْلَ ْن وا يف َلَق َلکَّ ََ ی  ذف

َو الخَ اهَّ خَ   هَّ ههاءف َيَسهوخَ َلهی السخَ إف
ف َشیَو َسَُّْع َسه  

اخ کَّ َو حف ین   اٍت َو هَّ که حا وص   ( می29_ 28حقره/) ٍء َعلف ف حاشد 
اخ کَّ َو حف ٍء  َشهیَو هَّ

ین   کوه در حودو امور تصوور می َعلف وی»شوآد وصو   ساخان خافته اسوت، در حواهی  ِ ش 
ٍء  و  ُهوآ  ِحُکول 

شوآد وصو   حا محتآای آخه مناسب حاشد، وهی حا ت مل و دقت در سحا  آخوه روشون می« قدحر
که در آخه آموده اسوت  زحورا آفورخنش آسومان و زموحن و  مناسب در فاصله احن آخه همان است 

ی  تصرف کامول و توام  کارها حوا علوم  که احن  در عاهم حاال و ساحین و اححاء و اماته دال هت دارد 
کل شی »حه حاور زمخشری (. 72: 1420)مرسوی/که جر همه اشحاء احاطه دارد انجاح شده است 

کنه همه اشوحاء عواهم اسوت آن« علحم گوخا فرمآده است چآن خداوند حه  نوه را تعلحل است. 
ک توورحن وجوه آفرخوده اسوت و نحور اسوتدالل اسوت جوور  تورحن سوجک و نوافع امولآفرخوده اسوت حوه 

کارش حه احن شحآۀ شگفت و ترتحب زحجاست حسحار عواهم اسوت  که  کسی  )زمخشوری، اخنکه 
1407 : 1 /121. ) 

یَ  َو َوهْ  نمآنه سآح آخه شرخفه  نف هْنوف ونف اْلهَّ هْ  ىَّ یهاَء وف ْولف
َ
ةَ  أ يف هوَن اْلکهايف نَّ ْنوف هذف اْلهَّ خف

خْبَ هْا  َ ختخَ
َْ َيَلیَ   ی َشی ذلف َ  ا ف يف   وف

َخَ
ََّ  ٍء إف ی َلی ا ف اْلَهصف نَّ ا َّ َنْبَسهَّ َو إف کَّ ََّ ف

ذخ ََ ْا َو خ قا ََّ ْن  ْنهَّ وا وف قَّ تخَ ََ ْن 
َ
ْا  *أ ََّ

ه   ی السخَ وهَّ خْ َلْههَّ ا َّ َو خْ َلنَّ وا يف ُّْدَّ ََّ ْو 
َ
ْن أ کَّ َف و دَّ ی صَّ وا وا يف ْخبَّ ََّ ْن  ضف َو ا َّ َعلیَو إف َْ ی اأْلَ   اتف َو وا يف
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ف َشی
اخ َ   کَّ ة دف ََ که حا نرور حودوی تصوور می29_ 28آل عمران/) ٍء  کوه شواخد وصو   ( است  شوآد 
کوه  مول در آخوه روشون می، وهی حا ت «قدحر»در فاصله آخه مناسب است نه وص   «علحم» شوآد 

حاشوود  زحوورا اخنکووه  خوات میجووا نحوور هموان وصوو  قوودحر مناسووب و سوازگار حووا سووحا  آ در احون
کوافر توآان رسواندن نفعوی را حوه او دارد  کوه  کافری را وهی  خآد حگحرد حا احن تآهم اسوت  مؤمنی 

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

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

کافرش دوستی نکنند  زحرا آنهوا قودرت جور خواری آن (. 73: 1420)مرسوی،  هوا را ندارنود دشمناِن 
کووافران و  یون جوور اخنکووه احوون جملووه تهدخوود اسووت جوور انتقوواح از آنافوو هووا حووه سووجب دوسووتی حووا 

کوه تهدخوود (  3/168 : 1378  طحوب، عجداهحسوحن، 12/ 2 : 1418. )جیتوواوی، دشومنان خودا کسووی 
کردن تهدخدش حواز دارد  خکوی نداشوتن علوم حوه  می کند، ممکن است دو چحر او را از عملی 

کوورده جرخموه مجورح و دخگوری نداشو کوه در احون آخوه شوورخفه هور دو را از خداونود نفوی  تن تووآان 
 (.76/ 3 تا : )اجن عاشور، جیاست 

 فواصل متفاوت در آيات همگون و متشابه
که پویش کوه هموآاره در آخوات نوورانی  قورآن تور اشواره شود، همان طور  کحود دارنود  پژوهوان ت 

کوه در اخنجوا مقورح ها ارتجوا  تنگاتنوگ دارد  قرآن فآاصل آخات، حا محتآای آن حوال سوؤاهی 
که اگر جین فآاصل آخات و محتآای آن می ها ارتجوا  و همواهنگی وجوآد دارد،  شآد احن است 

چرا در حعتی از آخات شجحه حه هم و همگوآن فآاصول آخوات، متفواوت آموده اسوته دقوت و 
کووه خووآد جوور زحجوواحی و شووگفتی و  ظرافووت ت مول در احوون آخووات، جیووانگر نکووات و هواحی اسووت 

   افراخد. عجاز قرآن میا
هوا در امور حوه اسوتعاذه، فآاصول  جرای نمآنه در سه آخه ذحول حوا وجوآد خکسوانی محتوآای آن

 ها متفاوت است: آن
هیناه :  یع  َعلف ههَّ َسههف نخَ ها ف إف ْذ حف  َياْسهَت ف

 َ َْ هینانف َنه هَ  الشخَ َْ وف ه َغنخَ ََ ا خْن وخَ (  اگور 200اعوراف/) َو إف
کنود شحقان خآاست مداخله نماخ د و حا رفتار جاهالنه اخشان، تآ را حه نتب و انتقاح وادار 
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که او شنآا و داناست. حوا اخنکوه خقواب در آخوه حوه رسوآل خودا اسوت،  تآ حه خدا سناه جر، 
ِت آن جناب است  چآن خآد آن حترت معصآح است.  وهی مقصآد ام 

ْذ ب:  َ  َياْسَت ف َْ ینانف َن َ  الشخَ َْ وف َغنخَ ََ ا خْن وخَ هین َو إف یعَّ اْلَ لف هف َو السخَ هَّ هَّ نخَ و)  حفا ف إف (  و 36لت/فص 
کند )که حوه وظحفوه خوآد عمول نکنوی(، سوا حوه  کاى از جانب شحقان تآ را تحرخ اگر وسآسه

که اوست شنآا و دانا.  خدا سناه جر، زحرا 
َهاهَّ ح: 

َ
هْلناٍن أ َف سَّ َغی ی كخاتف ا ف حف وَن يف

لَّ ةَ  خجاىف ذف
نخَ الخَ ْن إف   ْن إف

َخَ
ْن إف هف َف و هدَّ هی صَّ هْن  يف َ  وها هَّ ُّْه کف

 ََّ ی یعَّ اْلَُّصف هف َو السخَ هَّ هَّ نخَ ْذ حفا ف إف یهف َياْسَت ف غف ُّالف کوه در آخوت56نافر/) بف کسوانی  هواى خودا  (  همانا 
کوه حدخشووان آمووده حاشوود سوتحره و جوودل مووی جوی هاشووان جوور  کننود در سووحنه دهحوول و حجتووی 
که حدان نرسند نحست  سا  جیرگ که اوست شنآا و جینا.منشی   حه خدا سناه ججر، 

گفتوه شوده اسوت چورا  سؤال احن است حوا وجوآد اخنکوه در هور سوه آخوه از اسوتعاذه سوخن 
که دو اسم از اسمای حسنای اههوی  فآاصل آخات متفاوت استه فاصله در آخات خاد شده 

ِمحع  » است چرا در آخه اول نکره و در آخه دوح معرفه و در آخه سآح حه جای ِلوحم س  وِمحُع »، «ع  اهس  
ِصحُر  ج   آمده استه« اه 

 پردازخم:  ما در اخنجا در دو مرحله حه ساس  سؤال خاد شده می

که در آخوات پیشوحن  :نخست علت نکره آوردن سمحع و علحم در سوره اعراف احن است 
کووه مآجووآداتی جامود و جووی از حت احون سوووره، گفتووه  حرکووت می جوان و جووی هوا  حاشوند سووخن 

که هوح م قاحلحوت و توآانی جورای دخودن و شونحدن ندارنود  از احون رو دو وصو  سومحع و است 
کوه توآان  علحم را نکره و حا ت کمتری )حدون  محر فصل( آورد  زحرا پویش از آن از چحوری  کحد 

شنحدن و دخدن و دانستن داشته حاشد سخن نگفته است و نحور قجول از آن چنوحن ادعواحی از 
گرارش نشده تا منجر حه چنو کوه نحواز حوه انکوار آن حاشود  وهوی در سووره کسی  حن توآهمی شوآد 

که درمجارکه فص   ها آخات قجل آموده اسوت  لت جمالتی  هخَ اا وف نخَ اَ  َ خْ َلهنَّ َکایَه
َ
ْن أ َنْنهتَّ ََ هْ   لکف

ههون ْ َهلَّ وو ََ یخَ   (22لت/)فص  ََ نههاَء َييَ َو  ََ ََّ ههْن  ههْضههنا َلهَّ ْن َو وهها هخخ خههدةهف
َ
ههْن وهها َبههمَ  أ وا َلهَّ ههننَّ ْلَبهَّ ََ 

هَذْة   (25)فصلت/
َنها الخَ َف

َ
نها أ حخَ وا َ  َکَبهيَّ ذةَ  

 َو َاَل الخَ
َضه خَ

َ
ْنه  ف أ ه خف َو اإْلف هَ  اْلجف و نا وف  (29لت/)فص 

کننوودگان آن گمووراه  کووه  کی از آن اسووت  کووه هووور دو  هووا از عوواهم انووا و جوون می حووا حاشووند 
د. از احون رو دو وصو  شوآ ها علوم نسوجت داده می حاشند و حه آن مآصآف حه سمع و حصر می

را از نحور خودا نفوی نماخود. نحور آخوه سمحع و علحم را معرفه آورد توا حوا مفهوآمش احون دو صوفت 
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که مفحد اختصاص است آورد تا آن دو را از نحر خداوند نفی  شرخفه را همراه حا  محر فصل 
گوخا فرمآده است:  و داناسوت    خودا فقوط شونآا«اهّلل هآ اهسومحع اهعلوحم ال نحوره»نماخد  سا 

جیری ، نه نحرش   (.580 _1/579: 1403)ز

کحود جیشوتر آورده  که سجب شده است فاصله در آخه سوره فصلت حا ت  اما علت دخگری 
کوه دسوتور سوخت  که در احن آخه شرخفه امر حه استعاذه حعد از آن آموده اسوت  شآد احن است 

ََ  َو مقاحله حدی حا خوجی پیش از آن ذکر شده است:  َسَنةَّ َو  ََ ی اْل ْسَتوف ََ تی َ 
الخَ  اْىَيْع حف

یَجةَّ   السخَ
یخ   هَّ َولف نخَ

َ
َکأ   ْ َْ َو َبمَنهَّ َعداَو ذی َبمَن

َذا الخَ ْحَس َّ َيإف
َ
ی أ   *َحههین  هف

َخَ
اهها إف

وا َو وها  َو وها خَلقخَ هذةَ  َصهَُّيَّ
الخَ

اها   خَلقخَ
َخَ
ٍ َعظیٍن  إف و َحظخ راجور نحسوت، ]حودى دخگوران را[ (  و نحکی و حدى ج35_34لت /فص  ) ذَّ
کنی حه شحآه که ]اگر چنحن  کن  که نحکآتر است دور  کوه محوان توآ و او دشومنی  [ آن اى  گواه آن 

گردد و از احن ]صفت کاست همنآن دوستی نردخ که حدى را حوه نحکوی ساسو   و مهرحان   _]
کنند و از احن ]خصلت که شکحجاحی  ر نشوآد مگور [ جرخووردا دهند_ جرخوردار نشآند مگر آنان 

که داراى جهره کمال انسانی آن   (619_618: 1426)اجون اهقوحم،« [ اسوت اى جیرگ ]از خردمندى و 
کووار ذهووت و نوواتآانی اسووت، انسووان حووه انتقوواح  زحوورا وسآسووه های شووحقان از قجحوول اخنکووه احوون 

کند تا حودی را حوا خووجی مقاحلوه نماخود  از احون رو  ن را رها نمیکند و حه راحتی انسا میدعآت 
ِصوحُر » ج  ِمحُع اه  ُه ُهآ  اهس   کحود حوا  ومحر فصول، و دو وصو  را معرفوه آورد، چوآن مقواح « ِؤن   را حوا ت 

چنحن اقتتاحی داشوت، وهوی در سووره مجارکوه اعوراف دسوتور مقاحلوه حودی حوا خووجی نحاموده 
هذف اْلَ ْبهَو َو فرماخوود:  اسوت و تنهوا می لی  ََّ َفْض َعه ف اْلجهاهف ْعهه

َ
فف َو أ َْ هاْل َّ َْ حف هه وَّ

ْ
(  199اعووراف/) أ

گحر و حه نحکی فرمان ده و از نادانوان روى حگوردان  و احون زخواد  جور انسوان «گذشت را در پیش 
کحود آورد گانوه  ها در آخوات سوه . حنواجر احون فاصولهسخت نحست. از احن رو فاصوله را حودون ت 

 (.619_618: 1426اهقحم ،)اجن  مناسب حا مقاح آمده است
ت دخگر  اخنکه در دو آخوه اول سومحع و علوحم و در آخوه سوآح سومحع و حصوحر آورد احون اما عل 

کوه چوآن شوحقان وسآسوه کنود علوم حوه آن تعلووق  ها و تحرخکواتش را جوور قلوب اهقواء می اسوت 
و می « علوحم انوه سومحع»لت تعجحور گحرد نه دخدن، از احن رو در دو آخه سوره مجارکه اعراف و فص 
کارهای شحقان« اهسمحع اهعلحم»و  که  حاشود  های انسی آشوکار و ظواهر می آورد، وهی از آنجا 

: 1426)همووآ، آورد « اهسوومحع اهجصووحر»شووآد، در سوووره مجارکووه نووافر تعجحوور  و حووا چشووم دخووده می
583_584.) 
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نخَ نمآنووۀ دخگوور آخووۀ شوورخفۀ  ههوها إف صَّ َْ ََّ ْ َهههَت ا ف َ  وا نف ههدخَّ َّ ََ ْن  ههاََو إف َکبخَ ههوم   ْنسههاَن َلَظلَّ  اإْلف
ْ َهههَة ا ف َ در سووورۀ اجووراهحم و مشوواحه همووحن آخووه در سووورۀ نحوول  (34اجوراهحم/ ) وا نف ههدخَّ َّ ََ ْن  َو إف

حهین   ََ   َ و نخَ اَ  َلَغبَّ وها إف صَّ َْ کوه حوا وجوآد آنکوه هور دو آخوه دارای خوک  ( موی18نحول / ) ََّ حاشود 
وار»فاصووله حاشوند، امووا اوهوی حوا  محتوآا می ف   ک  ُلوآح   ر  حوحم  »و دومووی حوا فاصوله « ه  ُفووور  ر  غ  خووتم « ه 

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

گاه نعمت خداوند می گحرنودۀ آنهوا و مون حخشوندۀ  فرماخد: هر  گوردد، توآ  های حسحار حاصول 
وار جووآدن حاصوول  هووا جورای تووآ دو وصو  ظلووآح و آن نعموتهواخم، سووا هنگواح درخافووت  آن کف 

کووردن  جووای نمووی هووا را حووه اسووت  جوورای اخنکووه شووکرانۀ آن آوری  و جوورای موون هنگوواح عقووا 
هووا دو وصوو  نفووور و رحووحم حاصوول اسووت، ظلووم تووآ را حووا مغفوورت و آموورزش ساسوو   نعمووت

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

گورارش سووخن موذکور و نحکوآ شومردن آن، احوون سوؤال را طورح می کووه  زرکشوی سوا از  کنود 
هاَچرا فاصله آخه در سوره اجراهحم َکبخَ هوم   حهین  و در سووره نحول  َلَظلَّ ََ   َ هو آموده اسوت،  َلَغبَّ

کووه حووه او نعمووت داده شووده  سووكا ساسوو  می دهوود در سووورۀ اجووراهحم وصوو  انسووان اسووت 
کوالح در سوورۀ   نحل وص  خداوند و نعموت است، وی در سورۀ دهنوده را آورد  زحورا سوحا  

اثجوات خوداحی اوسوت   در سورۀ نحل در جیوان صوفات خداونود و اجراهحم در وص  انسان و
 م ساخووان آخووه را وصوو  انسووان و در سوووره نحوول وصوو  خداونوود آورداز احون رو در سوووره اجووراهح

  (.177_1/176: 1410)زرکشی، 
در وصووو  خداونووود متعوووال و عرموووت و « نحووول»حوووه جیوووان دخگووور، سوووحا  آخوووات سوووورۀ 

سوكا آفوورخنش  هوا و زموحن و حاشود  سوا حوا خلقوت آسومان رحموتش موی هوای فوح  و نشوانه
کوردن شوب و انسان و ححآانات و چهارساخان و فورو  گحاهوان و راح  فرسوتادن حواران و روخانودن 

شووآد:  هووا حووه ودخعووه نهوواده اسووت شووروق مووی کآه هووا و درخا روز و آننووه خداونوود در دل زمووحن و
ون ْن ةْهَتدَّ ْجنف هَّ النخَ کالح ساخان می و (16نحول / « )َوَع واٍت َو حف هقَّ سذحرد:  حه احن  أَيَههْ َ خْخلَّ

قَّ أَي   هَکَهْ  َ خْخلَّ يَّ ََ نخَ اَ  فرماخود:  و در پوی آن موی وَن َذکخَ هوها اف َصَّ ََّ ْ َههَة ا ف َ وا نف هدخَّ َّ ََ ْن  َواف
حین   ََ  َ و  اجوراهحم در وصو  انسوان و طغحوان و  وهوی سوحا  آخوات سوورۀ(. 18و 17نحول / ) َلَغبَّ
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 سرکشی و سرپینی او از راه خدا است  از احن رو حا وحول جرکوافران و جویم دادن آنهوا از عوذاِب 
یاف ا ف َو شآد:  شدخد شروق می وَن َعهْ  َسهُّف

هدخَّ ْف َو خصَّ ََ ه َف ْنیا َعَلهی اْو َْ الهدخَّ یا ََ وَن اْل ُّخَّ َف ةَ  خْسَت ذف
الخَ

َوجاا  وَنها عف َو کند:  را خادآوری می گردانی انسان از دعآت انجحا (. سكا روی3جوراهحم / ا) ةُّْغَّ
وسی یخ    َاَل وَّ نخَ اَ  َلَغنف  َيإف

ی اا ضف َجهف َْ ی اأْلَ ْن َو َوْ  يف ْنتَّ
َ
وا أ يَّ ْکبَّ ََ ْن  ید   إف ةَ   *َحهف ذف

ا الخَ ْن َنَُّنَّ کَّ َف
ْ
 َلْن خأ

َ
أ

هَّ  ههلَّ سَّ ََّ ْن  هَّ َْ  ا َّ جههاَء
َخَ
هْن إف هَّ ْن َ خْ َلهَّ هف هْ  َحْ ههدف ةَ  وف ههذف

ههوَى َو الخَ هَّ َِ ههوٍح َو عهاٍى َو  هْومف نَّ
ََ ْن  کَّ ههُّْلف ََ هْ   ْن وف

اْلََُّیخ  َة حف خدف
َ
وا أ ىخَّ ََ َْ ناتف َي

َّ
ها أ نا حف َْ َکَب ا 

نخَ وا إف
ْن  َو َالَّ هف ْيواهف

َ
ی أ ْن يف وَننا هَّ هْدعَّ ََ ا  هخَ ْخٍ وف ی َش ا َلبف نخَ هف َو إف ْن حف ْلتَّ سف

خب يف َلیهف وَّ ی  ،(9و  8اجوراهحم / ) إف نخَ يف وىَّ ْو َلَت َّ
َ
نا أ ضف َْ

َ
ْ  أ ْن وف کَّ َجنخَ َف ْخ ْن َلنَّ هف لف سَّ ََّ وا لف َکَبيَّ ةَ   ذف

َو َاَل الخَ
ْوحی

َ
نا َيأ تف

لخَ ی   وف هف الف
َک خَ الظخَ ْهلف ْن َلنَّ هَّ بخَّ ْن َ  َلیهف تا اخنکه حا احون عجوارت ساخوان داد:   (13راهحم/ )اجو إف

ََ اْلَُّهواَ ْن ىا ْوَوهَّ ََ وا  َحلخَّ
َ
ْبَاا َو أ ْ َهَت ا ف کَّ وا نف لَّ ةَ  َحدخَ ذف

َلی الخَ ََ إف ََ چنوحن  ناحو و (.28)اجوراهحم /  أَلْن 
شوآد در انسوان سرکشوی،  گور موی های اههی جور انسوان جلوآه عرمت نعمت ها و هرچه نعمت
وهَّ َو  فرماخود: که خداوند می طغحان را می افراخد  چنان سرپینی و هَّ ْلتَّ

َ
ف وها َسهأ

هاخ هْ  کَّ ْن وف کَّ َو كَها
  َ ههها َکبخَ هههوم   ْنسهههاَن َلَظلَّ  اإْلف

نخَ هههوها إف صَّ َْ ََّ ْ َههههَت ا ف َ  وا نف هههدخَّ َّ ََ ْن  : 1415( )معرفوووت، 34)اجووراهحم /  إف
5/263.) 

 ياتعلت تقدم برخى از اوصاف بر برخى ديگر در فواصل آ
در فآاصول آخوات در حسوحاری از موآارد چنود اسوم از اسومای حسونای اههوی آموده اسووت و 

ةا َو ها جر جرخی دخگر مقدح شده است، جرای نمآنه آخه شرخفه  جرخی اسم وخَ
َّ
ْن أ کَّ َْ َجَ ْلنا َکذلف

ْن َشهیداا َو و ولَّ َعَلیکَّ سَّ َخَ وَن ال ا ف َو خکَّ َهداَء َعَلی النخَ وا شَّ ونَّ َتکَّ َُّْلهَوَسناا لف تهیا َجَ ْلَنا اْلقف
ْنهَت   َة الخَ کَّ

 
َخَ
هبَّ َعلهی َعَلیها إف هْ  خْنَقلف هخَ هوَل وف سَّ َخَ هعَّ ال ُّف

َنْ َلَن َوْ  ختخَ َُّْیه  لف  هف َعقف
َخَ
ْا إف ََ ْن کاَنهْت َلَکُّیه هذةَ   َو إف

َعَلهی الخَ
 ََ ا ف َله النخَ  اَ  حف

نخَ ْن إف یضیَع إخهاَنکَّ وَهَد  ا َّ َو وا کاَن ا َّ لف حهین  ءَّ ََ چنوحن  (  و احون143حقوره/) ف  
گآاه حاشوحد و پیو گوآاه حاشودشما را امتی محانه ساختحم تا جر مردمان  اى را  و قجلوه امجر جور شوما 

کوه از پیووامجر پیووروى  ت_ جیوو کوه جوور آن جوآدى کسووی را  اهمقودس_ قوورار نوودادخم مگور جووراى آنکوه 
که جر ساشنه می کسی  کنحم، و هر آخنوه احون  _ روى می گردد هاى خآد می کند از  گرداند_ معلآح 

که خدا اخشان را راه نمآده اسوت دشوآار جوآد و   _ ]قراردادن قجله مسجد االقصی_[ جر جر آنان 
کند  زحرا خداوند حه مردح هر آخنه رجوآف و مهرحوان  که اخمان شما را تجاه  خداوند جر آن نحست 

 است.
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خود حوه: اجون منروور، ز رححم است در خصآص اخنکه چرا اسم رجآف حا وجآد آنکه احل  ا )حنگر
که علوت آن مراعوات فاصوله مقد   (112/ 9 :1414 ح شده است، جیتاوی احتمال داده است 
، وهی احون سوخن تمواح نحسوت  زحورا در قورآن هور جواحی رأفوت و (111/ 1 : 1418)جیتاوی، حاشد 

کوه مرجوآ  حوه خودا نحسوت  ماننود آخوه  ََوَجَ ْلنها رحمت حا هم آمده است حتی در جاهاحی 
وَه   يی یهةا اْحَتهَدعَّ ْهُّانف ََ ْحَههةا َو  ََ َيهةا َو 

ْ
أ ََ وهَّ  َّ َُّ َخَ ذةَ  ا

وبف الخَ
لَّ ( جور رحوحم مقودح شوده 27حدخود/) اََّ

کحد می کلمه است. شح  محمد عجده ت  که هر  ای در قورآن در جوای شاخسوته خوآدش  کند 
کلموه حاشد و احن می کوه در قورآن  ای تنهوا حوه سوجب فاصوله مقودح خوا موؤخر شوده  طور نحسوت 

کوه رأفوت اثوری از آثوار رحموت اسوت و  حاشد و علوت تقودخم رأفوت در آخوه شورخفه احون اسوت 
شوآد، حنواجر احون رحموت در آخوه علوت و سوجب جورای  و  ورر و نحور احسوان می شامل دفع اهوم

گرفتوه اسوت  ، الهنهاَحوه نقول از حوه 42: 1414)ختوری،رأفت است و هر اسم در جای خوآدش قورار 
کوامال  روشون اسوت  چوآن خداونوود (2/13 . همننوحن ارتجوا  احون دو اسوم حوا جملوه قجوول نحور 

یَّ کند:  یرجآف و رححم است اخمان شما را تجاه نم ها ف َو وا کاَن ا َّ لف النخَ  اَ  حف
نخَ ْن إف ضهیَع إخههاَنکَّ

ین   حف ََ وف   ءَّ ََ  . (94/ 4 : 1420)فخر رازی، َل

 ها ها با آغاز سوره حسنای در پايان سوره ارتجاط اسمای
ها نحور ارتجوا  دارد  جورای  ها حوا محتوآای آنواز سووره حسنای اههوی در ساخوان سووره اسمای

که حا ذکور رحموت عاموۀحاور مرحآح عالمه طجاطجاحی سوره م نمآنه حه خداونود  جارکه اهرحمن 
کوافر و دنحووا و آخورت می  _ و سوتاخش خداونوود  ا ثنوواشووآد حو شووآد _ آنواز می کوه شوامل مووؤمن و 

امف  ْکَه ی اْلَجه لف َو اإْلف َْ ذف ف حخ َ  اْسنَّ َ  ََ ُّا احون آخوه  (.94/ 19 : 1417)طجاطجواجی،سوذحرد  ساخوان می ََ
کووه چگآنووه دو نشووجه دنحووا و آخوورت ماالمووال از  ثنوواحی اسووت جمحوول جووراى خووداى متعووال، 

گرفتوه و هوا و آالء و جرکوات نازهوه از ناححوه او شوده و رحموتش سراسور دو جهوان ر نعمت ا فورا 
کوه سووره حوا آن آنواز شوده اسوت مراد از اسوم متجوارک  خوداى متعوال، هموان رحموان اسوت، 

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

گاه علت آن را حا جمله که دو اسم نفور و رحوحم از اسوم گفته، آن  های حسونای اههوی در  ای 
گناهووان شوما و پیامودهای آن را از شووما نماخود. خداونوود نفوور اسوت  خع جوردارد جیوان می نوی 
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گآنوه پآشواند، می کووه سورزنش و عقوووحتی جور حنووده نجاشود و رحووحم اسوت  خعنووی حعوود از  حووه  ای 
گناهوان، در اکوراح حنوده از روی فتول، احسوان، تشورخ  و امتنوان مجاهغوه  آمرزش و پآشحدن 

کوه در آنواز نمآده است  حناجر احن سوره مجارکه دوحاره در ساخانش حه ترنحب و ت شوحق حه عمل 
 .(21/37تا:  )حقاعی، جیگردد  سوره آمده جآد حاز می

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

محکم دارد. در حسحاری از مآارد احون ارتجوا  روشون و آشوکار اسوت، وهوی در جرخوی 
ر   روشن می شآد.آخات احن ارتجا  حا ت مل و تدج 

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

 افراخد. قرآن می

در حسحاری از آخات قرآن چند اسم از اسمای حسنای اههی در فآاصول آخوات آموده  .3
که ترتحب و چحنش  ها و تقدخم جرخی جر جرخی دخگر حا نکوات حالنوی  احن ناحاست 

کوه احون نحور خوآد حخشوی از اعجواز جیوانی قورآن  و زحجاحی و ظرافوت هموراه می حاشود 
 است.

کوه از  ها ارتجوا  دارد ها حوا محتوآای آنواز سووره اسمای حسنای اههی در ساخان سوره .4
ل می کرد. تآان حه عنآان دو نمآنه از اح دو سوره اهرحمن و مرم   ن دست خاد 

 منابع
خوه،  .1 ، تحقحووق صواه  اهحواح و خاهود خلودون، دار اجون حوورح، بجدایع الفواججداجون اهقوحم اهجوز

  .1426چا  اول،  جیروت،

، تحقحق عجداهرزا  مهدی، علن التفسحر زاد الهسحر فیاجن جوزی، عجداهرحمان جن علی،  .2
  .1422جیروت، چا  اول،  دار اهکتاب اهعرجی، 

خ ، جیروت.ؤ، مالتحریر و التنویرحمد جن طاهر، اجن عاشور، ا .3  سس  اهتار
، تحقحوق عجووداهّلل تفسجحر القججرآن الهجحجد الجحجر الهدیججد فجیاجون عجحجوه، احمود جوون محمود،  .4

  .1419قاهره،  ناشر: حسن عجاس زکی، قرشی رسالن،
  .1414دار صادر، جیروت، ، لسان العرباجن منرور، محمد جن مکرح،  .5
چا  اول،  روت،جی، دار اهکتب اهعلمحه،ؤعجاز القرآند جن اهقحب، حاقالنی،اجآ حکر محم .6
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1421.  
ر فجی تناسجج ا یجات و السجورظجنحقواعی، اجوراهحم جون عمور،  .7 ، دار اهکتواب االسووالمی، ن الججدر

 قاهره.

دار اهمعوارف، قواهره، چوا   ،للقجرآن ا عجاز الجحانیحنت اهشاطی، عاخشه عجداهرحمان،  .8
  .1404دوح، 

، تحقحووق محموود عجووداهرحمان أنججوار التنلیجل و أسججرار الت ویججلجیتواوی، عجووداهّلل جوون عموور،  .9
  .1418، جیروت، چا  اول،  دار اححاء اهتراث اهعرجی  مرعشلی،

 ش.1376، داراهفکر، قم، چا  سآح، واتصر الهعانیتفتازانی، مسعآد جن عمر،  .11
 تا. ، رخام، جی هلنشر، دار اهآطن تفسحر التابعحناهختحری، محمد جن عجداهّلل،  .11

 تا. قم، چا  اول، جی ، نشر اسراء،تسنحنجآادی آملی،  .12
  .1421عمان، چا  دوح،   دار عمار، ،نآفی القر الفاصلةحسناوی، محمد،  .13
، تصووحح  و تحقحووق غریجج القججرآن الهفججردات فججیرانوب اصووفهانی، حسووحن جون محموود،  .14

  .1412صفآان عدنان داودی، دار اهعلم، جیروت، چا  اول، 
جن اجووراهحم،  ر وآان، .15  ،نقججد و آراء، الهستشجرقحن حججول القجرآن الکجرین و تفسججحره  دراسجةعمور

  .1413اهعلمحه، رخام، چا  اول، دار
اهّلل احمود و  تحقحوق محمود خلو  ،ثالث رساجل فی اعجاز القجرآن علی جن عحسی، ،رمانی .16

 تا. جی  محمد زنلآل سالح، دار اهمعارف، مصر، چا  چهارح،
جیوری  .17 ، تحقحوق سووعحد اهفوالح، دار اهغورب االسووالمی ،وجال  الت ویجلاحمود جون اجووراهحم، ، ز

 . 1403جیروت، چا  اول، 
، تحقحوق عجوداهرحمان اهمرعشولی، علجوم القجرآن الجرهان فجیزرکشی، محمد جن عجداهّلل،  .18

  .1410جیروت، چا  اول،  اهمعرفه،دار

جوی، ، دار اهکالکشاف عجن حقجاجق غجواول التنلیجلزمخشری، محمآد،  .19 جیوروت،  تواب اهعر
  .1407چا  سآح، 

جوووی، جیووروت، چوووا  علجججوم القججرآن ا تقججان فججیاهووودحن،  سووحآطی، جووالل .21 ، دار اهکتوواب اهعر
  .1421 دوح،

 دار اهفکر اهعرجی.، ؤعجاز القرآن وعترك األقران فی_________________ ،  .21
کاشانی،  .22 چوا  ، انتشوارات شوما اهتوحی، تهوران، سجور تفسحر سجّت اهّلل،  جحبحشرخ  

 .ش1383اول،
انتشارات اسالمی واحسته دفتر ، تفسحر القرآن الهحتان فیحسحن، مدطجاطجاجی، سحد مح .23
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