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 چکیده
بحث اسما و صفات الهی از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه قرآن پژوهان  

ای برخوردار    سوره تغابن از اهمیت ویژه  ،و اندیشمندان مختلف بوده است. در این بین

تناسب مفهومی و ادبی و بالغی اسماء و صفات الهی به کار    تغابن،است. در سوره  

است. یافتن این    هبا محتوای آیات و همچنین با محتوای سور  هرفته در آیات و سور

الهی ب  همند بین مفاهیم آیات و سورتناسب و ارتباط نظام ه کار  با اسماء و صفات 

سماء و صفات و همچنین درک خود مستلزم درک عمیق معنایی این ا   ،هارفته در آن

آیات است تا از این رهگذر بتوان به جزئیّات تناسب در برخی جهات بالغی محتوای 

تحلیلی   –نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی    و صنایع بدیعی در آیات پی برد.

 ی است. و بر مبنای مطالعات کتابخانه ا

 ریم قرآن ک  ،سوره تغابن  ،صفات الهی  ،اسما  :کلمات کلیدی
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 2رمضان موسوی،  1یاسین کمالوندی

   کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1
 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 2

 

 نام نویسنده مسئول: 

 یاسین کمالوندی

 وند اسما و صفات الهی با مضامین آیات در سوره تغابنپی
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 مقدمه 
بیشتر قرآن پژوهان بر این باورند که چینش واژه ها و جمالت در آیات نورانی قرآن و نیز نظم آیات در درون سوره های آن توقیفی و از 

هی که در  جانب خدای متعال و همراه با اعجاز است. برخی از آیات قرآن با اسماء حسنای الهی ختم شده است و بی تردید اسماء حسنای ال

آمده نیز از این قاعده مستثنی نیست و قرار گرفتن آنها در فواصل آیات حکمت آمیز و همراه با دقت و ظرافت است و با محتوای  پایان آیات 

   آیات ارتباط تنگاتنگ دارند.

و صفات  ه است. این اسماء  از عمیق ترین مباحث توحیدی است که از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار گرفت  ،» اسماء و صفات الهی«

برخی را به بحث در کیفیّت صفات الهی و تقسیم   ،به کار رفته در آیات و سور قرآنی از جهات گوناگون قابل تأمّل هستند. که از نگاه کالمی

 .وجه قرار گیردموضوع مورد ت  تواند از نگاهی نو و بدیع اینذاتی و افعالی و... برانگیخته است و از سوی دیگر می  ،آنها به صفات ثبوتی و سلبی

ساختار معنایی    سوره تغابن مورد توجه این پژوهش هستند.  ، و صفات الهی با مضامین آیاتاسماء  در جهت بررسی پیوند    ،در این بین

دینه رد و در ماست . سوره تغابن هجده آیه دا  آیهبه دنبال انسجام محتوایی میان آیات یک سوره و رسیدن به غرض واحد در هر    تغابن  سوره

این سوره تغابن نام گرفته است. تغابن به معنای دیگری    ،تغابن« شمرده شده »روز    ،نازل شده است. به مناسبت آیه نهم که در آن روز قیامت

د. این  هر کس به فکر آن است که خود رانجات دهد و دیگری را مقصر بدان  ،سود را به نفع خود جذب کردن است. در قیامت  را مغبون کردن و

توحید و یگانگی خداوند آغاز شده و با هشدار به مردم در مراقبت از اعمالشان و توجه به قیامت ادامه یافته است و در پایان مردم را    باسوره  

کوینی تسبیح ت یک؛در این سوره محورهای زیر مورد بحث قرار می گیرد.  .به اتفاق در راه خدا و دوری از دلبستگی به دنیا سفارش می کند

  پنج؛ اقامه برهان در عین تکرار مدعا.    . چهار؛علم خداوند به عمل مخفی و آشکار. سه؛  توحید و صفات افعال خدا  . دو؛ام موجودات عالمتم

  منین درباره فتنه همسران و فرزندان که از راه خدا باز می دارند و ؤهشدار به م   شش؛مسئله معاد و یوم الجمع که روز تغابن نامیده شده.  

 . تقوا و اطاعت پذیری از توصیه های خداوند منان. هفت؛  روشهای تربیتی قرآن در برخورد با این فتنه

 

  صفت »قدیر« با مضامین آیات  پیوند  بررسی
هر چه در «؛  وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیٍْء قَدِیرٌمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ  یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّسوره تغابن آمده است: »  1در آیه  

طور که . همان سپاس و او بر هر چیزى تواناست  گویند او راست فرمانروایى و او راست   خدا را تسبیح مى  ها و هر چه در زمین است آسمان 

تبیین خواهد    ،پیوند آن دو با مضامین آیاتابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپس    ،صفت قدیر آمده است که در ذیل  ،در آیۀ مذکور  ،بینیممی

   شد:

 معنی لغوی قدیر 

قدیر    .ستگیری ا  است که به معنای تقدیر و اندازه   ()از ماده قدرآمده است. این واژه  قدرتمند    همواره و بسیارقدیر در لغت به معنی  

 (.74:  1415  ،)فیض کاشانی  .صفت مشبّهه به معناى همیشه توانا و قادر بودن است

 معنی اصطالحی قدیر  

قدیر یکی از اسماء حسنای خدای تعالی است که مرکز همه قدرتها است . کلمه قدرت هر گاه وصف انسان قرار گیرد نام    ،در اصطالح

معنای عاجز نبودن را    ،و چون خدای تعالی با آن وصف شود  خواهد انجام دهداند کاری را که می توهیئتی برای انسان است که با آن می

 (. 115:  1387  ،.)جوادی آملیدهدیم

 ارتباط صفات با مضامین آیات  

یگانه آفریدگار خویش را    ،و در حالی که منقاد و مطیع حق می باشند  ی موجودات عالم عموماًدر آیات قرآن کریم تصریح شده که همه

سخن از تسبیح و حمد موجودات عالم هستی    ،د بحثی موردر آیه  ند.اشب و روز به تسبیح او مشغول   ، از هر گونه نقص و عیب مبرا دانسته

انسان ها و حیوانات    ،ها  ستارگان و کهکشان  ،زمین و آسمان ها  ؛ی مخلوقات عالمدر برابر خداوند بزرگ به میان آمده و صراحت دارد که همه

   ند.و برگ های درختان حتی دانه های کوچک اتم همه و همه در این تسبیح و حمد عمومی شریک می باش

و غلغله ای خاموش    ،هر موجودی به نوعی به حمد و ثنای حق مشغول است  ،قرآن می گوید: عالم هستی یکپارچه زمزمه و غوغا است

اما اندیشمندانی که قلب و جانشان به نور ایمان زنده و روشن    ،ین افکنده که بی خبران توانایی شنیدن آن را ندارنددر پهنه ی عالم هستی طن

  برداری از این ح« در مقام پرده بقرآن کریم با الفاظی مانند »سبح« و »یس  می شنوند.  به نیکویی  ،را از هر سو به گوش و جان صدا  این    ،است 

حق استوار و محکم به تسبیح موجودات تاکید دارد تا اندازه    لذا حضرت  ،ن نیز به نوبه ی خود بر اهمیت تسبیح می افزایدحقیقت است که ای

بلکه دلیل بر این است که همه ی   ،نمی داند  دلیل بر تسبیح نکردن آنان  ،آگاه نشدن انسان را از چگونگی تسبیح موجودات  و  ای که نفهمیدن
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فرد می توانند به آن راه    و فقط بندگانی منحصر به  ،هم«حبیسهمان گونه که فرمود: »ال تفقهون ت  ،نیستند  ه درک و فهم آن هاانسان ها قادر ب

 (.117:  1387  ،لی.)جوادی آمیابند

گویی خانه ی    ،اهلل و اهلل أکبر«سبحان اهلل و الحمد هلل وال إله إال  : »هدایت بشر و معرفت انسان مبتنی بر چهار رکن است  ،از طرف دیگر

 . المعمور و عرش عظیم الهی نیز به یمن این چهار کلمه تربیع شده است  خدای متعال بیت

ال إله »چهار ذکری که گفته شد سرآمد همه ی اذکار است به خصوص    ،منادیان وحی وارد شدنددر میان ذکرهای فراوانی که از زبان  

اما با توجه به    ،مهر تسلیم بر پیشانی او خورده و از هر لحاظ در زیر لوای اسالم در امن و امان به سر می برد ردن آنکه با به زبان آو «إال اهلل

 (.69:  1384  ،)عالمیذکار باالتر وبرتر است.  ذکر تسبیح از آن بقیه ی ا  ،ادله ی موجود

 دلیل اول :

ی کبرا   أکبر« اگر چه در آن تهلیل و تحمید عظمی نیز وجود دارد ولی به نام تسبیحهذکر »سبحان اهلل و الحمد هلل وال إله إال اهلل و اهلل

مذهب جعفری شد؛ زیرا امام جعفر    ،سم مذهب شیعههمان طوری که ا  ،دلیل روشنی بر اهمیت و برتری تسبیح است  و این خود  ،مشهور است

جعفری    ،لذا این مذهب  ،اهلل علیه و آله نسبت به امامان دیگر برتری داشتصادق علیه السالم در بسط علم و آیین جدش رسول خدا صلی  

 (.137:  1420  ،)بالغینامیده شد.

 دلیل دوم : 

ی »سبح« با مشتقاتش بیش از نود مرتبه در آیات قرآن    دست می آید که مادهاین نکته ی مهم به    ،با توجه به بررسی آیات قرآن مجید

  و ماده ی حمد با مشتقاتش   ، مشاهده می شود  و حمد در پنج سوره  ،در حالی که ذکر ال إله إال اهلل در آغاز هفت سوره.  به چشم می خورد

 (. 138:  1420  ،)بالغی  آمده است.  کمی بیش تر از شصت بار در قرآن

 :  ومدلیل س

نمی تواند حمد    ،و او را از هر عیب و نقصی پاک و منزه نداند   ،از نظر رتبی نیز تسبیح مقدم بر حمد است ؛ زیرا تا کسی خدا را نشناسد

می توان نتیجه گرفت که   ،شداش این است که عاری از هر گونه شائبه ی نقص با آورد ؛ زیرا ستودن شخصی الزمه   و ستایش او را به جای

و تسبیح به   ،ء به عبارت دیگر : تهلیل و تکبیر به عنوان جز  می تواند علت برای حمد نیز باشد.  ریح مقدم بر حمد است از سوی دیگچون تسب

 (. 141:  1420  ،)بالغی  تند.و آنچه در سه رکن دیگر وجود دارد زیر مجموعه ی تسبیح هس  ،بیش تر است  ء و شرافت کل از جز  ،عنوان کل است

این صفات یا صفات ذاتیه است که   ،دیگری صفاتی است که ذى الکمال دارد  ،ست: یکی به وجود اوچیزی با دو امر اکمال هر کس و هر  

یا صفات اکتسابیه است که آن نیز از طرف او می باشد؛ چون که در آیه ی دیگر فرمود : »وما توفیقی إال باهلل« و توفیق    ،از ناحیه ی خدا است

هر کسی   «؛وله الحمد»  در حقیقت هر چه هست از ناحیه ی خدای تبارک و تعالی است لذا فرمود:  ی خدا نیست.و پیروزی من فقط از ناحیه  

در نتیجه همه ی حمدها و ستایش ها    برمی گردد به نیرو و قدرت خدای تبارک و تعالی.  این حمد و ستایشهر حمد و ستایشی می شود  

تسبیح و تقدیسی برای    پس هر ستایش و حمدی و هر  ، است و بر تمام امور سلطنت داردوقتی که او مالک همه ی موجودات    ،برای خدا است

 او خواهد بود.  

و هر کس در عالم هر حمدی می شود    ،نس است یعنی جنس حمد با تمام معانیش برای او خواهد بود الف و الم »الحمد« برای ج

بیان    ،در واقع حمد و ستایش  تبارک است.   حقیقی مخصوص خدای  حمد حقیقی و ستایش و ثنای  ،حمدش اعتباری و صوری و مجازی است

  ،از علم بی پایان و قدرت بی انتها و حکمت وسیع و فراگیر او سخن می گوید  ،نظام آفرینش از صفات کمال خدا   ،کردن صفات کمال است

این حمد و ستایش عمومی موجودات    ،ن عالم پهناور گوشه هایی از اسرار و رازهای ای  و پرده برداشتن از  ،با پیشرفت علم و دانش بشر   مخصوصاً

 (.140-141:  1387  ،)طباطباییآشکارتر شده است.  

 : زی شاعر نکته پرداز گفتاگر رو

 (.112:  1384  ،)سعدیهر ورقش دفتری است معرفت کردگار                   برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

دانشمندان گیاه شناس امروز در باره ی این برگ ها کتاب    ،معرفت پروردگار معرفی کردهر برگی از برگ های درختان را دفتر و کتاب    

و رشته   ،و دستگاه تنفسی آن  ، ی برگاسرار آمیز کوچک ترین اجزای آن یعنی سلول ها گرفته تا طبقات هفت گانهساختمان    و از  ،اندها نوشته 

شب و روز    ،هر برگی  ،بنابر این  اند.ها در این کتاب ها بحث های فراوان کرده   های آبیاری و تغذیه و سایر مشخصات بسیار پیچیده ی برگ

بی خبران  اما    ،در خمیدگی دره ها پخش می کند  ،و بر فراز کوه ها  ،نغمه ی توحید سر می دهد و آواز رسای حمدش را در درون باغ و جنگل

)جوادی  رای حمد و ستایش عمومی موجودات کامال قابل درک است. عنا باین م  ،چیزی از آن نمی فهمند و آن ها را ساکت و خاموش می دانند 

 (.57:  1387  ،آملی

هم   این آیه  است.قدیر« و خداوند بر هر کاری قدرت دارد و بر هر چیزی توانا  »و هو علی کل شیء  در آخر آیه ی مورد بحث می فرماید : 

داللت    و  ،و مقید به هیچ قید و شرطی نیست   ،د قدرت او محدود به هیچ حددرت او داللت می کند و می فهمانبر عمومیت متعلق    ،کلیت دارد
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وم است که به جز و معل  ،هر طور که بخواهد و اراده کند  ،دارد بر این که خدای تبارک و تعالی مالک حکم بر هر چیز و تصرف در آن است

 و قدرت او هر چیزی را فرا گرفته است.    ،چیز دیگری اراده نمی کند  ،جمیل

 

 صفت »بصیر« با مضامین آیات   پیوند  بررسی

او خدایی است که شما را آفرید  «؛  تَعْمَلُونَ بَصِیرٌهُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ وَمِنْکُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا  سوره تغابن آمده است: »   2آیه ی  در  

صفت بصیر   ،در آیۀ مذکور  ،بینیمطور که میهمانید بینا است.  چه انجام می دهو خداوند به آن  ،گروهی از شما کافران و گروهی مؤمن هستید

 تبیین خواهد شد:   ،آیات  ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپس پیوند آن با مضامین  ،آمده است که در ذیل

 معنی لغوی بصیر 

معانی متفاوت دیگری نیز برای آن   اسانشنلغت  .است ر( و به معنای بینای همیشگیصاز ریشه )ب  ،بر وزن فعیل صفت مشبهه  ،بصیر

 (.98:  10411  ،)ابن منظور  است.  نابینا  و  ضریر  ،و مخالف آن   و  عالِم و آگاه  ، و بینا مبصر :اند؛ مانندذکر کرده

بوده   شهودی و یقلب به معنای بینایی  ،و ظاهری حسی رفته و در برابر بیناییبه کار می  چشم ژه غالباً به صورت ترکیبی اضافی با وا  بصیر 

ترکیب »اولی االبصار« به   ،چشم یا قوه بینایی  به معنای   ،است؛ نظیر: بَصَر و جمع آن اَبصاربسیار به کار رفته قرآن در  ،این ماده مشتقات . است

مبصره به معنای آشکار کننده و روشنی    و بینا   عنای روشنایی دهندهمبصر به م  ،بصیر به معنای آگاه یا بینا  ، معنای صاحبان بینش و پندگیری

 (.52:  1387  ،به کار رفته است.)جوادی آملی  آگاهییا طالب بصیرت و  باطل از حق مستبصر به معنای تمیز دهنده  ،ده

 معنی اصطالحی بصیر  

چنان    ،کردها را استفاده ها و زشتی ها از بدی انسان  تحذیر ها و نهی وو ترغیب بندگان به نیکی  تشویق نوعی  را در اصطالح می توانبصیر  

فایده شناخت صفت بصیر در خداوند را اهتمام    ،رو برخیازاین   .فهم استکه لحن تهدیدآمیز بعضی از آیات در این زمینه به روشنی قابل  

صورت    ،به طور کلی بصیرت و اِبصار به معنای بینایی است که گاه با چشم ظاهر.  اندتر آدمی به مراقبت و حسابرسی اعمال خویش دانسته بیش

 (.154:  1387  ،.)صادقی تهرانی و به معنای ادراکات عقلی و قلبی است عقل درون و  چشم گیرد و جنبه حسی دارد و گاه بامی

 ارتباط با مضامین آیات

با الفاظ مختلف در قرآن بیان شده است که   موضوع خلقت کراراًبه خلقت انسان اشاره دارد که این  آیه ی دوم از این سوره ی مبارکه  

و برخی دیگر به کیفیت و چگونگی پیدایش پرداخته    ،برخی از آیات به خلقت انسان اشاره دارد و ایجاد و پدیدار شدن آن را بازگو می کند

 است.  

 شود :  این قسمت از آیه باید از دو جهت بحث  

 اره دارد و مربوط به اصل خلقت است.  خلقکم« به جهت اول آن اش خلقت انسان که »هو الذی    یک؛

 یعنی ایجاد انسان از چه موجودی است و با چه وسایل و تجهیزاتی او را ساخته است ؟  خلقت از چه چیزی ؟  دو؛

ه پیامبر خدا صلی اهلل  آنچه را که در روز نخست یعنی در روز بعثت در حالی ک  ،ه استدر قرآن مجید این دو جهت مورد توجه قرار گرفت

  ، و با صدای دلنشینی او را به خود مشغول کرد  ،حق جل جالله با ترنم وحی او را مخاطب قرار داد  ،مشغول بودعلیه و آله به عبادت و تفکر  

خویش   ت جهانیخداوند خلقت انسان را که در این دو آیه سرلوحه ی دعو ،ته بودآهنگی که همه ی وجودش را گرف ،جذبه ای که او را ربود 

گویا خلقت انسان که خطاب »احسن   ،نشانه ی اهمیت و ارزش آن است ،آن هم در آغاز یک دعوت فراگیر ،که این گونه آغاز کردن ،قرار داد

 (. 137:  1405  ،)ابوحیانراسر جهان خلقت است.  کمال آفرینش حق در س  ،الخالقین« را نیز به همراه دارد 

در این آیه از اصل   بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید.  (؛1)علق:  ق«مود : »اقرأ باسم ربک الذی خلدر غار حرا آیه نازل شده و فر

همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق    (؛2«)علق:  خلقت شروع کرده تا این که فرمود از چه چیز آفریده است : »خلق اإلنسان من علق

 کرد.

انسان    (.6)طارق:  لنظر اإلنسان منه خلق من ماء دافق «فی فرماید :  چیز آفرید ؟ در سوره ی دیگر مجهت دوم یعنی انسان را از چه    

الله من  سباید نگاه کند که از چه چیز آفریده شده؟! از یک آب جهنده آفریده شده است. و در جای دیگر فرمود : »ولقد خلقنا اإلنسان من  

إذا   و در سوره ی دیگر می فرماید: »ومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم  .خالصه ای از گل آفریدیم  ما انسان را از چکیده و  (.12)مومنون:  طین«

سپس انسان هایی شدید و در روی زمین انتشار    ،از نشانه های خداوند این است که شما را از خاک آفرید  (.20)روم:  ون«تنتشرأنتم بشر  

  خداوند شما را از خاک آفرید سپس از نطفه خلق کرد.   (.11«)فاطر:  راب ثم من نطفهیافتید. و در جای دیگر فرمود : »واهلل خلقکم من ت

 (.144:  1405  ،یان )ابوح

یعنی   -در این آیه به دو نشانه ی عظمت الهی اشاره شده: یکی آفرینش انسان از خاک که ممکن است اشاره به آفرینش نخستین انسان  

  از خاک ؛ چون که تمام مواد غذایی تشکیل دهنده ی وجود انسان به طور   ه ی انسان هایا آفرینش هم  ،باشد   -حضرت آدم علیه السالم  
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تکثیر نسل انسان و انتشار فرزندان آدم ابو البشر در سراسر کره ی زمین است    ،نشانه ی دیگر  مستقیم یا غیر مستقیم از خاک گرفته می شوند.

 (.91بی تا:    ،)حقی بروسیودی از میان می رفت و نسل او برچیده می شد.  که اگر ویژگی گسترش در حضرت آدم آفریده نشده بود به ز

جهان هستی    در عین این که از امتیاز شرافت و بر تر بودن مخلوقات  ،و شایستگی ها  با برخوردار بودن از همه ی استعدادهاانسان  

یز که خالق و آفریدگار این موجود پر رمز و راز  متعال نخداوند    از خاکی ناچیز آفریده شد که در کمی ارزش ضرب المثل است.  ،برخوردارست

در واقع بخشی از قدرت الیزال خود را در جهان هستی به نمایش گذاشت که نه تنها    ،وادی چنین ساده و بی جان پدید آورد است و او را از م

  گفتار   با  و  وحیانی  شیوای  بیان  با  -  انسان  یعنی  –بلکه حق نیز در پدید آوردن چنین موجودی بدیع    ،است  بر همه ی موجودات عالم سرفرازتر

 (. 63:  1379  ،)برخورداری .  گفت  آفرین  خود  به  الخالقین«  أحسن  اهلل  »فتبارک:  

اگر بشر بخواهد به چگونگی اعجاز خلقت انسان پی ببرد هرگز نمی تواند به همه ی ویژگی ها و شگفتی های انسان دست یابد؛ زیرا دایره  

د بخواهد از پیدایش این موجود و امتیازات محیر العقول او  اما اگر به مقدار وسع و ظرفیت خو ،ن گواه همین مطلب است ی فهم و درک انسا

مثال اگر پرده های ظریف چشم که از برگ گل هم   آگاه شود کافی است به یک عضو فعال انسان نظر کند و او را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

در    ،مغز را که هریک وظیفه ای را به عهده دارند  هم چنین سلول های فوق العاده و حساس و ظریف  ،تر است  لطیف تر و حساس تر و ظریف

و می فهمیم که آفریدگار جهان چه    ،آن گاه راز تبریک گفتن حق به خود آشکار می شود  ،کنیم  کنار خاک بگذاریم و با یک دیگر مقایسه

خاک   پر ارزشی را به وجود آورده است. تیره ی کم ارزش چنین دستگاه های ظریف و دقیق وقدرت عجیبی به کار گرفته که از آن ماده ی 

ولی در عین حال    ،و نه از حس برخوردار است و نه حرکت و جنبشی از او سر می زند  ،که از خود نه نور و حرارتی دارد و نه زیبایی و طراوتی

 (.87:  1415  ،آلوسى )ین صفات بی نظیر است.  خمیر مایه ی پیدایش انسانی شده است که دارای تمام ا

آغاز پیدایش آن ها از    ،بیانگر این واقعیت است که از نظر خلقت تفاوتی در میان انسان ها وجود ندارد   ،البته تعبیر خلقت انسان از خاک

ز همه ی انسان ها بدون  انجام نیوطبعا سر ،و همگی پیوند ناگسستنی با خاک دارند ،یک نقطه است و ریشه ی همه به یک جا باز می گردد

 استثنا به آغوش خاک باز می گردند.  

خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی قیامت اصل خلقت انسان را که از چه ماده و موادی تشکیل شده است و مراحل مختلف آن را بیان  

ز منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ سپس  طفه ای اآیا او ن  فسوی«ثم کان علقه خلق    من منی یمنی   نطفهألم یک  »می کند و می فرماید :

 و خداوند او را آفرید و موزون ساخت.    ،به صورت خون بسته در آمد

سپس این مرحله را پشت سر گذاشته    ،این آیه به روشنی داللت بر این دارد که انسان در آغاز نطفه ای از منی بود که در رحم ریخته شد

 آفرینش بخشید و موزون ساخته است.    و خداوند او ران بسته در آمد  و به صورت خو

 خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی زمر چگونگی خلقت انسان در رحم مادر را بیان می کند و می فرماید :

او شما را    (.6رفون«)زمر:  هو فانی تصکم له الملک ال إله إال  ربذلکم اهلل    ثالثخلق فی ظلمات    بعد  خلقکم فی بطون أمهاتکم خلقا من »ی

پروردگار شما که حکومت )در    ،این است خداوند  ،در شکم مادران تان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی های سه گانه می بخشد

 هیچ معبودی جز او وجود ندارد با اینحال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟!   ،از آن او است   (عالم هستی

 در این آیه به مساله ی پیچیده ی آفرینش انسان در جنین پرداخته است.   ،ه ی خلقت انسان بیان شدالمس  ،که در آیات دیگر  ضمن این

و هم چنین   بلکه آفرینش های مکرر و پی در پی است  ،ناگفته پیدا است که منظور از »خلقا من غیر خلق« فقط در آفرینش نیست

و اشاره ای است کوتاه و پر معنا به تحوالت    ،داللت بر استمرار دارد  ،ع است به اعتبار این که فعل مضار  خلقکم«یروشن است که جمله ی »

و چهره های متفاوت و شگفت انگیز جنین در مراحل مختلف در شکم مادر که به گفته ی دانشمندان جنین شناسی از عجیب ترین   ،عجیب

  ، محسوب می شود یک دوره ی کامل توحید و خداشناسی است. تا آن جا که علم جنین شناسی و ظریف ترین چهره های آفرینش پروردگار 

حمد و ستایش آفریننده ی آن نگشاید. در این آیه تعبیر به »ظلمات   و کمتر کسی است که ریزه کاری های این مسایل را مطالعه کند و زبان به

قرار گرفته    مخصوصی که جنین در آن  کم مادر و ظلمت رحم و مشیمه )کیسه یثالث« )تاریکی های سه گانه( شده که اشاره به ظلمت ش 

 (.74:  1389  ،)معصومیاست( می باشد که در حقیقت سه پرده ی ضخیم هستند که بر روی جنین کشیده شدند.  

یعنی از یک اسپرم تشکیل شده است که در یک    ،با توجه به آیات ذکر شده می توان گفت : انسان شکل یافته از یک ذره منی است

   صد میلیون اسپرم است که هر اسپرمی خودش چه ژن هایی همراه دارد.  کی  قطره ی منی حدود

و هر کدام از آن ها ژن های مختلفی    ،و نطفه و منی نیز از اسپرم و تخمک تشکیل شده  ،به عبارت دیگر : انسان از نطفه و منی است

خود در چگونگی شکل یافتن انسان نقش    ت نیز در جایاثور  ،هر ژنی خاصیتی را به وراثت از پدران و مادران سابق منتقل می کندو   ،دارند

است ژن های مختلف در   چیزی که ناقل صفات آبا و اجداد  ،چه بسا صفتی از چند نسل قبل به این فرزند جدید منتقل می شود  ،مهمی دارد

گروهی که گذشتگان او   ،فه و نسل باشد مثال اگر کسی باشد که عمری طوالنی داشته باشد و مربوط به همان طای ده است.سلول های نر و ما

به او یادآور می شوند که شما در این   ،انسان جدید باشد که با یکی از بستگان خود شباهتی دارد  را دیده اند اگر عالمتی را روی صورت همین 
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ت که یک  ه راستی این اسپرم چیس با شگفتی باید پرسید ب ،فالنی هستیدبه  شبیه –ن و یا چشم آبی بودن داشت گونه بر خال مثال –عالمت 

 (.137:  1393  ،)بهجت پورو ژن هایش این توارث را ایجاد می کنند.  ،صد میلیونش در یک قطره درست می شود

 : مایدمی فر  -که خود پدید آورنده ی آن است    -خداوند متعال  

عظاما فکسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر  المضعه  فخلقنا    هغفخلقنا العلقۀ مض  هطفۀ علقنطفۀ فی قرار مکین ثم خلقنا النثم جعلناه  »

سپس نطفه را به صورت علقه )خون    ،سپس آن را نطفه ای در قرارگاه مطمئن )رحم( قرار دادیم(.  14)مومنون:  فتبارک اهلل أخس الخالقین«

از آن پس آن را آفرینش تازه   ،در آوردیم  گوشت جویده( و مضغه را به صورت استخوان هایی  بسته( و علقه را به صورت مضغه )چیزی شبیه

 بزرگ است خدایی که بهترین خلق کنندگان است؟   ،ای ایجاد کردیم

و از رحم به »قرار مکین« )قرارگاه    ،سل او را از چکیده ای از آب بی ارزش قرار داده استدر این آیات آغاز آفرینش انسان را از گل و ن

بدن انسان استدر واقع در محفوظ ترین نقطه ی بدن که از هر طرف کامال تحت  وضعیت خاص رحم درشده که اشاره به  امن و امان( تعبیر

پوشش های متعدد شکم از سوی    ،استخوان نیرومند لگن خاصره از سوی دیگر  ،سوستون فقرات و دنده ها از یک   ،حفاظت است قرار گرفته

مراحل پنج گانه ی خلقت   وامان است.  ی چهارم همگی شواهد این قرارگاه امنناحیه ی دست ها به عمل می آید از سو  حفاظتی که از ،سوم 

جنین شناسی    مملو از شگفتی ها که در علم  ،عالم عجیبی دارد  ،ام برای خودمراحلی که هر کد  ،انسان به روشنی در این آیات به آن اشاره شد

ولی روزی که قرآن از این مراحل مختلف خلقت جنینی انسان و شگفتی    ،دامروز دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون آن کتاب هانوشته ان 

وقتی تشکل یافتن و صورت گرفتن انسان از دست قدرت حق پایان    بود.اثری از این علم و دانش جنین شناسی ن  ،های آن سخن می گفت

او را آفرینش تازه ای    اشاره کرد و فرمود : سپس ما  با تعبیری سر بسته و پر معنا  ،یافته وبه مهم ترین مرحله ی خلقت و ظهور او می رسد

 (. 145:  1393  ،هجت پور)ببزرگ و پر برکت است خدایی که بهترین خلق کنندگان است. .   ،بخشیدیم

مراحل خلقت انسان در دعاهای ائمه ی معصومین علیهم السالم نیز اشاره شده همان گونه که سید الشهدا امام حسین علیه السالم در  

درت  به هنگام بر شمردن نعمت ها و ق  -که در بر دارنده ی یک دوره ی کامل و عالی درس توحید می باشد    -معروف و مشهور عرفه    دعای

 به پیشگاه او چنین عرض می کند:  ،خداوند

ثم   ،ن أمری  ولم تجعل لى شیئا م  ،نی بخلقیرلم تشه  ،م وجلد ودمحی فی ظلمات ثالث بیت لتنکنسثم أ  ،نییم  یت خلقی من منع دبتا

سپس مرا در ظلمت    ،قطرات ناچیز منی قرار دادیخدایا! آغاز آفرینش مرا از  (.  96:  1377  ،)حائری تهرانیویا«.  س أخرجتنی إلى الدنیا تاما  

و    ،و در آن مخفی گاه به تطورات خلقتم ادامه دادی  ،آفرینش مرا آشکار نساختی  ،در بین گوشت و پوست و خون اسکان دادی   ،های سه گانه

   .ساختیدنیا کامل و سالم منتقل    سپس مرا به  ،هیچ یک از امور حیاتی مرا به من واگذار نکردی

به راستی باید بر این قدرت نمایی بی نظیر که در ظلمتکده ی رحم این چنین تصویر بدیعی با این همه عجایب و شگفتی ها بر    ،آری

شایستگی را در چنین موجود ناچیز    که این همه استعداد و لیاقت و  علم و حکمتی  و باید بر آن  ،آفرین گفت  ،قطره های آبی نقش می زند

البته این مراحل یاد شده که مربوط به صورت ظاهری انسان است فقط بخشی از وجود    د می کند فریاد تحسین و مبارک باد سر داد.ایجا

نمای به  خلقت  عالم  در  و  کرده  میناگری  چنین  را  او  مادی  صورت  و  گذاشتانسان  می    ،ش  موجودات  سایر  از  او  امتیاز  سبب  آنچه  اما 

 (. 159:  1387  ،.)طباطباییشود

این جاست که    ،وقتی سیرت او مورد بررسی قرار گیرد تا از آن آگاهی پیدا شود  ،بعد دیگر او است که به باطن و سیرت اور مرتبط است

تا حدی که در برابر    ،و تازه این معمای فرشتگان حل می شود  ،ر پیدا می کندو حق با جالل و کمال خود ظهو  ،می نمایاند  خرراز اسرار پنهان  

از زبان فرشتگان این پدیده ی هستی  الهی شنیده شد که چه    ،سوال چرایی خلقت  از طرف ذات الیزال  پاسخ »إنی أعلم ما ال تعلمون« 

از تعبیر زیبای خداوند بعد از اتمام    او می باشد.  اطن و سیرتاستعدادهایی در وجود انسان نهفته است که در واقع هدف از خلقت بشر همان ب

آفریدگار دیگری وجود دارد؟اگر چه    ،آفرینش انسان به »أحسن الخالقین « این سوال به ذهن تداعی می کند که آیا در برابر خدای متعال 

اما با توجه به کلمه ی »خلق« که به معنای »ایجاد    ،ده شدپرسش الهی غیر از اله یکتا با برهان لو کان فیهما آلهۀ إال اهلل لفسدتا؟پاسخ دا

خلق و ایجادی که از دست توانای حق صورت    اما  ،آفریدن می تواند در حق دیگران نیز صدق کند  ،پاسخ این سوال روشن است  ،کردن« است

د متعال مواد اولیه را برای صورت بخشیدن  وندا خ   می گیرد با ایجادی که از غیر خدا تحقق پیدا می کند از جهاتی گوناگون و متفاوت است.

در حالی که غیر خدا با وجود مواد موجود در عالم   ،ایجاد می کند  ،یعنی آنچه را اصال وجود خارجی نداشت  ،اشیا می آفریند و ایجاد می کند

 (.214-215:  1421  ،)ازهریاو شکل می دهد.   خلقت دست به ایجاد چیزی می زند و به

این ها خلقتی بدیع و تازه ای   ،اتومبیل یا کارخانه ای احداث می کنند ،و یا از آهن و فوالد ،نه ای ساختنداختمانی خااز مصالح سمثال 

نیستند که دیگران از انجام آن عاجز باشند اگر چه در جای خود ستودنی است.به تعبیر دیگر : خداوند متعال مخلوقات و اشیا را از عدم و  

غذایی    ،یک آشپز با در اختیار داشتن بهترین مواد  -اما دیگران فقط تغییر شکل می دهند.مثال  ،ندخلق و ایجاد می کبه ظهور و هستی    نیستی

یک آشپز درجه ی یک نمی    اما تشویق کنند گان هیچ گاه او را به عنوان   ،را برای دیگران تهیه می کند که تحسین همه را بر می انگیزد
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بهتر از او می توانند غذای مطبوع    ،همان کیفیت در اختیار آشپزهای دیگر قرار داده شود  ند که اگر همان مواد بازیرا آن ها بر این باورپذیرند؛  

آن هم به اذن و فرمان خدای متعال است ؛ زیرا جهان هستی یک پارچه    ،و لذیذ را فراهم کنند. هر جایی که انسان بتواند چیزی را خلق کند

کوچک ترین کاری و حرکتی بدون اذن و اجازه ی او در عالم    ،او بر همه جا و همه چیز احاطه دارد  نیحکمرا  ،ر سیطره ی قدرت اوستد

   :خداوند متعال درباره ی حضرت مسیح علیه السالم می فرماید(.  287:  1421  ،)ازهری خلقت رخ نمی دهد

 (. 110)مائده:  نفخ فیها تکوین طیرابانی  توإذ تخلق من الطین کهیئه الطیر بإذنی ف»

 و به فرمان من پرنده ای می شد.   ،از گل چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدی  ،و هنگامی که به فرمان من

 در ادامه ی آیه ی مورد بحث فرمود:  

 من« گروهی از شما کافر و گروهی مومن هستند.  ء نکم مومفمنکم کافر و»

بلکه    ،به خلقت خود نسبت نداد ند کافر شدن کافران ومومن شدن مومنان را  م ترین نکات آیه ی شریفه این است که خداویکی از مه

 اما اختیار کفر و ایمان با انسان است.    ،فرمود: خداوند همه ی شماها را خلق کرد

ما  هیچ گونه اجباری در مومن و کافر شدن ش  ،تاریدبرداشتی که می توان از آیه داشت این است که شما در انتخاب ایمان و کفر مخ

و    ،او با کمال اختیار می تواند خیر را برگزیند و سعادت دنیا و آخرت خود را تامین کند  ،ایستاده است   نیست. انسان بر سر دوراهی خیر و شر

 خالد دردناک و  الیم  عذابی  در و  سازد  خود همیشگی  ماوای را جهنم و  گیرد  پیش را  شرّ  راه که این  یا  و   ، سازد  خود ابدی   بهشت برین را جایگاه

 بماند  و همیشه

مقدم داشتن کلمه ی کافر بر لفظ مومن اشاره به کمیت کفار دارد که از نظر تعداد به مراتب از مسلمانان عموما و از    ،از سوی دیگر 

 بیان فرمود :    عددی را در چند آیه ی دیگر  مومنان خصوصا بیش ترند که این تفاوت

   ا ایمان نمی آورند.ر آن هبیش ت  (.100بقر:  « )منونثرهم ال یوء ک»أ  یک؛

  بیش تر آن ها نمی فهمند.(.4حجرات:  رهم ال یعقلون )ث»أک  دو؛

   .ولی بیش تر آن ها نمی دانند  (.111انعام:  ون )هلولکن أکثرهم یج  سه؛

شت است  سرنواین    ،سعادت و شقاوت و بدبختی و خوشبختی انسان در اختیار او نیستبعضی از اهل جبر به این آیه استدالل کردند که  

مسافر  که انسان را به هر سویی می برد.آن ها برای این که بتوانند مفهوم خود را روشن تر کنند به این مثال دست آویز شدند و انسان را مانند  

و    ،ی آوردسر در مو گاهی نیز از جزیره ای سر سبز و خرم  ،جزیره ای ناشناخته می برد  و سرنشین کشتی می دانند که گاهی کشتی او را به

انسان هیچ گونه اختیاری در تصمیم    ،بعضی اوقات ممکن است در منطقه ای از دریا گرفتار طوفان شده و در اثر موج ها غرق شود.در نگاه آنان 

گناه    ،ندان در سعادتیعنی شقاوتمندان در شقاوت و سعادتم  ،و از این آیه ی کریمه به مجبور بودن انسان استدالل کردند  ،گیری ها ندارد

هیچ گونه اختیاری نداشته بلکه همگی به اجبار به    ، کاران و بد اندیشان در بی بند و باری و عابدان و نیک اندیشان در بردباری و سالمت نفس

 چنین اعمالی مشغولند.  

 

 صفت »علیم« با مضامین آیات   پیوند  بررسی
 سوره تغابن آمده است:   4آیه ی  در  

او آنچه را که در آسمان ها و زمین است و آنچه را  «؛  ا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِتِ وَالْأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَا»

صفت    ،در آیۀ مذکور  ،بینیمطور که میهمان گاه است.  آ  و خداوند از آنچه در سینه ها وجود دارد  ،که شما پنهان و آشکار کنید همه را می داند

 تبیین خواهد شد:   ،ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپس پیوند آن با مضامین آیات  ،علیم آمده است که در ذیل

 معنی لغوی علیم 

آگاه و آنکه عملش محیط بر جمیع اشیا باشد آمده    ،. علیم در لغت به معنی دانااست  خداوند از مشتقّات »علم« و از اسما و صفات  ،علیم

 (. 69:  1412  ،است.)راغب اصفهانی

 معنی اصطالحی علیم  

 معرفت و به معنایجهل نقیض  ،کند. عِلممیگردد( داللت  ء )که با آن از غیر خود متمایز میبر نشانه یک شی  ،  ،علیم در اصطالح صفت  

صفت ذاتى اولى خداوند    ،از لوازم حیات است و حیات علم  .است علم کسی است که متّصف به  ،»عالم«  و »علیم« مانند یقین یعنی  ،است. علم

همیشه و الیزال در فعلیت تامّه واجب و ثابت است. براى ذات و صفات او نهایت و حدّ و غایتى    ،صفات ذات او متعال است. علم او مثل سایر  

صفت مشبهه    ،حضور و احاطه او بر هر چیز است. علیم  ،ازلى و ابدى و به هر چیزى محیط است؛ یعنى حقیقت علم او به معناى شهود   ،نیست

 (.59:  1377  ،)مدرسی.صفت علم اشاره داشته باشدثبوت    علم است و در موردى بکار مى رود که به
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 ارتباط صفات با مضامین آیات 3

 را می توان این گونه بیان داشت:   جهات مورد بحث در این آیه ی مبارکه

 جهت اول : مراحل علم الهی 

 در این آیه ی کریمه به سه قسم از علم بی پایان خالق هستی اشاره شد :

 تمام موجودات عالم.  د به  علم و آگاهی خداون  یک؛

 چه آشکار باشند یا پنهان.    ،علم او به تمام اعمال و رفتار انسان  ؛دو

 آگاهی پروردگار نسبت به نیاتی که انسان ها در باطن و قلب دارند.    سه؛

و می فهمد    ،عجیبی دارد  یتدر وجودش اثر تربی  ،اگر کسی به این معرفت و آگاهی برسد که خداوند متعال به این امور علم و آگاهی دارد

تربیت و ترقی و رسیدن انسان به تکامل موثر    یقینا توجه به این مطلب در  ،خداوند از آن آگاه است  ،که هر نیت و عقیده ای که در دل دارد

ی  کند و به خطا ن شخص دیگر باشد بیش تر مراقب است ک  است. حتی در بین انسان ها چنین است که اگر حرکات و افعال کسی در حضور

یک نیروی    ،باور این امر که خداوند از آنچه که در دل ها و ضمیر انسان ها می گذرد آگاهی کامل دارد  ،و بی جهت قدم برندارد  ،راهه نرود

 (.142:  1385  ،)حسینیبازدارنده ای هست.  

و هیچ وقت نیت   ، یمای مان را خالص کنپس الزم است نیت ه  ،وقتی خداوند به همه ی آن ظرایف و دقایق افکار و نبات ما آگاهی دارد

 لقمان حکیم در ضمن وصیتی به فرزندش گفت :    و در اعمال مان اخالص داشته باشیم.  ،کار خالف قانون شریعت نکنیم

  شه ی زیادی همراه خود داشته باش خرجی و تو(؛ 63: 1421 ،فان الناقد بصیر«)سیوطیوأخلص العمل ؛  ،السفر بعید فاناد ؛ زأکثر ال»

   .و عمل را خالص گردان ؛ زیرا آن کس که اعمالت را می سنجد به همه چیز آگاه و بینا است  ،پیش داری؛ زیرا مسافرت دور و درازی در  

یغمبر علیه السالم  قرآن کریم از حضرت یوسف پ  ،خواست  هر گاه فکر ناروایی به ذهن رسید الزم است استغفار شود و از خداوند مدد

 ماید :  نقل کرده و می فر

من هرگز نفس خویش را تبرئه نمی کنم که (؛  53)یوسف: رجیم «ن ربی غفور وما أبر نفسی إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربی إ»

 است. رکش( بسیار به بدی ها امر می کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند؛ پروردگارم غفور و رحیم  سنفس )

به صورت کوتاه    ،آیات و روایات  ،در فضیلت علم و دانش از دیدگاه عقل  ،قسام علم پروردگار متعالدر این جا به مناسبت ذکر بخشی از ا

 اشاره ای می شود.  

 جهت دوم : ارزش علم و دانش 

 برتری علم و دانش از دیدگاه عقل 

ز معدوم  جود اشرف و برتر او معلوم است که مو  ،جود و معدوم تقسیم می شونداما دلیل عقلی برتری علم این است که معقوالت به مو

و نامی به حساس و غیر حساس تقسیم می   ،شکی نیست که نامی برتر از جامد است   ،آن گاه موجود به جامد و نامی تقسیم می شود  ،است 

ز  بدون شک عاقل اشرف و برتر ا  ،گردد  سپس حساس به عاقل و غیر عاقل تقسیم می  ،در این جا هم حساس اشرف از غیر حساس است  ،شود

 (.9:  1412  ،شاذلی)و شکی نیست که عالم اشرف از جاهل است   ،و عاقل هم به عالم و جاهل تقسیم می شود  ،غیر عاقل است

 فضیلت و برتری علم در آیات 

حالی که    رد  (.7)آل عمران:  کر إال أولوا األلباب«ذآمنا به کل من عند ربنا وما ی  ن»وما یعلم تأویله إال اهلل والراسخون فی العلم یقولو  ؛یک

آن ها که به دنبال فهم و درک اسرار همه ی آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی  )  تفسیر آن ها را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند

   ستند(.ه

ی که نمی  بگو: آیا کسانی که می دانند با کسان  (9)زمر:  أولوا األلباب  یتذکرما  نوى الذین یعلمون والذین ال یعلمون إستقل هل ی»  دو؛

 ندان متذکر می شوند.  دانند یکسانند؟! تنها خردم

و کسی جز    ،ثال هایی است که ما برای مردم می زنیماین ها م  (.43«)عنکبوت:  ها للناس وما یعقلها إال العالموننضربوتلک األمثال  »  سه؛

  دانشمندان آن را درک نمی کنند.

   :د که قسمتی از آن ها در این جا ذکر می شوندروایات فراوانی از معصومین علیهم السالم نقل شدن

  ،ه األنبیاء ثالعلماء ور  نوا  ، لبدر فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر النجوم لیلۀ ا»پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله فرمودند :    یک؛

بر عابد مانند برتری  برتری عالم  (؛  47:  1418  ،)زحیلیظ وافر«.  فمن أخد منه أخذ بح  ،ثوا العلمروا دینارا وال درهما ولکن ور ثاألنبیاء لم یو  نإ

  ، نمی گذارند   و پیامبران دینار و درهمی برجای  ،و به راستی که علما و دانشمندان وارثان پیامبرانند  ،ماه بر سایر ستارگان در شب چهارده است

 . هره ی فراوانی برده استپس هر آن کس که علم را بگیرد ب  ،بلکه علم و دانش را به ارث می گذارند
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عالمی که دیگران از دانش او بهره  (.55:  1418  ،)زحیلیأفضل من سبعین ألف عابد«    ه م باقر علیه السالم فرمود : »عالم ینتفع بعلماما  دو؛

 . گیرند و استفاده کنند از هفتاد هزار عابد برتر و باالتر است

 السالم به من فرمود :  از حفص بن غیاث روایت شده که حضرت صادق علیه    سه؛

کسی که (؛ 66بی تا:  ،خطیب)فقیل :تعلم له عمل هلل وعلم اهلل «.  ،م العلم وعمل به وعلم هلل دعى فی ملکوت السماوات عظیمامن تعل»

گفته می شود :    و  ،در ملکوت آسمان ها بزرگ خوانده می شود  ،یاد بگیرد علم و دانشی را و به آن عمل کند و دیگران را برای خدا تعلیم دهد

 .گرفته و برای خداوند عمل کرده و برای خدا یاد داده است  برای خداوند یاد

 

 صفات »غنی« و »حمید« با مضامین آیات  پیوند  بررسی
 غَنِیٌّ وَاللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْنَی فَکَفَرُوا وَتَوَلَّوْا نَنایَهْدُو بَشَرٌ أَ فَقالُوا بِالْبَیِّناتِ رُسُلُهُمْ تَأْتیهِمْ  کانَتْ بِأَنَّهُ سوره تغابن آمده است:» ذلِکَ  6آیه ی  در آیه  

از روی کبر و غرور( گفتند: )ولی آن ها  ،این به خاطر آن است که رسوالن آن ها ) پیوسته( با دالیل روشن به سراغ شان می آمدند حَمیدٌ«؛

 ،بی نیاز بود  (و خداوند )از ایمان و طاعت شان  ،ر شدند و روی برگرداندندمی خواهند ما را هدایت کنند؟! از این رو کاف  (ایی )مثل ماآیا بشره

 و خدا غنی و شایسته ی ستایش است.  

لغوی و اصطالحی و سپس پیوند    ابتدا معنای  ، دو صفت »غنی« و »حمید« آمده است که در ذیل  ،در آیۀ مذکور  ، بینیمطور که میهمان

   تبیین خواهد شد:  ،آن دو با مضامین آیات

 معنی لغوی غنی 

 (.91:  1411  ،آمده است. )ابن منظور  ثروتمندو    توانگر  ،بی نیازغنی در لغت به معنی  

 معنی اصطالحی غنی 

 (.36:  1377  ،د. )مدرسیمحتاج او هستنبه معناى کسى است که از همه چیز بی نیاز است و همه    ،غنی در اصطالح 

 معنی لغوی حمید

راغب   گرچه به رأی   ،انددانسته شکر و ثنا  ،مدح به معنای  اًو غالب  ذم آن را ضد شناسانلغت است که همه حمد از مادّه   ،بر وزن فعیل  ،حمید

به معنای کسی که    ،ستودن خود مر خود را و ستودن مؤمنان او را   ،ستوده  ،و به معنی محمود بود مؤمنان ستاینده خود و ستاینده  اصفهانی

 (.179:  1412  ،)راغب اصفهانی  .ستایش برای او ثابت شده است

 معنی اصطالحی حمید  

 (.74:  1377  ،)مدرسی.  دایی است که مستحق حمد و ستایش استخ  ،در اصطالح منظور از حمید در قرآن کریم

خداوند متعال در این آیه ی مبارکه به علت اصلی آن سرنوشت و انقراض وعذاب دردناک گذشتگان اشاره    مضامین آیاتارتباط صفات با  

کبر و  کرده و می افزاید : آن عذاب به خاطر این بود که رسوالن آن ها با دالیل روشن و معجزات به سراغشان می آمدند ولی آن ها از روی  

لذا آیه را بدون عطف آورد تا به منزله ی    خواهند ما را هدایت کنند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟یی میغرور می گفتند : آیا انسان ها

سایلی پرسیده : چرا آن عذاب ها بر آن اقوام نازل شد؟ جوابش این است که آن عذاب برای این بود که آن  گویا ،جواب از سوال فرضی باشد

 افرادی از بشر که هیچ برتری بر ما ندارند ما را هدایت می کنند ؟   ی گفتند : آیایامبرانشان را تکذیب می کردند و مها پ

 : به عنوان مثال امت حضرت نوح علیه السالم آن قدر لجبازی و تکبر داشتند که آن پیغمبر خدا آن ها را نفرین کرده و گفت

پروردگارا! روی زمین احدی  (؛ 28کَفَّاراً«)نوح:  فَاجِراً إِلَّا یَلِدُوا  واَل عِبادَکَ یُضِلُّوا تَذَرْهُمْ نْإِ إِنَّکَ  دَیَّاراً الْکافِرِینَ  مِنَ الَأرْضِ عَلَی تَذَرْ ال »رَبِّ

 ند. چرا که اگر آن ها را بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آور  ،از کافران را زنده مگذار 

و از کم فروشی و تقلب  ،یه السالم بت ها را آثار نیاکان و نشانه ی اصالت فرهنگی خود می پنداشتندیا این که امت حضرت شعیب عل

 أَمْوالِنا فِی نَفْعَلَ نْأَ أَوْ  آباوُءنا  یَعْبُدُ ما  نَتْرُکَ أَنْ  تَأْمُرُکَ صاَلتُکَ أَ شُعَیْبُ  »یادر برابر شعیب چنین گفتند :    ،در معامله سود کالنی می بردند

و   ،پرستیدند ترک گوییمای شعیب! آیا نمازت تو را دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می  (؛148)انعام:  «الرَّشِیدُ الْحَلِیمُ لَأنْتَ إِنَّکَ مانَشَاُء

 آنچه را می خواهیم در اموال مان انجام ندهیم ؟ تو مرد بردبار و رشیدی هستی!

  ، از مساله ی آمدن رسوالن و دعوت آنان تعبیر به »کانت تاتیهم« یعنی »همیشه به سوی آنان می آمدند« کرد ورد بحث  آیه ی م اگر در  

به این جهت    ،و سخنان ایشان تعبیر به »فقالوا« و »کفروا« و »تولوا« نمود که به مقابله داللت دارد بر استمرار داشتن  و هم چنین از کفر کفار

و آن کلمه و بهانه    ،هانه ی کفار در همه ی زمان ها یک چیز بوده و بر سر همان یک کلمه پافشاری هم داشتندند کلمه و ب است که بفهما

و    ،و این واژه هم به یک نفر اطالق می شود و هم بر جمع ،عبارت از عناد و لجبازی بوده است. و هم چنین در این آیه کلمه ی »بشر« آمده

و اگر کلمه ی »بشر« را نکره )بدون    ،می فرماید : »یهدوننا ما را هدایت می کنند  دوم است ؛ چون که در ادامه  معنایمراد از آن در این جا  
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می فرماید : آن ها از روی انکار پرسیدند : »أبشر    ،و استفهام در این آیه انکاری است  ،الف و الم( آورده اند به منظور تحقیر هدایت گران بوده

آن وقت یک   ،داریم  ما این قدر مال و اموال و زر و سیم   ،ما پسر فالنی هستیم  ، مثل خود ما ! ما که از تو مهم تر هستیم  یهدونا« یک آدمی

 (. 137:  1376  ،)جوهریا« پشت کردند و اعراض نمودند.  لو »وتو  ،فکفروا« کفران ورزیدند»بشری مثل خود ما می خواهد هدایت مان کند!  

و منکر نبوت    ،بت پرست بودند  ،اکثر این امت ها که هالک شدند  ،عالوه بر این  ،داشتهرزی منشا دیگری ن ایشان به جز کبرو این سخن از  

متفرع کرد بر جمله ی »أبشر یهدوننا« و فهماند    و به همین خاطر خدای متعال جمله ی »فکفروا وتولوا« را  ،و معاد که اساس دعوت انبیا است

 خود بنا کردند.  اعراض خود را بر اساس تکبر  که کفر و  

در حالی که   ،و از قبول حق سر برتافتند ،آن مردم لجوج و متکبر با این منطق پوچ به مخالفت با پیامبران شان برخاستند و کافر شدند 

ز گناه فرمود  وظف به ایمان و اطاعت و پرهیز او اگر آن ها را م   خداوند هم از ایمان آنها و هم از طاعاتشان بی نیاز بود و هست و خواهد بود.

 (. 56:  1388  ،)احمدزاده آخرت بود.    ودشان و سعادت و نجاتشان در دنیا وتنها برای منفعت خ 

نیازی او از همه چیز را می رساند حتی  الزم به ذکر است که تعبیر به »و استغنی اهلل« )خداوند بی نیاز بود( آن چنان مطلق است که بی 

 و اصرار به خاطر این است که سود این طاعت به خدا باز می گردد.    انسان ها تا تصور نشود که این همه تاکید  یمان و اطاعتاز ا

همان گونه که   ،اگر تمام کائنات کافر شوند بر دامان کبریاییش نشیند ،آری خداوند بی نیاز است و شایسته ی هر گونه حمد و ستایش

این ما انسان هاییم که نیازمند به این برنامه های    ،و باشند چیزی بر جاللش افزوده نمی شودمن و مطیع فرمان امو   اگر همه ی مخلوقات

 تربیتی و سازنده و تکامل بخش هستیم.  

 می شود:   در این جا به قسمتی از آن آیات اشاره  ،در قرآن آیات زیادی راجع به بی نیازی خداوند وجود دارد  ،عالوه بر آیه ی مذکور

 خداوند بی نیاز و بردبار است.    (.263بقر:  «)حَلیمٌ نِیٌّغَ وَاللّهُ»  -1

 بدانید که خدا بی نیاز و شایسته ی ستایش است.    (.267بقره:  « )حَمیدٌ غَنِیٌّ اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا »  -2

 ز است  به راستی که خداوند از جهانیان بی نیا(.  97الْعالَمینَ« )آل عمران:   عَنِ غَنِیٌّ اللّهَ »فَإِنَّ  -3

خدای تبارک و    ،همه ی مخلوقات همیشه و در هر لحظه محتاج رحمت ذات حضرت حق هستند  ،با توجه به آیات و روایات ذکر شده

  یاگر همه کافر شوند به خداوند هیچ ضرر  گرنهر داده است و  تعالی برای این که رحمتش را بر خالیق نازل فرماید برای آن ها تکالیفی قرا

تمام خلق هم به خدا ایمان بیاورند و مشغول عبادت ذات حضرت حق بشوند هیچ چیز بر خدای تبارک و تعالی افزوده نمی  و اگر نمی رسد.

 . زی به هیچ کس و هیچ چیز ندارد.یاو هیچ ن  ،از جمیع خالیق و جمیع عبادت کنندگان است  خداوند بی نیاز مطلق  ،شود

 

 صفات »خبیر« با مضامین آیات   پیوند  بررسی
به خدای متعال    ،حال که چنین است  «خَبیرٌ تَعْمَلُونَ بِما  وَاللّهُ  أَنْزَلْنَا الَّذی  وَالنُّورِ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ  سوره تغابن آمده است: »فَآمِنُوا  8یه ی  آدر  

 دارد.  و خداوند به آنچه که شما عمل می کنید آگاه است و خبر    ،و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید

ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپس پیوند آن دو با    ،صفت »خبیر« « آمده است که در ذیل  ،در آیۀ مذکور   ،بینیمطور که می همان

 تبیین خواهد شد:    ،اتمضامین آی

 معنی لغوی خبیر 

بار در قرآن    45ان یکی از اسمای الهی  آمده و به عنو   (خ ب ر)به معنی عالم به امور از ریشه    و  از اسمای حسنای الهی  ،خبیر )الخبیر(

 (.98:  1412  ،.)راغب اصفهانیکریم به کار رفته است

 معنی اصطالحی خبیر  

:  1387  ،)صادقی تهرانی. داناست و آگاه به حقیقت اشیاست  ،به معناى کسى است که به آنچه بوده و آنچه خواهد بود    ،در اصطالح خبیر  

181.) 

 ارتباط صفات با مضامین آیات   

همه ی شما به خدای    ،معاد و رستاخیز و حسابی در کار است   کند : اکنون که قطعاًگیری میدر این آیه چنین نتیجه  ،بعد از بحث معاد

 و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.    ،متعال ورسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید

در این آیه ی مبار که ایمان    ،نیدخود را برای روز قیامت و رستاخیز از راه ایمان و عمل صالح آماده کبه این ترتیب دستور می دهد که  

پس الزم است    ،این اصول مندرج هستند  به سه اصل »خدای متعال« و »پیامبر عظیم الشان« و »قرآن کریم« توصیه شده و اصول دیگر نیز در

 من شود.  ؤیز مهر عاقل و متفکری به این چند موضوع مهم ن
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قت ها برای دین و شریعتی که پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله آورده استعمال  : واژه ی »ایمان« بعضی واست  »مفردات« گفته   صاحب

می    اقرار و اعتراف  و به ذات اقدس حق و پیامبری رسول خاتم صلی اهلل علیه و آله  ،و بر تمام کسانی که شریعت پیامبر را می پذیرند  ،می شود

 (.120:  1411  ،)راغب اصفهانی شود.  شامل می   ،کنند

  ، پذیرفتن و گردن نهادن نفس به حق است با تصدیق به آن  ،کار می رود که مراده  و بعضی اوقات لفظ »ایمان« به روش مدح و ستایش ب

 شود :جمع شدن سه حالت حاصل می   و ایمان به این معنا با

 . شناسایی یا تحقیق با اندیشه و دلیک؛  

 اقرار به زبان و بیان کردن آن.   دو؛

 کردن با اعضا و جوارح.  عمل    سه؛

 (.59:  1410  ،.)زرکشیایمان می گویند  ،و به هر یک از اعتقاد و صدق گفتار و عمل صالح

  ، ل شدعین همین معنا از مولی الموحدین امیر المومنین علیه السالم نقل شده هنگامی که از آن حضرت درباره ی تفسیر ایمان سوا

 فرمودند :

ایمان عبارت از معرفت و شناخت با قلب و اقرار به زبان  (؛61:  1421  ،)شاذلی  «بِاالَْءرْکَانِ وَعَمَلٌ  ، بِاللِّسَانِ وَإِقْرَارٌ  ، بِالْقَلْبِ  هٌمَعْرِفَ »االْءِیمَانُ

 . و عمل با اعضا و جوارح بدن است

و آثار این   ،لیم محض در برابر خدای متعال وادار می کنداو را به تس  ،نسان مستقر گرددایمان نورانیتی است که اگر در اندرون ا  ،بنابراین

تک اعضا و جوارح انسان  ی آن بر تکو ثمره   ،و آن گاه بر تمایالت او اثر می گذارد  ،شودتسلیم قبل از هر چیز در اندیشه و فکر آدمی ظاهر می 

و هم چنین کتاب خدا و آنچه    ،هم پیوسته بودن آن ها است ه  ی متعال و همه ی پیامبران و بباور داشتن خدا  ،در واقع ایمان   خواهد شد.ظاهر  

را که بر پیامبران نازل شده است و وجود مالئکه و پایبند بودن به لوازم آن ها است. ایمان نوعی اطمینان خاطر است که گویی از شخصیت 

همواره ماهیت متعلق آن از جنس نادیدنی   و  ،نیازمند دالیل و شواهد جهان بیرون نیست  اثبات آن  ،مراه باشداگر با انسان ه  ،فرد برخاسته است

  ، ظهور و تجلی ایمان حقیقی که موجب سربلندی انسان است  ،است. و ایمان حقیقی بدون عمل به باورهای دینی تحقق پیدا نخواهد کرد

الزمه ی التزام    برنامه های اعتقادی و اخالقی جامه ی عمل صالح بپوشاند.  حید و رسالت پیامبران و سایراعتقاد به تو  زمانی محقق می شود که

اگر انسان بر این باور باشد که رسول خدا فرستاده ای از سوی حضرت حق    ،آشکار شدن آن در عمل صالح است  ،و ایمان به اصول و فروع دین

 . و در حد توان عمل کند  ،وحی بداندباید گفتار و رفتار او را    ،است 

 

 صفت »علیم« با مضامین آیات   پیوند  بررسی
 آمده است:   11آیه ی  در  

  ، هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدای متعال   ؛«عَلیمٌ شَیٍْء بِکُلِّ وَاللَّهُ قَلْبَهُ یَهْدِ بِاللَّهِ یُوْءمِنْ وَمَنْ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا مُصیبَهٍ مِنْ أَصَابَ »مَا

 .  و خدای تبارک و تعالی به هر چیز دانا است  ،یمان آورد خداوند قلبش را هدایت می کندو هر کس به خدای سبحان ا

س پیوند آن دو با مضامین  ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپ  ،صفت علیم آمده است که در ذیل  ، در آیۀ مذکور  ،بینیمطور که می همان

 تبیین خواهد شد:   ،آیات

 معنی لغوی علیم  

 (.122:  1411  ،و به معنی همیشه دانا آمده است.)ابن منظور  است خداوند »علم« و از اسما و صفاتاز مشتقّات    ،علیم

 معنی اصطالحی علیم  

یشه و الیزال در  هم  ،صفت ذاتى اولى خداوند متعال است. علم او مثل سایر صفات ذات او  ،از لوازم حیات است و حیات علم  ،در اصطالح

ازلى و ابدى و به هر چیزى محیط است؛ یعنى حقیقت علم   ،فعلیت تامّه واجب و ثابت است. براى ذات و صفات او نهایت و حدّ و غایتى نیست

علم اشاره    صفت مشبهه علم است و در موردى بکار مى رود که به ثبوت صفت  ،حضور و احاطه او بر هر چیز است. علیم  ،وداو به معناى شه 

 (.74:  1386  ،)صادقی تهرانی.داشته باشد

 ارتباط صفات با مضامین آیات   

ش تری دارد. در این آیه ی مبارکه لفظ این آیه ی مبارکه از آیاتی است که معنای آن احتیاج به توضیح و فهم آن محتاج به بصیرت بی

و ممکن است    ، این حادثه ممکن است نیکو باشد  ،رخورد می کند و می رسدحادثه ای که به انسان ب   ، »اصاب« را به معنای حادثه می داند 

ه در اثر برخورد به هر  حادثه ی ناگوار باشد که مصیبت است. به عبارت دیگر : واژه ی »مصیبت« به معنای صفت و حالتی است در انسان ک

کاربرد نخست واژه ی »مصیبه«    حوادثی همراه با ضرر باشد.  ،می شود  ولی بیش تر اوقات در حوادث ناگوار استعمال  ،حادثه به او دست می دهد
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اختصاص یافته   ودو امر ناگواری که بر انسان وارد می ش در تیراندازی و به هدف خوردن تیر بوده و سپس به بال و سختی و هر پیش آمد بد

 (. 66:  1417  ،)بیهقی است  

 جای گذارد. ه  آثار سوء و ناخوشایندی ب  ،و در آن  ،که آدمی با آن مواجه بشودبه تعبیر روشن تر: مصایب عبارتند از حوادثی  

 واژه ی »مصیبه « عالوه بر آیه ی مذکور در آیات دیگر قرآن کریم هم آمد : 

 وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا مُصیبَهٌ قَالُوا أَصَابَتْهُمْ إِذَا الَّذینَ وَبَشِّرِالصَّابِرینَ وَالثَّمَرَاتِ وَاألَنْفُسِ األَمْوَالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ بِشَیٍْء وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ » یک؛

و    ،در مال ها و جان ها و میوه ها آزمایش می کنیم  همه ی شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش  قطعاً(؛  155رَاجِعُونَ« )بقره:   إِلَیْهِ

   آن ها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد می گویند : ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم.  ،تقامت کنندگانبشارت بده به اس

آیا  (؛  165قَدیرٌ« )آل عمران:   شَیٍْء کُلِّ عَلی اللَّهَ  إِنَّ أَنْفُسِکُمْ عِنْدِ مِنْ هُوَ قُلْ ذَاهَ أَنَّی قُلْتُمْ مِثْلَیْهَا أَصَبْتُمْ قَدْ مُصیبَهٌ أَصَابَتْکُمْ لَمَّا »أَوَ  دو؛

  ،در میدان جنگ بدر بر دشمن( وارد ساخته بودید)در حالی که دو برابر آن را    ،هنگامی که مصیبتی )در میدان جنگ احد( به شما رسید

خداوند بر هر    ،با دستور پیامبر مخالفت کردید(  ،از ناحیه ی خود شما است که در میدان جنگ احد بگو :    گفتید : این مصیبت از کجاست؟!

 شما را پیروز می کند(.   و چنانچه روش خود را اصالح کنید در آینده)  ،چیزی قادر است 

ی از این مصایب به وسیله ی  حال پاسخ این پرسش چگونه خواهد بود که بسیار   ،معلوم می شود که قرآن در مقام بیان اصل کلی است  

یا این که خود انسان براثر کوتاهی در انجام وظایف و یا ارتکاب کار خالف شرع گرفتار آن    ،ان و اراده ی جباران به وجود می آیندظلم ظالم

 ها همه به اذن خدای متعال است ؟آیا این   ،می شود

 سیم می شوند :مصایب بر چند قسم تق  ،می توان گفت : با توجه به آیات الهی 

فرد   ،و به صورت یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر ،ندارند هابرخی از مصیبت ها هستند که انسان ها هیچ گونه نقشی در تحقق آن یک؛

د  که در نفوس انسان ها واقع می شوند مانن  و هم چنین حوادثی ،یا جامعه را فرا می گیرند مانند : زلزله و سیل و طوفان و آفت های مختلف

همه ی آن ها از قبل مقدر شده و در لوح محفوظ    ،و انواع وقایع و حوادث دردناکی که دامن گیر انسان می شوند  ،ن به چنگال مرگ گرفتار شد

 و اراده ی بشر کمترین تاثیری در آن ندارد.    ،ثبت است

 بِشَیٍْء »وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ سوره ی بقره فرمود  ان دردر واقع می توان گفت : وارد شدن این گونه مصیبت ها شکل امتحانی دارد که خداوند من

قطعا همه ی شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و  (؛  155الصَّابِرینَ«)بقره:   وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَاالَْءنْفُسِ االَْءمْوَالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ

و بشارت بده به استقامت کنندگان. آن دسته از کسانی که با چنین حوادثی روبرو    ،کنیم  یش میکاهش در مال ها و جان ها و میوه ها آزما

 دورود و رحمت خدا شامل حال آن ها شده و از هدایت یافتگان هستند.   ،هنگامی که صبر و بردباری پیشه کردند  ،شدند

در واقع مجازات و کفاره گناهانی است   ،چشمه ی آن است سردسته ای دیگر از مصیبت ها و گرفتاری هایی که خود انسان منشا و  دو؛

و انحراف عقیدتی که هر یک به صورت مانعی در سر راه انسان قرار می گیرند.    ،خیانت  ،که انسان مرتکب آن شده است مانند ظلم و بیدادگری

 (. 152:  1418  ،)بیضاوی

 مِنْ أَصَابَکُمْ : »وَمَان را خود انسان معرفی می کند و می فرمایدخداوند علت تحقق آدر واقع یک نوع مجازات هشدار دهنده هستند که  

و بسیاری را   ،هر مصیبتی که به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید(؛ 30کَثِیرٍ«)شوری:  عَنْ  وَیَعْفُوا  أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ فَبِمَا مُصِیبَهٍ

 نیز عفو می کند.  

  ، ولی مطابق معمول در عمومات استثناهایی وجود دارد   ،و همه ی مصایب و حوادث را در بر می گیرد  رچه ظاهر آیه عام استگ  سه؛

و هم چنین   ،مانند مصایب و مشکالتی که دامن گیر انبیا و ائمه معصومین علیهم السالم می شد که برای ترفیع مقام یا آزمایش آن ها بود

 نبه ی آزمون دارد. غیر معصومین را می گیرد و جمصایبی که گریبان  

از امام جعفر صادق علیه السالم نقل شده که آن حضرت  .  روایات فراوانی در منابع حدیثی نقل شدند  ،در رابطه با این قسم از مصایب

 فرمود :  

 فَبِمَا مُصِیبَهٍ مِنْ أَصابَکُمْ الْحُسَیْنِ! » وَمَا بْنَ عَلِیَّ لَهُ: یَا الَقَ ثُمَّ إِلَیْهِ نَظَرَ  هُاللَّ لَعَنَهُ یَزِیدَ عَلَی علیهماالسالم الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ اُدْخِلَ » لَمَّا

 -أَنْفُسِکُمْ فِی واَل االَْءرْضِ فِی مُصِیبَهٍ مِنْ  أَصابَ فِینَا » مَا  نَزَلَتْ وَإِنَّمَا  ، نَزَلَتْ فِینَا هَذِهِ مَا  کَلَّا : السالم  علیه الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ أَیْدِیکُمْ« فَقَالَ  کَسَبَتْ

هنگامی  (؛  177:  1424  ،آتَاکُمْ)حسینی شیرازی بِمَا تَفْرَحُوا واَل فَاتَکُمْ مَا عَلی تَأْسَوْا لِکَیْال یَسِیرٌ اللَّهِ عَلَی ذَلِکَ إِنَّ نَبْرَأَهَا أَنْ قَبْلِ مِنْ کِتَابٍ فِی إاِلّ

 مُصِیبَهٍ مِنْ أَصَابَکُمْ وَمَا  کرد: یا علی! یزید نگاهی به او نمود و عرض ،بر یزید وارد شد الساجدین امام علی بن الحسین علیهما السالمکه سید 

و بسیاری    ،جام داده اید هر مصیبتی که به شما رسد به خاطر اعمالی است که ان  (.30شوری:  «)کَثِیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْفی کثیر  فَبِمَا  

شاره به این که حوادث کربال نتیجه ی اعمال خود شما بود(ولی امام علی بن الحسین علیه السالم در جواب فرمود : چنین  را نیز عفو می کند )ا

 فِی مُصِیبَهٍ مِنْ أَصابَ مَا  که می فرماید: »  آنچه درباره ی ما نازل شده آیه ی دیگری است  ،این آیه در مورد ما نازل نشده است  ،نیست

(؛  22)حدید:  «  آتَاکُمْ بِمَا واَلتَفْرَحُوا فَاتَکُمْ مَا عَلی تَأْسَوْا لِکَیْال  یَسِیرٌ اللَّهِ عَلَی ذَلِکَ إِنَّ نَبْرَأَهَا أَنْ قَبْلِ مِنْ کِتابٍ فِی إاِلّ أَنْفُسِکُمْ فِی واَل االَْءرْضِ
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قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ    دهد مگر این که همه ی آن هاروی نمی  زمین و نه در وجود شماهیچ مصیبتی )ناخواسته در  

است    و به آنچه به شما داده  ،این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تاسف نخورید   ،ثبت است ؛ و این امر برای خدا آسان است

 ک نوع تربیت و آزمون برای شما است(. دف از این مصایب عدم دلبستگی شما به مواهب زودگذر دنیا است و یدلبسته و شادمان نباشید )ه

ما  (. 84:  1420  ،اُوتِینَا«)اندلسی بِمَا  نَفْرَحُ  واَل  ،الدُّنْیَا  أَمْرِ مِنْ فَاتَنَا مَا  عَلَی نَأْسَی ال الَّذِینَ »فَنَحْنُ  سپس امام سجاد علیه السالم ادامه داد:

 نیستیم   و به خاطر آنچه در دست داریم خوشحال  ،اهیم شدکسانی هستیم که هرگز به خاطر آنچه از دست داده ایم غمگین نخو 

 یم :و محصول گناهان جمعی است همان گونه که در سوره ی مبارکه ی روم می خوان  ،جمعی دارده گاهی مصایب جنبه ی دست  چهار؛

فساد در خشکی و دریا به (؛  41)روم:  «  یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا  الَّذی ضَ بَعْ لِیُذیقَهُمْ النَّاسِ أَیْدِی  کَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی الْفَسَادُ »ظَهَرَ

به  )شاید  ،خدای متعال می خواهد نتیجه ی بعضی از اعمال شان را به آنان بچشاند ،خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است

 سوی حق( باز گردند. 

و در سوره ی مبارکه ی رعد    سانی است که به خاطر اعمال شان گرفتار نابسامانی ها می شوند.روشن است که این درباره ی جوامع ان

 آمده است :  

خداوند متعال  (. 11وَالٍ«)رعد:   مِنْ هِدُونِ مِنْ لَهُمْ وَ مَا لَهُ فَال مَرَدَّ سُوْءا بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُوا حَتَّی بِقَوْمٍ امَ یُغَیِّرُ ال اللَّهَ »إِنَّ

 د.  و ملتی( را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهن)سرنوشت هیچ قوم  

و امثال این آیات که گواهی می دهد در میان اعمال انسان و نظام تکوینی زندگی او ارتباط و پیوند نزدیکی وجود دارد که اگر بر اصول  

 .زندگی آن ها به فساد کشیده می شود  و هر گاه فاسد شوند  ،ت و قوانین آفرینش گام بردارند برکات الهی شامل حال آن ها می شوندفطر

 فرمود :   است کهده  ش مولی الموحدین حضرت علی علیه السالم روایت  از    .رابطه روایات فراوانی نقل شدند  در این

 عَنْهُ اللَّهُ عَفَا وَمَا بِذَنْبٍ إاِلّ قَدَمٍ نَکْبَهِ عُودٍ واَل خَدْشِ مِنْ مَا عَلِیُّ یَا اآلْیَهُ هَذِهِ اللَّهِ کِتَابِ فِی آیَهٍ خَیْرُ آله و علیه اهلل صلی اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

پیامبر گرامی اسالم  (؛ 52: 1409 ،)صابونی«. عَلَی عَبْدِهِ یُثَنِّیَ أَنْ مِنْ دَلُأَعْ فَهُوَ الدُّنْیَا فِی عَلَیْهِ وَمَا عَاقَبَ فِیهِ یَعُودَ أَنْ مِنْ أَکْرَمُ فَهُوَ الدُّنْیَا فِی

یا علی!    ،یبه. « )هر مصیبتی که به شما رسد. ..( بهترین آیه در قرآن مجید استمصصلی اهلل علیه و آله فرمودند : این آیه ی »وما أصابکم من  

نچه را که خداوند  و آ  ،می دهد  مگر این که به واسطه ی گناهی است که انسان انجامهیچ خراش چوبی و هیچ لغزش و زمین خوردنی نیست  

و آن گناهانی را که در این دنیا   ،در دنیا عفو می کند گرامی تر و بزرگوار تر از آن است که در قیامت هم انسان را به خاطر آن مجازات فرماید

 . ر کیفر دهدفرموده عادل تر از آن است که در آخرت بار دیگ  عقویت

 

 صفات »غفور« و »رحیم« با مضامین آیات  پیوند  بررسی
 وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْ  فَاحْذَرُوهُمْ لَکُمْ عَدُوًا وَأَواْلدِکُمْ أَزْوَاجِکُمْ مِنْ إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا سوره تغابن آمده است: »یَا  14آیه ی  در  

و اگر عفو    ،از آن ها بر حذر باشید  ،ه ایمان آورده اید! بعضی از همسران و فرزندان تان دشمنان شما هستندای کسانی ک  ؛«رَحیمٌ ورٌغَفُ  اللَّهَ فَإِنَّ

در آیۀ   ،بینیمطور که می همانکنید و چشم بپوشید و ببخشید )خدا شما را می بخشد( ؛ چرا که خداوند متعال بخشنده و مهربان است.  

 شد: تبیین خواهد    ،ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپس پیوند آن دو با مضامین آیات  ،ور و رحیم آمده است که در ذیلصفت غف  ،مذکور 

 معنی لغوی غفور 

همواره آمرزنده )غفور هم صفت مشبهه است وهم صیغه مبالغه .کلمه عفو به معنای محو اثر است    ، بسیار آمرزندهغفور در لغت به معنی  

 (.52:  1414  ،()ابن منظور  به معنای پوشاندن است  و کلمه مغفرت  ،

 معنی اصطالحی غفور 

حفظ کرده و   کیفر و عذاب زپوشاند و آنها را انادم را مى  بندگان گناهان عیوب و  خداوند ،قرآنی به این معنى است کهغفور در اصطالح  

 (.97:  1387  ،)جوادی آملی نمایدرا محو می  گناه اثر

 

 معنی لغوی رحیم  

 (. 84:  1411  ،نظورآمده است.)ابن م  مهربان  ،رحم دل  ، رئوف  ،دلسوزرحیم در لغت به معنی  

 معنی اصطالحی رحیم 

صالح و فرمانبر است؛ زیرا آنها به حکم ایمان و عمل   ،به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطیع  اشارهرحیم در اصطالح  

  ، )مدرسی.ه مند گردند بهر  ،بخشش و احسان خاصى که آلودگان و تبهکاران از آن سهمى ندارند  ،شایستگى این را یافته اند که از رحمت  ،صالح

1377  :167.) 
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 ارتباط صفات با مضامین آیات 

 مْ وَأَواْلدِکُمْأَزْوَاجِکُ مِنْ إِنَّ  در تفسیر على بن ابراهیم قمی نقل کرده که ابو الجارود از ابو جعفر امام باقر العلوم علیه السالم در ذیل آیه ی »

   :حضرت فرمودند« روایت کرده که آن  فَاحْذَرُوهُمْ لَکُمْ عَدُوا

 وَتَدَعَنَا تَذْهَبَ عَنَّا  أَنْ اللَّهَ نَنْشُدُکَ  : وَقَالُوا  ، وَامْرَأَتُهُ ابْنُهُ  بِهِ  تَعَلَّقَ آله و  علیه اهلل صلی  اللَّهِ رَسُولِ إِلَی الْهِجْرَهَ أَرَادَ  إِذَا  کَانَ  الرَّجُلَ  أَنَّ وَذَلِکَ 

 وَاللَّهِ أَمَا  : وَ یَقُولُ وَیَذَرُهُمْ یَمْضِی مَنْ  طَاعَتِهِمْ وَمِنْهُمْ  عَنْ وَنَهَاهُمْ وَنِسَاءَهُمْ أَبْنَاءَهُمْ اللَّهُ  فَحَذَّرَهُمُ ، فَیُقِیمُ أَهْلَهُ  طِیعُیُ مَنْ فَمِنْهُمْ ؟بَعْدَکَ فَنَضْبَعَ

 وَیُحْسِنَ یُوفِیَ أَنْ اللَّهُ أَمَرَهُ  وَبَیْنَهُمْ بَیْنَهُ اللَّهُ فَلَمَّا جَمَعَ  ، بِشَیٍْء أَبَداً أَنْفَعُکُمْ  ال  ، الْهِجْرَهِ  دَارِ فِی وَبَیْنَکُمْ بَیْنِی اللَّهُ یَجْمَعُ ثُمَّ مَعِی تُهَاجِرُوا  لَمْ ئِنْلَ

آیه راجع به مسلمانانی است که وقتی می خواستند    این(؛  35-36:  1410  ،رَحِیمٌ«)قمی غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْفَقَالَ    ، وَیَصِلَهُمْ

می داشتند و می  زن و فرزندشان دست به دامن شان انداخته و آن ها را از رفتن باز    ،از وطن کا فرنشین خود به »دار هجرت« مهاجرت کنند

بعضی از مسلمانان تسلیم خواسته ی زن   ، رفت  گفتند : تو را به خدا سوگند می دهیم که از ما دست بر مدار که بعد از رفتنت از بین خواهیم  

  از اطاعت آنان نهی فرموده.  ،و آیه ی شریفه آنان را از چنین زن و فرزندانی بر حذر داشته ،و در دارالکفر« می ماندند   ،و فرزند خود می شدند

و می گفتند : به خدا سوگند    ،ست بر می داشتنداز زن و فرزند د  ،و راه خدای متعال را پیش گرفته  ،بعضی دیگر از مسلمانان تسلیم نمی شدند

و تا ابد سودی به شما    ،دیگر کاری به کارتان نخواهم داشت   ،کند  ند من و شما را در »دار الهجره« جمعو خداو  ،اگر شما با من مهاجرت نکنید

  ، خود رسیدند از سوگند خود صرف نظر نموده  نخواهم رساند. ولی خدای تبارک و تعالی دستور داد بعد از آن که در دار هجرت به زن و فرزند

نظیر همین  رَحِیمٌ« غَفُورٌ اللَّهَ  فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَإِنْ و صله ی رحم را رعایت کنند و فرمود : » ،ایند به بهترین وجه با آنان برخورد نم

 . در منثور« از ابن عباس نقل کرده است»معنا را در تفسیر  

ن همسران و فرزندان غیر مومنین هم عدو آن ها  چند مورد خطاب آیه ی مبارکه مومنین هستند ولی اختصاص به آنان ندارد ؛ چوهر 

  ، و خدای متعال و پیغمبرش را اطاعت کنند  ،شوند  هستند ؛ زیراروی سخن و موضوع بحث درباره ی مومنین است که ایمان آورده اند تا هدایت

آن موانع بعضی    ،گاه می کند تا از آن ها بر حذر باشندآ  ،و خداوند آن ها را از موانعی که در سر راه آنان است   ،نمایند  و بر خدای سبحان توکل

 همسر و فرزند به ظاهر دوست ولی در باطن دشمنند.    این گروه از  ،از همسران و فرزندان هستند

  ، جود داردو دلبستگی درونی و محبتی که بین زن و شوهر و  ،پدر دارندو فرزندان نسبت به    ،و هم چنین محبتی که از پدران به فرزندان

و این مطلب بسیار بسیار    ،آیه ی مبار که این مساله را تذکر می دهد  ،ولی ممکن است که در واقع عداوت و دشمنی باشد  ظاهرش محبت است

 این قضیه دقت شود.    مهم است که در جامعه باید به خوبی در

پدر و مادر مهربان آن هایی هستند که در ابتدا به فکر اعتقادات  نیز باید گفت که    الدین شایسته دوستان حقیقیوهمچنین در خصوص  

  ،و مانع انحراف آنان گردند   ،های سعادت و خوشبختی را به آن ها نشان دهند  و تا حد امکان سعی و تالش کنند تا راه  ،فرزندان خود باشند

یَای تحریم فرمود:    لی در سوره ی مبارکههمان طوری که خدای تبارک و تعا   النَّاسُ  وَقُودُهَا نَاراً  وَأَهْلیکُمْ أَنْفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهَا » 

   ای کسانی که ایمان آورده اید ! خود و خانواده ی خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها هستند نگه دارید. (؛  6وَالْحِجاره«)تحریم:  

و رضایت خالق را بر رضایت    ،انواده از آتش جهنم فقط در سایه سار تبعیت از فرامین دینی میسر و ممکن استنجات دادن خود و خ 

 اکراه دیگران باشد.   شود اگر چه بعضی از رفتارها مایه ی رنجش وخود ترجیح دادن سبب سعادت و پیروزی انسان می 

و از سوی دیگر حقی را برای فرزندان به عهده ی پدر   ،و مادر فرمان می دهدترام و تکریم پدر  خدای متعال از یک سو فرزندان را به اح

در واقع هر دوی آن ها در یوم الحساب مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. همان طوری که مشاهده می شود در آیه ی    ،و مادر می گذارد

 است.    اول احترام به والدین در ردیف توحید الهی قرار گرفته

 

 صفات »شکور« و »حلیم« با مضامین آیات  پیوند  بررسی
اگر به خدا قرض الحسنه    شَکُورٌحَلیمٌ«؛ وَاللَّهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ یُضاعِفْهُ  حَسَناً قَرْضا اللَّهَ تُقْرِضُوا سوره تغابن آمده است: »إِن17ْآیه ی  در  

 اوند شکر کننده و بردبار است.  ی بخشد ؛ و خدمی سازد و شما را م  دهید آن را برای شما مضاعف

ابتدا معنای لغوی و اصطالحی و سپس پیوند آن دو   ،صفت شمور و حلیم آمده است که در ذیل ،در آیۀ مذکور ،بینیمطور که میهمان

 تبیین خواهد شد:   ،با مضامین آیات

 معنی لغوی شکور 

 (.24:  1411  ،آمده است.)راغب اصفهانی  سپاس گزارنده  ربسیا  ،سپاس گزار  ،سپاس گزارندهشکور در لغت به معنی  

 معنی اصطالحی شکور  

به    ،مبالغه در »شاکر )سپاس گزار( « است و »شکر« یعنى : ستایشِ نیکى کننده    ،صفت »شَکور )بسیار سپاس گزار( «    ،در اصطالح

جز آن    ،ممکن مى شود و مانند حمد است  ،با گفتار و کردار    ،و شکر )سپاس گزارى / قدردانى(    ،سبب نیکى اى که بر تو ارزانى داشته است  
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ه خاطر نیکىِ او )و  چرا که تو انسانى را به خاطر ویژگى هاى زیباى او و به خاطر نیکىِ او حمد مى کنى ؛ امّا تنها ب  ،اعم از آن است    ،که حمد  

 (. 156:  1387  ،)صادقی تهرانی.نه دیگر ویژگى هایش( او را شکر مى نمایى

 عنی لغوی حلیم م 

 (. 63:  1411  ،اصفهانی. )راغب  نیز آمده است عقل و به معنای  ، است ضبغ و طبع از هیجان نفس  به معنای نگهداری حلمحلیم از ریشه  

 معنی اصطالحی حلیم  

دلیل در انجام  کند و بیمی  اندیشه شود که پیش از هر کاری در آنحلیم به کسی گفته می. انددانسته عجله پرهیز از در اصطالح حلیم

 (.211  :1390  ،)مکارم شیرازی حلیم گفته شده است  اًچنان که به خردمند نیز مجاز  ،کنددادن آن شتاب نمی

 ارتباط صفات با مضامین آیات   

 در خصوص جهات این آیه می توان به چند جهت اشاره داشت: 

 دادن به خدای متعال جهت اول : قرض 

و    ،و هم چنین عبور کردن و گذشتن هم قرض نامیده شده  ،واژه ی »قوض« در اصل لغت به معنای نوعی بریدن و قطع کردن است

 (. 96:  1411  ،)راغب اصفهانیاست  قل می شود به شرطی که عوض آن را برگرداند قرض نامیده شدهچیزی هم از کسی به انسان منت

مومنان را به کارهای نیک از جمله قرض    ،در آیه ی مورد بحث با نوای استفهامی و تشویق آمیز و بدون آن که دستور دهدخدای سبحان  

چه عبادت باشد و   ،عنوان قرض الحسنه نیز به خود می گیرد ،کسی صادر شود هر کار خیری که برای خدای سبحان از ،فرا می خواند  ،دادن

 چه انفاق و یا خدمات اجتماعی.  

سر تعبیر عام از این معنا به »قرض الحسنه« به سبب  .  قرض الحسنه در فرهنگ قرآن شامل قرض الحسنه ی فقهی نیز می شود  ،بنابراین

البته قرضی    ،ن برابر آن پاداش می دهد مال باز می گردد و خدا چندی  ،نان که در عقد قرض چ  ،نزد خدای متعال است  محفوظ بودن اصل عمل

مقبول خدای سبحان نیست. قرض الحسنه ی مالی از لحاظ    ،در پی داشتن منت و اذیت باشد   که به سبب نداشتن حسن فعلی یا فاعلی یا

دادن   یی نیز سهم بسزایی دارد.و در تهذیب نفس و بخل زدا  ،ذلت می رهاند  ن است؛ زیرا جامعه را از فقر و بیکاری وحَسَصبغه ی مردمی نیز  

خدایی که  ،و چنین پاداشی فقط مقدور خدای منان است ،خود دلیل بی نیازی پروردگار عالم از قرض است  ،پاداش مضاعف به قرض دهنده

 شَیٍْء کُلِّ عَلی وَاللَّهُ وَاالَْءرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ وَلِلَّهِد :  مالک همه ی عالم هستی است همان طوری که در سوره ی مبارکه ی آل عمران فرمو

 چیز توانا است.    و خداوند بر همه  ،و حکومت آسمان ها و زمین از آن خدای متعال است(؛  189)آل عمران:    قَدیرٌ

 و در سوره ی مبارکه ی مائده می فرماید :  

حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان  (؛ 17شَیٍْء قَدیرٌ« )مائده:  کُلِّ عَلی وَاللَّهُ یَشاُء مَا یَخْلُقُ  بَیْنَهُما وَمَا  َءرْضِ وَاالْ السَّمَاوَاتِ مُلْکُ  »وَلِلَّهِ

 . هر چه بخواهد می آفریند )حتی انسانی بدون پدر مانند مسیح( و او بر هر چیزی توانا است  ،آن دو قرار دارد از آن خدای سبحان است

خدایی که آفریننده ی اصل   ،عجیبی است که بارها در قرآن مجید در موردانفاق فی سبیل اهلل تکرار شدهتعبیر    ،ه ی مورد بحثتعبیر آی

وعده ی پاداش چند برابر   ،و در برابر آن.  از ما وام می طلبد  ،و مالک اصلی همه ی ملک ها است ،وبخشنده ی تمام نعمت ها ،و فرع وجود ما

ما    ،و بزرگواری و رحمت فراتر از این ممکن نیست ،لطف و محبت باالتر از این تصور نمی شود  ،ما تشکر می کندنیز از    و  ،دهدو آمرزش می 

چرا این همه پاداش عظیم بگیریم ؟ از یک سو می خواهد اهمیت مساله ی    ،چه هستیم و چه داریم که به او قرض دهیم ؟ و عالوه بر این  

 بندگان است.    دیگر نشانه ی لطف بی پایان خدای متعال در باره ی  ویو از س  ،انفاق را بیان کند

انسان باید افتخار کند و به خودش ببالد که طرف معامله اش خدای سبحان است ؛ چون اگر شخصیتی بزرگ و امین و محترم از ما  

ارد که هم امین و صادق است و هم به نحو  ز ما د همین خواسته را خدای سبحان ا  ،و افتخار به او قرض می دهیم  با رغبت  ،قرضی بخواهد 

و گر نه کسی که توفیق   ،احسن به عهد خویش وفا می کند و چندین برابر پاداش می دهد.این گونه تعبیرها برای تشویق مومنان به انفاق است

در راه او مصرف می کند نه  ، استریت گرفته در حقیقت آنچه را از دست خداوند به عنوان امانت یا عا ، جهاد با جان و مال نصیبش می شود

بنابر این تعبیرهایی مانند فروختن جان و قرض دادن مال به خداوند برای    ،ملک حقیقی خداوند است  ، چیزی از خود را ؛ زیرا جان و مال او

 (. 45:  1388  ،)حسینی  و درواقع خداوند مالک همه ی اشیا می باشد.   ،ترغیب انسان ها است 

اق در آیه ی گذشته به هیئت استفهامی در »من ذالذی...« برای این است که بسیاری از مردم حاضرند در امور عام  تغییر سیاق امر به انف

ولی گذشتن از مال و مصرف    ،شرکت کنند   ،مدرسه  المنفعه ی اقتصادی یا معنوی که نفع شخصی با نام و نشان دارد مانند احداث مسجد و

و مردانی بلند    ،بسیار دشوار است  کاری بزرگ و  ،مردم نیز از آن آگاه نمی شوند و ظهور اجتماعی نداردو مصالح عمومی که احیانا    آن در امور

 - که خالی از تکلیف نیست  -بجای استفاده از هیئت امر  ،از این جهت قرآن کریم در فرمان انفاق مال ، همت می طلبد که به آن اقدام کنند

چنان که برخی از کارها مقدور کسی جز خدای متعال یا بدون اذن او   ،تهییج و آرامش روانی استر استفهامی آورده که مفید تشویق و  تعبی

 از این جهت با استفهام یاد می کند.   ،نیست
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 جهت دوم : هدف پروردگار از استقراض 

 : اره چنین استبیان قرآن کریم در این ب  ،ت خداوند متعالبهره مندی شخص انفاق کننده است نه ذا  ،هدف از استقراض الهی

کیست که به خدا قرض  (. 245)بقره:  «تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ وَیَبْصُطُ یَقْبِضُ وَاللَّهُ  کَثیرَهً أَضْعَافا لَهُ  فَیُضَاعِفَهُ حَسَنا قَرْضا  اللَّهَ یُقْرِضُ  الَّذی ذَا  »مَنْ

ا برای او چندین برابر کند ؟ و خداوند است که روزی بندگان را  ه خدای متعال به او بخشیده انفاق کند تا آن ر)و از اموالی ک  ،الحسنه ای دهد

 و به سوی او باز می گردید )و پاداش خود را خواهید گرفت(.   ،کمبود روزی آن ها نمی شود(   )و انفاق هرگز باعث  ،محدود یا گسترده می سازد

 در سوره ی مبارکه ی دیگر فرمود: 

 وَلَاُدْخِلَنَّکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ عَنْکُمْ فِّرَنَّلَاُکَ حَسَناً  قَرْضاً اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمُ بِرُسُلی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَنْتُمْ الزَّکَاهَ وَآتَیْتُمُ الصَّالهَ  أَقَمْتُمُ لَئِنْ مَعَکُمْ إِنِّی اللَّهُ  »وَقَالَ 

به بنی اسرائیل( فرمود: من با شما  )و خداوند  (؛  12)مائده:  «سَوَاءَالسَّبیلِ ضَلَّ فَقَدْ نْکُمْذَلِکَ مِ بَعْدَ کَفَرَ فَمَنْ  االَْءنْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ تَجْری جَنَّاتٍ

و به خدای سبحان قرض الحسنه بدهید    ،و به رسوالن من ایمان بیاورید و آن ها را یاری کنید  ،و زکات را بپردازید  ،هستم اگر نماز را برپادارید

از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری    و شما را در باغ هایی  ،گناهان شما را می پوشانم و می بخشم ،ید()در راه او به نیازمندان کمک کن

 اما هر کس از شما بعد از این کافر شود از راه راست منحرف گردیده است.    ،کنموارد می    ،است 

 در آیه ی شریفه ی دیگر می فرماید : 

ه به  کیست که به خدای متعال وام نیکو دهد و از اموالی ک(.11)حدید:  «کَریمٌ أَجْرٌ وَلَهُ  لَهُ فَیُضَاعِفَهُ حَسَنا  ضاقَرْ اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذی  ذَا »مَنْ

 او ارزانی داشته انفاق کند( تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند ؟ و برای او پاداش پرارزشی است.  

(.  18)حدید:  «کَریمٌ أَجْرٌ وَلَهُمْ لَهُمْ  یُضَاعَفُ  حَسَناً قَرْضاً  اللَّهَ  وَأَقْرَضُوا  وَالْمُصَّدِّقَاتِ  مُصَّدِّقینَالْ »إِنَّ  و در سوره ی مبارکه ی حدید فرمود :

این قرض الحسنه( برای آنان مضاعف می شود و پاداش    ،مردان و زنان انفاق کننده و آن ها که از این راه به خدای متعال قرض الحسنه دهند

 ارند.  پرارزشی د

 عِنْدَ  تَجِدُوهُ  خَیْرٍ مِنْ لِأَنْفُسِکُمْ تُقَدِّمُوا وَ مَا ًًحَسَناً قَرْضا  اللَّهَ  وَأَقْرِضُوا  الزَّکَاهَ وَآتُوا الصَّالهَ  »وَأَقیمُوا و در آیه ی کریمه ی دیگر می فرماید : 

ان قرض الحسنه  و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و به خدای من(؛ 110)بقره: «رَحیمٌ غَفُورٌ  لَّهَال إِنَّ اللَّهَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا  وَأَعْظَمَ خَیْراً هُوَ  اللَّهِ

داش  دهید )در راه او انفاق نمایید( و )بدانید( آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگ ترین پا

 ش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.و از خداوند آمرز  ،خواهید یافت

 بیان اهمیت این موضوع است.   ،مساله ی قرض را بیان می فرماید که این امر  ،ز و زکاتدر این آیه ی شریفه بعد از امر کردن به نما

   نتیجه ی قرض دادن به ذات احدیت طبق آیه ی کریمه ی مورد بحث :  

 دادن پاداش انفاق و قرض دادن تا هفتصد برابر.    « چند برابر قرارلَکُمْ »یُضَاعِفْهُ

   « گناه های شما را می بخشد.»وَیَغْفِرْ لکم

 « خدای متعال در مقابل انفاق و قرض دادن( شاکر است.  شَکور »وَاللَّهُ

 »حلیم« حلیم و بردبار است )و در عقوبت بندگان عجله نمی کند(. 

 

 مضامین آیاتصفات »العزیز« و »الحکیم« با    پیوند  بررسی
و او    ،« او )خدای تبارک و تعالی دانای پنهان و آشکار است الْحَکیمُ  الْعَزیزُ وَالشَّهَادَهِ الْغَیْبِ سوره تغابن آمده است: »عَالِمُ  18آیه ی  در  

 عزیز و حکیم است.  

حی و سپس پیوند آن دو  ای لغوی و اصطال ابتدا معن  ،صفت العزیز و الحکیم آمده است که در ذیل  ، در آیۀ مذکور  ،بینیمطور که میهمان

 تبیین خواهد شد:   ،با مضامین آیات

 معنی لغوی عزیز 

 :عزیز در لغت به چند معنا آمده است

 (. 90:  1411  ،)راغب اصفهانی.کمیاب  سه؛  ،ند و گرامی )شریف و کریم(ارجم  دو؛  ،نیرومند  غالب و  یک؛

 معنی اصطالحی عزیز 

کند که هیچ موجودی را نشاید با او مقایسه  توصیف می  موجودات را بر قادر بودنش نسبت به همه کریم  خداوند  ،عزیز صفت  ،در اصطالح

دائمی و خالصانه نسبت   عبودیت یاد کرد و اظهار  عظمت و عزت غالب و چیره است و باید او را برو جهانیان   جهان نمود و پیوسته اوست که بر

ولی در مصادیق و وجه ارتباط آن با اصل کلمه اختالفاتی    ،نظری ندارند اختالف در اصل معنای عزت و عزیز لغویون.او داشت مقدس به ساحت

 (. 126:  1390  ،.)کریمیجود داردو
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 لغوی حکیم معنی 

 (.184:  1411  ،)راغب اصفهانی..  است برای اصالح بازداشتن و منع که در اصل به معنای  "ح ک م"حکیم مشتق از  

 معنی اصطالحی حکیم 

باشد و هدایت  سوی فساد می  مشغول جلوگیری از رفتن مخلوقات به    ،همیشه و در هر حالکسی است که    ،حکیم در اصطالح به معنی

 (. 191:  1390  ،)مکارم شیرازی.د سمت صالح بر عهده دار  ها را بهآن  

 ارتباط صفات با مضامین آیات 

و اگر    ،و چه در خلوت انجام بگیرد یا در آشکار  ،چه انفاق و قرض باشد یا غیراین ها  ،پروردگار عالم از تمام اعمال بندگان آگاه است

و وعده ی اجر و    ،را می رساند  محبت او  لطف و  ،تبلکه این درخواس  ،تقاضای قرض می کند به خاطر نیازمندی و قدرت نداشتن او نمی باشد 

 به مقتضای حکمت او می باشد.    ،پاداش فراوان در برابر قرضها

اما تامل    با جریان قرض و انفاق در راه او ارتباط دارند.  تماماً  ،اوصافی که در آیه ی شریفه قبل و در این آیه ی کریمه ذکر شدند   ،بنابراین

و روح تقوا و قوت    ،انسان را در رابطه با اطاعت از حق تعالی و پرهیز از گناهان مصمم تر می کند  ،تشویق به این اعمالعالوه بر    ،در این اوصاف

منظور از غیب در این جا    ،ر هر صحنه حاضر و به غیب و شهادت آگاه استخداوند د  ،به عبارت دیگر  قلب و اراده ی مستحکم به او می بخشد.

همه مشهود خداوند است و گر نه علم با غیب سازگار نیست ؛ زیرا علم یعنی ظهور و   ب و شهادت انسان ها همه وغیب نسبی است ؛ زیرا غی 

ارشاد به نفی موضوع )یعنی  ،»عالم الغیب« بودن خدای سبحان پس ،در حالی که »غیب« به معنای پنهان و غیر ظاهر است ،شهود و حضور

 (.65:  1421  ،)سیوطیاه و عالم است.  خداوند بر همه چیز گو  او الّ  ،غیب( است

در این   ،عالم الغیب بودن خدای متعال در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده که در مواردی لفظ غیب و شهادت در کنار هم آمدند

 می شود:   به چند مورد اشارهجا  

 ز غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است.  ( او ا9رعد:  )  الْمُتَعَالِ« الْکَبیرُ  وَالشَّهَادَهِ الْغَیْبِ ؛ »عَالِمُیک

  پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار می   ،( او دانای نهان و آشکار است92مومنون:  « ) یُشْرِکُونَ عَمَّا  فَتَعَالَی وَالشَّهَادَهِ  الْغَیْبِ  عَالِمِ  »  دو؛

 دهند.  

و شکست ناپذیر و    ،( او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است6سجده:  « )رَّحیمُال  الْعَزیزُ وَالشَّهَادَهِ الْغَیْبِ  عَالِمُ  ذَلِکَ  »  ؛سه

   مهربان است.

 

 : نتیجه گیری
آیات  نیز در  تغابن چشم می خورد. اما تکرار و فراوانی آنها در فواصل آیات بیشتر است. در سورهاسما و صفات الهی در سراسر قرآن به 

دو اسم از اسماء الحسنی ذکر شده    ،یک اسم و در برخی دیگر از آیات  ،خورد؛ به طوری که در برخی آیات می این اسامی به چشم    ،مختلفی

از مباحث مورد توجه قرآن پژوهان بوده    ،ها   ار رفته میان اسامی و محتوای آیات و غرض سورهاست. دست یافتن به حکمت و نوع ارتباط به ک

 نشان می دهد که:   تغابنه  است. نگاه تفسیری به این موضوع در سور

باشد. پربسامد ترین  یا با عبارات میانی و یا ذیل آیات می  ،پیوند اسما و صفات الهی در بیشتر موارد با خود آیه است که یا با صدر یک؛

 ده در آیات است. و تأکید بر محتوا با موضوعات مطرح ش  ،تهدید و هشدار   ،تکمیل محتوای آیات  ،آیات  تعلیل  ،عنوان مطرح شده برای آنها

هنگی با موضوع آیات  هما ، زمانی نیز این تناسب با آیه یا آیات قبل از خود است که در این حالت نیز تأیید و تأکید مفهوم آیه قبل دو؛

 و یا تعلیل آیات قبل می باشد.    ،قبل

نوان زمینه و مقدمه چینی برای آمادگی در  به ع ،در اندک مواردی نیز با آیه و آیات بعد از خود مرتبط می شود که در این صورت سه؛

 خصوص احکام جدید است. 

می سازد که این ارتباط فقط به آیه ای که اسماء الهی در پایان آن ذکر    روشن  تغابنبررسی ارتباط اسماء الهی با مضامین آیات در سوره  

محتوای چند آیه یا با محتوای کلی یا کلیدی    ،بل و بعدهر دو آیه ق   ، بلکه ممکن است این ارتباط با آیه قبل  ،محدود نمی شود  ،شده است

 سوره برقرار شود. 

دو رابطه ممکن است برقرار شود: یکی رابطه مستقیم و بی واسطه است و دیگری    ،در ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات  ،به طور کلی

ذیل و میانه یا مضمون کل یک آیه می تواند صورت گیرد. در ارتباط    ،ارتباط با صدر  ،رابطه غیر مستقیم و با واسطه. در ارتباط مستقیم با آیات 

 نیز یک واسطه در معنا قرار می گیرد و ارتباط میان آنها برقرار می شود.  غیر مستقیم  

 

 

http://www.johi.ir/
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B9
https://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86


 139  -156ص  ،1400 بهار ،25شماره  ،انسانی علوم اسالمی 
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 راجع منابع و  م 
 . بیروت: دار احیاء التّراث العربی. 1عربی. چ  تفسیر ابن  ق.(.1422الدّین محمّد. )محیی   ،عربیابن  [1]

 الفکر للطّباعۀ و النّشر و التّوزیع. . بیروت: دار  3لسان العرب. چ   ق.(.1414بن مکرّم. )محمّد   ،نظور مابن  [2]

 البحر المحیط فی التفسیر. بیروت: دارالفکر.  ق.(.1420محمّدبن یوسف. )  ،ابوحیّان اندلسی [3]

 . تهران: بنیاد بعثت.1البرهان فی تفسیر القرآن. چ   ق.(.1416سیّد هاشم. )  ،بحرانی [4]

 . قم: بعثت.1آن. چ  آالء الرحمن فی تفسیر القر  ق.(.1420محمّدجواد. )  ،بالغی [5]

 . قم: مرکز نشر اسراء.1تسنیم. چ   (.1387عبداهلل. )  ،جوادی آملی [6]

 تفسیر روح البیان. بیروت: دارالفکر.  تا(.اسماعیل. )بی  ،حقّی بروسوی [7]

 دانشگاه پیام نور. . تهران:  1. چ  العبادة مقامات  فی سّعادةال ترجمۀ تفسیر بیان (.1372اهلل ریاضی. )رضا و حشمت   ،خانی [8]

 ـ دمشق: دارالقلم ـ دارالشّامیّۀ. . بیروت1مفردات الفاظ قرآن. چ   ق.(.1412بن محمّد. )حسین   ،راغب اصفهانی [9]

 . بیروت: دار الکتب العربی. 3الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل. چ   ق.(.1407جاراهلل محمود. )  ،زمخشری [10]

 . بیروت: دار التّعارف للمطبوعات. 1ارشاد األذهان إلی تفسیر القرآن. چ   ق.(.1419)اهلل.  بن حبیبمحمّد   ،زواری نجفیسب [11]

 . قم: مؤلّف. 1البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن. چ   ق.(.1419محمّد. )  ،صادقی تهرانی [12]

 انتشار. . تهران: شرکت سهامی  4پرتوی از قرآن. چ   (.1362سیّد محمود. )  ،طالقانی [13]

المیزان. سیّد محمّدباقر موسوی همدانی. چ    (.1387سیّد محمّدحسین. )  ،طباطبائی [14] انتشارات  5ترجمۀ تفسیر  . قم: دفتر 

 اسالمی. 

رسائل توحیدی. به کوشش سیّد هادی خسروشاهی. ترجمۀ و تحقیق علی   (.1374ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ) [15]

 شیروانی. قم: بوستان کتاب. 

المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرّسین حوزة   ق.(.1417ـــــــــــــــــــــ . )ـــــــــــــــ [16]

 علمیّۀ قم. 

 . تهران: انتشارات ناصرخسرو. 3. چ  1مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ج   (.1372بن حسن. )فضل   ،طبرسی [17]

 . تهران: دانشگاه تهران و حوزة علمیّۀ قم.1امع. چ  جوامع الج  (.1377ــــــــــــــــــــــــــــ . ) [18]

 . بیروت: دار المعرفۀ. 1جامع البیان فی تفسیر القرآن. چ   ق.(.1412محمّدبن جریر. )  ،طبری [19]

 تفسیر التّبیان. بیروت: دار احیاء التّراث العربی.  تا(.محمّدبن حسن. )بی   ،طوسی [20]

 . تهران: اسالم. 2بیان. چ  اطیب ال  (.1378عبدالحسین. )  ،طیّب [21]

 . بیروت: دار اآلفاق الجدیدة. 1. چ  اللّغۀ الفروق فی ق.(.1400أبوهالل. )  ،عسکری  [22]

 . بیروت: دار احیاء التّراث العربی. 3مفاتیح الغیب. چ   ق.(.1420محمّدبن عمر. )  ،فخرالدّین رازی  [23]

 . تهران: الصّدر. 2تفسیر الصّافی. چ   ق.(.1415محسن. )  ،فیض کاشانی [24]

 . تهران: بعثت. 3احسن الحدیث. چ   (.1377اکبر. )سیّد علی   ،رشیق [25]

 منهج الصّادقین. تهران: کتابفروشی محمّدحسن علمی. (.1336اهلل. )فتح  ،کاشانی [26]

 . بیروت: مؤسّسۀ األعلمی للمطبوعات. 2. چ  العبادة مقامات  فی السّعادةبیان  ق.(.1408محمّد. )  ،گنابادی  [27]

 . مشهد: آستان قدس رضوی. 1تفسیر هدایت. چ   (.1377دتقی. )سیّد محمّ  ،مدرّسی [28]

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1التّحقیق فی کلمات القرآن الکریم. چ   (.1368حسن. )  ،مصطفوی  [29]

 . تهران: مرکز نشر کتاب.1تفسیر روشن. چ   (.1380ـــــــــــــــــــــ . ) [30]

 تهران: دار الکتب اإلسالمیّۀ.   .1الکاشف. چ    تفسیر  ق.(.1424محمّدجواد. )  ،مغنیه [31]

 . تهران: دار الکتب اإلسالمیّۀ.1تفسیر نمونه. چ   (.1374ناصر و دیگران. )  ،مکارم شیرازی  [32]

 . بیروت: مؤسّسۀ اهل بیت)ع(.2مواهب الرّحمن فی تفسیر القرآن. چ   ق.(.1409سیّد عبداألعلی. )   ،موسوی سبزواری [33]
 

http://www.johi.ir/

