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 دهیچک

معانی واژگان گویند. بررسی همترادف اراده شده که به آن  ایک معناهل لغت در مواردی از چند واژه  مکتوبات در

است؛ لذا این بحث از پربسامدترین ارتباطات معنایی قرآن کریم است قرارگرفته قرآن کریم، مورد توجه پژوهشگران 

تواند پرده از برخی زوایای حکمتِ گزینش واژگان ای در دانش معناشناسی دارد. این گونه مطالعات میو اهمیت ویژه

ومی یک واژه را منوط به اجزایی ای دارد؛ و گستره مفههای اهمیت ویژین مهم در مدل تحلیل مؤلفهامعنا برگیرد. هم

های مرتبط محرز و کند. که با تجزیه و تحلیل آن همانندی و تغایر بین واژههای معنایی میمحدودتر به نام مؤلفه

رضیه کاربردی معناشناختی، به معنایی دارد. این مقاله با کاربست این فبدیلی درتبیین همشود و نقش بیآشکار می

و  های چهار جفت از اسماء حسنای خداوند پرداخته است؛ و اشتراکاتای به بررسی ویژگیروش تحلیل مؤلفه

ها را تبیین و تشریح نماید و شرایط خاص و تمایز محیط زبانی آنافتراقات هر یک از چهار جفت منتخب را باز می

 ناسبتم یمعنا شخصمزبانی  حیطو متواند در بافت یم یکی، معنااسماء هم نیاز بها حاکی است: کند. بررسیمی

های دیگر اسمبا اسم آن  ییاامکان جابجاز یک طرف  لذا. هایی خاص باشدمؤلفه و مشعر به را افاده کند با آن بافت

با بالغت ناسازگار  های یک اسم در یک آیه مراد خداوند است. زیرانیست. و از طرف دیگر همه مؤلفه مترادفاتش

 شود.اف معنایی از مراد متکلم میاست؛ و باعث انحرقرآن 

 یامؤلفه لیتحل ،یاسماء حسنمعنایی، هم، معناشناختی :یدیکل واژگان

 

 . مقدمه1

 به مربوط العاتمط در ژهیو یتیظرف بروز سبب ،محدود یواژگان قالب در نامحدود میارائه مفاه میکر قرآندر         

 دیرباز از  .شده است قرآن دیجد نکاتو  میمفاه کشف رایب مختلف یهاروش از استفاده که منجر به است؛ شده آن

 برخی نظر به نآنا اختالفاتاست.  بوده قرآن واژگان ترادف قرآن علوم دانشمندان میان در اختالفی موضوعات از یکی

 از احدیو تعریف و تلقی نداشتن آنان اختالفات یشهر و بوده یکدیگر مقاصد به آنان توجهیبی از ناشی و لفظی

داند؛ طرفداران خود را از معنا می. نظریه ترادف مطلق که واژگان مترادف را صددرصد با یکدیگر هماست ترادف

شود واژگان مترادف ای که سبب میبیشتر مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفته است؛ مسئله« ترادف نسبی»دست داده، و 

 ها تعمیم ندهیم.های معنایی آنو شباهتشان را به تمام جنبهرا صرفاً از جهاتی شبیه به یکدیگر بدانیم، 
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ابزاری « ایتحلیل مؤلفه»گیرد. در این میان، الگوی معناشناسی گستره قابل توجهی از مطالعات معنا را دربرمی

هر مفهوم،  بخشساختن عناصر قوامهای معنایی با روشنبرند. مؤلفهپژوهی از آن بهره میاست که معناشناسان در واژه

توان به روابط معنایی ترادف، کشند. تا روابط مفهومی میان واژگان بهتر درک شود. مثالً میحقیقت را به تصویر می

 تضاد و شمول معنایی اشاره نمود.

کند معنا، با تدقیق در مفاهیم، وجوه اشتراک و افتراق این واژگان را مشخص میهای همای واژهتحلیل مؤلفه

تمامی کلمات قرآن کریم حکیمانه است، و کشف علت گزینش هر واژه سبب تعمیق ادراک مخاطب از که چینش 

 بخشد.شود. این امر رسیدن به هدف نزول قرآن، یعنی هدایت را تسریع میمتن آیات می

به  معنا، به طور موردیای برای واژگان همگیری از رهیافت تحلیل مؤلفهبدین تصوّر، پژوهش حاضر با بهره

ارائه دهد که  پردازد تا پاسخی مناسب برای این پرسشبررسی چهار جفت واژه مترادف از اسماء حسنای خداوند می

بافت آیات مشتمل بر واژگان مورد بحث، چه تأثیری در گزینش واژگانی آیات داشته است؟ و با این شیوه تا چه حد 

 معنایی کامل داد ؟توان نظر بر هممی

 پژوهش نهیشیپ. 1. 1

پردازد. عالوه براین مکتوبات متنوع معنایی میدر مواردی به مقوله هم« وجوه و نظائر در قرآن کریم»مکتوبات با عنوان 

 کند. موارد زیر از آن جمله است:دیگری وجود دارد که این بحث را دنبال می

از عبداهلل  «ی الشک والریبظتة فی لفیقیبطتدراسة  ،اإلعجاز اللغوی فی ألفاظ الترادف من القرآن الکریم»مقاله  .1

 شده است. یبررس قرآندر « بیشک و ر»ق(، دو واژه 1۴۲۹الراجحی )

(؛ 13۹6 شوب،ی)راستگو و فرض «یامؤلفه لیتحل یهنظر یهبر پا یدر گفتمان قرآن ییمعناهم یبررس» همقال .۲

 بررسی شده است.  م،یمترادف از قرآن کر همقاله شش جفت واژ نیدر ا سندگانینو

ای در بحث واژگان مترادف، (؛ مؤلف پس از ارائه پیشینه13۹۲اثر سیدعلی میرلوحی ) میکر قرآن در ترادف .3 

کند و بر آن است که با گزینشِ این نظر که ترادف تامّ وجود ندارد، فهرست مفصّلی از واژگان مترادف قرآنی ذکر می

 را مشخص کند.های واژگان مترادف با یکدیگر تفاوت

؛ محمّد نورالدین منجّد در این کتاب نظرات گوناگون در مورد بحث قیالتطب و ةیالنظر نیب القرآن یف الترادف. ۴

کند. در پایان نیز فهرستی نماید. در ادامه برخی از واژگان مترادف قرآنی را با یکدیگر مقایسه میترادف را مطرح می

ترجمه نموده  13۹۲آوری شده است. محمدرضا عطایی این کتاب را در سال جمعهای مترادف قرآن کریم از واژه

 است.



ها به عنوان پیشینه یاد کرد. در این میان، پژوهشی که توان از آناین موارد در زمره منابع بحث هستند که نمی

د پرداخته باشد یافت نشد لذا معنا در اسماء حسنای خداونای به بررسی واژگان همبا استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه

 این بحث فاقد پیشینه است.

 

 یامؤلفه لیتحل. 2

ها به ای از واژگان که واحدهای آنشود. در مجموعهمعنایی واژگان بررسی می هایمؤلفهای، در تحلیل مؤلفه        

شود. )ر.ک؛ ای استفاده مییکدیگر مرتبط و وابسته هستند، برای درک بهتر روابط میان واحدها، از تحلیل مؤلفه

ای اولیه  معنایی ای، دستیابی به واحده( هدف از تحلیل مؤلفه15۹: ش13۹1؛ الینز، 13۲-131: ش13۹3، ررتسیگ

: ش1381شود. )افراشی، تر میها، باعث تشکیل واحدهای بزرگاست؛ یعنی واحدهایی که همراهی چند مورد از آن

های معنایی چهار مفهوم مرد، های معنایی شرایط الزم و کافی برای تحقق یک مفهوم هستند. مثالً، مؤلفه( مؤلفه156

 زن، دختر و پسر بدین قرار است:

 مذکر[، ]+بالغ[-]+انسان[، ]      زن:      ]+انسان[، ]+مذکر[، ]+بالغ[ مرد:

 بالغ[-]+انسان[، ]+مذکر[، ]      پسر: بالغ[     -مذکر[، ]-]+انسان[، ] دختر:

تر خواهد شد. بدین ترتیب، تفاوت زن های معنایی، درک روابط مفهومی راحتبا در نظر گرفتن این مؤلفه  

 (۲80-۲78 :ش13۹7جنسیت، و تفاوت پسر با مرد در مؤلفه بلوغ است. )صفوی، با مرد در مؤلفه 

داند.، و ای میهای معنایی را سلیقهای مطرح است. مثال، فودور مؤلفهنقدهایی در مورد نظریه تحلیل مؤلفه

ها ل جدیدی به آنای صرفاً شکهای معنایی همان شرایط الزم و کافی هستند؛ و نظریه تحلیل مؤلفهمعتقد است مؤلفه

ای همچنان قابل دفاع است؛ ( این نقدها از جهاتی قابل قبول هستند، اما تحلیل مؤلفه30۹: ش13۹7دهد. )صفوی، می

ای است که تاکنون برای تعبیر معنایی جمالت ارائه شده است؛ )صفوی، ترین شیوهترین و صریحچرا که علمی

 شیدن به مطالعات معنا است.بخ( که کمترین کارکرد آن دقّت31: ش13۹1



 ییمعنا هم. 3

، مقدسی ، امینی) در عربی فرایند تغییـر معنایی کلمات، یکی از سازوکارهای اصلی واژه افزایی بوده است.        

 .ندیگو معناهم ها واژگانشده که به آنمتفاوت  لفظ و، کسانی یمعن با یواژگان( این فرایند گاه منجر به تولید ۹: 13۹۲

 رییتغ بدوناست که  سریم یزمان نیا و .است جمله یتیو بافت موقع یزبان طیواژه مح کیانتخاب  مهمترین دلیل

هم  (6۴م: 1۹۹5نهاد. )الینز،  یگرید یجزء با اجزا یبه جا را ،یزبان رهیزنج کی یاجزا ایبتوان جزء  رهیزنج یمعن

و  یعاطف یبه لحاظ معان یهم معن کلمات رایز ؛یافتکامل را  یدو هم معنا تواناست و به آسانی نمی نادر ییمعنا

 ویژگی وجود دارد که در دیگری نیست. واحد عنایمبا از دو واژه  یکی در( 66)ر.ک؛ همان:  متفاوتند.با هم  یشناخت

باشند؛  اگر دو واژه کامال معنای یکسان داشته یعنی یک واژه نسبت به مترادفش معنای وسیعتر یا محدودتری دارد.

و  یزبان طیمحتوانند بجای یکدیگر در ای نمیسازی غیر ضروریست. پس هیچ دو یا چند واژهکاری عبث و واژه

   .ردیقرآن قرارگ اتیو آ عبارات یتیبافت موقع

 

 قهّار جبّار،. 1. 3

. لذا کار ببردبه  متناسبی شود متکلم برای بیان مراد خود آن را در بافتهای ذاتی واژگان باعث میویژگی

ات برحـسب یدمان آیچ گردد. از آنجایی کهای آن برمیهای مؤلفههای انتخابی واژگان مستقیماً به خصیصهمحدودیت

وجود ندارد. لذا  _حتی مترادف_ژگان ( امکان جابجایی وا10: 13۹۲. )ناظمیان، رودتسلـسلی مـنظم بـه یپش می

 ییمعنابر یک واحد مشترک « قهّار جبّار و»شوند. واژگان منتخب در این پژوهش بر همین اساس واکاوی می

وجود ندارد وجوه اشتراک و افتراق  داللت دارند. بنابراین مترادفند. چون ترادف صددرصدی بین دو واژه« قدرتمند»

 های این دو قابل بررسی است.مؤلفه

 

 . جبار1 .1. 3

( به معنای نیکی کردن است. )زبیدی، 1/501: 1۴0۴)ابن فارس،  است. استقامتو  یو بلند یبزرگ ینوع« جبر»

( جبّار جزء اسماء خداوند است؛ حکمش نافذ است و امرش بدون هیچ قید و شرطی جاری است. 6/15۹: ق1۴1۴

ها جهت ذمّ بکار خداوند است، و برای انسان( بنابراین، جبّار در حقیقت مختصّ به ۲/۴7: ش1368)مصطفوی، 

( در ۴/113: ق1۴10منظور، حقّی برای دیگران قائل نیست. )ابن« جبّار»( زیرا انسان ۹/57۴: ق1376رود. )طوسی، می

 توجه. است خداوند یاسام از «جبّار( »۲3/)حشر ﴾ ... الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزیزُ الْمُهَیْمِنُ ...  هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الَّذی اللَّهُ هُوَ﴿ یهآ

 قاعده .هستند جبّار با «نینشهم» واژگان نیا. کندتر میمعنای جبار را روشن «متکبر» و «زیعز» هواژ دوبه معنای 



اند، معنای دقیق نشینی یکی از قواعد خوانش است، بنابراین، توجه به معانی کلماتی که همراه یک واژه به کار رفتههم

گرفته شده، که اصل را در « عزّ» از ریشه« عزیز» (۲03-1۹6: ش13۹7دهد. )صفوی، مورد نظر را به دست می واژه

 «عَزاز»( زمین سخت 3/۲۲8: ش1367اثیر، ؛ ابن۴/38: ق1۴0۴رس، فااند. )ابنمعنای آن، قوّت، شدّت و غلبه دانسته

به « کبر»است. « نفوذناپذیری»+اصلی آن  مؤلفه، «عزّ»( با توجه به معانی 5/376: ق1۴10منظور، )ابن شود.نامیده می

است.  ( و تکبّر به معنای بزرگ شمردن نفس10/17: ش1368؛ مصطفوی، 5/361: ق1۴0۹معنای بزرگی، )فراهیدی، 

 هاانسان مورد در و ؛است مثبت و یقیحق خداوند یبرا «متکبّر» صفت جهت، نیهم به( 6۹7تا: )راغب اصفهانی، بی

کُلِّ قَلْبِ  کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلى... ﴿ هی. آاست شیخو نفس عظمت بر یمبن شانیا یادّعا از ینمود بلکه مذموم، یصفت

توان ( مؤید این ادعاست. اما در آیه مورد بحث با توجه به شیوه چینش عزیز، جبّار و متکبّر ، می35/)غافر ﴾مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ

متکبّر، با  هعظمت در واژ همؤلف ( پس6۴: ق1۴۲8های جبّار و متکبّر را تفصیلی از نام عزیز دانست. )األشقر، نام

بودن  ریو نفوذناپذ زیموارد، ابعاد عز نیجبّار متناسب است؛ و مجموع ا هتسلّط، ظهور و قدرت در واژ یهامؤلفه

( عنید به معناى لجوج و درباره قوم 15/می)ابراه ﴾وَ اسْتَفْتَحُواْ وَ خَابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ﴿ .کشدیم ریرا به تصود خداون

های ترین تیرهقوم عاد از قدیمی (5۹هود/) ﴾عَنید جَبَّارٍ کُلِّ أَمْرَ اتَّبَعُوا ... جَحَدُوا عادٌ تِلْکَ وَ﴿ عاد هم بکار رفته است.

 قُوَّةً مِنَّا أَشَدُّ مَنْ قالُوا وَ الْحَقِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فِی فَاسْتَکْبَرُوا عادٌ فَأَمَّا﴿داند؛ ها را رهرو افراد جبّار میعرب بود. و قرآن آن

حیث تمدن نیز در جایگاهی  هایی تنومند بودند؛ و ازد که مردم این قوم انسانآیاز این آیات برمی (15فصّلت/) ﴾...

دتر از خود کس را نیرومنقدرت خویش شده بودند، و هیچ ش قرار داشتند. لذا تا حدی فریفتهباالتر از اقوام زمان خوی

 ایشان از برتر را خود و کنندمی تحمیل مردم به را خود ها امر( این۲03-1/۲00: ش1383، دانستند. )بیّومینمی

 نیا د؛ینمایم یمنطق کامالً عاد قوم سردمداران به صفت نیا دادن نسبت (6/۲8۴ق: 1۴15 آلوسی،) شمارند.می

 مردم به یظلم چیه از و سازند؛یرا آشکار م شیخو یدرون یطلبیبرتر و تکبر ند،دار که یقدرت و طاشخاص با تسلّ

و مستحق  اندنموده ایّمه شتریب ظلم یبرا را طیشرا دهند،یخود قرار م یشوایرا پ یافراد نیچن که یقوم. کنندینم غیدر

 زین خودشان ،(ع)حضرت هود سخن بنابر و کردند،یم یرویعاد از رهبران جبّار پ قوم عالوهبه .بود ندخواهسرزنش 

( بطش: کشتن به شمشیر و زدن به شالق. 130/شعراء) ﴾جَبَّارین بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ إِذا وَ﴿ جبارگونه داشتند: یرفتارها

( بنابراین افرادی را که کار اشتباهی انجام داده بودند، در نهایت خشونت 6/۴7۴ش: 137۲)طبرسی، جبار: زورمند 

صلی برای ای ااغلب لغویان دو معن( ۴/1۴5: ق1۴18دادند. )بیضاوی، هیچ رأفتی از خود نشان نمی کردند؛ وتنبیه می

اند: نخست مقهور و مجبور ساختن کسی به آنچه دلخواه وی نیست و دوم ترمیم شکستگی برشمرده «جَبَرَ»فعل 

 ؛ الصدیقی الهندی،1/8۹تا: ؛ فیومی و حموی، بی۴/113: ق1۴10منظور، . )ابناستخوان یا بهبود بخشیدن به تنگدستی

 «قدرت »+و  «تسلّط»+ همؤلف سه «جبر» پس (360 :1۴33ادی، ؛ فیروزآب1/3۴0: 1۴۲۹؛ احمد مختار، 1/317: 1387

تسلط هم فقط از آن  .رودمیبه کار  یمنف ایدر جهت مثبت  کهاست  اییتوانمنظور از قدرت،  البته ؛دارد «ترمیم»+و



ظهور  شود اعتباری است. این دو مؤلفه در ترمیمخداست که کائنات در ید قدرت اوست. و اگر به غیر نسبت داده می

 زیرا کسی که متصدی ترمیم است باید قادر بر انجام آن باشد که بدون تسلط بر مورد ترمیم ممکن نیست.  ؛و بروز دارد

 

 قهار. 2. 1. 3

که یک  رودزمانی به کار می «قَهراً أَخَذَتهُم» ( عبارت7/۴۲7: ق1۴1۴ زبیدی،. )است شرارت معنای به «القُهرَةُ»        

( و به طور کلی، برای تعبیر غلبه پیدا کردن 3/365: ق1۴0۹ فراهیدی،) کرده باشد؛ کاری انجام به مجبور را ایعده نفر

قهر،  هشیر یاصل یهامؤلفه واژه، نیا مشتقات( بنابر 5/35: ق1۴0۴فارس، شود. )ابناستفاده می «قُهِرَ»کسی، از فعل 

خداوند به کار نرفته  یجز برا جبّار، خالف به قهّار، هواژ میدر قرآن کر .است « قدرت+» و «یبازدارندگ+» ،«تسلط»+

 (ع)وسفیاست که حضرت  یزمان گرتی( حکا3۹/وسفی) ﴾الْقَهَّار الْواحِدُ اللَّهُ أَمِ خَیْرٌ مُتَفَرِّقُونَ أَأَرْبابٌ ...﴿ یهآاست.

در اصل صفت تفضیل بر وزن  «رٌیخَ» هواژ. پرسدیم معبودانشان هیعل جاججهت احت یپرسش انیدر زندان، از زندان

واژه،  نیا ذکر( 3۹7-3/3۹6: م۲007شود. )حسن، ابتدائی آن به دلیل کثرت استعمال حذف می همزهاست؛ که « أفعَل»

 ارباب انیم تقابل شاهد فهیشر یهآ در ن،یبنابرا. دنکیم سیمتر را دارد وجود جمله در که یاسهیمقا یفضا ینحو به

؛ که این تقابل در میزان شایستگی شان برای پرستش است. )طباطبایی، میهست ارواحد قهّ خداوند و متفرق

137۴:11/۲38) 

مهر است.  نیهم دیمؤ انیزندان یبرا« صاحب»از صفت  استفادهاز محبت است،  سرشار (ع)وسفیحضرت  لحن

 را یصفاتراستا،  نیهم درو  داد؛ پاسخ آن به توانیم فطرت با که دندیپرس یسؤال ،یاشروع دوستانه نیبا چن شانیا

چرا که فطرت انسان میل به کسی دارد  .کندیم رامورد نظر  یمعنا هوجه اراد نیبهتر بهکردند که  انیب خداوند یبرا

 به قهّار و واحد صفت دو همراهی که برآنند ( برخی۴/1۹8۹: ق1۴۲5همتا و صاحب سلطنت است؛ )قطب، که بی

 مطرح نیز درجه باالترین آن، تثبیت از پس و شودمی بیان ترآسان ایدرجه ابتدا احتجاج است، صحیح شیوه دلیل این

 عطیه،ابن. )است نیز آخر درجه پذیرش مسأله، ملزم به آن اول درجه پذیرش با مخاطب ترتیب بدین. شد خواهد

 را روین نیبرتر ،یعیطب طور به انسان زیرا دارد، تناسب قهار در یبازدارندگ همؤلف با زین معنا نیا( 3/۲۴5: ق1۴۲۲

 .باشد داشته یبرتر یزیهرچ مقابل در که داندیم ییروین

( 11/۴۴6: ش137۴ طباطبایی،)کشند، رسد دو نام واحد و قهّار که با یکدیگر احدیّت خداوند را به تصویر میبه نظر می

در قهار متناسب  یبا بازدارندگ زیرا ؛اندشده ذکر خداوند دیتوح مختلف یهاجلوه ایبراحتجاج  یفضادر  اغلب

 خالقیّت خداوند که مشرکان با استفاده از مسأله (16/رعد) ﴾الْقَهَّار الْواحِدُ هُوَ وَ ءٍشَیْ کُلِّ خالِقُ اللَّهُ قُلِ... ﴿ مثالاست. 

 .شودیم اثبات خداوند تیّربوب در دیتوح (۲/5۲۲: ق 1۴07 زمخشری،)پذیرفته بودند، 



کنند و بدین منظور، با تقریر الوهیّت خداوند را اثبات می (65/ص) ﴾الْقَهَّار الْواحِدُ اللَّهُ إاِلَّ إِلهٍ مِنْ ما ...﴿ هیآهمچنین 

 الْمُلْکُ لِمَنِ... ﴿ یةدر آ زین تیّمالک در خداوند یگانگی ةمسأل( ۲6/۴06: ق 1۴۲0 فخررازی،)شوند. توحید آغاز می

 هایهمؤلفتوان می« جبار و قهار»های بنابراین هرچند برای واژه ( مطرح شده است.16/غافر) ﴾الْقَهَّار الْواحِدِ لِلَّهِ الْیَوْمَ

« ظهور»+ همؤلفمتضمن « جبار»توانند بجای یکدیگر بکار روند. زیرا اما نمی ،در نظر گرفت« قدرت»+و « تسلّط»+

 از آن بی بهره است.« جبار»است که  «یبازدارندگ+»« قهار»فاقد آن است؛ و « قهار»است که 

 بارئ خالق،. 2. 3

 خلق. 1. 2. 3

 نمونه بدون ایجادش و باشد داشته وجودى سابقه چیز آن اینکه بدون چیزى ایجاد و آفرینى نو معنى در خَلْق واژه

 هآی در زین (. و73/انعام) ﴾الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ﴿. نیست تعالى خداى براى جز نیا. رودمى بکار باشد داشتن

 ،یدی)فراه : الصانعالخَالِقُ (1/633: تایب ،اصفهانى)راغب  به همین معناست. (1/نساء) ﴾واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ﴿

 به را آن است، ریتقد با همراه دنیآفر چون و است ریتقد و یریگاندازه یدر اصل به معنا« خالق» (۴/151 :1۴0۹

 (۲۴/)حشر ﴾ ...هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى﴿، (۲/۲۹۲ش: 1371 ،ی)قرش کنندیم ترجمه دگاریآفر

 و یاسام ه،یآ نیدر ا.« .... .اوست ژهیو کوین هاىنام همه صورتگر، ،به فعلیت رساننده تقدیر ننده،یاوست خدا، آفر»

 مختلف مراحل به اشاره «مصور» و «بارئ» و «خالق» کلمه سه. است شده ذکر یتعال یخدا یبرا ییبایز و کوین صفات

 متفاوت گریکدی با هاآن یمعان قتیحق ی درول رسدمی نظر به معنا کی به ظاهر در با اینکه دارد موجودات خلقت

 .است

مرحله اول، مرحله خلقت  .کندیم یگرصورت را آن بعد و برئ، را آن سپس کند،یم خلق را یموجود خداوند ابتدا

 نیتکو مرحله نیاول نیا. است زیچ آن یوجود اندازه نییتع و مخلوق، آوردن وجود به شامل مرحله نیاست. ا

 .است مخلوقات

 ؛یعنی. است شده نییتع شیبرا که است یااندازه آن طبق مخلوق، جادیاست که مقام ا« برئ»مرحله دوم، مرحله         

 صورت برئ مرحله رسد،یم جادیا و تیفعل به شده، گرفته درنظر موجود یبرا خلق، مرحله در که یریتقد یوقت

 پدید است کسى یعنی «مصور» است. یگرمرتبه سوم، مرحله صورت( 1/۲۴1: همان ،ی. )مصطفواست گرفته

مرحله  نیدر ا یعنی (1۹/38۲: همان ،ییطباطبا. )نشوند مشتبه یکدیگر به که کند صورتگرى طورى را خود هاىآورده

 ست،ین یزمان بیسه مرحله، ترت نیا نیب بیترت یقیناً .شودیم نییجسم در قبال ماده تع یو شکل ظاهر اتیخصوص

 همان فقط خلقت واقع، در یول شودیم گفته نشیآفر و خلقت مرحله، سه نی. در عرف به همه اتاس یبلکه ذات

در « خالق» نام .است «بودن یعیطب+» و ،«قوام+» ،«یزیچ آشکارشدن+» واژه، نیا یاصل یهامؤلفه .است اول مرحله



 وَ...﴿ یةدر آمثال . شودیاستناد داده م زیاو ن ریحال، فعل خلقت به غ نیاست؛ با ا رفتهخداوند به کار  یقرآن تنها برا

 هشیاز ر (عی)سیساختن پرنده با گل توسط حضرت ع ی( برا110/مائده) ﴾...بِإِذْنی الطَّیْرِ کَهَیْئَةِ الطِّینِ مِنَ تَخْلُقُ إِذْ

 وَ بَعْالً أَتَدْعُونَ﴿ و( 1۴/مؤمنون) ﴾الْخالِقین أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَکَ... ﴿ اتیمعنا با نظر به آ نیخلق استفاده شده است. ا

« أحسن»؛ چرا که در این آیات با استفاده از صفت تفضیل دیآیبه دست م زی( ن1۲5/صافات) ﴾الْخالِقین أَحْسَنَ تَذَرُونَ

 خلقت، ،یطور کل به (15/۲7ش: 137۴ طباطبایی،)شود. های دیگر برتر شمرده میبرای خالقیّت، خداوند از خالق

 د،را دار اءیاش یقدرت بر ساخت بعض داوند،خ هدر طول اراد زین انسان که جهت آن از. است شیء ساختاول  همرحل

 به کار برد. شیبرا را خلقت توانیم

 خالِقٌ إِنِّی...﴿( و ۲8/حجر) ﴾مَسْنُون حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی ...﴿ اتیآعلت کاربست خالق در  پس       

به سمت  نسخ یرو وبشر ذکر شده  نشیآفر یهاول هماد ات،یآ نی. در اشودیم( روشن 71/ص) ﴾طین مِنْ بَشَراً

 رییتغ هنوز خلقت، اول همرحل در که چرا دارد، بودن یعیطب همؤلف به نظر یبه نوع تیّابتدائ نیا است. هیاول نشیآفر

 .است امدهین دیپد مخلوق در یچندان

 بارئ. 2. 2. 3

یعنی از او جدا شد. « بارَأهُ( »۲/10۲: م1۹87درید، بیمار است. )ابن به معنای بهبود یافتن شخص« البُرْء»

( 1/31: ق1۴10منظور، کند. )ابنبه معنای نوشیدنی است که سیراب می« الشرب األبری( »130: ق1۴33)فیروزآبادی،

 :برء (1/۲6۴ تا:بی، اصفهانى راغب)رود و خاصّ اوست در معنى ایجاد کننده، در وصف پروردگار بکار مى البارى

بمعنى خالص شدن و کنار شدن و اگر از باب قطع  ،شدن. این کلمه اگر از باب علم یعلم باشد کنار خالص شدن،

 و زده کنار عدم از راآن ،یزیچ نشیآفر با خدا که جهت نیا از دیشا. آفریننده :بارىیقطع باشد بمعنى آفریدن است. 

 ( 17۴-1/173: همان ،یقرش. )شودیم اطالق بارئ او به کشاند،یم یهست به

 الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الْخالِقُ اللَّهُ هُوَ﴿ به کار رفته است. این واژه در آیهدر دو آیه از قرآن کریم و تنها برای خداوند « بارئ»

از خلق در آفرینش است،  پس پس از واژه خالق ذکر شده است. پس برئ مرحله (۲۴/حشر) ﴾ ... الْحُسْنى الْأَسْماءُ لَهُ

نهایی  نیز اشاره به مرحله« مصوّر». نام رسدیم تیفعل به مقدر شده خلوقم یبرا ،تخلق در کهی ریتقد در این مرحله

ها و دقائق ظاهری شود. و ناظر به تعیین آخرین ویژگیآفرینش دارد، که مخلوق به بهترین صورت تصویرگری می

 ( 7/5۴3 :ق1۴۲7مخلوق است. )بقاعی، 

 نشیآفر دوم همرحل شد،یذکر م فهیشر یهآ در نام نیا تنها اگربودن را ندارد،  یعیطب هبارئ مؤلف نام نکهیا به توجه با

 نیبنابرامسأله طرح شبهه کنند.  نیدر ا مجدداً یافراد که داشت وجود امکان نیا و خوردینم وندیپ آن اول همرحل به

خداوند مطرح  نشیآفر یچگونگ حیکه جهت توض هستندنام خالق  یبرا ییدهایق هدو نام بارئ و مصوّر به منزل



تعیین دقیق خصوصیات  مصوّر، نام در و مخلوقات؛ ریسا از آن زیتما و مخلوق رییتغ ،در نام بارئ دهایق نیاند. اشده

 بارِئِکُمْ عِنْدَ لَکُمْ خَیْرٌ ذلِکُمْ أَنْفُسَکُمْ فَاقْتُلُوا بارِئِکُم إِلى فَتُوبُوا ...﴿ ( در آیه6/۲۹۹: ش1368. )مصطفوی، استظاهری 

آنند که در این آیه، نوعی سرزنش م بارئ استفاده شده است. برخی برنیز برای خداوند از نا (5۴/بقره) ﴾ ... عَلَیْکُمْ فَتابَ

اید که آفرینش کسی سرپیچی کردهفرماید شما از فرمان ( به نحوی، به قوم خود میعوجود دارد؛ یعنی حضرت موسی)

( البته برخی معتقدند که استفاده از بارئ به 1/1۴0: ق1۴07شما را به بهترین شکل متمایز ساخته است! )زمخشری، 

( زیرا ناظر به لطفی است که خداوند به 1/۲87 :ش137۴دهد؛ )طباطبایی، ( دلگرمی میعمخاطبان حضرت موسی)

 یهامؤلفه ،گفتهنکات پیش به نظر با (1/131م: 1۹۹7 طنطاوی،)این دو نظر وجود دارد؛ ایشان دارد. امکان جمع میان 

 یکس به یوقت که چرا .دانست «ییجدا+» و «رییتغ+» ،«یزیچ شدن آشکار»+ هسه مؤلف توانیرا م برئ هشیر یاصل

 او در دیام نیا ،یو خیتوب با زمانهم ،«!یاکرده یچیسرپ است، داشته لطف تو به که یشخص فرمان از» شودیم گفته

 در خداوند خاص لطف با فه،یشر یهآ یفضا نیبنابرا. شد خواهد شخص آن لطف مشمول دوباره که دیآیم وجود به

 آن در ییجدا و رییتغ یهامؤلفه و بارئ یمعنا به توجه از که است یاجهینت خاص لطف نیادارد.  یهماهنگ نشیآفر

توانند بجای هستند؛ اما نمی «یزیچ شدن آشکار+» ةمؤلفدارای « خالق و بارئ»لذا هرچند دو واژه  .دیآیم دست به

 «بارئ»که  است« بودن یعیطب+» و ،«قوام»+ گرید ةمؤلفمتضمن دو « خالق»یکدیگر در بافت جمله قرار گیرند زیرا 

 .است آن فاقد خالق که است یامؤلفه دو «ییجدا+» و «رییتغ+»فاقد آن است؛ و 

 ودود رؤوف،. 3. 3

 رؤوف. 1. 3. 3

وَ ﴿ رَءُوفٌ: از اسماء حسنى است و یازده بار در قرآن مجید آمده است. دو بار تنها و نه بار توأم با رحیم        

یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ  وَ مِنَ النّاسِ مَنْ﴿ (. همچنین30)آل عمران/ ﴾بِالْعِبادِ رَؤُفٌ وَ اللَّهُیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ 

( در ده مورد صفت خداوند و در یک مورد صفت حضرت رسول اکرم )ص( آمده است ۲07)بقره/ ﴾اللّهُ رَئُوفٌ بِالْعِبادِ

رءوف در آنها توأم با رحیم آمده  که ( در آیاتی1۲8توبه/) ﴾رَحِیمٌ رَؤُفٌ لْمُؤْمِنِینَلَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ ... بِا﴿

قوى مراد آنست که خداوند به گرفتار و غیر آن  احتماله ( ب1۴3)بقره/ ﴾رَحِیمٌ لَرَؤُفٌ  بِالنَّاسِإِنَّ اللَّهَ﴿است مانند: 

چنانکه در بشر است و رأفت خدا همان  ،ناگفته نماند رأفت خدا بمعنى تأثر و رقّت قلب نیست .مهربان است

ى خداست که خوان کرمش براى عموم گسترده است و از رأفت بزرگش هدایت خلق بوسیله فطرت و هانعمت

ها تنها معنای عطوفت و لطف ذکر شده است. نامهدر لغت« رأف» ( برای ریشه35 قرشی، همان:) پیامبران است.

نیز دو « رأفة» ، واژه«رؤوف»( در قرآن کریم افزون بر واژه ۴/6 :ش1368(؛ مصطفوی، 10/۲56: ق1۴1۴عبّاد، )ابن

( ۲/)نور ﴾ ... الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دینِ فی رَأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْکُمْ ال... ﴿ یهآ مرتبه به کار رفته است. در



 در ،یمهربان یرو از مبادا که کند،یم ارشاد را مؤمنان نیچنهم و. کندیمجازات افراد زناکار را صادر م فرمانخداوند 

شهادت خود  نیافراد باشد، که هم نیشاهد عذاب ا دیاز مؤمنان با یروا دارند؛ بلکه گروه یفیافراد تخف نیا هیتنب

 .خطاکاران است یمضاعف برا یعذاب

( منظور از رحمت و رأفت یا امر پیروان ۲7/)حدید ﴾رَحْمَة... وَ رَأْفَةً اتَّبَعُوهُ الَّذینَ قُلُوبِ فی جَعَلْنا وَ ...﴿ در آیه         

 به( ۹/365: ش137۲( به رأفت و رحمت است، و یا توفیق رواج مهربانی در میان ایشان. )طبرسی، عحضرت عیسی)

 یاصل یهامؤلفه را «فراوان مقدار+» و «ظهور+» ،«شیگرا+» همؤلف سه توانیم مذکور، یکاربردها به توجه با ،یهر رو

 فَضْلُ ال لَوْ وَ﴿ یهآ خورد،یم چشم به خداوند یبرا رؤوفکه در آن کاربرد نام  یاتیجمله آ از دانست. «رأف» هشیر

 شیسبب افزا ه،یآ نیا در «لوال» شرط جواب حذف. است( ۲0/نور) ﴾رَحیم رَؤوفٌ اللَّهَ أَنَّ وَ رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْکُمْ اللَّهِ

تصور کند که با نبودن فضل  نطوریا تواندیمخاطب م ب،یترت نیا به. شودیمشرط  یبرا ممکن یهاپاسخ شمول هریدا

 یسپر هکه رحمت خداوند را به منزل ،یمفهوم نیانتقال چن یرخ بدهد. برا تواندیم یو رحمت خدا، هر اتفاق ناگوار

 به ،واژه نیدر ا «فراوان مقدار» هبه مؤلفاز نام رؤوف، با توجه  استفاده کشد،یم ریمختلف به تصو یدر مقابل گزندها

 لَوْ وَ﴿: دارد وجود خداوند متفاوت نام دو با یول مشابه، یاهیآ سوره، نیهم در که است یگفتن .است رگذاریتأث یخوب

 دو در اقیس تفاوت از یناش ،یتفاوت ذکر اسام نی( ا10/نور) ﴾میحک تَوّابٌ اللَّهَ أَنَّ وَ رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْکُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال

 ههم از پس. است زنا به مربوط احکام نییتب مقام در نور، هسور دهم تا اول اتیآ که شرح نیبد. است فهیشر یهآ

 با یکس تا است، شده خوانده ریپذتوبه اریبس خداوند شود،یم انیب زنا همسأل در مختلف طیشرا یبرا که ییهاحکم

 .ندارد وجود او یبرا توبه امکان که نکند احساس ق،یدق احکام نیا دنید

 را تهمت نیا که یافرادو  دیگویسخن م یو تهمت بزرگ نیدروغ داستان از مبارکه، هسور ستمیب تا ازدهمی اتیآ اما

 آن از یااسم و نشانه چیاست که خداوند ه نیا د،ینمایجلوه م نجایا در آنچه. دهدیم قرار مؤاخذه مورد اندرفتهیپذ

 کند؛یم ادی ماجرا از دارد خود اههمر ابهام بار ینوع که بیغا ریضم با دائماً س،. به عککندینم انیب یساختگ یماجرا

 ییهادر ماجرا سؤال لیبارها از افراد دخ ،وجوب پخش نکردن تهمت است. در مقابل هدهندنشان اودر واقع لحن  و

درخواست شاهد  شیتهمت را پخش کردند، چرا آن را دروغ ندانستند و برا نیکه چرا ا پرسد؛یهمراه با مؤاخذه م

 لطف کمال هدهندنشان شد، گفته اقیس از آنچه م؟یمسأله را ندار نیا هنکردند، بلکه چرا نگفتند ما حق صحبت دربار

به  داستان آن از یانشانه آنکه بدون شود،یم واقع تهمت مورد که یشخص یگناهیب از دفاع یبرا که است؛ خداوند

. البته خداوند با وجود تمام کندیاند مؤاخذه مرا که اتهام زده یدست بدهد و به پراکنده شدن تهمت دامن بزند، کسان

 نیبه عدم تکرار ا وردست سرزنش با همراه رخواهانهیخ یبا لحن ل،یدل نیچنان توّاب است و به همها، هممؤاخذه

( 17/)نور ﴾مُّؤْمِنِین کُنتُم إِن أَبَدًا لِمِثْلِهِ تَعُودُواْ أَن اللَّهُیَعِظُکُمُ ﴿: دهدیبه مخاطبان م یادوباره فرصت ینوع بهمسأله، و 



 است الزم شود،یم داده دوباره فرصت اهکارانو هم به گن است،که هم از فرد متهم دفاع شده  یاقیدر س جه،ینت در

 دارد. یخوانهم رئوف هواژ در «فراوان مقدار» همؤلف با زین معنا نیا که بکشد؛ ریتصو به را خداوند، یشدت مهربان

( 65/حج) ﴾رَحیم لَرَؤُفٌ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ بِإِذْنِهِ إاِلَّ الْأَرْضِ عَلَى تَقَعَ أَنْ ... الْأَرْضِ فِی ما لَکُمْ سَخَّرَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ﴿ یهآ در

ظهور در نام رؤوف، متناسب  همؤلف بیترت نی. به اهستند مشاهده قابل و محسوس که شده ذکر انسان یبرا ییهانعمت

 الظُّلُماتِ مِنَ لِیُخْرِجَکُمْ بَیِّناتٍ آیاتٍ عَبْدِهِ عَلى یُنَزِّلُ الَّذی هُوَ﴿ یهآ درتناسب  نیآشکار خداوند است. ا یهابا نعمت

 ال ...وَ﴿ آیه ظهور دارد. و نیز در نور سمت به ظلمات ازخروج با ( ۹/دیحد) ﴾رَحیم لَرَؤُفٌ بِکُمْ اللَّهَ إِنَّ وَ النُّورِ إِلَى

( نام رؤوف برای خداوند استفاده شده است. در 10/)حشر ﴾رَحیم رَؤُفٌ إِنَّکَ رَبَّنا آمَنُوا لِلَّذینَ غِالًّ قُلُوبِنا فی تَجْعَلْ

 طباطبایی،)قرار ندهد. « غِلّ»ای کنند که نسبت به مؤمنان در قلبشان ذرهاین آیه انصار از خداوند درخواست می

( لباس نازکی که زیر پیراهن 610تا: در لغت به معنای پوشاندن است. )راغب اصفهانی، بی« غِلّ» (1۹/358ش: 137۴

 ( 7/۲56: ش1368نام دارد. )مصطفوی، « غَاللة»شود ده میپوشی

که  یاریراختیغ یهاچه بسا کدورت یول کردند،یم زیبزرگ تا حد ممکن پره یهانهیاز ک خودشان که است روشن

متناسب با شدت لطف خداوند در پاک گرداندن  ،ییفضا نی. چنشوندیبرطرف نم یجز با دعا کردن و توسط لطف اله

 رؤوف وجود دارد. همعنا در واژ نیها است، که اقلب

 ودود. 2. 3. 3

یعنی « وَدِدتُ أنَّ ذاک کان»شود است و داللت بر محبت دارد. هنگامی که گفته می« ودّ» از ریشه« ودود»واژه        

(. ایضا ۹0)هود:  ﴾وَدُودٌ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ﴿( دوست دارنده. 6/75: ق1۴0۴فارس، تمنای بودن چیزی وجود دارد. )ابن

: ق1۴0۹شود. )فراهیدی، خوانده می« وَدید»و دوست نیز ( 7/1۹3 :1371(. )قرشی، 1۴)بروج/ ﴾وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴿

 هبرخالف واژ« ودود» (13/6۴: ش1368؛ )مصطفوی، است «ظهور-» «شیگرا+» واژهاصلی در این  ( پس مؤلفه8/100

 است. نشانیب تیشفاف ه، نسبت به مؤلف«رؤوف»

 ( مشاهده1۴/)بروج ﴾الْوَدُودُ الْغَفُورُ هُوَ وَ﴿و  (۹0/هود) ﴾وَدُود رَحیمٌ رَبِّی إِنَّ ...﴿در قرآن کریم در آیات  «ودود» واژه

 امبه سرنوشت اقواز ابتالء ابتدا مردم را  شانیاست. ا شیخو قوم با (ع)بیشع حضرت سخنان نقلاول،  یهآشود. می

و ودود خوانده  ریپذخداوند توبه زیبروج ن ه. در سورکندیبه استغفار م هیرا توص هاآن سپس و داردیبرحذر م نیشیپ

با غفور همراه شده  زین (ع)از امام صادق ییودود در دعا نامسخن از مغفرت است.  یهبافت هر دو آ پس شده است.

 نسبت که «ودود» صفت با مغفرت یهمراه( ۴/556: ق1۴۲۹)کلینی، . «الْوَدُودُ الْغَفُورُ أَنْتَ إِلَّا لَاإِلهَ اللَّهُ أَنْتَ وَ ...» است:

 را او لطف یمعنا و است؛ گناهان بخشش مقام در خداوند یپوشانندگ با متناسب است، نشانیب تیشفاف همقول به

 .دینمایم دوچندان



 لک أبانَ مَن»بدهد:  هیانسان را به او هد وبیخوانده شده است که ع« ودود» یآن دوست زین ثیاحاد در ن،یا بر عالوه

بودن  یدر مورد لزوم پنهان (ع)ائمه یهاسفارش به توجه( 603ق: 1۴10 ،یآمدیمی)تم« ودودُک فهو عیوبِک عن

 همؤلفدارای « رؤوف، ودود» .است« ودود» هعدم ظهور در واژ به معنی( ۴8۹ق: 1۴0۴ ،یدوست )حران حتینص

 «ظهور»+ گرید همؤلفمتضمن دو  «رؤوف»توانند بجای یکدیگر در بافت جمله قرار گیرند زیرا است؛ اما نمی «شیگرا+»

 است.  «فراوان مقدار+» و

 ظیحف ب،یرق . 4. 3

 بیرق. 1. 4. 3

حفظ نمودن است و یا به خاطر این که رقیب : نگهبان، حافظ اعمال. و این معنى یا به خاطر مراعات کردن و رَقِیب

( حافظ و ضابط اعمال و ۲/۹۹تا: راغب اصفهانی، بی) دارد.کشد و سرش را باال نگه مىبراى مراقبت گردن مى

رقیب در قرآن  (5/۴07: ق1۴1۴عبّاد، یعنی خانه را به تو سپردم. )ابن« الدارَ أرْقَبْتُکَ( »3/11۴ :1371 قرشی،)کلمات

... وَ کانَ اللَّهُ ﴿ (،1/)نساء ﴾رَقِیباً عَلَیْکُمْ ... إِنَّ اللَّهَ کانَ﴿تبه ذکر شده که در سه آیه درباره خداوند آمده است: پنج مر

( در هر سه آیه رقیب به 117/)مائده ﴾ عَلَیْهِمْ ... الرَّقِیبَ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ﴿ ( و5۲/)احزاب ﴾ءٍ رَقِیباًکُلِّ شَیْ عَلى

( ۲۴/۲۹1ش: 13۹0 ،یآملیجواداست )اعمال است؛ نه مطلق حافظ؛ اما در آیه اخیر آگاه مطلق معنى حافظ و عالم به

( صحیفه ۴7)دعاى «. ءٍ رَقِیبٌءٍ مُحِیطٌ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْلَا یَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَیْ»مؤید این مطلب: 

(. رقیب از 18/)ق ﴾عَتِیدٌ رَقِیبٌ ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ﴿ چیزى از خدا پوشیده نیست. چنانکه در آیه پساست. 

جوادی ) تقوایی و تمرد کنید خدا در کمین و رقیب است تا پشتوانه رهنمود به تقوا باشد.شئون ربوبیت است. اگر بی

اعمال انسان، و حتی  انسان است. با زیر نظر داشتن همه ای که ناظر بر اعمال( فرشته1۴0-17/138: 1388آملی، 

کند تا شخص به تناسب رفتاری که دارد، پاداش یا مجازات ها را ضبط میتک الفاظی که به کار برده است، آنتک

 الزم را ببینید. 

( نسبت داده شده که به عرقیب به حضرت شعیب) (۹3/هود) ﴾رَقیب مَعَکُمْ إِنِّی ارْتَقِبُوا وَ ... اعْمَلُوا قَوْمِ یا وَ﴿ در آیه

 در استعالء و اشراف یها. مؤلفهمانممى منتظر شما با هم من باشید کارتان فرجام و عذاب منتظر دیگویم خودقوم 

 یکه برا یانتظار لذامطمئن بود؛  شیخو دیبه حق بودن وعده و وع (ع)بیحضرت شعزیرا . است انینما فهیشر یهآ

 که یکسنه  شود؛یاثبات م شیعذاب، ادعاها دنیبود که با رس یعذاب داشت، از موضع برتر، و انتظار کس دنیرس

های آید که مؤلفهگفته چنین به دست میو توضیحات پیش« رقیب»با توجه به معنای لغوی  .است عذاب ریدرگ زین خود

. کسی که متصف به صفت رقیب هستند« استمرار»+ و « انتظار+» «حرکت»+ ،«استعالء+» ،«اشراف+»اصلی این واژه 



چنین کسی باید بر مسائل چیره شود و مانند انسان منتظر با حرکت مستمر خود باید بر کند؛ است الجرم مراقبت می

 محیط اشراف داشته باشد.

 ظیحف. 2. 4. 3

سیده، مخالف فراموشی است. )ابن «حفظ» (37: ق1۴1۴ صینى، )اسماعیل. حَفِیظ: حامی، نگهبان، پوشاننده راز        

های اصلی ه این معانی، مؤلفه( با توجه ب7/۴۴1: ق1۴10منظور، ظاهر کردن امر یا چیزی )ابن« حفظته( »3/۲8۴تا: بی

نشان استعالء بی رسد این واژه نسبت به مؤلفهظر میاست؛ و به ن «یفراموش-» «یکینزد»+و « حرکت+»حفظ  ریشه

 است.

 أَوَّابٍ لِکُلِّ تُوعَدُونَ ما هذا﴿ نام خداوند است. این واژه در آیه آمده است، که در سه آیه مرتبه 11حفیظ در قرآن  واژه

که مرتکب گناه  یمراقبت دارند، و در صورت شیبر اعمال خو ایدر دن انیبهشتاست.  انیبهشت صفت (3۲/ق) ﴾حَفیظ

 هیآ نیدر ا «بیرق»جای به  «ظیحف»کاربست علت از گناه نماند و به آن بازنگردند.  یکه اثر کنندیم توبهشوند، 

 شود،یمرتکب گناه مکه  یشخص زیرا گاهی .است اشراف و استعالء یهاحفظ نسبت به مؤلفه هشیر بودن نشانیب

 کندیکه از گناه اجتناب م یموارد همدر ه ز،ین کوکارین. ندارد یکه موجب گناه شده است اشراف یالهئنسبت به مس

؛ چون خدا صادر کندیم تیها را رعاآن یاز احکام خداوند را نداند، ول یاریاشراف ندارد. و ممکن است علّت بس

  کرده است.

 عَلَیْکُمْ أَنَا ما وَ ...﴿ شود. مانند:( نسبت به اعمال مردم نفی میصدر مواضع متعددی از قرآن، حفیظ بودن پیامبر اکرم)

 و نداشتند هاآن با یقرابت اما دادند،یم شانپند و کردندیم یدلسوز و بودند، مردم همراه شانیا (10۴/انعام) ﴾بِحَفیظ

 .نبودند شانیا یگمراه دارعهده

 است. عذاب قوم سبأ انیب اقیس در هیآ نیا. است ندنام خداو ظیحف( ۲1/سبأ) ﴾حَفیظ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى رَبُّکَ ...﴿ یهدر آ

 متوجه ریتقص تمام نیبنابرا است، نداشته هاآن بر یاسلطه طانیش که شودیه مطرح منکت نیا شان،پس از وصف عذاب

 بوده وسوسه همحدود در تنها که سبأ، قوم عاقبت در طانیش ریتأث هنحو از قیدق فیتوص نیا .است خطاکاران خود

هستند؛ اما در بافت جمله بجای یکدیگر  «حرکت+» همؤلفدارای  «رقیب و حفیظ». است یکینزد ینوع مستلزم است،

 آن فاقد ظیحف که است «استمرار+» و« انتظار+«»استعالء+» ،«اشراف+» یهامؤلفه یدارازیرا رقیب  ؛گیرندقرار نمی

 فاقد آن است. «رقیب»است که  «یفراموش-» «یکینزد»+ همؤلفمتضمن دو  «ظیحف» .است

 گیریجهینت

 های انجام شده نتایج زیر حاصل آمد:با توجه به بررسی



 یتواند معنایم یتیو بافت خاص موقع شخصم یبافت زبان کیها در از آن یکی تنها، اسماء مترادف نیاز ب .1

 انحراف زیراوجود ندارد؛  دیگر مترادفاتشبا اسم آن  یی، امکان جابجالذاد. ده رائها ابا آن بافت ر ناسبتم

ه با بالغت نکت نیا شود.ی مینیگزیجامانع  ییاختالف مولفه معناو  لغت، ییدر داللت معنا یچند جزئهر 

در نظر گرفت « قدرت»+و « تسلّط»+ همؤلفتوان دو می« جبار و قهار»برای دو واژه  ؛ مثالًسازگاری نداردقرآن 

فاقد « قهار»است که « ظهور»+ همؤلفمتضمن « جبار»زیرا  ؛گیرنداما بجای یکدیگر در بافت جمله قرار نمی

 از آن بی بهره است.« جبار»است که  «یبازدارندگ+»« قهار»آن است؛ و 

با توجه به بافت جمالت و سیاق آیاتی که مشتمل بر این اسماء است؛ عالوه بر عدم جایگزینی هر اسم   .۲

های ای خاص است؛ و همه مؤلفهبجای مترادفش، قرار گرفتن هر اسمی در آیات مختلف نیز ناظر به مؤلفه

دو  به توجه باسوره حشر  ۲3 ،یهبافت آ در «جبار» هواژاحصاء شده، مراد خداوند در همه آیات نیست؛ مثال 

 تواند تفصیلی از نام عزیز باشد. پسهای جبّار و متکبّر میشود؛ و ناممعنی می« متکبر»و  «زیعز» نشینشهم

 هجبّار متناسب است؛ و مجموع هم ژهتسلّط، ظهور و قدرت در وا یهامتکبّر، با مؤلفه هعظمت در واژ همؤلف

باتوجه  جبار ابراهیم 15 هیآولی در  .کشدیم ریبودن خداوند را به تصو ریو نفوذناپذ زیموارد، ابعاد عز نیا

است که بار معنایی منفی دارد. « تسلط و قدرت» ناظر به دو مؤلفه وصف زورگویان و« عنید»به همنشینش 

 نشان است. و نسبت به مؤلفه ظهور بی

اهلل است؛ جایی که برای توبه وصف رسول 1۲8وصف خداوند است و در آیه  بقره 1۴3 در آیه« رءوف»واژه  .3

خداوند بکار رفته مشعر به خالقیت و بمعنى تأثر و رقّت قلب نیست. اما در آیه اخیر مشعر به مخلوقیت 

ژه وصف خداوند است؛ باتوجه تابد. حتی در آیات دیگری که این وااست. و معنای تأثر و رقت قلب را برمی

 کند. به همنشینانش بار معنایی متفاوتی را القاء می
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