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چکیده
یکی از فعالیتهای تعبیری مهم و بنیادی در زبانشناسی شناختی ،فعالیت شک و زمینه اسهت كهه
به كمک آن میتوان بسیاری از تعبیرهای زبانی را مشخص كرد و یا حتّی دربارة ترتیب كلمات نیهز از
آن كمک گرفت .زمینه ،آن میزی است كه در بافت جمله اهمیت بیشتری دارد و شک همان بافت و
سیاق عبارت به شمار میآید .آیات بسیاری در قرآن وجود دارند كه به مندین اسم خداوند با ترتیهب
خاصی خاتمه مییابند .یکی از آن ترتیبها ،ترتیب دو اسم «عزیز» و «حکیم» است .این دو اسم در 49
آیه از قرآن آمدهاند كه «عزیز» در ابتدا و «حکیم» پس از آن ذكر شدهاست .با بررسی تمام این آیات،
به روش توصیفیه تحلیلی و بر اساس فعالیت شک و زمینه ،مشخص شد كه با توجهه بهه بافهت آیهات،
اسم «عزیز» اهمیت بیشتری دارد .ازاینرو ،به عنوان «زمینه» در آغاز قهرار گرفتههاسهت و اسهم «حکهیم»
تحتالشعاع آن و در مقام «شک » محسوب میشود و بر این نکته تأكید میكند كه ربوبیت خداوند بها
دو اص مهم همراه است كه یکی عزت و دیگری حکمت اوست و او معبود قدرتمند و عزیز است كه
تمام كارهایش از روی حکمت و تدبیر است.

واژگان کلیدی :عزیز ،حکیم ،شکل ،زمینه ،نشانهشناسی شناختی.
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مقدمه
اسامی خداوند كه در پایان آیات آمده انهد ،نقهش اصهلی آیهات را بهر عههده دارنهد و
نسبت به دیگر اجزای آن آیات اهمیت ویژهای دارند ،به گونهای كه مقصود اصلی آیهات
در آن اسامی توجیهپذیر و بیانشدنی است .امها اینکهه مهرا یهک اسهم بهر دیگهری سهبقت
گرفتهاست و یا اینکه مرا «عزیز» در كنار «حکیم» آمدهاست ،همه دالیلی دارد كه در ایهن
مقاله به بررسی آنها میپردازیم و به كمک نظریة شناختی شک و زمینه پاسخ میدهیم.
به طور كلّی و خالصه ،می توان گفت كه ایهن اسهامی از یهک سهو بهه تناسهب بافهت و
فضای آیه بهكار رفتهاند و از سوی دیگر ،ترتیب آنهها نیهز طبهم نظریهة شهناختی شهک و
زمینه ،به سبب اهمیت یکی بر دیگری است .در واقهع ،طبهم ایهن نظریهه ،اگهر دو اسهم در
پایان آیه بیاید ،دو شک و دو زمینه وجهود دارد و ههر اسهمی زمینهه بهرای یهک شهک بهه
حساب می آید و بین آن دو اسم نیز یکی زمینه و دیگری شک محسوب میشهود .زمینهه،
آن اسمی است كه اهمیت بیشتری دارد و در ابتدا قرار میگیرد .ازاینرو ،این مقالهه سهعی
دارد پاسخی برای سؤالهای زیر بیابد:
ه ترتیب اسامی خداوند (عزیز ه حکیم) در پایان آیات به مه دالیلی است؟
ه مرا عزیز بر حکیم سبقت گرفتهاست؟
اهمیت این پژوهش از آن روست كه از یک سو ،جدید اسهت و تهاكنون پژوهشهی در
این زمینه صورت نگرفته است و از سوی دیگر ،بها اثبهات ایهن نگهرش كهه ترتیهب اسهامی
خداوند در پایان آیات نیز بر مبنای بافت و سیاق آیه است ،مهیتهوان گفهت كهه برخهی از
علوم جدید ،از جمله نظریهههای جدیهد زبهانشناسهی را از قبه در آیهات قهرآن مهیتهوان
بررسی و كشف كرد.
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 .9پیشینة پژوهش
مهمترین منبعی كه در باب این موضوع وجود دارد ،كتاب معناشناسی شهناختی قهرآن
از علیرضهها قههائمینیهها مههیباشههد .مؤلههف در بخشههی از كتههاب خههود در زیرمجموعههة
«تحوی گرایی معنایی» ،آنگاه كه به بخش تغییر ترتیهب مهیرسهد ،منهد صهفحه از كتهاب
خود را به ترتیبگ «رحیمگ غفور» میپردازد و بر این باور اسهت كهه در تحلیه منهین آیهاتی
باید سیاق و بافت با دقت بیشتری بررسی شود.
اما تفاوت كار این مقاله با كتاب نامبرده در این است كه در ایهن كتهاب ،تنهها دو اسهم
«غفور» و «رحیم» آن هم در یک آیه بررسی شدهاست و دیگر اسامی مغفول ماندهاست.
پژوهشهای بسیاری نیز به نگارش درآمدهاند كه در ارتباط مسهتقیم بها موضهوع مقالهة
حاضر نیستند ،اما تحتالشعاع آن قهرار مهیگیرنهد كهه در اینجها بهه برخهی از آنهها بهرای
مراجعة بیشتر اشاره میشود.
ه كتاب اسماء و صفات خداوند متعال از محمدبن صالج بهن عثیمهین و ترجمهة عبهداهلل
عبداللهی .نویسنده در این كتاب به قواعدی پیرامون اسماء و صفات خداوند پرداختهاسهت
و برخی شبهات را مطر كرده ،به آنها پاسخ دادهاست.
ه كتاب أسهماء الحسهنی از آیهتاهلل محمهد شهجاعی .نویسهنده در ایهن كتهاب ،ضهمن
برشمردن اسماء و صفات الهی به فرق میان اسماء نیز اشاره كردهاست و به طهور كلهی ،بهه
واكاوی و تحلی هر آنچه مربوط به اسماء خداوند میشود ،پرداختهاست.
ه كتاب بررسی تطبیقی اسماء الهی از مرضیه شنکایی .در این كتاب ،نویسنده اسهماء و
صفات خداوند را در دینهای مختلف ارزیابی و تحلی كردهاست.
ه كتاب اسماء و صفات الهی در قرآن از محمد باقر محقم .در این كتاب ،تمهام اسهماء
و صفات الهی در قرآن كریم طبم دستهبندی دقیم آمدهاست و بررسی شدهاست.
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ه كتاب درآمدی بر اسهماء الههی از دیهدگاه قهرآن و عرفهان از رضها گیالنهی .در ایهن
كتاب ،نویسنده تفسیرهای متعدد قرآن را به وجود صفات و اسماء متنوع آن ربط میدههد
و معتقد است كه هر مفسر یهک نهام خداونهد را كهه مهورد توجهه اوسهت ،شهر و تفسهیر
میكند.
ه مقالة «اسماء و صفات خدا در قرآن» از جعفر سبحانی .در ایهن مقالهه ،تمهام اسهماء و
صفات خداوند به ترتیب الفبایی و بر اسهاس ریشهه آمهدهاسهت و ضهمن اشهاره بهه اِعهراب
آنها ،به معانی آنها نیز پرداخته شدهاست.
ه مقالة « ارتبهاط تناسهب صهفات پایهانی بها محتهوای آیهات در سهورة شهعراء» از عهزت
مالابراهیمی و فاطمه قهرمانی.
ه مقالة «پیوند معنایی صفات الههی پایهان آیهات قهرآن بها مضهمون آنهها» از معصهومه
مرزبان و مهدی احمدی.
ه پایاننامة كارشناسی ارشد با عنوان « تناسهب اسهماء حسهنای الههی بها محتهوای آیهات
سورة نساء» از جواد حسینی ،به راهنمایی محمدكاظم رحمان ستایش و مشاورة محمهدتقی
دیاری.

ه رسالة دكتری با عنوان «تناسب اسماء و صهفات الههی بها بافهت و سهیاق آیهات قهرآن
كریم ،مطالعة موردی سورة احزاب» از شعیب علی خواجه ،بهه راهنمهایی نجمهه رجهائی و
مشاورة محمدباقر حسینی و علی نوروزی.
ه پایاننامة كارشناسی ارشد با عنهوان « تناسهب محتهوایی درونهی ههر آیهه بها تأكیهد بهر
بخشهای پایانی آن در سورة مائده» از فهیمه ممهیپهور ،بهه راهنمهایی صهمد عبهداللهی و
مشاورة كریم علیمحمدی.
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ه پایاننامة كارشناسی ارشد با عنوان «تجلی اسماء ،صفات و افعال الهی در سهورهههای
قرآن» بهه قلهم مهریم یوسهفی و بها راهنمهایی محمهدكاظم شهاكر و مشهاورة رضهیهسهادات
سجادی.
ه پایان نامة كارشناسی ارشد با عنوان «ارتباط اسهماء و صهفات الههی مهذكور در پایهان
آیات با محتوای آیات (سورههای حج ،مؤمنون و نور)» از مریم عبود پیهری ،بهه راهنمهایی
مریم كریمیتبار.
همان گونه كه از عنوانهای این پژوهشها مشخص است ،ههیچ یهک از ایهن آثهار بهه
تحلی نظریة «شک و زمینه» و اسماء و صفات خداوند ننرداختهاست.

 .2بخش نظری :نظریة شناختی شکل و زمینه
تمایز شک و زمینه در روانشناسی گشتالت و روانشناسهی ادراک بهرای نخسهتین بهار
مطر شد و تامی آن را در زبانشناسی شناختی بهكهار گرفهت .او بهه كمهک ایهن تمهایز،
بسیاری از پدیدههای زبانشناختی را تبیین كرد و زبانشناسان شناختی هم در ادامهه ،آن را
به بسیاری از زمینهها در زبانشناسی گسترش دادند.
زبانشناسهی گشهتالت تعهدادی از پدیهدهههای ادراكهی را كشهف كردنهد كهه اهمیهت
فراوانی در روانشناسی ادراک دارد؛ از جمله اینکه آنهها پهی بردنهد طهر ههای هندسهی
همیشه به صورت شک هایی روی یهک زمینهه ادراک مهیشهوند .مها وقتهی یهک شهیء را
می بینیم ،در زمینة اشهیاء دیگهر آن را درک مهیكنهیم .شهیء مهورد نظهر را در ایهن زمینهه
برجستهتر و روشنتر میبینیم و دیگر اشیاء كه به مثابة زمینه عم میكنند ،تاریکتر دیده
میشوند .این شیء نسبت به آن زمینة شک لحا میشود .شک نسبت به زمینه روشهنتهر
دیده میشود .تالمی ابتدا رابطة شک و زمینه را برای تحلی عبارتهایی كه روابط مکهانی
را بیان میكنند ،به كار گرفت .همة روابهط مکهانی در زبهان ،خهواه حركتهی در آن باشهد،
خواه نباشد ،با تعیین موقعیت یک شیء (شک ) نسبت به میز دیگر (زمینه) بیان میشوند.
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البته باید گفت كه ممکن است یک میز در بافتی خاص بهه عنهوان شهک  ،و در بهافتی
دیگر به عنوان زمینه عم كند .بنابراین ،شک یا زمینه بودن یک میهز ،نسهبی و وابسهته بهه
بافت مورد نظر است؛ برای نمونه ،وقتی گفته مهیشهود «كتهاب روی میهز اسهت» ،كتهاب،
شک و میز ،زمینه به حساب میآید .یا وقتی گفته مهیشهود «میهز روی فهرش قهرار دارد»،
میز ،شک و فرش ،زمینه است (ر.ک؛ قائمینیا67 :6868 ،ه.)66

 .3درک گشتالتی
این درک بدان معناست كه آنچه درک میكنیم ،دقیقاً برابر میزی نیسهت كهه تجربهه
میكنیم .در واقع ،سازوكار ههایی وجهود دارنهد كهه درک مها از تجهارب خهود را ممکهن
میسازند .روانشناسان گشتالتی بهه شهناخت ایهن مکانیسهمهها كهه باعهث مهیشهوند مها از
تجربه ای ناقص ،دركی كام و گشتالتی داشهته باشهیم ،عالقمنهد بودنهد .طبهم یهک اصه
گشتالتی ،انسان هر صحنهای را به دو بخش زمینه و نما تقسیم میكند .نما بخشی از صهحنه
است كه برجستهتر شده و روی زمینه یا پایه قرار گرفتهاسهت (ر.ک؛ راسهخ مهنهد:6868 ،
 .)89بنابراین« ،شک و زمینه» با «نما و پایه» در یک حوزه قرار میگیرند و مترادف معنایی
هستند و در برخی از كتابهای زبانشناسی شناختی به «پیکر و زمینه» نیز تعبیر مهیشهود و
كسی كه در این زمینه سرآمد است و آن را مطر كرد ،تالمی و مطالعات اوست.
مطالعات تالمی در سال  6678میالدی را میتوان شروع مطالعات زبانشناسی شهناختی
دربارة حركت دانست .تالمی به بررسی و مطالعة روابط نظامند میان معانی و صهورتههای
روساختی در زبانهای مختلف پرداخت و تالش كرد با ارائة الگوههای واژگهانیشهدگی،
بر اساس بازنمود رویدادهای حركتی ،به طبقهبندی زبانهای مختلف بنهردازد .بهه بهاور او،
رویداد حركتی از یک موجودیت به نام «پیکر» كه نسهبت بهه موجودیهت دیگهری بهه نهام
«زمینه» كه در حال حركت یها سهاكن اسهت ،تشهکی شهدهاسهت (ر.ک؛ افراشهی:6869 ،
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 .)661این رویداد عالوه بر پیکر و زمینه« ،مسیر» و خود «حركت» را نیز شام میشود كهه
در این مقاله تنها به بخش اول ،یعنی پیکر و زمینه پرداخته میشود.
بنابراین ،در معناشناسی شناختی ،بخش مهمی از تحقیقات بر ایهن نکتهه متمركهز اسهت
كه مگونه زبان ساختار معنایی را منعکس یا رمزگذاری میكند (ر.ک؛ روشن و اردبیلی،
 )88 :6869كه یکی از این راههها نحهوة مفههومسهازی اسهت و بهرای ایضها آن و روشهن
كردن تفاوت ترتیب اسامی خداوند ،مث غفور و رحهیم و نیهز نحهوة مفههومسهازی آنهها
رعایت مند نکته ضروری است:
ه اسامی خداوند در قرآن به تناسب و هماهنگ با بافهت بههكهار رفتههانهد .بنهابراین ،در
تحلی آنها باید سیاق و بافتی را كه در آن بهكار رفتهاند ،بهدقت بررسی شود.
ه در سیاق و بافت باید میزی باشد كه آن اسامی در ارتباط با آنها مطر شدهانهد .در
این میان ،یکی اهمیت بیشتری دارد كه زمینه ،و دیگری شک میشود؛ بهه عبهارت دیگهر،
وقتی یکی از اسامی الهی در یک بافت مطر میشود ،عالوه بر اینکه آن اسم با آن بافهت
تناسب دارد ،نوعی رابطة شناختی نیز میان آن سهیاق و بافهت مهذكور در كهار اسهت .اگهر
اطالعاتی را كه در بافت و سیاق وجود دارد ،بسهنجیم ،بهه نهوعی بهه رابطهة شهک و زمینهه
میرسیم.
ه گاهی در یک بافت ،دو یا مند اسهم خداونهد بههكهار مهیرود .در ایهن صهورت ،آن
اسامی با بافت مذكور ارتباط دارند .ممکن است ارتباط این اسامی با بافت ارتبهاط صهریج
یا ضمنی باشد .ازاینرو ،،اگر دو اسم داشته باشیم ،دو زمینه و دو شک داریهم .ههر اسهمی
زمینهه بهرای یهک شهک اسهت ،بها ایههن تفهاوت كهه یکهی از اسهامی (= اسهمی كهه مقههدم
شده است )،به عنوان زمینة اصلی و صریج و دیگری به عنوان زمینة غیر اصلی و ضهمنی در
نظر گرفته میشود (ر.ک؛ قائمینیا.)647 :6868 ،
قب از ورود به بخش تحلی آیات ،الزم است تا توضیحاتی نیز دربهارة بافهت ،سهیاق و
فضا آورده شود تا تفاوت این سه از یکدیگر مشخص و واضج شود.
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ـ بافت :وقتی ارتباط مفهومسازی ویژهای را درون یک آیه جستوجهو مهیكنهیم ،بهه
تحلی بافت آیه نظر داریم .مراد از بافت ،روابط درونی موجود در آیه و حهواد مهذكور
در آن است.
ـ سیاق :آیات قب از آیة مورد نظر ،سیاق آن آیه را تشکی میدهند .دامنة سیاق متغیر
است و از آیهای به آیه دیگر كوتاه یا طوالنی میشود.
ـ فضا :آیاتی كه بعد از یک آیه قرار میگیرند ،همراه با آیات قب و بافهت خهود آیهه،
یک فضای معنوی را تشکی میدهند (ر.ک؛ همان.)668 :

 .4بخش تحلیلی :نظریة شناختی شکل و زمینه و تحلیل آیات
بافت و سیاق آیاتی كه به دو اسم «عزیز» و «حکیم» ختم میشوند ،به موضوعاتی مون
مالکیت آسمان و زمین ،ارادة خداوند به انجام هر كاری ،هشدار دادن و ...مربوط هسهتند.
در اینجا ،تمام این موضوعات به صورت مستق بررسی میشوند.

4ـ .1مالکیت آسمان و زمین
وَلَهُ الْکبْرِیاء فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُـوَ الْعَزِیـزُ الْحَکـیمُ :و در آسهمانهها و زمهین،
بزرگی از آنگ اوست و اوست شکستناپذیر سنجیدهكار( الجاثّة.)87/
برای ادارة آسمان و زمین باید قدرت داشهت و ایهن قهدرت و بزرگهی بایهد همهراه بها
حکمت و تدبیر باشد .ازاینرو ،ادارة آسمان و زمین ،عظمت و كبریایی بهه مثابهة شهک و
دو اسم «عزیز» و «حکیم» زمینههای آن هستند.
در آیات زیر از تسبیج معبودی خبر میدهد كه تمهام مخلوقهات زمهین و آسهمان او را
می پرستند و این معبود دو ویژگی دارد :اوالً عزیز و قدرتمند است و ثانیاً قدرتش همراه با
حکمت است .ازاینرو ،پرستش شک و عزیز و حکیم زمینههای آنند:
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ه سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ( الحدید.)6/
ـ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ( الحشر.)6/
ه هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَی یسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ( الحشر.)84/

ه سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ( الصف.)6/
ـ یسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِـی الْـأَرْضِ الْمَلِـک الْقُـدُّوسِ الْعَزِیـزِ الْحَکـیمِ
(الجمعة.)6/
ه إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکمْ وَیغْفِرْ لَکمْ وَاللَّهُ شَکورٌ حَلِیمٌ * عَـالِمُ الْغَیـبِ

وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ( التغابن67/ه.)63
در آیة اول ،از وام دادن خداوند و پاداش دوبرابری آن سخن آمهده ،امها آیهه را بها دو
اسم «عزیز» و «حکیم» به پایان رسانده تا بر این دو نکتة مهم تأكید كند كه اوالً خداوند بهه
این وام احتیاجی ندارد ،بلکه قدرتمند و بزرو است و از سوی دیگر ،به كسانی میبخشد
كه لیاقت آن را داشته باشند؛ به دیگر سخن ،اینکه بخشهش از روی حسهاب و كتهاب و بها
تدبیر اسهت .ازایهنرو ،در اینجها «وام دادن خداونهد» شهک و دو اسهم «عزیهز» و «حکهیم»
زمینههای آن به حساب میآیند.
در آیة دیگر از ادارة سربازان آسمان و زمین خبر میدهد:
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَکانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکیمًا :و سناهیان آسمانها و زمین از

آنگ خداست و خدا همواره شکستناپذیر سنجیدهكار است(الفتج/)7/

مالکیت آسمانها و زمین نشان از قدرت معبود است .ازایهنرو ،ایهن مالکیهت شهک و
عزیز بودن ،زمینه به حساب می آید .اما ادارة این سربازان و پرداختن به امور آنان بهه جنبهة
دیگری نیز احتیاج دارد كه حکمت و تدبیر اسهت .از اینجاسهت كهه واژة «حکهیم» نیهز در
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كنار عزیز آمدهاست .بنابراین ،میتوان ادعا كرد در اغلب مهواردی كهه اسهم «حکهیم» در
كنار «عزیز» ذكر شدهاست ،در بافت آیه از مالکیت بهه طهور عهام و مالکیهت آسهمانهها و
زمین یا مالکیت سربازان زمین و آسمان و ...به طور خاص سخن بهه میهان آمهدهاسهت كهه
مالکیت مساوی با قدرتمند بودن است و هر قدرتی بهرای اداره و تهدبیر امهور بهه حکمهت
احتیاج دارد.

4ـ .2ربوبیت
ه ه یــا مُوسَــی إِنَّــهُ أَنَــا اللَّــهُ الْعَزِیــزُ الْحَکــیمُ :ای موسههی ،ایههن مههنم خههدای عزیههز

حکیم(النم .)6/

الزمة معبود بودن و ربوبیت دو شرط اساسی است :عزت و حکمت .ازاینرو ،معبهودن
بودن شک و دو اسم عزیز و حکیم زمینة آن محسوب میشود .همچنهان كهه در ایهن آیهه
میگوید :فَآمَنَ لَهُ لُو ٌ وَقَالَ إِنِّی مُهَاجِرٌ إِلَی رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ :پس لهوط بهه او
ایمان آورد و [ابراهیم] گفهت :مهن بهه سهوی پروردگهار خهود روی مهیآورم كهه اوسهت

ارجمند حکیم( العنکبوت .)81/الزمة ربوبیت ،عزیز و حکیم بودن است.

همچنان كه در این آیه از مردم میخواهد معبودی را برای پرستش برگزیننهد كهه اوالً
قدرت داشته باشد و ثانیاً قدرتش بیحکمت نباشد ،بلکه قدرتش همراه با تدبیر و حکمهت
باشد :إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَیءٍ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکـیمُ :خهدا مهیدانهد ههر
آنچه را كه جز او میخوانند و هم اوست شکستناپذیر سنجیدهكهار( العنکبهوت )48/و

قُلْ أَرُونِی الَّذِینَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَکاء کلّاً بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ :بگو :كسانی را كهه [بهه
عنوان] شریک به او ملحم گردانیدهاید ،به من نشان دهید .منین نیست ،بلکه اوست خدای
عزیز حکیم( سبأ.)87/

آیات زیر نیز برای ربوبیت خداوند دو صفت عزیز و حکیم قائ شدهاست:
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ه شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ هُوَ وَالْمَالَئِکةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ الَ إِلَـهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِیـزُ

الْحَکیمُ :خدا كه همواره به عدل قیام دارد ،گواهی میدهد كه جز او هیچ معبهودی نیسهت
و فرشتگانگ [او] و دانشوران [نیز گواهی میدهند كه] جز او كه توانا و حکهیم اسهت ،ههیچ
معبودی نیست( آل عمران.)63/
ه إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّک أَنـتَ الْعَزِیـزُ الْحَکـیمُ :اگهر عذابشهان

كنی ،آنان بندگان تواَند و اگر بر ایشان ببخشایی ،تو خود توانا و حکیمی(المائدة.)663/

در این آیه نیز از معبود بودن خداونهد و دو صهفت او ،یعنهی شهکنجه دادن و مهربهانی
كردن سخن می گوید و این رفتار او برخاسته از قدرت و بزرگی اوست ،اما اینکه كجا بهر
آنان خشم گیرد و مه زمان به بندگان مهربانی كند ،طبم حکمت و تدبیر اوست .بنهابراین،
خشم و مهربانی شک و دو اسم عزیز و حکیم زمینههای آن هستند.
ه وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یمُدُّهُ مِن بَعْـدِهِ سَةبْعَةٍُ أَبْحُـر مَّـا نَفِـدَتْ

کلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیمٌ :و اگر آنچه درخت در زمهین اسهت ،قلهم باشهد و دریها را
هفت دریای دیگر به یاری آید ،سخنان خدا پایان ننذیرد .قطعاً خداست كه شکستناپذیر

حکیم است( لقمان.)87/

بافت آیه دربارة غیر قاب شمارش بودن كلمات خداوند عزیز است .بنابراین ،غیر قابه
شمارش بودن كلمات خداوند در این آیه شک و اسم عزیز زمینة آن است؛ مراكه منهین
صفتی تنهها از صهفات یهک عزیهز و قدرتمنهد اسهت و الزمهة قهدرتش ،حکمهت اوسهت.
ازاینرو ،در ابتدا عزیز و پس از آن ،حکهیم آمهده اسهت تها بهر ایهن نکتهه تأكیهد كنهد كهه
خداوند قدرتش همراه با حکمت است و نسنجیده و بیمنطم نیست.
ه تَنزِیلُ الْکتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیـزِ الْحَکـیمِ :نهازل شهدن [ایهن كتهاب] از جانهب خهدای
شکستناپذیر سنجیدهكار است( الزمر.)6/
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در این آیه تأكید شده كه نزول قرآن از سوی خداوند عزیز و حکیم است ،نهه از بهاب
مثال از سوی خداوند رحیم ،لطیف و . ...تأكید بر دو صفت عزیز و حکیم از یک سهو ،در
معرفی معبود است كه صاحب دو ویژگی قهدرت و حکمهت اسهت و از سهوی دیگهر ،در
معرفی كتاب آسمانی است كهه در عهین حهال كهه قهدرتآفهرین اسهت ،همهراه بها پنهد و
حکمتهای فراوان است .ازاینرو ،نزول كتاب آسمانی شک و دو صفت عزیهز و حکهیم
زمینه های آن هستند .همچنان كه در سورة جاثیه و احقهاف نیهز بهر همهین موضهوع تأكیهد
شدهاست:
ه تَنزِیلُ الْکتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکیمِ( الجاثّة.)8/
ه تَنْزِیلُ الْکتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکیمِ( األحقاف.)8/
4ـ .5ترساندن و هشدار دادن
هه فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْکمُ الْبَینَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِیـزٌ حَکـیمٌ :و اگهر پهس از
آنکه برای شما دالی آشکار آمد ،دستخوش لغهزش شهدید ،بدانیهد كهه خداونهد توانهای
حکیم است( الیقرة.)886/
بافت آیه ،سخن گفتن دربارة انسانهایی است كه با وجود بینات و نشانههای توحید به
خدا ایمان نیاوردهاند و همچنان منتظر نشانهای دیگر هسهتند و از ایهن روسهت كهه از بهاب
توبیخ و به نشانة هشدار به آنان متذكر میشود كه خداوند عزیز و قدرتمند اسهت و بدانیهد
كه بر هر كاری قادر است.
هه وَالْمَُْلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَالَثَةَ قُرُوَءٍ وَالَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّـهُ فِـی
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَـقُّ بِـرَدِّهِنَّ فِـی ذَلِـکَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْالَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الََّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ :و زنهان
طالقدادهشده باید مدت سه پاكی انتظار كشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارنهد،
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برای آنان روا نیست كه آنچهه را خداونهد در رَحِهم آنهان آفریهدهاسهت ،پوشهیده دارنهد و
شوهرانشان اگر سَرگ آشتی دارند ،بهه بهازآوردن آنهان در ایهن [مهدّت] سهزاوارترند و ماننهد
همان [وظایفی] كه بر عهدة زنان است ،به طور شایسهته بهه نفهع آنهان [و بهر عههدة مهردان]
است و مردان بر آنان درجة برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است( الیقرة.)883/
در این آیه ،از یک سو به مسئلة طالق و رجوع و از سوی دیگر ،بهه عهدّه نگهه داشهتن
زنان اشاره شدهاست؛ همچنان كه بر درجة مردان بر زنان نیز تأكید شدهاست ،اما بالفاصهله
پس از آن به اسم «عزیز» و «حکیم» اشاره میشود؛ بدین معنا كه مردان نباید از این قهدرت
در برخورد با زنان خود سوءاستفاده كنند .ازاینرو ،اسم «عزیز» كلیدواژة اصلی این آیهه و
به مثابة زمینه است كه سوء برداشت از برتری مرتبة مردان بر زنهان را حه مهیكنهد و واژة
«حکیم» پس از آن ذكر شدهاست تا همچون بافت آیه كه بر عدّه نگه داشهتن زنهان تأكیهد
شده ،در اینجا نیز بر آن تأكید كنهد و بگویهد كهه عهدّه نگهه داشهتن از كارههای حکمیانهة
خداوند است.
مشاندن عذاب به كافران در آیة زیر نیز از آن جمله است:
إنَّ الَّذِینَ کفَرُواْ بِآیاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کلَّمَـا نَضِـجَتْ جُلُـودُهُمْ بَـدَّلْنَاهُمْ جُلُـودًا

غَیرَهَا لِیذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ کانَ عَزِیزًا حَکیمًا :بهزودی كسانی را كه بهه آیهات مها كفهر
ورزیدهاند ،در آتشی [سوزان ] درآوریهم كهه هرمهه پوستشهان بریهان گهردد ،پوسهتههای

دیگههری بههر جههایش نهههیم تهها عههذاب را بچشههند .آری ،خداونههد توانههای حکههیم اسههت
(النساء.)91/
در بافت آیه از كفران آیات خداوند و نشانههای توحید سخن به میان آمهدهاسهت كهه
در نتیجة آن ،طعم عذاب به آنها مشانده میشود .ازاینرو ،موضوعی كه حهائز اهمیهت و
در كانون توجه قرار می گیرد ،مسئلة عزیز بودن خداونهد اسهت كهه قهادر بهه انجهام منهین
كاری است و سزای عم هر كسی را بهه او نشهان خواههد داد .امها شهکی نیسهت كهه ایهن
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مشاندن عذاب ،حکیمانه و از روی حساب و كتاب است و بیدلی نیسهت .ازایهنروسهت
كه پس از آن« ،حکیم» ذكر شدهاست.

4ـ .4ارادة خداوند به انجام هر کاری
فِی الدُّنْیا وَاآلخِرَةِ وَیسْأَلُونَک عَـنِ الْیتَـامَی قُـلْ إِصْـالَحٌ لَّهُـمْ خَیـرٌ وَإِنْ تُخَـالُِْوهُمْ

فَإِخْوَانُکمْ وَاللّهُ یعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ ألعْنَتَکُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکیمٌ :و دربارة
یتیمان از تو میپرسند .بگو :به صال آنان كار كردن بهتر است و اگهر بها آنهان همزیسهتی
كنید ،برادران [دینی] شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار بهازمیشناسهد؛ و اگهر خهدا
میخواست [در این زمینه] شما را به دشواری مهیانهداخت .آری ،خداونهد توانها و حکهیم
است( الیقرة.)888/
در این آیه ،دربارة مگونگی رفتار با یتیمان سخن به میان آمدهاست .اما مرا با دو اسم
«عزیز» و «حکیم» آیه را به پایهان مهی رسهاند؟ در جهواب بایهد گفهت مهون خداونهد اگهر
میخواست ،می توانست شما را به زحمت اندازد و كاری دشوار را به شما سنارد ،امها ایهن
كار را نکرد .در این جمله ،دو نکته نهفتهاست :اول اینکه خداوند به ههر كهاری تواناسهت.
پس ارادة خداوند به انجام هر كهاری شهک و اسهم عزیهز نسهبت بهه آن زمینهه بهه حسهاب
میآید .دوم اینکه آسانگیری خداوند در دستورهای دینی و واگذار نکردن كارهای فوق
طاقت بشر به مردم ،از كارهای حکیمانة او محسهوب مهیشهود .بنهابراین ،آسهانگیهری در
دستورهای دینی ،شک و اسم حکیم نسبت به آن زمینه به حساب میآید.
ه مَا یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَة فَلَا مُمْسِکٌ لَهَا وَمَا یُمْسِکُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْـدِهِ وَهُـوَ

الْعَزِیزُ الْحَکیمُ :هر رحمتی را كه خدا برای مهردم گشهاید ،بازدارنهدهای بهرای آن نیسهت و
آنچه را كه بازدارد ،پس از [بازگرفتن ]،گشایندهای ندارد و اوست همهان شکسهتناپهذیر
سنجیدهكار( الفاطر.)8/
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خل ناپذیر بودن ارادة خداوند مساوی بها قدرتمنهدی و عزیهز بهودن اوسهت .ازایهنرو،
ارادة امور ،شک  ،و عزیز ،زمینة آن است .اینکه مه زمان رحمهت را بگشهاید و مهه زمهان
آن را دریغ كند نیز برخاسته از حکمت و تدبیر اوست.
آیاتی كه از ارادة خداوند سخن میگوید و در عین حال ،به دو اسم «عزیز» و «حکهیم»
ختم میشود ،عبارتند از:

4ـ4ـ .1فرستادن رسول
ه رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُوالً مِّنْهُمْ یتْلُو عَلَیهِمْ آیاتِک وَیعَلِّمُهُمُ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ وَیـزَکیهِمْ

إِنَّک أَنتَ العَزِیزُ الحَکیمُ( الیقرة .)686/در بافت این آیهه ،بهه صهورت دعهایی از خداونهد
درخواست می شود تا برای مردم رسولی بفرستد تا آیاتش را بر آنان تالوت كند و آنان را
تزكیه نماید .ازاینرو ،فرستادن رسولی كه قهرآن را تعلهیم و مهردم را تزكیهه كنهد ،تنهها از

خداوند عزیز و قوی برمی آید .بنهابراین ،فرسهتادن رسهول ،شهک و اسهم عزیهز ،زمینهه بهه
حساب می آید ،اما اینکه مهرا صهفت حکهیم پهس از عزیهز قهرار گرفتهه ،از بهاب عمهوم و
خصوص مطلم است ،از این نظر كه هر فرد عزیزی برای ادارة امهور و توانها بهودن در ههر
كاری حتماً صفت حکیم را دارد ،اما هر فرد حکیمی لزوماً صفت عزیز را ندارد .بنهابراین،
عزیز در ابتدا آمدهاست و زمینه محسوب میشهود و پهس از آن ،حکهیم بهه عنهوان شهک
میآید .در واقع ،ما از دریچة اسم «عزیز» به اسم «حکیم» مهیرسهیم ،بها ایهن اسهتدالل كهه
یک فرد عزیز و نفوذناپذیر در صورتی این صفت خهود را حفه مهیكنهد كهه كارههایش
حکیمانه و با حساب و كتاب باشد .همچنان كهه در بافهت آیهه نیهز ابتهدا از فرسهتاده شهدن
رسول كه تنها از یک فرد عزیز و صاحبمنصب برمیآیهد ،سهخن بهه میهان آمهده ،سهنس
حکمت و تزكیة آنان درخواست شدهاست.
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هه رُّسُالً مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَالَّ یکونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکانَ اللّهُ عَزِیزًا

حَکیمًا :پیامبرانی كه مبشّر و هشداردهنده بودند تا برای مردم ،پس از [فرسهتادن] پیهامبران،
در مقاب خدا [بهانه و] حجّتی نباشد و خدا توانا و حکیم است( النساء.)619/

فرستادن بشارتگر و هشداردهنده از سوی خداوند برای مردم ،بیهانگر دو مسهئله اسهت:
یکی قدرت او را میرساند و اینکه او قادر به انجام منهین كهاری اسهت و دیگهری خاتمهه
دادن به حجت و بهانة مهردم اسهت تها راه فهراری بهرای شهانه خهالی كهردن از دسهتورهای
خداوند نداشته باشند و منین تدبیری از كارهای حکیمانة خداوند تواناست.
ه وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِالَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللّهُ مَنْ یشَاء وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ

وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ( ابراهیم.)4/

فرستادن رسول و برتهری دادن كسهی بهر دیگهری از مصهادیم فهرد عزیهز و تواناسهت.
ازاینرو ،این مسئله ،شک و اسم عزیز ،زمینة آن است و فرستادن رسول به زبهان ههر قهوم،
پرتوی از رفتارهای حکیمانه و باتدبیر خداوند است.

4ـ4ـ .2به تصویر کشیدن جنین در رحم مادر
ه هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکمْ فِی األَرْحَامِ کَی َ یشَاء الَ إِلَــهَ إِالَّ هُـوَ الْعَزِیـزُ الْحَکـیمُ :اوسهت
كسی كه شما را آن گونه كه میخواهد ،در رحمها صورتگری میكند .هیچ معبودی جهز

آن توانای حکیم نیست( آل عمران.)1/

بافت آیه دربارة به تصویر كشیدن یک جنین در رحم است كه از نشانههای عظمهت و
قدرت خداوند به شمار میآید .ازاینرو ،این موضهوع شهک و اسهمی كهه تأكیدكننهده و
زمینة آن باشد ،اسم عزیز است كه بر توانا بودن خداوند بر هر كاری ،از جملهه بهه تصهویر
كشیدن جنین تأكید میكند .اما مگونگی به تصویر كشیدن آن و رعایت تأثیر هر یهک از
عوام وراثتی ،بهداشتی ،غذایی ویا روانی در شهک گیهری صهورت و جسهم افهراد نیهز از
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سنّتهای الهی و در مدار تهدبیر و حکمهت اوسهت (ر.ک؛ قرائتهی )413 :6838 ،كهه ایهن
موضوع را با «كَیفَ یَشَاء» تأكید میكند.

4ـ4ـ .2ایجاد الفت بین قلبهای مؤمنان
ه وَأَلَّ َ بَینَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی األَرْضِ جَمِیعاً مَّا أَلَّفَتْ بَینَ قُلُـوبِهِمْ وَلَــکنَّ اللّـهَ

أَلَّ َ بَینَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ :و میان دلهایشان اُلفت انداخت كه اگر آنچه روی زمین اسهت،
همه را خرج میكردی ،نمیتوانستی میان دلهایشان اُلفت برقرار كنی ،ولی خهدا بهود كهه
میان آنان اُلفت انداخت؛ مراكه او توانای حکیم است( األنفال.)18/

بافت آیه دربارة ایجاد اُلفت بین قلبها ی مؤمنهان اسهت كهه ایهن ایجهاد اُلفهت تنهها از
سوی یک فرد عزیز و توانا صورت میگیرد .بنابراین ،ایجاد اُلفت شک و دو اسم عزیهز و
حکیم زمینههای آن به شمار میروند و حکمت و تهدبیر خداونهد ههم همهان از بهین بهردن
دشمنیها و ایجاد انس و اُلفت است.

4ـ4ـ .3بخشش بهشت
ه رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْن الَّتِی وَعَدتَّهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیـاتِهِمْ

إِنَّک أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ :پروردگارا ،آنان را در باغهای جاوید كه به ایشان وعهده دادهای،
با هر كه از پدران ،همسران و فرزندانشان كه به صال آمدهاند ،داخ كن؛ زیهرا تهو خهود
ارجمند و حکیمی( الغافر.)3/
بافت آیه دربارة وارد كردن مؤمنان به بهشت و باغهای جاویدان اسهت .بنهابراین ،وارد
كردن مؤمنان به بهشت و بخشهیدن آن بهه صهالحان از سهوی معبهود عزیهز و حکهیم بهدین
معناست كه خداوند عزیز در بخشش ،قدرتمند است ،امها ایهن بخشهش از روی حسهاب و
كتاب است و بیدلی و بیتدبیر نیست و بر همین اساس ،بهشت از آنگ كسانی میشود كهه
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دستورهای او را اطاعت كردند و به صراط مستقیم او بودند و بخشش یک میهز بهزرو و
از روی حساب و كتاب ،شک و اسم عزیز و حکیم ،زمینههای آنند.

4ـ4ـ .4مشخص کردن تکلیف زنان بیوه
وَالَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَی الْحَوْلِ غَیرَ إِخْرَاج

فَإِنْ خَرَجْنَ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِـهِنَّ مِـنْ مَّعْـرُوفٍ وَاللّـهُ عَزِیـزٌ حَکِـیمٌ :و
كسانی از شما كه مرگشهان فرامهی رسهد و همسهرانی بهر جهای مهیگذارنهد[ ،بایهد] بهرای
همسران خویش وصیت كنند كه آنان را تا یک سهال بههرهمنهد سهازند و [از خانهة شهوهر]
بیرون نکنند .پس اگر بیرون روند ،در آنچه آنان به طور پسندیده دربارة خود انجام دهنهد،
گناهی بر شما نیست؛ و خداوند توانا و حکیم است( الیقرة.)848/
بافت این آیهه دربهارة وصهیت مهردان نسهبت بهه همسهران خهود پهس از مهرو اسهت.
همچنین ،بافت آیه دربارة دو مسئلة مهم است :یکهی فهوت همسهران و دوم تکلیهف زنهان
بیوه پس از مرو همسرانشها ن كهه بها دو اسهم عزیهز و حکهیم نیهز بهه پایهان رسهیدهاسهت.
خداوند ،عزیز است ،مون مردن هر انسانی به قدرت و امر او صورت میگیهرد .همچنهین،
خداوند متعال حکهیم اسهت ،مهون مشهخص كهردن تکلیهف زنهان بیهوه و آینهدة آنهان از
كارهای حکیمانة او محسوب میشود .بنابراین ،مسئلة مردن ،شک و اسم عزیهز ،زمینهه بهه
حساب می آید؛ همچنان كهه تکلیهف زنهان بیهوه ،شهک و اسهم حکهیم زمینهة آن شهمرده
میشود.

4ـ4ـ .5زنده کردن مردگان
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْ َ تُحْیِـی الْمَوْتَی قَالَ أَوَلَمْ تُـؤْمِن قَـالَ بَلَـی وَلَــکِن
لِّیْْمَئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الَّْیرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی کُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا

ثُمَّ ادْعُهُنَّ یأْتِینَکَ سَعْیاً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ :و [یهاد كهن] آنگهاه كهه ابهراهیم گفهت:
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پروردگههارا ،بههه مههن نشههان ده مگونههه مردگههان را زنههده مههیكنههی؟ فرمههود :مگههر ایمههان
نیاوردهای؟! گفت :مرا ،ولی برای آنکه دلم آرامش یابد .فرمود :پس مهار پرنده برگیر و
آنها را پیش خود ریزریز كن .سنس بر هر كوهی پارهای از آنها را قرار ده .آنگاه آنهها
را فراخههوان .شههتابان بههه سههوی تههو مههیآینههد؛ و بههدان كههه خداونههد توانهها و حکههیم
است(الیقرة.)818/
بافت آیه دربارة اثبات زنده شدن مردگان و نشان دادن آن به حضرت ابراهیم(ع) است.
شکی نیست كه زنده كردن مردگان تنها از خداوند توانا و عزیز برمیآید و اوست كهه بهه
انجام این كار تواناست .ازاینرو ،زنده كهردن مردگهان شهک و اسهم عزیهز نسهبت بهه آن
زمینه به حساب میآید.
اثبات مگونگی زنده شدن مردگان ،آن هم از طریم امور حسی و مادّی كه بهه مجهرد

آن ،قلب حضهرت ابهراهیم(ع) محکهم شهود و آرامهش گیهرد ،تنهها از یهک فهرد حکهیم و
باحکمت برمیآید .ازاینرو ،درخواست ریزریز كهردن مههار پرنهده و گذاشهتن آن روی
كوه و فراخواندن آنها شک و اسم حکیم نسبت به آن ،زمینه شمرده میشود.
وَهُوَ الَّذِی یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیهِ وَلَهُ الْمَثَـلُ الْـأَعْلَی فِـی السَّـمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکیمُ :و اوست آن كس كه آفهرینش را آغهاز مهیكنهد و بهاز آن را
تجدید مینماید و این [كار] بر او آسانتر است و در آسمانها و زمهین نمونهة واال [ی ههر
صفت برتر] از آنگ اوست؛ و اوست شکستناپذیر سنجیدهكار( الروم.)87/

بافت آیه دربارة زنده شدن مردگان است و عم زنده كردن مردگان از صفات معبهود
قدرتمند و تواناست .ازاین رو ،این زنده كردن شک و اسم عزیز زمینهة آن اسهت و الزمهة
قدرت و ربوبیت الهی هم پیدایش معاد است كه برخاسته از تدبیر و زادة حکمت اوست.
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4ـ4ـ .6یاری رساندن و تحقق پیروزی
وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِالَّ بُشْرَی لَکُمْ وَلِتَْْمَئِنَّ قُلُوبُکُم بِهِ وَمَا النَّصْـرُ إِالَّ مِـنْ عِنْـدِ اللّـهِ الْعَزِیـزِ

الْحَکِیمِ :و خدا آن [وعدة پیروزی] را جز مژدهای برای شما قهرار نهداد ،تها [بهدین وسهیله،
شادمان شوید و] دلهای شما بدان آرامش یابد و پیهروزی جهز از جانهب خداونهد توانهای

حکیم نیست( آل عمران.)681/

بافت آیه دربارة وعدة پیرو زی و شادمان شهدن بهه آن وعهده اسهت كهه تنهها بها یهاری
خداوند عزیز و حکیم امکانپذیر است .بنابراین ،محقم شدن هر پیروزی دو شهرط مههم و
اساسههی دارد :یکههی قههدرت و توانههایی ،و دیگههری تصههمیمگیههری بجهها و حکیمانههه اسههت.
ازاینروست كه دو اسم عزیهز و حکهیم ،زمینهه و «محقهم شهدن پیهروزی» ،شهک شهمرده
میشوند؛ منانكه در آیة دَه سورة انفال نیز شاهد منین موضوعی هستیم كهه بهرای محقهم
شدن پیروزی دو شرط عزت و حکمت قائ شدهاست:
وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِالَّ بُشْرَی وَلِتَْْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُکُمْ وَمَا النَّصْرُ إِالَّ مِنْ عِنْدِ اللّـهِ إِنَّ اللّـهَ عَزِیـزٌ

حَکِیمٌ :و این [وعده] را خداوند جز نویدی [برای شما] قرار نهداد و تها آنکهه دلههای شهما
بدان اطمینان یابد و پیروزی جز از نهزد خهدا نیسهت؛ كهه خهدا شکسهتناپهذیر [و] حکهیم

است( األنفال .)68/همچنین ،در آیة  46انفال آمدهاسهت :إِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّـذِینَ

فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُالَءِ دِینُهُمْ وَمَنْ یتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِـیمٌ :آنگهاه كهه
منافقان و كسهانی كهه در دلهایشهان بیمهاری بهود ،مهیگفتنهد :اینهان [مؤمنهان] را دینشهان
فریفتهاست؛ و هر كس بر خدا توك كند[ ،بدانهد كهه] در حقیقهت ،خهدا شکسهتناپهذیر
حکیم است( األنفال .)46/در ایهن آیهه نیهز منافقهان بهه نصهرت و یهاری خداونهد اعتقهاد
نداشتند .ازاینرو ،مؤمنان و متوكالن بهه خداونهد را مسهخره مهیكردنهد و مهیگفتنهد كهه
مؤمنان فریب دینشان را خوردهاند .مگر میشود دستخالی به پیروزی رسید؟ اما خداونهد
در پایان آیه به آنان میگوید برای رسیدن به پیروزی و به دست آوردن یک تکیهگاه مهم
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باید به كسی توك كرد كه عزیز و حکیم باشد .بنابراین ،این دو صفت شرط اساسی برای
نصرت رساندن و فائم آمدن بر دشمنان است.
در آیة  48سورة توبه نیز آمدهاست :إِالَّ تَنْصُرُوهُ فَقَـدْ نَصَـرَهُ اللّـهُ إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِینَ
کَفَرُواْ ثَانِی اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ
عَلَیهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُواْ السُّفْلَی وَکَلِمَةُ اللّهِ هِـیَ الْعُلْیَـا وَاللّـهُ

عَزِیزٌ حَکِیمٌ :اگر او [= پیهامبر] را یهاری نکنیهد ،قطعه ًا خهدا او را یهاری كهرد ،هنگهامی كهه
كافران او را [از مکه] بیرون كردند و او نفرگ دوم از دو تهن بهود ،آنگهاه كهه در غهار [ثهور]
بودند ،وقتی به همراه خود میگفت :اندوه مدار كه خدا با ماست .پس خدا آرامهش خهود
را بر او فروفرستاد و او را با سناهیانی كه آنها را نمیدیدید ،یاری كرد و كلمة كسهانی را
كه كفر ورزیدند ،پَستتر گردانید؛ و كلمة خداست كه برتر است و خهدا شکسهتناپهذیرگ
حکیم است( التوبة.)48/
در این آیه نیز از یاری رساندن خداوند سخن بهه میهان آمهدهاسهت و دقیقهاً دو صهفت
عزیز و حکیم را در پایان آیه آورده كه نشان میدهد یاری رساندن و فائم آمدن دو شرط
اساسی الزم دارد كه آن دو ،عزت و حکمت است.
ه وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِن شُـبِّهَ
لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِی شَکٍ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینًا *

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَیهِ وَکَانَ اللّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا :و گفتة ایشان كه ما مسیج ،عیسیبن مریم ،پیهامبر
خدا را كشتیم ،و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند ،لیکن امر بر آنان مشتبه
شد و كسانی كه دربارة او اختالف كردند ،قطعاً دربهارة آن دمهار شهک شهدهانهد و ههیچ
علمی بدان ندارند ،جز آنکه از گمان پیروی میكنند و یقیناً او را نکشتند ،بلکهه خهدا او را
به سوی خود باال برد؛ و خدا توانا و حکیم است( النساء697/ه.)693
خداوند در این آیه از كشته نشدن حضرت عیسی(ع) و مشتبه شدن امهر بهر دشهمنان آن
حضرت خبر می دهد .شکست دشمنان و خنثی كردن توطئة آنان از كارهای خداوند عزیز
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و تواناست .ازاینرو ،خنثی شدن توطئه ،شک  ،و اسم عزیز ،زمینة آن محسهوب مهیشهود.
به معراج بردن حضرت عیسی(ع) و نجات او از دست دشهمنان نیهز از كارههای حکیمانهه و

باتدبیر اوست.
جدول زیر آیاتی را كهه بهه دو اسهم «عزیهز حکهیم» خهتم مهیشهوند ،نشهان مهیدههد؛
همچنانكه موضوعات مطر شده در بافت ایهن آیهات و تعهداد تکهرار آنهها را نیهز ذكهر
مینماید:
موضوع

سوره /آیه
الجاثّة ،87/الحدید ،6/الحشر6/ه،84

تکرار

 .9مالکیت آسمان و زمین

الصف ،6/الجمعة ،6/التغابن 63/و

 3بار

الفتج.7/
النم  ،6/العنکبوت81/ه،48
السبأ ،87/آل عمران63/ه،18
 .9ربوبیت

األنفال ،17/المائدة ،663/لقمان،87/

 69بار

الزمر ،6/التوبة ،76/الجاثّة،8/
األحقاف ،8/لقمان 6/و الشوری.8/
 .5ترساندن و هشدار دادن

الیقرة886/ه ،883النساء 91/و
المائدة.83/

 4بار

الیقرة 888/و فاطر.8/

 8بار

الیقرة ،686/النساء 619/و ابراهیم.4/

 8بار

ب .به تصویر كشیدن جنین در رحم مادر

آل عمران.1/

 6بار

ج .ایجاد اُلفت بین قلبهای مؤمنان

األنفال.18/

 6بار

د .بخشش بهشت

غافر.3/

 6بار

هـ  .مشخص كردن تکلیف زنان بیوه

الیقرة.848/

 6بار

 .4ارادۀ خداوند به انجام هر کاری
ال  .فرستادن رسول
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 8بار

آل عمران ،681/األنفال68/ه،46
ز .یاری رساندن و تحقیم پیروزی

التوبة ،48/النساء ،693/الفتج 66/و

 7بار

الجمعة.8/

نتیجهگیری
پس از بررسی ترتیب دو اسم «عزیز» و «حکیم» در تمام آیات و بررسی فعالیت شهک
و زمینه ،نتایج زیر به دست آمد:
ه شکی نیست در آیاتی كه به مند اسم خداوند ختم مهیشهود ،ارتبهاط تنگهاتنگی بهین
بافت آیه و این اسامی وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،پایان آیات در واقع ،كلمهات كلیهدی
و اساسی مضمون یک آیه را تشکی میدهند.
ه طبم نظریة شناختی شک و زمینه ،اسامی خداوند در پایهان آیهات ،زمینهه و مضهمون
آیات شک محسوب می شود و سبقت یک اسم بر اسهم دیگهر عهالوه بهر اهمیهت آن ،بهه
علت زمینه بودن اسم اول و شک بودن اسم دوم است .در واقع ،از دریچة اسهم اول اسهت
كه به اسم دوم میرسیم.
آیاتی كه به اسم عزیز و حکیم خاتمه یافته ،بافت آنها دربارة مهار موضوع اساسهی و
مهم است6 :ه مالکیت آسمانها و زمین8 ،ه ربوبیت8 ،ه ترساندن و هشدار دادن و 4هه ارادة
خداوند به انجام هر كاری .ازاینرو ،میتوان بهراحتی دریافت كه تمام این مهار موضهوع
در ارتباط دقیم با اسم «عزیز» هستند ،با این توضیج كه فردی میتواند مالکیت همة جههان
را به دست گیرد كه عزیز و قدرتمند باشد و اوست كه معبود همهة جهانیهان اسهت و قهادر
به انجام هر كاری است و اگر كسی بخواههد از دسهتورهای او سهرپیچی كنهد و از صهراط
مستقیم او فاصله گیرد ،با ذكر اسم «عزیز» به او یادآور میشود و هشدار میدهد تا بترسهد
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و به خود آید .اما برای معرفهی بیشهتر ایهن معبهود عزیهز و قدرتمنهد ،اسهم «حکهیم» را نیهز
می آورد تا بگوید كهه عهزت و قهدرت او همهراه بها حکمهت و تهدبیر اسهت و نسهنجیده و
بیحکمت كاری انجام نمیدهد.

منابع و مآخذ
قرآن کریم.
افراشی ،آزیتا .)6869( .مبانی معناشناسی شناختی .چ  .6تهران :پژوهشگاه علهوم انسهانی و
مطالعات فرهنگی.
حسینی ،جواد .)6866( .تناسب اسماء حسنای الهی با محتوای آیات سورۀ نساء .پایاننامهة
كارشناسی ارشد .قم :دانشگاه قم :دانشکدة الهیات.
راسخ مهند ،محمد .)6868( .درآمدی بر زبانشناسی شناختی .تهران :سمت.
رمضانی گیالنی ،رضا .)6838( .درآمدی بر اسماء الهی از دیدگاه قـرآن و عرفـان .قهم:
صحیفة معرفت.
روشن ،بلقیس و لیال اردبیلی .)6869( .مقدمهای بر معناشناسی شناختی .چ  .8تهران :علم.
سبحانی ،جعفر« .)6833( .اسماء و صفات خدا در قرآن» .مکتب اسالم .س .71ش .8
شجاعی ،محمد .)6861( .أسماء الحسنی .چ .1تهران :سروش.
شنکایی ،مرضیه .)6833( .بررسی تْبیقی اسماء الهی .تهران :سروش.
عثیمین ،محمدبن صالج( .بیتا) .اسماء و صفات خداوند متعال .ترجمة عبداهلل عبداللهی.
علی خواجه ،شعیب .)6869( .تناسب اسماء و صفات الهی با بافـت و سـیاق آیـات قـرآن

کریم :مْالعة موردی سورۀ احزاب .رسالة دكتری .مشهد :دانشهگاه فردوسهی مشههد،
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
قائمینیا ،علیرضا .)6868( .معناشناسی شناختی قـرآن .چ  .6تههران :انتشهارات پژوهشهگاه
فرهنگ و اندیشة اسالمی.

قانعی ،علی .)6831( .تناسب آیات .قم :مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
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قرائتی ،محسن .)6838( .تفسیر نور .چ  .66تهران :مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.
محقم ،محمدباقر( .بیتها) .اسـماء و صـفات الهـی در قـرآن .ج  6و  .8تههران :انتشهارات
اسالمی.
محمدی ،حسنعلی .)6838( .اسماء و صفات الهی در قرآن .قم :انتشارات متون دینی.
ممیپور ،فهیمه .)6868( .تناسب محتوایی درونی هر آیه با تأکید بر بخ های پایانی آن

در سورۀ مائده .پایاننامة كارشناسی ارشد .تبریهز :دانشهگاه شههید مهدنی آذربایجهان،
دانشکدة الهیات.
یوسفی ،مریم( .بیتا) .تجلی اسماء و صفات و افعال الهی در سورههای قـرآن .پایهاننامهة
كارشناسی ارشد .قم :دانشکدة علوم قرآنی.

