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 چکیده
گردد. نحويان با قبول اين قاعده، آن هم افزون می معناای افزوده شود، به دنبال آن هرگاه حرفی به واژه

و برخی حروف مانند نون تأکید ثقیله به کار  ، اسم اشارههای مزيد، صیغۀ مبالغهرا بیشتر در باب فعل
 «رحمن»میان دو واژۀ  فرقاند، بحث اند. يکی از مواردی که آنها براساس اين قاعده به آن پرداختهگرفته

اند دو واژۀ رحمن و رحیم را با توجه به چارچوب و دامنۀ است. نويسندگان مقاله، کوشیده «رحیم»و 

ای از اين قاعده بیان بررسی کنند. در اين مقاله ابتدا پیشینه «»قاعدۀ 

میان  هایفرقسی قرار گرفته است تا براساس آن از لحاظ صرفی مورد برر رحیمشده، سپس رحمن و 

عالن در ابتدا شود که صیغۀ فَها از آنجا ناشی میدر ديدگاه اختالفدو واژه، بهتر تعیین شود. در واقع 
مشبهه وضع شده است و در ادامه، گروهی، در بیان تفاوت دو واژۀ رحمن نسبت به رحیم،  فتبرای ص

از  «عالنفَ»تا بحث تغییر کارکرد صیغۀ  هو همین مسئله موجب شد اندکردهبودن آن را بیان مبالغه

چالش رحمن هم مزيد بر علت شد تا  بحث دخیل بودن واژۀ مشبهه به صیغۀ مبالغه مطرح شود.صفت 

 بیشتر شود. دو واژۀ رحمن و رحیم فرقدر مورد 
 

 رحیم. ،رحمن ،عالنفَ ،المعنی ةزياد ،المبنى ةزياد کلیدی: هایواژه
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 مقدمه .5

، بخش اعظمی از مطالعات نحوی و بالغی را به خود مباحث مربوط به لفظ و معنا

اند و در واقع هرجا بحثی از لفظ هاختصاص داده است. اين دو مبحث، دو روی يک سکّ

. اين ارتباط تنگاتنگ میان لفظ و برعکسهم نمايان است و  اشد، ردپای معناشده ب

شکل بگیرد.  معنانوع ارتباط میان لفظ و  بارۀمتفاوتی درهای ديدگاه ه، موجب شدمعنا

نقش هردو را به يک میزان به  گروهیرا اصل تلقی کرده و برخی لفظ را.  معنا بعضی

ها بر همۀ اين ديدگاه. انددر نظر گرفتهرا نسبی  اصالتهم اين  ایدستهحساب آورده و 

های نقطۀ اشتراک همۀ ديدگاه ،مسئلهو اين شکل گرفته  معناقابل میان لفظ و پايۀ ت

قابل مطرح شده پیرو اين تهم  «ىزیادة المعن ىتدلّ عل ىالمبنزیادة »قبلی است. قاعدۀ 

بررسی تفاوت دو واژۀ رحمن و رحیم از جملۀ مسائلی است که زيرمجموعۀ اين  است.

-به بیان تفاوت به اين قاعدهمفسران با توجه نحويان و بسیاری از  گیرد. قاعده قرار می

مسئله در بررسی رحمن  سهاند. رحیم پرداخته به رحمن نسبتبودن تر و بلیغ هاهای آن

دو واژۀ رحمن و رحیم تفاوت بیان از چه زمانی اين قاعده در  -1و رحیم اهمیت دارد: 

در نوع نگاه نحويان و چه نقشی  «فعیل» و «عالنفَ»صیغۀ  -3استفاده شده است؟ 

تواند رحمن و رحیم میدو واژۀ بیان تفاوت  -1ن در بیان تفاوت آن داشته است؟ مفسرا

  جزء اين قاعده باشد يا خیر؟

 -1: بیان کرد ۀ اين پژوهشتوان به عنوان پیشینرا می نامهو يک پايان مقاله سه

«

. در دانشگاه موصل 3331در سال  نوشتۀ  ،«

و  «سین» کوشد میو  کردهوارد نقدهايی محل بحث نويسنده در اين مقاله بر قاعدۀ 

 ،«» -3 .دهدرا براساس اين قاعده شرح  «سوف»

در آغاز به اين مقاله  در دانشگاه نجاح فلسطین. 3332در سال   ۀنوشت

ی موجود های روايو سپس تفاوت پرداخته يا غیرمشتق بودن رحمن بودن مشتق بحث

»قاعدۀ   -1. کندمیمیان رحمن و رحیم را بیان 

ملک سعود. اين مقاله در سال ، نوشتۀ ناصر بن محمد المنیع در دانشگاه «

بحث اصلی اين مقاله، بررسی اين م در مجلۀ دانشکدۀ تربیت چاپ شده است. 3313

مواردی را به عنوان مثال از قرآن  ،قاعده به عنوان يک اصل تفسیری است و در پايان

»نامۀ پايان -2 ذکر کرده است.
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که در  1111در دانشگاه آمريکايی بیروت در سال  عباس أحمد هوّاش نوشتۀ «

مورد اين قاعده در کلمه و جمله بحث کرده و سخنی از رحمن و رحیم به میان نیاورده 

تفاوت  تا کوشد می حاضر لۀمقاگونه است که اين پیشینۀ بحثبا  مقالۀ ماتفاوت  است.

با بررسی کتب لغت و  و کردهعده تفسیر را براساس اين قا دو واژۀ رحمن و رحیممیان 

به ويژه پايان  ؛ در حالی که تأکید پیشینۀ مذکورر، حدود آن را تعیین کندبه ويژه تفاسی

 است.، بر کاربرد اين قاعده در جمله نامه
 

 ىالمعن ةزیاد ىتدل عل ىالمبن ةزیاد ۀتاریخچۀ قاعد .2

ای برای معنايی وضع شده است و در صورتی که بنا به داليلی حرفی به هر کلمه شکبی

های اين بحث را رگه نخستینظاهرا  .هم تغییر کند معنابايد  القاعدهعلیآن اضافه شود، 

 با در نظر گرفتن خلیل بن احمديافت.  الکتاب سیبويهو العین خلیل  الیتوان در البهمی

رعايت شده  تناسباين کند که درآنها ، مواردی را بیان میمعناتناسب میان لفظ و 

از صوت و لفظ است. خلیل بر اين باور است منظور از اين تناسب، هماهنگی میان . است

شود، اين مسئله بیانگر نوعی تکرار در آنجايی که مقطع صوتی در نوشتار صیغه تکرار می

در صوت وجود نداشته باشد، فعل به صورت صیغۀ ثالثی ذکر صوت است، ولی اگر تکرار 

شود. در اين صورت تکراری در صوت وجود ندارد و فعل، بیانگر کشش در صوت می

صدا  ،افسار) «» ؛درک کرد بهتر توان اين مسئله راهايی میاست. با بیان مثال

غارغار کالغ . (بانگ کردعقاب ) «»و  (ملخ به صدا در آمد) «»و ( داد

؛ چه اگر تکراری در صدای کالغ وجود رودمیتکرار صوت به شمار ای برای هم نمونه

گونه است، در کرد. سه مثال ذکر شده هم اينمیننداشت، لفظ هم به تبع آن تغییر 

نیست، در نتیجه مقطع دارد و خبری از تکرار ر و ملخ نوعی کشش وجود صدای افسا

صوتی در لفظ هم تکرار نشده است. ولی در صدای عقاب، اين تکرار شنیده شده و به 

به  العینخلیل در مقدمۀ البته  همین دلیل فعل آن به صورت مضاعف ذکر شده است.

اين های موجود در لغت نمونهکه در همۀ  شودو يادآور می کردهغالبیت اين قاعده اشاره 

رعايت  تناسب در آن معنامیان لفظ و هست که هم  مواردیدق نیست و صامسئله 

های ابن اين قاعده با ديدگاه در ادامه .(2/12 :تابیسیبويه،  و 7/42 و 1/55 :تابی)نشده است 

 :1153) داندمی معناست و لفظ را خادم معنااز هواداران  وی رسد.به اوج خود میجنّی 

دهد در همۀ های ابن جنی نشان میمطرح شده از سوی خلیل و ديدگاه بحث .(1/333

رخ دهد،  معنابه عنوان اصل در نظر گرفته شده است و هر تغییری در  معنااين موارد، 
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و اگر حرفی به لفظ اضافه معانیند های الفاظ نشانهکند. لفظ هم به تبع آن تغییر می

، «نَوشَاخشَ و نَشُخَ»هايی همچون مثال شود، واجب است که معنا هم افزايش يابد.

 بر اين قاعده داللت دارند. هم «نَودَو اغدَ نَدُغَ»و  «قَولَخَلُقَ و اخلَ» ،«ىولَا و احلَلَحَ»

از کند.میداللت  یبر سرسبزی بیشتردومی  که «اعشَوشَبَ»و  «المکانُ بَعشَأ»چنین 

و  «قَتَلَ و قَتَّلَ»عیف عین در باب تفعیل است. مانند های ديگر اين قاعده، تضنمونه

توان ابن جنی را صاحب اين قاعده می .(351-1/352 :1153ن جنی، اب)ر.ک  «کَسَرَ و کَسَّرَ»

رسد آغاز اين قاعده به نظر می است. کردهآن را بیان  زوايایدانست؛ چرا که بسیاری از 

ها میان واژگان، آن را به کار بردند، که برای بیان برخی تفاوت از سوی نحويان بوده است

های خود ولی در ادامه، مفسران آن را گسترش دادند و اين قاعده تقريباً از چارچوب

 فاصله گرفت. 
 

 نحویان پیشینهای دیدگاه .9

 اند که برای نمونه میبیان کردهدر ابواب مختلفی را محل بحث  قاعدۀ نحويان پیشین

فعل مجرد و  اسم اشاره، نون تأکید ثقیله و خفیفه، مباحث برخی از آنها همچونبه توان 

 کرد.مبالغه اشاره صیغۀ مزيد و 
 

 نون تأکید خفیفه و ثقیله .9-5

در آن  معنااز آنجايی که نون ثقیله يک حرف بیش از نون خفیفه دارد، بحث زيادت  

 نون تأکید خفیفه و ثقیلهگويد: میدر اين باره سیبويه به نقل از خلیل  مطرح شده است.

، به اين صورت که نون خفیفه برای تأکید آيدمیبرای تأکید جمله  همانند ضمیر فصل،

هم به تبعیت از  دمبرّ .(1/531 :تابی) 1بیان تأکید بیشتر است برایجمله و نون ثقیله 

تأکید  نسبت به نون خفیفه نون خفیفه بیانگر تأکید است و نون ثقیله گويد:خلیل می

بار خلیل به تفاوت معنايی میان دو رسد نخستینبه نظر می .(1/13 :1112) 3بیشتری دارد

-های وی، اين مسئله را در کتابنحويان بنابر ديدگاه سايرکند و نون تأکید اشاره می

 کنند.هايشان مطرح می
 

  فعل مجرد و مزید .9-2

گیرد. اين با افزودن حروفی به ريشه، ساختار جديدی شکل می های اشتقاقیدر زبان

 قاعدۀ محل بحثمسئله در ساختارهايی که تنها در يک حرف تفاوت دارند، بیشتر در 

تفاوت معنايی فعل دربارۀ  سیبويهای از اين ساختارهاست. باب تفعیل، نمونهنمود دارد. 
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»گويد: می مجرد و مزيد

 یابن جنّ .(2/52، تابی) «

داند. زند و اين مسئله را نتیجۀ تضعیف عین میرا مثال می« کَسّرَ»و « قَطّع»هم 

(1153 :1/355.) 
 

 مبالغه .9-9

که نسبت به غافر علّام غفّار و برای نمونه منظور از صیغۀ مبالغه، مبالغۀ اسم فاعل است. 

ک )ر 1شودهای ديگر هم مطرح میالبته مبالغه به صورتدارای مبالغه است. و عالم 

 کلیت نداشتن ،ارد استبر اين قسمت و يکی از نقدهايی که .(135 -132: 1175 الرمانی،

به دلیل اين فعّال را  بتوانیم اگر؛ چرا که است های مبالغهصیغهدربارۀ  محل بحثقاعدۀ 

های دارای مبالغه بدانیم، با صیغه يک حرف بیشتر دارد، که فاعلصیغۀ  به نسبتکه 

لحاظ برای نمونه غفور و غافر از  ؟توان کردمیعیل چه عول و فَديگر مبالغه همچون فَ

، در حالی که غافر چنین حروف با هم برابرند، ولی غفور بر مبالغه داللت داردتعداد 

 قاعدۀ قواعد ديگری همچون، حل مسئلهبرای نحويان . و معنای مبالغه ندارد نیست

انتقال اسمی از  عبارت است از عدول يا عدل در نظر نحويان،. اندرا مطرح کرده «عدول»

)مانند قلب  برای، به شرط اين که اين انتقال اصلی آنه لفظ ديگر با حفظ معنای لفظی ب

)مانند کوثر که واو در آن ، الحاق (ذخِفَمخفف از  ذخْفَمانند )، تخفیف است( سَئِکه مقلوب از يَ سَيِأَ

نباشد. اين  )مانند نُهَیر تصغیر نهر(و افادۀ معنا  شدن به وزن جعفر اضافه شده است(برای ملحق 

توان گفت عدول، يک نوع آشنايی و بالغت بسیار رايج است و می مسئله در صرف و نحو

شود. خودِ بحث مجاز در نگاه کلی، عدول زدايی است که موجب بالغت بیشتر جمله می

دهد هرچند ابن جنی عدول را ذيل اين قاعده قرار میاست؛ عدول از حقیقت به مجاز. 

باشد که زير  آنتر از گسترده «عدول»رسد قاعدۀ ولی به نظر می ،(1/357 :1153)

 مجموعۀ اين قاعده قرار بگیرد. 

کند که برای بیان قاعدۀ عدول که در متن مقاله ذکر شد، به اين مسئله اشاره می

الرمانی،  و 51 :3337ابن فارس، )شود مدح و ذم، از صیغۀ فعیل استفاده میصفت به صورت 

صیغۀ ديگری برای بیان اين امر استفاده حال اگر به جای اين صیغه، از  .(132 :1175

ای به صیغۀ ديگری رخ داده است که اين مسئله بیانگر کرديم، در واقع عدول از صیغه

 بالغت بیشتر است.
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 اسم اشاره .9-1

همین شوند و ذا، ذاک و ذلک به ترتیب برای اسم اشارۀ نزديک، متوسط و دور بیان می 

در واقع برای را در ذهن برخی از نحويان زده است.  معناتغییر در مبنا، جرقۀ افزايش 

مبرّد  ..شود هماهنگ معناافزايش يافته تا با  معنای نزديکی، متوسط و دوری، مبنابیان 

برای  «ها» وشود بیان می «هذا»با  ،گويد: اسم اشارۀ نزديک برای مذکردر المقتضب می

 :1112) شوداستفاده می« ذلک»و « ذاک»، ولی برای اسم اشارۀ دور از تنبیه است

2/377-374). 
 

 چارچوب قاعده .1

با در نظر توان چارچوب اين قاعده را براساس قواعدی که در بخش پیشین بیان شد، می

و  «نَشُخَ»يک جنس بودن. مانند  -1 خالصه نمود: چنینگرفتن رحمن و رحیم 

ای به صیغۀ انتقال از صیغه -3 .نداکه هر دو فعل ماضی «طّعَقَ»و  «عَطَقَ»، «نَشَواخشَ»

ها، با توجه به مثال -1 اند.که از مجرد به مزيد منتقل شده دو مثال قبلهمانند  ؛ديگر

رسد ظر میبه ن از حرف است. ، بیشتراز اسم و در اسم بیشتر احتمال وقوع آن در فعل،

تر گسترده اين قاعدهپرداختن به گیريم، دامنۀ فاصله می هجری هرچه از قرن چهارم

تعیین همچون ابن اثیر و ابن هشام مواردی را در  دانشمندانیکه  ایگونهبه  شود،می

ای در صورتی که کلمه گويد:می المثل السائردر  ابن اثیراند. اين قاعده بیان کردهحدود 

دارای حرف  نسبت به وزن قبلی به وزن ديگری کهباشد و  يکی از اوزان صرفیبر 

از در واقع شود، بايد بر معنايی بیش از معنای نخست داللت کند.  منتقلبیشتری است، 

اگر حرفی به لفظ اضافه شود، طبیعتا معنا هم براساس ، آنجايی که الفاظ بیانگر معانیند

توان به برای نمونه می شود. آن بايد بیشتر شود و اين مورد برای مبالغه استفاده می

 ،اشاره کرد که با توجه به تکرار عین الفعل و اضافه شدن واو «نَوشَاخشَ»و  «نَشُخَ»

»گونه که ابن اثیر در ابتدای بحث همان .(3/55 :1115)معنای آن بیشتر شده است 

هايی ی است و مثالکند، صاحب اصلی اين ديدگاه ابن جنّمطرح می «

آنچه که در آرای ابن اثیر مهم  .)همان( است که ابن اثیر بیان کرده، برگرفته از ابن جنی

و  مند کردن اين مسئله داشته استرسد اين است که وی سعی در قاعدهبه نظر می

و آن را در  گذاشتهبرخی از نحويان در تطبیق اين قاعده پا را فراتر  که دهدنشان می

متذکر  دو اصل را قاعدهوی برای اين  اند.های نامربوط به اين قاعده استفاده کردهحوزه

هايی منطبق است که فعل بوده يا همانند اسم فاعل اين قاعده بیشتر بر واژه -1 شود:می
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 که مشروط بر آن استانتقال از فعل مجرد به مزيد  -3 شبه فعل باشد. ،مفعولاسم و 

)همان،  لَتََّو قَ لَتَقَمانند  برای فعل مزيد، فعل مجرد از همان ريشه وجود داشته باشد،

 بحث تصغیر را مثال نقضی برای اين قاعده به شمار می ،برخی از نحويان .(57:3-51

ای را ابن اثیر چنین مسئله شود.، ولی معنا کم میزياد نامب ،که در اسم تصغیرآورند؛ چرا

قاعده قرار  تواند در چهارچوب اينيک اسم تنها در صورتی می»در نگاه وی، پذيرد. نمی

 را بیان نمی ابن جنی معنای فعلی .(3/57 :1115) «داشته باشد بگیرد که معنای فعلی

با تکثیر لفظ هماهنگ  (قلّت) داند و اين مسئلهرا قلّت می «ی»معنای حرف کند، بلکه 

ابن جنی بحث زيادت معنا را بیشتر در باب مدح در نظر ظاهرا  .(1/123 :1153)نیست 

، ذيل اين قاعده بودهداشته و به همین دلیل يکی از معانی اسم تصغیر را که بیان ذم 

 هم در ذم.و قرار نداده است. در صورتی که بحث افزايش معنا، هم در مدح مطرح است 

که تقريبا از قرن پنجم به بعد هايی است دهندۀ خروج از نُرمنشان ،ابن اثیر هایکوشش

سین و است.  ابن هشاماند، نقد کرده را که اين قاعده دانشمندانیاز ديگر  بیشتر شد.

 «س»را دارای معنای بیشتری نسبت به « سوف»دارند و آن گروهی که  معناسوف يک 

اند و اين داشته ىالمعن ةکثر ىالحروف تدل عل ةزيادنظری به قاعدۀ  دانند، ظاهراًمی

 ای میاين قاعده نیست و به گونه کلیتوی قائل به  (145: 1145) 2ندارد. کلیتقاعده 

باشد،  از معنای فعلیخالی  ،ابن اثیر باشد: در صورتی که اسم اولتواند همان اصل 

برای  ابن اثیر در قرن هفتم هجری رسدبه نظر می گیرد.زيرمجموعۀ اين قاعده قرار نمی

و ابن هشام هم در  بیان کرده استمند به صورت نظام را  نقد اين قاعده نخستین بار

توجه به  ن قاعده بدوناي بیانگر گسترشدارد. اين مسئله  به آن ایقرن هشتم اشاره

ايدئولوژيکی به صورت عام و تفاوت میان بحث  دارد. ی است که با آن مطابقتموارد

اينک به که  تأثیرگذار در اين مبحث استاز موارد ، به صورت خاص «رحمن و رحیم»

 شود.آن پرداخته می
 

 رحمان و رحیم .1

رسد که آيا اين رحمن و رحیم می بررسینوبت به ،  محل بحثقاعدۀ بندی پس از دسته

بررسی کتب صرف و نحو  ۀ اين قاعده قرار بگیرند يا خیر؟توانند زيرمجموعدو واژه می

تا: بیسیبويه، ر.ک )مبالغه است  های صیغۀاز وزن يکی «فعیل»دهد که وزن نشان می

چالش زيادی از لحاظ صرفی  «فعیل»در مورد صیغۀ  .(233 :1142ابن هشام،  و 1/113

و هم در صیغۀ مبالغه و  کاربرد دارد وجود ندارد؛ چرا که اين صیغه هم در صفت مشبهه
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در صورتی که فعل آن الزم باشد، فعیل، صفت مشبهه خواهد بود و اگر فعل آن متعدی 

است.  انلَعْفَ. چالش، بیشتر بر سر رحمن و وزن کندمی داللت باشد، بر صیغۀ مبالغه

 کنیم:دسته تقسیم می دو بههای مربوط به فعالن را ، ديدگاهبررسی اين مسئلهبرای 
 

فعالن در بیشتر کتب صرف و نحو  :عالن را صفت مشبهه می دانندگروهی که فَ .5

آيند بر اين وزن می نیزعلم  هایاسمشده است. البته برخی  بیاندر باب صفت مشبهه 

 معنای اين صیغه را برای بیان گرسنگی و تشنگی ويهبسی .(351و  2/31: تابی)ر.ک سیبويه، 

مرتبط  معناهم که مستقیما به اين  را های ديگرواژه داند ومی پُربودن چنینهم و

 دروندر که  داندمیحالتی  را «غضبان» واژۀ مثالً؛ دهدنیست، زيرمجموعۀ آن قرار می

-31: 2، تابی) دهدمیقرار  معنااين  زيرمجموعۀو  استشبیه تشنگی  دهد وانسان رخ می

 معناهم معنای گرسنگی و تشنگی و آنچه را نزديک به اين دو  (ق 375) ابن قتیبه .(32

داللت بر صفاتی همچنین فعالن  .(255، 1151)گیرد است، برای اين صیغه در نظر می

مانند  ؛کنندمی را بیان دارد که حالتی

فعالن گفته شده است، بیان بنابراين مجموع صفاتی که دربارۀ  ؛(211: 3333، )

 گرسنگی و تشنگی، امتال و پُربودن و بیان حالت عارضی هستند.
بخش گونه که در همان :آورندبه شمار میرا صیغۀ مبالغه  عالنفَ ای کهدسته .2

-جمعصفت مشبهه است.  ،بیان شد، فعالن در نگاه نحويانی همچون سیبويه پیشین

داشتن دهد که گرسنگی، تشنگی، پُربودن و بندی سخن نحويان و لغويان نشان می

دهند. گروهی ديگر از نحويان و معانی اين صیغه را تشکیل می و ناپايدار، حالتی عارضی

که به اين مسئله  دانشمندیظاهرا نخستین  دانند.عالن را صیغۀ مبالغه میلغويان، فَ

که در توصیف آنها مبالغه  داندهايی میاست. وی فعالن را از صیغه زجّاجکند، اشاره می

 در زمرۀ را «فعالن» در جای ديگری او .(31 :1171همان،  و 1/21 :1144) 5شده است

که اثبات کند زجاج برای اين .(2/71همان،  و 5/153 :1144) 5دهدقرار میهای مبالغه صیغه

کند و استفاده می «غضبان»، از مثال رودمیبکار رحمن نامی است که تنها برای خداوند 

خود  اوجبه است که عصبانیت او  شخصیگونه که غضبان به معنای همان گويد:می

گرفته است و  فرااست که رحمتش همه چیز را  کسیرسیده است، رحمن هم به معنای 

ست که زجاج ا ظاهر امر اين .(1/21 :1144)جز اهلل نیست  موجودیاين نام شايستۀ 

صیغۀ از معنای  بخشیبه همین دلیل  ذکر کند،برای رحمن توضیحی  است کوشیده

در شود، به کل صیغه تعمیم داده است. را که به نوعی به مبالغه مربوط می «فعالن»
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برای توضیح  ویواقع بنابر ديدگاه گروه اول، يکی از معانی صیغۀ فعالن، پُر بودن است. 

 ،رحیم به نسبت تر بودن رحمنبلیغ ،ترتفاوت میان رحمن و رحیم و به عبارتی دقیق

رساند، برای رحمن و صیغۀ فعالن در معنای پربودن را که به نوعی نهايت يک چیز را می

 شمارعالن را در زمرۀ صیغۀ مبالغه به فَ ،بسیاری از نحويان هم به تبع وی گیرد.نظر می

تر بودن آن هايی از جنس غضبان، همانند عطشان را برای توضیح بلیغاند و مثالآورده

های مبالغه به شمار در ابتدا جزء صیغهاين صیغه  در حالی است کهاين  اند.ذکر کرده

کما  اند؛ای را بیان نکردهچنین مسئله ،همچون سیبويه نحويان پیشینرفته است و نمی

کند که فعالن جزء صیغه را که بر مبالغه داللت دارند، ذکر میابن خالويه دوازده اينکه 

داند که معنای مبالغه ای میفعالن را صیغه نحّاس .(3/321 :1145، ) نیست هاآن

اولین کسی است که در بحث رحمن و ( ق151) ظاهراً .(1/55 :1144)دارد 

دورۀ وی حتی زجاج که هم (2/111 :1145الرفّاء، ) رحیم اين قاعده را متذکر شده است.

 ةزيادلاللفظ  ةزياد و بیان تفاوت آن با واژۀ قادر، بوده، تنها در توضیح کلمۀ مقتدر

کند. اگر اين قاعده در مسئلۀ رحمن و رحیم يک نگاه شامل بود، را بیان می ىالمعن

اهلل الحسنی است، اين قاعده که موضوع کتابش تفسیر أسماء زجاج با توجه به اين حتماً

های مفسران در باب دو واژۀ رحمن و رحیم، با بیان ديدگاه بخشدر اين کرد. را بیان می

در  ىالمعن ةزياد ىتدل عل ىالمبن ةزيادتأثیر نگاه ايدئولوژيک در رشد و گسترش قاعدۀ 

حال با توجه به اين دو دسته، سه ديدگاه در باب  شود. تفسیر اين دو واژه مطرح می

 بیان تفاوت میان دو واژۀ رحمن و رحیم مطرح است:
گفته زجّاجی، رمّانی، ابن فارس، ابوهالل و طبری و برخی ديگر که بر اين باورند  -1

دانشمندانی مانند  -3 هرچه صفت، عدول بیشتری داشته باشد، بالغت آن بیشتر است.

 اند.در نظر گرفتن معنای امتالء مبالغۀ رحمن نسبت به رحیم را بیان کردهزجّاج که با 

عالن را جزء صیغۀ مبالغه در نظر فَ ،زجّاج و به تبع آن بسیاری از نحويان پس از وی

هر چند فعالن صفت  -تواند دو دلیل عمده داشته باشد: الفاند. اين نگاه میگرفته

، آن را به صیغۀ بودن که در اين صفت وجود داردمشبهه است، ولی معنای امتالء و پر 

ا در زمرۀ صیغۀ کند. ظاهرا به همین دلیل است که بسیاری آن رمبالغه نزديک می

خداوند است، نحويان و  صفاتاز آنجايی که رحمن و رحیم از  -ب اند.مبالغه تلقی کرده

اند، ها، ترجیح دادهمفسران برای توضیح معنای اين دو واژه و تفاوت قائل شدن میان آن

فعالن را جزء صیغۀ مبالغه به حساب آورند. در حالی که بنا بر قواعد، فعالن صفت 
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اند، ولی شد: رحمان و رحیم هر دو صفت مشبهههه است. بهتر اين بود که بیان میمشب

دانشمندانی  -1 تر از رحیم است.ی پر بودن در آن وجود دارد، بلیغرحمن، چون معنا

»غب اصفهانی و زمخشری که تفاوت دو واژه را براساس قاعدۀ همچون را

گونه که بیان شد، ابتدا السری الرفاء در قرن کنند. همانتفسیر می «

گفتۀ راغب  بهکند و ظاهرا چهارم اين قاعده را در بررسی رحمن و رحیم مطرح می

در اواخر قرن پنجم، نگاه به اين دو واژه براساس اين قاعده در  ،اصفهانی در تفسیر خود

دهد هرگاه های نحويان و مفسران نشان میديدگاه مفسران آغاز شد. بررسی ديدگاه

برای آن ذکر نشده  «رحمن»فعالن جزء صیغۀ مبالغه به شمار آمده است، مثالی جز 

تنها يک شاهد برای آن ذکر است. اين مسئله بسیار شبیه مواردی در بالغت است که 

 -شد طور که در سخنان سیبويه و ابن خالويه هم ذکرهمان -در واقع قدما  شود.می

اند و واژۀ رحمن و بیان بالغت آن نسبت را جزء صیغۀ مبالغه به شمار نیاورده «فعالن»

شده است تا جايی  آن از صفت مشبهه به صیغۀ مبالغه به رحیم، موجب تغییر کارکرد

 های مبالغه قلمداد میکه در بیشتر کتب بالغی و نحوی، فعالن را زيرمجموعۀ صیغه

در قرون  .(255 :1115،  و 3/533 :1111،  ؛1/131 :1172، )ر.ک کنند 

های پیشینیان نزديک متأخر و عصر حاضر، نگرش نحويان و لغويان بیشتر به ديدگاه

از کسانی است که فعالن را با توجه به معانی عارضی و غیرثابتی که  سامرّايیشده است. 

 گونه بیان میکند. وی تفاوت رحمن و رحیم را ايندارد، در زمرۀ صفت مشبهه ذکر می

گويیم و زمانی که می «فَانضَعْ»کند: در زبان عامیانۀ عربی برای بیان ضعف زودگذر، 

 «نَانسَمْ»کنیم. در مورد استفاده می «ضعیف»خواهیم ثبوت ضعف را بیان کنیم، از می

هم اين چنین است. خداوند، رحمن را در کنار رحیم  «طَوِيل»و  «لَانطَوْ»و  «سَمِین»و 

با معنای حدوث و تجدد در کنار صیغۀ فعیل که بر  را ذکر کرده است تا صیغۀ فعالن

ها ذکر کند تا معنايش کامل شود؛ چه اگر تنها به يکی از اسم ثبوت داللت دارد، يکجا

سامرائی تفاوت معنايی رحمن و  .(41-43 :3337)شود اکتفا کند، معنايش ناقص می

 کند. وی فعالن را صفت مشبهه میهای آنها بیان میرحیم را با توجه به معانی صیغه

فعالن، کارکرد فعالن را به مبالغه های وزن داند و برای بیان تفاوت آن با ديگر صفت

جنبۀ ولی از طرفی  داند.به عبارتی ديگر وی فعالن را صفت مشبهه می دهد.تغییر نمی

که وی در اين جا معنای رحمن را در  معناگیرد. به اين در نظر نمی ديگر اين مسئله را

 -که صفت مشبهه است –بر اين باور است که فعالن داند و کنار معنای رحیم کامل می
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که داللت   داللت بر معانی عارضی دارد و معنای آن را برای خداوند در کنار واژۀ رحیم

رسد، ولی اين تقريبا منطقی به نظر می سامّرائیداند. گفتۀ کامل می ،بر ثبوت دارد

که برای ؛ چرامسئله در مواردی است که رحمن و رحیم در کنار هم ذکر شده باشند

سورۀ إسراء که واژۀ رحمن به تنهايی ذکر  113ر آيۀ اول سورۀ رحمن يا آيۀ نمونه د

کننده دانست. به بیان ديگر با قبول دلیل توان دلیل سامرائی را قانعشده است، نمی

ايم و اين مسئله با سامرائی، معنای عارضی و ناپايداری را برای واژۀ رحمن در نظر گرفته

ای تغییر صفت مشبهه به مبالغه پیش زمینهدر واقع  ست.ثبوت صفات خداوند در تضاد ا

. از آنجايی که رحیم هم صیغۀ مبالغه «»قاعدۀ بود برای 

است، برای بیان بالغت بیشتر رحمن نسبت به رحیم به اين قاعده متوسل شدند؛ 

و ابن فارس و ابوهالل و طبری و  هرچند اگر بنابر قاعدۀ عدول بیشتر که در آرای رمّانی

تر و شود، بالغت رحمن نسبت به رحیم تعیین شود، بسیار منطقیديگران مشاهده می

، نتیجۀ چالش ىالمبن ةزيادتر است، ولی تفسیر تفاوت دو واژه براساس قاعدۀ علمی

 رحمن بین صفت مشبهه و مبالغه بود.
 

 رحمن و رحیم در نگاه مفسران .1

به دنبال  7«و ما الرحمنقالوا »عبارت با بیان  با وجود شناخت از رحمن مشرکان مکّه

، ولی همین مسئله به صورت ناخودآگاه در تفاوت قائل شدن میان ندنوعی استهزاء بود

تأثیر بی بودن اين دو واژه هم در اين مسئلهريشههمالبته  .تأثیرگذار بود رحیم رحمن و

آن چنان بحثی از تفاوت میان دو واژۀ رحمن و ، هجری در قرن دوم و سوم نبوده است.

 مقدّرمعنای و  «حمةذوالر»را  رحمن مقدّرمعنای ابوعبیده  هرچند .رحیم مطرح نیست

يکی در نظر هر دو را هم  معنای مجازیاگر در نظر وی داند، ولی می «راحم»رحیم را 

کالمشان اين کار را  در 4اتساعکه آنها برای ق قواعد عربی است؛ چرابگیريم، باز مطاب

با تکرار سخن  (ق 131) ابن دريد .(1/31 :1144)، مانند ندمان و نديم دهندانجام می

واژۀ با بیان اختصاص داشتن  او. ا بیان کندکوشد تفاوت میان اين دو واژه رمیابوعبیده، 

 گويد:کند. وی میتفاوت اين واژه را با واژۀ رحیم بیان می ،دو مثالبا رحمن به خدا، 

 شودگفته نمیهیچ گاه در لغت برای اين که صفت رحمت را برای فردی در نظر بگیريم، 

 .(54 :1154)شود استفاده می «»به جای آن از عبارت ، بلکه «»

رحمن شود. طبری اوت دو واژه بیشتر میها برای توضیح تفتالش سومقرن اواخر اما از 

داند. را به دلیل اين که نسبت به رحیم عدول بیشتری دارد، دارای معنای بیشتری می
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کند؛ ای به زيادت لفظ نمی، اشارهرحمنقسمت برای بیان زيادت معنای  در اين وی

گويد: صفت  کند. وی میحوی ديگری اين مسئله را تبیین میبلکه براساس قاعدۀ ن

، در کنیمفعیل باشد. حال اگر صفت ديگری را اختیار  بايد بر وزنبرای بیان مدح يا ذم، 

 :3333) را به دنبال خواهد داشت معنازيادت  ،مسئلهو اين  داده استرخ  واقع عدول

 ؛23 :1145، )ر.ک شود اين قاعده در آثار برخی از نحويان هم ديده می .(1/137

 کوششدر اين قرن هم  .(153: 1151،  و 132 :1175،  ؛51 :3337، 

سیر نحو و تفبررسی کتب . شده است که تفاوت میان اين دو واژه توضیح داده شود

به دور از  نگاهی علمی و به معانی رحمن و رحیم، سومقرن تا  آغازاز  که دهدنشان می

به رحمن و رحیم تحت الشعاع نگاه  نوع ،به بعد سوم. از قرن وجود داشته استتکلف 

السری الرفاء با مطرح کردن رحمن و رحیم ذيل اين  وگیرد قرار می قاعدۀ محل بحث

نخستین  ظاهراً درمیان مفسران، راغب اصفهانیبنای آن را نهاد. قاعده، در واقع سنگ

گويد: می «ندمان و نديم»وی در توضیح . کنده اشاره میکه به اين مسئل است کسی

 شودنشین میکسی است که بسیار همرحمن و رحیم همانند ندمان و نديم است. نديم 

با وجود همنشینی  ندماناما  ،را برای آن در نظر گرفت «همراه»تواند معنای و می

 بنابراين .؛ گويی که همدم آن شخص شده استکندبسیار، بارها نیز آن را تکرار می

که تعداد حروفش بیشتر  «ندمان»که لفظ دانند؛ چراتر از نديم میندمان را بلیغ ،لغويان

 افزايشبخواهد معنايی را  به طور کلی هرگاه عربو  بیانگر اين معناست ،از نديم است

خودِ لفظ بیانگر معناست: مانند  ،افزايد و گويی در اين حالت، بر حروف آن لفظ میدهد

غالب از قرن پنجم به بعد  .(51 :1111) «ارَّو احمَ رَّاحمَ»و  «ارار و کُبَّکُبَ»، «عَطَّو قَ عَطَقَ»

های مبالغه به شمار فعالن را از صیغهاند، که به اين دو واژه پرداخته های قرآنیپژوهش

، )برند نام می ىزیادة المعن ىتدل عل ىزیادة المبناند و بیشتر آنها هم از قاعدۀ آورده

-55 تا:بی،  ؛135 :1111، ،3/525 :1114،  ؛11 و33: 1231 ، ؛5:1147

تر بودن واژۀ رحمن نسبت به رحیم در همۀ کتب نحوی و تفسیری، بحث بلیغ .(55

مطرح شده است. تنها يک مورد وجود دارد که عکس اين مسئله بیان شده است که 

کند. وی در توضیح تفاوت را از حسن نامی نقل میابن انباری در قرن چهارم آن  ظاهراً

البته ابن عباس  الرحمنُ رَقِیقٌ و الرحیمُ أَرَقُّ مِنَ الرحمنِ.گويد: میان رحمن و رحیم می

اين  .(1/153: 1157) تر استگويد کدام بلیغکند، ولی نمیهم اين مسئله را بیان می

مسئله، تنها به جهت رعايت امانت علمی، ذکر شد و چالش اصلی بحث، مبالغۀ بیشتر 



 521/ 5931، پاییز و زمستان 2، شمارة 8ادب عربی، سال 

رحمن نسبت به رحیم است. بررسی کتب نحوی و علوم قرآنی قرن دوم و سوم نشان 

ان شده است و هیچ اثری از دهد که بحث تفاوت میان دو واژه در برخی موارد بیمی

 از چارچوباين قاعده پنجم به بعد، کاربرد از قرن  در آن نیست. قاعدۀ محل بحث

ابن . شدآن را متذکر  مرزهایو  کردکه ابن اثیر اين قاعده را محدود  شد فراتر هايش

گیر به شمار همهرا  قاعدهبه تبع وی، در بیان تفاوت میان سین و سوف، اين هشام نیز 

هايی در بیان و کوششت ندارد یّمبین آن است که اين قاعده کلّاين مسائل آورد. نمی

ه بحث رحمن و رحیم و اين بای اشارهالبته ابن اثیر  .ارچوب آن در حال انجام استچ

 اين گونه نبوده است کهدر واقع  کند.نمی گیرد،قرار نمی ارچوب اين قاعدهکه در چ

رف مبالغۀ صِ عنوانپس از قرن چهارم و پنجم، به  فعالن در نگاه نحويان و مفسران

شود که آن را به اصل خود يعنی شود، بلکه در کنار آن نقدهايی هم مشاهده میمطرح 

 کند.صفت مشبهه نزديک می

اين شود که را يادآور مینکته  اين، ولی داندفعالن را برای مبالغه می اندلسی ابوحیان

 .(1/135: 3331) شود و بنای آن از فعل متعدی شاذ استصیغه از فعل الزم ساخته می

 داند، ولی گروه ديگریهای مبالغه میدر قرن يازدهم فعالن را از صیغه خفاجیچنین هم

در واقع با توجه  .(1/51، د.ت)کند معتقدند، ذکر می بودن فعالنبه صفت مشبهه که هم را

بايست اين دو واژه از يک جنس می ،پیشینهای در قسمت های ذکرشدهارچوببه چ

تنها  يا صیغۀ مبالغه، هه به شمار آورديا بايد هر دو را صفت مشب به ديگر تعبیرباشند، 

 .مورد مداقه قرار داد محل بحثتوان آن را طبق قاعدۀ میدر اين صورت است که 
 

 اختالف ماهوی در شواهد محل بحث .1

تواند در اين بحث راهگشا باشد، بررسی شواهدی است که برای يکی از مواردی که می

هايی که برای توضیح رحمن شود. بررسی همۀ مثالبودن رحمن ذکر میتوضیح مبالغه

غضبان، هايی چون اند. صفتدهد که همۀ آنها صفت مشبههاند، نشان میذکر شده

هايی است که در بیشتر کتب نحوی برای توضیح مبالغۀ رحمن صفت ندمان عطشان و

اند، وزن فعالن بیان شدهبر در کتب نحو ديگری که  هایاسماز طرفی  شود.ذکر می

 که در کتب نحو بیان شده های علماسم اغلب . همچنینندهمگی اسم علم يا اسم مکان

واژۀ  که اوالًچرا گونه نیست؛اين رحمنواژۀ . ولی هستندمؤنث هم  دارای صیغۀ، اند

و طبیعتا مؤنثی برای آن وجود ندارد و دوم اين که  کاربرد داردرحمن تنها برای خداوند 

و هم معنای علمیت و هم معنای وصفیت در  بودهرحمن از اسماء و صفات خداوند 
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برای بیان  را فعالن مانند غضبان و عطشان، وزن هم ابن جنی. شودتوضیح آن ذکر می

از  «سلمان»علم مانند  هایاسمبرخی بر اين باور است  داند و نه مبالغه ومیوصفیت 

  .(147:1147) اندمعنای وصفیت خود خارج شده

لت بر خلو يا امتالء هايی که در کتب نحو در باب فعالن وارد شده و دالمثال همۀ

. نکتۀ جالب اين است که در امثال آنها، مانند عطشان، جوعان، شبعان و دارند، الزمند

هايی از اين قبیل برای آن ذکر ، مثالرحمن بودنمبالغهبسیاری از موارد برای اثبات 

الغضبان است:  غضبان آمده ،توضیح رحمن درکنند: برای نمونه در کشاف زمخشری می

همۀ  -1ها توضیح داد: توان با اين مثالنمی نظردر واقع رحمن را از دو  للممتلئ غضبا.

الزم داشته باشد هم  تواند ريشۀمی ها ريشۀ الزم دارند، در حالی که رحمان هممثال

 همۀ همچنین شود.رحمن اسم علم است که تنها بر خداوند اطالق می -3؛ متعدی

 های عارضی هستند و اين در حالی استاند، حالتهايی که در باب فعالن ذکر شدهمثال

اصل صفت در توضیح اين مسئله بايد گفت که رحمن صفتی ثابت برای خداوند است. 

تنها صیغۀ فعالن است که داللت بر معانی عارضی  ظاهراًمشبهه برای بیان ثبوت است و 

  دارد.

کند که مطرح شد، اين انديشه را تقويت می کنونهمۀ اين موارد و مسائلی که تا 

که به عنوان اسم علم برای خداوند به کار رفته به ويژه اين ای دخیل باشد،واژهرحمن 

آيد: اسم گونه شرح کرد که صیغۀ فعالن به دو صورت میتوان اينمسئله را میاين  است.

اند، صفت هايی که بر وزن فعالن در کتب نحو ذکر شدهعلم و صفت. تقريبا همۀ صفت

روند. رحمن از اين های ذکر شده بر اين صیغه هم اسم علم به شمار میاند و اسممشبهه

ست، هم جنبۀ علمیّت آن و هم جنبۀ وصفی بودن آن های خداوند اجهت که يکی از نام

های علم اند. هرچند شايد در اين جا اين نکته ذکر شود که بیشتر اسمرا در نظر گرفته

در ابتدا از يک معنای وصفی نشأت گرفته يا اين که ارتجاال علم بوده و هیچ معنای 

در تعیین اسم علم  اند، ولی پاسخ اين است که حتی اگر معنای وصفیوصفی نداشته

به همین افتد. نقش داشته باشد، پس از تعیین آن اسم، معنای وصفیش از اعتبار می

تواند تأيیدی باشد بر وزن خود دارد و اين میهايی با ديگر کلمات همدلیل تفاوت

توان در نظر با توجه به اين مباحث سه حالت برای ساختار فعالن می بودن رحمن.دخیل

ايم. در اين صورت معنای عارضی برای صفات خداوند قائل شده صفت مشبهه: -1گرفت: 
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 ،در اين صورت از اصل صیغه که برای صفت مشبهه تعريف شده است صیغۀ مبالغه: -3

 رسد.تر به نظر میمنطقی حالتاين  دخیل بودن واژه: -1گیريم. فاصله می
 

 رحمن دخیل بودن .8

با ديگر صفات بر وزن فعالن بیان  تفاوت رحمنتوان برای يکی از احتماالتی که می 

 :1172،  :ک.)ر اندکرده بیانآن را ثعلب و مبرّد بودن رحمن است که  کرد، دخیل

البته اين نظر آن چنان مدنظر نحويان و لغويان قرار  .ذيل رحم( :تابیابن منظور،  و3/111

ابن أنباری به نقل  کند.ولی قرائنی وجود دارد که اين احتمال را تقويت می است، هنگرفت

 د:کنداند و اين بیت جرير را نقل میعبری میای واژه رحمن را  ،از ثعلب
 

                                                                                     (1147: 115) 
ای به دخیل بودن واژۀ رحمن داشته باشد، تواند اشارهای که در اين دو بیت مینکته

-سیاقی است که بحث از آيین مسیحیت است و اين مسئله شايد بیانگر وامذکر آن در 

های ديگر اين بیت، به البته واژۀ رحمن در روايت گیری اين واژه از اديان گذشته باشد.

 نیز بیان شده است: «رخمن»صورت 
 

 (157 :1145)جرير،                                                                               

 با يکديگر ی، تفاوتمعنايیاز لحاظ داشته و در زبان عبری کاربرد و رخمن رحمن 

اغلب به عنوان صفتی برای اشاره به خداوند با  11د. رحمن در متون عبری مِیشنايینندار

 13 حرف تعريف به کار رفته است که برابر الرحمن در عربی است. برای نمونه در باواقِمّا

 :3311، )آمده است: هر زمان که تو مهربان باشی، رحمن نیز بر تو رحم خواهد کرد 

باشد، تمامی  ای عربیتواند صیغهرحمن نمیبپذيريم که  11فریاگر بنابر قول جِ .(1/13

-بر سر رحمن و وزن فعالن انجام شده است، بی متمادی هايی که در طول قرونبحث

يک ريشۀ عادی  «ر ح م»گويد: هرچند می «الرحمن»اعتبار خواهد بود. جفری در مورد 

 های سامی است، اما صیغۀ رحمن خود دلیل بر آن است که اين ريشه عربیدر زبان

های به عنوان يکی از نام تلمودنشان داده است که رحمن در  12اصیل نیست. فرانکل

عربستان جنوبی منطقۀ  ه ازواژاين توان داشت که خداوند به کار رفته است. ترديد نمی
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 :ر.ک) البته در اين بحث هم اختالف است ؛شده و تداول يافته استوارد زبان عربی به 

 .(317 :1173جفری، 

م لَتواند تأيیدی باشد بر دخیل بودن واژۀ رحمن، بحث عَکه می از نکات مهمیيکی  

م است. اين مسئله لَبیشتر موارد کاربرد رحمن در لغت، به صورت اسم عَبودن آن است. 

در ابتدای سورۀ  «الرحمن»تر بیان کرد. ذکر واژۀ هايی، واضحتوان با ذکر مثالرا می

هاست سورۀ اسراء از جملۀ اين مثال 113الرحمن، قرارگیری الرحمن در کنار اهلل در آيۀ 

در  م است تا صفت.لَموارد کاربرد واژۀ رحمن بیشتر به صورت اسم عَدهد که نشان می

بیشتری بیان کنیم،  عبری بودن يا نبودن رحمن مطالباين جا مجال نیست که در باب 

يک احتمال وجود گونه بیان کرد: توان اينولی ارتباط اين مسئله با موضوع بحث را می

 خاورشناسانید و دارد که اين صیغه دخیل باشد که در اين صورت حق با ثعلب و مبرّ

خواهیم تالش ما نمی اند.های دخیل به شمار آوردهرا جزء واژه اين واژهخواهد بود که 

ها نسبت به عیل و بیان مبالغۀ آنعالن و فَژۀ فَشینیان را در باب بیان تفاوت دو واپی

در اين قرائنی که همۀ کنیم که يکديگر انکار کنیم و تنها به ذکر اين نکته اکتفا می

 ،واژۀ رحمنکند که ، ما را به اين مسئله نزديک میه استمقاله مورد بررسی قرار گرفت

 دخیل باشد.
 

 نتیجه . 3

. به ه استابتدا در میان نحويان مورد توجه بود «»قاعدۀ 

تا جايی که اين قاعده از چارچوب  ن هم به اين قاعده معطوف شدتدريج توجه مفسرا

بررسی تفاوت دو واژۀ رحمن و رحیم، از داليل مهمی بود که نقش خود فاصله گرفت. 

مستقیمی در اين مسئله داشت. صیغۀ فعالن، در کتب نحو به عنوان صفت مشبهه ذکر 

شده است. اين صیغه در ادامه و با توجه به بحث تفاوت میان دو واژۀ رحمن و رحیم، به 

شد بر بررسی رحمن و رحیم براساس تغییر کارکرد داد و در نتیجه آغازی صیغۀ مبالغه 

  در قرون بعد. محل بحثقاعدۀ 

از موارد مهم ديگر در اين بحث، اختالف ماهوی شواهد با واژۀ رحمن است. همۀ 

و بر معانی عارضی داللت اند اند، صفت مشبههشواهدی که برای توضیح رحمن ذکر شده

از اسماء و صفات خداوند است و داللت بر  کهدارند، در حالی که رحمن با توجه به اين

های صفت مشبهه، تواند بر معانی عارضی داللت کند. در میان صیغهنمی ،ثبوت دارد

ها به ويژه ظاهرا صیغۀ فعالن بر معانی عارضی و ناپايدار داللت دارد و بقیۀ اين صیغه
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، يک نگاه منطقی و به چهارمقرن اوايل تا  از آغاز بنابراين ؛فعیل بر ثبوت داللت دارند

چهارم و  . از اواخر قرندو واژه وجود داشته است دور از تکلّف در بررسی تفاوت معنايی

 تفاوت بررسی بعد، به قرن اين از و گرفت قرار توجه کانون قاعده اين پنجم، قرن اوايل

 بر عالوه بعد قرون در. گرفت فاصله خود هایچارچوب از ادامه در و شد گسترده واژه دو

 نداشتن تطابق در هم نقدهايی رحیم، و رحمن باب در کتب بیشتر در قاعده، اين ذکر

 دهدمی نشان مسئله اين که است شده مطرح بحث مورد قاعدۀ ذيل واژه، دو اين بررسی

 .است زبان طبیعی و منطقی نگاه به بازگشت حال در لغويان نگاه

 به توجه با رحمن واژۀ که کندمی تقويت را احتمال اين شده مطرح نقدهای همۀ

 در واژه اين کاربرد. است دخیل واژۀ يک خاورشناسان، برخی و ثعلب و مبرّد ديدگاه

 از لغت، در رحیم واژۀ خالف بر علم اسم صورت به آن غالب کاربرد و قديم عبری متون

 واژۀ دو بررسی البته کرد؛ عنوان واژه بودن دخیل برای توانمی که است مهمی داليل

 رسدمی نظر به و است داشته زيادی نشیب و فراز قاعده اين براساس رحیم و رحمن

 آن بررسی تا باشد ترنزديک زبان روح به بیشتر ،«عدول» قاعدۀ براساس آنها بررسی

 در فعالن صیغۀ ساختاری وضعیت شودمی پیشنهاد پايان در. بحث محل قاعدۀ براساس

 .شود بررسی آتی هایپژوهش در سامی هایزبان
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 اند از:های ديگر مبالغه عبارتصورت -3

 .(79و  71: 1791، ) 
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5-  

1-  

 .53 :فرقان -7

توان در زبان دو واژۀ متفاوت را که نمیابوعبیده، خروج از اصل است؛ چرا در نگاه اتساعمنظور از  -4
که تمّام  «رخصت»شايد تعبیر از يک لهجه باشند.  واژه هر دو که اين يافت که به يک معنا باشند؛ مگر

تری برای اتساع باشد. مفهوم اتساع در بالغت هم وجود دارد. برد، اصطالح مناسبرا به کار می حسان آن
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بلیت تأويل داشته باشد و ااتساع اين است که شاعر بیتی بگويد که قگويد: ابن رشیق در اين مورد می

 (23-1/21: 1141مطلوب، گردد. )برمی معناسئله به قدرت لفظ و اتساع اين م
رسید، مگر اين که گويد: شما هیچ گاه به مجد و بزرگی نمیجرير در هجو اخطل و قومش می -1

خشخاش را تبديل به شاهسپرم )ريحان( کنید يا  گیاهمعاوضه کنید يا  ینابريشمجامۀ عبايتان را با 

 به نشانۀ ،ارزش خدا و رحمن داردشان که براي آن دو کشیش و لمس صلیب آنهارفتنتان را به سوی 

است که برای بیان محال  «اطِیَالخِ مِّسَ یف لُمَالجَ جَلِی يَحتّ»اين سه مورد همانند ) ب ترک کنیدتقرّ

 شود.بودن امری بیان می

، استرحمن  در حکم شانکه براي سوی آن دو کشیش و لمس صلیب آنها آيا شما رفتنتان را به-13

 .کنید(ترک نمی گاههیچ )خیر، کنید؟ب ترک میبرای تقرّ
شود که توسط يهودا هناسی يا قانون شفاهی به گروه بزرگی از آثار فقهی يهودی گفته می «انَمِیشْ» -11

های بعد گشت. مايۀ کتاب معروف تَلمود در سدهکل گرفت و بنشپس از میالد  333نزديک به سال 

)زنان(،  ها(، مُوعِديم )اعیاد و مناسبات(، نَاشیمزِراعیم )کِشتنی شود:میشنا به شش بخش تقسیم می

 .(12-11: 3332فِک، )ها( خسارات(، قُداشیم )مطهرات( و طِهاروت )پاکینِزِيقین )
رد و به است که در بخش نِزِيقین قرار دا های میشنايی دربارۀ قوانین مدنیيکی از رساله امّاقِباوَ -13

 .(13 همان،)پردازد جان میخسارات مربوط به اموال جاندار و بی

11- Jefry 
12- Frankel 
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