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 چکیده
به عنوان کیفیتی رمزآلود در » قریب« گرا در نظام باورهاي دینی است و صفتاز مفاهیم غایت» قرب«
ایـن صـفت الهـی بـه شـکل تکـوینی و همـراه بـا . لت داردبر مقولۀ نزدیکی پروردگار به انسان دال. قرآن

آیـات مـرتبط بـا . استیافته و در قرآن در معناي حسی و اعتباري کاربرد داشتهآفرینش انسان بر او تجلی
در . نگـاه تفسـیر فـریقین نماینـد کـه دربه مقام قربی عام اشاره مـی. رابطه نزدیکی میان خداوند با بندگان

 حاجـات تـدبیر قلبـی و و ذهنـی خطورات بر آگاهی و علم. احاطت. انسان به حیات افاضه مواردي چون
». بصیر. «سمیع بندگان احوال مستمر بر و دائمی طور به همچنین خداوند. تشریعی قابل تبیین است و مادي

. تحلیلی و بـا کمـک روابـط سـاختگرا-این مقاله به روش توصیفی. حاجات اوست مجیب بوده و» علیم«
تري از معنـاي آن با سایر صفات الهی را مورد بررسی قرار داده تا به درك واضح» قریب« همنشینی صفت

است کـه اگرچـه بسـامد ایـن واژه در قـرآن بـه عنـوان صـفت در پایان این نتیجه حاصل آمده. یابددست
 بسامد باالیی با صفات بار بوده ولی این دو واژه با 2و سمیع تنها » مجیب« خداوند و در همنشینی با صفات

، قریب. معرفی گردند» قریب« اند به عنوان جانشینآیی قرار گرفته و توانستهدر رابطه باهم» بصیر« و» علیم«
هـاي الزم در نقش مؤلفه، صفتی ویژه و حقیقتی مستقل براي پروردگار بوده و واژگان همنشین و جانشین

، در اسـتجابت سـرعت، بنـدگان خواسـته شـامل اسـتجابت، این شروط الزم. اندارائه گردیده، این صفت
  .حیلوله و علم و احاطت پروردگار بر بندگان و ربوبیت اوست

  .روابط همنشینی و جانشینی. آیی واژگانیباهم. قریب. خدا. قرآن: هاکلیدواژه
                                                   

* f.qrb2017@gmail.com نویسندة مسئول :   
** z.hosseini@umz.ac.ir 
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  مقدمه. 1
د به توانمی، انسان با توجه به ذهن محدودش تنها از طریق صفات الهی مطرح در قرآن

 بنـدي صـفات الهـی در کتـابعلّامه طباطبائی در تقسـیم. شناختی از پروردگار دست یابد
وجودي است که تمـام کمـاالت وجـودي . خداوند سبحان: «فرمایدمی» الرسائل التوحیدیه«

غیر از صفات ذاتـی کـه مـأخوذ از اوصـاف او در ذات پـاکش بـوده و بـه آن ، در اوست
چـون خلـق و رزق و رحمـت و . گـرددمـی روابط او باز دیگر صفات او به. متصف است

در قـرآن » قریـب« لفـظ). 24: 1384، طباطبائی.» (یابدکه از مقام فعل او انتزاع میو...  کرم
: 1364، عبدالباقی ر.ك؛( استبار آمده و در سه مورد در صفت خداوند کاربرد داشته 25

اي بـا مضـامین همـان آیـه و نیـز صفات الهی در هـر آیـه 1آییکه باهمنکته مهم این) 540
-می،. ارتباط مستقیمی داشته و با کمک این صفا، گاهی در سیاق با سایر آیات قبل و بعد

طیـف ، در آیـات» قریـب« کاربرد معنایی، توان غرض پروردگار را به مخاطبان القاء نمود
  .استي ظاهر شدهمتفاوتی را شامل گشته و در مفاهیم مادي و یا غیرماد

؛ 17و 77نسـاء/؛ 64هـود/؛ 40نبـاء/( در مفهوم نزدیکـی زمـانی در آیـات» قریب« واژة
ــراهیم/ ــافقون/؛ 44اب ــره/؛ 10من ــأنب؛ 214بق ــن/؛ 109اء/ی ــورى/؛ 25ج ــتح/؛ 17ش ؛ 27و 18ف

ایـن . استدر مفهوم نزدیکی مکانی کاربرد داشته) 41ق/؛ 51سبأ/( و در دو آیه) 13صف/
و نیز مفـاهیمی متـافیزیکی ) اجل و فتح. نصر( به مفاهیمی اعتباري چون کاربردهاي زمانی

؛ 186بقـره/( در آیـات. داللـت دارد) وعده عـذاب و وعـده قیامـت. عذاب. الساعه( چون
 186در آیـۀ . اسـتبه عنوان یکی از صفات الهـی معرفـی شـده» قریب) «61هود/؛ 50سبا/

» قریـب). «61هود/؛ 50سبا/( ده و در آیاتخداوند به بندگان نزدیک دانسته ش، سوره بقره
ــا ــا . اســتظــاهر گشــته» مجیــب« و» ســمیع« در رابطــه وصــفی ب ایــن صــفت در خداونــد ب

تـوان از هاي آن میکاربردهاي فیزیکی محال است و جهت درك کیفیت و بررسی مولفه

                                                   
1. collocation  
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در » قریـب« با وجود بسامد پایین صـفت. صفات همنشین و جانشین در آیات یاري جست
گـردیم کـه در رابطه جانشینی با بسامد باالیی از صـفات الهـی روبـرو مـی، بطۀ همنشینیرا

با برخـی » سمیع« بدین معنا که همنشینی صفت. بخشدمی آیی را به شدّت قوتقاعدة باهم
ایـن ، حـال بـا ایـن مقدمـه. نمایدمی را ارائه» قریب« هاي کیفی و الزم صفتصفات مؤلفه

» قریـب« این صفات جانشین کدامند و رابطه معنایی آن با صفتگردد که سوال مطرح می
در این پژوهش به روش بررسی روابط همنشینی و جانشـینی و بـا . گرددچگونه تحلیل می

از ایـن  ترياستمداد از تفاسیر به این سواالت پاسخ داده شـده و بـدین طریـق درك دقیـق
  .گرددصفت در قرآن ارائه می

انجام نپذیرفتـه » قریب« رفته کار پژوهشی پیرامون صفت الهیهاي صورت گبا پیگیري
: هایی که به روش تفسیري و توصیفی در مقولۀ قُـرب انجـام پذیرفتـه اسـتپژوهش. است
قـرب الهـی و مقـربین از منظـر « نامهپایان« و) ش1391» (آنان گاهیو جا یمقربان اله« مقالۀ

تحلیل معناشناختی قرب الـی اهللا در « لهمقا)؛ ش1392( اثر نسرین احمدي» قرآن و روایات
 یفیو توصـ یخیتار یمعناشناس« نامهپایان؛ اثر اسماعیل علی خانی) ش1389» (قرآن کریم

  ).ش1389( کیاثر محمود آقاسا» میرکواژه قرب در قرآن 
. انـداگرچه آثار فوق به بررسی ابعاد مسأله قُرب از نگاه مفسران و نیز روایات پرداختـه

بـر اسـاس روابـط همنشـینی و جانشـینی و از نگـاه ». قریب« واژة، هاهیچ یک از آناما در 
ساختگرا و یا مبتنی بـر مـتن بـر  هايآیی صفات الهی مورد توجه قرار نگرفته و روشباهم

آیـی انجـام هـایی کـه در حـوزه بـاهماز پـژوهش. اسـتسازي نگشـتهها پیادهاین پژوهش
  :زیر اشاره نمود توان به مواردمی، استپذیرفته

ر وَشـواهدي از سـُ ة آیـی واژگـانی در قـرآن مجیـدشـناختی بـاهمواکاوي زبـان« مقالۀ
 مقالـۀ)؛ ش1395(. میکـده اعظـم و عباسعلی آهنگـراثر ؛ مریم و طه، کهف، اسراء ۀمبارک

اهللا  ولـی، خـاکپور اثـر حسـین» مومنـون و حـج سـوره واژگانی آییباهم تحلیل و بررسی«
 کـریم قـرآن در مکمـل تقابلی واژگانی آییباهم« مقالۀ)؛ ش1396( کیخافاطمه ، حسومی
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بررسـی « مقالـۀ)؛ ش1396( عباد محمـدیان،. اثر احمد نهیرا)» مطالعه موردي جنات النعیم(
اثـر ناصـر ، آیی همنشینی و جانشینیالبالغه با رویکرد با همذلت در نهج ةشناسی واژمعنی

خانی بـه جهـت روشـی بـا پـژوهش پـیش رو بـه قاي قرهتنها مقالۀ آ)؛ ش1397( قره خانی
یافـت شـده و ، یعنی ابتدا واژگـان همنشـین واژه ذلـت. جهت روشی داراي مشابهت است

آیـی قـرار داشـته و سپس بررسی گرددید که این واژگان با چه واژگان دیگـري در بـاهم
صـورت گرفتـه بـر آثـار هـاي با بررسی، بنابراین. توانند جانشین مناسبی براي آن باشندمی

در غالـب پژوهشـی مسـتقل » قریـب« توان مدعی شد که واکاوي و تحلیل صفتمی، فوق
  .استآیی و یا روابط ساختگرا نبودههاي باهمیک از پژوهشانجام نپذیرفته و مسأله هیچ

  مبانی نظري پژوهش. 1-1

  :اندکاربرد داشتهرو گردد که در پژوهش پیشدر اینجا مفاهیم و مبانی نظري تبیین می

  آییباهم. الف
بـه . آیی از جمله موضوعات کاربردي در بررسی متون به ویژه آیات قـرآن اسـتباهم

در . ویژه آنکه صاحب کالم الهی از بـاهم آیـی واژگـان غـرض و هـدفی گنجانـده اسـت
آیی کاربرد معمول دو یا چند واژه با یکـدیگر اسـت کـه باهم: آیی آورده اندتعریف باهم

نشـینی را تصـادفی توان ایـن هـمبه نحوي که نمی، در زبان از بسامد باالیی برخوردار بوده
یابـد کـه از آیی در عناصر واژگانی تحقق مـیاگرچه باهم) 161: 1374، پالمر» (نمودتلقی

آیی ممکن اسـت این باهم) 17 :2003 ر.ك؛ ,Sung( نظر آماري بسامد باالیی داشته باشد
فاصله باشدکه گاه به شکل رابطه توصیفی و یـا اسـناد یـک مقولـه بـه مقولـه بافاصله یا بی

-پردازند که در واقـع مـیروابط اسنادي به توصیف کلماتی می، آییدر باهم«. دیگر باشد
). 16 :1387، نـژاد و سـزاوارپهلـوان» (تواند جزء بحث موصوف و صفت بـه حسـاب آیـد

م با بسامد باالیی به کار رفته باشـند بـه نحـوي کـه بنابراین وقتی دو یا چند واژه در کنار ه
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  .شودآیی نامیده میباهم، نتوان آن را تصادفی دانست

  همنشینی و جانشینی. ب
همنشینی بیانگر رابطۀ الفاظی است که در یک زنجیره کالمی در کنـار یکـدیگر قـرار 

 محـور در آیـه چنـد یـا یـک در الفاظ ارتباط به اگر) 70: 1384. کرمانی ر.ك؛( اندگرفته
 همنشـینی یـا متنی بافتی توصیف وسیلۀ به آیدمی دست به واژه از که معنایی، بنگریم افقی

 معـانی یـا معنـا، گیـريپـی عمـودي محور در را مفردات نسبت اگر اما. استآمده حاصل
 بافـت در واژه جانشـین الـف واژة اگر. آیدمی دست به جانشینی راه از کلمه براي دیگري
 کشـف در زیـرا؛ دارد مهمـی جایگاه معناشناسی نظر از جانشینی این، شود مشابه و یکسان

 معناشناسـی نظـر از توانـدمـی مـوارد از بسـیاري در و کـرده ایفـا اساسی نقش. مراد و معنا
  ).199: 1394، شریفی ر.ك؛( باشد تأثیرگذار

  قریب. ج
: 5ج. ق1414، ابـن عبـاد ر.ك؛( عـد و دوريضـد بُدر مفهـوم » قُرب« از ریشه» قریب«
. ش1360، يمصــطفو؛ 663: ق1412، یراغــب اصــفهان؛ 1041: 3ج. ش1387، ازدي؛ 404

-اقارب است و بـه مفهـوم داراي قرابـت بـودن آمـده». قریب« جمع. استآمده) 266: 9ج
) 152: 5ج. ق1410، يدیـفراه ر.ك؛( قریبه مؤنث آن است و جمع آن قرائب است. است

-ابـن ر.ك؛( مذکر و مونث و فرد و جمع در آن مساوي استنقیض بعید است و » قریب«
  ).699: 1ج. ق1414، منظورابن؛ 199: 1ج. ق1407، يجوهر؛ 623: 1ج. تابی، دیدر

سه بار در در این معنا و  بودهاز اسماء حسنى و فت مشبهه در قرآن به عنوان ص» قریب«
وزنی بـراي صـفت مشـبهه و دالّ بـر معنـاي ثبـوت » فَعیل. «کاربرد داشته استد یقرآن مج

کـه  رودبه کـار مـیصفت مشبهه براي بیان یک ویژگی ثابت و پایدار در یک فرد . است
این صفت داللت بر ثبوت وقوع و تحقق یک صفت و دوام بـر . داراي اوزان خاصی است

ــت ــالزم اوس ــم م ــفت دائ ــن ص ــن ر.ك؛( آن داشــته و ای ؛ 204-203: 3ج. ش1391، حس
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 ال وَ﴿: اسـتاین وزن در آیات مختلف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه) 65: ق1428. امرائیس
دُوا ــ تُفْســِ ــأَرْضِ یفِ ــدَ الْ الحِها بَعْ ــهِ رَحْمَــتَ إِنَّ طَمَعــاً وَ خَوْفــاً ادْعُــوهُ وَ إِصــْ  مِــنَ بٌیــقَر اللَّ
 را او دیـام و میبـ بـا و. دینکم فساد آن اصالح از پس نیزم در و) «56اعراف/( ﴾نیالْمُحْسِن

  ».است یکنزد ارانکویکن به خدا رحمت هک دیبخوان
. گویـدبراي نمونه در این آیه دربارة رحمـت دائمـی خداونـد بـه محسـنین سـخن مـی

و بعیـد یکسـان » قریب« است زیرا مذکر و مونث و مفرد و جمعمذکر آورده شده» قریب«
پروردگـار در حـال خـوف و طمـع اشـاره به خوانـدن ، بعد از نهی از فساد در زمین. است

نماید و منظور از رحمـت الهـی غفـران و سخن از رحمت پروردگار می، نموده و در پایان
: 1ج. تـابـی، سـمرقندي؛ ك، ر. (ترندعفو پروردگار بوده و لذا محسنین به بهشت نزدیک

 ﴾ ... الـدَّاعِ دَعْوَةَ بُیأُج بٌیقَر یفَإِنِّ یعَنِّ يعِباد کسَأَلَ إِذا وَ﴿همچنین در آیۀ شریفۀ) 522
کنند و خداوند متعال بندگان درباره موقعیت پروردگار نسبت به او پرسش می) 186بقره/(

براي بیان تثبیت موقعیت خود در نزدیکی و اینکه همواره و در هر شرایطی خداوند اجابت 
کـاربرد دیگـر در . نمایـداسـتفاده مـی» قریـب« از صـفت، کنده دعا و حاجت بنـده اسـت

 هُـوَ رُهُیغَ إِلهٍ مِنْ مْکلَ ما اللَّهَ اعْبُدُوا قَوْمِ ای قالَ صالِحاً أَخاهُمْ ثَمُودَ إِلى وَ﴿فرمایدمی خداوند
تَعْمَرَ وَ الْأَرْضِ مِنَ مْکأَنْشَأَ تَغْفِرُوهُ هـایف مْکاسـْ  ﴾بٌیـمُج بٌیـقَر یرَبـِّ إِنَّ هِیـإِلَ تُوبُـوا ثُـمَّ فَاسـْ

پذیرش بازگشت به سـوي ، در این آیه خداوند بعد از دعوت به استغفار و توبه). 61هود/(
بندگان را امیـدوار ، است تا با ثبوت این موقعیتآورده» قریب« خویش را در غالب صفت

اشاره به ثبوت صـفت . بنابراین این نزدیکی مطرح در آیات فوق. به رحمت خویش نماید
اسـت کـه » قریب« واژه». یَقرُبُ منه. قَرُبَ مِنه« ینزدیکی خداوند دارد که در ساخت صرف

  .بر ثبوت موقعیتی داللت دارد

  »قریب« بررسی واژگان همنشین صفت. 2
بـر اسـاس فـرض و  گوید کهمی سخن» قریب« قرآن در آیات خود در حالی از صفت
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خداوند منفعلی اسـت کـه تنهـا در خلقـت انسـان » اهللا«، ذهنیت کهنه مشافهان عصر قرآنی
هر طایفه و قبیله صاحب ، در نظام تصورات جاهلی. نقش داشته و قرب با او مفهومی ندارد

 ر.ك؛( دانسـتندرا خدایی برتر و واالتر از سایر خـدایان مـی» اهللا« اما، خدایانی محلی بوده
خالق هستی بوده و حتی » اهللا«، در تصور مشرکان بت پرست عرب) 119: 6ج، 1380، علی

، با وجود ایـن) 42فاطر/( ﴾مَانِهِمْیوَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَ﴿نمودندسوگند یاد میبه تقدس آن 
به یکتایی او در خالقیت و ربوبیت منجر ، »اهللا« اعتقاد ایشان به. به جهت عدم تعقل صحیح

؛ دانسـتندراب گرچه بتها را خـالق جهـان نمــیاع) 127: 1396، ایزوتسو ر.ك؛( گرددنمی
اي آنها نـوعی مقـام ربوبیـت و کردگـاري قائــل بودنــد و آنهــا را در تــدبیر امــور اما بر

ها و مشکالت خـویش را از آنهـا پنداشتند و رفع گرفتاريثر میؤجهـان و سرنوشت بشر م
 کـه آیـات نـه تنهـا بـه واسـطۀ واژةدر حـالی) 85: ش1385، پیشـوایی ر.ك؛( خواستندمی

را بـه خداونـد » اهللا«، علم و احاطت و قیومیت بر انسـان اسـتهاي آن که از مؤلفه» قریب«
ایـن اطـالع بـه مشـافهان . نماید که در زندگی او نقش مهم و مـؤثري داردفعالی تبدیل می

  .گردد تا فضاي ذهنی ایشان نسبت به خداوند تغییر و اصالح گرددعصر نزول سبب می
نفی هرگونه بُعد و ، ابل استنباط استق» قریب« اي که در حوزة واژةبنابراین اولین نکته

و لذا ؛ از مخلوق و نیاز به وسائطی در رابطه قرب میان انسان و پروردگار است» اهللا« دوري
  ).424: 1ج. بی تا، سبحانی ر.ك؛( تر استنزدیک، خداوند از هر نزدیکی

نماید یاشاره م» قریب« خداوند در سه آیه به مقوله قُرب خود به بندگان در قالب واژه
  :گیردقرار می که بر اساس صفت یا مفهوم همنشین مورد بررسی

  مجیب. 2-1

است که در یک آیه در کنار یکـدیگر ظـاهر » مجیب« اولین واژة مورد بررسی صفت
أَ هُـوَ رُهُیـغَ إِلـهٍ مِنْ مْکلَ ما اللَّهَ اعْبُدُوا قَوْمِ ای قالَ صالِحاً أَخاهُمْ ثَمُودَ إِلى وَ﴿اندشده  مْکأَنْشـَ
  ).61هود/( ﴾بٌیمُج بٌیقَر یرَبِّ إِنَّ هِیإِلَ تُوبُوا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ هایف مْکاسْتَعْمَرَ وَ الْأَرْضِ مِنَ
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. ق1409، فراهیـدي ر.ك؛( به معناي بریـدن» جوب« است و» جوب« از ریشه» مجیب«
) 210: ق1412. اصـفهانیراغـب  ر.ك؛( اسـتپاره کردن و نفوذ نمودن آمـده). 192: 6ج

یعنی طلب تأثیر و نفوذ خداوند در مسـأله و ، پس وقتی صحبت از استجابت خداوند است
نکتۀ لطیف انتخاب واژة اجابت در برابر واژگان قبول و حصول و . حصول طلب از اوست

آن است که این واژه بر اصالح امر از مبدأ و تحقـق جریـانی طبیعـی داللـت دارد ...  غیره
ی به نحو علت و معلولی و آن نفـوذ خداونـد و تـاثیر و تحقـق و تقویـت امـر اسـت تـا یعن

 متعـرض هکـ آیه همـانطور). 136: 2ج. ش1360، مصطفوي ر.ك؛( مطلوب حاصل گردد
 یـکنزد علـت فهمانـدمى و، هست زین آن علل انیب متعرض است دعا اجابت مسألۀ مکح

 شرط و دیقبى اجابت علت و، ندیاو بنده نندگانک دعا هک است نیهم بندگان به خدا بودن
 مسـتلزم، دعا اجابت بودن شرط و دیقبى و. است شانیا به خدا ىیکنزد همان شانیا دعاى

 خوانـده اجابـت آن بـراى خـدا هکـ ىیدعاهـا تمـامى پـس. است دعا بودن شرط و دیقبى
  ).45: 2ج. ش1374، طباطبائی ر.ك؛( است مستجاب شودمى

 در مفهوم قریب االجابه بودن معنا گـردد» قریب« با» مجیب« همنشینیدر آیۀ فوق اگر 
نمایـد کـه در مقولـۀ این پیام را به مخاطـب القـا مـی). 58: 10ج. ش1364، قرطبی ر.ك؛(

خداوند حاجت بنده را سریع مستجاب نموده و اجابت دعـاي بنـده ، خواهی و توبهمغفرت
شود زیرا توبه او سریع پذیرفته می، ان دیگربه بی. به زمان درخواست او بسیار نزدیک است

 1پروردگار عالم میل بسیاري بر مغفرت بندگان خود دارد و این معنـا در آیـات و روایـات
  :فرمایدمانند آنکه در قرآن می، استمتعدد مورد اشاره قرار گرفته

هَ یغْفِـرُ الـذُّنُوبَ  أَنْفُسِهِمْ التَقْنَطُوا مِنْ قُلْ یا عِبادِي الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى﴿ رَحْمَۀِ اللَّهِ إِنَّ اللـَّ
کند و درخواست وقتی بنده روي به سوي خدا می) 53/زمر( ﴾جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ

                                                   
اى که اى که به آب در آید و عقیمى که بزاید و گم کردهگذار بیشتر از تشنهتوبه خداوند از توبه«: پیامبر اکرم .1

برد، خداوند خطاها و گناهان وى را از یاد دو فرشته  خدا از روى خلوص توبهشود؛ هر کس به بیابد خوشحال مى
 ). 621ش: 1364(ر. ك، پاینده، » نگهبان و اعضاى وى و همه نقاط زمین ببرد
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اي دو سویه مطرح است و آن سوي آن مغفرت پروردگار است رابطه. عفو از گناهان دارد
حضور خداوند در یک طـرف ایـن . یابدو تحقق می و اینجاست که توبه مفهوم پیدا کرده

» مجیـب« لـذا از؛ باید با صفتی همراه باشد که ایـن معنـا را شـدت و تحقـق بخشـد، مفهوم
  ).463: 10ج. ش1374، طباطبائی ر.ك؛( نمایداستفاده می

بر ربوبیّت پروردگار اشـاره ، در آیات فوق» مجیب« و» قریب« همچنین ارتباط معنادار
زیـرا خداونـد کـه داراي صـفت ». بٌیـقَر یرَبِّ إِنَّ: «صراحت آمده استدر آیه بهدارد که 

احاطه و علم خود را بر شـئون مختلـف انسـان ، »قریب« با صفت، خالقیت و رازقیت است
کننده مسألت بنـده گشاید و اجابتاعالم نموده و با مغفرت خود راه را بر بنده گنهکار می

الرسـائل « در مقدمـۀ کتـاب. باشـدایت در صراط مستقیم مـیدر بازگشت به سوي او و هد
، عالمه طباطبائی به این مساله اشاره شده است که هر چه موجـود ممکـن اسـت» التوحیدیه

، محیط بودن او به جهت قریـب بـودن اوسـت. براي او بوده و همراه اوست و محیط است
لـذا ربوبیّـت او ) 1378، اطبائیطب ر.ك؛( زیرا بر همه احاطه دارد و چیزي از او تهی نیست

هاي رشد و تعالی مادي و معنوي پاسخ دهد و لذا نماید تا نیازهاي او را در حوزهحکم می
  .خداوند مجیب است و قرب الهی تجلی ربوبیّت پروردگار است

: 10ج. ش1374، طباطبـائی ر.ك؛» (پـذیرش مسـألت« در نگاه مفسران مفاهیمی چـون
تـوان را مـی» ربوبیت« و) 58: 10ج. ش1364، قرطبی ر.ك؛( »سرعت در پذیرش« و) 463

به عنوان همنشین در نقـش » مجیب« در این آیه. از سویی دیگر. از قرب الهی احصاء نمود
بایـد بـه دنبـال مشـابه ایـن ، در این آیـه» قریب« صفت بوده و در جهت یافتن واژة جانشین

ربوبیـت نقـش اساسـی ». قریـب« بنـابراین در تعریـف صـفت. عبارت وصفی در قرآن بود
 اسـت آن ربوبیّـت معناي. داشته و رابطه موثري بین ربوبیت و مجیب و قریب برقرار است

تنهـا ذات پـاك ، تر نظـام هسـتیو تدبیر کننده زندگی بشر و به بیانی کلی کننده اداره که
 صفاتی که بر علم و احاطت و پاسخ به مسالت دنیـوي و اخـروي انسـان داللـت. خداست

  .ن مفهوم به صفت ربوبیت پروردگار استترینزدیک، دارد
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 هـر» مجیبـون« و» مجیـب« با جستجو در آیات قرآن این نتیجه حاصل شد که واژگـان
عالوه بر آیۀ فـوق در . اندبکار رفته قرآن و در وصف خداوند متعال در بار کدام تنها یک

و ایـن . اسـتاز مجیبون استفاده شـده) 75صافات/( ﴾بُونَیالْمُج فَلَنِعْمَ نُوحٌ نادانا لَقَدْ وَ﴿آیۀ 
، زمخشـري ر.ك؛( دهـدمـی پروردگار بـر نـدا و خواسـته نـوح تیعنا خبر از نهایت، آیه

  ).48: 4ج. ق1407
 در. در اجابت دعاست. صافات وجود دارد 75هود و  61ارتباط معنایی که بین دو آیه 

بخشـایش  و مغفـرت طلـب در خـود کـه بنده دعاي کنندةاجابت را خود خداوند اول آیۀ
، اسـتکه از برگزیدگان عظام بوده دانسته و در آیۀ دوم به دعا و درخواست نوح، است

نمایـد و ایـن امـري بـدیهی اسـت اي نیکو معرفی میدهد و خود را اجابت کنندهپاسخ می
نـان و مسألت بندگان صـالح و مؤم. کننده استغفار گنهکاران باشدکه خداوندي که اجابت

اولیاي الهی را به مراتب اولی پاسخ خواهد داد و این بـه جهـت همـان قربـی اسـت کـه بـا 
کنندة هـر خواسـته و طلـب بـراي رحمـت و اجابت« اعم از گنهکار و صالح دارد و، انسان

  ).90: 12ج. ق1419، فضل اهللا» (باشدمغفرت در شئون دنیا و آخرت می
دخالـت ، نمایـد کـه ایـن قـربین نکته تأکید مـیبر ا، »قریب« آیی بادر باهم» مجیب«

قریـب ، بدین معنا که شـرط الزم بـراي مجیـب بـودن او، موثري بر اجابت پروردگار دارد
ایـن ، بنـابراین. االجابـه بـودن اوسـتسریع، بودن اوست و اثر فعلی قریب بودن پروردگار

وصـفی  در قـرآن. علـت صـفتی دیگـر اسـت، همنشینی از نوع علّی اسـت و یـک صـفت
توان از همنشینی اما نکات ظریفی را می، موجود نبود» بٌیمُج بٌیقَر« جانشین براي عبارت

  .این دو واژه در کنار سایر مفاهیم آیه دریافت
أَلَ إِذا وَ﴿تأکید محوري در تبیین رابطه قرب الهی و اجابت در آیه   یعَنـِّ يعِبـاد کسـَ

تَجیفَلْ دَعـانِ إِذا الـدَّاعِ دَعْـوَةَ بُیأُج بٌیقَر یفَإِنِّ دُونَی لَعَلَّهُـمْ یبـ ؤْمِنُـوایلْ وَ یلـ بُوایسـْ  ﴾رْشـُ
  .یابدنیز تجلّی می) 186/بقره(

-فرماید که خداونـد بـه انسـان نزدیـک اسـت و نمـیمی آیه، »قریب« در تأکید صفت
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الوجـود فرماید که بنده به پروردگار نزدیک است و در آن سر نفیسی است که عبد ممکن
بلکـه ؟ پس چگونـه ممکـن اسـت کـه قریـب باشـد، و در عدم و حضیض فناء بودهاست 

خداوند متعال است که با فضـل و احسـانش بـه او نزدیـک بـوده و مـادامی کـه انسـان بـه 
در آن زمـان بــین او و ، مخـاطرات و امـور دنیــا فـارغ گشــته و در معرفـت او غـرق گــردد

  ).85-84: تابی، فخر رازي ؛ر.ك( اي نیست و آن معناي قرب استخداوند واسطه
گردد طبق نظر مفسران یکی از نکات مهم در این آیه آن است که قرب الهی سبب می

 و سـریع االجابـه بـوده) 206-205: 2ج. ق1420، اندلسـی ر.ك؛( تا خداوند سمیع الـدعاء
و ) 228: 1ج. ق1407، زمخشـري؛ 215: 2ج. ش1372، طبرسـی؛ 130: 2ج. تـایب، طوسی(

همچنـین اینکـه در ) 261: 5ج. ق1420. فخرالـدین رازي ر.ك؛( انسان را تدبیر نمایدامور 
دلیل بـر تأکیـد بـر بحـث قـرب ، نمایدآیه از ضمیر متکلم به جاي سیاق غایب استفاده می

 داللت و تأکید و توجه بیشتر بر مقولـه عبودیـت اسـت» يعِباد« الهی بوده و استعمال واژه
 بـه) يعِبـاد( عطوفـت از سرشار و بایز ریتعب همچنین) 43: 2ج. ش1374. طباطبائی ر.ك؛(

جـوادي  ر.ك؛( نـدکیمـ چنـدان دو را دعـا بـه خـاص توجه هک. آن مشابه و» ناس« يجا
ن یباشـد و همـبنده و غفلت و اعراض او مـى خودِ، و چون فاصله) 393: 9ج. 1389، آملی

) 68: 2ج. 1362، طالقـانی ر.ك؛( شـودیان برداشـته مـیـا شد فاصـله از میار و جویه هشک
، ى او بـه موجـوداتیکدگار و نزدیصفت فعل پروردگار است و قربِ آفر، بیبنابراین قر

ى و دورى دو امر نسـبى بـوده و از لـوازم یکه نزدکرا یست زیانى نکمى فاصله مکبه معنى 
بـه  گـر پروردگـاریه قرب خداوند به مفهوم احاطه است و به عبارت دکبل، باشندیجسم م

، حسـینی همـدانی ر.ك؛( تـر اسـتیکز بـه او نزدیـه بر بشر دارد از هر چک ياعلت احاطه
 بـا، هم آن) بتیغ نه( لّمکت صورت به مطلب، نکتۀ دیگر آنکه در آیه) 123: 2ج. ق1404

: 9ج. ش1388، جـوادي آملـی ر.ك؛( استشده انیب وحده لّمکمت ریضم بار هفت آوردن
دعاسـت کـه در  یعنـی، هیـآ موضـوع بـه خداوند تِیعنا مالکاز  نشان، ساختار نیا) 393

  .مقولۀ قرب اثرگذار است
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  سمیع. 2-2

لَلْتُ إِنْ قُـلْ﴿باشد که در آیـۀ محـوري می» عٌیسَم« واژة همنشین بعدي لُّ فَإِنَّمـا ضـَ  أَضـِ
  .استآمده) 50سبأ/( ﴾بٌیقَر عٌیسَم إِنَّهُ یرَبّ یإِلَ یوحی فَبِما تُیاهْتَدَ إِنِ وَ ینَفْس عَلى
به معنـاي قـدرت شـنوایی در گـوش اسـت کـه [انسـان] بـا آن » سمع« از ریشۀ» عیسم«

: 8ج. ق1404، منظـورابـن؛ 348: 1ج. ق1409، فراهیـدي ر.ك؛( کنداصوات را درك می
مانند آنکـه در . استگاهی استعمال آن به منزله انجام دادن یک عمل یا دستور بوده) 162

مْعِ عَـنِ إِنَّهُـمْ﴿فرمایـدقرآن مـی -و نیـز در مفهـوم اطاعـت) 212شـعراء/( ﴾لَمَعْزُولُـونَ السـَّ
مِعْنا﴿: فهمیـدن). 31/أنفال( ﴾لَقُلْنا نَشاءُ لَوْ سَمِعْنا قَدْ قالُوا اتُنایآ هِمْیعَلَ تُتْلى إِذا وَ﴿نمودن  سـَ

 یفِـ کتُجادِلُـ یالَّتِـ قَـوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ﴿: بودن و نیز علم داشتن و دانا) 285/بقرة( ﴾أَطَعْنا وَ
بار در قرآن کریم آمده و در همه  47این واژه . استکاربرد داشته) 1مجادله/( ﴾...  زَوْجِها

و نیز آیه ) 24هود/( ﴾عیالسَّمِ وَ رِیالْبَصِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمىک نِیقَیالْفَرِ مَثَلُ﴿موارد غیر از آیه 
درباره خداوند مورد استعمال قرار گرفته و بـا واژگـانی ). 2انسان/( ﴾راًیعاً بَصیفَجَعَلْناهُ سَمِ﴿

  .استهمنشین شده» علیم« و» قریب« چون
 نیاز بزرگتـر ىیشـنوا و ىینـایدو حس ب. باید گفت» قریب« و» سمیع« در تحلیل رابطه

-صورت میهاي الهی است که بیشترین ارتباط انسان با بیرون از طریق این دو حس نعمت
بدین معنا که هرچه دیـدنی و . نمایدگیرد و خداوند از دو صفت سمیع و بصیر استفاده می

امـا . اگرچه اثرات سایر حواس نیز در نزد خداست. در نزد خدا حاضر است. شنیدنی است
. استبیشتر در قرآن مورد استفاده قرار گرفته. به جهت برتري این دو حس بر سایر حواس

 رسد که شنوا و سمیع بـودن خداونـد دربا این معنی به نظر می. است ذات تصفا از عیسم
گـردد و از او مزبور به جهت قرب با بنده بوده و هیچ چیز بـین او و انسـان حائـل نمـی ۀیآ

  :این مسأله از بافت متنی با دو آیه گذشته قابل درك است. پنهان نمانده و به آن علم دارد
 تواند مانع نفوذنمی امرى چیو لذا ه) 48سبأ/( ﴾وبِیالْغُ عَلَّامُ بِالْحَقِّ فُقْذِی یرَبِّ إِنَّ قُلْ﴿

 لَّکـ أَحْصـى وَ...  أَحَـداً بِـهِیغَ عَلى ظْهِرُی فَال بِیالْغَ عالِمُ﴿: خواسته و قدرت خداوند گردد
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  ).28جن/( ﴾عَدَداً ءٍیشَ
لُّ عَلـى قُلْ﴿در فاصلۀ آیۀ » سمیع« و» قریب« در همنشینی دو واژة  إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمـا أَضـِ

اي بلیـغ وجـود نکتـه) 50سـبأ/( ﴾بٌیـعٌ قَرِیإِنَّهُ سَمِ یرَبِّ یإِلَ یوحِیتُ فَبِما یوَ إِنِ اهْتَدَ ینَفْسِ
دارد و آن اینکه واژگانی که در پایان آیه غالبا با یکدیگر همنشین گشته و به ذکر صـفتی 

ارتباط مستقیمی با مفهوم آیه و سایر آیـات آن سـوره داشـته و . پردازنداز صفات الهی می
بـراي نمونـه . پردازنـدبه تشدید انتقال غـرض اصـلی آن سـوره مـی، در تناسب با یکدیگر

فرماید که بگو آنچه از هدایت است از جانب خداسـت و آنچـه از خداوند در این آیه می
خداوند کالم ، زیرا به تأیید مفسران ،رسیده به سبب نفس اماره است) بنده( گمراهی به من

-شان از درگاه خداوند مخفی نمیشنود و عملشدگان را مییافتگان و گمراههمه هدایت
ـــد ـــري ر.ك؛( مان ـــی؛ 592: 3ج. ق1407، زمخش ـــی؛ 330: 11ج. ق1415، آلوس ، اندلس
، زند و بـه شـما نزدیـک اسـتاو شنواي کسی است که او را صدا می) 564: 8ج. ق1420

نماید و شنوایی او نشان از بُعد نداشته و از بنده دور نبوده تـا بـا ا بدون تأخیر اجابت میزیر
فخرالـدین  ر.ك؛( نمایـداسـتفاده مـی» سمیع قریـب« لذا از؛ به او ملحق گردد، صدازدنش

  ).217: 25ج. ق1420، رازي
قریـب و مجیـب همنشینی ) 61هود/( ﴾بٌیمُج بٌیقَر یرَبِّ إِنَّ﴿طبق آیۀ ، از سویی دیگر

-حاجـت بنـدگان را پاسـخ داده و او قریـب، بدیهی است زیرا خداوندي که نزدیک بوده
، سـمیع و مجیـب بـودن اسـت، ترین نتایج قریب بـودنو بدون شک از مهم، االجابه است

گردد تا از حاجات او مطلع بوده و سبب می، زیرا احاطه و علم خداوند بر انسان و شئون او
، تـر اسـتهرکسـی بـه او نزدیـک، انسان طبق تجربیات محیطـی خـود. ایدرا اجابت نمآن

خداوند نیز از . شنود و اگر از او چیزي بخواهد بیشتر امید اجابت داردصداي او را بهتر می
سـه ، بنـابراین. نمایـدهمنشینی این صفات استفاده در درك مفهوم قرب الهی اسـتفاده مـی

ایـن زنجیـره ، گیرنـدعنایی زنجیـرواري قـرار مـیمجیب و سمیع در ارتباط م، صفت قریب
  .استنمایش داده شده) 1( ارتباطی در شکل
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  )1( شکل

  

؟ تواند جانشینی براي قریب بودن ارائه دهـدضمن اینکه باید بررسی نمود آیا سمیع می
، باشـدمـی) السمیع، سمیعا، سمیع( واژگانی که همنشین واژگان، براي پاسخ به این پرسش

  :گرددنتایج زیر حاصل میاحصاء و 
 بـا بـاالترین درجـه همنشـینی بـا زوج واژگـانی خـود) العلـیم، علیما، علیم( واژة. الف

در آیـات متعـدد در نقـش موصـوفی داراي . بسـامد 32با ). سمیعاً و السمیع. لسمیع. سمیع(
ایـن بـاهم . نمایـدمی همنشیبنی بوده و این بسامد باال ظهور باهم آیی این دو واژه را قطعی

  .دارد» قرب« را با مفهوم» علم« آیی نشان از جانشینی مفهوم
در رابطۀ نحوي وصـفی بـا زوج ، بسامد در آیات 12با ) البصیر، بصیرا، بصیر( واژة. ب

توانـد منتخـب اسـت و مـیآیـی داشـتهباهم) لسمیع و السمیع، سمیعا، سمیع( واژگانی خود
 با سه بار تکرار در رابطه اضـافی بـا واژه) و لسمیعسمیع ( واژگان. جانشین واژة قُرب باشد

؛ نمایداست و رابطه اشتدادي دو مفهوم سمع و دعا را تقویت میهمنشین گردیده» الدُّعاءِ«
-مـی، آیی با واژة سمیع داشـتهبا بسامد باالیی که در باهم) علیم و بصیر( واژگان، بنابراین

اشند که در ادامه به بررسی و تحلیـل رابطـۀ ب» قریب« توانند دو صفت جانشین براي صفت
  .ها با یکدیگر پرداخته خواهد شدآن

  »علیم« صفت. 2-2-1
و داللت بـر ) 152: 2ج. ق1409، فراهیدي ر.ك؛( مخالف جهل» علم« از ریشه» علیم«

درك ، همچنـین علـم) 205: 8ج. ق1360، مصـطفوي ر.ك؛( تاثیرپذیرفتن از چیـزي دارد
 ر.ك؛( شـودیمـ معلوم آن با ءشى هک ستیانشانه و اثر، علم. استحقیقت و ذات چیزي 

  ).580: ق1412، راغب اصفهانی
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بسـامد در قـرآن مطـرح  32بـا » سـمیع« هاي واژةعنوان یکی از همنشینبه » علیم« واژة
دارا » قریـب« شـرایط الزم را بـراي جانشـینی واژه، این واژه به جهت نحوي. استگردیده

 هـايحال براي درك مؤلفه. آوردآیی را فراهم میشرایط باهم، جهت بسامدبوده و نیز به 
بـا . هسـتند) العلـیم، علیمـا، علـیم( باید به بررسی آیات این واژه که شامل واژگـان» علیم«

، مکـیح« با صـفاتی چـون» علیم« بررسی صفت علم در قرآن این نتیجه حاصل گردید که
و عبـارات  همنشین شده» فتّاح، خلّاق، عزیز، قدیر، خبیر، قدیر، حفیظ، حلیم، شاکر، واسع

  1.نمایدبه خوبی ابعاد معنایی آن را تبیین می، مختلف شامل این واژه

  سمیع و علیم، تحلیل رابطه قریب. 2-2-1-1
اسم  نارک در علم صفت، موارد ثرکو در ا رفته ارکبسامد به 162با  در قرآن» علم« مادة

، خداونـد در عبـارات مختلـف. اسـتداشـته مناسـبت آیه معناى با یا عبارتی دیگر آمده و
عمل بندگان چه ظالم و فاسد و چه متقین از . داردنمودهاي خود را در صفت علم بیان می

او به هـر . دایره علم او خارج نبوده و او از خطورات مثبت و منفی قلوب ایشان آگاه است
هَ إِنَّ: «و بر هرچه که انسان صنع نمـوده» میعَل خَلْقٍ لِّکبِ هُوَ: «چه خلق نموده  بِمـا مٌیعَلـ اللـَّ

همچنین قرآن در آیات مختلف به گستره علـم الهـی اشـاره نمـوده و . علم دارد، »صْنَعُونَی
بـراي ؛ نمایـداشـاره مـی، بر علومی غیبی که فراتر از دانـش بشـر بـوده، به آگاهی خداوند

  :قیامت از این مصادیق استعدم علم انسان به زمان وقوع ، نمونه
 مَـاذَا نَفْـسٌ تَـدْرِي وَمَـا الْأَرْحَـامِ فِـی مَـا وَیعْلَـمُ الْغَیثَ وَینَزِّلُ السَّاعَۀِ عِلْمُ عِنْدَهُ اللَّهَ إِنَّ﴿

همچنـین در ) 34لقمان/( ﴾خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَي نَفْسٌ تَدْرِي وَمَا غَدًا تَکسِبُ
اتی به علم خود در غیب آسمان و زمین اشاره نموده و خود را بر سـرّ درون بشـر آگـاه آی

هـا خداوند بر دورترین کهکشان. رساند که اگر انسان محور باشدداند و این معنا را میمی
                                                   

 اللََّه َفِإنَّ) 283/، (بقـرهَعلیٌم َتْعَمُلوَن ِبما اللَُّه َو)، 95/(بقره ِبالظَّاِلمیَن َعلیٌم اللَُّه َو) 29/، (بقرهَعلیٌم ٍءَشی ِبکلِّ ُهَو َو« .1
 َفْوَق َو)، 36/(یونس یْفَعُلوَن ِبما َعلیٌم)، 115عمران/(آل ِباْلُمتَّقین َعلیٌم اللَُّه َو)، 63/عمران(آل ِباْلُمْفِسدیَن َعلیٌم

  )» 79/(یس َعلیم َخْلٍق ِبکلِّ ُهَو)، 8/(فاطر یْصَنُعوَن ِبما َعلیٌم اللََّه ِإنَّ)، 76/(یوسف َعلیٌم ِعْلٍم ذی کلِّ
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تـرین خطـورات قلبـی انسـان آگاه بوده و نیز بر پنهانی، ها که از بشر دورندو غیب آسمان
، ترین غیبترین و درونینماید که بر برونیحقیقت به این مسأله اشاره میعالم است و در 

  :علم دارد
 یَعْلَمُ﴿و نیز ) 38فاطر/( ﴾الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِیمٌ إِنَّهُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ غَیبِ عَالِمُ اللَّهَ إِنَّ﴿

مَاوَاتِ فِــی مَـا رُّونَ مَــا وَیعْلَــمُ وَالْــأَرْضِ الســَّ دُور بِــذَاتِ عَلِــیمٌ وَاللَّــهُ تُعْلِنُــونَ مَــاوَ تُســِ  ﴾الصــُّ
دُورِ بِـذَاتِ عَلِیمٌ« صراحت و گویایی آیات فوق در عبارت ).4تغابن/( و آگـاهی بـر » الصـُّ

هُ بِهِ اجْهَرُوا أَوْ قَوْلَکمْ وَأَسِرُّوا﴿: چه بر زبان جاري گردد و یا خیر اسرار دل آدمی  عَلِـیمٌ إِنـَّ
اولـین تعبیـري کـه در ). 13ملـک/( ﴾الْخَبِیـرُ اللَّطِیـفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ یعْلَمُ أَلَا الصُّدُورِ بِذَاتِ

قرب و نزدیکی خداوند به انسان است که این مسأله به جهـت تـذکر ، نمایدذهن ایجاد می
زیرا خداوند علم خـود را بـه عملکـرد او در آینـده ؛ براي انسان بسیار مفید و کارگشاست

 ﴾الْـأُمُورُ  تُرْجَـعُ اللَّـهِ وَإِلَـىهِمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ یدِیـنَ أَیعْلَمُ مَـا بَـی﴿فرماید زد نموده و میگوش
توجه به این موضوع در انسان حس مراقبه اعمال و پرهیزکاري ایجـاد نمـوده و ). 76حج/(

 هـاي دوراین درحالی است که انسان نسبت به آینـده و عمـل و سرنوشـت خـود در زمـان
تـر ناآگاه است و این نشانه احاطه علمی خداوند بر تمام وجوه انسان داشته و او را نزدیک

 هَـایاأَی﴿گـرددداند و این معنایی است که در آیه حیلوله قرآن مطـرح مـیاز خود به او می
 الْمَـرْءِ نَیبَ حُولُی اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ مْییکحْی لِما مْکدَعا إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ بُوایاسْتَج آمَنُوا نَیالَّذ

  ).24أنفال/( ﴾تُحْشَرُونَ هِیإِلَ أَنَّهُ وَ قَلْبِهِ وَ
چـون ، علم خداوند بر ابعاد مختلـف انسـانی قابـل تعریـف اسـت، همچنین طبق آیات

مًّى وَأَجَـلٌ قَضَى أَجَلًـا ثُمَّ نٍیطِ مِنْ مْکخَلَقَ يالَّذِ هُوَ﴿: آگاهی خداوند بر زمان اجل او  مُسـَ
هَ أَنَّ عْلَمُونَی لَا أَوَ﴿و علم خداوند بر اسرار نهفتۀ آدمی) 2انعام/( ﴾تَمْتَرُونَ  أَنْتُمْ ثُمَّ عِنْدَهُ  اللـَّ

و بر تمام اعمـال نیکـی کـه انسـان در خفـا و عیـان ) 77بقره/( ﴾عْلِنُونَی مَا وَ سِرُّونَی مَا عْلَمُی
 تَـامَىیوَالْ نَیوَالْـأَقْرَبِ نِیفَلِلْوَالِـدَ رٍیـخَ مِـنْ أَنْفَقْـتُمْ مَا قُلْ نْفِقُونَی اذَامَ کسْأَلُونَی﴿دهدانجام می

و ایمـان و کفـر ) 215بقـره/( ﴾مٌ یعَلِـ بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ رٍیخَ مِنْ تَفْعَلُوا وَمَا لِیالسَّبِ وَابْنِ نِکیوَالْمَسَا
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 ﴾مَـانِهِنَّ یبِإِ أَعْلَـمُ اللَّـهُ فَـامْتَحِنُوهُنَّ مُهَاجِرَاتٍ الْمُؤْمِنَاتُ مُکجَاءَ إِذَا آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ یا﴿بشر
عَ أَن إِلَّا قُلُوبِهِمْ فىِ بَۀًیرِ بَنَوْاْ الَّذِى نُهُمُیبُنْ زَالُی لَا﴿هاي آدمیها و فتنهنقشه) 10ممتحنه/(  تَقَطـَّ

بر تمامی ابعاد بشر که برخـی ، این همه آگاهی) و... 110توبه/( ﴾مٌکیحَ مٌیعَلِ اللَّهُ وَ قُلُوبُهُمْ
. دهـدخبر از نزدیکی خداوند و قرب او نسبت به انسان مـی، استبر خود انسان نیز پوشیده

علـم الهـی اسـت و ایـن دو صـفت در نهایـت کمـال خـود در ، الزمه قرب الهـی، بنابراین
  .ردد و نیز خداوندي که علیم استگسبب احاطه کامل پروردگار بر انسان می، خداوند

و لذا صداي . بدون شک بصیر و سمیع است و علم به همه مبصرات و مسموعات دارد
حـاجتی را کـه بـر . شنود و از آن باالتر چون علیم اسـتدرخواست و طلب بندگان را می

. نمایـدشـنیده و اجابـت مـی، زبان نیامده و به گوش هیچ موجودي و خـود انسـان نرسـیده
 بـدین شـکل اسـت کـه الزمـه» علـیم« و» سـمیع« و» قریـب« بنابراین این شبکه ارتباط بین

. علیم بودن اوست، قریب بودن اوست و الزمه قریب بودن خداوند، بودن خداوند» سمیع«
  .استنمایش داده شده) 2( این مدل ارتباطی در شکل

  )2( شکل

  

بلکه بـراي تقـرّب ، نمایدرب او میوسعت علم الهی نه تنها داللت بر ق، از سویی دیگر
سـعی در ، انسان با توجه به این مسأله. شودبندگان به خداوند نیز عامل محرکی شمرده می

-پرهیـز مـی، از گناهان آشکار و نیز شركِ خفیِ ریا، خودسازي خویش داشته و با مراقبه
ربوبیّت پروردگار بـاور زیرا به ، نمایدبر خداوند توکّل می، همچنین در مسائل خود. نماید

  .دانددارد و خود را در محضر خداي علیم و قریب می
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  )3( شکل

  

تنهـا ، انسان در فضـاي فیزیکـی و مـادي و طبـق قواعـد پیرامـون خـود)، 3( طبق شکل
 شنود که به او نزدیک اسـت و لـذا درك ذهنـی خـوبی از ارتبـاطصدایی را به خوبی می

خداوند به بندگان خود در آیات ، در این میان. دو دارد و رابطۀ بین این» قریب« و» سمیع«
هرگونه جسمانیت و قـوانین مـادي ، آموزد که او منزه از صفاتی است که در آنقرآنی می

در رابطـه بـا پروردگـار را بایـد بـه ، داند که سمیع و قریب بودنحاکم باشد و لذا بنده می
یت و گـوش مـادي و فاصـله مکـانی نحوي در ذهن خود تعریف نماید که فارغ از جسمان

  .باشد
از فضاي » قریب« و» سمیع« هنر قرآن در ارتقاي ذهن انسان و تحول معنایی واژگان در

که بشر باید بتواند ذهن ، بدین شکل. استبه خوبی تجلی یافته، مادي به فضاي فوق مادي
بـدون . درك کنـدخود را به فهم مسائل ماورائی و فوق مـاده آشـنا و عـادت داده و بایـد 

اوال ، بنابراین. نزدیک باشد، تواند شنوا و بدون وجود فاصلۀ مکانیمی، جسمانیت خداوند
، باشـداین نوع قربی که در این سري از آیـات محـوري و همنشـین و جانشـین مطـرح مـی
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گـردد و عائـد انسـان مـی، اگرچه آثـار و نتـایج آن. مربوط به قرب خداوند به انسان است
با علم بـه قریـب بـودن ، شود و نیزسته او سبب رفع نیازهاي مادي و معنوي میاجابت خوا

  .یابدخودسازي و مراقبه در او افزایش می، روحیه توکل، پروردگار و سمیع بودن او
 وَ الْانسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ﴿همچنین خداوند مقوله قریب بودن خود و صفت علم را در آیۀ

  .داردابراز می) 16ق/( ﴾دِیالْوَرِ حَبْلِ مِنْ هِیإِلَ أَقْرَبُ نَحنُ وَ نَفْسُهُ بِهِ تُوَسْوِسُ مَا نَعْلَمُ
از آنجـایی کـه غالبـا . باشـدامور ملموس و محسـوس مـی در رساترین تشبیه، این مثال

مطالـب ، قرآن کریم گاه، تر استتر و ملموسامور حسی و مادي براي انسان آسان كدر
دهد تا درك آن بـراي با استمداد از کنایه و تمثیل ارائه می، خود را عمیق و مضامین عالی

معناي اولیه مالك آیه قرار گیـرد و بایـد بـه ، بنابراین باید در تشبیهات. تر باشدبشر راحت
پروردگـار بـر انسـان و  مفهومی چـون احاطـۀ. دنبال غرض واقعی خداوند از تمثیالت بود

 مفهـوم. اسـتبا مثالی از یکی از اعضاي بدن بیان شـده، علم او بر احواالت و نیازهاي وي
  .گشاستدر درك معناي قرب دینی بسیار راه )،16ق/( در آیۀ» حبل الورید«

 هک روآن از متصل بوده و انسان بدک ای قلب به هک است یرگ همان» دیور« در مجموع
 انسـان سـراغ بـه مرگ، وقفه در صورت. باشدآن رگ می به وابسته انسان یجسمان اتیح
برخی دیگر از مفسران نیز معتقدنـد بـه ) 245: 22ج. 1374، يرازیش مکارم ر.ك؛( آیدیم

: 2ج. ق1422، عربیابن ر.ك؛( گویندورید می، شودمنتشر می بدن تمام رگ قلبی که در
ـــ اگرچـــه) 275-274: 13ج. ش1361، امـــین؛ 518: 18ج. ش1374، ییطباطبـــا؛ 278  نیب

همگـی  یولـ، دارد وجـود یجزئ اختالف، آیه نیدرباره ا میرک قرآن مترجمان و مفسران
 تمثیلی حقیقت در، قلب رگ یا گردن رگ از بودن ترتصریح دارند که منظور از نزدیک

: 18ج. ش1374، ییطباطبـا ر.ك؛( محسـوس اسـت صـورتی قالـب در معنـوي قرب براي
چـون مقصــود ؛ قلـبتفـاوتی نـدارد کــه گفتـه شـود رگ گـردن یــا رگ ، بنـابراین) 519

اي پرودگار در این آیه آن است که انسان تمام هستی خـود را از خداونـد گرفتـه و لحظـه
خـالق انسـان بـه طـور . بنـددحیات از او رخت برمـی، اگر از فیض رحمت الهی جدا شود
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اي این رابطۀ فـیض رحمـت حـق سازد و اگر لحظهمند میدائمی بنده را از فیض خود بهره
  .شودنده نابود میب، قطع گردد

نجات و سعادت انسان در دست خداوند اسـت و ، فالح، توفیق، رگ زندگی و مرگ
الرسـائل « همـانطور کـه در. تمام این موارد بر مقولۀ احاطۀ خداونـد بـر انسـان تأکیـد دارد

است که خداوند بر هر چیـزي محـیط اسـت و احاطـۀ او بـه جهـت قـرب آمده» التوحیدیه
 وَ﴿طبـق آیـۀ، ضمن اینکه این نیـاز بـه فـیض حـق) 41: ش1378، ئیطباطبا ر.ك؛( اوست

 نَحْـنُ﴿همچنـین شـاید انسـان طبـق آیـۀ ، دوام و اسـتمرار دارد) 16ق/( ﴾هِمیإِلَ أَقْرَبُ نَحنُ
این حضور دائمی خداوند را حس ننموده ) 85/واقعۀ( ﴾تُبْصِرُونَ ال نْکل وَ مْکمِنْ هِیإِلَ أَقْرَبُ

-است ولی همچنان بر نزدیکی خداوند بر بندگان نیک یـا بـد تأکیـد مـیو یا از آن غافل 
بصـیرت و شـهود ، بدین معنـا کـه در مـورد قـرب ؛»تعلمون ال نکل و: «فرمایدنماید و نمی
تمام این مقدمه براي این پیام است کـه از آن جـا کـه . تحقق یابد ینیع قرب الزم است تا

، هاي نفسانی او آگاه استورات قلبی و وسوسههاي انسان و حتی خطپروردگار از اندیشه
براي نمونه ایـن . مسئولیت و دقت انسان باید در رسیدگی و محاسبه نفس خود بیشتر گردد

نیـز ) 51/سـبأ( ﴾بٍیـقَرِ اَنٍکـمَّ مِـن أُخِـذُواْ وَ فَـوْتَ فَلَا فَزِعُواْ إِذْ تَرَى لَوْ وَ﴿نزدیکی در آیۀ 
از احاطه و قیومیت خداوند و علم و آگاهی و نیز تسلط او کامال مورد تأکید قرار گرفته و 

  :فرمایدهمچنین خداوند در آیۀ شریفۀ دیگري می. حکایت دارد
 اىفرشـته آیه اشـاره بـه دو) 17ق/( ﴾دٌیقَعِ الشِّمَالِ عَنِ وَ نِیمِیالْ عَنِ انِیالْمُتَلَقِّ تَلَقَّىی إِذْ﴿

لذا . نندکمى حفظ نوشتن با را آن گرفته لیتحو را او عمل و انسانند بر لکمو هک نمایدمی
 گرفتن قیطر از علم هم و تیاقرب قیطر از هم علم؛ خداوند بر تمام اعمال انسان علم دارد

  ).521: 18ج. ش1374، طباطبائی ر.ك؛( بندگان اعمال نوشتن و هکمالئ
پروردگـار بـه » قریـب« و صـفت» علـیم« بر رابطۀ صفت بنابراین این آیه و آیۀ گذشته

شایسـته عمل ، حیطه رفتاريآن است که انسان در انسان با زبان تمثیل اشاره دارد و هدف 
او در مسـیر . ائه داده و در این سایه به تقرّب الهی دست پیدا کنـداز ایمان و تقوا ار حاصل
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رسد که همواره خداوند را حاضر بر اعمال خویشتن دیـده رشد و کمالی خود به جایی می
. همیشه و هر لحظه حضور او را احساس کند و این تاثیر بسـیار مهمـی در حفـظ روحیـهو 

مراقبه در اعمال و کردار انسان داشته و حس نزدیکـی و قـرب بـه پروردگـار در او ایجـاد 
  .گرددقرب او نیز بیشتر می، بنابراین به هر میزانی که حضور انسان بیشتر شود. نمایدمی

این آیه آن است که خالق انسان بـه طـور دائمـی بنـده را از  مقصود دیگر پرودگار در
بنـده ، اي این رابطۀ فیض رحمت حق قطع گـرددسازد و اگر لحظهمند میفیض خود بهره

نجـات و سـعادت انسـان در دسـت ، فـالح، توفیـق، رگ زنـدگی و مـرگ. شودنابود می
ضـمن اینکـه . ن تأکیـد داردخداوند است و تمام این موارد بر مقوله احاطه خداوند بر انسا

. دوام و اسـتمرار دارد) 16ق/( ﴾هِمیإِلَـ أَقْـرَبُ نَحـنُ وَ﴿طبـق آیـۀ ، این نیاز بـه فـیض حـق
رُونَ ال نْکـل وَ مْکمِـنْ هِیإِلَ أَقْرَبُ نَحْنُ﴿همچنین شاید انسان طبق آیۀ ایـن ) 85/واقعـۀ» (تُبْصـِ

ولـی همچنـان بـر نزدیکـی  حضور دائمی خداوند را حس ننموده و یـا از آن غافـل اسـت
نماید و تمام این مقدمه براي این پیـام اسـت کـه از خداوند بر بندگان نیک یا بد تأکید می

هـاي نفسـانی او هاي انسان و حتی خطورات قلبی و وسوسهآن جا که پروردگار از اندیشه
کـه مسئولیت و دقت انسان باید در رسیدگی و محاسبه نفس خود بیشتر گردد . آگاه است

همـه  بـرايزیـرا گـردد اي محسـوب نمـیصفت کمالی ویژه، این نوع از قرب براي انسان
، علـم، هـاي قـرب خداونـد بـه انسـانیکی دیگـر از ویژگـی، بنابراین. ها وجود داردانسان

احاطت و قیومیت خداوند بر انسان بوده و نیز بصیرت از ملزومات قرب معنـوي انسـان بـه 
  .باشدخداوند می

  صفت بصیر .2-2-2
و نیز علم معنا ) 117: 7ج. ق1409، فراهیدي ر.ك؛( بَصَر به معناي قوت بینایی و چشم

آن علمی کـه بـا چشـم و یـا بـه قلـب ) 27: ق1412، راغب اصفهانی ر.ك؛( استگردیده
در آیات الهی به معناي احاطـه بـه » بصیر) «278: 1ج. ش1360. مصطفوي( باشدایجاد شده
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و از او چیزي که ) 54: 6ج. ق1414، منظورابن ر.ك؛( باشداشیاء میحقیقت موجودات و 
، طریحـی؛ 65: 4ج. همـان ر.ك؛( مانـدپنهـان نمـی. ها قابل مشـاهده نیسـتبه وسیلۀ چشم

  ).223: 3ج. ش1375
بسـامد در قـرآن  12بـا » سـمیع« هـاي واژةعنوان یکی دیگر از همنشـینبه» بصیر« واژة

 شـرایط الزم را بـراي جانشـینی صـفت، بـه جهـت نحـوي ایـن واژه. اسـتمطرح گردیده
 باید به بررسی آیـات شـامل واژگـان» بصیر« هايحال براي درك مؤلفه. داراست» قریب«
تنهـا آیـاتی کـه ، »بصـیر« در میان تمام آیـات شـامل واژه. پرداخت) البصیر، بصیرا، بصیر(

ررسی قرار گرفته و این نتیجه مورد ب، بصیر به معناي بینا بودن و به عنوان صفت الهی است
، رٌیبَص تَعْمَلُونَ بِما اللَّهَ إِنَّ، عْمَلُونَی بِما رٌیبَص اللَّهُ وَ« در عباراتی چون» بصیر« کهحاصل شده

م اللَّهَ إِنَّ، رٌیبَص رٌیلَخَب بِعِبادِهِ اللَّهَ إِنَّ، بِالْعِباد رٌیبَص اللَّهُ وَ، رٌیبَص تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ ، رٌیبَصـ عٌیسـَ
  .استهمنشین شده» سمیع« و» خبیر« به کار رفته و با واژگانی چون» رٌیبَص ءٍیشَ لِّکبِ إِنَّهُ

  سمیع و بصیر، تحلیل رابطه قریب. 2-2-2-1
این نکته قابل برداشت اسـت کـه سـمیع بـه معنـاي » سمیع« در تحلیل آیات شامل واژه

و ، هـا و دعاهـاگار بوده و لذا او مجیب تمام خواستهحضور تمام مسموعات در نزد پرورد
، در آیات قـرآن 1همچنین خداوند بصیر. نیز عالِم به تمام مسائل پنهان و پیداي انسان است

: اسـتو اعمال بنـدگان دانسـته) 19ملک/( ﴾رٌیبَص ءٍیشَ لِّکبِ إِنَّهُ﴿خود را بینا به همۀ اشیاء 
 اللَّهَ إِنَّ، عْمَلُونی بِما رٌیبَص اللَّهُ وَ« همچنین آیاتی چون). 15عمران/آل( ﴾بِالعِباد بَصیرٌ واللّهُ﴿

  .بر آگاهی خداوند بر اعمال انسان داللت دارد» رٌیبَص عٌیسَم اللَّهَ إِنَّ، رٌیبَص رٌیلَخَب بِعِبادِهِ
. نمایـدبه صفت علـم الهـی بازگشـت مـی، در قرآن» بصیر« در حقیقت صفات سمیع و

در حقیقـت بـه نـوعی از ، شـنودبینـد و یـا مـیانسان وقتی چیزي را مـی، عالم مادهزیرا در 
چشـم و ، اگرچه در سـمیع و بصـیر بـودن خداونـد. یابدآگاهی از پیرامون خود دست می

                                                   
 ). 20(فرقان/» َبصیرا َربَُّک کاَن« .1
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توانست تصـریح بـر علـم خـویش نمـوده و از صـفات گوشی در کار نیست و خداوند می
تناظر شـناختی در ذهـن انسـان در ، ال این واژگاناما با استعم. سمیع و بصیر استفاده ننماید

برابر مسموعات و مبصرات بشري ایجاد نموده تا بتواند نوعی ترغیب بندگان به اعمال خیر 
توان از لحن برخی آیات به ایـن ادعـا مانند آنکه می؛ ها باشدو تحذیرشان از گناه و زشتی

هُ مَاشِئْتُمْ اعْمَلُواْ﴿: بردپی  و لـذا نتیجـه شـناخت صـفت) 40فصـلت/( ﴾رٌیبَصـِ  مَلُونَبِمَـاتَعْ إِنـَّ
در پروردگار آن است که آدمی به مراقبه و توجه به اعمال خویش اهتمام بیشـتري » بصیر«

نه تنها معرفـت » بصیر« ضمن اینکه با توصیف قرآن از خداوند با دو صفت سمیع و. بورزد
دهد تا خـود را به مؤمنان آرامش می بلکه، یابدتوحیدي مسلمانان از پروردگار افزایش می

دهد تا مراقـب اعمـال خـویش در حضور و حمایت پروردگار احساس نموده و هشدار می
و در آیـات از بـاخبر بـودن و آگـاه  ط بر آنهاسـتیمح یچشم و گوش علم الهباشند که 

  ).30اسراء/( ﴾راًیبَص راًیخَب بِعِبادِهِ انَک إِنَّهُ﴿: فرمایدبودن پروردگار نام برده و می

  )4( شکل

  

. ش1374، طباطبـائی ر.ك؛( دانسـت» علـیم« را معـادل» خبیر« توانمی)، 4( طبق شکل
ها نیز تقدم و تاخر را رعایت و نکتۀ ظریف اینجاست که خداوند در همنشینی) 357: 16ج

. اسـتو سمع بر بصـر تقـدم یافتـه» بصیر« سمیع بر، نموده و همانطور که در آیات مختلف
داراي سلسـله ، هاي ایـن دو واژه نیـز بایـد بـه جهـت اهمیـتباید توجه داشت که همنشین

اسـتفاده » خبیـر« از همنشـین» بصـیر« و بـراي» علیم« از همنشین» سمیع« مراتب بوده و براي
در انسان حس قرب پروردگار را ایجاد نموده و باخبر بـودن ، نماید و لذا بینا بودن خداوند

در نتیجه همان . نمایدمیحس آرامش و توکل را تقویت ، و قضایاي بشر او از تمام مسائل
  .بین قریب و بصیر نیز برقرار است، اي که بین قریب و علیم برقرار استرابطه
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  گیريبحث و نتیجه
  :از چند دیدگاه قابل استنتاج است، آنچه از مطالب این پژوهش به دست آمده است

ق ( مـاده پربسـامد واژگان کاربردهاي معنایی مختلف ازدر » قریب« نخست آنکه واژه
تأکیـد و تـذکر بـه  و ي فضـاي عـاطفی بـیم و امیـدشکل دهنـدهدر قرآن است که ) ر ب

بـر ، »یَقـرُبُ. قَـرُبَ« ایـن واژه در سـاخت صـرفی. باشدان عصر نزول میهاي مخاطبدانسته
 برخـی از کاربردهـاي واژه. پردازدثبات وضعیتی داللت دارد که قرآن به بازنمایی آن می

هـاي امیـدآفرینی بـه انسـان ارائـه شـده در قالـب بافـت، سورة بقره 186مانند آیه ، »قریب«
کننـد و آیه اذعان دارد که بندگان دربـارة پروردگـار پرسـش مـی، طبق این تعریف. است

-مـی در قرب مستمر و اجابت کنده دعا و حاجـت بنـده معرفـی، خداوند موقعیت خود را
به عنوان حقیقتـی مهـم بـه ، هاي انسان در آیه فوقهمنشینی قریب و اجابت خواسته. نماید

  .شمردندرا در اداره امور جهان منفعل می» اهللا« است کهمخاطبان عصر نزولی ارائه شده
نکته دیگر قابل استنتاج از پژوهش آن است کـه در تجربـه آدمـی اجابـت خواسـته از 

انسان نوعا اجابـت خواسـته خـود را از . اوست آن چیز با فاصله به محدود، کسی یا چیزي
، نسبت به کسی که از او فاصله یا بُعد دارد، تر استکسی که به جهت مکانی به او نزدیک

بیشتر ممکن دانسته و یا اجابت خواسته و طلب یاري خود را از کسانی که به او بـه جهـت 
داند و لذا قرب بـراي او بـا معنـی میسرتر می)، وناقرب( اي نزدیک ترندخویشاوندي و قبیله

 پس. گرددتر میاجابت براي او ممکن، باشد کمتر فاصله چه هر. اجابت قابل درك است
صفات  مفهومی از این رو ارتباط. اصل اجابت را با خود به همراه دارد، پذیرش اصل قرب

  .گرددمی معنادار جمله در آنها ترکیب و همنشینی در. ]اجابت[ و] قرابت[
بـا ربوبیّــت » قریـب و مجیــب« ارتبــاط معنـاداري در همنشــینی ســوره هـود 61در آیـۀ 

سورة بقره که اشاره به اجابت دعا دارد و  186این آیه در کنار آیه . پروردگار وجود دارد
زیرا به قربی مستمر وعده . از آیات امید دهنده است، شده استمی اي را شاملهر خواسته

. پذیرش استغفار و اجابـت توبـه نیـز مسـتمر اسـت، هد و به جهت این قرب همیشگیدمی
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توان دریافـت کـه می، با نگاه کلی به آیات مطرح در حوزه قرب انسان و خداوندبنابراین 
حـس اعتمـاد ، قریب بودن پروردگار داراي آثار و تبعاتی است که به باورمندان امیدواري

گردد ربوبیت پروردگار سبب می، طبق گفتمان قرآنی. دهدو اجابت حاجات را وعده می
  .تقویت رابطه انسان با او باشد، تا اجابت خداوند در امور مادي و یا غیر آن

در کـاربرد صـفت الهـی بسـیار  واژه ایـن، باوجود بسـامد بـاالي واژة قریـب در قـرآن
 ناکارآمـد، ه همنشـینیرابطـ در آییباهم است و در نتیجهمحدود مورد استفاده قرار گرفته

، صـورت گرفتـه) سمیع( پی جویی روابط جانشینی که با بسامد باالیی با واژه اما. گرددمی
، احاطـت و علـم شـامل هـامولفـه ایـن. دهندهاي الزم و کیفی این صفت را ارائه میمولفه

 قالـب در، صـفت قریـب. باشـدمـی حیلولـه نیـز و پذیرش سرعت، بندگان مسالت پذیرش
 و حاجات تدبیر و قلبی و ذهنی خطورات بر آگاهی و علم، احاطت، انسان به حیات افاضه

 هسـتی و حیـات و قدرت، مستمر و دائمی طور به انسان و اوست تشریعی و مادي نیازهاي
  .است» مجیب« و» علیم«، »بصیر«، سمیع او احوال بر و گرفته خداوند از را خود
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