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 *سوره بقره 186کید بر آیه أ با ت« بیقر »تطور تفسیری واژه 
 

 1الکتراشانی قربانی فاطمه
 2حسینی السادات زینب

 3حبیب الله حلیمی جلودار
 چکیده
که از جمله  است در قرآن مطرح گشتهو اعتباری مادی های در کاربردو مشتقات آن قرب ه ماد  

، ه قرباز کاربردهای اعتباری ماد   اره نمود.شانزدیکی زمانی و یا مکانی توان به ی آن میماد   کاربردهای 
این کید بر أ ضمن ت آیات قرآن .است )قرب تکوینی( پیوست رابطه میان انسان و پروردگارمقوله نزدیکی و 

ین تجل   کشاند.میله به چالش أرا در این مسهای جاهلی انگاره، قرب مستمر ی پیوست رابطه میان باالتر
یب» صفت با، در قرآنانسان و پروردگار  با قرار گرفته و  تحلیلو مورد توجه در دیدگاه مفسران که  بوده «قر

به کسب مقام معنوی انسان اشاره  قرب منزلتی ،همچنین .است گشتهاز تجسیم و تشبیه همراه ، تنزیه ذات اله
تحلیلی به  -روش توصیفیاین پژوهش درصدد است تا به  .استداشته و طرق کسب آن مورد توجه آیات 

یقین  کشف تطور دیدگاه مفسران  وبررسی  در درک  و مبانی مدنظر ایشان قرن دوم هجری تا عصر حاضر فر
یب» معنای صفت با شروع اختالفات مذاهب کالمی که مفسران  شد در پایان این نتیجه حاصل .بپردازد« قر

هایی مانند صفت انگاری مقولهبه مجاز، های تجسیم و تشبیه ذات الهو با ظهور دیدگاه پنجمقرن در 
یب» یات دانس« قر ین راه در تقابل با این نظر تهدر قرآن روی آورده و استفاده از نکات ادبی و بالغی را بهتر

، آنانغالب  دیدگاه در اند. این سیره و روش در ذیل بسیاری از تفاسیر قرن پنجم تا معاصر ادامه داشته است.
است. با این احاطه و قیومیت خداوند تعبیر گشته ، به مجاز و استعاره از علم و حیلوله «بیقر »صفت 

یب»صفت ، ضمن تنزیه خداوند از تجسیم، وجود برخی مفسران قرآن را حقیقتی مستقل برشمرده و در « قر
 اند.ای نیز ارائه نمودههله ادل  أنیاز از مجازانگاری برشمرده و در تبیین و اثبات مساین صفت را بی
یب، قرب، قرآن: واژگان کلیدی  قرب منزلتی.، قرب تکوینی، تفسیریر تطو  ، قر
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 مقدمه-1
بر دو مقوله حسی و اعتباری ، مفاهیم ارائه شدهبهره برده و ب( -ر-ماده )ق مشتقاتآیه از  96قرآن در 
اعم از نزدیک بودن ، در بسیاری از کاربردهای قرآنی بر مفهوم نزدیک بودن« ب ر ق» .هستندقابل تقسیم 

/ 7: اعراف: نمونه) زمانی )وقوع یک پدیده(، (27/ 5: مائده؛ 60/ 12: یوسف: نمونه) مکانی )فاصله(
؛ 152/ 6: انعام: نمونه) اعم از روابط خویشاوندی، و نزدیک بودن در روابط اجتماعی (1/ 21: اءیأنب؛ 185
 (42/ 26: شعراء؛ 114/ 7: أعراف: نمونه) و روابط مبتنی بر همکاری اجتماعی (15/ 90: بلد؛ 7/ 4: نساء

 داللت دارد. 
و نیز نهی ، (67/ 3: عمرانآل؛ 237/ 2: بقره) ای دیگرهمچنین بر نزدیکی مفهومی یک مقوله با مقوله

آل ؛ 27/ 5: مائده) و عمل قربانی کردن (19/ 7: اعراف؛ 187/ 2: بقره) یک عمل انجامو پرهیز دادن از 
 است.  استعمال شده (183/ 3: عمران

قرب »و « قرب منزلتی»قرب در رابطه میان انسان و خداوند و در نگاه مفسران در دو مقوله کلی 
قرب »خداوند به انسان و مستمر همان قرب « قرب تکوینی». در این پژوهش است تعریفقابل « تکوینی
است که با تالش بنده در جهت تقرب به پروردگار و کسب مدارج معنوی و منزلت و بهره اخروی ، «منزلتی

  .گرددعبودیت و تقوا و اعمال صالح ممکن می
به عنوان صفت خداوند به کار رفته و در سه مورد  تکرار شدهر با25در قرآن « قریب»لفظ 

/ 78: نباء ؛214/ 2: بقرهمفهوم نزدیکی زمانی در آیات ) به این واژه (540ص، 1364، .)عبدالباقیاست
/ 72: جن؛ 109/ 21: اءیأنب ؛10/ 63: منافقون؛ 44/ 14: ابراهیم؛ 77و  17/ 4: نساء؛ 64/ 11: هود؛ 40
است. این کاربردهای زمانی به  ( کاربرد داشته13/ 61: صف؛ 27و 18/ 48: فتح؛ 17/ 42: شوری؛ 25

در دو آیه « قریب»وعده عذاب و قیامت( داللت دارد. ، عذاب، ساعه، اجل و فتح، مفاهیمی چون )نصر
همچنین در آیه که متعلق به آخرت است.  ( به نزدیکی مکانی اشاره دارد41/ 50: ق؛ 51/ 34: )سبأ

/ 34: سبا؛ 186/ 2: در آیات )بقره .استرحمت خداوند به محسنین نزدیک دانسته شده ، (56/ 7: )اعراف
 تفاسیر در تبیین صفتاست.  به عنوان صفت الهی مورد استفاده قرار گرفته «قریب»( 61/ 11: هود؛ 50

مفسران  .اندهقرب الهی)قریب( به اصول ادبی استناد و در تحلیل این موضوع از مبانی فکری خود بهره گرفت
تفاسیر در ، اما در گذر زمان، اندارائه دادهویژه صفت قریب الهی و بهای از مفهوم قرب متقدم تحلیل ساده

باید ، تنوع کاربردهای ماده قرب در قرآن کریمبا توجه به اند. دچار تنوع و تکثر دیدگاه شده، لهأتبیین مس
متفاوت مفسران های این مقاله به بیان دیدگاهن کاربردها مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه مفسران درباره ای

االت پاسخ دهد که ؤقرب در آیات شریفه قرآن کریم پرداخته تا به این س کاربردهای مختلف مادهدر فریقین 
هایی از آن ارائه چه معنایی داشته و در تطور تفسیری چه برداشت، عنوان صفت پروردگاربه  «قریب» واژه
همچنین مشخص گردد که اختالف نظرها از چه زمانی آغاز گشته و به چه نتایجی منتج گردیده  است. شده

   پاسخ خواهد داد.االت ؤتحلیلی به این س -است؟ این مقاله به روش توصیفی
 محمود: است بودهمقوله قرب الهی در متون قرآنی و روایی مورد توجه پژوهشگران 

 به بررسی « میواژه قرب در قرآن کر یفیو توص یخیتار یمعناشناس»نامه در پایان، ش(1389)یاکآقاس
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 ،این وجودبا . است نمودهآوری جمعرا روند تاریخی آئین قربانی و  پرداختهکتب لغویان  اشتقاقات قرب در
 .نامه مدنظر نبوده استدر این پایانسوره بقره  186و به ویژه آیه تطور تاریخی دیدگاه مفسران 

به بررسی تعابیر گوناگون قرب « مقربان الهی و جایگاه آنان»در مقاله ، ش(1391خانی)علیاسماعیل 
نشانگر ، فالح و فوز در قرآن، عباراتی چون سعادت، پردازد. او معتقد استالهی در فرهنگ اسالمی می

« تحلیل معناشناختی قرب الی الله در قرآن کریم»مقاله  در، همچنین وی. استرسیدن انسان به مقام قرب 
به بررسی مفهوم  اواست که با ماده قرب ارتباط معنایی دارند.  ش( به بررسی واژگانی پرداخته1389)

، دهدتحول معنایی واژگان در قرآن را مورد بررسی قرار میسمنتیک و تاریخچه معناشناسی پرداخته و مقوله 
خانی . علیکندپردازد و تحول معنای ماده قرب را تشریح نمیسازی این متد در مقاله خود نمیاما به پیاده

مفهوم قرب در قرآن را ، تفاسیربا استمداد از قرآن به قرآن و تفسیر در این مقاله با کمک آیات و به روش 
تفسیر و بررسی سیر تطور دیدگاه  60با بسامد وسیع مطالعه بیش از رو پژوهش پیش نماید.می تحلیل

  .استمحتوایی  و تمایزات هادارای تفاوت، نسبت به مقاله فوققرآن  مفسران در حوزه صفت قریب در
به بررسی « قرب الهی و مقربین از منظر قرآن و روایات»نامه در پایان، ش(1392) حمدیا نسرین

است که با  های مقربان پرداختهآثار و موانع قرب و نیز ویژگی، های وصول به آنجایگاه قرب به خدا و راه
 .استرو دارای تفاوت اهداف پژوهش پیش

عوامل و ، ماهیت، «قرب الهی در صحیفه سجادیه»نامه در پایان، ش(1396) شایخیریم جاللی مم
 -نامه نیز به روش توصیفیاست. این پایان جادیه مورد بررسی قرار دادهموانع قرب را از منظر صحیفه س

 رو تفاوت دارد.پیش مقالهاز جهت منبع و روش تحقیق با  تحلیلی
تمایز این پژوهش با تحقیقات قبلی در این ، «قرب در قرآن»با وجود اقبال اندیشمندان قرآنی به مقوله 

ویژه تبیین صفت قریب در به این موضوع ودر  متقدم تا عصر حاضر()از  مفسران دیدگاهسیر تطور است که 
 است. دنبال نشدهبه شکل مستقل  یچ یک از آثار پژوهشیر هد، قرآن

 مالحظات نظری -2
مصدر فعل )َقُرب َیقُرُب( بوده و مورد استفاده عرب عصر نزول و قبل از آن قرار « ُقْرْب »: قرب -الف

زیرا لگن خاصره به ، در معنای لگن خاصره و تهیگاه بودهترین کاربرد خود ابتداییاست. این واژه در  گرفته
 (. 388ص، 2ج، 1387، دهیسابن/ 1041ص، 3ج، 1387، )ازدی پهلو نزدیک است

ر شب برای رسیدن به آب است ان دیدر کاربرد زمانی و به مفهوم حرکت چارپا« ُقرب»وجه دوم از واژه 
، سیده)ابن لذا عجله کرده تا زودتر به آب برسند، تنها به اندازه شبی فاصله بماند، که بین آنان و آبتا آن

واژگان مستعمل در قرآن که در کتب  دیگراز  (.667ص، 1ج، 1414، منظورابن/ 389ص، 6ج، 1387
له آن یوس که بنده به ای داردو یا وسیلههر کار اشاره به که است  «قربان»واژه ، استلغت به آن پرداخته شده

، 9ج، 2001، ازهری/ 153ص، 5ج، 1410، یدیفراه/ 623ص، 1ج، تابی، دیدرابند )یبر خدا تقرب جو
در مفهوم نزدیکی در نسب و « قربی»واژه  ،همچنین .(226ص، 9ج، 1360، مصطفوی/ 111ص

)ق ر ب( از دیگر کاربردهای مشتقات (. 388ص، 6ج، 1387، سیدهاست )ابن خویشاوندی کاربرد یافته
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ب»  گرددداشتن استفاده میاین واژه با مفهوم گرامیاز در محاوره عرب نیز که از باب تفعیل است « َقرَّ
، 2ج، 1384، یرازیش یر مدنیکب/ 663ص، 1ج، 1414، منظورابن/ 154ص، 5ج، 1410، یدی)فراه

 .است« قرب منزلتی»که کاربردهای قرآنی آن در مفهوم  (381ص
نزدیکان فکری و ، ماده قرب در تجربیات اعتباری در معانی چون رابطه نسبی و خویشاوندی ،بنابراین

نهی از ارتکاب یک عمل و نیز رابطه میان انسان ، ای دیگرنزدیکی مفهومی یک مقوله با مقوله، عملی انسان
گردد. در ادامه میو پروردگار آمده است که این رابطه خود به دو زیر شاخه قرب تکوینی و منزلتی تقسیم 

 .دیدگاه مفسران در این دو کاربرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

   قرب تکوینی -2-1
داللت بر احاطه پروردگار بر بنده داشته و به ، استاین نوع از قرب که در آیات مختلف مطرح گردیده

به خالق خود بوده و همواره در  ابستهگردد. از آنجا که مخلوق ورابطه خالق و مخلوق بودن مربوط می
احاطت قیومی بر موجودات عالم و ، اصالت وجودی خود به او محتاج است و خداوند به عنوان رب انسان

ماند. این شکل از قرب به صراحت و هیچ چیزی از سیطره قدرت و علم او پنهان نمی؛ آفریدگان دارد
ه شده است. این آیه اشاره به نهایت نیاز انسان در سوره بقره ارائ 186و در آیه « قریب»روشنی در صفت 

باد﴿: گذاردامور مادی و معنوی داشته و بر ربوبیت پروردگار صحه می َلَك ع 
َ
ذا َسأ ن   یَعن   یَو إ  ٌب یَقر  یَفإ 

ج
ُ
ذا َدعان  َفلْ یأ اع  إ  ُنوا بیَو لْ  یُبوا لیْسَتجیُب َدْعَوَة الدَّ ُهْم  یْؤم   (. 186/ 2: )بقره ﴾ْرُشُدوَن یَلَعلَّ

َوَنحُن ﴿: کید نموده و بر قربی مستمر اشاره داردأخداوند در آیاتی دیگر بر این صفت قریب بودن خود ت
لَ  ْقَرُب إ 

َ
ُروَن یأ ن الَّ ُتْبص  نُکْم َو َلک  دارد که خدای متعال به در آیه دیگری عنوان می .(85/ 56: )واقعه ﴾ه  م 

لَ ﴿: تر استرگ کردن نزدیکجهت احاطت و قیومیت به انسان از  ْقَرُب إ 
َ
ْن َحْبل  اْلَور  یَو َنحُن أ  ﴾د  یه  م 

َه ﴿: داندتر میدر نهایت خود را از انسان به او نزدیک. (16/ 50: )ق نَّ اللَّ
َ
َن اْلَمْرء  َو یُحوُل بَ یَو اْعَلُموْا أ

لَ  ُه إ 
نَّ
َ
ه  َو أ  شود. پژوهش حاضر قرب تکوینی نامیده می در، ( این قرب24/ 8: )انفال ﴾ه  ُتحَشُروَن یَقْلب 

 قرب منزلتی -2-2
یابی معنوی معنای منزلت، گردده قرب که در رابطه میان انسان و خداوند مطرح میاز دیگر مشتقات ماد  

من صورت ؤقابل برداشت خواهد بود. عالمه طباطبائی این موقعیت را که بر اثر سیر و سلوک انسان ماز آن 
این همان قرب انسان به خداوند است که نتیجه »: فرمایدنامد و میارزشی و یا سلوکی می قرب، می گیرد

لذا بنده با اعمال صالح به ، معرفت و اراده و اختیار انسان است و در بندگان با عبودیت و بندگی است
، 19ج، 1374، طباطبائی: ک.)ر «کند و نتیجه آن شمول رحمت الهی استخداوند تقرب پیدا می

همین مقامی است که انسان در جستجوی ، شودآنچه به عنوان قرب سلوکی مطرح می، بنابراین .(207ص
 نماید.رسیدن به آن بوده و آن را کمال نهایی خود معرفی می
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ُبونَواَل اْلَماَلئ  ﴿: فرمایدو می است خداوند برخی فرشتگان را مقرب دانسته  / 4: )نساء ﴾َکُة الُمَقرَّ
، 14ج، 1378، )جوادی آملی اندالت و مقام مقربان نائل شدهایشان با اطاعت از خداوند به کما( 172
  .(295ص

منظور قربی است که به روش ، گردددر قرآن هرجا سخن از قرب بنده به خداوند مطرح می، بنابراین
زه حرکتش در ابه اند یانسان هر شرعیات و طاعت و عبادت به دست آمده باشد و مراعاتاکتسابی و از راه 

 . برداز آن بهره می این مسیر
یب -ب ، 1414، بن عبادصاحب : )ر.ک در مفهوم ضد ُبعد و دوری« ُقرب»از ریشه « قریب»: قر

، 9ج ،1360، یمصطفو/ 663ص، 1412، یراغب اصفهان/ 1041ص، 3ج، 1387، ازدی/ 404ص، 5ج
است. قریبه مؤنث آن است و جمع آن  اقارب است و به مفهوم دارای قرابت بودن آمده آنجمع  و( 266ص

مذکر و مونث و  برای نقیض بعید است و« قریب» .(152ص، 5ج، 1410، یدیفراه: )ر.ک قرائب است
، منظورابن/ 199ص، 1ج، 1407، یجوهر/ 623ص، 1ج، تابی، دیدرابن: ر.ک) رودبکار میفرد و جمع 

 (.699ص، 1ج، 1414
د یدر قرآن به عنوان صفت مشبهه و از اسماء حسنی بوده و در این معنا سه بار در قرآن مج« قریب»

صفت مشبهه برای بیان  وزنی برای صفت مشبهه و دال  بر معنای ثبوت است.« َفعیل»کاربرد داشته است. 
این صفت داللت بر ثبوت  .صی استرود که دارای اوزان خایک ویژگی ثابت و پایدار در یک فرد به کار می

، 3ج، 1391، حسن: وقوع و تحقق یک صفت و دوام بر آن داشته و این صفت دائم مالزم اوست)ر.ک
شود و واژه از افعال الزم ساخته می غالبا  مشبهه صفت  .(65ص، 1428، سامرائی/ 204-203صص

در آیات زیر نیز متضمن معنای الزم و در نقش فاعلی است و باید در وزن فعلی )َقُرَب َیقُرُب( « قریب»
ن  ﴿: است آمدهظاهر گردد. این صفت به عنوان یکی از اسماء حسنی در سه آیه  ج  یَقر   یَفإ 

ُ
ُب َدْعَوَة یٌب أ

اع   ُروهُ ﴿( و 186/ 2: )بقره ﴾الدَّ لَ َفاْسَتْغف  ب  یُثمَّ ُتوُبوا إ  نَّ َر ُه ﴿( و 61/ 11: )هود ﴾ٌب یٌب ُمج  یَقر   یه  إ  نَّ إ 
ْن َمکاٍن َقر  َو ﴿( همچنین این واژه در آیاتی چون 50/ 34: )سبأ ﴾ٌب یٌع َقر  یَسم   ُذوا م  خ 

ُ
/ 34: )سبأ ﴾ٍب یأ

ْن َقر  یَ ُثمَّ ﴿( و نیز 51 نَّ َرْحَمَت ﴿( و 17/ 4: )نساء ﴾ٍب یُتوُبوَن م  ه  َقر  إ 
ن  یاللَّ َن اْلُمْحس  : )اعراف ﴾َن یٌب م 

ه  َقر  َمتی﴿( و 56/ 7
نَّ َنْصَر اللَّ ال إ 

َ
ه  أ

در معنای نزدیکی ، ( و آیاتی مشابه214/ 2: ه)بقر ﴾ٌب یَنْصُر اللَّ
 است.مورد استفاده قرار گرفته یک بودن یک موضوع به موضوعی دیگرمکانی و یا نزد، زمانی

 « قرب»واژه  در انخر أو مت انمتقدم تفسیری سیر -3
تفسیری پرداخته و تطور « قرب» ماده اعتباریدر ادامه به بررسی دیدگاه مفسران در کاربردهای حسی و 

در نگاه ، ه اشاره داردگیرد. در ابتدا آیاتی که به کاربردهای حسی این ماد  قرار می و مالحظه بررسیآن مورد 
 ن تبیین خواهد شد. امفسر
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 قرب مادیدیدگاه مفسران در کاربرد -3-1
در این آیات نیز خر أم و متمتقد   مفسرانهای برداشت است.ی ماد   کاربرد دارایقرب در آیات بسیاری  

 .استهای پیچیده و کالمی است و لذا از تشابه مفهومی برخوردار بسیار روان و عاری از هرگونه برداشت
کَ ﴿: است آمده، زمانی اختصاص دارد منتخب که به قرب ایدر آیه الَّ اَعة  إ  ْمُر السَّ

َ
ْو ُهَو َما أ

َ
 َلْمح  اْلَبَصر  أ

ْقَرُب 
َ
ن یتركینزد»چون  با استعمال عباراتیاین قرب را زمانی دانسته و ، مفسرانغالب  .(77/ 16: )نحل ﴾أ

تیترعیهنگام و سر / 480ص، 2ج، 1423، )مقاتل اندبه این کاربرد از واژه قرب اشاره نموده« ن مد 
/ 243ص، 4ج، 1382، غازیآلمالحویش/ 89ص، 3ج، 1420، بغوی/ 411ص، 3ج، 1422، اندلسی

در سیر تطور تاریخی نتیجه آنکه  .(267ص، 3ج، 1419، فضل الله/ 442ص، 12ج، 1374، طباطبائی
اگرچه برخی در کاربرد زمانی و مادی این واژه نیز  قابل مشاهده نیست. مفسرانهیچ برداشت متفاوتی از 

ای زمانی نیست که کسی که در واحد زمان مقوله، زیرا امر قیامت، انداقشه نموده و آن را تمثیل دانستهمن
، به صورت تمثیل و یا غیر آنچه حال ، (364ص، 1ج، 1422، )ابن عربی آن را درک نماید، مادی است

 است. زمانی مطرح شدهعد این کاربرد در بُ 
و در حالت  است مکانی پرهیز داده شدهاز نزدیک شدن ، آیات مختلف دیگری نیز وجود دارد که در آن

ه  ﴿نهی از عملی اشاره دارد. مانند آیه کلی به  با هذ  َجرَ الَتْقَر  «َتْقَربا ال»منظور از که  (35/ 2)بقره:  ﴾ةالشَّ
، 1ج، 1412، طبری/ 27ص، 1ج، تابی، فراء) آن درخت استنهی از خوردن از میوه و ثمر ، در آن

ُروُهنَّ َو َو ﴿ همچنین در آیه. (126ص، 1ج، 1407، زمخشری/ 124ص ُفوَن ف   الُتَباش  ْنُتْم عاک 
َ
 یأ

ه  َفال
ْلَك ُحُدوُد اللَّ د  ت  ُبوها اْلَمساج   احکام الهی در دوران اعتکاف را تعیین نمودهنیز ( 187/ 2)بقره:  ﴾َتْقَر

ك ینهی از نزداست که نزدیک شدن به آن به مانند تجاوز به حریم الهی است. لذا  و آن را مرزهایی شمرده
 یا از آن احکام تجاوز نمایندو  د آنها را مرتکب شوندیکه مردم نبااست  نیه از ایشدن به حدود خدا کنا

که در مجموع این نوع از  (66ص، 2ج، 1374، طباطبائی/ 212ص، 2ج، 1420، اندلسیابوحیان )
 است.  کاربردها به منظور نهی و پرهیز از عمل حرامی صورت گرفته

 قربدیدگاه مفسران در کاربردهای اعتباری -3-2
آمده « قربی، اقربون، اقربین، ذی القربی»خویشاوندی با عناوینی چون  قرب  ، اعتباریدر کاربردهای 

 دو تفاسیر نیز نسبت به آن رویکر است سببی و یا نسبی وارد شدهکه این واژگان در حوزه معنایی نزدیکی 
س ُقل الَّ ﴿برای نمونه در آیه اند. همسانی داشته

َ
بَی یم َعلَ ُلکُ أأ َة فی  اْلُقْر الَّ اْلَمَودَّ ْجًرا إ 

َ
/ 42: )شوری ﴾ه  أ

، 3ج، تابی، فراء/ 769ص، 3ج، 1423، )مقاتل شده است ارائهبرد رین کابا همتفسیری تطور در ( 23
، 1408، ابوالفتوح رازی/ 129-128صص، 22ج، 1372، طبرسی / 310ص، 8ج، 1422، ثعلبی/ 23ص

 ال﴿در آیه  .(31-30صص، 13ج، تابی، یطنطاو/ 231ص، 2ج، 1422، یابن عرب/ 120ص، 17ج
ْنُتْم ُسکاری

َ
الَة َو أ ُبوا الصَّ دارد و خداوند با استعمال ( که اشاره به نهی از یک عمل 43/ 4: )نساء ﴾َتْقَر

دهد. در این آیه مفسران بدون هیچ بحث جدی تنها به از اقامه نماز در حالت مستی پرهیز می، «تقربوا ال»



 
 

 

  73    / فاطمه قربانی الکتراشانیسوره بقره 186 هیبر آ دیبا تاک «بیقر »واژه  یر یتطور تفس

، ج، 1380، عیاشی/ 270ص، / 1ج، تابی، فراء/ 373ص، 1ج، 1432، )مقاتل نزدیک نشدن اکتفا نموده
/ 49ص، 1ج، 1404، جرجانی/ 206ص، 3ج، تابی، طوسی/ 305ص، 1ج، تابی، سمرقندی/ 242ص

/ 513ص، 1ج، 1407، )زمخشری اندم اقامه نماز را منظور نمودهو یا عد (200ص، 5ج، 1364، قرطبی
/ 210ص، 1ج، 1418، کاشانیفیض/ 76ص، 2ج، 1418، بیضاوی/ 408ص، 1ج، 1422، ابن جوزی

همچنین برخی استعمال نزدیک  .(151ص، 3ج، 1419، ابن عجیبه/ 81ص، 2ج، 1415، عروسی حویزی
اند. در دانسته (115ص، 1412، )شبر ای در نهی از نمازخواندن در حالت مستی)التقربوا( را مبالغه نشدن

خر یک معنا و مفهوم را به ذهن أم و متبرای مفسران متقد  ، «التقربوا»توان دریافت که استعمال مجموع می
 حالت مستی است. و آن نهی از اقامه نماز در کردهتداعی 

های یکسانی داشته و دیدگاهخر أم و متمتقد   مفسران، رایج قرب اعتباریی و در کاربردهای ماد   ،بنابراین
-ح این واژگان دچار اختالف نبودهدر کاربرد معنا و اصطالنموده و  کیدأتمعهود عصر نزول بر همان معنای 

اختالف معنا در ، نمایدایجاد می مفسرانبررسی سیر تطور دیدگاه اند. اما آنچه که بیشترین تفاوت را در
 گیرد.کابردهای غیر حسی است که در ادامه مورد بررسی قرار می

 قرب تکوینی و منزلتیدیدگاه مفسران در -3-3
به صراحت بر روابط میان انسان و خداوند داللت دارد  که وجود دارداز واژه قرب کاربردهایی ، قرآندر  

های دیدگاه، در بیان این دو نوع از قرب .باشدباره ماده قرب اختالف مفسران در شروع نقطه تواندو می
  گردد.متفاوتی شکل گرفته است که در ذیل هریک از انواع قرب مطرح می

 قرب تکوینی -1-3-3
قرب خداوند به انسان است که در ، گرددکید میأدر قرآن بر آن ت، مقوله قربای که در ترین رابطهاصیل

هر ، در نظام تصورات جاهلی .یستهمه اصناف آدمی تحقق داشته و به درجات معنوی فرد نیز وابسته ن
 دانستندرا خدایی برتر و واالتر از سایر خدایان می« الله»اما ، طایفه و قبیله صاحب خدایانی محلی بوده

 انپرستدر تصور بت، طبق آنچه از آیات قرآن قابل دریافت است(. 119ص، 6ج، 1380، علی: ک.)ر
ْرَض لَ ﴿: ه استخالق هستی بود« الله»، عرب

َ
َماَوات  َواْْل ْلَتُهْم َمْن َخَلَق الَس 

َ
ْن َسأ هُ  ُقوُلنَّ یَ َوَلئ    ﴾الَل 

 ﴿: دندکر( و حتی به تقدس آن سوگند یاد می38/ 39: )زمر
َ
ه  َجْهَد أ

الَل  ْقَسُموا ب 
َ
ْم یَوأ ه  / 35: )فاطر ﴾َمان 

حال این احیاگری و بخشندگی ، چیزی در زمین است احیاگر هر، «الله»، های عرب جاهلی(. در آموزه42
ْح ﴿: به زندگی در نزول باران باشد و یا غیر آن

َ
َماء  َماًء َفأ َن الَس  َل م  ْلَتُهْم َمْن َنَز 

َ
ْن َسأ ه  یَلئ  ْن َبْعد   ا ب  ْرَض م 

َ
اْْل

َها لَ  ْکَثُرُهْم اَل  ُقوُلنَّ یَ َمْوت 
َ
ه  َبْل أ

َل  ُه ُقل  اْلَحْمُد ل  ُلوَن یَ الَل  به جهت ، با این وجود(. 63/ 29: )عنکبوت ﴾ْعق 
: ک.)ر دیگردبه یکتایی او در خالقیت و ربوبیت منجر نمی، «الله»اعتقاد ایشان به ، عدم تعقل صحیح

ی که ظهور او در زندگی عرب جاهلی در خلقت و «الله»برای  ،بنابراین .(127ص، 1396، ایزوتسو
واسطه نداشته و استمداد ری در سایر مسائل او چون ارتباط مستقیم و نیایش بیث  ؤآفرینش بوده و حضور م

عرب رچه اگ، مفهوم قرب با پروردگار معنایی نداشته است، شده استی نیز به سوی او برده نمینیازهای ماد  



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم    74

 

 
 

ْمواُلُکْم َو ﴿: نزدیک ساخته« الله»است باید به کمک وسایلی خود را به بوده معتقد جاهلی 
َ
َوما أ

ت الَّ ْوالُدُکْم ب 
َ
ْنَدنا ُزْلفی یالأ ُبُکْم ع  های متعدد درجه خود را در نزدش و با کمک اله (9/ 63: )منافقون ﴾ُتَقر 

ذ﴿: افزایش دهد ْن یَوالَّ َخُذوا م  ْول  َن اتَّ
َ
ه  أ ال  یُدون  ه  ُزْلفییُ  ل  اَء ما َنْعُبُدُهْم إ 

َلی اللَّ ُبونا إ  «. (3/ 39: )زمر ﴾َقر 
قرآن در هنگام نزول آیات با این نوع تفکر حاکم روبرو بوده است و باید نظام باورهای جاهلی را نسبت به 

ا رابطه انسان و پروردگار از جمله موضوعات مختلف مرتبط ب، اصالح و تکمیل نماید. با تغییر باورها« الله»
 .رنگ تحول گرفته و در گفتمانی جدید ارائه گردیده است، قرب نیز

 نزدیکتر از رگ گردن یقرب -1-3-3-3
ثیر أت وکید نموده أمستمر الهی ت نزدیکیکه بر آیات مرتبط با مقوله قرب تکوینی ترین یکی از شاخص

لَ ﴿آیه شریفه ، عصر نزول داشته است مخاطبانمهمی بر  ْقَرُب إ 
َ
ْن َحْبل  اْلَور  یَنْحُن أ ( 16/ 50: )ق ﴾د  یه  م 

انسان وابسته به آن  یات جسمانیا کبد انسان متصل بوده و حیاست که به قلب  یهمان رگ« دیور». است
به رگ قلبی که ، برخی دیگر از مفسران نیز معتقدند .(245ص، 22ج، 1374، یرازی)مکارم ش باشدمیرگ 

 صص، 13ج، 1361، امین/ 278ص، 2ج، 1422، )ابن عربی گویندورید می، شودبدن منتشر میدر تمام 
. مفسران باالتفاق استرساترین تشبیه در امور ملموس و محسوس ، این مثال، در هرصورت. (274-275

. در است قالب محسوس در حقیقت تمثیلی برای قرب معنوی در، تصریح دارند که رگ گردن یا رگ قلب
 است اند که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکترتفاسیر متقدمین به معنای ظاهری آیه بسنده گشته و آورده

در این  .(194ص، 4ج، 1421، نحاس/ 100ص، 26ج، 1412، یطبر/ 112ص، 4ج، 1423، )مقاتل
است. در حالی که از تفسیر  نگارانه کمتر قابل مشاهدهتفاسیر مباحث کالمی و نظرات مجازاَ 

 قرب پروردگار در تفاسیر دست یافتتوان به شواهدی بر استعاره دانستن می، به بعد ق(427)ثعلبی
تا قرب  نیز غالبا اصرار بر همین دیدگاه استعاری بوده ویدر تفاسیر بعد از . (98ص، 9ج، 1422، ی)ثعلب

، 1429، اندلسی/ 450ص، 3ج، تابی، )قشیری پروردگار بدانندکنایه و تمثیلی از قدرت و علم ، را استعاره
، 1418، بیضاوی/ 134ص، 28ج، 1420، رازی  فخرالدین/ 272ص، 4ج، 1420، بغوی/ 159ص، 5ج
، تایب، هیمغن/ 9ص، 18ج، 1364، قرطبی/ 533ص، 9ج، 1420، ابوحیان اندلسی/ 141-140ص، 5ج

  .(689ص
بدون هیچ ، خداوند به چیزی که متصل به اوست، است تا اعالم داردآیه تمثیلی »: گویدابن عربی می

زیرا اتصال چیزی به چیز دیگر داللت بر جدایی و دوگانگی دارد که مفهومش آن ، ای نزدیک استفاصله
زیرا  ،اش اینگونه نیستدر حالیکه قرب خدا به بنده، دو اتحاد حقیقی و معیت وجود ندارد است که بین آن

ن رُوحی)اشاره به آیه حقیقت انسان ممزوج در هویت خداستهویت و  ه م  . نهایت قرب  (َنَفخُت فی 
اما این قرب الهی نسبت به ، صوری اتصال جزئی است که محکمتر از آن در رابطه با اجسام اتصالی نیست

، )ابن عربی «دشونای اتصال و مقارنه منتفی میقرب به مع، قرب صوری کاملتر است که با اقربیت خداوند
، )سبزواری قرب خداوند به معنای علم او به خفیات انسان است به اعتقاد برخی .(278ص، 2ج، 1422
، کاشانی/ 1200ص، 2ج، 1418، )فیض کاشانی تواند مثلی برای قرب باشداین آیه می .(524ص، 1419
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تمثیلی که اطالق سبب و اراده مسبب داشته تا  ،(376ص، 12ج، 1368، قمی/ 1399ص، 3ج، 1410
در ، بالغت شگفت انگیز این آیه .(11ص، 9ج، 1418، می)قاس نهایت قرب را در قالب تصویری ارایه دهد

  .(22ص، 17ج، 1374، )مکارم شیرازی نمایدحقیقت تشبیهی است که نهایت قرب را تصویرسازی می
 قدرت، (54ص، 5ج، 1398، )ثقفی ای بر استیالءقرب کنایه: اندنیز آن را کنایه دانسته مفسران برخی

، 12ج، 1378، )طیب ت خداوند بر انسانیت و علمیومیاحاطه ق، (282ص، 5ج، 1418، )ثعالبی
است. قرب تعبیری کنایی از شناخت خداوند از انسان در باالترین درجه بوده و این کنایه نوعی  (245ص

گاهی انسان )فضل  نمایدهای فکری خود مجسم میاحساس تسلط الهی را بر جریان، تخییل است که در آ
استعمال استعاری از قرب ، کاربرد قرب تکوینی در قرآن، در آیه فوق نیز. (179ص، 21ج، 1419، الله

/ 363ص، 9ج، تابی، طوسی/ 383ص، 4ج، 1407، )زمخشری قرب در علم پروردگار: است دانسته شده
، 1423، )حسینی شیرازی و اراده اوست (376ص، 12ج، 1368، قمی/ 108ص، 6ج، 1377، طبرسی

این ضمیر)نحن(اشاره به »: اندبرخی نیز قرب را از پروردگار به مصادیق دیگری نسبت داده .(532 ص
اشاره به ، ( این آیه293ص، 26ج، 1418، )زحیلی ترندفرشتگان مقرب دارد که به انسان از گردن نزدیک

ت حق تعالی دارد و خداوند بر تمام اعمال انسان علم دارداحاطه وجود و  ت و یق اقربیهم علم از طر، قیومی 
-بنابراین می. (519ص، 18ج، 1374، یی)طباطبا ق گرفتن مالئکه و نوشتن اعمال بندگانیهم علم از طر

حقیقی ای مقوله است و ایشان برای قربتوان مدعی شد که این آیه برای تمام مفسران معنای استعاری داشته
 اند.ای از سایر مفاهیم و صفات الهی دانستهو مستقل قائل نبوده و استعاره

 قرب تکوینی در هنگام مرگ -3-3-3-2
لَ ﴿استراتژی مفسران درباره آیه  ْقَرُب إ 

َ
ُروَن یَنْحُن أ ْن ال ُتْبص  ْنُکْم َو لک  که بر قرب ( 85/ 56: ه)واقع ﴾ه  م 

نزدیکی « عباسابن»در دیدگاه منظور از قرب نیز بر همین منوال است. ، داردالهی در هنگام مرگ داللت 
تر اکتفا نموده و برخی مفسران نیز تنها به معنای نزدیک. (575ص، تابی، )ابن عباس فرشته مرگ است

از تفسیر  .(398ص، 3ج، تابی، سمرقندی/ 225ص، 4ج، 1423، )مقاتل انددرباره آن اظهارنظری ننموده
« ثعلبی»انگاری در آثار تفسیری مشاهده نمود. هایی از اشارات و استعارهتوان نشانهمی، به بعد« ثعلبی»

( و تقریبا غالب تفاسیر بعد 223ص، 9ج، 1422، )ثعلبی است استعاره از قدرت و علم دانسته این قرب را
، 1381، قشیری/ 22ص، 5ج، 1420، قدرت )بغوی و یتؤر، از او تا معاصر نیز کاربرد استعاری از علم

، 4ج، 1422، ابن جوزی/ 440ص، 4ج، 1407، زمخشری/ 22ص، 5ج، 1420، بغوی/ 257ص، 3ج
را برای این نوع از  (346ص، 21ج، 1419، )فضل الله ( و احاطه281ص، 27ج، 1418، زحیلی/ 230ص

برای قرب تکوینی خداوند در هنگام توان مدعی شد که در تفاسیر فوق می ،اند. بنابراینقرب مدنظر داشته
  است. تنها تعبیر استعاری لحاظ شده، مرگ انسان
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  و سمع قرب در اجابت-3-3-3-3
کید أدر مواردی به صراحت بر صفت قریب بودن پروردگار اشاره و ت، در قرآن و در مواجهه با آیات قرب

ذا ﴿است. آیه  شده بادَوإ  َلَك ع 
َ
ن   یَعن   یَسأ . این آیه یکی از از آن جمله است( 186/ 2: )بقره ﴾ٌب یَقر  یَفإ 

، «قریب»گردد که به مفهوم ای بازمیآیات محوری قرب تکوینی بوده و غالب اختالف مفسران به استعاره
واژه اجابت با از همنشینی ، و چگونگی کیفیت آن« قریب»است. مفسران به جای تبیین صفت  اطالق شده

به صراحت ، اند. با وجود آنکه در تفاسیر ذیلاستفاده نموده و به تعریف نتایج و آثار قرب پرداخته« قریب»
داللت بر استعاری ، ر القای مفهوماما نوع کاربرد مفسر د، کید نشده استأت، بر استعاره دانستن قرب

 : است آمده آن دارد. برای نمونه در تفاسیردانستن
، )بالغی دعاست کنندهاست با لطف و رحمت خود نزدیک بوده و اجابت« قریب»اوند وقتی خد
، 2ج، 1372، )طبرسی و این قرب همان سرعت خداوند در اجابت دعاست (162ص، 1ج، 1420

-مانند احاطه، (94ص، 1ج، 1410، )کاشانی احاطه است به معنای سوره بقره 186قرب در آیه  .(215ص

ْحمُن َعَلی اْلَعْرش  اْسَتوی﴿ای که در آیه  / 337ص 2ج، 1412، )طیب ( وجود دارد5/ 20: )طه ﴾الرَّ
ت و نامحدود و یمومیو احاطه تمام و نفوذ کامل نور او و سلطه و ق (123ص، 2ج، 1375، حسینی همدانی

بر صفات رقیب و شهید بودن ، ( صفت قرب398ص، 2ج، 1380، )مصطفوی نامتناهی بودن او است
صفت  .(93ص، 1408، سعدی)آل زیرا او مترصد انسان و شاهد بر اعمال اوست، خداوند منطبق است

، 1414، )ابن منظور حفظ کردن، (189ص، 4ج، 1360، )مصطفوی کردن چیزیرقیب به معنای مراعات
ن  ﴿کشیدن است و مانند آیه  ( و انتظار424ص، 1ج ُبوا إ  صفت رقیب ( 93/ 11: )هود ﴾َمَعُکْم  یاْرَتق 

 .(112ص، 3ج، 1377، )قرشی خداوند بر حفظ اعمال انسان داللت دارد
، حسینی شیرازی/ 28ص، ق1419، یتهران یصادق) را در علم و قدرت« قریب»برخی دیگر نیز صفت 

اند و برخی دیگر صفت قریب را فاقد دانسته (67ص، 1412، )شبر و شنونده دعا بودن (39ص، 1423
جه رحمت یقرب نت، در نگاه این دستهاند. ومی خداوند برشمردهیك بودن قیو نزد کیفیت هرگونه ماهیت و

ند و یجوندگان )در راه وصول( به هم برتری مییك بودن است که جوین نزدیمی خداست. در همیرح
ی می، خداوند بر بندگانش در هر روز  ،بنابراین .(375ص، 2ج، 1408، گنابادی: ک.ر) کنددر شأنی تجل 

قدرت و ، احاطت و قیومیت، لطف و رحمت پروردگار و سرعت او در اجابت، در دیدگاه این تفاسیر
 است. تجلی یافته« قریب»استیالء در واژه 

در این صفت( مثل معیت ) مثل قرب»: اندرا معیت پرودگار معنا نموده« قریب»برخی نیز صفت  
او را ندیده و ، در نزد بنده حاضر و بنده از او غافل استاو ، این معیت با همه بندگان به تساوی بوده؛ است

در معیت نیز همان مساله قرب  .(89ص، 1ج، 1418، کاشانی)فیض «کندحضورش را حس نمی
کنار هم بودن دو محمول در یک مکان و یک زمان است که در  بدین معنا که معیت به معنی در، پابرجاست

  داند.و لذا منظور از قرب الهی را حضور بنده در برابر پروردگار می تاس تعبیر گشته« حضور»این تفسیر به 
مترادف تمثیل و به معنای مانند ، هیاند. تشببرخی نیز همین موارد را تمثیل و تشبیه خداوند عنوان داشته

ن  »: استکردن است. در این دسته از تفاسیر آمده اعالم سرعت اجابت دعوت بنده و  از لییتمث «ب  یَقر   یَفإ 
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( و نیز تمثیلی 241ص، 1ج، 1377، طوسی/ 228ص، 1ج، 1407، )زمخشری ستوا یاستجابت دعا
، 1368، )قمی مشهدی شودمی برای کمال علم خداوند به افعال و اقوال و اطالع از احوال ایشان برشمرده

گاهی بر قرب خداوند به ارواح انسان، این نزدیکی .(396ص، 1ج، 1336، کاشانی/ 249ص، 2ج ها و آ
تشبیه ، هریک از مصادیق، در این تفاسیر .(214ص، 1ج، 1419، )ابن عجیبه وسواس قلبی ایشان است

صفت قریب را در صفات دیگری تبیین و ارائه توان مدعی شد که مفسران در مجموع میاست.  دانسته شده
  اند.نموده

لُّ َعلی﴿آیه  در ض 
َ
نَّما أ ْن َضَلْلُت َفإ  ن  اْهَتَد  یَنْفس ُقْل إ  ما یَو إ  لَ  يوحیُ ُت َفب  ب   یَّ إ  ُه َسم یَر نَّ  ﴾ٌب یٌع َقر یإ 

- االجابهاست که در نگاه تفسیری به معنای قریب( نیز صفت قریب بودن خداوند تکرار شده50/ 34: )سبأ
، 6ج، 1424، کنایه از احاطه و علم پروردگار)مغنیه ( و538ص، 3ج، 1423، )مقاتل بودن آمده

 وجود نداردهیچ حائلی بین او و دعای بنده  و مانعی بر نفوذ مشیت او  اینکه دانسته شده و (272ص
 .(588ص، 16ج، 1374، )طباطبائی

آیاتی هستند که به صراحت و  با کاربرد ماده )ق رب( در قرآن بر قرب تکوینی اشاره دارند. ، آیات فوق
و غیرمجازی از آیه ارائه معنای ظاهری و ابتدایی م به مفسران متقد  دیدگاه مفسران در ذیل آنها ارائه گردید. 

های مجازانگارانه وسعت و ظهور پیدا نموده و تا تفاسیر دیدگاه، اما از تفسیر ثعلبی به بعد، اندبسنده نموده
  خر ادامه یافته است.أمت

بوده و با توجه به تحوالت  الزم به ذکر است که قرن چهارم و پنجم که دوران شکوفایی دانش مسلمانان
های شیعی چون فاطمیون و حمدانیان و آل بویه و برخورداری شیعیان از سیاسی و روی کارآمدن دولت

، فرج اللهی: ک.)ر شودتحوالتی در تفسیر ایجاد سبب گردید تا ، ویژه نشر علوم قرآنو بهآزادی اجتماعی 
اختالفات مذهبی نیز ، عالوه بر شروع تحوالت علمی، با ورود به قرن پنجم همچنین .(سراسر اثر، 1380

 بالغی و علوم ضمن اینکهها و معتزله در برابر یکدیگر قرار گرفتند. ماتریدی ،هاگسترش یافت و اشعری
به پنجم  در قرن، بودند آغاز نموده در علوم قرآنی و تفسیرهای گذشته رشد و تبلور خود را که در قرنادبی 

 بهاقبال مفسران  با .(215ص، 1392، علوی مهر: ک.ر) درفتنکالمی مورد کاربرد قرار گخوبی در مباحث 
در رد یا اثبات یک ، هایی چون تمثیل و کنایه و تشبیهکاربرد توان شاهدمی، ورود این مباحث در تفسیر

در تقابل و نقد تفاسیری که قائل  بود. مفسران در تبیین دیدگاه کالمی خود و در ذیل یک آیه اختالف کالمی
یکی از  کهاستفاده نموده  بالغی نحوی و، از مباحث علوم ادبی، نداهبه تجسیم و تشبیه برای ذات اله بود

م. چون ثعلبی)مفسرانی  این روند در تفسیرتوان در تبیین صفت قریب دانست. موارد تجلی این مساله را می
 قابل مشاهده استق(  481م. ابن عطیه اندلسی)، ق( 460م. طوسی)، ق( 448م. قشیری)، ق( 427

ق( که  548م. از طبرسی) (جوامع الجامع)تفسیر : تفاسیری مانند درنیز این سیره در قرن ششم  .)همان(
 و یا در تفسیر زمخشری (418ص، 1414، )ایازی مباحث کالمی را به انضمام نکات بالغی تبیین نموده

در  ترکیب مباحث کالمی و ادبیاین روند  قابل پیجویی است. ق( 597م. ) ابن جوزی و ق( 538م. )
که در ذیل هریک از آیات  (سراسر اثر، 1392، علوی مهر: رک) شوددیده می عصر حاضردیگر تا سیر اتف
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توان حدس زد که علت ورود می ،بنابراین هایی از این تفاسیر اشاره شده است.به نمونه، مطرح در پژوهش
 مفسران به مباحث مجازانگارانه بر چه اساسی بوده است.

 قرب منزلتی -2-3-3
اند که به ترتیب ای استفاده نمودهویژه از عبارات و مفاهیم، بودن این نوع از قربمفسران در بیان منزلتی 

 : و در ذیل آیات مربوطه معرفی می گردد

 ورطتقرب حضرت موسی)ع( در کوه  -1-2-3-3
، قرآن و در فرازهای متعددی به داستان حضرت موسی)ع( اشاره دارد. در سوره مریمخداوند در 

موضوع نجوا و تقرب حضرت موسی)ع( را در کوه طور ، خداوند بعد از بیان هریک از صفات ویژه انبیاء
 یَوناَد ﴿: نمایدمطرح می

َ
ور  اْْل ب  الطُّ ْن جان  ْبناهُ َنج  یناهُ م  ما او را از طرف »؛ (52/ 19: )مریم ﴾ای  َمن  َو َقرَّ

، این قربدر تفاسیر آمده است که  .«میم و با او سخن گفتیك ساختیم و او را نزدیراست کوه فرا خواند
ای است چون منزلت بنده، خداوند است در نزدمتضمن شرافت و کرامت برای منزلت حضرت موسی)ع( 
/ 133ص، 7ج، تابی، )طوسی است ا نائل آمدهکه به موالیش نزدیک و با او همنشین شده و مقام گفتگو ر

این ، مفسران فوق در ذیل این آیه .(54ص، 9ج، تابی، طنطاوی/ 257ص، 7ج، 1420، ابوحیان اندلسی
حال آنکه برخی دیگر از ، اندقرب را از نوع شرافت و منزلت و کرامت حضرت موسی)ع( تلقی نموده

دانسته در فضای فوق ماده قرب مکانی قرب در آیه فوق را  ایشان اند.نوع این قرب را متفاوت دانسته، مفسران
به نحوی که صدای کشیده شدن قلم بر لوح را می، و آن نزدیکی حضرت موسی)ع( به لوح و قلم است

/ 133ص، 7ج، تابی، طوسی/ 72ص، 16ج، 1412، طبری/ 631ص، 2ج، 1423، )مقاتل شنود
، 3ج، 1422، جوزیابن/ 548ص، 21ج، 1420، رازی فخرالدین/ 23ص، 3ج، 1407، زمخشری

یعنی تقرب منزلتی در دیدگاه مفسران  است. م تا متاخر وجود داشتهمتقد  در تفاسیر  دیدگاهاین  .(153ص
یید تشرف و أت، کید بر منزلتی بودن قربأاگرچه در مفسران نوع اول نیز ت، بوده ماورائیمفهومی دارای ، فوق

لوح و  هب )ع(نوع شرافت را در نزدیکی حضرت موسی، اما مفسران نوع دوم، استتعالی معنوی و روحی 
  اند.قلم دانسته

، یشابورین ی)ثعلب اندها برای حضرت موسی)ع( دانستهای از رفع حجابرا کنایه قرببرخی نیز 
)ابوحیان  برشمردههمان انزال وحی ، نیز تجلی قرب ایشان را به خداوند گروهی و (218ص، 6ج، 1422

این قرب »: اندتفضالت پروردگار دانسته قرب به آن رایگر نیز ای دو دسته (257ص، 7ج، 1420، اندلسی
عد دارد و ت بُ یآورد و معصچنانچه اطاعت قرب می، است ات و تفضالت و الطاف ربوبییمعنوی به عنا

در  .(454ص، 8ج، 1412، )طیب «.از باالترین مقام قرب برخوردارندآنها م اء باالخص اولوا العزیانب
، یمیعبدالعظشاهینی)حس ای از عنایت و تفضل ربوبی استنزدیکی به پروردگار استعاره، دیدگاه مفسران

، 1374، طباطبائی/ 314ص، 1ج، 1419، سبزواری/ 45ص، 9ج، تابی، یطنطاو/ 195ص، 8ج، 1363
چه این هر ،بنابراین .(321ص، 1ج، 1423، حسینی شیرازی/ 187ص، 5ج، 1424، مغنیه؛ 83ص، 14ج
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مجازانگاری به سمت وجه  مفسراندیدگاه ، کندبه سمت جلو حرکت میاز جهت زمانی سیر تفسیری 
  .دانندمیای از مقام و منزلت و جایگاه و قرب را استعاره نمودهتمایل پیدا 

  الهی منزلت مقربان -2-2-3-3
موقعیت منزلتی ، نماید که با توجه به سیاق آیاتدر چند آیه از واژه مقرب استفاده می خداوند در قرآن

ُبوَن یَ ﴿در آیه  برای نمونه منان مدنظر است.ؤم ( به مقام و جایگاهی اشاره 21/ 83: نی)مطفف ﴾ْشَهُدهُ اْلُمَقرَّ
بان درگاه الهیمی با توجه و از جایگاه و منزلت باالیی برخوردارند.  آن هستند شاهد و ناظر بر، نماید که مقر 

آنجایی که  از هستند. هانآدارای مقام باالتری نسبت به برگزیدگان ابرار بوده و ، مقربان به ادامه آیات
ب  براین باورند کهبرخی متقدمان  بر اعمال ایشان شاهد و ناظر هستند.، مقامی باالتر از ابرار دارند، نامقر 

، 30ج، 1412، یطبر/ 624ص، 4ج، 1423، مقاتل) ن ساکن در آسمان هفتم هستنداز فرشتگا، مقربان
( و نیز 302ص، 10ج، تایب، )طوسی کرامت در اجل  مراتب قرار دارند زیرا ایشان به جهت ،(66ص

، ندلسیبن عطیه اا/ 3409ص، 10ج، 1419، یراز فخرالدین) ممکن است به کل مالئکه اهل آسمان
این سیر  اطالق گردد. (410ص، 2ج، 1367، ی)قم ( و یا فرشتگان کاتب اعمال453ص، 5ج، 1422

همچنین ممکن است  و اندمنظور از مقربان را اهل الله دانستهادامه داشته و  تا تفسیر ابن عربی تفسیری
عمل ابرار  که شاهد بر (415ص، 2ج، 1422، ی)ابن عرب منظور اهل الله خاص از اهل توحید باشند

اء و ائمه اطهار و یانب، مقربان، در ادامه این سیر تاریخی .(264ص، 20ج، 1364، )قرطبی هستند
ن از فرشتگان و اف مقربیتوص، بنابراین .(42ص، 14ج، 1412، بی)ط انددانسته شدهن)ع( یمعصوم

اشاره به نتیجه همان نظر به مقام آنها و ، ن هستندیشگی و معیان که دارای مقام معلوم و قرب همیُعلو
 اندت کمال و قربیو شاید هم اشاره به گروه خاصی دارد که دارای قابل، بودهحاصل از اعمال ایشان در دنیا 

ُبونَ یَ »شاید مراد از  و (254ص، 3ج، 1362، )طالقانی ن در آنجا حاضر است که مقربا آن« ْشَهُدُه اْلُمَقرَّ
ُقوَن »همان « المقربون -األبرار»و مراد از  شوندمی اب 

ُقوَن السَّ اب 
ن امقرب که گردد نکه بیانیاما ا، هستند« َو السَّ

اگرچه  .(139ص، 12ج، 1377، ی)قرش استد یار بعیبس، باشندن مالئکه میاا مراد از مقربینند یبآن را می
، مالحویش/ 522ص، 1412، )شبر خرین وجود داشته استأمقرب دانستن مالئکه نیز در تفسیر مت

/ 1495ص، 16ج، تابی، خطیب/ 105ص، 14ج، 1363، عبدالعظیمیشاهحسینی/ 516ص، 4ج، 1382
شان ند که درجههست از اهل بهشت نمقربامعتقدند که  و برخی دیگر  (134ص، 24ج، 1419، فضل الله

، 1374، طباطبائی/ 273-272صص، 26ج، 1374، مکارم شیرازی) از درجه عموم ابرار باالتر است
 .(387ص، 20ج

ن﴿در آیه خداوند  َف اْلَمس  یَ  لَّ ن یْسَتنک 
َ
ه  َو اَل ل   ُکوَن َعْبًدایَ ُح أ

ُبوَن الُم َکُة ئ  اْلَماَل  لَّ  (172/ 4: )نساء ﴾َقرَّ
از مالئکه مقربان را ، سوره مطففین 21نموده و چه بسا تنها دلیل مفسرانی که در آیه به مالئکه مقرب اشاره 

و همگان قرب را صفت  است در تبیین این آیه تفاسیر متعددی نقل شده استناد به همین آیه باشد.، انددانسته
ترین موجودات در نزد پروردگار مقرب، مالئکه»: اندنموده ارایهفرشتگان دانسته و درک مشابهی از آن 

کروبیانی هستند ، این مالئک مقرب .(26ص، 6ج، 1412، طبری/ 425ص، 1ج، 1432، )مقاتل «هستند
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، )زمخشری که حول عرش الهی قرار دارند چون میکائیل و جبرائیل و اسرافیل و فرشتگان هم طبقه ایشان
( و حمل عرش ایشان را از عبودیت 502ص، 1ج، 1422، یابن جوز/ 596-595صص، 1ج، 1407

اند و بر لوح محفوظ ایشان عالم به غیب .(361ص، 1ج، تابی، )سمرقندی است پروردگار باز نداشته
)ع( را در خبر دادن از غیب و نیز  اند. مالئکه سجده بر آدم را پذیرفتند و چون نصارا قدرت مسیحمطلع

قرآن اشاره دارد که مالئکه مقرب و مسیح بندگان خداوند  .خرق عادت دیدند به او نسبت الوهیت دادند
جایگاه رتبهبدین جهت است که مالئکه در فضیلت و ، خواندقرب میهستند و اینکه ایشان را با صفت م

  .(273ص، 11ج، 1420، رازی فخرالدین) درجه دارند ،بندی
ُبوَن  اَه ْشَرُب ب  یَ ًنا یَع ﴿ در آیه و مفسران  نیز اشاره صریحی به مقربان شده (28/ 83: مطففین) ﴾اْلُمَقرَّ

خواندن ایشان اکتفا  «عدناهل جنت »اند. مفسران متقدم به سادگی به های مختلفی از آن داشتهبرداشت
نحوی که گویا این  اند بهتنها به واژه مقربان اشاره نمودهبرخی نیز  .(625ص، 4ج، 1423، د)مقاتلاننموده

، طبرسی/ 277ص، 5ج، 1420، )بغوی نبوده و نیاز به تفسیر و تبیین این مقام وجود نداردای مقام پیچیده
گروهی به صراحت ایشان را از اهل بیت  .(417ص،  2ج، 1422، ابن عربی/ 379ص، 26ج، 1372

از رضای حق و مشاهده حق  ایرا چشمه ای آن( و نیز دسته411ص، 2ج، 1367، قمی) پیامبر)ص( دانسته
)ص(  رسول خداخرین نیز برخی مقربان را از آل أدر میان مت .(157ص، 10ج، 1422، )ثعلبی اندبرشمرده

  .(535ص، 5ج، 1415، حویزیعروسی/ 302ص، 5ج، 1415، کاشانی)فیض انددانسته
همان موقعیت منزلتی و معنوی است که ، توان مدعی شد که قرب در آیات فوقطبق آیات فوق می

 .اندمومنان آن را کسب نموده

  قربانی جهت تقربعمل -3-2-3-3
در ادیان ابراهیمی به جهت تقرب به پروردگار عمل عبادی قربانی نمودن از جمله مواردی است که 

 اْبنَ یَواْتُل َعلَ ﴿در آیه گرفته است. صورت می
َ
ْم َنَبأ ما َو َلْم  یه  ه  َحد 

َ
ْن أ َل م  بانًا َفُتُقب  با ُقْر ْذ َقرَّ  إ 

اْلَحق  آَدَم ب 
 یُ 

َ
َن اْْلَخر  قاَل َْل ْل م  نَّما َتَقبَّ َك قاَل إ  قیَ ْقُتَلنَّ َن اْلُمتَّ ُه م  ُل اللَّ با» واژه ،(27/ 5: )مائده ﴾َن یَتَقبَّ در مفهوم  «َقرَّ

. این واژه داردبیان میتقدیم کردن و به نزد کسی بردن آمده و همان مفهوم تقدیم قربانی به پیشگاه خداوند را 
با ُقْربانا  » عبارت تفسیردر است. قرار گرفته تنها یک بار و در این آیه در کل قرآن مورد استفاده ْذ َقرَّ تطور  «إ 

قربان به مفهوم قربانی تلقی شده و آیه اشاره به پیشکشی قربانی فرزندان ؛ شودای مشاهده نمیتفسیری ویژه
وزن  بر «ُقْربانا  »ان معتقدند که مفسر .(469ص، 1ج، 1423، مقاتل) خداوند دارد نزد)ع( به  حضرت آدم

، )زمخشری است که به سبب آن قرب از رحمت الهی قصد شود اعمال نیکیبه معنای ُفعالن از ماده قرب 
فیض / 123ص، 2ج، 1428، بیضاوی/ 338ص، 11ج، 1420، رازی فخرالدین/ 624ص، 1ج، 1407

، 1408، گنابادی/ 287ص، 1ج، 1410، کاشانی/ 270ص، 1ج، 1418 و 27ص، 2ج، 1415، کاشانی
، 3ج، 1412، مظهری/ 317ص، 6ج، 1382، غازیمالحویش آل/ 137ص، 1412، شبر/ 82ص، 2ج

، 4ج، 1372، خانی رضا/ 124ص، 8ج، 1419، اللهفضل/ 1074ص، 3ج، تابی، خطیب/ 79ص
)ثعلبی  استسبب تقرب که ( 492ص، 3ج، تابی، طوسی/ 504ص، 1ج، 1413، حجازی/ 315ص
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برای  آدم )هابیل و قابیل( دو پسراز ك یهر د که یآاق بر مییظاهر ساز  .(49ص، 4ج، 1422، نیشابوری
، اوردیه نیرا تثن« قربان»له تقربی حاصل کنند و اگر کلمه یتا به آن وس، اندم داشتهیك قربانی تقدیخاطر خدا 

ش تا به یمعنا« قربان»شود. و اما کلمه ه و جمع نمییو مصدر تثن، ن کلمه مصدر استینکه اصل ایبرای ا
وانات یحه حیذب :لیان قربانی انواعی دارد از قبیهودیامروز در نزد اهل کتاب معروف است ]در اصطالح 

ها و در اصطالح نصارا عبارت است از وهیشکش دادن آرد و روغن و آغوز و نوبری میدن آنها و پیعنی سر بری
و شود میح یمبدل به گوشت مس ده آنانینانش به عق ،شکش کردنیشکشی که بعد از پینان و شراب پ

ن نحو یز ممکن است که تقبل قربانی به همیو در داستان مورد بحث نشود می حیشرابش مبدل به خون مس
ن قصه را در خطاب به اهل کتاب و برای آنان که به ینکه خدای تعالی ایمخصوصا با در نظر گرفتن ا، باشد

دانستند و به هر حال قاتل و مقتول هر دو می، رسدبه نظر مین احتمال قوی یا، زی معتقدند آوردهین چیچن
همان طور  ،بنابراین .(489ص، 5ج، 1417، )طباطبائی «گری رد شده استیکی قبول و از دیکه قربانی از 

نظرات ، است خر درباره این کاربرد قرآنی که در مفهوم قرب منزلتی بودهأم و متمفسران متقد  ، که بیان گردید
 گردد.ای مشاهده نمیارائه داده و تطور ویژه مشابهی

 طرق منزلت یابی  -4-2-3-3
ای نوظهور در اسالم نبوده و این تفکر در عصر نزول رایج بوده است. پدیده، یابیمقوله تقرب و منزلت

خواهی و تقرب به خطای ایشان در روش منزلت، خواهی مشرکانگذاری بر مقوله منزلتقرآن ضمن صحه
ت﴿: فرمایدو میرد دا اشاره الَّ ْوالُدُکْم ب 

َ
ْمواُلُکْم َو الأ

َ
ْنَدنا ُزْلفی یَو ماأ ُبُکْم ع   . این آیه (37/ 34: )سبأ ﴾ُتَقر 

، تابی، )طوسی اندبسنده نموده «نزدیک شدن»به واژه  مفسرانغالب  وداشته اشاره به قرب انسان به خداوند 
، زمخشری/ 682ص، 3ج، 1420، بغوی/ 422ص، 4ج، 1422، ندلسیبن عطیه اا/ 401ص، 8ج

/ 209ص، 5ج، 1420، رازی فخرالدین/ 501ص، 3ج، 1422، جوزیابن/ 586ص، 3ج، 1407
/ 306ص، 4ج، 1364، قرطبی/ 54ص، 4ج، 1420، ابوحیان اندلسی/ 249ص، 4ج، 1418، بیضاوی

، طنطاوی/ 56ص، 19ج، 1419، فضل الله/ 409ص، 1ج، 1412، شبر/ 500ص، ج، 1419، عجیبهابن
برخی نیز این تقرب را استعاره از کسب  .(110ص، 18ج، 1374، مکارم شیرازی/ 298ص، 11ج، تابی

  .(516ص، 3ج، 1382، غازیآلحویش)مال اندرضایت پروردگار دانسته
ه  الد  ﴿در آیه همچنین 

لَّ ال ل 
َ
ذیأ ُص َو الَّ ْول  یُن اْلخال 

َ
ه  أ ْن ُدون  َخُذوا م   ل   اءَ یَن اتَّ

الَّ َلی َق یُ ما َنْعُبُدُهْم إ  ُبونا إ  ر 
ه  ُزْلفی

قرب به خداوند را استعاره ، مفسرانغالب  ،سوره سبأ دارد 37( که مشابهتی با آیه 3/ 39: )زمر ﴾اللَّ
، 1364، قرطبی/ 36ص، 5ج، 1418، بیضاوی/ 8ص، 4ج، 1422، ی)ابن جوز انداز شفاعت او دانسته

ْعُه َو اْسُجْد َو اْقَتر ْب ﴿و یا در آیه شریفه  (233ص، 16ج تنها به واژه تقرب ، (19/ 96: )علق ﴾َکالَّ ال ُتط 
، 1407، )زمخشری انداند و کیفیت و چگونگی آن را مورد بحث قرار ندادهپیدا کردن با عبادت اشاره نموده

نیز قرب را استغراق در  «من وحی القرآن» . نویسنده(468ص، 4ج، 1422، یابن جوز/ 779ص، 4ج
 .(343ص، 24ج، 1419، )فضل الله است دانستهآنان عبودیت دانسته و خشیت مؤمنین را حالت قرب 

 .(516ص، 10ج، 1372، )طبرسی اندبرخی قرب را استعاره از ثواب دانسته
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ْعراب  َمْن ﴿در آیه 
َ
َن اْْل ه  َو الْ یُ َو م 

اللَّ ُن ب  ر  َو یَ ْؤم  ُذ مایَ ْوم  اْْلخ  خ 
ه  َو َصَلوات  یُ  تَّ

ْنَد اللَّ باٍت ع  ُق ُقُر ْنف 
ُسو  َبٌة َلُهْم الرَّ نَّها ُقْر ال إ 

َ
، 1412، ( نیز قرب الهی کنایه از محبت و رضای خداوند )طبری99/ 9: )توبه ﴾ل  أ

 ای از رحمت الهی( و یا استعاره38ص، 2ج، تابی، )سمرقندی و فضیلت و نجات انسان (5ص، 11ج
، 5ج، تابی، )طوسی ( و یا ثواب235ص، 8ج، 1364، قرطبی/ 10ص، 10ج، 1423، )ابوالفتوح رازی

تطور تفسیری واژه  :توان گفتمی ،نابراینب است. دانسته شده (192ص، 11ج، 1372، طبرسی/ 286ص
از سادگی خارج شده و دیدگاه مجازانگارانه ، خرانأمان تا متدر قرآن به عنوان صفت الهی از متقد  « قریب»

های کالمی نان از بحثهمچ، است یابد. اگر چه آنچه در تفسیر معاصر قابل مشاهدهافزایش میدر آن 
( و نیز اتصاف به 121ص، 19ج، 1374، طباطبائی: ک.راز نتایج آن شمول رحمت الهی) و نیستخالی 

گذر از اگرچه  . (254ص، 4ج، تابی، فیروزآبادی: ک.ر) استعلم و حلم ، صفاتی چون حکمت
ای که لهبا این وجود در دیدگاه ایشان و با اد  ، است در تفاسیر به ندرت صورت گرفته، مجازانگاری قرب

امکان حقیقت دانستن رابطه قرب میان انسان و خداوند ، است از ذهن فلسفی و منطقی صورت یافته نوعا  
عنوان قرب : است در تفسیر تسنیم آمده. استای مستقل برخوردار از مقولهممکن بوده و این حقیقت 

 یبررس یآن با وجدان حضور ینیوجود ع، شودیل میتحل یآن با برهان حصول یطور که وجود علمهمان
واجب »: فرمایدزاده آملی در این باره میعالمه حسن. (404ص، 9ج، 1389، )جوادی آملی شودیم

ه و اضافۀ اشراقیه دارد که موجودات در هویت، واتعالی با ما س   اند و تا علت شان روابط محضمعیت قیومی 
است  ءقرب حق به اشیا از جهت قرب وجودی حق به اشیا، روشود. ازاینشناخته نمی معلول ،شناخته نشود

اوند مبدأ و خد، زیرا که هر کجا وجود است ،هیچ قربی اقرب از این قرب نیست، که از جانب قرب وجود
همچنین در تفسیر  .(496ص، 1389، )حسن زاده آملی «معطی آن است و معلول به علت خود قائم است

به اندازه احاطه ، پس بین انسان و او، چون انسان موجودی اجوف است»: است تسنیم در این باره آمده
و چون صفات ، استبا تمام صفاتش قریب ، و لذا اگر خداوند قریب است، هستی حق فاصله است

پس اوصاف فعلی او نیز حضور داشته و ، عین ذات اوست و لذا اگر اوصاف ذاتی او حضور دارد، پروردگار
 یقیحق یمعنا، روح المعانی ر( و یا آلوسی د213ص، 1378، جوادی آملی: ک.)ر «ثر خواهند بودؤم
ه از مکان ندانسته یك بودن مکانیخصوص نزدا ر «قرب»  استعاره باشد، تا استعمال آن در مورد موجود منز 
 .(96ص، 2ج، 1415، آلوسی: ک.ر)

به  نموده وبرای آن حقیقتی مستقل تصور ، بیقر صفتانگاری مفسران فوق با نفی استعاره ،بنابراین 
: استداند و آورده میمالکیت پروردگار صفت قریب را در المیزان  .نداکوتاه بسنده نموده اتیتوضیح

ان آن و تمامی مقارنات آن از فرزند و همسر یو م، ز حائل استیزی و خود آن چیان هر چیخدای سبحان م»
زی که فرض شود به مخلوق خود یپس خدای تعالی از هر چ، و دوست و مال و جاه و حق او حائل است

مالك بودن خدای سبحان نسبت به و سخن کوتاه آنکه  ب علی االطالق استیاو قر، تر استكینزد
ب و یو بنده بودن بندگان برای او باعث شده که او بطور علی االطالق قر، قییحق تیبندگانش به مالک

ت باعث شده که هر ین مالکیز ایو ن، سه شودیزی که با او مقایتر از هر چكینزد، شان باشدیك به اینزد
نکه دافعی و مانعی جلو تصرفاتش را یز باشد بدون ایجا ،ندتصرفی و به هر نحو که بخواهد در بندگانش بک
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نکه خدای سبحان هر دعای دعاکننده را اجابت کند هرچه یکند به ان جواز تصرف حکم مییو ا، ردیبگ
اش بر ت او عام و سلطنت و احاطهیخواهد باشد و با اعطا و تصرف خود حاجتش را برآورد چون مالکمی
در تفاسیری که  ،بنابراین .(43ص، 2ج، 1374، )طباطبائی «د و اندازه استیق چیر و بدون هیدع تقایجم

بودن ب یرق صفتشود که از استعاره انگاری خارج و به نظراتی برخورد می، ها محدود استالبته تعداد آن
 اند.حقیقی تصور نموده ایمقولهرا خداوند 

 گیرینتیجه
 ،در قرآن« قریب»کاربردهای قرب و نیز صفت  درباره تطور تاریخی دیدگاه مفسرانبررسی سیر از 

 : ذیل بدست آمدایج نت
 اعتباری و در قرب  تهنداش( اختالفی قرب زمانی و مکانی) حسی و تجربیقرب  کاربرد درمفسران  -1

دهد که له نشان میأاین مس اند.تفاسیر مشابهی ارایه نموده، چون قرب خویشاوندی و در مفاهیمی مانند
تا آنجا حفظ نموده تا زمان حاضر عصر نزول قرآن  ازو اعتباری خود را معانی حسی و فیزیکی ، واژه قرب

 است. تفسیر شدهنزدیکی مکانی و زمانی  بهدر آیات متعددی « قریب»که صفت 
با انسان و پیوست میان رابطه او و بندگان قرب تکوینی بر قرب مستمر خداوند  مربوط بهآیات  -2

م مفسران متقد   .نددار اختالفات ،به عنوان صفت الهی« یبقر»مفسران در تبیین واژه  داللت داشته و
است. از قرن  ی بودهیابتدادارای معنایی نیز برای ایشان صفت قریب و  داشتهله أای از مسهای سادهبرداشت

 قرب افزوده شدهانگاری های استعارهتفسیرهای این واژه از سادگی خارج و بر دیدگاه، به بعد هجری 5
 «بیقر»تالش شده تا سیر معاصر و با رشد نگاه کالمی و فلسفی اویژه در تفبهو است. اگرچه به موازات آن 

قرب مجاز نبوده و نباید آن را استعاره از علم و ، در این دیدگاه. دانسته شودحقیقتی مستقل ، بودن پروردگار
. استبلکه خود صفتی مستقل است و صفات فوق از نتایج آن قرب ، احاطه و یا قدرت پروردگار دانست

به روش ماوراءالطبیعه نمودن ، نزدیکی انسان به خداوند مدر حقیقت تالشی برای انتقال مفهو، این دیدگاه
در ، ایشان معتقدند. های زبانی نیاز دارداگرچه این انتقال به استدالل؛ اللفظی استاین مفهوم حسی  تحت

 از بیان گستره و عمق آن معنا قاصرند.، نیز الفاظ هرچقدر رسا باشند« قرب»واژه 
 است. آغاز شده و تا تفاسیر معاصر ادامه یافته قرن پنجمن از تفسیر امغالب تغییرات در میان متقد    -3

 اختالفات کالمی که در قرن پنجم آغاز شده و تقابل مفسران را در این حوزه برانگیختهرسد به نظر می
یله و نقد تفکر تجسیم و تشبیه و ماد  أدر تبیین مسعلوم بالغی و ادبی سبب گشته است تا تفاسیر از ، است

 پیش کشند.انگاری پروردگار بهره برده و بحث مجاز در کالم الهی را 
ری که در ذیل این دسته از آیات یقرب منزلتی داشته و تفاسمقوله درک یکسانی از ، مفسران فریقین -4

از طریق عبادات و عمل به اموری است که قرآن بر آن ، اشاره به فرآیند کسب درجات معنوی، اردوجود د
به نگاه مجازانگارانه ایشان از قرب باز ، این دسته از مفسران از مقوله قرب درک یکساناست.  کید نمودهأت

، گرددنزدیکی مکانی و یا زمانی باز می های قرب بنمونهگردد. از آن جایی که کاربردهای ابتدایی و پیشمی
صفت قریب در  دارند کهاعالم می، له که خداوند منزه از مکان و زمان بودهأاین مسکید بر أمفسران ضمن ت
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، قدرتقرب پروردگار به انسان در صفاتی چون  ،بنابراین؛ الهی است و کامال  ای غیر حسی مقوله، قرآن
، تبیین گردیده است. مفسران فریقین هر یک از این صفات را کنایه .علم و احاطه و..، اجابت ، سمع

حقیقت ، معنای ذاتی خودنگاه این دسته و در اند. در نتیجه قرب در تمثیل و تشبیه از قرب دانسته، استعاره
ی بوده که جهت فهم مخاطب در قرب تجلی یافته صفات دیگر، معنایی مستقلی نداشته و غرض الهی

   است.
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