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The semantic network of the word "An-Naba" 
 in the Qur'an
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Abstract:
The Holy Quran, as the greatest written divine miracle, can be studied 
from various aspects, and some aspects of it can be studied using seman-
tic knowledge. The knowledge of semantics is more than half a century 
old, which is considered like other branches of linguistics in the world, 
and many scientists with different cultures and tendencies deal with the 
issue of meaning. Semantics has various branches that the branch of lexi-
cal semantics is the basis of the present research; Through it, the meaning 
of words and sentences in a text can be analyzed and the exact position 
of its words and combinations can be obtained according to the seman-
tic system in which it is located. What is discussed in this article is the 
semantic analysis of the word and the concept of "An-Naba (Announce-
ment)" in the Qur'an and in the next stage is the semantic network of this 
word and its relationship with other semantic networks.
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چکیده
قرآن کریم به عنوان بزرگ ترین معجزه ی الهی مکتوب از جنبه های مختلف قابل بررســی 
است و می توان با استفاده از دانش معناشناسی به بررسی برخی جنبه های آن پرداخت. دانش 
معناشناســی بیش از نیم قرن است که مانند دیگر شــاخه های زبان شناسی دنیا مورد توجه 
اســت و دانشــمندان زیادی با فرهنگ ها و گرایش های مختلف به مسئله  معنا می پردازند. 
معناشناسی دارای شاخه هایی است که شاخه ی معناشناسی واژگانی، مبنای کار این تحقیق 
است؛ از رهگذر آن می توان به تحلیل معنای واژه ها و جمله های یک متن پرداخت و جایگاه 
دقیــق کلمه ها و ترکیب های آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد، به دســت 
آورد. آنچه که در این نوشــتار به آن پرداخته شــده است، تحلیل معناشناختی واژه و مفهوم 
»نبأ« در قرآن و در مرحله ی بعد شبکه  ی معنایی این واژه و ارتباط آن با شبکه های معنایی 

دیگر می باشد.
واژگان کلیدی: قرآن، معناشناسی، نبأ، هم نشینی، شبکه  معنایی.

1. مقدمه
از مباحث مهم در حوزه فهم قرآن کریم، فهم واژگان یا مفردات قرآن کریم است که علم 
معناشناســی به این موضوع می پردازد. این علم از شاخه های اصلی زبان شناسی است که به 
مطالعه ی معنا در زبان می پردازد و امروزه دارای روش ها و رویکردهای مختلفی است؛ یکی 
از روش هایی که کاربرد بیشتری در فهم واژگان قرآن دارد، معناشناسی از طریق تحلیل متنی 
است. در این روش، برای یافتن معنای یک واژه به تحلیل نحوه ی کاربرد آن در آیه، سیاق و 

مسئول(   )نویسنده  ایران،  میبد،  میبد،  قرآنی  علوم  دانشکده  کریم  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه  عرب،  ادبیات  و  زبان  استادیار   )1
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ن گاه سوره ای که واژه در آن به کار رفته است، پرداخته  می شود. معناشناسی از طریق تحلیل 
متنی شامل مراحل زیر می شود : 1. تعیین عناصر )مؤلفه های( معنایی واژه در قرآن 2. تعیین 
روابــط مفهومی واژه با واژگان دیگر در قرآن 3. تعیین حوزه  معنایی واژه در قرآن 4. تعیین 
شبکه ی معنایی واژه در قرآن: در تعیین شبکه ی معنایی نشان داده می شود که این حوزه های 
معنایی ذیل چه نظام بزرگ تری قرار می گیرند تا به آن شبکه ی معنایی گفته  شود. اهمیت این 
روش در این است که سعی می کند در معناشناسی یک واژه از نگاه قرآنی کاماًل هماهنگ و 
سیستماتیک به واژه ها و مفاهیم بنگرد و به تعیین جایگاه تمام واژه هایی بپردازد که به  نوعی 
با واژه ی موردنظر در ارتباط هستند. در این مقاله ریشه شناسی و شبکه معنایی واژه »نبأ« در 

قرآن مورد توجه قرار گرفته است.
واژه ی »نبأ« یکی از واژگان پربسامد قرآنی است که تاکنون به طور مستقل از نظر معناشناسی 
بررســی نشده است. نوشتار حاضر سعی دارد جایگاه واژه ی مورد نظر و مشتقات آن را در 
آیات به روش معناشناسی با رویکرد تحلیلی تبیین نماید و شبکه معنایی آن را مورد تحلیل 
و بررسی قرار دهد. در باب معناشناسی و این که چگونه معارف قرآن را معناشناسی کنیم، 

چندین کتاب نوشته شده است از جمله: 
1. صفوی، کوروش، »درآمدی بر معناشناسی«، تهران: حوزه هنری، اول: 1379

2. نکونام، جعفر، »درآمدی بر معناشناسی قرآن«، قم: دانشکده اصول الدین، اول:1390 
3. سیدی، حسین، »تغییر معنایی در قرآن«، تهران: سخن، اول: 1390

4. پالمر، فرانک، »نگاهی تازه به معناشناسی«، ترجمه کوروش صفوی. تهران: مرکز، دوم: 
1366

5. الینز، جان، »مقدمه ای بر معناشناسی زبان شناختی«، ترجمه حسین واله. تهران: گام نو، 
سوم:1383 

همچنین در حیطه  معناشناسی قرآن با رویکردهای مختلف آن مقاالتی تألیف شده است 
از جمله:

1. رجبی، علیرضا و علیرضا قائمی نیا، »بررسی کتاب معناشناسی شناختی قرآن«، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه  اسالمی، ش187، 1392

2. خامه گر، محمد، »شــبکه ی معنایی موضوعات قرآنی؛ معرفی شش رویکرد در تفسیر 
موضوعی قرآن کریم«، نشریه  پژوهش های قرآنی، 63-32، 1389

3. مطیع، مهدی، اعظم السادات حسینی، »پیشــنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های 
معناشناســی در مطالعات قرآنی«، کاوشی در پژوهش های زبان شــناختی قرآن کریم، اول: 

1389 ،83-108
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4. پور افخم، مریم، مهرداد عباســی، »بررســی کاربرد معناشناســی هم زمانی در دیدگاه 
معناشــناختی ایزوتســو با تکیه بر مفهوم ایمان«، پژوهش های اعتقــادی - کالمی 5: 92-

 60،1391
5. مطیع، مهدی، احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق، »درآمدی بر اســتفاده از روش های 

معناشناسی در مطالعات قرآنی«، نشریه پژوهش دینی، 18: 125، 1388
اما درباره معناشناســی واژه »نبأ« و شــبکه های معنایی آن، کتاب یا مقاله ای در دسترس 
نیســت. بر این اســاس این مقاله در پی آن است که با تحقیقات الزم به این سؤاالت پاسخ 
دهد: چگونه می توان با روش تحلیل متنی به معناشناسی واژه »نبأ« پرداخت؟ و شبکه معنایی 

واژه نبأ چگونه ترسیم می شود؟
در پاســخ به این ســؤاالت باید گفت: با تحلیل کاربرد واژگان در آیات قرآن با دو روش 
تحلیل محور هم نشینی و جانشینی کلمات می توان به معناشناسی واژگان در قرآن پرداخت. 
شــبکه معنایی واژه نبأ در قرآن شــامل شبکه هایی از جمله: اســماء، صفات الهی، غیب و 

مصادیق آن می شود.

2. معناشناسی
»معنا« بر وزن مفَعل مصدر میمی از »عنی« اســت. )ابن فارس، 1404: 146/4( »عنی« به 
معنای اراده کردن، قصد کردن، در نظر داشــتن و چیزی را منظور داشــتن است. »معنا« به 
معنای مدلول، مفهوم، مضمون، مفاد، محتوا و مقصود است. )دهخدا، 1377: ذیل واژه معنا(
معناشناسی شاخه ای از دانش زبان شناسی است )صفوی،1382 : 19؛ فضیلت، 1385: 62( 
که به نظریه  معنا می پردازد. )همان: 19( معناشناســی را می توان مطالعه علمی معنای مراد و 
لوازم آن در گذر تاریخ یا متن و دوره ای خاص دانست. منظور از علمی بودن مطالعه، صریح 
و بدون پیش داوری و تعصب بودن آن است؛ طوری که هر کس صرف نظر از باورهای دینی 
و مذهبی به روشــنی به معنا دســت یابد و صحت و سقم آن نیز قابل ارزیابی و محک زدن 

باشد. )نکونام، 1390: 15(
معناشناســی )semantics( در زبان انگلیسی نام های متعددی دارد و در زبان عربی برخی 

آن را »علم الدالله« و برخی »علم المعنی« می نامند. )مختار عمر، 1385: 34(

2. 1. انواع رویکردهای معناشناسی
علم معناشناسی به چهار بخش تقسیم می شود: 

2. 1. 1. معناشناسی شناختی
اصطالح معناشناسی شناختی، در کنار دو مکتب صورت گرا و نقش گرا نخستین بار توسط 
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ن لیکاف )lakoff( مطرح شــد. )صفوی،1379: 363( معناشناسی شناختی یکی از مهم ترین 
بخش های زبان شناسی شناختی محسوب می شود که چارچوب کاری واحد و یکپارچه ای 
ندارد و آن دســته از محققانی که خود را معناشــناس شــناختی می داننــد دارای عالیق و 
دغدغه های متنوع و متفاوتی هستند. )روشن و اردبیلی، 1392: 23( بدین ترتیب معناشناسی 
شــناختی یکی از انواع مختلف معناشناسی است که می توان آن را در تحلیل آیات قرآن به 
کار گرفت. این نوع معناشناســی، مزایا و قابلیت های فراوانی دارد و از جهات بســیاری بر 
دیگر انواع معناشناسی ترجیح دارد؛ ولی می توان بسیاری از آن ها را در یک چارچوب به کار 

گرفت. )رجبی و قائمی نیا، 1392: ش187، 66(

2. 1. 2. معناشناسی زبان شناختی
از ظهور معناشناســی بــه  مثابه یک علم کمتر از نیم  قرن می گــذرد. این پدیده جزئی از 
روند گســترده  موسوم به چرخش زبانی یک نقطه  عطف زبانی در معرفت نظری در مغرب 
زمین اســت. از نیمه  دوم قرن بیستم، توجه به زبان رفته رفته به کانون تأمالت نظری تبدیل 
گردید. )الینز، 1383: 487( در چند حوزه ی معرفتی از جمله: فلســفه، منطق، زبان شناسی، 
روان شناســی و ادبیات از معناشناسی ســخن می رود. اینکه اصطالح »معناشناسی« در همه  
این حوزه ها به اشــتراک معنوی به کار می رود یا خیر، هنوز محل مناقشــه است؛ اما دست 
کم می توان با اطمینان گفت که وجوه اشتراک قابل توجهی میان همه  این کاربردها در کنار 

تفاوت های ظریف آن ها دیده می شود.
بدین ترتیب، درحالی که می توان از معناشناســی زبان شــناختی بــه منزله  یک علم ذیل 
زبان شناسی، و از معناشناسی روان شناختی به منزله  شاخه ای از روان شناسی، و از معناشناسی 
فلسفی به عنوان بخشی از فلسفه، و از معناشناسی در منطق به  مثابه  بخشی از منطق در یک 
رویکرد و بخشی از فلسفه  منطق در رویکردی دیگر، سخن گفت؛ هنوز ادعای وجود یک 
علم معناشناســی فراگیر که شــامل تمام این قلمروهای معرفتی باشد، دشوار است. )الینز، 

)487 :1383

2. 1. 3. معناشناسی تاریخی
معناشناســی تاریخی به مطالعه  معنا در طول زمان می پردازد؛ از این رو به آن »معناشناسی 
درزمانی« هم گفته اند. ریشه شناسی یا کشف معانی قدیمی واژگان و معناشناسی الفاظ دخیل 
یا معناشناسی تطبیقی واژگان هم در حوزه ی معناشناسی تاریخی است؛ بنابراین معناشناسی 
تاریخی به بررسی اصل لغات و تطوراتی که در آن راه یافته است، می پردازد. به این ترتیب 
در معناشناســی تاریخی دو مبحث وجود دارد: الف. چگونگی پیدایش و زایش لغات. ب. 

چگونگی تطور لغات در طول زمان. )پالمر، 1366: 34(
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2. 1. 4. معناشناسی توصیفی
»معناشناسی توصیفی« به مطالعه ی معنا در یک مقطع زمانی خاص می پردازد. از این نوع 
معناشناســی به »معناشناسی هم زمانی« هم تعبیر می کنند، به آن بافت شناسی یا قرینه شناسی 
و یا سیاق شناسی هم می توان گفت و آن عبارت است از فهم مراد گوینده  سخن و نیز هاله  
معنایی آن با اتکای اطالعاتی که همراه آن است؛ اعم از اطالعات کالمی و غیرکالمی، به این 

اطالعات بافت یا قرینه یا سیاق می گویند. )نکونام، 1390: 343(
در معناشناســی توصیفی واژگان و تعابیر قرآنی کوشش می شود که معنی مراد و نیز هاله  
معنایی شناخته شود. برای شناخت معنای مراد به تمام آیه اعم از قرائن حالی، شأن متکلم، 
شــأن مخاطب، زمان و مکان نزول توجه می شود. مراد از »جانشین ها« مترادفات و مراد از 
»هم نشین ها« ترکیباتی است که دیگر واژگان در استعماالت با واژه ی مورد بحث پیدا کرده 
است؛ نظیر ترکیب اسنادی، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی و حرفی. )همان: 353( همچنین 
»معناشناسی توصیفی« شامل سه بخش مؤلفه  معنایی، حوزه  معنایی و شبکه  معنایی می شود.

3. واژه شناسی »نبأ«
نخستین گام برای معناشناسی یک واژه، شناخت معنای مفردات آن است. یکی از مراحل 
معناشناســی واژه متن قرآن، شناخت دقیق معنای واژه با اســتفاده از کتاب های لغت زبان 
عربی است. »نبأ« در اصل به معنای خبری است که فایده و سود بزرگی دارد که از آن خبر 
علم و دانش حاصل می شود و بر ظن و گمان غلبه می کند. )راغب اصفهانی، 1412: 280( 
در قاموس قرآن آمده اســت که »نبأ« را »خبر« نمی گویند مگر آن که این سه شرط را داشته 
باشد: 1. سود و فایده 2. علم و دانش 3. غلبه بر ظن و گمان و خبری که آن را »نبأ« گویند؛ 
حقش آن است که از کذب عاری باشد مثل خبر متواتر و خبر خدا و رسول )ص(. )قرشی، 

)11/2 :1371

3. 1. مشتقات و کاربردهای قرآنی واژه نبأ
واژه »نبأ« با مشتقات خود 155 بار، در 47 سوره و 147 بار در آیاتی از قرآن به کار رفته 
است. بیش ترین کاربرد آن به ترتیب در سوره های احزاب )18 مورد(، آل عمران )14 مورد(، 
بقــره و انعام )10 مورد(، توبه )9 مورد(، مریم )8 مورد(، تحریم )8 مورد(، مائده )7 مورد(، 

یوسف )5 مورد(، اعراف، انفال و یونس )4 مورد( است.
کاربرد فعلی نبأ در قرآن 80 مرتبه است که به صورت های ذیل آمده است:

الف( به صورت فعل ماضی معلوم )8 بار(: »نَبََّأت ، نَبََّأها، أَنْبََأك  و...«
ب( به صورت فعل مضارع معلوم )32 بار(:  »فَيُنَبِّئُُكم ، فَيُنَبِّئُُهم ، َسُأنَبِّئُك  و ...«، به صورت 
مضارع مجهول )2 بار(: »يُنَبَُّؤا، لَتُنَبَُّؤن « و به صورت مضارع مجهول مجزوم)1 بار(: »لَْم يُنَبَّأ« 
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ن یک مرتبه و به صورت فعل امر: )6 مورد( »نَبِّْئُهم ، نَبِّْئنا و...« آمده است.
ج( به صورت جمع مذکر سالم: )13 بار( »النَّبِيِّين « و )3 بار( »النَّبِيُّوَن« و به صورت جمع 
مکسر 15 مرتبه که )8 مرتبه( به صورت »اْلَنْباُء« و )5 مرتبه( به صورت »أَنْبِياء« و یک مرتبه 

»أَنْبُؤا ْو أَنْبائِها« آمده است.
« که نکره است و بر وزن فعیل به معنای اسم فاعل )11 مرتبه( به کار رفته و  د( واژه »نَبِيٍّ

« که اسم معرفه است )16 مرتبه( به کار رفته است. واژه »النَّبِيُّ

4. شبکه معنایی »نبأ«

4. 1. چیستی و تعریف شبکه معنایی
شبکه های معنایی گاهی شبکه های همبسته یا شرکت پذیر نیز نامیده می شوند؛ زیرا گره ها 
در این نوع شبکه به هم پیوند خورده و یا متصل شده اند. در حقیقت، در مدل سازی حافظه 
انسان نیز مفاهیم همان گره ها و ارتباط رابطه بین این مفاهیم را تشکیل می دادند. بر اساس 
این مدل، وقتی یک گره مفهومی با خواندن کلمات موجود در یک جمله تحریک می شــد، 
ارتباطات این گره ها با سایر گره ها نیز در یک الگوی انتشار فعال می شدند. اگر یکی از این 
گره ها به حد کافی توســط گره های دیگر تحریک شود، مفهوم خود را وارد ذهن هوشیار 
انسان می کند. به عنوان مثال، با اینکه شما هزاران کلمه می دانید ولی به هنگام خواندن یک 

جمله فقط به جمالت آن جمله فکر می کنید.
شــبکه های معنایی یکی از روش های نمایِش داده اســت که برای اطالع گزاره ای به کار 
می رود. شــبکه معنایی گاهی شــبکه گزاره ای نیز نامیده می شود. سبک های مختلف تفسیر 
موضوعــی، هر یک از زاویه ای به مطالعه دیدگاه قــرآن درباره یک موضوع می پردازند؛ اما 
هیچ یک نگاهی جامع و بیان کامل از مدل قرآن در تحلیل و بررسی موضوع ارائه نمی دهد؛ 
برای دستیابی به چنین مدلی باید با استفاده از قابلیت و توانمندی سبک های مختلف، شبکه 
معنایی موضوع ترسیم گردد. یک شبکه معنایی به نمایش روابط درونی و برونی یک موضوع 
می پردازد؛ منظور از روابط درونی، بیان ماهیت و حدود یک موضوع و تبیین ارگانیسم درونی 
و روابط مؤلفه های تشــکیل دهنده آن با هم است. برای ترسیم روابط بیرونی به نوع ارتباط 
بین این موضوع با ســایر موضوعات توجه می شود و در مجموع برای ترسیم شبکه معنایی 
یک موضوع در قرآن باید مؤلفه های زیر را درباره آن مشخص نمود. )خامه گر، 1389: 32(

الف( مباحث مقدماتی و پیش نیاز موضوع: اهمیت پرداختن به موضوع، پیشــینه تحقیق 
در موضوع و مبانی ب( شناسایی ماهیت موضوع: تعریف، مصادیق، مراتب، انواع و اقسام، 
فلســفه و حکمت اصلی، جایگاه اجتماعی، ابزار و اصول ج( شناســایی ابعاد و پیامدهای 
موضــوع: احکام، آداب، ارزش، کیفر و پاداش، آثار و عواقب )فردی و اجتماعی( د( رابطه 
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با ســایر موضوعات: جایگاه موضوع در نظام های کلــی، موضوعات و مباحث پیش نیاز، 
موضوعات هم افق و هم نشــین. هر یک از روش های تفســیر موضوعی می تواند یکی از 
ابعاد موضوعات قرآنی را پوشــش دهد. برای تعیین رابطه طولی و عرضی موضوع با سایر 
موضوعات می توان از تفســیر موضوعی استفاده نمود. بدین ســان با استفاده از روش ها و 
سبک های مختلف تفســیر موضوعی می توان شبکه معنایی یک موضوع را در قرآن ترسیم 

نمود و همه ابعاد ماهیت شناسی، معرفتی و روش شناختی را تبیین کرد. )همان: 33(

4. 2. ارتباط شبکه معنایی واژه »نبأ« با سایر شبکه های معنایی قرآن
بررســی تمام آیاتی که واژه »نبأ« در آن ها بکار رفته است؛ ارتباط گسترده ای از واژگان را 
که تشکیل معنایی می دهند؛ مشخص می سازد. در گام بعدی ارتباط این شبکه معنایی با سایر 
شبکه های معنایی قرآن بررســی می شود. روش یافتن ارتباط میان مفاهیم اینگونه است که 
ابتدا آیه و سپس سیاق مد نظر قرار داده شده است؛ یعنی برخی ارتباطات بین مفاهیم حاصل 

تحلیل سیاق است که در ذیل به این موارد اشاره می شود: 

4. 2. 1. ارتباط شبکه معنایی واژه »نبأ« با شبکه معنایی اسماء و صفات الهی
شــبکه معنایی خداوند متعال در قرآن شامل اســماء و صفات زیادی می شود از جمله: 
خبیر، علیم، حکیم، بصیر، شــهید، غفور، قادر و ... . صفات و اسماء حسنای الهی تجلی و 
ظهور ذات مقدس حق اند و در واقع واسطه ارتباط جهان خلقت با ذات خداوند می باشند. 
)رمضانی گیالنی، 1379: 34( یکی از راه های شناخت خداوند سبحان، نگاه از منظر صفات 
الهی است. در مباحث کالمی، صفات الهی از چند جهت تقسیم بندی شده که یکی از آن ها، 
تقسیم صفات الهی به صفات ثبوتی )جمالی( و سلبی )جاللی( است که این یک تقسیم بندی 
رایج در میان متکلمان اســت. )خسرو پناه، 1381: 59( صفات ثبوتی نیز به صفات ذاتی و 
فعلی تقســیم می گردد. صفات ذاتی، صفاتی که از ذات الهی انتزاع می شــود مانند علم و 
قدرت. صفات فعلیه، صفاتی که از رابطه بین خدا و مخلوقاتش انتزاع می گردد مانند خبیر و 

بصیر و... . با توجه به آیات، برخی از این اسماء و صفات شرح داده می شود:

4. 2. 1. 1. اسم اهلل
»اهلل« اسم برای ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه بدون لحاظ و تعیین صفتی از صفات 
اســت. »اهلل« برترین نام از نام های ذات مقدسی است که هستی صرف و جامع و مبدأ همه 
کماالت وجودی و منزه از هر نقصی است و چون آن ذات اقدس  جامع همه اسمای حسنی 
و صفات نیکوست، گفته می شود: »اهلل« اسم ذاتی است که جامع همه کماالت است وگرنه 

اشتمال بر کماالت در معنای این کلمه مأخوذ نیست. )مکارم شیرازی، 1374: 22/1(
اهلل »مشتق از وله« به معنی »تحیر« است، چرا که عقل ها در ذات پاک او حیران است. چنان 
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ن که در حدیثی از امیر مؤمنان علی )ع( آمده است: »اهلل« مفهومش، معبودی است که خلق در 
او حیران اند و به او عشق می ورزند. »اهلل« همان کسی است که از درک چشم ها مستور است 
و از افکار و عقول خلق محجوب. )مجلسی، 1389: 222/3( یکی از معنای لغوی »اهلل« این 
است که مشتق شده از »اَلِهُت اِلَیه«؛ یعنی »َفَزعُت اِلیه«، به سوی او شتافتم؛ زیرا خداوند کسی 
است که همه مخلوقات در احتیاجاتشان به سوی او جزع و ناله می کنند و به معنای دیگر به 

سوی او می شتابند. )طبرسی، 1374: 38/1(
لفظ جالله »اهلل« 2697 مرتبه )با احتســاب اَلّلُهَم 2702( در قرآن کریم به کار رفته است. 

)عروسی حویزی، 1415: 12/3(
ارتباطی که بین شــبکه معنایی نبأ با اهلل وجود دارد، این است که یکی از نیازهای اساسی 
انســان در نظام هستی شعور و آگاهی بوده است؛ زیرا به واسطه هدایت و آگاهی است که 
به طور هم زمان دنیا و آخرت انســان هر دو آباد می شــوند و از تبعات خسارت بار در امان 
می ماند؛ بنابراین تنها خداوند متعال اســت که از همه چیز آگاهی دارد و می تواند این نیاز 

انسان ها را مهیا سازد. اوست که به همه چیز آگاه است.
ماواِت َو اْلَْرِض قَْد يْعَلُم ما أَنْتُْم َعَليِه َو يْوَم يْرَجُعوَن إِلَيِه فَينَبِّئُُهْم  ِ ما فِی السَّ طبق آیه ﴿أاَل إِنَّ ِلَّ
ُ بِكلِّ َشــی ٍء َعلِيٌم﴾ )نور: 64(  این یک مطلب عقلی است که آفریننده باید به  بِما َعِمُلوا َو الَّ
آفریده، عالم باشد وگرنه آفریننده نخواهد بود. چطور معقول است معماری ساختمانی را بنا 
کند و از چگونگی آن که با دست خود ساخته است بی اطالع باشد؟! )قرشی، 1371: 61/11(

4. 2. 1. 2. خبیر بودن خداوند
َف بَْعَضُه َو أَْعَرَض  ُ َعَليِه َعرَّ ا نَبََّأْت بِِه َو أَْظَهَرُه الَّ ﴿َو إِْذ أََسرَّ النَّبِی إِلی بَْعِض أَْزواِجِه َحِديثًا فََلمَّ
ا نَبََّأها بِِه قالَْت َمْن أَنْبََأك هذا قاَل نَبََّأنِی الَْعلِيُم الَْخبِير﴾ )تحریم:3 ( تمام امور در  َعْن بَْعٍض فََلمَّ
عالم هستی بر اساس حساب و کتاب است؛ ازجمله ی آن ها اعمال و رفتار و اسرار بندگان 
اســت و از آنجا که خداوند خبیر اســت، می تواند از اخبار باطن اشیاء و هرچه در ملک و 
ملکوت اســت و هر حرکت و سکون ذرات، اضطراب و اطمینان هر نفسی و تمامی اسرار 
بندگان  خبر دهد و این به معنای علیم اســت. با این بیان علم وقتی علم به خفایای باطن 
موجودات باشــد، »خبره« نامیده می شــود و صاحب آن علــم را »خبیر« می گویند. )مکارم 
شیرازی، 1374: 57/2( شاید مهم ترین فایده این نام خداوند )خبیر آن باشد که انسان به لزوم 
تمسک به همه اوامر خداوند چه در ظاهر و چه در باطن پی می برد؛ زیرا خداوند متعال از 

همه چیز آگاه است و هیچ چیز چه در آسمان ها و چه در زمین بر او پوشیده نیست.

4. 2. 1. 3. سمیع بودن خداوند
﴿إِْن تَْدُعوُهْم ال يْســَمُعوا ُدعاَءکْم َو لَْو َسِمُعوا َما اْستَجابُوا لَكْم َو يْوَم الِْقياَمِة يكُفُروَن بِِشْرکكْم 
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َو ال ينَبِّئُك ِمْثُل َخبِير﴾ )فاطر: 14( خداوند متعال »ســمیع« است؛ به این معنا که او به ذات 
خود تمام صداها و انواع و اقسام سخن ها را می شنود؛ خواه آهسته یا به صورت نجوا باشد، 
یا بلند و آشکار، با نطق و بیان باشد، یا با سکوت تنها از دل بگذرد. او از باطن و درون همه 
چیز مطلع است و به تعبیر دیگر عالم به مسموعات است. به همین دلیل در قرآن 40 مرتبه 

نام پروردگار متعال به عنوان »سمیع« ذکر شده است. )رمضانی گیالنی، 1379: 88(
يُع الَْعلِيُم﴾ )بقره: 127( خداوند ســمیع  ــمِ َّك أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِن طبق این آیــه ﴿... َرب
الدعا اســت؛ از آنجا که خداوند عالم به همه چیز است و از حوائج بندگانش آگاهی دارد، 

درخواست آنان را می شنود و اجابت می کند.
»َســمع دعا« یعنی؛ ترتیب اثر دادن و آن را شــنیده گرفتن و گوش به خواهش های داعی 

دادن. )جوادی آملی، 1391: 317/7(
با توجه به این که آیه ﴿إِْن تَْدُعوُهْم ال يْســَمُعوا ُدعاَءکْم َو لَْو َسِمُعوا َما اْستَجابُوا لَكْم َو يْوَم 
الِْقياَمِة يكُفُروَن بِِشــْرکكْم َو ال ينَبِّئُك ِمْثُل َخبِير﴾ )فاطر: 14( در ســیاق آیات هشدار برای 
بت پرستان است؛ خدایان جعلی و ســاختگی دعای کافران را برای رفع مشکالت و قضاء 
حوائج خویشتن نمی شنوند و اگر هم بشنوند، از اجابت آن عاجز و ناتوان هستند و هیچ کس 
همانند خداوند متعال از هر چیزی باخبر و آگاه نیســت و نمی تواند آینده شوم بت پرستان 

را برایتان شرح دهد.

4. 2. 1. 4. علیم بودن خداوند
جهان آفرینش از نظر عظمت، گسترش و پیچیدگی اسرار و رموز همانند اقیانوسی است 
که کرانه های آن ناپیداســت و کســی جزء خداوند از این اسرار آگاهی ندارد. چنان که آیه 
گویای آن است: ﴿َو ِعْنَدُه َمفاتُِح الَْغيِب ال يْعَلُمها إاِلَّ ُهو...﴾ )انعام: 59( »علیم« صیغه مبالغه و 
به معنای علم سرشار و فراوان است. صفت »علیم« اشاره به وسعت علم حق تعالی و احاطه 
علمی او به تمام موجودات قبل از وجود آن ها و بعد از وجود آن ها و در هنگام وجود آن ها 

دارد. )ارفع، 1374: 112(
با توجه به این که خداوند متعال نســبت به همه چیز آگاه اســت و از مصلحت بندگان 
آگاهی دارد، بر این اساس و متناسب با هر جامعه ای نبی یا رهبری برای هدایت آن ها قرار 
می دهد تا آن ها را هدایت کند و همچنین آن ها را نسبت به مسائل جامعه آگاه کند؛ بنابراین 
انتخاب نبی و رهبر همواره بر اســاس علم و حکمت و مصلحت خداوند اســت: ﴿ما کاَن 
ُ بِكلِّ َشی ٍء َعلِيمًا﴾ )احزاب:  ِ َو خاتََم النَّبِييَن َو کاَن الَّ ٌد أَبا أََحٍد ِمْن ِرجالِكْم َو لكْن َرُسوَل الَّ ُمَحمَّ
َّی يكوُن لَُه الُْمْلك َعَلينا َو  َ قَْد بََعَث لَكْم طالُوَت َملِكًا قالُوا أَن 40( و آیه ﴿َو قاَل لَُهْم نَبِيُهْم إِنَّ الَّ

ُ واِسٌع َعلِيم﴾ )بقره/247( نَْحُن أََحقُّ بِالُْمْلك... َو الَّ
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ن 4. 2. 1. 5. حکیم بودن خداوند
»حکیم« یکی دیگر از اسماء حسنای الهی است. صفت ِحکَمت؛ به معنای رسیدن به حق 
است توسط علم و عقل. »حکمت«؛ در مقام حق تعالی به معنای کانون همه حکمت هاست 
و آنچه از روز ازل تا ابد از او صادر می شود بر اساس حکمت است به همین علت در قرآن 
بیــش از 92 مورد خود را حکیم معرفی می کند. )ارفع، 1374: 108( بنابراین خداوند متعال 
به این دلیل حکیم اســت که در همه افعال الهی غرض و حکمتی نهفته و هیچ کدام عبث و 

بیهوده آفریده نشده است. )رمضانی گیالنی، 1379: 248(
آزمون ها و امتحانات الهی را می توان یکی از اسباب حکمت های خداوند به شمار آورد؛ زیرا 
خداوند طبق ظرفیت و مقتضای حکمت و مصلحت خویش بندگانش را مورد آزمایش قرار 
می دهد. طبق این آیه، یکی از آزمون های الهی توطئه های شــیطانی مخالفان است که خداوند 
متعال با قرار دادن آن بر سر راه انسان ها، میدان آزمایش و امتحان را برای آگاهان و مؤمنان و 
يطاُن  کافران تشکیل داده است. ﴿َو ما أَْرَسْلنا ِمْن قَْبلِك ِمْن َرُسوٍل َو ال نَبِی إاِلَّ إِذا تََمنَّی أَلَْقی الشَّ

ُ َعلِيٌم َحكيم﴾ )حج: 52( ُ آياتِِه َو الَّ يطاُن ثُمَّ يْحكُم الَّ ُ ما يْلِقی الشَّ فِی أُْمنِيتِِه فَيْنَسُخ الَّ
خداوند حکیم اســت و لذا انتخاب نبی برای هدایت انســان ها از روی حکمت او انجام 
شده است و دســتوراتی که نبی برای بندگان می آورد، مبنی بر حکمت است. آیات زیر بر 
این موضوع اشاره دارد: ﴿ما کاَن لِنَبِی أَْن يكوَن لَُه أَْسری َحتَّی يْثِخَن فِی اْلَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض 
َ َو ال تُِطِع الْكافِِريَن  ُ َعِزيٌز َحكيم﴾ )انفال: 67( ﴿يا أَيَها النَّبِی اتَِّق الَّ ُ يِريُد اْلِخَرَة َو الَّ نْيا َو الَّ الدُّ

َ کاَن َعلِيمًا َحكيما﴾  َو الُْمنافِِقيَن إِنَّ الَّ

4. 2. 1. 6. بصیر بودن خداوند
»بصیر« یکی از صفات ثبوتی مشــهور خداوند است که 42 بار در قرآن ذکر شده است و 
بــه معنای بینایی پروردگار در تمام امور ظاهری و مخفی اســت. صفت »بَصر« در خداوند 
متعال به واسطه اندام بینایی نیست؛ بلکه به صفت علم الهی اطالق می شود. خداوند نه تنها 
دیدنی های آشــکار را می بیند، دیدنی های پنهان نیز از بینایی او بیرون نیستند. )ارفع، 1374: 

َُّه بِكلِّ َشی ٍء بَِصير﴾ )ملک: 19( 50( ﴿... إِن
اشراف و احاطه خداوند بر موجودات در حدی است که هیچ حرکت و جنبشی در عالم 
از دید او پنهان نیست و اگر انسان به یقین برسد که خداوند در همه حال او را می بیند، دیگر 
هیچ خطا و گناهی از او ســر نمی زند. می توان گفت که این خود نوعی تشــویق و ترغیب 

بندگان به نیکی ها و نهی و تحذیر انسان ها از بدی ها و زشتی ها است.
 بنابراین از آنجا که خداوند تمام اعمال بندگان را می بیند و نسبت به آن آگاه است می تواند آنان 
ِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِری  را از اعمال نیک و بدشان باخبر کند. ﴿قُْل أَ أُنَبِّئُكْم بَِخيٍر ِمْن ذلِكْم لِلَِّذيَن اتََّقْوا ِعْنَد َرب
ُ بَِصيٌر بِالِْعباد﴾ )آل عمران: 15( ِ َو الَّ ِمْن تَْحتَِها اْلَنْهاُر خالِِديَن فی ها َو أَْزواٌج ُمَطهََّرةٌ َو ِرْضواٌن ِمَن الَّ
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4. 2. 1. 7. شهید بودن خداوند
صفت »شــهید« برای خداوند یعنی هیچ چیز از او غایب و پنهان نیست و همواره در هر 
مکان حضور دارد. لفظ شــهید مأخوذ از شهود است؛ یعنی حاضر و مشاهده کننده. )ارفع، 

ُ َعلی کلِّ َشی ٍء َشِهيد﴾ )بروج: 9( ماواِت َو اْلَْرِض َو الَّ َِّذی لَُه ُمْلك السَّ 1374: 248( ﴿ال
خداوند متعال شــاهد همه امور اســت؛ یعنی آنچه را که بندگان در شب و روزشان بجا 
می آورند بر خداوند سبحان پوشیده نیست، به کوچک ترین کارشان آگاه و به کردارشان دانا 
و محیط است و هرچه در خلوت انجام می دهند بر او آشکار است و می تواند بندگان را از 
 ُ تمامی اعمالی که در زندگی خود انجام داده و فراموش کرده اند باخبر سازد. ﴿يْوَم يْبَعثُُهُم الَّ

ُ َعلی کلِّ َشی ٍء َشِهيد﴾ )مجادله: 6( ُ َو نَُسوُه َو الَّ َجِميعًا فَينَبِّئُُهْم بِما َعِمُلوا أَْحصاُه الَّ

4. 2. 1. 8. غفور و رحیم بودن خداوند
»غفور« یکی دیگر از صفات و اسماء الهی است. غفور از »َغَفَر« به معنای ستر و پوشاندن 
است. غفار بودن خداوند متعال یعنی گناه بندگان را می پوشاند و زشتی ها و اعمال بد بندگان 
خود را تا زمانی که خودشان قصد افشاء و تظاهر ندارند می پوشاند و کسی را بر اسرار آن ها 
آگاه نمی کند و اگر می خواست که از گناهان پرده بردارد، باعث رسوایی آن ها می شد. )ارفع، 
1374: 274( غفــران خداوند متعال جلوه خاّص رحمت رحیمیّه اوســت. چون رحیمیّت 
خداوند متعال ظهورات گوناگونی دارد که غفران الهی یکی از آن هاست. و در آیات مختلفی 

به این موضوع اشاره شده است: 
ُ لَك تَْبتَِغی  ُم ما أََحلَّ الَّ ِحيم﴾ )حجر: 49(، ﴿يا أَيَها النَّبِی لَِم تَُحرِّ ِّی أَنَا الَْغُفوُر الرَّ ﴿نَبِّْئ ِعباِدی أَن
َ إِنَّ  ُ َغُفوٌر َرِحيم﴾ )تحریم: 1(، ﴿يا أَيَها النَّبِی إِذا جاَءك الُْمْؤِمنات.... الَّ َمْرضاَت أَْزواِجك َو الَّ
 ... تِی آتَيَت أُُجوَرُهنَّ َّا أَْحَلْلنا لَك أَْزواَجك اللَّ َ َغُفوٌر َرِحيم﴾ )ممتحنه: 12(، ﴿يا أَيَها النَّبِی إِن الَّ
ُ َغُفوراً َرِحيما﴾ )احزاب:50(، ﴿يا أَيَها النَّبِی قُْل ِلَْزواِجك َو بَناتِك َو نِساِء الُْمْؤِمنِين... َو کاَن الَّ

ُ َغُفوراً َرِحيما﴾ )احزاب: 59(، ﴿يا أَيَها النَّبِی قُْل لَِمْن فِی أَيِديكْم ِمَن اْلَْسری إِْن يْعَلِم  َو کاَن الَّ
ُ َغُفوٌر َرِحيم﴾ )انفال: 70( ُ فِی قُُلوبِكْم َخيرا... َو الَّ الَّ

در سیاق این آیات آمده است با توجه به غفور و رحیم بودن خداوند، نه تنها او آثار ذنب 
را می پوشاند؛ بلکه آن ها را محو ساخته و فرد را از رحمت خود بهره مند می سازد. مغفرت 
و بی اثر ساختن آثار ذنب که متناسب با اسم »غفور« است، مقدمه ای برای قرار گرفتن افراد 

در شمول رحمت واسعه خداوند است که با اسم »رحیم« تناسب دارد.

4. 2. 1. 9. قدیر بودن خداوند
»قدیر« یعنی آنکه ذات بی مثال الهی توانایی و قدرت بر ایجاد اشــیاء و عدم آن ها را دارد 
و او اســتیال و اقتدار کامل بر موجودات دارد و هرچه در عالم واقع می شود به قدرت کامل 
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ن خداوند متعال است. )ارفع، 1374: 56( لذا چون خداوند قادر بر همه چیز است، می تواند از 
ُ َعلی کلِّ َشی ءٍ َقِدیر﴾ )آل عمران: 189( قبل و بعد هر چیزی خبر دهد. ﴿...َو اهللَّ

همچنین ایمان به صفات کمال و قدرت الهی می تواند بســیاری از معضالت و ابهامات 
اعتقادی را برای انســان حل کند. به عنوان نمونه اعتقــاد به قدرت مطلق خداوند متعال و 
پذیرش این واقعیت که خداوند تمامی گناهان انســان ها را به وســیله توبه پاک و خالص 
ِ تَْوبًَة نَُصوحًا َعسی َربُّكْم أَْن يكفَِّر َعْنكْم َسيئاتِكْم َو  َِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَی الَّ می بخشد. ﴿يا أَيَها ال
َِّذيَن آَمنُوا َمَعُه نُوُرُهْم يْسعی  ُ النَّبِی َو ال يْدِخَلكْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتَِها اْلَنْهاُر يْوَم ال يْخِزی الَّ
َّك َعلی کلِّ َشی ٍء قَِدير﴾ )تحریم: 8( َّنا أَتِْمْم لَنا نُوَرنا َو اْغِفْر لَنا إِن بَيَن أَيِديِهْم َو بَِأيمانِِهْم يُقولُوَن َرب
نتیجه ای که از ارتباط شبکه معنایی »نبأ« با شبکه معنایی »اسماء و صفات الهی« به دست 
آمده، این است که اسماء و صفات خداوند تجلی ذات او هستند و »اهلل« جامع تمامی صفات 
کمال و منزه از هر نقص و عیبی است و بعضی از صفات از ذات خداوند و برخی دیگر از 

واسطه بین ذات و مخلوقات سرچشمه می گیرند.
خداوند خالق، خبیر هم هســت و به آنچه که انجام می دهید آگاه و باخبر است؛ بنابراین 
بنده هر چه که انجام می دهد باید خالص برای خدا باشــد و با اتقان به عمل بپردازد، از آن 
روی که در محضر آفریدگار خویش است فریب دادن و پنهان کردن عیب از او امکان ندارد؛ 

زیرا او از همه کارهای انسان به صورتی فراگیر و لطیف تر از خود شخص باخبر است.

4. 2. 2. ارتباط شبکه معنایی واژه »نبأ« با غیب
»غیب« یعنی نهان، پشــت پرده؛ آن چیزهایی که از حواس ظاهری ما نهان است و پشت 
پرده محسوسات واقع شده است. )راغب اصفهانی، 1412: 721/2( این واژه 52 بار در قرآن 
کریم به کار رفته است. مثل: ﴿َو ِعْنَدُه َمفاتُِح الَْغيِب ال يْعَلُمها إاِلَّ ُهو...﴾ )انعام: 59( بعضی از 
اخبار به صورت غیبی هستند و برای انسان پوشیده و پنهان است و انسان برای روشن شدن 
این اخبار نیازمند معّلم و تعلیم و تحقیق اســت که حقایق آن را بشناسد. خداوند با ارسال 
وحی به پیامبران، آنان را به عنوان راهنمایان جهان غیب برای مردم فرستاده است که به غیب 
و ماورای ظاهر و محسوســات، مؤمن و معتقد نمایند. در آیات و روایات مصادیقی برای 
غیب بیان شــده که در اسالم ایمان به آن ها واجب شمرده شده است. در اینجا ارتباط آن با 

شبکه معنایی نبوت بررسی می شود که عبارت اند از:

4. 2. 2. 1. ایمان به خداوند به عنوان ایمان به غیب
 هر چند خداوند از هر پیدایی پیداتر است و آشکارتر از او یافت نمی شود؛ ولی چون از 

دیدگان ظاهری پنهان است بر او غیب اطالق می شود.
ْحمَن بِالَْغيِب َو جاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب﴾ )ملک:12 ( در  طبق این آیه شــریفه ﴿... َمْن َخِشــی الرَّ
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می یابیم که یکی از مصادیق غیب »خداوند« است.
در تفسیر نمونه در وصف پرهیزکاران که از نور هدایت قرآن بهره مند شده اند، آمده است:  
آنان تنها در اجتماع ترس از خدا ندارند؛ بلکه در خلوتگاه ها نیز او را حاضر و ناظر می دانند؛ 
بنابراین در »جایی که کســی نیســت« به »خدا« ایمان دارند؛ یعنی وقتی کسی نباشد از نظر 
آن ها »خدا« در آنجا حضور دارد و آنان خالف نمی کنند. )مکارم شیرازی، 1374: 232/24(

همچنین عالمه طباطبایی در تفسیر »بالغیب« بیان می کند که این کلمه بر خالف شهادت 
است؛ یعنی چیزی که در حس و درک آدمی قرار ندارد و آن عبارت است از خدای سبحان 
و آیــات کبرای او که همه از حواس ما غایب اند. پس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان 
بــه وحی و ایمان به آخرت عبارت اســت از؛ ایمان به خــدای تعالی و قرآن کریم همواره 
اصــرار و تأکید دارد در اینکه بندگان خدا نظر خود را منحصر در محسوســات و مادیات 
نکنند. همچنین ایشــان را تحریک می کند به اینکه از عقل سلیم و لب خالص پیروی کنند. 
)طباطبایی، 1417: 45/1( اما آنچه در این زمینه می توان به آن اشــاره نمود و واژه نبوت را 
با غیب ارتباط داد این است که انبیاء الهی مؤمن به عالم غیب هستند و خداوند را در عالم 

غیب می بینند و انسان ها را از وجود حقیقی خداوند باخبر می کنند.

4. 2. 2. 2. وحی به عنوان غیب
»َوحی« در اصل همان اشــاره سریع اســت و به اعتبار سرعت گفته می شود. »أمر َوحی« 
یعنی کار سریع. البته این مفهوم در سخن و کالم است به صورت رمز و کنایه که گاهی به 
صدای مجرد و بدون ترکیب است و با اشاره به بعضی از اعضا و یا نوشتن و کتابت می باشد. 
)قرشــی، 1371: 179/7( وحی یکی از حقایق غیبی است که پشت پرده محسوسات واقع 

شده و از دید ما انسان ها پنهان است. 
پیامبر )ص( مأمور تبلیغ دســتورات الهی به مردم بود و خداوند متعال تمامی اخبار را به 
وســیله وحی به ایشان ارســال می نمود و پیامبر نسبت به آنچه بر ایشان نازل می شد، بخل 
نمی ورزید و هر آنچه را که از وحی به او نازل می گردید از مردم پنهان نمی کرد؛ بلکه آنچه 
را کــه خداوند به او تعلیم می داد آن بزرگوار هم آن ها را همان طور که تعلیم گرفته بود، به 

مردم می آموخت. 
اما آنچه در این زمینه می توان اشاره نمود این است که خداوند وحی را در انواع مختلفی به 
پیامبرانش ارسال  نموده است. امیرالمؤمنین )ع( در تفسیر آیه 51 سوره شوری فرموده است: 
وحی و کالم خداوند یک نوع نیست؛ بلکه برخی به صورت کالم و سخن است که خداوند 
به وسیله آن با پیامبرانش تکلم می کند و پاره ای از آن در قلوب پیامبران القا می شود و بعضی 
نیز به صورت رؤیاســت که پیامبران می بینند و برخی هم وحی تنزیلی است که تالوت و 

قرائت می شود و به شکل کالم اهلل در می آید. )حویزی، 1415: 588/4(
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ن بنابراین آنچه از ارتباط شبکه معنایی نبوت با وحی می توان دریافت این است؛ انبیاء الهی 
که به عالم غیب ایمان داشــته و خود نیز مورد اشــارات وحی بوده اند، انسان ها را از وجود 

حقیقی وحی که در پشت پرده حجاب قرار دارد، باخبر کنند.

4. 2. 2. 3. معجزه یکی از مصادیق غیب
»عجز« در اصل به معنای درنگ کردن اســت. واژه عجز در ســخن معمولی اسمی برای 
کوتاهی کردن از انجام کار اســت و نقطه مقابل قدرت و توانایی می باشد. در قرآن کریم از 
قول قابیل آمده اســت: ﴿أَ َعَجْزُت أَْن أَکوَن...﴾ )مائده: 31(؛ )سخن یکی از پسران آدم است 
پس از اینکه دید کالغ زمین را گود می کند، می گوید: آیا من از این کالغ ناتوان ترم؟( )راغب 

اصفهانی، 1412: 553/2(
 ِ ََّما الَْغيُب ِلَّ ِِّه فَُقْل إِن طبرســی ذیل این آیه می گوید: ﴿َو يُقولُوَن لَْو ال أُنِْزَل َعَليِه آيــٌة ِمْن َرب
ِِّه« معجزاتی است که مشرکان  ِّی َمَعكْم ِمَن الُْمْنتَِظِريَن﴾ )یونس: 20( مراد از » ِمْن َرب فَانْتَِظُروا إِن
با بهانه جویی درخواســت می کردند و آنچه مانع از فرستادن معجزات الهی است امر غیبی 

است که هیچ کس جز خدا نمی داند.
در تفسیر آیه آمده است معجزه به اختیار پیامبر نیست؛ بلکه به انتخاب خداست و معجزه 
به انتخاب مردم هم نیســت؛ چرا که اگر به انتخاب مردم بود، پیامبر آلت دســت مردم قرار 

می گرفت. معجزه فقط نشانه ای برای اثبات پیامبری است.
براین اساس که در آیه از معجزه با تعبیر غیب یاد کرده می توان دریافت که شبکه معنایی 
نبوت با معجزه که یکی از مصادیق غیب است، مرتبط اند؛ زیرا معجزه در عالم نامحسوس ما 
قرار دارد و امر خارق العاده ای است که به عنایت و اذن خاص الهی صورت می گیرد و بیانگر 
و تصدیق کننده نبوت خاص اســت و هر پیامبری با معجزه ویژه خویش، رسالت و مذهب 

خود را استوار می کند و آن را استحکام می بخشد.

4. 2. 2. 4. مالئکه یکی از مصادیق غیب
 یکی از حقایق غیبی، فرشته یا َمَلک )جمع آن مالئکه( موجوداتی نامرئی و فرا طبیعی که 
مأمور اجرای اوامر خدا در دنیا و آخرت هستند. با توجه به این که فرشتگان مجرد هستند، 
نمی توان وجود حقیقی آنان را به چشم سر دید؛ زیرا با چشم سر و ظاهر چیزی را می توان 

دید که مادی باشد و دارای طول، عرض، عمق و رنگ باشد.
در قرآن کریم بیان شده است که فرشتگان گاهی می توانند به شکل انسان در آیند )تمثّل 
پیدا کنند و خودشــان را مثل انســانی یا موجوداتی دیگر در بیاورند( و بر پیامبران و غیر 

پیامبران ظاهر شوند. آیات زیر گویای این مطلب است:
﴿فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحجابًا فََأْرَســْلنا إِلَيها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََشراً َسِويا﴾ )مریم: 17( آنچه 
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حضرت مریم دید، فرشته ای به صورت بشر بود و مریم او را به صورت بشر دید که تمثّل 
پیدا کرده بود و معنای تمثّل فرشته برای مریم به صورت بشر این است که در حاّسه و ادراک 
مریم به آن صورت محسوس شد نه این که در واقع هم به آن صورت درآمده بود، بلکه در 

خارج از حاّسه و ادراک وی، صورتی غیر از صورت بشر داشت.
َُّهْم آتِيِهْم َعذاٌب َغيُر َمْرُدوٍد﴾ )هود: 76(  َُّه قَْد جاَء أَْمُر َربِّك َو إِن ﴿يا إِبْراِهيُم أَْعِرْض َعْن هذا إِن
همچنین در قصه بشارت دادن فرشتگان به ابراهیم )ع( برای به دنیا آمدن اسحاق و یعقوب، 

مالئکه به صورت انسان بر ابراهیم ظاهر شدند.
عالمه در المیزان گوید: تنها با چشــم دل و دیده ملکوتی می توان فرشــتگان را مشاهده 
کرد. )طباطبایی، 1417: 36/14( براین اساس می توان گفت: بین دیده ملکوتی انبیاء الهی و 
شبکه غیب ارتباط برقرار است؛ زیرا آن ها با چشم دل مالئکه را مشاهده می کنند و می توانند 

انسان ها را از وجود مالئکه و عالم ملکوت آگاه و باخبر سازند.

4. 2. 2. 5. احواالت پیامبران گذشته مصادیقی از غیب
 بیان احواالت پیامبران گذشته، چون به گذشته مربوط است و انسان آن ها را ندیده است، 
یکی از مصادیق غیبی به شمار می آید. اغلب حاالت و امور زندگی انبیاء از انباء غیب است؛ 
زیرا با معلومات طبیعی و تفهیم و تفاهم و بحث های عادی نمی شــود آن ها را درک کرد و 
حقایق و دقایق آن ها را بررســی و تحقیق نمــود، چنانکه موضوعات ماورای ماده و عوالم 

روحانی از مصادیق انواع غیب خواهد بود.
مراد از غیب در آیات زیر انباء غیبی انبیاء گذشته است و چون در عصر نزول قرآن اثری 
از آن اخبار در دست نبوده است، خداوند متعال آن اخبار را به وسیله وحی به پیامبر )ص( 
فرستاده و او را از آن قضایا آگاه کرده است. مانند آیات: ﴿ذلِك ِمْن أَنْباِء الَْغيِب نُوِحيِه إِلَيك 
َو ما کْنَت لََديِهْم إِْذ يْلُقوَن أَْقلَمُهْم أَيُهْم يكُفُل َمْريَم َو ما کْنَت لََديِهْم إِْذ يْختَِصُمون﴾ )آل عمران: 
44( و﴿ذلِك ِمْن أَنْباِء الَْغيِب نُوِحيــِه إِلَيك َو ما کْنَت لََديِهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َو ُهْم يْمكُرون﴾ 

)یوسف: 102(
منظور از الَْغیِب در این آیه کار پنهان است که گذشته و مرور زمان آن را پنهان کرده است و 

موضوع »ما کْنَت لََديِهْم« نشانگر یکی از مصادیق انباء غیب است )مصطفوی، پیشین: 184/5(
از هم نشــینی واژه »غیب« با »یْمکُرون« به این نتیجه می رســیم؛ مکر نیز یکی از مصادیق 
غیبی اســت که برای ضرر رســاندن به دیگری صورت بگیرد و عمل خود را هم از طرف 
مقابل مخفی می کند. این مکر در رابطه با پیامبران به این صورت اســت که خداوند متعال 
آنان را به وســیله وحی از مکر دشمنانشان آگاه می کند. براین اساس می توان گفت: ارتباط 
شبکه معنایی غیب با شبکه نبوت در این است که خداوند متعال اخبار غیبی پیامبران گذشته 
را به وسیله وحی به قلب و روح پیامبر اکرم )ص(  فرستاده است به نحوی که آن حضرت 
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ن مشــهود گشته و با علم و دیدن شــهودی از آن آگاه می شود و ایشان نیز این اخبار غیبی را 
برای انسان ها آشکار می کنند.

4. 2. 2. 6. حضرت مهدی )عج( تأویلی از مصادیق غیب
در تفسیر شریف احسن الحدیث در مورد این آیه بیان شده است: ﴿ذلِك الْكتاُب ال َريَب 
ا َرَزْقناُهْم يْنِفُقون﴾ )بقره: 2 و 3(  لَة َو ِممَّ َِّذيَن يْؤِمنُوَن بِالَْغيِب َو يِقيُموَن الصَّ فِيِه ُهدی لِْلُمتَِّقين - ال
مراد از غیب در وحله اول خداست که به علت نادیده بودن به »غیب« تعبیر شده است وگرنه 
از هر پیدایی پیداتر اســت و اینکه می شــود این غیب شامل هر غیبی باشد که به آن ایمان 

آورند. مانند حضرت مهدی )عج( که در پرده غیب به سر می برد. )قرشی، 1371: 48/1(
حال اگر کسی فرد پاک وارسته ای باشد مورد توجه ویژه قرار می گیرد. پس هر کس پاک تر 
و دورتر از گناه باشد، رابطه روحی بهتری با امام زمان )عج( پیدا می کند و عنایات بیشتری 

شامل حال او می شود.
َِّذی أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی َو ِديِن  قرشی در تفســیر خود در ذیل این آیه گفته است: ﴿ُهَو ال
يِن کلِِّه َو لَْو کِرَه الُْمْشِرکون﴾  )توبه: 33( مراد از »دین« عقاید و احکام دین  الَْحقِّ لِيْظِهَرُه َعَلی الدِّ
و مراد از »هدی«  هدایت و راهنمایی الهی است که توأم با دین حق است. در مجمع البیان از 
امام باقر )ع( نقل شــده است: این گسترش و غلبه در زمان مهدی )عج( خواهد بود که در 

زمین کسی نماند، مگر آنکه به نبوت محّمد )ص( اقرار کند. )همان: 224/4(
وَء َو يْجَعُلكْم ُخَلفاَء اْلَْرِض أَ إِلٌه َمَع  طبق این آیه ﴿أَمَّْن يِجيُب الُْمْضَطرَّ إِذا َدعاُه َو يكِشُف السُّ
ِ قَلِيًل ما تََذکُروَن﴾ )نمل: 62( می توان گفت که شــبکه معنایی نبوت با واژه غیب مرتبط  الَّ
اســت؛ زیرا انبیاء الهی که به عنوان جانشین خدا بر روی زمین هستند انسان ها را از آخرین 

حجت و جانشین خدا در روی زمین که در پرده غیبت به سر می برد، خبر می دهند.

4. 2. 2. 7. بهشت یکی از مصادیق غیب
جنة یعنی بهشت، یا به باغی که در زمین است تشبیه شده چنانکه میانشان فرق و تفاوتی 
اســت و آن هم به خاطر پوشیده بودن نعمت هایش از ماست. خدای متعال می گوید: ﴿فَل 

ِة أَْعيٍن﴾ )سجده: 17( تَْعَلُم نَْفٌس ما أُْخِفی لَُهْم ِمْن قُرَّ
ابن عبّاس گفته است: َجنَّات که در قرآن به لفظ جمع آمده است از این روست که هفت 
جنّت است: جنّة الفردوس، عدن، جنّة النّعيم، دار الخلد، جنّة المأوی، دار الّسلم، عّليين. )راغب 

اصفهانی، 1412: 415/1(
ایمان داشتن به بهشت به عنوان جایگاه ابدی انسان پس از قیامت و ایمان به کیفیت تکوین 
یا تکامل آن، از جمله موارد ایمان به غیب اســت که علم و ایمان به آن ها، جز از راه نقل و 
مراجعه به آیات و روایات حاصل نمی شــود و در عین حال تا در دیدگان انسان در آخرت 
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واقع نشوند، از غیب خارج نخواهد شد و ابهامات آن برطرف نخواهد شد.
َُّه کاَن َوْعُدُه َمْأتِيا﴾  ْحمُن ِعباَدُه بِالَْغيِب إِن َّتِی َوَعَد الرَّ با توجه به آیه ی شــریفه ﴿َجنَّاِت َعْدٍن ال
)مریم: 61( در تفســیر این آیه در المیزان این گونه بیان شده است که کلمه »وعده به غیب« 
وعده به چیزی است که موعود فعاًل آن را نمی بیند و جنت را به این دلیل که نعمت هایش 

از بندگان پنهان است به این نام نامیده اند. )طباطبایی، 1417: 79/14(
 در آیه ﴿فَاْدُخلِی فِی ِعباِدی﴾ )فجر: 29( مراد از »ِعبادی« پیامبر و اهل بیت ایشــان است.

﴿َو اْدُخلِی َجنَّتِی﴾ )فجر: 30( در بهشت که منزلگاه آنان است در انتظار مؤمنان هستند.
براین اســاس می توان گفت که ارتباط شبکه معنایی نبوت با واژه غیب در این است که 
انبیــاء الهی بــه وعده های غیب خداوند متعال ایمان دارند و انســان ها را از حقیقت چنین 

وعده هایی باخبر می کنند.

4. 2. 2. 8. قیامت به عنوان یکی از مصادیق غیب
قِیاَمة عبارت اســت از بر پا شدن رستاخیز یا ساعتی که خدای تعالی گوید: ﴿َو يْوَم تَُقوُم 
اَعُة« یکی از نام های قیامت است. همچنین در آیه ﴿يْوَم يُقوُم النَّاُس  اَعُة﴾ )روم: 12( »السَّ السَّ

لَِربِّ الْعالَِميَن﴾ )مطففین: 6( مراد روزی است که مردم برای رب العالمین به پا می خیزند.
در قرآن حدود 70 نام و وصف درباره قیامت آمده است که معروف ترین آن ها عبارت اند 
از: »یوم الســاعة، یوم القیامة، الیوم االخر، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الجمع، یوم الفصل 
و...« به عالوه اینکه به قیامت، »قیامت کبری« نیز گفته می شــود؛ در برابر قیامت صغری یا 
همان برزخ که بالفاصله پس از مرگ انسان آغاز می گردد و تا زمان قیامت کبری ادامه دارد. 

)مکارم شیرازی، 1374: 122/3(
با توجه به این آیه کلمه »ساعة« به معنای قیامت است که به معنای دوم غیب خود یکی از 
اَعِة إاِلَّ کَلْمِح  ماواِت َو اْلَْرِض َو ما أَْمُر السَّ ِ َغيُب السَّ غیب های سماوات و ارض است. ﴿َو ِلَّ

َ َعلی کلِّ َشی ٍء قَِديٌر﴾ )نحل: 77( الْبََصِر أَْو ُهَو أَْقَرُب إِنَّ الَّ
آیات زیر گویای این مطلب اســت که زمان دقیق قیامت مشخص نیست؛ ولی امر قیامت 
قطعی و حتمی است و علم آن تنها مخصوص خداوند است. او خواسته از بندگانش مکتوم 
بماند تا موضوع امتحان و آزمون خلق کامل گردد؛ چرا که اگر بدانند دور است یا نزدیک، 

در هر دو صورت امتحان کم اثر خواهد بود. )مکارم شیرازی، 1374: 139/25(
﴿قُْل إِْن أَْدِری أَ قَِريٌب ما تُوَعُدوَن أَْم يْجَعُل لَُه َربِّی أََمداً عالُِم الَْغيِب فَل يْظِهُر َعلی َغيبِِه أََحداً﴾ 

)جن: 26و27( 
ــاَعُة قُْل بَلی َو َربِّی لَتَْأتِينَّكْم عالِِم الَْغيِب ال يْعُزُب َعْنُه ِمْثقاُل  َِّذيَن کَفُروا ال تَْأتِينَا السَّ ﴿َو قاَل ال
ماواِت َو ال فِی اْلَْرِض َو ال أَْصَغُر ِمْن ذلِك َو ال أَکبَُر إاِلَّ فِی کتاٍب ُمبِين﴾ )سبأ: 3(  ٍة فِی السَّ َذرَّ
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ن اَعُة« با حرف تأیید بلی بعد از نفی  طبرسی در ذیل این آیه از کنار هم قرار گرفتن واژه »السَّ
بیان می دارد که روز قیامت به طور حتمی و قطعی خواهد آمد. )طبرسی، 1377: 339/3(

ســپس برای استثنا از این مسئله کلی که فقط علم زمان قیامت مخصوص خداوند است، 
در تفســیر تسنیم آمده اســت که خداوند علم آن را به انسان کامل که به مقام منیع رضوان 
محض بار یافته و از قضای الهی راضی است و خداوند نیز از تمام شئون علمی و عملی وی 
رضایت دارد، عطا خواهد کرد. چنین انســان کاملی مصداق بارز این است: ﴿إاِلَّ َمِن اْرتَضی 
ِمْن َرُسوٍل﴾ )جن: 27( و چون همه اهل بیت و طهارت به منزله نور واحدند از این رو آنچه 
برای حضرت رســول به اذن الهی مکشوف است برای سایر اهل بیت نیز مکشوف است. 

)جوادی آملی، 1395: 185/2(
بنابرایــن می توان بیان کرد از آنجا که مهم ترین غیب، گاهی از آن به عنوان غیب ویژه یاد 
می شود، قیامت است و از اموری است که در صورت لزوم در اختیار انسان کامل و معصوم 
قرار می گیرد. پس می توان گفت ارتباط شبکه معنایی نبوت با شبکه معنایی قیامت این است 
که انبیاء به وسیله وحی و آیات الهی انسان ها را به قطعی و حتمی بودن قیامت خبر می دهند.

نتیجه گیری
در این نوشتار با روش تحلیل متنی به معناشناسی واژه »نبأ« و کشف شبکه های معنایی این 
واژه در قرآن پرداخته شده است. واژه »نبأ« در قرآن کریم دارای مفاهیم زیادی است که فهم 
دقیق معنای آن ها تأثیر بســزایی در فهم آیات قرآن دارد. این واژه و مشتقات آن 155 مرتبه 
در 47 سوره و در 147 آیه از قرآن کریم به کار رفته است. معادل کلمه »نبأ« در زبان عربی 
خبر مهم و بزرگ است. شبکه معنایی واژه نبأ شامل مجموعه ای از واژگان می باشد که همه 
معانی به نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند و شبکه معنایی منسجمی را تشکیل می دهند. از 
جمله شــبکه های معنایی در ارتباط با این واژه شبکه معنایی اسماء و صفات الهی است که 
در قرآن شــامل اسماء و صفات زیادی می شود؛ مانند خبیر، سمیع، علیم، حکیم و... صفات 
اســماء و حســنای الهی تجلی و ظهور ذات مقدس حق اند و در واقع واسطه ارتباط جهان 
خلقت با ذات خداوند می باشــند. از دیگر شبکه های معنایی نبأ ارتباط آن با شبکه معنایی 
غیب است. چون بعضی از اخبار نیز برای انسان ها در عالم غیب قرار دارند و تنها خداوند 
و برخی از انبیاء الهی و امامان معصوم آن هم به اذن خداوند متعال از آن آگاه هستند. براین 
اســاس با بررسی هایی که در مورد غیب و مصادیق آن انجام شده، می توان گفت: غیب نیز 
دارای مصادیقی است که از چشم انسان های عادی پنهان هستند و از جمله آن ها می توان به 
ایمان به خداوند، معجزه و غیبت حضرت مهدی )عج( و ... اشاره نمود. بنابر آنچه گفته شد 
چون انبیاء الهی به اذن خداوند متعال از بعضی از این مصادیق آگاه هستند، بقیه انسان ها را 

از آن اخبار غیبی باخبر می کنند.
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