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 *«نوافل ربق» ثیمفاد حدبه  میبودن الفاظ قرآن کر  یقائالن به بشر  استدالل یانتقاد لیتحل
 1عبدالهادی فقهی زاده
 2حسام امامی دانالو

 چکیده
یم، برای اثباتحدیثی قدسی است که نام « قرب نوافل» آن  مفاد د بهدیدگاه خو  قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کر

 پس ،بوده است که مقید به انجام نوافل )ص( اکرم این حدیث، پیامبر موجببهرند که اند. آنان بر این باوتمسک کرده
یم در عین آنکه بشری ،از انجام نوافل، زبان خداوند شده است و از همین رو -اند، الهی به شمار میالفاظ قرآن کر

یم تا کنون با نقدهای متعّددی همراه بوده، مستند روایی آن یعنی  اّما روندهرچند دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کر
اد آنان به این استن این دیدگاه و چگونگی هبیین پیشیننقد نشده است. در پژوهش حاضر، پس از ت «نوافل حدیث قرب»

یابی آن متن ،حدیث  یبنددستهمعانی حقیقی و معانی مجازی  دسته دوآن در  معنای ههای موجود دربار و دیدگاه ارز
یابی صاست، د در این حدیث کاررفتهبهتعابیر  ، وابسته به معنای حقیقی  مذکور دیدگاه ازآنجاکه. شد حت ر مقام ارز

از یقی ندارند و معنای حق ،در آن کاررفتهبهتعابیر روشن شد که ، یمتنبرونو  متنیبا توجه به قرائن درون چنین برداشتی
 دهندهتوجه به نتایجی که برای انجام : ازاند عبارت یمتندرونقرائن برخی از  .قبیل تشبیه معقول به محسوس هستند

اند عبارتنیز  نیمتقرائن برون .در حدیث کاررفتهبهدوگانگی و تخاطب در تعابیر و  تبیین شده است در متن حدیث نوافل
یم :از  دیثو برخی دیگر از احا به هنگام نزول داللت دارند )ص( اکرم امبریپای بر  آیات تالوت شدن که به آیات قرآن کر

ای بر  حدیث قرب نوافل تمسک به ،و از همین رو دهند)ع( را نشان می که متداول بودن کاربرد مجاز در کالم معصومان
یم صحیح نیست.   اثبات بشری بودن الفاظ قرآن کر

یم، حدیث قرب نوافل. :کلیدی واژگان یم، الهی بودن الفاظ قرآن کر   بشری بودن الفاظ قرآن کر
                                                           

یخ ارسال:   یخ پذیرش:                      08/12/1398* تار  )مقاله پژوهشی(         17/03/1399تار
  faghhizad@ut.ac.ir/ )نویسنده مسئول( دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث . استاد 1
  hesam.e.danaloo@gmail.com/  دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( علوم قرآن و حدیث یا. دکتر2
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 مقدمه -1
 جیدرتبهوحی  هفرشت از طریقکه  وند استخداقرآن کریم، سخن  الفاظعقيده عموم مسلمانان،  بر اساس

 الفاظکه  به آن حضرت مأموریت داده خداوند در قرآن است.شده  نازل )ص( سال بر پيامبر اکرم 23 طی
اعتقادی و مقررات اجتماعی و سوی معارف  و بهرا با مفاهيم قرآن آشنا کند  هاآنآیات را بر مردم بخواند و 

داتی قرآن کریم، مستن الفاظ قائالن به بشری بودن   در این ميان .راهنمایی نماید انين مدنی و وظایف فردیقو
 این حدیث .ستا« قرب نوافل»حدیثی قدسی به نام  ها،یکی از آنکه  اندبرای اثبات دیدگاه خود ارائه کرده

انجام  موجببهشده و مضمون آن عبارت است از اینکه بندگان خدا ی نقلدر جوامع حدیثی  شيعی و سن
شود. برخی قائالن به بشری بودن شوند که خداوند چشم و گوش آنان میای نائل میبه درجه ،مستحبات

که  سيدرای با انجام نوافل به درجه )ص( ، پيامبر اکرماین حدیث الفاظ قرآن کریم براین باورند که بنا بر
الفاظ موجود در قرآن کریم، در حقيقت سخنان پيامبر  ،این اساس داوند از زبان ایشان سخن گفته و برخ

 است.  )ص( اکرم
که  شده است بشری بودن الفاظ قرآن کریم منتشره مقاالت متعددی در نقد انگارو کتب  ،نیا از شيپ

 «حیبررسی نقش پيامبر در پدیده و ،نبوی وحی»کتاب  اند از:به ترتيب تاریخ انتشار عبارت هاآنبرخی از 
 رمخلق الفاظ قرآن از سوی پيامبر اک هتعارض آیات و روایات با گمان» همقال ؛گلپایگانی ربانی علی تأليف
های مختلف در رابطه نقد و بررسی دیدگاه» همقال ؛آذرخشی مصطفی و زادهفقهی عبدالهادی تأليف «)ص(

 نوشته «وحی قرآنی؛ زبانی یا غيرزبانی؟» همقال؛ شيبانی محمد نوشته «کریمبا وحيانی بودن الفاظ قرآن 
ری بش هارتباط حدیث قرب نوافل با انگار ،و مقاالت در این کتاب .دانالو امامی حسام و شاکر محمدکاظم

جایگاه حدیث )قرب نوافل( در منابع » همقال توان بهیم همچنين .بودن الفاظ قرآن کریم ارزیابی نشده است
 ذرخشیآ مصطفی و معارف مجيد تأليف «فریقين و بررسی تطبيقی رویکرد عرفا و محدثان نسبت به آن

 نزد محدثان و عرفاو جایگاه این حدیث   بررسی نقد وحدیث قرب نوافل  سند ،آندر  ه هرچنداشاره کرد ک
استناد آن به حدیث قرب نوافل  هبشری بودن الفاظ قرآن کریم و نحو هاّما در این مقاله نيز انگار شده یمعرف

 نوشته «تسنيم شناسی و کاربرد آن در تفسيرحدیث قرب نوافل، مفهوم» همقالدر  ،نقد نشده است. همچنين
ر تفسير د تنها جایگاه حدیث قرب نوافل، زاده اسماعيلی عباس و نتاج ربيع اکبرعلی سيد صدره، ناجی طاهره

های مذکور، پژوهشاز  کیچيهدر  ،بنابراین .آن تبيين شده است هی آملی دربارالله جوادتسنيم و دیدگاه آیت
و  تهقرار نگرف یبررس مورداستناد قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم به حدیث قرب نوافل  مسئله

 در پژوهشی تا استضروری  ،این اساس ارزیابی نشده است. بر نظر موردآن بر مدعای  داللت وسقمصحت
از این .استناد به روایت قرب نوافل برای اثبات بشری بودن الفاظ قرآن کریم ارزیابی و تحليل شود، مستقل

 ای است. روش گردآوری مطالب در این پژوهش، کتابخانهپرداخته شده است لهأمسدر این مقاله به این  رو
 از نوع توصيفیمحتوا مطالب، از روش تحليل  ليتحل و هیتجزها، از روش اسنادی و در استناد داده و در نحوه

  شده است. استفاده تحليلی ـ
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 متن حدیث -2
 ،1387های یک حدیث در فهم متن آن بسيار مؤثر است )نک: مسعودی، توجه به اختالف نقل

های در نقل ،شودکه سبب فهم بهتر متن میزیرا ممکن است زوایای پنهان یک حدیث  ؛(65-62صص
ی های اندکمشابه از همان حدیث کشف شود. متن حدیث قرب نوافل در جوامع حدیثی گوناگون با تفاوت

بخاری،  /193-192صص ،11ج، 1403صنعانی، برای مشاهده منابع اهل سنت، نک: . )شده استنقل
تا، حنبل، بیابن /222ص ،8ج، 1405طبرانی،  /520ص ،12ج، 1408ابویعلی،  /190ص ،7ج، 1401

 ،3ج، 1417النّجار، ابن /95ص ،7ج، 1415عساکر، ابن /39ص، 1408الدنيا، ابیابن /256ص ،6ج
/ 291، ص1، ج1371/ برقی، 33-32، صص1404اهوازی، . برای مشاهده منابع شيعه، نک: 123ص

، 1408/ نوری، 72، ص4، ج1409حرعاملی، / 399، ص1398بابویه، / ابن353، ص2، ج1407کلينی، 
  .(58، ص3ج

 .های این حدیث متعلق به صنعانی )مترین نقلیاگر به ترتيب تاریخی منابع توجه شود، یکی از قدیم
صورت مرسل از  به که (45-7صص، 1389آذرخشی،  و قدمت منابع نک: معارف ه)دربار ق( است 211

 إ   ب  ر  ق  : ما ت  الله   قول  ی  »است:  کردهنقل  چنين از حسن بصری 1معمر
، و یه  ل  ضت  ع  ر  ا افت  م   مثل  ی ب  بد  ی  ع  ل 

  ل  اف  و  الن  إلی  ب   ب  ر  ق  ت  ی ی  بد  ع   زال  مای  
 
کون  ه  ب  ح  حتی أ

 
  ا، و  م  ه  ب   ر  بص  ی   ین  ت  یه الل  ین  ع   ، فأ

 
هما، ب   ع  سم  ی   ین  ت  الل   یه  ن  ذ  أ

 عان  ا د  ذ  ما، فإ  ه  ی ب  مش  ی   تین  الل   یه  جل  ر   ا، و  م  ه  ب   ش  بط  ی   ین  ت  الل   یه  د  ی   و  
 
 ا س  ذ  إ   ، و  ه  بت  ج  ی أ

 
 لت  أ

 
ن إ ، و  ه  یت  عط  نی أ

 هيچ انجام با امبنده: فرمایدمی خداوند»؛ (193-192صص ،11ج، 1403)صنعانی،  «ه  ل   رت  ف  ی غ  ن  ر  غف  است  
 نزدیک من به نوافل انجام با امبنده وقفهبی و شودنمی نزدیک من به ام،کرده واجب او بر آنچه مانند عملی

 نآ با که شوممی گوشش و بيندمی هاآن با که شوممی او چشمان پس، دارم.می دوستش اینکه تا شودمی
 مرا اگر و رودمی راه هاآن با که شوممی او پاهای و کندمی حمله هاآن با که شوممی او دستان و شنودمی

 .«بخشممی را او کند، استغفار من از اگر و دهممی او به بخواهد، من از اگر و کنممی اجابتش بخواند،
 هدهندداده که نشانقرب نوافل، گشتارهایی در سطح واژگان و جمالت رخ های موجود از حدیثدر نقل

 .(531-183صص، 1394)برای اطالع از انواع نقل به معنا نک: پاکتچی،  است هاآنبروز نقل به معنا در 
های حدیث قرب نوافل در ميان اهل سنت را گزارش کرده است )نک: مفصل اختالف نقل طوربهابن حجر 

توان به دو صورت از این حدیث در کتاب برای مقایسه می .(295-293صص ،11جتا، ابن حجر، بی
اّما متن دو نقل با یکدیگر و  ؛)ع( نقل کرده است اهوازی این حدیث را از صادقين اشاره کرد.« المؤمن»

 هایی دارد. همچنين با نقل صنعانی تفاوت
 از برای اشاره به انجام مستحبات «المؤمن»در کتاب  )ع( امام صادق از حدیث این در نقلبرای مثال 

ل  » صورت فعلی یعنی ف  ن  ت  نقل  و در همان کتاب امام باقر)ع( از در نقل حدیث ولی ؛است شده استفاده «ی 
-بروز نقل به معنا در این گزارش هدهندرفته است که نشان کار به «النوافل»صورت اسمی یعنی  صنعانی

  یان  ع  ا د  ذ  فإ  » ه:به سه ثمر ،در نقل صنعانی برای تقّرب حاصل از انجام نوافل همچنين هاست.
 
و »، «ه  بت  ج  أ

                                                           
باشد که از کسانی مانند قتاده، زهری و عبدالله بن طاووس و دیگران  یالحدان یهمان معمر بن راشد األزد یو ،رسد. به نظر می1

  .(218، ص10، ج1404حدیث نقل کرده است )برای اطالعات بيشتر نک: ابن حجر، 
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  ین  ألت  إذا س  
 
( به )ع شده است، اّما در نقل اهوازی از امام صادق اشاره «ه  ل   رت  ف  غ   ین  ر  غف  أن است  »و  «ه  ت  یعط  أ

ه  » هاآن)ع( دارد، تنها به دو مورد از  چنين ثمراتی اشاره نشده و در نقلی که از امام باقر ْبت  ج 
 
ي أ ان 

ع  ْن د  و   /إ 
ه   ْیت  ْعط 

 
ي أ ن 

ل 
 
أ ْن س  جمله نقل به معنا و تقطيع را  هایی ازتوان پدیدهمی ،شده است. بر این اساس اشاره [«إ 

چنانکه در آغاز نقل اهوازی از امام  ؛هایی که از حدیث قرب نوافل وجود دارد، مشاهده کردوضوح در نقل به
ورده و نقلی که )ع( آ )ع( وجود دارد، ولی در نقلی که همو از امام باقر )ع(، گزارشی از نزول جبرئيل صادق

که در است  حالی خورد. این درصنعانی از حدیث قرب نوافل ارائه کرده است، چنين گزارشی به چشم نمی
ولی در نقل او از حدیث  ؛)ع( وجود ندارد گزارش نزول جبرئيل ،)ع( نقل شيخ کلينی از حدیث امام صادق

ه شد ءالقا )ص( از سوی خداوند به پيامبر اکرمشده که در جریان معراج چنين معنایی  )ع( بيان امام باقر
ن  »گاه از حمایت الهی از  ،های این حدیثدر برخی نقل ،است. همچنين ْؤم  ي  اْلم  ْبد  )در نقل اهوازی  «ع 

 یّ ل  و   یل  »ع( و گاه از  از امام صادق
)ع( در  )در نقل اهوازی از امام باقر)ع( و نقل شيخ کلينی از صادقين «ا 

از  ناخوشنودی خداوند هها، توضيحی دربارای برخی از نقلدر انته ،عالوهبهشده است.  گفته الکافی( سخن
ای وجود ندارد چنين نکته یکلبهاّما در برخی دیگر یا  ؛()برای مثال نک: نقل اهوازی مؤمن وجود داردمرگ 

 ته استگرف در آغاز آن قرار ،اینکه در انتهای حدیث قرار داشته باشد یجابه( یا یمثال نک: نقل صنعان ی)برا
  .(ینيکل خيمثال نک: نقل ش ی)برا

 هکه هست افتیدستتوان به این نتيجه های گوناگون از حدیث قرب نوافل میبا کنار هم قرار دادن نقل
شوند که محبوب خداوند می ای نائلاست: بندگان خداوند با انجام نوافل به درجه چنين ،مرکزی حدیث

های آنان را درخواست ،نتيجه درشود و آنان می چشم و گوش شوند و هر که محبوب خداوند باشد، اومی
  کند.اجابت می

یم -3  دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کر
زیرا در  ؛،توان حداقل پيش از قرن پنجم هجری دانستدیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کریم را می هپيشين

 ق( گزارش 333 .)م ماتریدی ،برخی از تفاسير قرن چهارم هجری این دیدگاه بازتاب یافته است. برای مثال
با توجه به تاریخ وفات مؤلف  .(85ص ،8ج، 1426)ماتریدی،  است و آن را به باطنيون نسبت داده کرده

توان نتيجه گرفت که دیدگاه بشری بودن الفاظ و وجود این عبارت در آن، می« تأویالت اهل السنة»تفسير 
اظ قرآن الف هسمرقندی، سه قول را دربار هشده است. زرکشی نيز با واسط پيش از قرن پنجم هجری ابرازقرآن 

 .(323ص ،1ج، 1410بشری بودن الفاظ قرآن کریم است )زرکشی،  هاآنکند که یکی از کریم گزارش می
اند ق( از متکلمان اهل سنت نسبت داده 241 .)م« بن محمد بن ُکاّلب القطان عبدالله»برخی نيز آن را به 

 هایمناظره« عباد بن سلمان»با « ب اّل بن کُ ا»دهد که ابن ندیم توضيح می .(584ص، 1400)نک: اشعری، 
به خاطر داشتن چنين اعتقادی، نصرانی است. « ابن کالب»گفته که دائمًا می« عباد»کالمی داشته و 

سخن « دار الروم»در جانب غربی  نصرانی« فثيون»کند که با ل میبغوی نق ابوالعباسابن ندیم از  ،مچنينه
خدا »که:  هجواب داد« فيثون»پرسيده و « ابن کالب» هدربار« فيثون»از « بغوی»جایی که گفته است تا می
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)ابن « این سخن را از من آموخت نشست و اومی [از کليسا] آمد و در آن گوشهاو را رحمت کند، دائمًا می
  .(230تا، صندیم، بی

های شباورهای مسلمانان را در تال ن الفاظ قرآن کریم و ورود آن بهباور به بشری بود هتوان ریشمی بنابراین
الفاظ موجود در تورات و مسلمانان  پيروان ادیان ابراهيمی، یهودیان زیرا از ميان ؛،مسيحيان جستجو کرد

دانند و این در حالی است که مسيحيان عامل انسانی الفاظ موجود در قرآن کریم را به شکل سنتی الهی می
 ؛(80-57، صص1387شمخی،  و نک: شاکر) انددانسته ه الفاظ کتاب مقدس دخيلدهی برا نيز در شکل

 سالقدروح»با بشری بودن الفاظ کتاب مقدس گفته است: ( در ارتباط 1546-1483ه مارتين لوتر )کچنان
لفاظی کرد و آنان نيز با انویسندگان ]کتب مقدس[ را به آن چيزی که سزاوار است انبيا بيان کنند، ارشاد می

بشری بودن الفاظ قرآن  انگاره نکهیباا .(86صتا، )عزیز، بی« کردندمعانی را عرضه می ،ساختندکه خود می
 گرفتهقرارپژوهان قرآن توجه مورداّما در دوران معاصر، بيش از گذشته  ؛است شدهگزارشکریم در منابع متقدم 

از سوی قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن  همچنان که آن به وجود آورده است هو مباحث متعددی را دربار
است که یکی از آن مستندات روایی،  شده اقامهمستندات قرآنی و روایی برای اثبات آن  ای ازپاره ،کریم

  است.« قرب نوافل»حدیث 
[ در اثر قرب فرائضی و نوافلی، چنان شده بود که )ص( او ]پيامبر اکرم»نویسد: می بارهنیا درسروش 

ْذ ﴿حّق، سمع و بصر و شّم او بود و به حکم   إ 
ْیت  م  میما ر  ه  ر  ن  الل  ْیت  و  لک  م  کالمش  (17/ 8)انفال:  ﴾ر 

تاریخی  ـ شخصيت بشری»( و 14ص، 1378)سروش، « حق بود. او نه تابع جبرئيل که جبرئيل تابع او بود
و این شخصيت خداپرورده، تمام نعمتی است که خدا به  گر استجلوه جاهمهدر قرآن  )ص( محمد

همان سخن خداست! و  ،گویدو فانی در خدا می مؤید یولاین  و لذا سخنی که سلمانان عطا کرده استم
یعنی  ؛راز لب پيامب .کافر است ،گرچه قرآن از لب پيغمبر است/ هر که گوید حق نگفته :این است معنی آنکه

 ،بشر و بشير ،1386)سروش، « جوشيده از شخصيت او که جبرئيل هم در او گم است
http://drsoroush.com  :بهدر رؤیا  پيامبر»افزاید: و در جای دیگر میهم .(17/8/1397تاریخ دسترسی 

توان چنين خواند و ها را در قرآن میو قل أنزلناها هگوید. همند و از زبان او سخن مینشيخدا هم می جای
فهميد. اگر خطاب به خویشتن جایز است که هست، همچون موارد بسيار که در شعر حافظ و سعدی و 

دیگری نشست و از زبان او با خود سخن  یجابهتوان و اگر در رؤیا می…( دیگران داریم )حافظا، سعدیا
او بنشيند و از زبان او با خود سخن  جایبهو پيامبر گفت، چه جای شگفتی است که خدا در پيامبر رود 

چون  ،اند و با آنرا چون حدیثی قدسی روایت کرده که شيعه و سّنی آن بختانه حدیث قرب نوافلبگوید؟ نيک
ین ا در سازد.زداید و قبول این نکته فاخر را آسان میاند، انکار و عناد را میها زیستهیک حقيقت متعالی قرن

شوم که دست و پا و چشم و گوش او ام در اثر نوافل چندان نزدیک میمن به بنده»: ده استآم حدیث
 تواند ترقی کندنه عجب که ذهن و زبان او هم بشود، بلکه بنده می ،شود، اگر دست و پای او می«…شوممی

  .(http://www.drsoroush.com ،1432)سروش، « و ذهن و زبان حق شود )قرب فرایض(
 تيفيمربوط به ک یاز مشکالت و معضالت کالم رفتبرون یبرا یراه ،قرآن بشری بودن الفاظ انگاره 

)ص(  امبريکه کالم پ میبه اشاره بگو: »سدینویم سروش رایز ؛شر استب افراد از یکی با خداوند گفتن سخن

http://drsoroush.com/
http://www.drsoroush.com؛/
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، 1378)سروش، « است یم بارتکل یمشکالت کالم حل یراه برا نیبهتر ،دانستن یبار کالم نيرا ع
"مصحف ما مستفاد از مصطفاست" و مگر سخن گفتن  یبل»: دیگویم گرید یدر جا چنانکه ؛(14ص

 «ديفرمائب انيب ،دیمعضل سخن گفتن خدا دار نييتب یبرا یگرید حلراههم دارد؟ شما اگر  گرید یخداوند راه
پژوهشگران برآنند که:  از برخی ،از همين رو .(www.drsoroush.com، 1386 ر،ي)سروش، بشر و بش

ی( از عقلی یا نقل اعمه برآمده از دل استدالل )کن الفاظ قرآن کریم[، بيشتر از آن]بشری بود هنظری هارائ»
آذرخشی،  و زاده)فقهی« شودنبّوت احساس می هایی ریشه دارد که در توجيه مسائلباشد، در دشواری

ضروری  آن هدربار تحليلی جامع هدیدگاه برای ارائ اّما بررسی مستندات این ؛،(121-151صص ،1388
  است.

یم -3-1  صورت استناد به حدیث قرب نوافل در دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کر
برای اثبات دیدگاه خود به شکل زیر به حدیث قرب نوافل استناد  قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم،

 اند:کرده
الف( بر اساس حدیث قرب نوافل هر شخصی که نوافل را انجام دهد، چشم و گوش و زبان خداوند 

 ؛شودمی
ل آن اعما ،تر و بهتر از هر شخص دیگریمقيد به انجام نوافل بوده است و کامل )ص( ب( پيامبر اکرم

 ؛را انجام داده است عبادی
 ؛خداوند شده است دست ابزارحدیث قرب نوافل  موجببهانجام نوافل و  هبه واسط )ص( ج( پيامبر اکرم

 است و )ص( الفاظ و عبارات قرآن کریم، سخن پيامبر اکرم ،هایی که بيان شدد( با توجه به مقدمه
 روند!به شمار می اند، الهیالفاظ قرآن کریم در عين آنکه بشری ،گریدانيببه

بر  چنانکه از سخنان برخی که آن را ؛نستن تعابير حدیث قرب نوافل دارداین برداشت ریشه در حقيقی دا
  آید.اند، همين دیدگاه به دست میحقيقت حمل کرده

 «قرب نوافل»از حدیث  معانی محتمل -4
معانی »ته دو دس بهرا  هاآنتوان می، گرفته از حدیث قرب نوافل صورت تاکنون هایی کهبا توجه به برداشت

  :شودپرداخته می هابدانکه در ادامه  کرد یبندميتقس «معانی مجازی» و« حقيقی

 حقیقیمعانی  -4-1
 720 .شيخ محمود شبستری )م ق( و 673 .قونوی )م صدرالدینق(،  638 .همچون ابن عربی )م برخی

اعضا و جوارح بنده عين ذات حق  ،که بر اثر انجام نوافلاند کرده برداشت چنيناز حدیث قرب نوافل ق( 
قرب نوافل وجود دارد، به این های حدیث را که در برخی از نقل« کنُت »، فعل ماضی «ابن عربی» .شودمی

ابن ) است شده کشف ،دادهمی بوده و حال، تنها آنچه از پيش رخافعال بشری داند که خداوند فاعل می معنا
به هيچ : مقربان فرمایدمی فرمود: خداوند )ص( پيامبر اکرم»نویسد: می او (.68، ص3ج ،1405عربی، 

همواره با انجام  و عبد شوندبه من نزدیک نمی ،از انجام آنچه بر آنان واجب کردمنزد من تر عملی محبوب

http://www.drsoroush.com/
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م شویمدوستش بدارم، شنوایی او  کههنگامی ،پس .نوافل به من نزدیک شود تا آنجا که من او را دوست بدارم
فرمایش  بر هتکيو با  بيند )و تا پایان حدیث( و از این تجلیم که با آن میشومیشنود و بينایی او که با آن می

می﴿خداوند:  ن  الله ر  ْیت  و  لک  م  ْذ ر   إ 
ْیت  م  ون﴿و ( 17/ 8)انفال: ﴾ و  ما ر  ل  ْعم  ْم و  ما ت  ک  ق  ل  ه  خ  ﴾ و  الل 

 ،2ج، 1405عربی، )ابن «آیدبه دست می ،آن کسی که قائل به اتحاد است هگفت ،(96/ 37صافات: )
ْعلی﴿او بر آن است که خداوند از زبان فرعون عبارت  .(322ص

 
م  اْْل ک  بُّ ا ر  ن 

 
( را گفته 24/ 79: نازعات) ﴾أ

هر »گوید: می قرب نوافلبا اشاره به آیات مشابه و حدیث « قونوی» .(436ص ،1جاست )نک: همان، 
 خداوند ناسخنمعنای  اگر کسی این را نداند، ... وجز تعينی از تعينات خداوند نيست ایسبب، شرط و واسطه

می﴿فرمود: که  را ن  الله ر  ْیت  و  لک  م  ْذ ر   إ 
ْیت  م  ون  ﴿و ( 17/ 8)انفال: ﴾ و  ما ر  ع  بای 

ین  ی  ذ 
ن  ال  ون   ک  إ  ع  بای 

ن ما ی  إ 
ْم »و  (10/ 48)فتح: ﴾ الله یک  ْید 

 
أ م  الله ب  ْبه  ذِّ ع  ْم ی  وه  ل  ه و ه و ید  ه و بصر  مع  س   کنت  »و  (14/ 9)توبه: ﴾ قات 

 ان  »ا که فرمود: ر )ص( سخن پيامبر اکرم معنای و «شبط  سعی و بی ی  ر و بی ی  ی یبص  و ب   سمع  بي ی  ه، ف  جل  ر  
 افعال به خداوند نسبت دادن  صحيح  هنحوفهمد و نمی 1«هد  م  ن ح  م  ل   الله   ع  م  ه: س  عبد   ان  س  لی ل  ع   قال   الله  

نيز  شيخ محمود شبستریدر این زمينه  .(239ص، 1413)با اندکی تلخيص: قونوی، « کندرا درک نمی
حقيقی متناسب با  معانی ،با توجه به مطالب فوق .(31-28صص، 1382شبستری، )دیدگاهی مشابه دارد 

  قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم از حدیث قرب نوافل دارند.برداشتی است که 

 مجازیمعانی  -4-2
قرآن  اند که بشری بودن الفاظدهرتفسير ک نوعی به را حدیث قرب نوافلموجود در تعابير  برخی محققان

 از:  اندن معانی عبارتای .2شودکریم از آن برداشت نمی
 ،2ج، 1375طریحی،  /62ص ،14جتا، )غزالی، بی ميان خداوند و بندهمحبت شدید  وجود آمدنبه  .1

که به اعضا و جوارح خود عالقه  گونههمان، هاآنو مواظبت بر  نوافل انجام براثربنده  کهیطوربه (31ص
 ،نوافل، خداوند انجام اثر برو  (265ص، 1413جوزی، )ابن بادت خدا را نيز دوست خواهد داشتدارد، ع

  ،(400ص ،9ج، 1382شود )مازندرانی، می اصلی بنده از انجام دادن کارهای خود بدلمقصود  به

                                                           
 لله  ا فان  »شده است:  مسلم بن حجاج نيشابوری آمده است، عبارت مذکور به این شکل گزارش «صحيح»اساس آنچه در  . بر1

قل کرده ن« ابو عوانه»صورت مفرد آن را از  به« ابو کامل»که تنها « هد  م  ن ح  م  ل   اللهُ  ع  م  م س  ل  س   و   يه  ل  ع   هُ ی اللّ ل  ص   ه  ي  ب  ن   ان  س  علی ل   قال  
 . (15، ص2تا، جاست )مسلم، بی

، 2، ج1410رکشی، اند )نک: ز. هرچند بر اساس گزارش زرکشی، برخی امکان وجود مجاز در قرآن کریم را منتفی دانسته2
کيد معصومان223، ص1389نظر وجود دارد )نک: ربانی،  وجود مجاز در احادیث اتفاق هاما دربار ،(377ص  ( و با توجه به تأ

ف  ... »)ع( نقل شده است:  )ع( بر وجود معاریض کالم، نظير آنچه از امام صادق ْعر  ی ی  ت  يهًا ح  ق 
ْنُکْم ف  ُجُل م  ُکوُن الر  یض  و  ال  ی  ار  ع   م 

ُج  ْخر  ا اْلم  ه  يع  م 
ْن ج  ا م  ن  ْجهًا ل  ين  و  ْبع  ی س  ل  ُف ع  ر 

ْنص  ت  ا ل  ن  م 
ال  ْن ک  ة  م  م  ل 

ن  اْلک  ا و  إ  ن  م 
ال   هاحتمال اراد ؛(2، ص1403بابویه، )ابن« ک 

 معانی مجازی از تعابير به کار رفته در حدیث قرب نوافل دور از ذهن نيست. 
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یعنی بنده تنها آنچه  ؛(52ص، 1408)بيهقی،  کندحفظ می از اعمال ناصواب را جوارح بندهخداوند  .2
-شنود. )ابننمیبيند و نمی ،پسندددهد و چيزی جز آنچه خداوند میانجام می ،مورد رضایت الهی استرا 

تقدیر گرفتن کلمه حافظ در حدیث، خداوند در نوافل و با  انجام اثر بر ،همچنين .(265ص، 1413جوزی، 
که سمع به معنای مسموع است و بر اثر انجام نوافل حالتی به  گونههمانشود. حافظ چشم و گوش بنده می

  ،(295ص ،11جتا، )ابن حجر، بی شنود.دهد که جز ذکر خدا را نمیعبد دست می
يهقی، )ب کنداو را اجابت می هایدرخواست، از شنوایی و بينایی بنده تریعسرخداوند، بر اثر نوافل،  .3

مقاصد که  گونههمان رساندمی مقاصد خودبنده را به و  (400ص ،9ج، 1382مازندرانی،  /52ص ،1408
ه با دشمنان هخداوند در مواج ( و265ص، 1413جوزی، )ابن شودیافتنی میدست جوارح کارگيریبه، با بنده
  .(295ص ،11جتا، )ابن حجر، بی شودمانند چشم و گوش او می ،بنده

 تقابل معانی مجازی و حقیقی در عبارات -5
را  صدر آن محمدباقرسيد  اللهتیآبه مثالی شباهت دارد که ها از حدیث قرب نوافل، اختالف برداشت

 لیع ا  م  ست  ا   وٍم و  ی   فی کل   حر  ی الب  ل  ب ا  ذه  ا  »ذکر کرده است. او با ذکر مثال   «الجدیدةالمعالم »در کتاب 
دهد که اگر در این جمله، منظور از واژه توضيح می ،«و به سخنانش گوش فرا بدههر روز نزد دریا برو  ؛ه  دیث  ح  
ون چ ،است رفته کاربهاش در معنای مجازی سخن() «حدیث»باشد، واژه « دریای حقيقی»، دریا() «البحر»

 «حدیث»، چنانچه مراد از عکسبه .ه معنای صدای موج دریا خواهد بودو بگوید! دریا حقيقتًا سخن نمی
را بر معنای  دریا(« )بحر»در این صورت، باید لفظ  ،باشدیعنی سخن انسان  معنای حقيقی ،سخن()

است که به خاطر وسعت  عالمی شخص« دریا» جمله، مراد گوینده ازعنی در این ی ؛نيماش حمل کمجازی
برای درک  رو،ازاین .(176ص، 1379شده است )نک: صدر،  تشبيه« ا= دریای علمدری» بهو ژرفای دانشش، 

کدام لفظ در معنای مجازی و کدام لفظ در معنای حقيقی  هکاینمعنای چنين عباراتی و مشخص شدن 
یعنی متون  ،آن از یا در خارج باشد شدهواقع متندرون دتواناین قرینه می .استسومی نياز  ه، به قرینکاررفتهبه

 دیگر، محيط اطراف فرستنده و گيرنده و هر چيز دیگری که از متن مورد پژوهش جداست. 

 معانی مجازی از حدیث قرب نوافل هدالیل افاد -6
  تقسيم کرد: متنیبرونو  متنیدرون هدو دستبه ها را قرینهتوان در اینجا می

 متنیدرونقرائن  -6-1
مثاًل  ،آن همتن حدیث قرب نوافل و فهم مقصود گویند مفاهيم مستفاد از یعنی توجه به ،متنیدرونقرائن 
سی قرائن در برر ،طبعبال .آن در کاررفتهبهو تعابير  نواژگا روابط ميان معانی لغوی و توجه بهاز با استفاده 

 هارچ حدیث قرب نوافل با هشود. دربارها و شواهد استفاده مینمونه هرائادیگر تنها برای  ، از متون  یمتندرون
  :متنی مواجه هستيمدرون هقرین

 حدیثمتن در  بعد از اجمال تفصیل -6-1-1
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و  نواختییکاز  بليغ هگوینده و نویسند زیرا ،استآن تفصيل سخن بعد از اجمال یکی از فنون ادبی، 
ل نک: )برای مثا است کاررفتهبه نيز در بسياری از آیات قرآن کریم فناین  .کندپرهيز می ن،ی سخآورلمال

 چنين بيان و تفصيلی را پس مشابه توانحدیث قرب نوافل نيز می درباره .(3-2 /103: عصر؛ 7-6/ 1فاتحه: 
 کرد.  مالحظه از اجمال

فل انجام نوا هبه واسط ،رفيعی که بندگان به مقام اجمالی هاز اشار پس سنتق شيعه و اهل طر درمتن در 
و  مقام قرب الهیچيستی تا اجمال  است شده بيانآن مقام و موقعيت،  هنتيج تفصيل به ،شوندبه آن نائل می

مقام  هایدپيام ،گرید انيب به. رفع شود ،برای شنونده به وجود آمده باشددر این ميان سؤاالتی که ممکن است 
د. در حدیث قرب نوافل ندهبه دست می تری را برای قرب الهیمعنای روشن که ندستای هقرینه قرب الهی

 إ   ب  ر  ق  ت   ما: الله   قول  ی  »چنين آمده است: 
 ی  إل ب  ر  ق  ت  ی   یبد  ع   زال  ی  ما و ،ه  یل  ع   ضت  ر  افت   ام   مثل  ب   یبد  ع   ی  ل 

  یحت ل  اف  و  الن  ب  
 
کون   ،ه  ب  ح  أ

 
  و   ا،م  ه  ب   ر  بص  ی   ن  یت  الل   هین  یع   فأ

 
 ش  بط  ی   ن  یت  الل   ه  ید  ی   و   هما،ب   ع  سم  ی   ن  یت  الل   ه  ین  ذ  أ

  یعان  د   اذ  فإ   ما،ه  ب   یمش  ی   ن  یتالل   ه  یجل  ر   و   ا،م  ه  ب  
 
 س   اذ  إ   و   ،ه  بت  ج  أ

 
  ینلت  أ

 
 «ه  ل   رت  ف  غ   ین  ر  غف  است   نإ و   ،ه  ت  یعط  أ

ی ناسوم از ميان مع هشمار با معنایی حدیث یانتهابخش  .(193-192صص ،11ج، 1403)صنعانی، 
مقام قرب الهی  به این معنا که .تر در همين مقاله تبيين گردیدپيشکه  است منطبق حدیث قرب نوافلمجازی 

ل ای از حدیث قرب نوافآنچه عده ،بنابراین شود که خداوند مقاصد و احتياجات بنده را برآورده کند.سبب می
  ند، صحيح نيست.اهاند و قائل به حلول خداوند در عبد مقرب شدبرداشت کرده

 دوگانگی و تخاطب در حدیث -6-1-2
رنی نی أعطيته، و أن استغفسألفإذا دعانی أجبته، و إذا »در بخش انتهای حدیث قرب نوافل، یعنی عبارت 

و این با اتحاد ميان خالق و مخلوق سازگار نيست )نک:  سخن از دعا کردن و استجابت آن است ،«غفرت له
حدیث قرب »نویسد: می بارهنیدراکه شيخ حر عاملی چنان ؛(397-383صص ،10ج، 1404مجلسی، 

این  .(79صتا، )حرعاملی، بی« ماندنمیزیرا وجهی برای دعا باقی  ؛شودنوافل بر حلول و اتحاد حمل نمی
 نقل شيخ کلينی از در آغازچنانکه  ؛نيز مشهود استنوافل های حدیث قرب دوگانگی در صدر برخی از نقل

القا  ()ص به پيامبر اکرم سوی مقام باری چنين معنایی از ،که در جریان معراج شده بيان)ع(  حدیث امام باقر
گمان که بی خاصدر آن لحظات و حاالت  )ص( پيامبر اکرم نيست که تردید ،بر این اساس است. شده

مقام قرب الهی بوده و در صورت صحت دیدگاهی که ظاهر حدیث قرب نوافل را بر حلول  ای روشن ازجلوه
-و پاسخ خداوند باقی نمی )ص( د، دیگر جایی برای پرسش پيامبر اکرمکنخداوند در عبد  مقرب حمل می

 . در نقل اهوازیداده باشد و خود پاسخ هداز خداوند سؤال کر )ص( پيامبر اکرمزیرا متصور نيست که  ؛ماند
)ع(، گزارشی از نزول جبرئيل)ع( وجود دارد که در صورت صحت دیدگاه قائالن به بشری  نيز از امام صادق

  ماند.بودن الفاظ قرآن کریم، دیگر ضرورتی برای نزول جبرئيل باقی نمی

 توجه به شرط و مشروط -6-1-3
 شده است. مشروط نوافل از سوی بندگان به انجام ی است کهپاداش ازمتن حدیث قرب نوافل حاکی 

 ،وجود داشته باشد. بنابراین از آن امتناعیا کاری و مفهوم دارد که اختيار بر انجام  هنگامی معنا کردن، شرط
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، هانآبه سبب انجام و  آوردجا  بهاست که انسان، مختار است که نوافل را  آن حدیث قرب نوافل فرضپيش
در انسان استعدادی به نام اختيار وجود دارد. از  ،حدیث اینرو، طبق ازاین .عکسبهبه مقام قرب نائل شود یا 

وعده ه او بپاداشی که  و رشد و بالندگی بشر وابسته به شکوفا شدن تمام استعدادهای اوست ،طرف دیگر
 ار  اختي ،استعدادهای مفروض این شدن استعدادهای او باشد. یکی ازباید در جهت شکوفا  طبعاً  ،شده داده

 ،فزایش یابدا در انسان ، اختيار نيز بایدالهی با انجام نوافل و نيل به مقام قرب و غير این نيست که انسان است
  .و بر اختيار او لگام زند شود حلول خداوند در انسانسبب انجام نوافل نه اینکه 

 عربی حدیث از نظر قواعدتوجه به متن  -6-1-4
« کنُت »اند که فعل ماضی بيان کرده ق( 638 .ابن عربی )م جمله ازبرخی از قائالن به معنای حقيقی، 

فاعل افعال و دست و  ،است که خداوند از پيش، به این معنرفته کار بههای این حدیث که در برخی از نقل
دهد، کشف این حقيقت و علم به این است آنچه با انجام نوافل برای بندگان رخ می تنها پای مخلوقات بوده و

 با انجام نوافلولی  ؛شنوندشان میاند که خود با گوشکردهو آنان خيال میکه خداوند گوش و چشم آنان بوده 
حدیث این به  بارهنیا دراو  .(68ص ،3ج، 1405اند )ابن عربی، شنيدهخداوند می هفهمند که به وسيلمی

ْم ﴿ هآی از صحابه، بعضی هبر جناز که آن حضرتزند مثال می )ص( پيامبر اکرم ک  بُّ د  ر  ع  ْم ما و  ْدت  ج  ْل و  ه  ف 
ا قًّ  رمپيامبر اک« گویيد؟سخن می آیا با آنان: »شوداز ایشان سؤال می گویا خواند و( را می44/ 7: )اعراف ﴾ح 

 ،شنوندآنان می»یا  «نسبت به این سخن شنواتر نيستيد! آنانسوگند به خداوند، شما از »دهد: پاسخ می )ص(
 /8ص ،5ج، 1401بخاری،  نک:های گوناگون این حدیث برای دیدن نقل) «ولی قادر به پاسخ گفتند نيستند!

، 1390طبرسی،  /96ص ،5ج، 1405طبرانی،  /21ص ،3ج، 1408ابویعلی،  /29ص ،4جتا، ابن حنبل، بی
 .(77ص

 معنای ،ت و از همين رودر حدیث قرب نوافل در سياق شرط اس« کنُت »ا باید دانست که فعل ماضی ام
پاورقی  /237ص ،2جتا، ابن حاجب، بیمعنای فعل ماضی در جمالت شرطی نک:  درباره) ماضی ندارد
های این حدیث در برخی نقل ییگو .(971ص ،2جتا، المهدی، بی /523ص ،2جتا، وردی، بیشالل بر ابن

، 1403نک: صنعانی،  نمونه، )برای است شده استفاده« أکون»از فعل مضارع « کنت»به جای فعل ماضی 
 که با برداشت ابن عربی از این حدیث تعارض دارد. (222ص ،8ج، 1405طبرانی،  /193-192صص ،11ج
گاهی  ،آن هتشویق به انجام نوافل باشد و اگر تنها ثمر درصددحدیث قرب نوافل  ،رسدبه نظر می یسویاز  آ

 انجام نوافل نخواهد شد.  تشویق به باشد، چندان سبب دادهرخاز آنچه از پيش 
 ؛ربطی به مقام قرب ندارد ،کندگان را خطاب میدبرخی از مر )ص( حدیثی که در آن پيامبر اکرم همچنين

 کرده بودند که تنها جسم قادر به شنيدن است و پيامبر اکرم است که برخی از صحابه تصورین معندبلکه ب
گاهی  ،اندمرده آنکه وجود با شدگانکشتهدهد که توضيح می )ص( همچنان نسبت به این جهان و وقایع آن آ
 دارند.

، [شنودمی]« یسمع» در فاعل مستتر اام خداوند است ،«کوُن أ  »یا « نُت کُ »فعل  در فاعل ،از سوی دیگر
وند ااو این افعال را با یاری خد ازآنجاکهدهد و ای است که نوافل را انجام میبنده ،و غير آن [بيندمی]« یبصر»
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دقت در افعال و الفاظ  به این معنا که .است رفته کار بهاین تعبير  ،دادهانجام  یا فقط برای جلب رضای الهی
برای خداوند یا به یاری  این افعال را ،انسان در مقام قربدهد که در حدیث قرب نوافل نشان می کاررفتهبه

نه اینکه خدا منتظر بماند تا بنده به مقام قرب نائل شود تا او در بنده تصرف کند.  ،دهدانجام می خداوند
 رصدددکه قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم  باشد مدلولیتواند حامل نمی حدیث قرب نوافل ،بنابراین
ور خلق الفاظ  تص رو،ازاین ؛انجام نوافل( موجببهشدن بندگان  خداوند دست ابزار یعنی) ن هستندطرح آ

ا توجه به ب مدلول حدیث قرب نوافل بر اساس و بشری بودن الفاظ آن )ص( مبر اکرمپيا هقرآن کریم به واسط
 . نيست صحيح این حدیث، متنیدرونقرائن 

 متنیبرونقرائن  -6-2
ر ی با متن حدیث دو به نوعمورد پژوهش قرار دارند  خارج از متن  عبارتند از شواهدی که  متنیبرونقرائن 

  .باشند اثرگذار از متن فهم مخاطبان تواند برمی هاآنه به ند و توجهست ارتباط

یم -6-2-1  آیات قرآن کر
حدیث قرب نوافل، حدیثی قدسی  ازآنجاکهو  های دینی استقرآن کریم معيار صحت سنجی سایر آموزه

مانند سایر احادیث منقوله، مورد بررسی داللی قرار گيرد و معنای آن به قرآن کریم  ضرورت دارد که ،است
 باشد. ندر تقابل با آیات قرآن کریم عرضه شود تا مفاد آن 

یم بر -6-2-1-1  )ص( پیامبر اکرم تالوت شدن قرآن کر
ه شدمی« تالوت» )ص( پيامبر اکرم بریم است که آیات قرآن کر شده بيان در قرآن کریم به دفعات متعدد

معانی  گرم :باید پرسيد بر این اساس، .(6/ 45ه: جاثي؛ 108و  58/ 3: عمرانآل ؛252/ 2ه: بقرنک: است )
 ر اکرمپيامب مردم نيازمند خداوند برای سخن گفتن بااگر هم تصّور کنيم که  ؟!هستند شدنیآیات تالوت 

برای انجام افعالی از قبيل سخن آیا این به معنای احتياج خداوند به زبان مخلوقات خویش  است، )ص(
ن  ﴿فرماید: قرآن کریم می آنکهحال نيست؟گفتن  يٌّ ع  ن 

غ  ه  ل  ن  الل  ه  إ  ْفس  ن   ل 
د  جاه  ن ما ی  إ 

د  ف  ْن جاه  و  م 
مین از حدیث  محققان های نادرست برخیسبب برداشت آنچه ،گریدانيببه .(6/ 29: عنکبوت) ﴾اْلعال 

مقصود از حدیث قرب یعنی  ؛به مقامات ذات، صفات و فعل خداوند است ، توجه نکردنب نوافل شدهقر
الف،  / همان،1388 و132صص ،3ج، 1389نک: جوادی، مقام فعل است و نه ذات و صفات )تنها نوافل، 

کند و او با چشم نوافل ظهور می هدر دیدگان و گوش انجام دهند ،یعنی خداوند در مقام فعل .(344ص ،2ج
  بيند.خدایی می

یم و عدم انطباق آن با مقام قرب وسایطمعرفی  -6-2-1-2  افعال الهی در قرآن کر
رداشت برای مستدل کردن ب اند،تعابير حدیث قرب نوافل در نظر گرفتهکسانی که معانی حقيقی را برای 

دیث ]ح»نویسد: سروش می که چنانهم اندکردهاتی از قرآن کریم نيز تمسک خود از حدیث قرب نوافل به آی
ارفان و ع هاند و دستماینقل کرده )ص( آن را از پيامبر فریقينحدیثی قدسی است که محدثان قرب نوافل[ 
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من از طریق انجام نوافل و مستحبات و  هفته است: بندحدیث، خداوند گ اینطبق است.  شده واقعصوفيان 
، «و ما یزال عبدی یتقرب الّی بالنوافل» :شودتر میتر و نزدیکعبادات داوطلبانه مستمرًا به من نزدیک

شوم. این روایت را مقایسه کنيد با آنچه خداوند در قرآن به من چشم او، گوش او و دست او می کهچندان
میو  ﴿فرموده است:  )ص( پيغمبر ه  ر  ن  الل  ْیت  و  لک  م  ْذ ر   إ 

ْیت  م  وقتی تو تير افکندی، » :(17/ 8: )انفال ﴾ما ر 
ذِّ ﴿یا  «تو تير نيفکندی، خدا تير افکند ع  ْم ی  وه  ل  ْم قات  ْیدیک 

 
أ  ب 

ه  م  الل  کافران و مشرکان را » :(14/ 9ه: )توب ﴾ْبه 
 دستابزار هاانسانسخن از این است که  ،. در این آیات«کندآنان را تعذیب می بکشيد، خداوند به دست شما

  .(254ص، 1378)نک: سروش، « دهدانجام می آنان. خداوند کار خود را از طریق باشندمی خداوند
ند دهو همگی نشان می با این آیات هم مضمون استحدیث قرب نوافل که توان گفت بر این اساس، می

ا ام ،خداوند برای سخن گفتن است هنيز وسيل )ص( پيامبر اکرم دهد ورا وسيله قرار میها انسان خداوندکه 
اگر موجود ممکن ابزار کار واجب قرار گيرد، بر »زیرا  ؛در بر ندارند آیات فوق چنين مفهومی را ،باید دانست

نخواهد بود، نه در طول  آلت  فعل هرگز فاعل، زیرا یخواهد بود نه فاعل یمبدأ قابل یاین مبنا موجود امکان
 گونهنیابه همين توجيه است و اگر  کنزدی ،آیدیو نه در عرض آن. آنچه از حدیث قرب نوافل برم یفاعل قبل

)جوادی آملی، « ندارد یمحذور ،ناميده شود ی، فاعليت طولةاآلی یر، آیت و ذظه  از فاعليت ظاهر و مُ 
که  است انفال بارها گفته شده هآیه هفدهم سور شأن نزول در بيان ،عالوهبه .(204ص ،12ج ب، ،1388

 در آیه سيزدهم( و 38ص ،9ج، 1390طباطبایی، )نک:  مقصود نفی عادی بودن اتفاقات جنگ بدر است
ع  آیه چهاردهم  به مخاطبان   توبه هسور ْم ی  وه  ل  ْم قات  ْیدیک 

 
أ  ب 

ه  م  الل  ْبه  ون  ﴿زند که: نهيب می، ذِّ ل  قات 
 ال ت 

 
أ

ه   الل  ْم ف  ه  ْون  ْخش   ت 
 
ٍة أ ر  ل  م  و 

 
ْم أ ک  ؤ  د  ْم ب  ول  و  ه  س  ْخراج  الر  إ  وا ب 

مُّ ْم و  ه  ْیمان ه 
 
وا أ ث  ْوما  ن ک  ْن  ق  ْوه  إ 

ْخش  ْن ت 
 
قُّ أ ح 

 
أ

نین   ْؤم  ْم م  ْنت  آن شدند که فرستاده چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر » :(13/ 9: توبه) ﴾ک 
جنگيد؟ آیا از آنان بار ]جنگ را[ با شما آغاز کردند، نمی ]خدا[ را بيرون کنند و آنان بودند که نخستين

وان تصور تبا توجه به این سرزنش، آیا می .«خدا سزاوارتر است که از او بترسيد ،اگر مؤمنيد نکهیبااترسيد؟ می
نجام نوافل را ا ،نآ از اند، همگی پيشبودهاین آیات  ان نخستيناطبکه مخ مسلمانان عصر بعثت ههم کرد که

 موجبهب ری بودن الفاظ قرآن کریم، خداوندقائالن به بش هگفت بنا برو به مقام قرب الهی رسيده بودند تا  داده
  ؟عذاب مشرکان قرار دهد هآنان را وسيل ،مقام قرب الهی که در حدیث قرب نوافل آمده

یم )ص( پیامبر اکرم هایاستقالل آموزهآیات دال بر  -6-2-1-3  نسبت به قرآن کر
مایز ت )ص( پيامبر اکرم و سخنان« وحی قرآنی»ت که ميان اس شده اشاره وضوحبه ،در آیات قرآن کریم
 هایحکمتآنچه خدا نازل کرده و  ميان (104/ 5ه: مائدو  61/ 4: نساء) هدر دو آی ،وجود دارد. برای مثال

 توانمی چنانکه ؛(391و102، صص3ج، 1372)نک: طبرسی،  است تمایز نهاده شده )ص( پيامبر اکرم
 ،5ج، 1420)ابن عاشور،  مذکور دانستهای دال بر اختالف ميان آموزه را در این آیات« إلی»تکرار لفظ 

  .(240ص
وند خدا دهند که تصرف  چنين پاسخ  قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،ممکن است حالنيع در

ان پيامبر از زب خداوند گاه بلکه ؛شندوق با آن در تعارض بادائمی نيست تا آیات ف )ص( پيامبر اکرم در زبان



 

 

 19    هی زاده/ عبدالله فق«قرب نوافل» ثیبه مفاد حد میبودن الفاظ قرآن کر  یاستدالل قائالن به بشر  یانتقاد لیتحل              

آیات و عبارات ، قسمتی از آن کلمات که در آن حال، سخنان او سخن خدا و استفاده کرده است )ص( اکرم
سخنان او سخنان خودش ، کردهاستفاده نمی )ص( خداوند از زبان پيامبر اکرم هرگاهو شده میقرآن کریم 

ای هدر آیات فوق ميان آموزه ،و به همين جهت تعلق دارد )ص( پيامبر اکرمکلمات و عبارات به خود بوده و آن 
 نيست:  پذیرش قابلبه جهات زیر  عااما این اد ؛نهاده شده استتمایز  )ص( قرآن کریم و پيامبر اکرم

الهی  مشکل تکلم ،که با این فرض است مدعای قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم آن نخست آنکه
 لهأمس ،تی در اعضا و جوارح انسان از سوی خداوند متعالبا قول به تصرف موق آنکه حال ،باشدپذیر توجيه

 1.آیدکه در این ميان به وجود میمشکالت متعدد دیگری  افزون بر ،خواهد بودمبهم همچنان  م الهیتکل
 شارها در زمان و نوع مقام قرب و تقييدی تنگی چنينبه حدیث قرب نوافل،  از متون یکهيچدر  دوم آنکه

 این مقام دائمی است و حدیث قرب نوافل، زمانی که فرد به مقام قرب نائل شد، موجببهیعنی  ،نشده است
وان تمی از همين رو .کنددور  خود را از مقام ب یافتهتقر فرد ،نوافلیا ترک انجام گناه  ممکن است که تنها

 فرض رب که نشان بدهد در دست ندارند از متن حدیث دليلی، قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،گفت
، نداانجام نوافل به مقام قرب نائل شده موجببهتصرف الهی در اعضاء و جوارح بندگانی که  پذیرفته شدن
  نه دائم. موقتی است

یم رآن کرق آیاتو  )ص( پيامبر اکرم سخنانها و تمایز ميان گفته مالک ،باید مشخص شود سوم آنکه
د یق وحی مخاطب خداونرنيست که در طول تاریخ از ط )ص( تنها پيامبر اکرمزیرا چيست؟ مشخص  طوربه

 فتسخن گ درخت ميان یکاز  موسی)ع(حضرت خداوند با ، قرآن کریم بر اساسکه چنان ؛است گرفته قرار
نوافل را انجام داده  «ةدوق  مُ  ةرج  ش  »توان تصور کرد که آیا می ،بنابراین .(30/ 28: قصص ؛12-11/ 20: )طه

 غيرواقعیخود با خود سخن گفته و گزارش قرآن کریم  )ع(تا بتواند زبان خداوند شود یا حضرت موسی
، خلط )ص( های الهی و سخنان پيامبر اکرموجود فارق ميان آموزه، در صورت عدم هانیاافزون بر است؟ 

 هرگز دور از ذهن نخواهد بود. هاآنميان 
ه ببرای خطاب  )ص( چهارم آنکه مخاطب قرآن کریم تنها مردم نيستند که خداوند از زبان پيامبر اکرم

 ستا هایی قرار گرفتهمورد خطاب )ص( خود پيامبر اکرم ،بلکه در موارد بسياری ،آنان استفاده کرده باشد
موجود  هایکه مفسران قرآن کریم نيز خطاب چنانهم ؛(1/ 66: تحریم ؛43/ 9ه: توب ؛200/ 7: )نک: اعراف

 ،10ج و 212ص ،7ج و 63ص ،5جتا، )نک: طوسی، بی انددانسته )ص( آیات را متوجه پيامبر اکرم در این
، 1408رازی،  /788ص ،4ج، 1372طبرسی،  /563ص ،4ج و 190ص ،2ج، 1407زمخشری،  /46ص

 و 284ص ،9ج، 1390طباطبایی،  /569ص ،30ج و 435ص ،15ج، 1420فخررازی،  /48ص ،9ج
طاب برای خ )ص( از زبان خود پيامبر اکرم در قرآن کریمتوان پذیرفت که آیا می، حالنیباا .(329ص ،19ج

 نک:ی است )ادب هاند که این یک آرایدادهبه این سؤال چنين پاسخ  برخی ،البته باشد؟ شده استفادهخود ایشان 

                                                           
عنای کند و آیا این به مدر اعضا و جوارح تصرف می، دست که چگونه خداوند متعال که ثابت و نامتغير است . مشکالتی از این1

کند و گاهی قصد تصرف الهی نخواهد بود؟ یا چگونه خداوند گاهی قصد تصرف می هتغيير در ذات خداوند یا تغيير در اراد
که انجام آن کار به نوعی استکمال در او خواهد بود؟ آیا فرض با کمال کند کند و اصاًل چگونه خداوند قصد انجام کاری مینمی
  نيازی خداوند ناسازگار نيست؟و بی
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در ضمن،  .چنين کاربردی اندک استاستعمال  ،در متون ادبی آنکهحال(، 192-171صص ،1387سروش، 
کند ولی در مقام ابالغ آن را حذف می ؛ممکن است گوینده در کالم ذهنی و نجوای درونی خود را خطاب کند

 . (69، ص1387)نک: منتظری، 

 نزول قرآن به زبان عربی -6-2-1-4
: وسفاست )نک: ی ت دارند که نزول قرآن کریم به شکل عربی بودهلالات فراوانی بر این دآیدر قرآن کریم 

 این برخی از در .(3/ 43: زخرف؛ 7/ 42: شوری؛ 3/ 41: ؛ فصلت28/ 39: زمر؛ 113 /20: ؛ طه2 /12
 :از عجله کردن و درخواست نزول قرآن کریم قبل از وحی شدن آن منع شده است )ص( پيامبر اکرم ،آیات

ْل ﴿ ْعج  ْقضی و  ال ت  ْن ی 
 
ْبل  أ ْن ق  ْرآن  م  اْلق  یْ  ب  ل  ه   ک  إ  ْحی  دهد که خداوند ( که این خود نشان می114/ 20طه: ) ﴾و 

امامی،  و وحی کالمی نک: شاکر درباره)برای مطالعه بيشتر  گویدبا مردم سخن نمی )ص( از زبان پيامبر اکرم
 هس از دریافت آیات وحيانی از واسطاست که پ )ص( بلکه این پيامبر اکرم؛ (204-187، صص1397

  .(42-31، صص1377زاده، )نک: فقهی کندبازگو میمردم  ایرا بر هاآن ،وحی

 دیگر دیثاحتوجه به ا -6-2-2
متداول است تا جایی که یکی از قواعد فهم حدیث، )ع(  وجود مفاهيم مجازی در احادیث معصومان

با توجه به  .(2ص، 1403، بابویهابن)نک:  در سخنان آنان است رفته کار های بهشناخت معاریض و کنایه
 یکتاب تأليف .اند)ع(، دانشمندان مسلمان نيز همواره به وجود مجاز در احادیث توجه کرده تأکيد معصومان

استفاده از  ،)ع( نيز در ميان سخنان سایر معصوماناین مدعاست. بر شاهد « ةالنبویمجازات ال» با عنوان
ل  » در وصف خودشان عبارت )ع( از امام علیچنانکه  ؛مجاز قابل مشاهده است ام  ر 

 
ْوُج اأْل همسر زنان ]« ز 

که  (248ص، 1413مفيد،  /17ص، 1403، وهم /165ص، 1398بابویه، آمده است )نک: ابن [بيوه بودن
های عبارت .باشد کرده ازدواجزنان بيوه  ه)ع( با هم ر کرد که امام علیتوان تصوتعبيری مجازی است و نمی

تعابيری  )ع( در وصف معصومان احادیث، گونهنيهمدر  «الله اُن س  ل  »و « اللهيُن ع  »، «داللهی  »دیگر نظير 
 ،دندهد و انجام مینگویهرچه می مفهوم آن این است که ، سخن نادرستی نيست وایشان سخن اند ومجازی

به ظّن غالب،  ،بر این اساسهای قرآن کریم باشد. عبارت ،دنگوینه اینکه هر چه می ؛برای خداوند است
ازی تعابيری مج ل به مقام قرب نوافلی است، همگیني هدر حدیث قرب نوافل که دال بر نحوتعابير موجود 

  د.نباش

 گیریهنتیج
ز دهد که تعابير حدیث قرب نوافل، انشان می حدیث قرب نوافلمتنی و برون متنیدرونتوجه به قرائن . 1

 .قبيل تشبيه معقول به محسوس است
خاطب ت ظهور توضيحات و تفصيالت موجود در متن حدیث، دوگانگی و عبارتند از: متنیقرائن درون. 2

در تعابير، ارتباط ميان شرط و مشروط در جهت تعالی ابعاد وجودی انسان و قواعد زبان عربی در ميان کلمات 
 .قرب نوافل حدیث
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قرآن  الفاظ تالوت شدن آیاتی که به مانند .و احادیث آیات قرآن کریماند از عبارت متنیبرونقرائن . 3
ام کنند و آن وسایط با مقآیاتی که وسایط افعال الهی را معرفی می، داللت دارند )ص( بر پيامبر اکرم کریم

رآن کنند و آیاتی که بر نزول قهای نبوی را از آیات قرآن کریم تفکيک میقرب انطباق ندارند، آیاتی که آموزه
 و )ص( سخنان پيامبر اکرمکاربرد مجاز در  همچنين احادیثی که اند.کریم به زبان عربی تأکيد کرده

مراجعه  هاآنتوان به می ارتباط نیا درهستند که  یمتنبرونسایر قرائن  جمله از ،دهندرا نشان می )ع(تيبهلا
ه آن برای د و تمسک بنتعابير حدیث قرب نوافل معنای حقيقی ندار توان نتيجه گرفت کهمی ،از همين رو کرد.

  .بودن الفاظ قرآن کریم نارساست بشریاثبات 
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 و مآخذ منابع
یمـ   .قرآن کر
 ش. 1376 ،تهران: کتابچی، 6چ ؛االمالی ؛بابویه، محمد بن علیابن.1
جامعه وابسته به دفتر انتشارات اسالمی قم:  ،هاشم حسينی به کوشش ؛التوحید ؛ـــــــــــــــــــــــــ.2

 ق. 1398 ،مدرسين
امعه جوابسته به دفتر انتشارات اسالمی قم:  غفاری. اکبرعلی به کوشش ؛خصالال ؛ـــــــــــــــــــــــــ.3

 ش. 1362 ،مدرسين
 ش. 1385 ،داوری فروشیکتابقم:  ؛علل الشرائع ؛ـــــــــــــــــــــــــ.4
امعه جوابسته به دفتر انتشارات اسالمی غفاری. قم:  اکبرعلی به کوشش ؛معانی االخبار؛ ـــــــــــــــــــــــــ.5

 ق. 1403 ،مدرسين
کف التنزیه ؛جوزی، عبدالرحمنابن.6 اردن: دار االمام  ،3، چحسن السقاف به کوشش ؛دفع شبه التشبیه بأ

 ق. 1413،النووی
 ،دمشق: دار سعدالدین ،ابراهيم محمد عبدالله به کوشش. اإلضاح فی شرح المفصل ؛ابن حاجب، عثمان بن عمر.7

 تا.بی
 تا.بی ،بيروت: دار صادر ؛المسند ؛حنبل، احمدابن.8
یر و التنویر ؛ابن عاشور، محمد طاهر.9   ق. 1420 ،بيروت: مؤسسة التاریخ العربی ؛تفسیر التحر

 ق. 1405 ،بيروت: دار صادر ؛ةالفتوحات المکیّ  ؛عربی، محمدبن علیابن.10
یخ مدینة دمشق ؛علی بن حسنابن عساکر، .11   .ق 1415 ،دارالفکربيروت:  ،علی شيری به کوشش ؛تار
  تا.بی ،عبدالله بن علی شالل. ریاض: مکتبة الرشد به کوشش ؛یه ابن مالکشرح الف ؛ابن وردی، عمر بن مظفر.12
اصح ن محمدمهدی به کوشش ؛روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ؛ابوالفتوح رازی، حسين بن علی.13
 .ق 1408 ،مشهد: آستان قدس رضوی ،یاحقی محمدجعفرو 

  ق. 1408 ،: دار المأمون للتراثدمشق ،حسين سليم أسد به کوشش؛ المسند ؛احمد بن علی ،ابو یعلی الموصلی.14
  ق. 1404 ،قم: مؤسسة اإلمام المهدی عليه السالم ؛المؤمن ؛اهوازی، حسين بن سعيد.15
  ق. 1401 ،دارالفکراستانبول:  ؛الصحیح الجامع ؛محمد بن اسماعيل بخاری،.16
 ق. 1371 ،االسالمية دارالکتبقم:  ،2، چمحدث الدینجالل به کوشش ؛المحاسن ؛برقی، احمد بن محمد بن خالد.17
 ق. 1408 ،العربی دارالکتاببيروت:  ؛االربعون الصغری ؛بيهقی، احمد بن الحسين.18
 .ش 1394 تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. ؛فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا ؛پاکتچی، احمد.19
یارت ؛ جوادی آملی، عبدالله.20  ،5، چمحمد صفایی به کوشش ؛]الف[ جامعه کبیره(ادب فنای مقربان )شرح ز

  ش. 1388 ،قم: اسراء
 ش. 1389 ،قم: اسراء ،5چ احمد قدسی، به کوشش ،3ج ؛تسنیم تفسیر ؛ــــــــــــــــــــــ.21
 .ش 1388 ،قم: اسراء ،2، چالهی زاده محمدحسين به کوشش ،12ج ]ب[، تفسیر تسنیم ــــ؛ــــــــــــــــــ.22
یة ؛محمد بن حسنعاملی،  حر.23 قم:  ،سيد مهدی الالزوردی الحسينی و محمد درودی به کوشش ؛االثنی عشر

  تا.بی ،العلمية دارالکتب
یعة ؛ـــــــــــــــــــــــــــــ.24 قم: مؤسسة آل البيت  ؛تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشر

 .ق 1409 ،السالمعليهم
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 به ؛حقائق غوامض التنزیل و عیون اْلقاویل فی وجوه التأویلالکشاف عن  ؛زمخشری، محمود بن عمر.25
 .ق 1407 ،العربی دارالکتاببيروت:  ،3، چمصطفی حسين احمد کوشش
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