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تحلیل انتقادی استدالل قائالن به بشر ی بودن الفاظ قرآن کر یم به مفاد حدیث «قرب نوافل»*
عبدالهادی فقهی زاده1

حسام امامی دانالو
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چکیده
«قرب نوافل» نام حدیثی قدسی است که قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،برای اثبات دیدگاه خود به مفاد آن
تمسک کردهاند .آنان بر این باورند که بهموجب این حدیث ،پیامبر اکرم (ص) که مقید به انجام نوافل بوده است ،پس

از انجام نوافل ،زبان خداوند شده است و از همین رو ،الفاظ قرآن کریم در عین آنکه بشریاند ،الهی به شمار می-
ّ
روندهرچند دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کریم تا کنون با نقدهای متعددی همراه بودهّ ،اما مستند روایی آن یعنی

«حدیث قرب نوافل» نقد نشده است .در پژوهش حاضر ،پس از تبیین پیشینه این دیدگاه و چگونگی استناد آنان به این
حدیث ،متن آن ارزیابی و دیدگاههای موجود درباره معنای آن در دو دسته معانی حقیقی و معانی مجازی دستهبندی
شد .ازآنجاکه دیدگاه مذکور ،وابسته به معنای حقیقی تعابیر بهکاررفته در این حدیث است ،در مقام ارزیابی صحت
چنین برداشتی با توجه به قرائن درونمتنی و برونمتنی ،روشن شد که تعابیر بهکاررفته در آن ،معنای حقیقی ندارند و از
قبیل تشبیه معقول به محسوس هستند .برخی از قرائن درونمتنی عبارتاند از :توجه به نتایجی که برای انجام دهنده
نوافل در متن حدیث تبیین شده است و دوگانگی و تخاطب در تعابیر بهکاررفته در حدیث .قرائن برونمتنی نیز عبارتاند
از :آیات قرآن کریم که به تالوت شدن آیات برای پیامبر اکرم (ص) به هنگام نزول داللت دارند و برخی دیگر از احادیث
که متداول بودن کاربرد مجاز در کالم معصومان (ع) را نشان میدهند و از همین رو ،تمسک به حدیث قرب نوافل برای
اثبات بشری بودن الفاظ قرآن کریم صحیح نیست.
واژگان کلیدی :بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،الهی بودن الفاظ قرآن کریم ،حدیث قرب نوافل.
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 -1مقدمه
بر اساس عقيده عموم مسلمانان ،الفاظ قرآن کریم ،سخن خداوند است که از طریق فرشته وحی بهتدریج
طی  23سال بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده است .خداوند در قرآن به آن حضرت مأموریت داده که الفاظ
آیات را بر مردم بخواند و آنها را با مفاهيم قرآن آشنا کند و به سوی معارف اعتقادی و مقررات اجتماعی و
قوانين مدنی و وظایف فردی راهنمایی نماید .در این ميان قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،مستنداتی
برای اثبات دیدگاه خود ارائه کردهاند که یکی از آنها ،حدیثی قدسی به نام «قرب نوافل» است .این حدیث
در جوامع حدیثی شيعی و سنی نقلشده و مضمون آن عبارت است از اینکه بندگان خدا بهموجب انجام
مستحبات ،به درجهای نائل میشوند که خداوند چشم و گوش آنان میشود .برخی قائالن به بشری بودن
الفاظ قرآن کریم براین باورند که بنا بر این حدیث ،پيامبر اکرم (ص) با انجام نوافل به درجهای رسيد که
خداوند از زبان ایشان سخن گفته و بر این اساس ،الفاظ موجود در قرآن کریم ،در حقيقت سخنان پيامبر
اکرم (ص) است.
پيش از این ،کتب و مقاالت متعددی در نقد انگاره بشری بودن الفاظ قرآن کریم منتشر شده است که
برخی از آنها به ترتيب تاریخ انتشار عبارتاند از :کتاب «وحی نبوی ،بررسی نقش پيامبر در پدیده وحی»
تأليف علی ربانی گلپایگانی؛ مقاله «تعارض آیات و روایات با گمانه خلق الفاظ قرآن از سوی پيامبر اکرم
(ص)» تأليف عبدالهادی فقهیزاده و مصطفی آذرخشی؛ مقاله «نقد و بررسی دیدگاههای مختلف در رابطه
با وحيانی بودن الفاظ قرآن کریم» نوشته محمد شيبانی؛ مقاله «وحی قرآنی؛ زبانی یا غيرزبانی؟» نوشته
محمدکاظم شاکر و حسام امامی دانالو .در این کتاب و مقاالت ،ارتباط حدیث قرب نوافل با انگاره بشری
بودن الفاظ قرآن کریم ارزیابی نشده است .همچنين میتوان به مقاله «جایگاه حدیث (قرب نوافل) در منابع
فریقين و بررسی تطبيقی رویکرد عرفا و محدثان نسبت به آن» تأليف مجيد معارف و مصطفی آذرخشی
اشاره کرد که هرچند در آن ،سند حدیث قرب نوافل نقد و بررسی و جایگاه این حدیث نزد محدثان و عرفا
معرفی شده ّاما در این مقاله نيز انگاره بشری بودن الفاظ قرآن کریم و نحوه استناد آن به حدیث قرب نوافل
نقد نشده است .همچنين ،در مقاله «حدیث قرب نوافل ،مفهومشناسی و کاربرد آن در تفسير تسنيم» نوشته
طاهره ناجی صدره ،سيد علیاکبر ربيع نتاج و عباس اسماعيلی زاده ،جایگاه حدیث قرب نوافل تنها در تفسير
تسنيم و دیدگاه آیتالله جوادی آملی درباره آن تبيين شده است .بنابراین ،در هيچیک از پژوهشهای مذکور،
مسئله استناد قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم به حدیث قرب نوافل مورد بررسی قرار نگرفته و
صحتوسقم داللت آن بر مدعای مورد نظر ارزیابی نشده است .بر این اساس ،ضروری است تا در پژوهشی
مستقل ،استناد به روایت قرب نوافل برای اثبات بشری بودن الفاظ قرآن کریم ارزیابی و تحليل شود .از این
رو در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است  .روش گردآوری مطالب در این پژوهش ،کتابخانهای است
و در نحوه استناد دادهها ،از روش اسنادی و در تجز یه و تحليل مطالب ،از روش تحليل محتوا از نوع توصيفی
ـ تحليلی استفاده شده است.
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 -2متن حدیث
توجه به اختالف نقلهای یک حدیث در فهم متن آن بسيار مؤثر است (نک :مسعودی،1387 ،
صص)65-62؛ زیرا ممکن است زوایای پنهان یک حدیث که سبب فهم بهتر متن میشود ،در نقلهای
مشابه از همان حدیث کشف شود .متن حدیث قرب نوافل در جوامع حدیثی گوناگون با تفاوتهای اندکی
نقلشده است( .برای مشاهده منابع اهل سنت ،نک :صنعانی ،1403 ،ج ،11صص /193-192بخاری،
 ،1401ج ،7ص /190ابویعلی ،1408 ،ج ،12ص /520طبرانی ،1405 ،ج ،8ص /222ابنحنبل ،بیتا،
ّ
ج ،6ص /256ابنابیالدنيا ،1408 ،ص /39ابنعساکر ،1415 ،ج ،7ص /95ابنالنجار ،1417 ،ج،3
ص .123برای مشاهده منابع شيعه ،نک :اهوازی ،1404 ،صص /33-32برقی ،1371 ،ج ،1ص/291
کلينی ،1407 ،ج ،2ص /353ابنبابویه ،1398 ،ص /399حرعاملی ،1409 ،ج ،4ص /72نوری،1408 ،
ج ،3ص.)58
اگر به ترتيب تاریخی منابع توجه شود ،یکی از قدیمیترین نقلهای این حدیث متعلق به صنعانی (م.
 211ق) است (درباره قدمت منابع نک :معارف و آذرخشی ،1389 ،صص )45-7که به صورت مرسل از
معمر 1از حسن بصری چنين نقل کرده است« :یقول الله :ما تقرب إلی عبدی بمثل ما افترضت علیه ،و
مایزال عبدی یتقرب إلی بالنوافل حتی أحبه ،فأ کون عینیه اللتین یبصر بهما ،و أذنیه اللتین یسمع بهما،
و یدیه اللتین یبطش بهما ،و رجلیه اللتین یمشی بهما ،فإذا دعانی أجبته ،و إذا سألتنی أعطیته ،و إن
استغفرنی غفرت له» (صنعانی ،1403 ،ج ،11صص)193-192؛ «خداوند میفرماید :بندهام با انجام هيچ
عملی مانند آنچه بر او واجب کردهام ،به من نزدیک نمیشود و بیوقفه بندهام با انجام نوافل به من نزدیک
میشود تا اینکه دوستش میدارم .پس ،چشمان او میشوم که با آنها میبيند و گوشش میشوم که با آن
میشنود و دستان او میشوم که با آنها حمله میکند و پاهای او میشوم که با آنها راه میرود و اگر مرا
بخواند ،اجابتش میکنم و اگر از من بخواهد ،به او میدهم و اگر از من استغفار کند ،او را میبخشم».
در نقلهای موجود از حدیث قرب نوافل ،گشتارهایی در سطح واژگان و جمالت رخداده که نشاندهنده
بروز نقل به معنا در آنها است (برای اطالع از انواع نقل به معنا نک :پاکتچی ،1394 ،صص.)531-183
ابن حجر بهطور مفصل اختالف نقلهای حدیث قرب نوافل در ميان اهل سنت را گزارش کرده است (نک:
ابن حجر ،بیتا ،ج ،11صص .)295-293برای مقایسه میتوان به دو صورت از این حدیث در کتاب
«المؤمن» اشاره کرد .اهوازی این حدیث را از صادقين (ع) نقل کرده است؛ ّاما متن دو نقل با یکدیگر و
همچنين با نقل صنعانی تفاوتهایی دارد.
برای مثال در نقل این حدیث از امام صادق (ع) در کتاب «المؤمن» برای اشاره به انجام مستحبات از
صورت فعلی یعنی «یتنفل» استفاده شده است؛ ولی در نقل حدیث از امام باقر(ع) در همان کتاب و نقل
صنعانی صورت اسمی یعنی «النوافل» به کار رفته است که نشاندهنده بروز نقل به معنا در این گزارش-
هاست .همچنين در نقل صنعانی برای ّ
تقرب حاصل از انجام نوافل ،به سه ثمره« :فإذا دعانی أجبته»« ،و
 .1به نظر میرسد ،وی همان معمر بن راشد األزدی الحدانی باشد که از کسانی مانند قتاده ،زهری و عبدالله بن طاووس و دیگران
حدیث نقل کرده است (برای اطالعات بيشتر نک :ابن حجر ،1404 ،ج ،10ص.)218
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إذا سألتنی أعطیته» و «أن استغفرنی غفرت له» اشاره شده استّ ،اما در نقل اهوازی از امام صادق (ع) به
ْ
چنين ثمراتی اشاره نشده و در نقلی که از امام باقر (ع) دارد ،تنها به دو مورد از آنها «إن دعاني أج ْبته  /و
ْ
ْ
إن سألني أعط ْیته»] اشاره شده است .بر این اساس ،میتوان پدیدههایی از جمله نقل به معنا و تقطيع را
به وضوح در نقلهایی که از حدیث قرب نوافل وجود دارد ،مشاهده کرد؛ چنانکه در آغاز نقل اهوازی از امام
صادق (ع) ،گزارشی از نزول جبرئيل (ع) وجود دارد ،ولی در نقلی که همو از امام باقر (ع) آورده و نقلی که
صنعانی از حدیث قرب نوافل ارائه کرده است ،چنين گزارشی به چشم نمیخورد .این در حالی است که در
نقل شيخ کلينی از حدیث امام صادق (ع) ،گزارش نزول جبرئيل (ع) وجود ندارد؛ ولی در نقل او از حدیث
امام باقر (ع) بيان شده که در جریان معراج چنين معنایی از سوی خداوند به پيامبر اکرم (ص) القاء شده
ْ ْ
است .همچنين ،در برخی نقلهای این حدیث ،گاه از حمایت الهی از «ع ْبدي المؤمن» (در نقل اهوازی
از امام صادق ع) و گاه از «لی ول ّیا» (در نقل اهوازی از امام باقر(ع) و نقل شيخ کلينی از صادقين (ع) در

الکافی) سخن گفته شده است .بهعالوه ،در انتهای برخی از نقلها ،توضيحی درباره ناخوشنودی خداوند از
مرگ مؤمن وجود دارد (برای مثال نک :نقل اهوازی)؛ ّاما در برخی دیگر یا بهکلی چنين نکتهای وجود ندارد
(برای مثال نک :نقل صنعانی) یا بهجای اینکه در انتهای حدیث قرار داشته باشد ،در آغاز آن قرار گرفته است
(برای مثال نک :نقل شيخ کلينی).
با کنار هم قرار دادن نقلهای گوناگون از حدیث قرب نوافل میتوان به این نتيجه دستیافت که هسته
مرکزی حدیث ،چنين است :بندگان خداوند با انجام نوافل به درجهای نائل میشوند که محبوب خداوند
میشوند و هر که محبوب خداوند باشد ،او چشم و گوش آنان میشود و در نتيجه ،درخواستهای آنان را
اجابت میکند.

 -3دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کریم
پيشينه دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کریم را میتوان حداقل پيش از قرن پنجم هجری دانست،؛ زیرا در
برخی از تفاسير قرن چهارم هجری این دیدگاه بازتاب یافته است .برای مثال ،ماتریدی (م 333 .ق) گزارش
کرده و آن را به باطنيون نسبت داده است (ماتریدی ،1426 ،ج ،8ص .)85با توجه به تاریخ وفات مؤلف
تفسير «تأویالت اهل السنة» و وجود این عبارت در آن ،میتوان نتيجه گرفت که دیدگاه بشری بودن الفاظ
قرآن پيش از قرن پنجم هجری ابراز شده است .زرکشی نيز با واسطه سمرقندی ،سه قول را درباره الفاظ قرآن
کریم گزارش میکند که یکی از آنها بشری بودن الفاظ قرآن کریم است (زرکشی ،1410 ،ج ،1ص.)323
ُ ّ
برخی نيز آن را به «عبدالله بن محمد بن کالب القطان» (م 241 .ق) از متکلمان اهل سنت نسبت دادهاند
ُّ
(نک :اشعری ،1400 ،ص .)584ابن ندیم توضيح میدهد که «ابن کالب » با «عباد بن سلمان» مناظرههای
ً
کالمی داشته و «عباد» دائما میگفته که «ابن کالب» به خاطر داشتن چنين اعتقادی ،نصرانی است.
همچنين ،ابن ندیم از ابوالعباس بغوی نقل میکند که با «فثيون» نصرانی در جانب غربی «دار الروم» سخن
میگفته است تا جایی که «بغوی» از «فيثون» درباره «ابن کالب» پرسيده و «فيثون» جواب داده که« :خدا
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ً
او را رحمت کند ،دائما میآمد و در آن گوشه [از کليسا] مینشست و او این سخن را از من آموخت» (ابن
ندیم ،بیتا ،ص.)230
بنابراین میتوان ریشه باور به بشری بودن الفاظ قرآن کریم و ورود آن به باورهای مسلمانان را در تالشهای
مسيحيان جستجو کرد،؛ زیرا از ميان پيروان ادیان ابراهيمی ،یهودیان الفاظ موجود در تورات و مسلمانان
الفاظ موجود در قرآن کریم را به شکل سنتی الهی می دانند و این در حالی است که مسيحيان عامل انسانی
را نيز در شکلدهی به الفاظ کتاب مقدس دخيل دانستهاند (نک :شاکر و شمخی ،1387 ،صص)80-57؛
چنانکه مارتين لوتر ( )1546-1483در ارتباط با بشری بودن الفاظ کتاب مقدس گفته است« :روحالقدس
نویسندگان [کتب مقدس] را به آن چيزی که سزاوار است انبيا بيان کنند ،ارشاد میکرد و آنان نيز با الفاظی
که خود میساختند ،معانی را عرضه میکردند» (عزیز ،بیتا ،ص .)86بااینکه انگاره بشری بودن الفاظ قرآن
کریم در منابع متقدم گزارششده است؛ ّاما در دوران معاصر ،بيش از گذشته مورد توجه قرآنپژوهان قرارگرفته
و مباحث متعددی را درباره آن به وجود آورده است همچنان که از سوی قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن
کریم ،پارهای از مستندات قرآنی و روایی برای اثبات آن اقامه شده است که یکی از آن مستندات روایی،
حدیث «قرب نوافل» است.
سروش در اینباره مینویسد« :او [پيامبر اکرم (ص)] در اثر قرب فرائضی و نوافلی ،چنان شده بود که
ْ
ّ
حق ،سمع و بصر و ّ
شم او بود و به حکم ﴿ما رم ْیت إذ رم ْیت و لکن الله رمی﴾ (انفال )17 /8 :کالمش
حق بود .او نه تابع جبرئيل که جبرئيل تابع او بود» (سروش ،1378 ،ص )14و «شخصيت بشری ـ تاریخی
محمد (ص) در قرآن همهجا جلوهگر است و این شخصيت خداپرورده ،تمام نعمتی است که خدا به
مسلمانان عطا کرده است و لذا سخنی که این ولی مؤید و فانی در خدا میگوید ،همان سخن خداست! و
این است معنی آنکه :گرچه قرآن از لب پيغمبر است /هر که گوید حق نگفته ،کافر است .از لب پيامبر؛ یعنی
جوشيده از شخصيت او که جبرئيل هم در او گم است» (سروش ،1386 ،بشر و بشير،
 http://drsoroush.comتاریخ دسترسی .)1397/8/17 :همو در جای دیگر میافزاید« :پيامبر در رؤیا به
جای خدا هم مینشيند و از زبان او سخن میگوید .همه أنزلناها و قلها را در قرآن میتوان چنين خواند و
فهميد .اگر خطاب به خویشتن جایز است که هست ،همچون موارد بسيار که در شعر حافظ و سعدی و
دیگران داریم (حافظا ،سعدیا…) و اگر در رؤیا میتوان بهجای دیگری نشست و از زبان او با خود سخن
گفت ،چه جای شگفتی است که خدا در پيامبر رود و پيامبر بهجای او بنشيند و از زبان او با خود سخن
بگوید؟ نيکبختانه حدیث قرب نوافل که شيعه و ّ
سنی آن را چون حدیثی قدسی روایت کردهاند و با آن ،چون
یک حقيقت متعالی قرنها زیستهاند ،انکار و عناد را میزداید و قبول این نکته فاخر را آسان میسازد .در این
حدیث آمده است« :من به بندهام در اثر نوافل چندان نزدیک میشوم که دست و پا و چشم و گوش او
میشوم…» ،اگر دست و پای او میشود ،نه عجب که ذهن و زبان او هم بشود ،بلکه بنده میتواند ترقی کند
و ذهن و زبان حق شود (قرب فرایض)» (سروش.)http://www.drsoroush.com ،1432 ،
انگاره بشری بودن الفاظ قرآن ،راهی برای برونرفت از مشکالت و معضالت کالمی مربوط به کيفيت
سخن گفتن خداوند با یکی از افراد بشر است؛ زیرا سروش مینو یسد« :به اشاره بگو یم که کالم پيامبر (ص)
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را عين کالم باری دانستن ،بهترین راه برای حل مشکالت کالمی تکلم باری است» (سروش،1378 ،
ص)14؛ چنانکه در جای دیگر میگو ید« :بلی "مصحف ما مستفاد از مصطفاست" و مگر سخن گفتن
خداوند راهی دیگر هم دارد؟ شما اگر راهحل دیگری برای تبيين معضل سخن گفتن خدا دارید ،بيان بفرمائيد»
(سروش ،بشر و بشير .)www.drsoroush.com ،1386 ،از همين رو ،برخی از پژوهشگران برآنند که:
«ارائه نظریه [بشری بودن الفاظ قرآن کریم] ،بيشتر از آنکه برآمده از دل استدالل (اعم از عقلی یا نقلی)
باشد ،در دشواریهایی ریشه دارد که در توجيه مسائل ّ
نبوت احساس میشود» (فقهیزاده و آذرخشی،
 ،1388صص،)121-151؛ ّاما بررسی مستندات این دیدگاه برای ارائه تحليلی جامع درباره آن ضروری
است.

 -1-3صورت استناد به حدیث قرب نوافل در دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کریم
قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،برای اثبات دیدگاه خود به شکل زیر به حدیث قرب نوافل استناد
کردهاند:
الف) بر اساس حدیث قرب نوافل هر شخصی که نوافل را انجام دهد ،چشم و گوش و زبان خداوند
میشود؛
ب) پيامبر اکرم (ص) مقيد به انجام نوافل بوده است و کاملتر و بهتر از هر شخص دیگری ،آن اعمال
عبادی را انجام داده است؛
ج) پيامبر اکرم (ص) به واسطه انجام نوافل و بهموجب حدیث قرب نوافل ابزار دست خداوند شده است؛
د) با توجه به مقدمههایی که بيان شد ،الفاظ و عبارات قرآن کریم ،سخن پيامبر اکرم (ص) است و
بهبياندیگر ،الفاظ قرآن کریم در عين آنکه بشریاند ،الهی به شمار میروند!
این برداشت ریشه در حقيقی دانستن تعابير حدیث قرب نوافل دارد؛ چنانکه از سخنان برخی که آن را بر
حقيقت حمل کردهاند ،همين دیدگاه به دست میآید.

 -4معانی محتمل از حدیث «قرب نوافل»
با توجه به برداشتهایی که تاکنون از حدیث قرب نوافل صورت گرفته ،میتوان آنها را به دو دسته «معانی
حقيقی» و «معانی مجازی» تقسيمبندی کرد که در ادامه بدانها پرداخته میشود:

 -1-4معانی حقیقی
برخی همچون ابن عربی (م 638 .ق) ،صدرالدین قونوی (م 673 .ق) و شيخ محمود شبستری (م720 .
ق) از حدیث قرب نوافل چنين برداشت کردهاند که بر اثر انجام نوافل ،اعضا و جوارح بنده عين ذات حق
ُ
میشود« .ابن عربی» ،فعل ماضی «کنت» را که در برخی از نقلهای حدیث قرب نوافل وجود دارد ،به این
معنا میداند که خداوند فاعل افعال بشری بوده و حال ،تنها آنچه از پيش رخ میداده ،کشف شده است (ابن
عربی ،1405 ،ج ،3ص .)68او مینویسد« :پيامبر اکرم (ص) فرمود :خداوند میفرماید :مقربان به هيچ
عملی محبوبتر نزد من از انجام آنچه بر آنان واجب کردم ،به من نزدیک نمیشوند و عبد همواره با انجام
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نوافل به من نزدیک شود تا آنجا که من او را دوست بدارم .پس ،هنگامیکه دوستش بدارم ،شنوایی او میشوم
که با آن میشنود و بينایی او میشوم که با آن میبيند (و تا پایان حدیث) و از این تجلی و با تکيه بر فرمایش
ْ
خداوند﴿ :و ما رم ْیت إذ رم ْیت و لکن الله رمی﴾ (انفال )17 /8 :و ﴿و الله خلقک ْم و ما ت ْعملون﴾
(صافات ،)96 /37 :گفته آن کسی که قائل به اتحاد است ،به دست میآید» (ابنعربی ،1405 ،ج،2
ْ ْ
ص .)322او بر آن است که خداوند از زبان فرعون عبارت ﴿أنا ر ُّبکم اْلعلی﴾ (نازعات )24 /79 :را گفته
است (نک :همان ،ج ،1ص« .)436قونوی» با اشاره به آیات مشابه و حدیث قرب نوافل میگوید« :هر
سبب ،شرط و واسطهای جز تعينی از تعينات خداوند نيست ...و اگر کسی این را نداند ،معنای سخنان خداوند
ْ
را که فرمود﴿ :و ما رم ْیت إذ رم ْیت و لکن الله رمی﴾ (انفال )17 /8 :و ﴿إن الذین یبایعونک إنما یبایعون
ِّ
الله﴾ (فتح )10 /48 :و «قاتلوه ْم یعذ ْبهم الله بأ ْیدیک ْم﴾ (توبه )14 /9 :و «کنت سمعه و بصره و یده و
رجله ،فبي یسمع و بی یبصر و بی یسعی و بی یبطش» و معنای سخن پيامبر اکرم (ص) را که فرمود« :ان
الله قال علی لسان عبده :سمع الله لمن حمده» 1نمیفهمد و نحوه صحيح نسبت دادن افعال به خداوند
را درک نمیکند» (با اندکی تلخيص :قونوی ،1413 ،ص .)239در این زمينه شيخ محمود شبستری نيز
دیدگاهی مشابه دارد (شبستری ،1382 ،صص .)31-28با توجه به مطالب فوق ،معانی حقيقی متناسب با
برداشتی است که قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم از حدیث قرب نوافل دارند.

 -2-4معانی مجازی
برخی محققان تعابير موجود در حدیث قرب نوافل را به نوعی تفسير کردهاند که بشری بودن الفاظ قرآن
کریم از آن برداشت نمیشود .2این معانی عبارتاند از:
 .1به وجود آمدن محبت شدید ميان خداوند و بنده (غزالی ،بیتا ،ج ،14ص /62طریحی ،1375 ،ج،2
ص )31بهطوریکه بنده براثر انجام نوافل و مواظبت بر آنها ،همانگونه که به اعضا و جوارح خود عالقه
دارد ،عبادت خدا را نيز دوست خواهد داشت (ابنجوزی ،1413 ،ص )265و بر اثر انجام نوافل ،خداوند،
به مقصود اصلی بنده از انجام دادن کارهای خود بدل میشود (مازندرانی ،1382 ،ج ،9ص،)400

 .1بر اساس آنچه در «صحيح» مسلم بن حجاج نيشابوری آمده است ،عبارت مذکور به این شکل گزارش شده است« :فان الله
ّ
الل ُه عليه و سلم سمع ُ
الله لمن حمده» که تنها «ابو کامل» به صورت مفرد آن را از «ابو عوانه» نقل کرده
قال علی لسان نبيه صلی
است (مسلم ،بیتا ،ج ،2ص.)15
 . 2هرچند بر اساس گزارش زرکشی ،برخی امکان وجود مجاز در قرآن کریم را منتفی دانستهاند (نک :زرکشی ،1410 ،ج،2
ص ،)377اما درباره وجود مجاز در احادیث اتفاق نظر وجود دارد (نک :ربانی ،1389 ،ص )223و با توجه به تأکيد معصومان
ً
ُ ْ ُ
ُ ُ
(ع) بر وجود معاریض کالم ،نظير آنچه از امام صادق (ع) نقل شده است ...« :و ال یکون الر ُجل منک ْم فقيها حتی ی ْعرف معاریض
ْ
ْ ْ
ً
ُ
کالمنا و إن الکلمة م ْن کالمنا لت ْنصرف علی س ْبعين و ْجها لنا م ْن جميعها المخر ُج» (ابنبابویه ،1403 ،ص)2؛ احتمال اراده
معانی مجازی از تعابير به کار رفته در حدیث قرب نوافل دور از ذهن نيست.
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 .2خداوند جوارح بنده را از اعمال ناصواب حفظ میکند (بيهقی ،1408 ،ص)52؛ یعنی بنده تنها آنچه
را مورد رضایت الهی است ،انجام میدهد و چيزی جز آنچه خداوند میپسندد ،نمیبيند و نمیشنود( .ابن-
جوزی ،1413 ،ص .)265همچنين ،بر اثر انجام نوافل و با در تقدیر گرفتن کلمه حافظ در حدیث ،خداوند
حافظ چشم و گوش بنده میشود .همانگونه که سمع به معنای مسموع است و بر اثر انجام نوافل حالتی به
عبد دست میدهد که جز ذکر خدا را نمیشنود( .ابن حجر ،بیتا ،ج ،11ص،)295
 .3بر اثر نوافل ،خداوند ،سریعتر از شنوایی و بينایی بنده ،درخواستهای او را اجابت میکند (بيهقی،
 ،1408ص /52مازندرانی ،1382 ،ج ،9ص )400و بنده را به مقاصد خود میرساند همانگونه که مقاصد
بنده ،با بهکارگيری جوارح دستیافتنی میشود (ابنجوزی ،1413 ،ص )265و خداوند در مواجهه با دشمنان
بنده ،مانند چشم و گوش او میشود (ابن حجر ،بیتا ،ج ،11ص.)295

 -5تقابل معانی مجازی و حقیقی در عبارات
اختالف برداشتها از حدیث قرب نوافل ،به مثالی شباهت دارد که آیتالله سيد محمدباقر صدر آن را
در کتاب «المعالم الجدیدة» ذکر کرده است .او با ذکر مثال «اذهب الی البحر فی کل ی ٍوم و استمع الی

حدیثه؛ هر روز نزد دریا برو و به سخنانش گوش فرا بده» ،توضيح میدهد که اگر در این جمله ،منظور از واژه

«البحر» (دریا)« ،دریای حقيقی» باشد ،واژه «حدیث» (سخن) در معنای مجازیاش بهکار رفته است ،چون
ً
دریا حقيقتا سخن نمیگوید! و به معنای صدای موج دریا خواهد بود .بهعکس ،چنانچه مراد از «حدیث»
(سخن) ،معنای حقيقی یعنی سخن انسان باشد ،در این صورت ،باید لفظ «بحر» (دریا) را بر معنای
مجازیاش حمل کنيم؛ یعنی در این جمله ،مراد گوینده از «دریا» شخص عالمی است که به خاطر وسعت
و ژرفای دانشش ،به «دریا= دریای علم» تشبيه شده است (نک :صدر ،1379 ،ص .)176ازاینرو ،برای درک
معنای چنين عباراتی و مشخص شدن اینکه کدام لفظ در معنای مجازی و کدام لفظ در معنای حقيقی
بهکاررفته ،به قرینه سومی نياز است .این قرینه میتواند درونمتن واقعشده باشد یا در خارج از آن ،یعنی متون
دیگر ،محيط اطراف فرستنده و گيرنده و هر چيز دیگری که از متن مورد پژوهش جداست.

 -6دالیل افاده معانی مجازی از حدیث قرب نوافل
در اینجا میتوان قرینهها را به دو دسته درونمتنی و برونمتنی تقسيم کرد:

 -1-6قرائن درونمتنی

ً
قرائن درونمتنی ،یعنی توجه به مفاهيم مستفاد از متن حدیث قرب نوافل و فهم مقصود گوینده آن ،مثال

با استفاده از معانی لغوی و توجه به روابط ميان واژگان و تعابير بهکاررفته در آن .بالطبع ،در بررسی قرائن
درونمتنی ،از متون دیگر تنها برای ارائه نمونهها و شواهد استفاده میشود .درباره حدیث قرب نوافل با چهار
قرینه درونمتنی مواجه هستيم:

 -1-1-6تفصیل بعد از اجمال در متن حدیث
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یکی از فنون ادبی ،تفصيل سخن بعد از اجمال آن است ،زیرا گوینده و نویسنده بليغ از یکنواختی و
ماللآوری سخن ،پرهيز میکند .این فن در بسياری از آیات قرآن کریم نيز بهکاررفته است (برای مثال نک:
فاتحه7-6 /1 :؛ عصر .)3-2 /103 :درباره حدیث قرب نوافل نيز میتوان مشابه چنين بيان و تفصيلی را پس
از اجمال مالحظه کرد.
در متن در طرق شيعه و اهل سنت پس از اشاره اجمالی به مقام رفيعی که بندگان ،به واسطه انجام نوافل
به آن نائل میشوند ،به تفصيل نتيجه آن مقام و موقعيت ،بيان شده است تا اجمال چيستی مقام قرب الهی و
سؤاالتی که ممکن است در این ميان برای شنونده به وجود آمده باشد ،رفع شود .به بيان دیگر ،پيامدهای مقام
قرب الهی قرینهای هستند که معنای روشنتری را برای قرب الهی به دست میدهند .در حدیث قرب نوافل
چنين آمده است« :یقول الله :ما تقرب إلی عبدی بمثل ما افترضت علیه ،و مایزال عبدی یتقرب إلی
بالنوافل حتی أحبه ،فأ کون عینیه اللتین یبصر بهما ،و أذنیه اللتین یسمع بهما ،و یدیه اللتین یبطش
بهما ،و رجلیه اللتین یمشی بهما ،فإذا دعانی أجبته ،و إذا سألتنی أعطیته ،و إن استغفرنی غفرت له»
(صنعانی ،1403 ،ج ،11صص .)193-192بخش انتهایی حدیث با معنای شماره سوم از ميان معانی
مجازی حدیث قرب نوافل منطبق است که پيشتر در همين مقاله تبيين گردید .به این معنا که مقام قرب الهی
سبب میشود که خداوند مقاصد و احتياجات بنده را برآورده کند .بنابراین ،آنچه عدهای از حدیث قرب نوافل
برداشت کردهاند و قائل به حلول خداوند در عبد مقرب شدهاند ،صحيح نيست.

 -2-1-6دوگانگی و تخاطب در حدیث
در بخش انتهای حدیث قرب نوافل ،یعنی عبارت «فإذا دعانی أجبته ،و إذا سألنی أعطيته ،و أن استغفرنی
غفرت له» ،سخن از دعا کردن و استجابت آن است و این با اتحاد ميان خالق و مخلوق سازگار نيست (نک:
مجلسی ،1404 ،ج ،10صص)397-383؛ چنانکه شيخ حر عاملی دراینباره مینویسد« :حدیث قرب
نوافل بر حلول و اتحاد حمل نمیشود؛ زیرا وجهی برای دعا باقی نمیماند» (حرعاملی ،بیتا ،ص .)79این
دوگانگی در صدر برخی از نقلهای حدیث قرب نوافل نيز مشهود است؛ چنانکه در آغاز نقل شيخ کلينی از
حدیث امام باقر (ع) بيان شده که در جریان معراج ،چنين معنایی از سوی مقام باری به پيامبر اکرم (ص) القا
شده است .بر این اساس ،تردید نيست که پيامبر اکرم (ص) در آن لحظات و حاالت خاص که بیگمان
جلوهای روشن از مقام قرب الهی بوده و در صورت صحت دیدگاهی که ظاهر حدیث قرب نوافل را بر حلول
خداوند در عبد مقرب حمل میکند ،دیگر جایی برای پرسش پيامبر اکرم (ص) و پاسخ خداوند باقی نمی-
ماند؛ زیرا متصور نيست که پيامبر اکرم (ص) از خداوند سؤال کرده و خود پاسخ داده باشد .در نقل اهوازی
نيز از امام صادق (ع) ،گزارشی از نزول جبرئيل(ع) وجود دارد که در صورت صحت دیدگاه قائالن به بشری
بودن الفاظ قرآن کریم ،دیگر ضرورتی برای نزول جبرئيل باقی نمیماند.

 -3-1-6توجه به شرط و مشروط
متن حدیث قرب نوافل حاکی از پاداشی است که به انجام نوافل از سوی بندگان مشروط شده است.
شرط کردن ،هنگامی معنا و مفهوم دارد که اختيار بر انجام کاری یا امتناع از آن وجود داشته باشد .بنابراین،
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پيشفرض حدیث قرب نوافل آن است که انسان ،مختار است که نوافل را به جا آورد و به سبب انجام آنها،
به مقام قرب نائل شود یا بهعکس .ازاینرو ،طبق این حدیث ،در انسان استعدادی به نام اختيار وجود دارد .از
طرف دیگر ،رشد و بالندگی بشر وابسته به شکوفا شدن تمام استعدادهای اوست و پاداشی که به او وعده
ً
داده شده ،طبعا باید در جهت شکوفا شدن استعدادهای او باشد .یکی از این استعدادهای مفروض ،اختيار
انسان است و غير این نيست که با انجام نوافل و نيل به مقام قرب الهی ،اختيار نيز باید در انسان افزایش یابد،
نه اینکه انجام نوافل سبب حلول خداوند در انسان شود و بر اختيار او لگام زند.

 -4-1-6توجه به متن حدیث از نظر قواعد عربی

ُ
برخی از قائالن به معنای حقيقی ،از جمله ابن عربی (م 638 .ق) بيان کردهاند که فعل ماضی «کنت»

که در برخی از نقلهای این حدیث به کار رفته ،به این معناست که خداوند از پيش ،فاعل افعال و دست و
پای مخلوقات بوده و تنها آنچه با انجام نوافل برای بندگان رخ میدهد ،کشف این حقيقت و علم به این است
که خداوند گوش و چشم آنان بوده و آنان خيال میکردهاند که خود با گوششان میشنوند؛ ولی با انجام نوافل
میفهمند که به وسيله خداوند میشنيدهاند (ابن عربی ،1405 ،ج ،3ص .)68او در اینباره به این حدیث
ْ
ْ
پيامبر اکرم (ص) مثال میزند که آن حضرت بر جنازه بعضی از صحابه ،آیه ﴿فهل وجدت ْم ما وعد ر ُّبک ْم

ًّ
حقا﴾ (اعراف )44 /7 :را میخواند و گویا از ایشان سؤال میشود« :آیا با آنان سخن میگویيد؟» پيامبر اکرم
(ص) پاسخ میدهد« :سوگند به خداوند ،شما از آنان نسبت به این سخن شنواتر نيستيد!» یا «آنان میشنوند،
ولی قادر به پاسخ گفتند نيستند!» (برای دیدن نقلهای گوناگون این حدیث نک :بخاری ،1401 ،ج ،5ص/8
ابن حنبل ،بیتا ،ج ،4ص /29ابویعلی ،1408 ،ج ،3ص /21طبرانی ،1405 ،ج ،5ص /96طبرسی،1390 ،
ص.)77
ُ
اما باید دانست که فعل ماضی «کنت» در حدیث قرب نوافل در سياق شرط است و از همين رو ،معنای
ماضی ندارد (درباره معنای فعل ماضی در جمالت شرطی نک :ابن حاجب ،بیتا ،ج ،2ص /237پاورقی
شالل بر ابنوردی ،بیتا ،ج ،2ص /523المهدی ،بیتا ،ج ،2ص .)971گو یی در برخی نقلهای این حدیث
به جای فعل ماضی «کنت» از فعل مضارع «أکون» استفاده شده است (برای نمونه ،نک :صنعانی،1403 ،
ج ،11صص /193-192طبرانی ،1405 ،ج ،8ص )222که با برداشت ابن عربی از این حدیث تعارض دارد.
از سویی به نظر میرسد ،حدیث قرب نوافل درصدد تشویق به انجام نوافل باشد و اگر تنها ثمره آن ،آگاهی
از آنچه از پيش رخداده باشد ،چندان سبب تشویق به انجام نوافل نخواهد شد.
همچنين حدیثی که در آن پيامبر اکرم (ص) برخی از مردگان را خطاب میکند ،ربطی به مقام قرب ندارد؛
بلکه بدین معناست که برخی از صحابه تصور کرده بودند که تنها جسم قادر به شنيدن است و پيامبر اکرم
(ص) توضيح میدهد که کشتهشدگان با وجود آنکه مردهاند ،همچنان نسبت به این جهان و وقایع آن آگاهی
دارند.

ُ ُ
ُ
از سوی دیگر ،فاعل در فعل «کنت» یا «أ کون» ،خداوند است اما فاعل مستتر در «یسمع» [میشنود]،

«یبصر» [میبيند] و غير آن ،بندهای است که نوافل را انجام میدهد و ازآنجاکه او این افعال را با یاری خداوند
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یا فقط برای جلب رضای الهی انجام داده ،این تعبير به کار رفته است .به این معنا که دقت در افعال و الفاظ
بهکاررفته در حدیث قرب نوافل نشان میدهد که انسان در مقام قرب ،این افعال را برای خداوند یا به یاری
خداوند انجام میدهد ،نه اینکه خدا منتظر بماند تا بنده به مقام قرب نائل شود تا او در بنده تصرف کند.
بنابراین ،حدیث قرب نوافل نمیتواند حامل مدلولی باشد که قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم درصدد
طرح آن هستند (یعنی ابزار دست خداوند شدن بندگان بهموجب انجام نوافل)؛ ازاینرو ،تصور خلق الفاظ
قرآن کریم به واسطه پيامبر اکرم (ص) و بشری بودن الفاظ آن بر اساس مدلول حدیث قرب نوافل با توجه به
قرائن درونمتنی این حدیث ،صحيح نيست.

 -2-6قرائن برونمتنی
قرائن برونمتنی عبارتند از شواهدی که خارج از متن مورد پژوهش قرار دارند و به نوعی با متن حدیث در
ارتباط هستند و توجه به آنها میتواند بر فهم مخاطبان از متن اثرگذار باشند.

 -1-2-6آیات قرآن کریم
قرآن کریم معيار صحت سنجی سایر آموزههای دینی است و ازآنجاکه حدیث قرب نوافل ،حدیثی قدسی
است ،ضرورت دارد که مانند سایر احادیث منقوله ،مورد بررسی داللی قرار گيرد و معنای آن به قرآن کریم
عرضه شود تا مفاد آن در تقابل با آیات قرآن کریم نباشد.

 -1-1-2-6تالوت شدن قرآن کریم بر پیامبر اکرم (ص)
در قرآن کریم به دفعات متعدد بيان شده است که آیات قرآن کریم بر پيامبر اکرم (ص) «تالوت» میشده
است (نک :بقره252 /2 :؛ آلعمران 58 /3 :و 108؛ جاثيه .)6 /45 :بر این اساس ،باید پرسيد :مگر معانی
آیات تالوت شدنی هستند؟! اگر هم ّ
تصور کنيم که خداوند برای سخن گفتن با مردم نيازمند پيامبر اکرم
(ص) است ،آیا این به معنای احتياج خداوند به زبان مخلوقات خویش برای انجام افعالی از قبيل سخن
ْ
گفتن نيست؟ حالآنکه قرآن کریم میفرماید﴿ :و م ْن جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغن ٌّي عن
ْ
العالمین﴾ (عنکبوت .)6 /29 :بهبياندیگر ،آنچه سبب برداشتهای نادرست برخی محققان از حدیث
قرب نوافل شده ،توجه نکردن به مقامات ذات ،صفات و فعل خداوند است؛ یعنی مقصود از حدیث قرب
نوافل ،تنها مقام فعل است و نه ذات و صفات (نک :جوادی ،1389 ،ج ،3صص132و  /1388همان ،الف،
ج ،2ص .)344یعنی خداوند در مقام فعل ،در دیدگان و گوش انجام دهنده نوافل ظهور میکند و او با چشم
خدایی میبيند.

 -2-1-2-6معرفی وسایط افعال الهی در قرآن کریم و عدم انطباق آن با مقام قرب
کسانی که معانی حقيقی را برای تعابير حدیث قرب نوافل در نظر گرفتهاند ،برای مستدل کردن برداشت
خود از حدیث قرب نوافل به آیاتی از قرآن کریم نيز تمسک کردهاند همچنان که سروش مینویسد[« :حدیث
قرب نوافل] حدیثی قدسی است که محدثان فریقين آن را از پيامبر (ص) نقل کردهاند و دستمایه عارفان و
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صوفيان واقع شده است .طبق این حدیث ،خداوند گفته است :بنده من از طریق انجام نوافل و مستحبات و
عبادات داوطلبانه مستمرًا به من نزدیکتر و نزدیکتر میشود« :و ما یزال عبدی یتقرب ّ
الی بالنوافل»،
چندانکه من چشم او ،گوش او و دست او میشوم .این روایت را مقایسه کنيد با آنچه خداوند در قرآن به
ْ
پيغمبر (ص) فرموده است﴿ :و ما رم ْیت إذ رم ْیت و لکن الله رمی﴾ (انفال« :)17 /8 :وقتی تو تير افکندی،
ِّ
تو تير نيفکندی ،خدا تير افکند» یا ﴿قاتلوه ْم یعذ ْبهم الله بأ ْیدیک ْم﴾ (توبه« :)14 /9 :کافران و مشرکان را
بکشيد ،خداوند به دست شما آنان را تعذیب میکند» .در این آیات ،سخن از این است که انسانها ابزاردست
خداوند میباشند .خداوند کار خود را از طریق آنان انجام میدهد» (نک :سروش ،1378 ،ص.)254
بر این اساس ،میتوان گفت که حدیث قرب نوافل با این آیات هم مضمون است و همگی نشان میدهند
که خداوند انسانها را وسيله قرار میدهد و پيامبر اکرم (ص) نيز وسيله خداوند برای سخن گفتن است ،اما
باید دانست ،آیات فوق چنين مفهومی را در بر ندارند؛ زیرا «اگر موجود ممکن ابزار کار واجب قرار گيرد ،بر
این مبنا موجود امکانی مبدأ قابلی خواهد بود نه فاعلی ،زیرا آلت فعل هرگز فاعل نخواهد بود ،نه در طول
فاعل قبلی و نه در عرض آن .آنچه از حدیث قرب نوافل برمیآید ،نزدیک به همين توجيه است و اگر اینگونه
از فاعليت ظاهر و ُمظهر ،آیت و ذی اآلیة ،فاعليت طولی ناميده شود ،محذوری ندارد» (جوادی آملی،
 ،1388ب ،ج ،12ص .)204بهعالوه ،در بيان شأن نزول آیه هفدهم سوره انفال بارها گفته شده است که
مقصود نفی عادی بودن اتفاقات جنگ بدر است (نک :طباطبایی ،1390 ،ج ،9ص )38و در آیه سيزدهم
ِّ
سوره توبه به مخاطبان آیه چهاردهم قاتلوه ْم یعذ ْبهم الله بأ ْیدیک ْم ،نهيب میزند که﴿ :أ ال تقاتلون
ْ
ُّ ْ ْ
ْ
ْ
ق ْوما نکثوا أ ْیمانه ْم و ه ُّموا بإخراج الرسول و ه ْم بدؤک ْم أول مر ٍة أ تخش ْونه ْم فالله أحق أن تخش ْوه إن
ْ
ْ
کنت ْم مؤمنین﴾ (توبه« :)13 /9 :چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده
[خدا] را بيرون کنند و آنان بودند که نخستين بار [جنگ را] با شما آغاز کردند ،نمیجنگيد؟ آیا از آنان
میترسيد؟ بااینکه اگر مؤمنيد ،خدا سزاوارتر است که از او بترسيد» .با توجه به این سرزنش ،آیا میتوان تصور
کرد که همه مسلمانان عصر بعثت که مخاطبان نخستين این آیات بودهاند ،همگی پيش از آن ،نوافل را انجام
داده و به مقام قرب الهی رسيده بودند تا بنا بر گفته قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،خداوند بهموجب
مقام قرب الهی که در حدیث قرب نوافل آمده ،آنان را وسيله عذاب مشرکان قرار دهد؟

 -3-1-2-6آیات دال بر استقالل آموزههای پیامبر اکرم (ص) نسبت به قرآن کریم
در آیات قرآن کریم ،بهوضوح اشاره شده است که ميان «وحی قرآنی» و سخنان پيامبر اکرم (ص) تمایز
وجود دارد .برای مثال ،در دو آیه (نساء 61 /4 :و مائده )104 /5 :ميان آنچه خدا نازل کرده و حکمتهای
پيامبر اکرم (ص) تمایز نهاده شده است (نک :طبرسی ،1372 ،ج ،3صص102و)391؛ چنانکه میتوان
تکرار لفظ «إلی» در این آیات را دال بر اختالف ميان آموزههای مذکور دانست (ابن عاشور ،1420 ،ج،5
ص.)240
در عينحال ممکن است ،قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم چنين پاسخ دهند که تصرف خداوند
در زبان پيامبر اکرم (ص) دائمی نيست تا آیات فوق با آن در تعارض باشند؛ بلکه خداوند گاه از زبان پيامبر
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اکرم (ص) استفاده کرده است که در آن حال ،سخنان او سخن خدا و آن کلمات ،قسمتی از آیات و عبارات
قرآن کریم میشده و هرگاه خداوند از زبان پيامبر اکرم (ص) استفاده نمیکرده ،سخنان او سخنان خودش
بوده و آن کلمات و عبارات به خود پيامبر اکرم (ص) تعلق دارد و به همين جهت ،در آیات فوق ميان آموزههای
قرآن کریم و پيامبر اکرم (ص) تمایز نهاده شده است؛ اما این ادعا به جهات زیر قابل پذیرش نيست:
نخست آنکه مدعای قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم آن است که با این فرض ،مشکل تکلم الهی
توجيهپذیر باشد ،حال آنکه با قول به تصرف موقتی در اعضا و جوارح انسان از سوی خداوند متعال ،مسأله
تکلم الهی همچنان مبهم خواهد بود ،افزون بر مشکالت متعدد دیگری که در این ميان به وجود میآید1.

دوم آنکه در هيچیک از متون حدیث قرب نوافل ،به چنين تنگی و تقييدی در زمان و نوع مقام قرب اشاره
نشده است ،یعنی بهموجب حدیث قرب نوافل ،زمانی که فرد به مقام قرب نائل شد ،این مقام دائمی است و
تنها ممکن است که انجام گناه یا ترک نوافل ،فرد تقرب یافته را از مقام خود دور کند .از همين رو میتوان
گفت ،قائالن به بشری بودن الفاظ قرآن کریم ،دليلی از متن حدیث در دست ندارند که نشان بدهد بر فرض
پذیرفته شدن تصرف الهی در اعضاء و جوارح بندگانی که بهموجب انجام نوافل به مقام قرب نائل شدهاند،
موقتی است نه دائم.
سوم آنکه باید مشخص شود ،مالک تمایز ميان گفتهها و سخنان پيامبر اکرم (ص) و آیات قرآن کریم
بهطور مشخص چيست؟ زیرا تنها پيامبر اکرم (ص) نيست که در طول تاریخ از طریق وحی مخاطب خداوند
قرار گرفته است؛ چنانکه بر اساس قرآن کریم ،خداوند با حضرت موسی(ع) از ميان یک درخت سخن گفت
(طه12-11 /20 :؛ قصص .)30 /28 :بنابراین ،آیا میتوان تصور کرد که «شجرة ُموقدة» نوافل را انجام داده
تا بتواند زبان خداوند شود یا حضرت موسی(ع) خود با خود سخن گفته و گزارش قرآن کریم غيرواقعی
است؟ افزون بر اینها ،در صورت عدم وجود فارق ميان آموزههای الهی و سخنان پيامبر اکرم (ص) ،خلط
ميان آنها هرگز دور از ذهن نخواهد بود.
چهارم آنکه مخاطب قرآن کریم تنها مردم نيستند که خداوند از زبان پيامبر اکرم (ص) برای خطاب به
آنان استفاده کرده باشد ،بلکه در موارد بسياری ،خود پيامبر اکرم (ص) مورد خطابهایی قرار گرفته است
(نک :اعراف200 /7 :؛ توبه43 /9 :؛ تحریم)1 /66 :؛ همچنان که مفسران قرآن کریم نيز خطابهای موجود
در این آیات را متوجه پيامبر اکرم (ص) دانستهاند (نک :طوسی ،بیتا ،ج ،5ص 63و ج ،7ص 212و ج،10
ص /46زمخشری ،1407 ،ج ،2ص 190و ج ،4ص /563طبرسی ،1372 ،ج ،4ص /788رازی،1408 ،
ج ،9ص /48فخررازی ،1420 ،ج ،15ص 435و ج ،30ص /569طباطبایی ،1390 ،ج ،9ص 284و
ج ،19ص .)329بااینحال ،آیا میتوان پذیرفت که در قرآن کریم از زبان خود پيامبر اکرم (ص) برای خطاب
خود ایشان استفاده شده باشد؟ البته ،برخی به این سؤال چنين پاسخ دادهاند که این یک آرایه ادبی است (نک:
 .1مشکالتی از این دست که چگونه خداوند متعال که ثابت و نامتغير است ،در اعضا و جوارح تصرف میکند و آیا این به معنای
تغيير در ذات خداوند یا تغيير در اراده الهی نخواهد بود؟ یا چگونه خداوند گاهی قصد تصرف میکند و گاهی قصد تصرف
ً
نمیکند و اصال چگونه خداوند قصد انجام کاری میکند که انجام آن کار به نوعی استکمال در او خواهد بود؟ آیا فرض با کمال
و بینيازی خداوند ناسازگار نيست؟
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سروش ،1387 ،صص ،)192-171حالآنکه در متون ادبی ،استعمال چنين کاربردی اندک است .در ضمن،
ممکن است گوینده در کالم ذهنی و نجوای درونی خود را خطاب کند؛ ولی در مقام ابالغ آن را حذف میکند
(نک :منتظری ،1387 ،ص.)69

 -4-1-2-6نزول قرآن به زبان عربی
در قرآن کریم آیات فراوانی بر این داللت دارند که نزول قرآن کریم به شکل عربی بوده است (نک :یوسف:
2 /12؛ طه113 /20 :؛ زمر28 /39 :؛ فصلت3 /41 :؛ شوری7 /42 :؛ زخرف .)3 /43 :در برخی از این
آیات ،پيامبر اکرم (ص) از عجله کردن و درخواست نزول قرآن کریم قبل از وحی شدن آن منع شده است:
ْ ْ
ْ ْ
﴿و ال ت ْعجل بالق ْرآن م ْن ق ْبل أن یقضی إل ْیک و ْحیه﴾ (طه )114 /20 :که این خود نشان میدهد که خداوند
از زبان پيامبر اکرم (ص) با مردم سخن نمیگوید (برای مطالعه بيشتر درباره وحی کالمی نک :شاکر و امامی،
 ،1397صص)204-187؛ بلکه این پيامبر اکرم (ص) است که پس از دریافت آیات وحيانی از واسطه
وحی ،آنها را برای مردم بازگو میکند (نک :فقهیزاده ،1377 ،صص.)42-31

 -2-2-6توجه به احادیث دیگر
وجود مفاهيم مجازی در احادیث معصومان (ع) متداول است تا جایی که یکی از قواعد فهم حدیث،
شناخت معاریض و کنایههای به کار رفته در سخنان آنان است (نک :ابنبابویه ،1403 ،ص .)2با توجه به
تأکيد معصومان (ع) ،دانشمندان مسلمان نيز همواره به وجود مجاز در احادیث توجه کردهاند .تأليف کتابی
با عنوان «المجازات النبویة» شاهد بر این مدعاست .در ميان سخنان سایر معصومان (ع) نيز ،استفاده از
ْ
مجاز قابل مشاهده است؛ چنانکه از امام علی (ع) در وصف خودشان عبارت «ز ْو ُج األرامل» [همسر زنان
بيوه بودن] آمده است (نک :ابنبابویه ،1398 ،ص /165همو ،1403 ،ص /17مفيد ،1413 ،ص )248که
تعبيری مجازی است و نمیتوان تصور کرد که امام علی (ع) با همه زنان بيوه ازدواج کرده باشد .عبارتهای
ُ
دیگر نظير «یدالله»« ،ع ُينالله» و «لسان الله» در همينگونه احادیث ،در وصف معصومان (ع) تعابيری
مجازیاند و سخن ایشان ،سخن نادرستی نيست و مفهوم آن این است که هرچه میگویند و انجام میدهند،
برای خداوند است؛ نه اینکه هر چه میگویند ،عبارتهای قرآن کریم باشد .بر این اساس ،به ّ
ظن غالب،
تعابير موجود در حدیث قرب نوافل که دال بر نحوه نيل به مقام قرب نوافلی است ،همگی تعابيری مجازی
باشند.

نتیجهگیری
 .1توجه به قرائن درونمتنی و برونمتنی حدیث قرب نوافل نشان میدهد که تعابير حدیث قرب نوافل ،از
قبيل تشبيه معقول به محسوس است.
 .2قرائن درونمتنی عبارتند از :توضيحات و تفصيالت موجود در متن حدیث ،دوگانگی و ظهور تخاطب
در تعابير ،ارتباط ميان شرط و مشروط در جهت تعالی ابعاد وجودی انسان و قواعد زبان عربی در ميان کلمات
حدیث قرب نوافل.
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 .3قرائن برونمتنی عبارتاند از آیات قرآن کریم و احادیث .مانند آیاتی که به تالوت شدن الفاظ قرآن
کریم بر پيامبر اکرم (ص) داللت دارند ،آیاتی که وسایط افعال الهی را معرفی میکنند و آن وسایط با مقام
قرب انطباق ندارند ،آیاتی که آموزههای نبوی را از آیات قرآن کریم تفکيک میکنند و آیاتی که بر نزول قرآن
کریم به زبان عربی تأکيد کردهاند .همچنين احادیثی که کاربرد مجاز در سخنان پيامبر اکرم (ص) و
اهلبيت(ع) را نشان میدهند ،از جمله سایر قرائن برونمتنی هستند که در این ارتباط میتوان به آنها مراجعه
کرد .از همين رو ،میتوان نتيجه گرفت که تعابير حدیث قرب نوافل معنای حقيقی ندارند و تمسک به آن برای
اثبات بشری بودن الفاظ قرآن کریم نارساست.
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همام؛ المصنف؛ به کوشش حبيب الرحمن االعظمی ،چ ،2بيروت :المکتب
االسالمی 1403 ،ق.
.37طبرانی ،سليمان بن احمد؛ المعجم الکبیر؛ به کوشش حمدی عبدالمجيد السلفی ،چ ،2بيروت :دارإحياء التراث
العربی 1405 ،ق.
.38طبرسی ،فضل بن حسن؛ اعالم الوری باعالم الهدی؛ چ ،3تهران :اسالمية 1390 ،ق.

.39ـــــــــــــــــــــــــ؛ مجمعالبیان فی تفسیر القرآن؛ به کوشش فضلالله یزدی و هاشم رسولی ،چ ،3تهران:
ناصرخسرو 1372 ،ش.
.40طبری ،محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ بيروت :دارالمعرفة 1412 ،ق.

.41طریحی ،فخرالدین بن محمد؛ مجمع البحرین؛ به کوشش احمد حسينی اشکوری ،چ ،3تهران :مرتضوی،
 1375ش.
.42طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ به کوشش احمد حبيب عاملی ،بيروت :داراحياء التراث
العربی ،بیتا.
.43عزیز ،فهيم؛ علم التفسیر؛ قاهره :دار الثقافة ،بیتا.

.44غزالی ،محمد؛ احیاء علوم الدین؛ بيروت :دارالکتاب العربی ،بیتا.

.45فخر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر؛ چ ،3بيروت :داراحياء التراث العربی 1420 ،ق.

.46فقهی زاده ،عبدالهادی؛ «تأملی در هم پیوندی آیات در سورة قیامت»؛ مقاالت و بررسيها ،دفتر 1377 ،63
ش.
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.47ـــــــــــــــــــــــ؛ آذرخشی ،مصطفی؛ «تعارض آیات و روایات با گمانه خلق الفاظ قرآن از سوی
پیامبراکرم (ص)»؛ مطالعات اسالمی ،ش 1388 ،3ش.
.48قونوی ،ابی المعالی؛ الفکوک فی اسرار مستندات حکم الفصوص؛ تهران :انتشارات مولی 1413 ،ق.
.49مجلسی ،محمدباقر؛ مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ به کوشش رسولی محالتی ،چ ،2تهران:
دارالکتب 1404 ،ق.
.50مسعودی ،عبدالهادی؛ روش فهم حدیث؛ تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت) 1387 ،ش.
.51مسلم نيشابوری ،بن حجاج؛ صحیح مسلم؛ بيروت :دارالفکر ،بیتا.

.52معارف ،مجيد .آذرخشی ،مصطفی؛ «جایگاه حدیث «قرب نوافل» در منابع فریقین و بررسی تطبیقی رویکرد
عرفا و محدثان نسبت به آن»؛ پژوهشنامه قرآن و حدیث ،ش 1389 ،7ش.
.53مفيد ،محمد بن محمد؛ اإلختصاص؛ به کوشش علیاکبر غفاری و محمود محرمی  ،قم :الموتمر اللفية الشيخ

المفيد 1413 ،ق.
.54المهدی ،صالح بن علی؛ النجم الثاقب؛ شرح کافیة ابن الحاجب؛ صنعا :مؤسسة اإلمام زید بن علی الثقافية،
بیتا.
.55نوری ،حسين بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ قم :مؤسسة آل البيت عليهم السالم،
 1408ق.

