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چکیده
کسب اطالعات کمی و کیفی از احادیث کمک شـایانی بـه فهـم مبـانی حـدیثی دانشـمندان
اسالمی میکند .مسلکهای مختلل اسالمی اهتمام ویژه ای به احادیث معصومین نشان داده اند .از
جمله اهل عرفان نیز به این مهم پرداخته اند و در آثار خود با اشاره به احادیث معصومین (ع) اصول
خود را بر این پایه بنا نهاده اند .ایشان در پرداختن به حدیث ،مبانی خاص خود را دارند .اخـتالف
مبنای ایشان با علمای حدیث موجب گردیده گاهی اهل عرفان به جعل و تحریل احادیث منسو
شوند .به نظر میرسد تجزیه و تحلیل فراوانی احادیث مورد اهتمام اهل عرفـان بـا روشهـای دقیـق
علمی راهگشای فهم مبانی و قواعد ایشان در مواجهه با احادیث باشد .این تحقیق به بررسی فراوانی
حدیث «قر نوافل» در  110منبع عرفانی پرداختـه اسـت .تـالش شـده اسـت تـاریخ بکـارگیری و
فراوانی این حدیث با بهره گیری از روشهای علمی و نوین مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گیـرد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد در مقاطع مختلل تاریخی این حدیث مورد توجه اهـل عرفـان بـوده
است .این اطالعات میتواند در بررسی اعتبار سند حدیث قر

نوافل راهگشا باشد.
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طرح مسأله
روایات اسالمی نقشی اساسی در پیشرفت فرهنگ دینی داشته اسـت .از ابتـدای ظهـور
دین اسالم حدیث در نقش بیان کننده آموزه های اسالمی و شرح دهنده مـتن قـرآن کـریم
جایگاه ویژه ای داشته است .احادیث معصومین (ع) همواره مورد توجه دانشمندان اسـالمی
بوده است .تشکیل دانش هایی نظیر علم الحدیث و حدیث شناسی نشان دهنده اهتمام ویـژه
جامعه اسالمی به بحث روایات است .در این میدان گروه های مختلل اسالمی روش خاص
خود را در حدیث شناسی داشتهاند .عارفان مسلمان نیز از این قافله عقب نماندهاند و در ایـن
ساحت تالش های زیادی نمودهاند .ایشان برای رسیدن به بطن اعتقادات و مفـاهیم اسـالمی
از احادیث معصومین (ع) استفاده شایانی نمودهاند .در احادیث موجود برخی از روایـات بـه
احادیث عرفانی شهرت پیدا کرده اند .ایـن احادیـث بـه موضـوعاتی نظیـر تهـذیب نفـس،
معرفت و محبـت خداونـ د متعـال ،سـیر و سـلوک ،عظمـت خداونـد و شـناخت نفـس مـی
پردازند .برای فهم بهتر این روایات نیاز به بررسی فراگیر و جامع آن است .یکـی از ابعـادی
که برای بررسی یک حدیث راهگشاست توجه به فراوانـی یـک حـدیث در متـون اسـالمی
است .با تکیه بر فراوانی و سیرتاریخی استفاده از احادیث میتوان اطالعات کـاربردی بـرای
قراوت درباره حدیث به دست آورد.
یکی از ایرادات منتقدان به عرفان اسالمی ،استفاده از احادیث ضعیل السـند و مسـتند
نبودن مباحث است .مخالفان عرفان در ارزیابی حـدیث ،مـالک را علـم الحـدیث متعـارف
قرار می دهند .اما اهل عرفان در پاسـخ بـه مـواردی نظیـر عـدم نیـاز بـه نقلیـات و تکیـه بـر
شهودی بودن عرفان نموده اند.
سوال کلی این تحقیق آن است که فراوانـی و سـیر تـاریخی اسـتفاده از حـدیث قـر
نوافل در منابع عرفانی چگونه است و چه تعداد از منابع عرفانی به این حدیث اشاره نمـوده-
اند .آیا کثرت ذکر یک حدیث در منابع اسالمی با اعتبـار آن حـدیث رابطـه ای دارد؟ آیـا
عارفان مسلمانی که در علوم حدیثی تخص

داشته اند به این حدیث استناد نموده اند؟

در این زمینه تحقیقاتی چند صورت گرفته ،از جمله:
مقاله ای با عنوان «جایگاه حدیث قر نوافل در منابع فریقین» بوسیله مجید معـارف و
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مصطفی آذرخشی نگاشته شـده کـه در پـژوهش نامـه قـرآن و حـدیث شـماره  7بـه چـاپ
رسیده است  .نویسندگان در این مقاله ،از برداشت برخی از اهل عرفـان کـه ایـن حـدیث را
مرتبط با وحدت وجود دانسته اند انتقاد نمـودهانـد .از نظـر ایشـان مقصـود از حـدیث قـر
نوافل نیل بنده به مرتبه ای است که فقط مشیت و اراده الهی را می خواهد.
مقاله «مراتب قر در عرفان اسـالمی» نوشـته داود حسـن زاده کـه در مجلـه حکمـت
عرفانی شماره  4به چاپ رسیده است نیز به حدیث قـر نوافـل پرداختـه اسـت .ایـن مقالـه
نتیجه می گیرد تجلی حق بودن انسان نشان از نزدیکی میان انسان و خداونـد اسـت .از آنجـا
که دو وجه ارتباطی عام و خاص بین خلق و حق وجود دارد سلوک هر یـک از ایـن دو راه
مایه قر انسان می شود.
مقاله «حدیث قر نوافل ،مفهوم شناسی و کاربرد آن در تفسیر تسـنیم» نوشـته طـاهره
ناجی صدره و دیگران که در مجله رهیافتهایی در علـوم قـرآن و حـدیث بـه چـاپ رسـیده
است .نویسندگان در این مقاله معتقدند تفسیر تسـنیم تـالش نمـوده اسـت بـا اسـتناد بـه ایـن
حدیث مبانی صحیح عرفان اسالمی را با تکیه بر قرآن و حدیث ارائه نماید.
این پژوهش به روش تحلیلی به تجزیه و تحلیل دادهها و یافتـههـا پرداختـه اسـت؛ و بـا
استفاده از مطالعه اجمـالی و بکـارگیری نمـودار در  110منبـع مهـم عرفـانی فراوانـی و سـیر
تاریخی این حدیث را بررسی نموده است .در پایان تحلیل کیفـی و کمـی از مطالـب انجـام
شده است.
 -1عرفان
«عرفان» مصدر ماده عَرَفَ ،به معنای «شناختن» است .اسم فاعل آن «عـارف» و مصـدر
دیگرش «معرفت» است « .ماده عَرَفَ و مشتقات آن بـا مـاده عَلِـمَ و مشـتقاتش بسـیار قریـب
المعنیاند» (ابن منظور1414 ،ق.)239 :9 ،
محقق قیصری در تعریل عرفان آورده است« :فحده هو العلم باللته سـبحانه مـن حیـث
اسماءه و صفاته و مظاهره و احوال المبدا و المعاد .و بحقـایق العـالم و بکیفیـة رجوعهـا الـی
حقیقة واحدة هی الذات االحدیة و معرفة طریق السلوک و المجاهـدة لتخلـی

الـنفس عـن

مرایق القیود الجزئیة ،و اتصالها الـی مبـدئها و اتصـافها بنعـت االطـالق و الکلیـة و قـد علـم
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الفائدة ایرا» (قیصری1381 ،ش .)7 ،عرفان اسـالمی بـه دو قسـمت عرفـان عملـی و عرفـان
نظری تفکیک میشود .محقق قیصری در تعریل فـوق ایـن دو قسـمت را گنجانـده اسـت.
عرفان نظری به بیان نظری انسان شناسی و هستی شناسی میپردازد و میکوشد آننه عـارف
در سیر و سلوک عملی خود بدان دست یافته به زبان برهان و استدالل بیان کند.
«در عرفان نظری دو مسلله اساسی وجود دارد اول توحید دوم موحد .در عرفان عملـی
مسیری که سالک آن را طی میکند تا به مقام والیت و توحیـد برسـد تبیـین مـیگـردد .در
عرفان نظری با برهان اثبات میشود که یک وجود شخصی الیتناهی بیکران ،تمـام هسـتی و
همه واقع و خارج را پر کرده است ،به نحوی که دیگر جایی برای وجود دوم نیست .به بیان
دیگر ،یک وجود بسیط و نامتناهی همه متن واقع را در همه سطوح و مراتـب فـرا گرفتـه ،و
این وجود بسیط صرف و مطلق وجود ،همان حق تعالی و خداوند متعال است .و ماسـوای او
هر چه هستند ،همه جلوه ها و تجلیات و شلون اویند» (امینی نژاد1390 ،ش.)137 ،
«توحید استداللی و اثبات وحدت شخصی وجود که نقطه ثقل عرفان نظری مـیباشـد
محصول سلوک عارفان است .جایگاه سلوک عرفانی در علم طریقت و عرفان عملـی مـی-
با شد .و عرفان عملی علمی است که بـا تعبیـر ،توصـیل و تبیـین تجربـه سـالکانه بـه ترسـیم
راهکارهــای ســیر در صــراش مســتقیم و طــی مقامــات و منــازل را بــر عهــده دارد» (فرــلی،
1384ش.)61 ،
نتیجه این که می توان عرفان اسالمی را علم به مبانی ذیل دانست:
-1خداوند متعال از حیث اسماء  -2مسلله مبدا و معاد  -3حقایق عالم  -4روش سـیر و
سلوک و رها ساختن نفس از قیود جزئی و پیوستن به مبدا خویش و اتصاف به صفات الهی
و به طور خالصه موحد شدن.
 -2احادیث مورد اهتمام مسلمان
در منابع اسالمی روایاتی وجود دارد که به احادیث عرفانی شهرت یافتـه انـد .عارفـان
مسلمان نسبت به این احادیث توجـه و اهتمـام ویـژه ای داشـتهانـد؛ و در آثـار خـود بـه ایـن
روایات استناد نمودهاند .این احادیث به موضوعاتی مانند شهود قلبی خداوند متعال ،کشـل
برای اولیای الهی ،آثار اخالص و تهذیب نفس ،بی اعتنایی به اشیاء مادی ،عظمـت خداونـد
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متعال ،معرفت نفس و سیر و سلوک مربوش هستند .این احادیـث عمـدتا منسـو بـه پیـامبر
(ص) و گاهی منسو به امام علی (ع) و سایر اهلبیت (ع) هستند .ایـن تحقیـق بـه یکـی از
مهمترین احادیث مورد استناد عارفان مسلمان پرداخته است.
 -3حدیث قرب نوافل
«َُ ِد ِة َُآ يَصح بَاي ُآ يَاا يد ب َآ ُحا َد ب َآ يخ ذ َ ٍد ُآ َإسا َُيل ب َآ ََُرَّ ي ُآ يَبَا ساعَ ٍ
يد
ي ْ ْ ي ي ْ ْي ي ْ
ْ ْ ي
ي ْ ْ ي ْ ي ِ ْ
ي
َ
َ
َ
ُ يُا ياا َ
ب يُ ْآ يَب َ يجعْفي ٍر ع قيا يَ :ذ ِياا َ ْسا َری بَا ذاِب َ ص قيا يَ يا ير ِّ
َّذْق ِيا ط يُ ْآ يَبي ب ْ َآ تيغْل ي
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ ي ي
ي
ارع شي ا ٍُ َإذيا
َّذ ْا ْلُآ ُا ْ يدک .قي يَ ي ُ يح ِاد يُ ْآ َ يه ي ذ يوذي فيق ْيد بي ير يزن ب ذ ْا يح يربياة يو َنيا َ ْس ي
َ
َ
ٍ ي َ
ن َ ي َ َ
َ َ
ي
رارُ
ْ
يكرُ َّذ يْا ْ ي يو َ ي
ص يرة َ ْوذي ئ يو يُ تي ير ِْ ْْ يُ ْآ شي ُ َني في ُله رت ي ير هْْی يُ ْآ يوفي ة َّذ ْا ْلُآ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يصلحه إ ِال َّذ ْغاي يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَلياک يو
يُ يْ يُتيه يو إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
يآ يُ ْآ يال ْ
َ َ
ََ
َ َ َ َ
َ
يآ ُ ْآ يال َ َ
يارُ
ْ
إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي ي
يصلحه إ ِال َّذْفيق ْر يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَليک يو يُا يت يق ِ
َإذي ُب ِد َُآ َُب َْی ب َ ي ٍُ يَاب َإذي َُا َّف ْتر ْضت ُل َييه و َإنِه ذييتقيرُ َإذيا ب َ ذا ِ فَل َ
ياة ياتِا َ َابِاه
ي ِ
ي ي
يْ ْ ي
ي ِ
ِ يي
صر ب َ َه و ذَْ نيه َّذ َِنی ياْطَ ب َ َ
ف َيإذيَّ يَاببته راْت َإذَّ ساعه َّذ َِنی يْاع ب َ َه و بصرُ َّذ َِنی يب َ
يادُ
اه يو ي
ي ْي
ْ
ْ يْ
ي ي
ْ ي
ي ي ي ي
َ
َ
َّذ ِت َ يبْطَش ب َ يَ َإ ْ يْ يُ ن يَ يجبْته يو َإ ْ يس يئذيا يَ ُْطي يتاه» (کلینـی1407 ،ق .)352 :2 ،یعنـی عـده
ای از اصحا از احمد ابن محمد ابن خالد از اسماعیل ابن مهران از ابی سعید قماش از ابـان
ابن تغلب از امام باقر(ع) نقل نموده انـد هنگـامی کـه پیـامبر(ص) بـه معـراج رفـت ،گفـت:
پروردگارا حال مؤمن نزد تو چگونه است؟ خداونـد فرمـود :ای محمـد ،هرکـه بـه یکـی از
دوستانم اهانت کند ،آشکارا به جنگ من آمده اسـت و مـن بـه یـاری دوسـتانم از هـر چیـز
شتابانترم .من در هیچ کاری بهاندازهی که درباره وفات مـؤمن تردیـد دارم ،تردیـد نـدارم؛
زیرا او از مرگ بدش میآید و من از ناراحتی او بدم میآید؛ و بهراسـتی برخـی از بنـدگان
مؤمن هستند که جز توانگری ،آنان را اصالح نکند (و حالشان را نیکو نسازد) و اگر آنهـا را
به حال دیگری را درآورم ،نابود و هالک میشوند؛ و برخی از بندگان مؤمن هستند که جز
نداری و فقر ،آنان را اصالح نکند و اگر آنها را به حال دیگری برگـردانم ،هرآینـه هـالک
میشوند؛ و هیچیک از بندگانم به من تقر نجوید با عملی که نزد من محبو تـر باشـد از
آننه بر او واجب کردهام؛ و بهدرستی که بهوسیله نافله به من تقر مـیجویـد تـا آنجـا کـه
من دوستش میدارم و چون دوستش دارم ،آنگاه گوش او مـیشـوم کـه بـا آن مـیشـنود و
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چشمش میشوم که با آن میبیند و زبانش میگردم کـه بـا آن سـخن مـیگویـد و دسـتش
میشوم که به آن میگیرد .اگر بخوانَدَم ،اجابتش میکنم و اگر خواهشی از من کنـد ،بـه او
میدهم.
 -1-3حدیث قرب نوافل در منابع حدیثی
حدیث قر نوافل در منابع قدیمی حدیثی شیعی و اهل تسنن وجود دارد .البته گـاهی
با اختالف جزئی آمده است .مآخذ این حدیث به ترتیب قدمت به این شرح است:
 -1در کتا «المصنل» نوشـته عبـدالرزاق صـنعانی ایـن حـدیث بـه عنـوان حـدیث
عاارُآ َّذحْاآ قا َ يقا َ هَََّّلل :يُا
مرسل از حسن بصری به این شکل آمده استَ« :خبرن ُ َ
َ
تيقير ي َ
َ
يارُ َإذيا ب َ ذا ِ َّفَال ياتِا َ َابِاه
ُ إذي يُبْدی باث َل ُ َّف ْت ي ير ْضت يُلييه يوُا ييا ََّ يُبادی يتيق ِ
ِ
َ
َ
يدياه َّذ ِتيايآ يابْطش بََاا يو َرجلياه
ْااع بَاا يو ي
فيئر يُيايه َّذلتيآ يبْصر بََا يوَّذنيه َّذلتيآ يي ي
َّذلتيآ ييا بََا فإذَّ يْ يُ ن َ يَ يجبْته يو َإذَّ يس يئذيا َ يَ ُْطي يته و إ َّساتغفرن فار ذياه» (صـنعانی،
بی تا.)192 :11 ،
 -2دومین کتابی که حدیث قر نوافل را ذکـر کـرده اسـت کتـا «المـومن» نوشـته
حسین ابن سعید اهوازی در نیمه اول قرن سوم است .در این کتا  ،حدیث قـر نوافـل بـه
شکل مرسل از صادِقَین(ع) ذکر شده است .با این تفاوت که حدیث امـام بـاقر (ع) حـدیثی
قدسی بوده اما حدیث منقول از امام صادق (ع) طیه نقلی دربارة نزول جبریل بر پیـامبر(ص)
آمده است .دو حدیث کتا المؤمن به این شکل است:
«ُآ َب جعفر ع ق َ ق َ هَََّّلل ُ و جل ُآ َها ذا وذيا فقاد َرصاد ذاحا ربت و ُا
تقرُ إذ ُبد باثل ُ َّفترضت ُليه و إنه ذيتقرُ إذ ب ذا فلة ات َاباه فاإذَّ َاببتاه راات
ساعه َّذنی يْاع به و بصرُ َّذنی يبصر به و يدُ َّذت يبطش بَ و رجله َّذتا يا ا بَا إ
ُْ ن َجبته و إ سئذا َُطيته و ُ ترْْ ف ش ُ َن ف ُله رتارْْی فا ُا
يكرُ َّذا

َّذاالُآ

و َن َررُ ُْ ُته» (اهوازی1404 ،ق.)32 ،

«ُآ َب ُبد هَََّّلل ع ق َ ن َ جبرئيل ُل َّذاب ص فق َ ي ُحااد إ رباک يقا َ ُاآ
َه ُبدی َّذالُآ فقد َّستقبلا ب ذاح ربة و ُ تقرُ إذ ُبدی َّذالُآ باثل ََُّْ َّذفرَّئض
و إنه ذيتافل ذ ات َابه فإذَّ َاببته رات ساعه َّذنی يْاع به و بصرُ َّذنی يبصر به و يادُ
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َّذت يبطش بَ و رجله َّذت يا
پف

ب ُبدی َّذالُآ يكرُ َّذا

بَ و ُ ترْْ فا شا ُ َنا ف ُلاه رتارْْی فا ُا
و َن َررُ ُْ ُته و إ ُآ َّذالُايآ ُآ ال يْعه إال َّذفقار

و ذ ا ذته إذ َّذغا ر شرَّ ذه و ُاَم ُآ ال يْعه إال َّذغا و ذ ا ذته إذ َّذفقر ذك شرَّ
ذه و إ ُبدی ذيْئذا قض ُ َّذح جة فئُاعه إي ه ذا ه خير ذه» (همان.)32 ،
 -3سومین ماخذ حدیث قر نوافل کتا «صـحیح» نوشـته بخـاری (م 256ق) اسـت
وی چنین مینویسد« :حدهثنی محمد بن عثمان بن کرامة حدهثنا خالد بن مخلد حدهثنا سلیمان
بن بالل حدهثنی شریک بن عبد اهلل بـن مبـی نمـرعن عطـاءعن مبـی هریـرة قـال :قـال رسـول
اهلل(ص) :بن اهلل قال من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحر  ،و ما تقرت بلی عبدی بشیء محـبه
بلی مما افترضت علیه ،و ما یزال عبدی یتقرت بلی بالنوافـل حتـی محبهـه ،فـإذا محببتـه کنـت
سمعه التذی یسمع به ،و بصره التذی یبصر به ،و یده التی یبطش بها ،و رجله التی یمشی بها ،و
بن سیلنی وعطینته ،وللن استعاذنی وعیذنته ،وما تردهدت عن شیء منا فاعله تـردهدی عـن نفـس
المؤمن یکره الموت ،و منا مکثر مساءته» (بخاری ،بی تا.)190 :7 ،
 -4در کتا «المحاسن» نوشته برقی (م 274ق) حدیث مزبور به این شکل آمده است:
ََّّلل ع قي َ قيا َ رسا َ ه َ
«ُبد َّذراا َآ بآ اا ٍْ ُآ اا َ ب َآ س َدي ٍر ُآ يَب َ ُب َد ه َ
ََّّلل ص قيا يَ هَََّّلل
َ
يْ َ
ي ي ي
ي ْ
يْ ِ ْ ي ْ ي ِ ي ْ يي ْ ي
ُ تيحبب َإذي ُب َدی ب َ ي ٍُ يَاب َإذي َُا َّف ْتر ْضته ُل َييه و َإنِه ذييتحبب َإذيا ب َ ذا ِ فَل َ
ياة ياتِا َ َابِاه
ي ِ
ي ي
ي ي ِ ي
يي ِ
يْ
ِ يي
يدُ َّذ ِت َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يْ ياع بَه يو بي يص يرُ َّذ ِنی يبْصر بَه يو ذ يْ نيه َّذ ِنی ياْط بَه يو ي
فيإذيَّ يَ ْابيبْته راْت يس ْا يعه َّذ ِنی ْ
َ
َ
يا َ ب َ يَ َإذيَّ يْ يُ ن َ يَ يجبْته يو َإذيَّ يس يئذيا َ يَ ُْطي يته يو يُ تي ير ِْ ْْ فَا شي ا ٍُ
يبْطش ب َ يَ يو َر ْجليه َّذ ِت ْ
َ
َ َ
ي َ
َ َ
ي ي
رارُ يُ يْا يُتيه» (برقـی1371 ،ش:1 ،
يكارُ َّذ يْاا ْ ي يو َنيا َ ي
َني في ُله رت ي ير هْْی ف يُ ْ َّذ ْا ْلُآ ي

.)292

 -5ابو یعلی موصلی(م307ق) نیز در مسند خود حدیث قـر نوافـل را بـه ایـن شـکل
آورده است« :حدهثنا العبهاس بن الولید حدهثنا یوسل بن خالد عن عمر بـن اسـحاق انتـه سـمع
عطاء بن یسار یحدهث عن میمونة زوج النبی(ص) انت رسول اهلل(ص) قال قال اهلل عزت وجلت مَنْ
مَذی لِی وَلِیاً فَقَدب استحق محاربتی مَا تَقَره َ بِلَی عَببـدٌ بمثـل مداءِ فرائرـی و بِنهـهُ لَیتَقَـره ُ بِلَـی
بِالنهوافِل حَتهی مُحِبَّهُ فَإِذَا مَحببَببتُهُ کنْتُ رجله التی یمشی بها وَ یدَهُ الهتِی یببطِشُ بِهَا وَ لِسَـانَهُ الهـذِی
ینْطِقُ بِهِ وَ قلبه الذی یعقل به بِنْ سَیَلَنِی مَعبطَیتُهُ وَبِنْ دَعَانِی مَجَببتُهُ وَ مَـا تَـرَدَّدبتُ عـن شَـیءٍ مَنَـا
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فَاعِلُهُ کتَرَدُّدِی عن مَوتِه و ذاک انته یکرَهُه وَ مَنَا مَکرَهُ مَسَاءَتَهُ» (موصلی ،بی تا.)520:12 ،
 -6کلینی(م 329ق) در کتا «الکافی» ،این حدیث را با دو متن ازصادقین(ع) به نقـل
از پیامبر اکرم(ص) ذکر کرده که از این قرار است:
«َُ ِد ِة َُآ يَصح بَاي ُآ يَاا يد ب َآ ُحا َد ب َآ يخ ذ َ ٍد ُآ َإسا َُيل ب َآ ََُرَّ ي ُآ يَبَا ساعَ ٍ
يد
ي ْ ْ ي ي ْ ْي ي ْ
ْ ْ ي
ي ْ ْ ي ْ ي ِ ْ
ي
َ
َ
َ
ُ يُا ياا َ
ب يُ ْآ يَب َ يجعْفيا ٍر ع قيا يَ ذ ِياا َ ْسا َری بَا ذاِب َ ص قيا يَ يا ير ِّ
َّذْق ِيا ط يُ ْآ يَبي ب ْ َآ تيغْل ي
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ ي ي
ي
ارع شي ا ٍُ َإذيا
َّذ ْا ْلُآ ُا ْ يدک قي يَ ي ُ يح ِاد يُ ْآ َ يه ي ذ يوذي فيق ْيد بيا ير يزن ب ذ ْا يح يربياة يو َنيا َ ْس ي
َ
َ
ٍ ي َ
ن َ ي َ َ
َ َ
ي
رارُ
ْ
يكرُ َّذ يْا ْ ي يو َ ي
ص يرة َ ْوذي ئ يو يُ تي ير ِْ ْْ يُ ْآ شي ُ َني في ُله رت ي ير هْْی يُ ْآ يوفي ة َّذ ْا ْلُآ ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يصلحه إ ِال َّذ ْغاي يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَلياک يو
يُ يْ يُتيه يو إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي
يآ يُ ْآ يال ْ
َ َ
ََ
َ َ َ َ
َ
يآ ُ ْآ يال َ َ
يارُ
ْ
إ ِ ُ ْآ ُبي ْی َّذ ْا ْلُا ي ي
يصلحه إ ِال َّذْفيق ْر يو ذي ْ يص يرف ْته إذي يير ذيذک ذ ييَليک يو يُا يتيق ِ
َإذي ُب ِد َُآ َُب َْی ب َ ي ٍُ يَاب َإذي َُا َّف ْتر ْضت ُل َييه و َإنِه ذييتقيرُ َإذيا ب َ ذا ِ فَل َ
ياة ياتِا َ َابِاه
ي ِ
ي ي
يْ ْ ي
ي ِ
ِ يي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يادُ
يْ ياع بَه يو بي يص يرُ َّذ ِنی يبْصر بَه يو ذ يْ نيه َّذ ِنی ياْط بَاه يو ي
فيإذيَّ يَ ْابيبْته راْت إذَّ يس ْا يعه َّذ ِنی ْ
َّذ ِت َ يبْطَش ب َ يَ َإ ْ يْ يُ ن َ يَ يجبْته يو َإ ْ يس يئذيا َ يَ ُْطي يته» (کلینی1407 ،ق.)352 :2 ،
«ُحاد بآ يحي ُآ يَاا يد ب َآ ُحا َد ب َآ َُيْ و يَب ُل َ َّْْليشْ ع َری ُآ ُحا َد ب َآ ُب َ
اد
ي
ي
ي ي
ي ْ ي ِ ْ يْ
ي ِ ْ ْ ي ْ ْ ي ْ ي ِ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّذ يْجب ِ َر يجاَيع يُ َآ َّب ْ َآ ف ِيض ٍَ يُ ْآ يُل َ ب ْ َآ ُق ْبي ية يُ ْآ يا ِا ْ ب ْ َ
اآ بي اي ٍر قيا يَ يسااعْت يَبيا يُبْاد هَََّّلل ع
هَ
َ
َ
َ َ
ه
ُ
يار ي
يق َ قي يَ يرس َ َََّّلل ص قي يَ َََّّلل يُ ِ يو يج ِل يُ ْآ يَ يه ي ذ يوذي فيق ْيد يَ ْر يص يد ذا يحا يربيت يو يُا تيق ِ
ٍ
ب َإذي َُ ِا َّف ْت ي ير ْضت يُل َييه يو َإنِه ذييتيق ِيرُ َإذي ب َ ذا ِ فَل َية ياتِا َ َابِاه ف َياإذيَّ يَ ْابيبْتاه
َإذي يُب ْ ِد ب َ ي ُ يَ يا ِ
راْت ساعه َّذ َِنی يْاع ب َ َه و بصرُ َّذ َِنی يب َ
يدُ َّذ ِت َ يبْطَش ب َ يَا
صر ب َ َه يو ذ َ يْ نيه َّذ َِنی ياْطَ ب َ َه يو ي
ي ْي
ْ
ْ ي
ي ي ي ي
َإ ْ ُْ ن َ يَجبته و َإ ْ س يئذيا َ يَُطي يته و ُا تيارْْ ُاآ شي ا ٍُ يَنيا في َُلاه رتارْ َْی ُاآ ُا َ
ي ي ه
ي ي ي ِْ ي ْ
ْ
ي ْ ي
يي
ي ْ ي ْ
ي
َ َ
ي
ررُ يُ يْ يُتيه» (همان.)352 :2 ،
يكرُ َّذ يْا ْ ي يو َ ي
َّذ ْا ْلُآ ي
 -7طبرانی(م360ق) نیز حدیث قر نوافل را در کتا «المعجم الکبیـر» بـا ذکـر ایـن

سند نقل نموده است« :حدثنا جعفربن محمد الفریابی ثنا هشام بن عمهار ثنا صدقة بن خالد ثنا
عثمان بن ابی العاتکة عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی ممامة عن النبی(ص) قـال اهلل :مَـنْ
مَهَانَ لِی وَلِیاً فَقَدب بَارَزَنِی بِالعداوة ابن آدم لن تدرک ما عندی التا بیداء ما افترضتُ علیک وال
یزال عبدی یتحبهب الیه بالنوافل حَتهی مُحِبَّهُ فَاکون قلبه الذی یعقل به وَ لِسَانَهُ الهذِی ینْطِقُ بِـهِ و
بَصَرَهُ الهذِی یببصِرُ بِهِ فاذا دَعَانِی مَجَببتُهُ وَبِذا سَیَلَنِی مَعبطَیتُهُ و اذا استنصرنی نصرتُه واحبه عبـادة
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عبدی الی النصیحة» (طبرانی ،بی تا.)222 :8 ،
 -8شیخ صدوق(م 386ق) در کتا «التوحید» حـدیث مزبـور را چنـین آورده اسـت:
« يَ ْخبيرن َ يَب َّذ ْح يْ َ
ادُياي ُ يح ِااد بْاآ
يآ عي هَر بْآ ُ يح ِا َد ب ْ َآ ي ن يس ب ْ َآ يايا ي ية َّذْفيقَياه بَابيلخٍ قيا يَ يا ِ
ي
يآ ب َآ َُ جَ ٍر قي َ ا ِدُياي هَ ي ا م باآ يخ ذَادٍ
ٍ
ي ي
ُث ْ يا ي َّذ يَْ ير َوی قي يَ يا ِدُياي يَب ُ يح ِاد َّذ يْح يْآ بْآ َّذ ْح يْ َ ْ ي
ْ
قي َ ا ِدُيا َّذ ْحْآ بآ يحي َّذ ْحايا َ قي َ ا ِدُيا صدقية بآ ُب َد ه َ
ََّّلل يُ ْآ هَ ي ٍم يُ ْآ يَني ٍس يُ َآ َّذاِب َ
ي
ي ي ي ي ي ْ يْ َ
ي ي ي ي ي ْ ْ
َ
ياد با ر يزن َ
َ َ
َ
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يم يخبَير» (صدوق1398 ،ش.)399 ،
يذذک َإنِّ َ يْبِّر ُبي ْی ذعل ْا بَقل ب َ ََ ْم ف َيإنِّ يُل ِ
با مالحظه شواهد فوق و ذکر این حدیث در منابع متعدد می تـوان گفـت کـه حـدیث
قر نوافل از نظر ماخذ ،اعتبار باالیی دارد.
 -2-3حدیث قرب نوافل در منابع تفسیری
-1فیروزآبادی(م 817ق) در تفسیر «بصـائر ذوی التمییـز فـی لطـائل الکتـا العزیـز»
حدیث قر نوافل را در ذیل تفسیر آیه «وَ وَهَببنا لَهُ بِسبـحاقَ وَ یعبقُـو َ نافِلَـة»(انبیـاء )72 /بـه
این شکل آورده است « :قال اللته تعالی ال یزال العبـد یتقـ تر بلـی بالنتوافـل حتتـی محبهـه ،فـإذا
محببته کنت سمعه و بصره» (فیروزآبادی.)109 :5 ،1416 ،
-2حقی برسوی(م 1137ق) در تفسیر روح البیان حدیث قر نوافـل قـدری متفـاوت
آورده است « :و فی الحدیث القدسی ما تقر عبـد الـی بمثـل مداء مـا افترضـت علیـه و انـه
لیتقر الی بعد ذلک بالنوافل حتی محبه و المراد بالنوافـل نوافـل الصـلوات و غیرهـا و منهـا
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سلوک الصوفیة فانه یتقر به السالک الی اللته بیزالة الحجب المانعة عن النظر الی وجـه اللتـه
الکریم» (حقی برسوی1137 ،ق.)141 :9 ،
-3آلوسی(1270ق) در تفسیر «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السـبع المثـانی»
حدیث قر نوافل را با تفاوت هایی به این شکل ذکر نموده است« :إذَّ تقرُ َّذعبد بَ إذا
ربه َابه فإذَّ َابه ر ساعه و بصرُ فإذَّ ر َّذح بصر ُثل هنَّ َّذعبد رنُ و َْرره ببصارُ
ْل بصرُ َّذح فا َْرره إال به ال بافْه و ُ ُم ُلک يتقرُ إذ هَََّّلل تع ذ با فلة بل هم فا
َّذفرَّئض و فرَّئضَم قد َّستغرقت َنف سَم فال نفل ُاادهم فلايس ذَام ُقا م يااتج َ يكا
َّذح بصرهم ات يدرر ُ به فَم ُبيد َّضطرَّر و نحاآ ُبياد َّضاطرَّر ُاآ فرَّئضاا و ُبياد
َّختي ر ُآ ن َّفلا إذ نخر» (آلوسی1415 ،ق.)243 :4 ،
-4آیت اهلل جعفر سبحانی در تفسیر «مفاهیم القرآن» حدیث مزبور را به نقـل از اصـول
تقرُ إذ ُبد ب
کافی به این شکل آورده استَ ُ« :

ُ َاب إذ ُا َّفترضت ُلياه ،وَّنَاه

ذيتقرُ إذ ب ذا فلة ات َابه ،فإذَّ َاببته رات ساعه َّذنی يْاع به ،وبصرُ َّذنی يبصر باه،
َ
وذْ نه َّذنی ياط به ،ويدُ َّذت يبطش بَ » (سبحانی1421 ،ق.)95 :1 ،

-5یعقو جعفری از مفسران معاصر نیز حدیث قر نوافل در ذیـل بحـث «معجـزه و
کرامت و ارهاص» آورده است .ایشان ابتدا بحث کرامت و وقوع آن برای اولیـا و صـالحان
از بندگان خدا را مطرح کرده و می گوید کراماتی که از اولیای خـدا سـر مـیزنـد ،در اثـر
ایمان و تقوا و مـداومت در انجـام فـرائض و نوافـل اسـت کـه بنـده را بـه مقـام قـر الهـی
میرساند و او را محبو خدا میکند و چون انسانی بـه ایـن مقـام رسـید چشـم و گـوش و
دست و پای او کارهای خدایی میکند .سپس حدیث قر نوافل را به این شکل ذکـر مـی
کند« :قال رسول اهلل (ص) انت اهلل قال ... :ما تقر الی عبد بشیء احب الی بما افترضـته علیـه
و انه لیتقر الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الـذی یبصـر
به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها» پیامبر خدا فرمـود :خداونـد مـیفرمایـد :هـیچ
بندهای با چیزی بر من نزدیک نشده که محبو تر از اعمالی باشد که بر او واجب کردهام و
همانا او با مستحبات بر من نزدیک میشود تا آنجا کـه او را دوسـت مـیدارم و چـون او را
دوست داشته باشم گوش او میشوم که با آن میشنود و چشم او میشوم که با آن مـیبینـد
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و زبان او میشوم که با آن سخن میگوید و دست او میشوم که با آن کار انجـام مـیدهـد
(جعفری1376 ،ش.)301 ،3 ،
 -3-3حدیث قرب نوافل در منابع عرفانی
-1ابو حامد محمد غزالی(م 505ق) درکتـا احیـاء علـوم الـدین در توضـیح حـدیث
قر نوافل آورده است که خداوند متعال حجا از دل بنده بردارد تا به دل او را بینـد ،و او
را از نزدیک خود ممکن گرداند ،و ارادت او در مزل آن بود که باطن او از حلول غیر پاک
گرداند و او را از عالیق و عوایق که میان او و موالیش حایل باشد فار و خالی سازد ،تا بـه
حدی که جز بحق و از حق نشنود ،و نبیند جز بحق ،و نگوید جز بحق .چناننـه پیـامبر(ص)
از حق حکایت کرده است که ال یـزال العبـد یتقـ تر بلـی بالنتوافـل حتتـی احبهـه فـإذا محببتـه
فیکون سمعه الذی به یسمع و بصره التذی به یبصر و لسـانه التـذی بـه ینطـق .پـس دوسـتی او
کسی را که دوست دارد مزلی باشد هر گاه به ارادت مزلی ،که موجب تمکین سـلوک ایـن
بنده است در راه قر  ،اضافت کرده شود ،و چون به فعل او ،که برداشتن حجـا اسـت از
دل بنده ،اضافت کرده آید .پس او حادث بود که بـه حـدوث سـببی کـه مقترـی آن باشـد
حادث شود .چنان که گفت سبحانه و تعالی :همیشه بنده به نوافل به من تقر نمایـد تـا وی
را دوست گیرم .پس تقر آن به نفلها سبب صفای باطن او باشد ،و برخاسـتن پـرده از دل
او ،و رسیدن او به درجه قر پروردگار .و آن همـه فعـل خـدای اسـت و لطـل او در حـق
بنده .و معنی دوستی او بنده را این است (غزالی1386 ،ش.)568 :4 ،
-2فریــد الــدین عطــار نیشــابوری(م 627ق) در «تــذکره االولیــاء» در ذکــر ابوالقاســم
نصرآبادی بدون اشاره مستقیم به حدیث قر نوافل آن را در قالب نثر مسجع به ایـن شـکل
آورده است« :حق تعالی غیور است ،و از غیرت اوست که به او راه نیست مگر بدو .و گفت
اشیا که داللت میکنند از او میکنند ،که بر او هیچ دلیل نیست جز او .و گفـت :بـه متابعـت
سنتت معرفت توان یافت و به ادای فرایض قربت حق تعالی و به مواظبت بر نوافل محبـت» .و
گفت :هر که را اد نفس نباشـد ،او بـه اد دل نتوانـد رسـید و هـر کـه را اد دل نبـود،
چگونه به اد روح تواند رسید .و هر که را اد روح نبود چگونه به محل قر حق تعـالی
تواند رسیدن .بل که او را چگونه ممکن بود که بساش حق تعالی جلت و عال را تواند سـپردن.
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مگر کسی که او اد یافته بود به فنون آدا و امین بود در سرتا و عالنیه» (عطار نیشـابوری،
1905م.)316 :2 ،
-3مولوی(م 672ق) در مثنوی معنوی حدیث مزبور را بدین شـکل بـه نظـم در آورده
است:
گفتـــه او را مـــن زبـــان و چشـــم تـــو

مــن حــواس و مــن رضــا و خشــم تــو

رو کــه بــییســمع و بــییبصــر تــویی

سر تـویی چـه جـای صـاحب سـر تـویی

چـــون شـــدی مـــن کـــان هلل از ولـــه

مـــن تـــرا باشـــم کـــه کـــان اللهـــه لـــه

گـــه تـــویی گـــویم تـــرا گـــاهی مـــنم

هــــر چــــه گــــویم آفتــــا روشــــنم
(مولوی1373 ،ش)80 ،

و این بیت:
چـــون بمـــردم از حـــواس بـــو البشـــر

حــق مــرا شــد ســمع و ادراک و بصــر
(همان)128 ،

و نیز آورده است:
چشــم او مــن باشــم و دســت و دلــش

تـــــا رهـــــد از مـــــدبریها مقـــــبلش
(همان)495 ،

 -4سعید الدین فرغانی(م 700ق) در کتا «مشارق الدراری» به این حـدیث پرداختـه
است .وی معتقد است روح بالد به این مقام ،از کلیه قیود موجب انحراف خالص میشود و
آثار وحدت و بساطت روح ،متمیز از احکام نفس و کثرات الزم قوا و آالت تدبیری ظـاهر
می گردد و احکام هر یک از نفس و روح و سـرت متمیـزا از یـک دیگـر مشـهود مـیشـود و
سالک در این مقام به مرتبه قر نوافل میرسد و حق در این موطن ،سمع و بصر عبد اسـت
(فرغانی1379 ،ش.)46 ،
-5قیصری(م 751ق) در شرح فصوص الحکـم آورده اسـت کـه بلـو بـه مقـام قـر
نوافل خود مقامی عظیم است ،و مظهریت تجلیات مسمائی و قر نوافل در بسیاری از اولیـا
همراه با ظهور شیطان نفس نیست .در برخی نیز ،از ناحیه توجه به حق ،در خیال آنان نیز این
توجه مطلقاً بروز ندارد ،و به ندرت ،از ناحیه ظهـور تجلـی مسـماء مخصـوص کـه منشـی آن
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استعداد ذاتی اسـت ،متـ رنم بـه سـبحانی مـا معظـم شـینی و و ارفـع بلطفـک بنتـی مـن البـین
میشوند ،و بسا که بین تلوین و تمکین گرفتار آیند (قیصری1375 ،ش.)16 ،
 -6سید محمد حسین تهرانی نیز در کتا «اهلل شناسی» به این حـدیث پرداختـه اسـت.
از نظر ایشان این حدیث ،روایت بسیار مهمهی است هم از جهت متن و داللـت آن ،و هـم از
جهت سند و طریق روایت آن .ایشان از میرزا جواد آقا ملِکی تبریـزی ،در کتـا «لقـاء اهلل»
نقل میکند :این حدیث قدسی متتفقٌ علیه بین همه اهـل اسـالم اسـت .ایشـان سـپس دربـاره
مصادر این حدیث می گوید :امها از طریق شیعه :الشتیخ الثتقة الجلیل االقدم مبی جعفـر محمـد
بن محمهد ابن خالد البَرقی که مقدهم بر کلینی بوده و در سلسله مشایخ اجازات او قـرار دارد،
در کتا «المحاسن» خود ،از محمد بن مبی عبد اهلل برقی ،از عبد الرتحمن بن حَمهاد ،از حَنتـان
َ
ََّّلل صال ِ هََّّلل ُل َ
يياه يو
َ ي
بن سَدیر ،از مبی عبد اهلل علیه السهالم روایت کرده است که قيا يَ يرسا َ هَ ي
نذ َ َه :قي َ هََّّلل ُ :تيحبب إذي ُب َدی ب َ ي ٍُ يَاب إذي َُا َّف ْتر ْضته ُل َييه .و إنِه ذييتحبب إذي ب َ ذا ِ فَل َ
ياة
ي ِ
ي ي
ي َ ي ي ِ ي
يي ِ
يْ
ِ يي
صر ب َ َه ،و ذَْ نيه َّذ َِنی ياْطاَ
ات َ َابه .فيإذيَّ يَاببته راْت ساعه َّذ َِنی يْاع ب َ َه ،و بصرُ َّذ َِنی يب َ
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 -4-3جمع بندی حدیث قرب نوافل
حدیث قُرْ نَوَافِـل حـدیث قُدسـی اسـت کـه خداونـد متعـال در معـراج خطـا بـه
پیامبر(ص) فرمود .این حدیث از جایگاه مؤمن نزد خداوند متعال و تقر انسان بـه خـدا بـه
وسیله انجام دادن واجبات و مستحبات سخن گفته است .در این حدیث بی حرمتـی بـه ولـی
خدا به منزله جنگ با خدا ذکر شده و خداوند از شتا برای یاری ولی خود سخن بـه میـان
آورده است .طبق بند دیگری از این حدیث بنده مؤمن به وسیله انجام نوافل بـه خـدا تقـر
پیدا میکند و خدا گوش و چشم او میشود.
عارفان مسلمان این حدیث را بهعنوان مستندی برای مباحث عرفانی خود مـورد توجـه
قرار دادهاند .ابن عربی ،الفاظ حدیث قر نوافل را حقیقی تلقی کـرده و آن را شـاهدی بـر
نظریه وحدت وجود دانسته است (ابن عربی ،بی تا .)322 :2 ،از نظر وی منظور از اینکه خدا
چشم و گوش بنده مؤمن میشود ،فنـای انسـان در صـفات حـق اسـت (قیصـری1375 ،ش،
.)35
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در مقابل برخی از فقها و محدثان ،الفاظ این حدیث را کنایه و مجاز میدانند و بر این
باورند که باید الفاظ حدیث را بهگونهای تفسیر کرد که به وحدت وجود ،حلول و فنا منجر
نشود .این گروه وجوه مختلفی برای عبارت مورد بحث حدیث بیان کردهاند .از جمله شـیخ
حر عاملی این وجوه را به عنوان وجوه صحیح معنای آن ،برشمرده است -1 .امداد الهـی بـه
مؤمن برای انجامدادن کارها تنها برای رضای خدا  -2امداد خدا بـه مـؤمن همنـون کمـک
اعرا و جوارحش به او  -3عزیزشدن خدا نزد مـؤمن همنـون اعرـا و جـوارح او  -4تکیـه
مؤمن تنها به خدا  -5نزدیکی خدا به مؤمن (حرعاملی1380 ،ش.)82-81 ،
عالمه مجلسی ضمن توضیح یک نقل از این حدیث بـا تیکیـد بـر ایـنکـه آننـه مایـه
تقر بنده به خدا میشود در درجه اول ،انجام دادن تکالیل است (مجلسـی1403 ،ق:72 ،
 .)155در توضیح دیگری برای همین حدیث ضمن نفی برداشتهای دیگر چهار وجـه بیـان
میکند ،از جمله اینکه بنده از فـرش تَخَلُـق بـه اخـالق الهـی ،جـز بـه آنچـه خـدا دوسـت
میدارد نمینگرد ،یا اینکـه خـدا در نظـر بنـده ،محبـو تـر از قـوای شـنوایی و بینـاییاش
میگردد ،یا اینکه خدا نور چشم و نیروی دست و پا و زبان بنده میشود ،و از همه مهـمتـر
اینکه عبد بر اثر شکستن هوی و هوس خویش و ترجیح خواستهای الهی بر خواستهای
شخصیاش ،چنان میشود که سراسر وجود او تحت تصرف الهی درمـیآیـد و خـدا تـدبیر
نفس و بدن و قلب و عقل و جوارح او را به دست میگیرد (همان.)313 :84 ،
 -4تحلیل کمی سیر تاریخی حدیث «قرب نوافل»
 -1-4آثار قرن سوم تا پنجم هجری
در آثار عرفانی قرن سوم تا پنجم هجری قمری در کتب «جـواهر التصـوف»« ،رسـائل
الجنید»« ،ختم االولیاء» و «کیفیه السلوک»« ،اللمع»« ،قوت القلو »« ،مجموعه آثـار سـلمی»،
«حلیه االولیاء»« ،شرح التعرف»« ،شرح مسماء اهلل»« ،کشـل المحجـو » ایـن حـدیث ذکـر
شده است .تنها اثـری کـه در ایـن دوره بـه حـدیث مزبـور نپرداختـه اسـت کتـا «طبقـات
الصوفیة» است.
در بین  12اثر عرفانی قرن  3تا  ،5در  11اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  19بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  1/7بار این حدیث ذکر شده است.
بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  3مورد در «جواهر التصوف» و «مجوعـه آثـار
سلمی» است.
در  1اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  5اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفـانی کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت «جـواهر
التصوف» یحیی بن معاذ (م  258ق) است .آخرین اثـر نیـز «کشـل المحجـو » هجـویری
است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده این حدیث در قرن  3تـا 5
از نظر تعداد تکرار در رتبه دوم قرار دارد.

 -2-4آثار قرن ششم هجری
در آثار عرفانی قرن ششم هجری قمری ،کتب «احیاء علـوم الـدین»« ،زبـده الحقـائق»،
«کشــل االســرار»« ،روح االرواح»« ،سراالســرار»« ،الفــتح الربــانی» و «اســرار التوحیــد» ایــن
حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  11اثر عرفانی قرن  ،6در  7اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  9بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/8بار این حدیث را ذکر کرده است.
بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  2مورد در «احیاء علوم الدین» و «سراالسـرار»
است.
در  4اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  5اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«احیاء علوم الدین» غزالی (م 505ق) است .آخـرین اثـر نیـز «اسـرار التوحیـد» ابـن منـور (م
600ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  6از
نظر تعداد تکرار در رتبه ششم قرار دارد.

 -3-4آثار قرن هفتم هجری
در آثار عرفانی قرن هفتم هجری قمری ،کتب تفسیر عـرائس البیـان ،مشـر اورواح،
تذکرة اوولیـاء ،فصـوص الحکـم ،الفتوحـات المکیـة ،کتـا الحجـب ،منـارات السـائرین،
مشارق الدرارى ،منتهى المدارک این حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  30اثر عرفانی قرن  ،7فقط در  9اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  25بار به این حدیث پرداختهاند.

تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان 275 /

به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/8بار این حدیث را ذکر کرده است.
بیشترین تعداد ذکـر حـدیث در ایـن دوره  9مـورد در «فتوحـات مکیـه» ابـن عربـی(م
638ق) است.
در  21اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«تفسیر عرائس البیان» روزبهان بقلـی(م 606ق) اسـت .آخـرین اثـر نیـز «منتهـی المـدارک»
فرغانی(م 700ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  7از
نظر تعداد تکرار در رتبه اول قرار دارد.

 -4-4آثار قرن هشتم هجری
در آثار عرفانی قرن هشتم هجری قمری ،کتـب حبـه المحبـه ،انتهـا نامـه ،حـق الیقـین،
اصطالحات صـوفیه ،رسـائل کاشـانی ،مصـنفات سـمنانى ،شـرح فصـوص الحکـم ،مـدارج
السالکین ،آثار میر سید على ،مقدمات ن

النصوص ،جامع اوسرار ،ایـن حـدیث را ذکـر

نمودهاند.
در بین  21اثر عرفانی قرن  ،8در  11اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  17بار به این حدیث پرداختهاند.
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به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/8بار این حدیث را ذکر کرده است.
بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  4مورد در تفسیر «مدارج السـالکین» ابـن قـیم
جوزی (م 751ق) است.
در  10اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  8اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«حبه المحبه» سکندری (م 709ق) است .آخرین اثر نیز «جامع االسرار» سـیدحیدر آملـی (م
794ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  8از
نظر تعداد تکرار در رتبه دوم قرار دارد.

 -5-4آثار قرن نهم هجری
در آثار عرفانی قرن نهم هجری قمری ،کتب انسان الکامـل ،الکهـل و الـرقیم ،ضـوء
اللمعات ،ینبوع االسرار ،نقد النصوص این حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  11اثر عرفانی قرن  ،9در  5اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  6بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در این دوره هر اثر  0/5بار این حدیث را ذکر کرده است.
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بیشترین تعداد ذکر حدیث در ایـن دوره  2مـورد در «الکهـل و الـرقیم» عبـد الکـریم
الجیلى (م 832ق) است.
در  5اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«انسان الکامل» عبد الکریم الجیلى (م 832ق) است .آخرین اثر نیز «نقـد النصـوص» جـامی
(م 898ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده ایـن حـدیث در قـرن  9از
نظر تعداد تکرار در رتبه آخر قرار دارد.

 -6-4آثار قرن دهم تا سیزدهم هجری
در آثار عرفانی قرن دهم تـا سـیزدهم هجـری قمـری ،کتـب مکاتیـب عبـد اهلل قطـب،
الحقائق ،محجة البیراء ،مجموعه رسائل فیض ،تفسیر روح البیان و شـرح مثنـوى سـبزواری
این حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  12اثر عرفانی این مقطع ،در  6اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  12بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در این دوره هر اثر  1بار این حدیث را ذکر کرده است.
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بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  5مورد در تفسیر «روح البیان» حقی بروسـوی
(م 1138ق) است.
در  6اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«مکاتیب» عبداله قطب (م 909ق) است .آخرین اثر نیز «شـرح مثنـوی» حکـیم سـبزواری (م
1289ق) است.
در بین  7مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده این حدیث در قـرن  10تـا
 13از نظر تعداد تکرار در رتبه ششم قرار دارد.

 -7-4آثار قرن چهاردهم تا پانزدهم هجری
در آثار عرفانی قرن چهاردهم تا پانزدهم هجری قمری ،کتـب رسـاله لقـاء اهلل ،مخـزن
العرفان ،سر نى ،اهلل شناسى ،امام شناسى ،معاد شناسى ،ممد الهمم و هزار و یـک کلمـه ایـن
حدیث را ذکر نمودهاند.
در بین  13اثر عرفانی این مقطع ،در  8اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع ،اهل عرفان در این دوره  16بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در این دوره هر اثر  1/2بار این حدیث را ذکر کرده است.
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بیشترین تعداد ذکر حدیث در این دوره  4مورد در «اهلل شناسی» تهرانـی (م 1416ق) و
«هزار و یک کلمه» حسن زاده آملی است.
در  5اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  4اثر نیز تنها یک بار آمده است.
بر اساس قدمت زمانی اولین اثر عرفانی این مقطع کـه بـه ایـن حـدیث پرداختـه اسـت
«رساله لقاء اهلل» ملکی تبریزی (م 1343ق) است .آخرین اثر نیز «هزار و یـک کلمـه» حسـن
زاده آملی است.
در بین  11مقطع تاریخی که حدیث قر نوافل بررسی شده این حدیث در قرن  14تا
 15از نظر تعداد تکرار در رتبه چهارم قرار دارد.

 -5جمع بندی تحلیل کمی حدیث
به لحاظ سیر تاریخی استفاده از حدیث «قر نوافل» در نمونـه بررسـی شـده بیشـترین
فراوانی حدیث در قرن هفتم هجری قمری با  25حدیث و کمترین فراوانـی در قـرن دهـم و
سیزدهم هجری قمری با یک حدیث است.
در بین  110اثر عرفانی در  57اثر به این حدیث اشاره شده است.
در مجموع در آثار بررسی شده  104بار به این حدیث پرداختهاند.
به طور متوسط در هر اثر  0/95بار این حدیث ذکر شده است.
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بیشترین تعداد ذکر حدیث  9مورد است که در کتا «فتوحـات مکیـه» نوشـته محیـی
الدین ابن عربـی (م 638ق) آمـده اسـت .پـس از آن کتـب «منتهـی المـدارک» فرغـانی (م
700ق) و « تفسیر روح البیان» حقی بروسوی با  5تکرار قرار دارند.
در  53اثر به این حدیث اشاره ای نشده است .در  34اثر نیز تنها یک بار آمده است.

تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان 281 /

نتیجه گیری
با پردازش دقیق احادیث توجه به فراوانی و سیر تاریخی آن در منابع اسالمی می تـوان
به اطالعات مفیدی دست یافت و مقدمات ورود به سایر مباحث حدیثی را فراهم نمود .ایـن
مقاله از این روش برای فهم بهتر حدیث «قر نوافـل» اسـتفاده نمـوده اسـت .نتـایج تحقیـق
حاکی از آن است که این حدیث در مقاطع مختلل تاریخی مورد استفاده عارفـان مسـلمان
قرار گرفته است .بررسی منابع حدیثی نیز حاکی از آن بود که این حدیث در منابع اسـالمی
دارای اعتبار و سابقه بوده و بسیاری از علمای مسلمان بدان پرداختهاند.
نتایج تحقیق نشان میدهد عالمان و محدثان نظیـر شـیخ کلینـی و شـیخ صـدوق و نیـز
برخی عارفان مسلمان نظیر سیدحیدر آملی و مالهادی سبزواری که خـود در علـوم حـدیثی
نیز صاحب نظر هستند به این حدیث استناد نمودهاند .این مطلـب بـه اعتبـار حـدیث کمـک
شایانی میکند.
بر اساس تحلیل کمی حدیث قر نوافل نتایج زیر به دست آمد:
به لحاظ سیر تاریخی استفاده از حدیث «قر نوافل» در نمونـه بررسـی شـده بیشـترین
فراوانی حدیث در قرن هفتم هجری قمری با  25تکرار و کمترین فراوانی در قـرن  10و 13
هجری قمری با یک بار ذکر حدیث است.
در بین  110اثر عرفانی در  57اثر به این حدیث اشاره شده است .در مجمـوع  104بـار
این حدیث ذکر شده است .یعنی به طور متوسط در هر اثر  0/95بـار آمـده اسـت .بیشـترین
تعداد ذکر حدیث در کتا «فتوحات مکیه» آمده است .در  53اثر به این حدیث اشـاره ای
نشده است .در  34اثر نیز تنها یک بار آمده است.
با توجه به فراوانی کمهـی ایـن حـدیث در طـول تـاریخ و ذکـر ایـن نکتـه کـه عارفـان
مسلمان به سند حدیث بیاهمیت نبودهاند میتوان رابطه مستقیمی بـین معتبـر بـودن حـدیث
قر نوافل با کثرت استفاده از آن در منابع عرفانی در نظر گرفت.
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فهرست منابع
الف) کتاب

 .1قرن رريم

َّ .2بآ َب جاَ رُ ،حاد بآ زيآ َّذديآ ب1405ق)َّ ُ ،ذ َّذلن ذ َّذع ي ياة فا َّْلا ْياا
َّذدياية ،قمَّْ ،ر سيد َّذ َدَُّ ذلا ر.
َّ .3بآ ُرب ُ ،حي َّذديآ ب1422ق) ،تفْير َّبآ ُرب  ،بيرو َّْ ،ر َّاي ُ َّذترَّث َّذعرب .

 --------------- .4بب ت )َّ ،ذفت ا

َّذاكية ،بيرو َّْ ،ر َّذص ْر.

َّ .5بآ ُاظ رُ ،حاد بآ ُكرم ب1414ق) ،ذْ َّذعرُ ،بيرو َّْ ،ر ص ْر.
َّ .6سفرَّيا  ،ن ر َّذديآ ُبد َّذرااآ ب1358ش) ،ر شف َّْلسرَّر ،تَرَّ  ُ ،سْاه ُط ذعا
َّسالُ .

 .7نذ س ُ ،حا ْ بآ ُبد هَََّّلل ب1415ق) ،روح َّذاعا ن فا تفْاير َّذقارن َّذعظايم و َّذْابع
َّذاث ن  ،بيرو َّْ ،ر َّذكتب َّذعلاية.

ََّّلل
 .8نُل  ،سيدايدر ب1422ق) ،تفْير َّذاحيِ َّْلُظم و َّذبحر َّذَضم ف تئويل رتا ُ ه َ
َّذع ي َّذاحكم ،قم ،ن ر ُل ن ر.
َُّ .9ياا ناژَُّْ ،لا ب1390ش)ُ ،با ن و فلْاافه ُرفا نظااری ،قاام ُ ،سْااه نُ زشا و
پژوه

َُّ م خايا برُ).

َّ .10ه َّزی ،اْيآ بآ سعيد ب1404ق)َّ ،ذالُآ ،قمَّ ،نت رَّ ُدرسه َُّ م َُدی بُج).
 .11بَ ریُ ،حاد بآ َّسا ُيل بب ت )َّ ،ذج ُع َّذصحي  ،بيرو َّْ ،رَّذفكر.
ََّّلل شا س َ ُ ،دَّ ،نت رَّ ُالُه عب عب ي .
 .12تَرَّن  ،سيد ُحاد اْيآ ب1426ق) ،ه َ
 .13جعفرى ،يعق ُ ب1376ش) ،تفْير ر ُر ،قم ُ ،سْه َّنت رَّ هجر .

 .14ا فظ برس  ،رجب بآ ُحاد ب1422ق) ُ ،رق َن َّر َّذيقيآ فا َسارَّر َُيار َّذاالُايآ
ُليه َّذْالم ،بيرو َُّ ،لا .
 .15ار ُ ُل ُ ،حاد بآ اْآ ب1380ش)َّ ،ذج َّهر َّذْاية فا َّْلا ْياا َّذقدساية برليا
اديا قدس ) ،تَرَّ َّ ،نت رَّ ْهق .
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 .16اق برس ىَّ ،سا ُيل بآ ُصطف ب1137ق) ،تفْير روح َّذبي  ،بيرو َّْ ،ر َّذفكر.
 .17سبح ن تبري ی ،جعفر ب1421ق)ُ ،ف هيم َّذقرن  ،قامُ ،لسْاة َُّا م صا ْقبع) ،چا پ
چَ رم.
 .18ساااع ن َّ ،ااااد ب1384ش) ،روح َّْلروَّح ف ا شاارح َسااا ُ َّذالااك َّذفت ا ح ،تَ ارَّ ،
َّنت رَّ ُلا و فرهاگ .

 .19ساا ن ُ ،الُ َّذدوذه ب1383ش)ُ ،صااف

ف رسا ساا ن  ،تَارَّ َّ ،نت ا رَّ ُلاا و

فرهاگ .
 .20شَيد ُ ن  ،زيآ َّذديآ بآ ُل ب1377ش) ،شرح ُصاب ح َّذ اريعة ،ترجااه ُباد َّذارزَّق
گيالن  ،تَرَّ  ،پي م ا .
 .21شيخ بَ ي ُ ،حاد بآ اْيآ ب1384ش)ُ ،اَ ج َّذاج ح ف ترجاة ُفت ح َّذفالح ،تَرَّ ،
اكات.
 .22صدوقُ ،حاد بآ ُل َّبآ ب ب يه ب1398ق)َّ ،ذت ايد ،قم ،ن ر َّسالُ .
 .23صاع ن ُ ،بد َّذرزَّق بب ت )َّ ،ذاصاَف ،بيرو َّ ،ذاجلس َّذعلا .
 .24عبرَّن  ،سليا بآ َّااد بب ت )َّ ،ذاعجم َّذكبير ،بيرو َّْ ،ر إاي ُ َّذترَّث َّذعرب .
 .25عبری نُل ُ ،ا ْ َّذديآ َّب جعفر ب1376ش) ،ر ُل بَ ي  ،قمُ ،لسْه عبع و ن ر.
ُ .26ط ر ني ب ری ،فريد َّذديآ ب1905م) ،تنررُ َّْلوذي ُ ،ذيد ُ ،طبعه ذيد .
َّ .27ذ َّ ،ب ا ُد ُحاد ب1386ش)َّ ،اي ُ ُل م َّذديآ ،تَرَّ  ،ن ر ُلا و فرهاگ .
 .28فر ن  ،سعيد َّذديآ ب1379ش) ُ ،ا رق َّذادرَّری شارح ت ئياه َّباآ فا رِ ،قامُ ،ررا
َّنت رَّ ْفتر تبليغ

َّسالُ .

 .29فروزَّنفر ،بديع َّذ ُ ب1361ش)َّ ،ا ْيا ُعا ی ،تَرَّ َُّ ،يرربير.
 .30فضل ُ ،ل ب1384ش)« ،س خت ر ُرف َّسالُ »ُ ،ع رف ُقل  ،پيش شا رُ.1
 .31فيروزنب ْیُ ،حاد بآ يعق ُ ب1416ق) ،بص ئر ذوی َّذتايي ف ذط ئف َّذكت ُ َّذع يا ،
ق هرُ ،وزَّرة َّالوق ف َّذاجلس َّالُل ذل ن

 .32فيض ر ش ن ُ ،الُحْآ ب1342ش) ،رلا
فرَّه ن .

َّالسالُية.
ُكا نه ،تحقي  ُ ،ي هَََّّلل ُط رْی ،تَارَّ ،
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 .33قيصریَّْ ،وْ ب1375ش) ،شارح فصا ص َّذحكام ،تَارَّ  ،شاررت َّنت ا رَّ ُلاا و
فرهاگ .
 -------- .34ب1381ش) ،رس ئل قيصری ،تَرَّ  ُ ،سْه پژوه

اكات و فلْفه َّيرَّ .

 .35رليا ُ ،حاد بآ يعق ُ ب1407ق)َّ ،ذك ف  ،تَرَّ َّ ،سالُيه.

 .36گا ب ْیُ ،حاد بآ ايدر سلط ُل ش ُ ب1408ق) ،بيا َّذْاع ْة فا ُق ُا

َّذعبا ْة،

بيرو َُّ ،لا .
ُ .37جلْ ُ ،حادب قر بآ ُحاادتق ب1403ق) ،بحا ر َّْلنا َّر ،بيارو َّْ ،ر إايا ُ َّذتارَّث
َّذعرب .
ُ .38ك رم شيرَّزی ،ن صر ب1371ش) ،تفْير نا نه ،تَرَّ َّْ ،ر َّذكتب َّإلسالُية.
 ُ .39صل َّ ،ب يعل َّااد بآ ُل بب ت )َّ ،ذاْادُْ ،

َّْ ،ر َّذائُ .

 ُ .40ذ ی بلَ  ،جالَ َّذديآ ُحاد ب1386ش) ،فيه ُ فيه ،تَرَّ َّ ،نت رَّ نگ ُ.
 ُ .41ذ ی بلَ  ،جالَ َّذديآ ُحاادب1373ش)ُ ،ثاا ی ُعاا ی ،تَارَّ  ،سا زُ چا پ و
َّنت رَّ وزَّر َّرش ْ َّسالُ .
ُ .42يبدیَّ ،ااد بآ ُحاد ب1371ش) ،ر ف َّالسرَّر و ُدة َّالبرَّر ،تَرَّ َُّ ،ير ربير.
 .43نْف  ُ ،ي َّذديآ ب1379ش) ،بي َّذتا يل ،تَرَّ َّ ،نجاآ نُ ر و ُف خر فرهاگ .
تب)تلنحتفشرده ت

ُ -1رر تحقيق

ر ُپي تری ُل م َّسالُ ب1368ش)ُ .رف  ،3قم ،ن

ر.

