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چکیده

یم؟اهع؟ با فرشتگان،  یدگان خداوند مانند حضرت مر ارتباط پیامبران و حتی برخی از برگز
که در فرهنگ قرآنی و روایی ما مطرح است. این موضوع با  از موضوعات مهمی است 
وجود اهمیت آن، به جهات مختلف مبهم مانده است. در این نوشتار سعی شده، با 
شیوۀ تحلیلی و توصیفی و با بررسی روایات معصومان؟مهع؟، به این پرسش ها پاسخ 
دهیم که آیا شواهد قرآنی و روایی، ارتباط ائمه؟مهع؟ و دیگر افراد غیر پیامبر را با فرشتگان 
تأیید می کند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این ارتباط به چه شیوه هایی انجام 
می شده است؟ در این بررسی به این نتیجه رهنمون می شویم که چنین ارتباطی برای 
ائمه و غیر پیامبران، مستند قرآنی و روایی دارد و این ارتباط به دو شیوۀ تمثل فرشتگان 
ولی  با  فرشته  گفتن  سخن  »تحدیث«  می شود.  محقق  تحدیث  و  مادی  قالبی  در 
ث، فرشته را نمی بیند و فقط صدای او را می شنود. 

َ
که در این حالت، محّد خداست 

ث نیست. این شیوه، با الهام متفاوت 
َ

برخورداری از چنین ارتباطی مستلزم نبوت محّد
است که در آن مطالبی در قلب افكنده می شود.  

كلید واژه ها: تحدیث؛ الهام؛ نقر؛ نكت؛ علم امام. 
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اشاره: 
ث«چاپ 

َ
کلبرگ« با عنوان »محّد در شمارۀ 6 این فصلنامه، ترجمۀ مقاله ای از »اتان 

تی که در  شد، که به برخی از مطالب آن انتقاداتی وارد است. یكی از مهم ترین اشكاال
مقالۀ یاد شده مشاهده می شود، خلط بین ماهیت الهام و تحدیث است. در صفحۀ 
دوم این مقاله آمده است: »الهام در خواب و زمانی به امام منتقل می شود که او سخنان 
گوش«  فرشته را به صورت »حک شدن در قلب« )النكت فی القلوب( یا »ضربه در 
یافت می کند، با این تفاوت که برخالف نبی و رسول،  )النقر فی األذهان1 أو األسماع( در
کرده اند، تعبیر »در  امام فرشته را نمی بیند«. چنان که مترجم محترم در پاورقی اشاره 
خواب«، در روایتی که در ادامه مقالۀ یاد شده به آن استناد شده، به پیامبر نسبت داده 
ث و البته در آن روایت، تعبیر الهام نیز نیامده است. صرف نظر از 

َ
شده است، نه محّد

این گونه نقدهای جزئی، ایشان الهام را به دو صورت »حک شدن در قلب« یا »ضربه در 
که  کرده اند. در ادامه، این مطلب را به عقیدۀ شیعه نسبت داده اند  گوش« توصیف 
»الهام، از راه شنیدن به امام منتقل می شود، نه از راه دیدن«. چنین تعابیری نشانۀ خلط 
کرده است،  بین مفهوم الهام و تحدیث است. تمام آنچه ایشان در ادامه مقاله بیان 

مطالبی دربارۀ تحدیث است، نه الهام. 
گر چه مقاله ای مستقل می باشد، اما به مباحث آن مقاله نیز نظر دارد.  نوشتار پیش رو، ا
خواهیم دید که بنابر روایات، تحدیث و الهام، دو شیوۀ مستقل می باشند که ائمه؟مهع؟ 

یافت می کردند.  از طریق این دو شیوه و شیوه های دیگر، علوم الهی خود را در

مقدمه
که با قرآن و معارف اسالمی آشنایی داشته باشد، وجود فرشتگان و ارتباط  برای کسی 
داشتن آنان با پیامبران از اصول روشن معارف اسالمی به شمار می آید. با وجود این، 
احتمال  به  توجه  با   _ ائمه؟مهع؟  مانند  خداوند  یدگان  برگز دیگر  با  فرشتگان  ارتباط 
اختصاص چنین ارتباطی به پیامبران _ قابل تأمل و بررسی است. در صورت وجود 

1 . این کلمه به همین صورت در متن مقاله چاپ شده است که با توجه به روایات اشتباه است. تعبیر صحیح 
»اآلذان« است، یعنی گوش ها. شاید اشتباه چاپی باشد. 
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که شیوه های این ارتباط  چنین رابطه ای، یكی از سواالت مطرح در این حوزه آن است 
چگونه بوده است؟ و آیا چنین ارتباطی به پیامبران و ائمه1؟مهع؟ اختصاص دارد یا دیگر 

افراد نیز می توانند چنین رابطه ای داشته باشند. 
انجام  موضوع  این  در  چندانی  مستقل  بررسی های  موضوع،  این  اهمیت  وجود  با 
نشده است. در جستجوی این موضوع، به جز مقاله یاد شده از آقای »کولبرگ«، به 
گفتگوی فرشتگان با  که همگی به بررسی موضوع  یک پایان نامه و دو مقاله رسیدیم 
حضرت زهرا؟اهع؟ اختصاص داشتند.2 روشن است که بررسی های این گونه، ضرورت 
بررسی های بیشتر در موضوع شیوۀ ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان را بیشتر نشان می دهد. 
که به این موضوع  یم  در این مقاله با شیوه توصیفی _ تحلیلی به مرور روایاتی می پرداز

پرداخته اند و تالش می کنیم پاسخ هایی برای سؤاالت یاد شده بیابیم. 

1_ ارتباط با فرشتگان
است  راه هایی  از  یكی  آنها،  از  علوم  یا  خبرها  برخی  دریافت  و  فرشتگان  با   ارتباط 
که پیامبران و دیگر برگزیدگان خداوند به وسیله آن علومی الهی را دریافت می کرده اند. 
 در قرآن کریم، افزون بر استناد نزول وحی به وسیله فرشتگان بر پیامبران؟مهع؟، از ارتباط 
آیاتی، سخن گفتن فرشتگان  نیز خبر داده شده است. در  با فرشتگان  پیامبران   غیر 
حضرت  به  فرشتگان  آیات  این  طبق  است.  شده  گزارش  مریم؟اهع؟  حضرت  با 
 مریم؟اهع؟ خبر دادند که خداوند او را برگزیده است، و به او توصیه کردند که در عبادت 
تولد  بشارت  او  به  فرشتگان  که  است  آمده  بعد  آیۀ  چند  در  باشد.3  کوشا   خداوند 

که بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، حجت های  1 . مراد از ائمه؟مهع؟ در این نوشتار، امامان دوازه گانه هستند 
خداوند و جانشینان رسول خدا؟ص؟ مي باشند. 

گل افشان پارسا نسب،  2 . پایان نامه »پژوهشی در مقام علمی و مقام تحدیث حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟«، 
کارشناسی ارشد، دانشكده اصول دین، قم، 1386ش. و مقاله »حقیقت مصحف فاطمه _ سالم اهلل علیها 
کر، فصلنامه پژوهشهای اعتقادی کالمی  _ و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن«؛ رضا برنجكار و محمد تقی شا
کاظم رحمان ستایش،  ئكه با حضرت فاطمه؟اهع؟«، محمد  ش6، تابستان 1391 و مقاله »گفتگوی مال

دو فصلنامه حدیث پژوهی، س4، ش7، 1391ش. 
ميَن * َياَمْرَيُم اْقُنتِى 

َ
عال

ْ
َرِك َو اْصَطفاِك َعلی  ِنساِء ال ُة يا َمْرَيُم ِإّنَ اهلَل اْصَطفاِك َو َطّهَ

َ
َملاِئك

ْ
ِت ال

َ
3 . آل عمران/ 42 و 43: >َو ِإْذ قال

اِكِعين<. ِك َو اْسُجِدى َو اْرَكِعى َمَع الّرَ ِلَرّبِ
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حضرت عیسي؟ع؟ را داده و به منزلت و کرامت های فرزندش اشاره کردند؛ و او نیز در 
مقابل با آنان سخن گفت.1 کسی ادعا نكرده است که حضرت مریم؟اهع؟ پیامبر بوده 
است. بنابراین از این گونه آیات می توان دریافت که ارتباط با فرشتگان، ویژه پیامبران 
نیست. بنابراین، اصل ارتباط غیر پیامبران با فرشتگان دارای مستند قرآنی بوده و قابل 

انكار نیست.
گرفته قرار  کید  تأ و  تأیید  مورد  فرشتگان  با  ائمه؟مهع؟  ارتباط  متعددی،  روایات   در 

ِئَكة« یعنی »محل رفت و آمد فرشتگان« توصیف 
َ

َمال
ْ
َف ال

َ
 است و آنان به عنوان »ُمْخَتل

شده اند. این تعبیر در روایات نبوی،2 روایات امیرالمؤمنین،3 امام سجاد،4 امام باقر،5 
امام صادق6 و امام هادی7؟مهع؟ آمده است که با توجه به فراوانی و نقل این روایات، در 
یان مختلف، درستی نقل آن ها اطمینان بخش است.  دوره های مختلف و توسط راو
ِئَکُة؛8 ما 

َ
َمال

َتِلُف الْ ْیَنا َتخْ
َ
ِذیَن ِإل

َّ
ُن ال که می فرمود: »َنحْ در نقلی از امام باقر؟ع؟ روایت شده 
کسانی هستیم که فرشتگان به سوی ما در رفت و آمد هستند«. 

روایات متعددی از امام صادق؟ع؟ نیز خبر می دهند که فرشتگان نزد ائمه؟مهع؟ در رفت 

و آمد بوده اند.9 بنابراین، ارتباط فی الجمله امامان معصوم؟مهع؟ با فرشتگان، با توجه به 
روایات متعدد قابل اثبات بوده و دارای پشتوانۀ قرآنی می باشد. 

ْنَيا َو  َمِسيُح ِعيسَى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها فِی الّدُ
ْ
ْنُه اْسُمُه ال َمٍة ّمِ ِ

َ
ُرِك ِبكل ُة َياَمْرَيُم ِإّنَ اهلَل ُيَبّشِ

َ
ئك

َ
َمل

ْ
ِت ال

َ
1 . آل عمران/ 45ـ 47: >ِإْذ َقال

 َكَذاِلِك 
َ

ْم َيْمَسْسنِى َبَشٌر َقال
َ
ٌد َو ل

َ
وُن لِی َول

ُ
نَی  َيك

َ
ْت َرّبِ  أ

َ
اِلِحيَن * َقال ا َو ِمَن الّصَ

ً
َمْهِد َو َكْهل

ْ
اَس فِی ال ُم الّنَ ِ

ّ
ِبيَن * َو ُيَكل ُمَقّرَ

ْ
ِخَرِة َو ِمَن ال

ْ
الَا

ون<. 
ُ

ُه ُكن َفَيك
َ
 ل

ُ
َما َيُقول ْمًرا َفِإّنَ

َ
ُق َما َيَشاُء ِإَذا َقضَى أ

ُ
ُه َيْخل

َّ
الل

2 . صّفار، بصائر الدرجات، 56.
3 . کلینی، الكافی،  1/ 549. سند این روایت موثق است. 

4 . صّفار، همان، 56، ح2. سند این روایت صحیح است. 
5 . همان،  57 و 90ـ 95. 

6 . کلینی، همان،  1/ 550.
7 . صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه،  2/ 610؛ طوسی، تهذیب األحكام،  6/ 96. سند این روایت صحیح 

است. 
8 . صّفار، همان، 92؛ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة،  1/ 206.

9 . ر.ك: کلینی، همان،  2/ 310، روایت اول صحیح و روایت دوم این باب از امام صادق؟ع؟ موثق است. نیز 
ر.ک: صّفار، همان، 90_ 95. روایات این باب مستفیض است. روایات، 1، 2، 9 و 13 این مجموعه صحیح 

و روایات 5 و 16 موثق هستند.
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2_ شیوه های ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان
به نظر می رسد ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان به دو شیوه انجام می شود: یكی تمثل فرشتگان 
 در قالب های مادی و دیگری تحدیث یا سخن گفتن فرشتگان با آنان. افزون بر روایات،
یدگان خداوند به ایـــن دو شكل با فرشتگان   شواهـــد قرآنـــی نیز نشان می دهد کـــه برگز

ارتباط یافته اند. 

1_2_ ظهور در قالب مادی

نا 
ْ
ْرَسل

َ
یم؟اهع؟ سخن گفته است: >َفأ یم از تمثل فرشته ای بر حضرت مر خداوند در قرآن کر

ا<؛ >و روح خود )جبرئیل( را به سوى او فرستادیم و در حالی که   َسِوّيً
ً
ها َبَشرا

َ
َل ل ْيها ُروَحنا َفَتَمّثَ

َ
ِإل

بشرى درست اندام بود، بر او نمایان شد<.1 

جبرئیل؟ع؟  حضرت  را  یمه  کر آیۀ  این  در  روح  از  مراد  روایات،  به  توجه  با  مفسران 
که تعدادی از فرشتگان در قالب  دانسته اند.2 همچنین در آیات دیگری آمده است 
انسانی تمثل یافته و نزد حضرت ابراهیم و همسرش ساره؟امهع؟ حاضر شدند و با آن دو 
سخن گفتند.3 همچنین این فرشتگان نزد حضرت لوط؟ع؟ و قوم او حاضر شدند.4 این 
که در قالب انسانی،  فرشتگان برای عذاب قوم لوط آمده بودند و آنان این فرشتگان را 
ظاهر شده بودند، می دیدند؛ و به همین جهت، قصد تعرض به آنان را داشتند.5 با توجه 
که تمّثل فرشتگان در قالب های مادی برای  به این مستندات قرآنی، تردیدی نیست 
انسان ها ممكن بوده و به پیامبران اختصاص ندارد. در روایات ائّمه؟مهع؟، گزارش های 

متعددی از تمّثل فرشتگان برای آنان ذکر شده است.

یم/ 17. 1 . مر
2 . اکثر مفسران این قول را پذیرفته اند. ر.ک: طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن،  14/ 35؛ مكارم شیرازی، 
تفسیر نمونه،  13/ 36؛ صادقی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن،  18/ 286؛ مغنیه، تفسیر الكاشف،  5/ 

175؛ شاه عبد العظیمی، تفسیر اثنا عشري،  8/ 158؛ قرشی، تفسیر أحسن الحدیث،  6/ 314. 
یات/ 29ـ30. 3 . هود/ 71ـ73؛ ذار

4 . هود/ 77ـ81. 
ْم 

َ
 َو ل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ُزوِن * َقال

ْ
ا تُخ

َ
َه َو ل

َّ
 الل

ْ
ُقوا ا َتْفَضُحوِن * َو اّتَ

َ
اِء َضْيِفى َفل

َ
 ِإّنَ َهُؤل

َ
َمِديَنِة َيْسَتْبِشُروَن * َقال

ْ
ْهُل ال

َ
5 . حجر/ 67ـ70: >َو َجاَء أ

ِميَن<.
َ
َعال

ْ
َنْنَهَك َعِن ال
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ُحمران بن اعین نقل کرده است که: 
خدمـــت امام باقر؟ع؟ رسیدم و عـــرض کردم: فدای شما شوم به ما خبر 
می رسد که فرشتگان بر شما نـــازل می شوند )آیا این گونه اخبار درست 
است؟( امام؟ع؟ فرمود: »به خدا قسم! فرشتگان بر ما نازل می شوند و بر 

فرش های ما قدم می گذارند«. 
آن حضرت در ادامه، این مطلب را بر آیه ای از قرآن تطبیق کرده و فرمودند: 

ُه ُثّمَ 
َّ
َنا الل وا َرّبُ

ُ
ِذيَن قال

َّ
آیا کتاب خدا را نمی خوانی )که فرموده است(: >ِإّنَ ال

ِتى ُكْنُتْم 
َّ
ِة ال َجّنَ

ْ
ْبِشُروا ِبال

َ
ا َتخاُفوا َو لا َتْحَزُنوا َو أ

َّ
ل

َ
ُة أ

َ
َملاِئك

ْ
ْيِهُم ال

َ
 َعل

ُ
ل اْسَتقاُموا َتَتَنّزَ

ُتوَعُدون<؟!1 
که این آیه اختصاص به نزول فرشتگان در قیامت یا هنگام  این روایت نشان می دهد 
مرگ ندارد و در مواقع دیگر فرشتگان بر برخی از بندگان خداوند نازل می شوند. ظاهر 
از  یرا  ز می رساند؛  ائمه؟مهع؟  نزد  حضور  هنگام  در  را  فرشتگان  تجسد  نیز  روایت  این 

تعابیری مانند »بر فرش های ما قدم می گذارند«، همین مطلب به ذهن می رسد. 
ین العابدین؟ع؟ رسیدم، در حالی که  ابوحمزۀ ثمالی نقل کرده است که خدمت امام ز
کسی داد. از امام؟ع؟  آن حضرت دنبال چیزی می گشت. سپس آن را از پس پرده به 
که به دنبال باقیمانده پر فرشتگان بوده  کردم و امام پاسخ داد  درباره آن چیز سؤال 
خارج  ایشان  نزد  از  فرشتگان  وقتی  که  دادند  توضیح  ادامه  در  حضرت  آن  است«. 
می شوند، آثار باقیمانده از آنان را برای فرزندانشان تعویذ )یا تسبیح(2 می سازند. ابوحمزه 
از این گفتار امام تعجب کرد و از ایشان پرسید: آیا فرشتگان نزد شما می آیند؟ امام؟ع؟ 
ِتَنا؛3 آنان نزد ما رفت و آمد می کنند و بر پشتی های 

َ
ا َعلی ُتَکأ

َ
ُیَزاِحُموّن

َ
ُهْم ل

َ
َبا َحْمَزَة، ِإّن

َ
پاسخ داد: »َیا أ

ما تکیه می دهند«. 

کاشانی، تفسیر الصافي،  4/ 360؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن،  1 . صّفار، بصائر الدرجات، 91؛ فیض 
 4/ 787. و آیه: فصلت/ 30.

2 . در معنای کلمه »َسْبحًا« که در روایت آمده است، دو احتمال بیان کرده اند. گردن بندی به جهت تعویذ یا 
تسبیح. ر.ک: مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،  4/ 290؛ فیض کاشانی، الوافي،  3/ 635.

3 . کلینی، الكافی،  2/ 311. سند این روایت صحیح است. نیز ر.ک: صّفار، بصائر الدرجات، 91_ 92.
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که این مسأله  کار رفته از سوی امام؟ع؟ در این روایت، نشان می دهد  ضمایر جمع به 
اختصاص به ایشان ندارد؛ بلكه حكمی کلی در مورد تمامی ائمه؟مهع؟ است. ظاهر این 
روایت داللت بر آن دارد که فرشتگان گاهی در صورتی جسمانی بر ائمه؟مهع؟ نازل شده 
گردن بندی برای تعویذ یا  و ائمه؟مهع؟ از باقیماندۀ آثار جسمانی آنان برای فرزندانشان 

تسبیح درست می کردند.1 

2_2_ تحدیث

یدگان خداوند با فرشتگان به شكل تحدیث بوده است. سخن  شیوۀ دوم ارتباط برگز
که در ابتدای  یم؟اهع؟ _ در غیر حالت تمثل فرشتگان _  گفتن فرشتگان با حضرت مر
مقاله به آن اشاره شد، می تواند به شكل تحدیث باشد.2 مرور روایات این احتمال را 
که ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان بیشتر از طریق تحدیث بوده  به ذهن متبادر می سازد 
است. تحدیث در لغت مصدر باب تفعیل به معنای سخن گفتن و خبر دادن از چیزی 
او  با  که  را می شنود  ث« فقط صدایی 

َ
این حالت، »محّد روایات در  است.3 مطابق 

سخن می گوید، بدون آنكه صاحب سخن را ببیند.4 
ثا؛5 دوازده نفر از 

َ
ّد ْهِل َبْیِتی اْثَنا َعَشَر ُمحَ

َ
در روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است: »ِمْن أ

ث هستند«. 
َ

اهل بیت من محّد
ِدی اْثَنا َعَشَر 

ْ
در روایت دیگری، محتوای روایت پیشین، این گونه نقل شده است: »ِمْن ول

ث 
َ

پرست، صاحب شرافت و محّد ُموَن؛6 از فرزندانم دوازده نفر، سر
َ

ُثوَن، ُمَفّه
َ

ّد �َباُء، ُمحَ ، ُنجَ
ً
َنِقیبا

هستند و فهمانیده می شوند«. 

1 . اگر چه فرشتگان، در حالت عادی قابل مشاهده با چشم نبوده و آثار مادی ندارند؛ اما تمثل آنان در قالب 
مادی می تواند همراه با آثار مادی باشد. 

2 . آل عمران/ 42 و 43.
یحی، مجمع البحرین،  2/ 245_ 246. 3 . ر.ک: ابن منظور، لسان العرب،  2/ 133؛ طر

4 . در ادامه به این روایات اشاره خواهد شد.
5 . صّفار، بصائر الدرجات، 320؛ نعمانی، الغیبة، 66. سند این روایت موثق است. نیز ر.ک: کلینی، الكافی، 
ئمة أنهم؟مهع؟  ُمون؛ صّفار، بصائر الدرجات، 319، 5 باب فی األ ُثوَن  ُمَفّهَ

َ
َة؟مهع؟ ُمَحّد ِئّمَ

َ ْ
ّنَ األ

َ
 1/ 673، َباُب أ

محدثون  مفهمون . روایات متعددی در این باب، مضمون روایت نقل شده را تأیید می کنند. 
6 ؛عده اى از علماء،األصولالستةعشر،139؛کلینی،الکافی،2/ 703_ 704.
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ث 
َ

را امامان محّد از نسل خود  نفر  یازده  که خود و  نیز نقل شده  از امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که  کسی است  ث )به فتح دال( اسم مفعول است و به معنای 

َ
کردند.1 محّد معرفی 

که  که مقصود این گونه روایات این نیست  گفته شده است. روشن است  با او سخن 
یافت  ائمه؟مهع؟ سخنان عادی را می شنیدند؛ بلكه از یک مقام بلند و روش ویژه در در

برخی از علوم خبر می دهند. 
ث بودن ائمه؟مهع؟ اشاره شده است. بنابر 

َ
در روایتی از امام سجاد؟ع؟ به مسأله محّد

این نقل آن حضرت به یكی از اصحاب خود فرمودند: »آیا آیه ای را می دانی که علی بن 
که مردم  گاه بود  ابی طالب؟ع؟ به وسیلۀ آن قاتل خود را می شناخت و از امور مهمی آ
نا 

ْ
ْرَسل

َ
یفۀ >َو ما أ کرد. امام آیۀ شر دربارۀ آن سخن می گویند؟« آن فرد، اظهار بی اطالعی 

ٍث« را به دنبال » َو ال 
َ

ا...<2 را تالوت کرده و عبارت »و ال محّد
ّ

ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َو لا َنِبّي إل
ث بود.3 سپس فرمودند: »هر 

َ
« افزوده و ادامه دادند که علی بن ابی طالب؟ع؟ محّد َنِبّيٍ

امامی از ما اهل بیت، محّدث است«.4 

ث )آنکه با ائمه؟مهع؟ سخن می گفته است( 3_ محّدِ
بـــارۀ آن  بحـــث تحدیـــث از شیوه هـــای مهـــم ارتباط ائمـــه؟مهع؟ است کـــه در روایات در
 بسیـــار سخـــن گفته شـــده است. به همیـــن جهت به نكـــات بیشتـــری در این موضوع

 اشاره می کنیم. 
در روایاتی که تا کنون نقل شد، رابطه تحدیث و فرشتگان مشخص نشده است. روایات 

کلینی،  کلینی، الكافی،  2/ 699؛ نعمانی، الغیبة، 60. برای مطالعه برخی از روایات سایر ائمه؟مهع؟ ر.ک:   . 1
الكافی،  2/ 693 و 701؛ صّفار، بصائر الدرجات، 320. سند این روایت موثق است. صدوق، من ال یحضره 

الفقیه،  4/ 418؛ همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟،  1/ 213. سند این روایت موثق است. 
2 . حج/ 52. 

یف ناپذیری قرآن امری مسلم است،  ٍث« در نص قرآنی وجود ندارد. با توجه به اینكه تحر
َ

3 . عبارت »و ال محّد
گویا این عبارت تفسیر یا توضیحی بوده است که امام؟ع؟ آن را مربوط به این آیه می دانسته است. به عبارت 
که حكم موجود در این آیه )تالش شیاطین برای انحراف  دیگر امام؟ع؟ در صدد بیان این نكته بوده اند 
معارف الهی و عنایت ویژه خداوند برای حفظ آن معارف( اختصاص به پیامبران ندارد؛ بلكه کسانی که 
به اذن خداوند مورد خطاب فرشتگان قرار می گیرند، نیز این گونه هستند. طبق این بیان، چنین نكته ای را 

یف قرآن از سوی ائمه؟مهع؟ شمرد. نباید به معنای اشاره به تحر
4 . صّفار، بصائر الدرجات، 319_ 320؛ کلینی، الكافی،  1/ 674.
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ث هستند؛ اما این که چه 
َ

یاد شده فقط بر این مطلب داللت داشت که ائمه؟مهع؟ محّد
کسی با آنان سخن می گوید، در روایات دیگر مورد اشاره قرار گرفته است:

گفت: »علی؟ع؟  که امام باقر؟ع؟ به من  در روایتی از ُحمران بن اعین نقل شده است 
محّدث بود«. حمران نزد یارانش رفته و سخن امام باقر؟ع؟ را برایشان نقل می کند؛ آنان 
او را تشویق کردند که از امام بپرسد چه کسی با امیرالمؤمنین، علی؟ع؟ سخن می گفته 
است؟ حمران به نزد امام بازگشته و سؤال آنان را از آن حضرت می پرسد. امام باقر؟ع؟ 
کرده و عرض می کند:  می فرماید »فرشته ای )با او سخن می گفت(«. حمران تعجب 
»)یعنی( او پیامبر بود؟!« امام می فرماید: »خیر، بلكه همانند همراه موسی یا مانند ذو 
القرنین بود. آیا به شما )این خبر( نرسیده است که در میان شما نیز مانند او هست«؟1 
که خود آن حضرت نیز محدث هستند.  گویا مقصود امام؟ع؟ از جمله اخیر آن است 

این روایت با دو سند صحیح دیگر نیز نقل شده است.2 
 

َ
ْوَت َو ال ُه َیْسَمُع الّصَ

َ
ث« به صراحت این گونه تفسیر شده است: »ِإّن

َ
در روایتی دیگر »محّد

ْخص؛ صدا را می شنود؛ اما شخص او را نمی بیند«. در ادامه این روایت آمده است: 
َ

َیَرى الّش

از امام سؤال شد که در این صورت، امام چگونه می فهمد که این صدای فرشته است 
که  یا القای شیطان. حضرت پاسخ داد: »به او آرامش و وقار داده می شود به طوری 

مطمئن می شود که آن صدای فرشته است«.3 
ث )کسی که با امام سخن می گوید( فرشته است  این روایت نیز نشان می دهد که محّدِ
که با امام سخن  کسی  و امام صدای او را می شنود، اما خود او را نمی بیند. بنابراین 

می گوید، فرشته است. 

4_ شیوه تحدیث و الهام 
شیوۀ سخن گفتن فرشتگان با ائمه؟مهع؟، نكتۀ دیگری است که در روایات مورد بحث 
یافت برخی از علوم توسط ائمه؟مهع؟،  گرفته است. در روایات متعددی شیوۀ در قرار 

1 . صّفار، بصائر الدرجات، 321ـ322؛ مفید، اإلختصاص، 286_ 287. سند این روایت صحیح است. 
2 . صّفار، همان، 323، ح11 و 366، ح4.

3 . کلینی، الكافی،  1/ 676؛ صّفار، همان، 323.
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گوش، معرفی شده است.1 بنابر روایتی، یكی از  القاء در قلب یا شنیدن صدا توسط 
اصحاب امام صادق؟ع؟ از ایشان پرسید: 

مطلبـــی کـــه از امام پرسیده می شـــود و نزد او چیزی نیســـت، از کجا آن 
ْو ُیْنَقُر ِفی 

َ
 أ

ً
���ِب َنْکت���ا

ْ
َقل

ْ
را می دانـــد؟ امـــام صادق؟ع؟ فرمـــود: »ُیْنَکُت ِفی ال

؛2 یعنی ب���ه طور خاصی در قلب افکنده می ش���ود یا توسط گوش 
ً
ُذِن َنْق���را

ُ ْ
األ

 

شنیده می شود«. 
کار می روند. »َو َقْد  گاهی هر دو شیوه با هم به  که  در برخی از این نقل ها آمده است 

َیُكوَناِن َمعًا«؛3 یعنی هم در دل افكنده می شود و هم گوش صدا را می شنود. 
رَض بقضیٍب 

َ
»نكت« یعنی اثر گذاشتن در چیزی یا به تعبیر دیگر حک کردن. »َنَكَت األ

أو بإصبعِه«؛ یعنی چوب یا انگشت خود را بر زمین کشید و در آن اثر گذاشت.4 بنابراین، 
نكت یک مطلب در قلب، به معنای حک کردن یا القاء دانشی در قلب است. »نقر« به 
گوش است.  گوش، طنین انداختن صدا در  کوبیدن است.5 مقصود از نقر در  معنای 
نقر در گوش در این روایات در کنار »نكت در قلب« از شیوه هایی معرفی شده است که 

امام توسط آن ها علم می آموزد. 
به نظر می رسد، این دو شیوه، تعابیر دیگری از دو شیوه الهام و تحدیث هستند. شواهد 
لغوی و روایی، این برداشت را تأیید می کنند. نكت در قلب، با معنای لغوی الهام 
هماهنگ است؛6 افزون بر آن در برخی از روایات، به جای نكت در قلب و شنیدن 
یافت  َکاَنا َجِمیعًا«؛7 یعنی شیوه در َما  ّبَ ُر َو  ْو َسَماٌع 

َ
أ َهاٌم 

ْ
»ِإل گوش آمده است:  توسط 

روایات مستفیض  این  الدرجات، 316ـ319.  و  1/ 656؛ صّفار، بصائر  الكافی،  15/ 302  کلینی،  1 . ر.ک: 
هستند. 

2 . صّفار، همان، 316. سند این روایت صحیح است.
3 . همان، 316.

یب  4 . خلیل فراهیدی، کتاب العین،  5/ 339؛ ابن منظور، لسان العرب،  2/ 100؛ ابن اثیر، النهایه فی غر
ثر،  5/ 113. الحدیث و األ

5 . ر.ک: ابن منظور، همان،  5/ 227؛ راغب، مفردات،821.
6 . در ادامه معنای لغوی الهام آمده است. 

7 . صّفار، همان، 317.
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علوم توسط ائمه؟مهع؟ در این گونه موارد، الهام یا شنیدن یا هر دو است. در روایتی از 
که در توضیح روایت امام صادق؟ع؟ دربارۀ شیوه های رسیدن علم  کاظم؟ع؟ _  امام 
کردن در قلب«، به الهام تفسیر شده است.1  به ائمه؟مهع؟ است _ به صراحت »حک 
که مقصود از نكت در قلب، همان الهام است. از مجموعه  بنابراین تردیدی نیست 
که افكندن در قلب، امری جدای از  این روایت، این نكته نیز به خوبی روشن است 
افكندن صدا در گوش است، اگرچه گاهی هر دو اتفاق با هم می افتد، یعنی هم مطلب 
به گوش امام گفته می شود و هم در قلب او افكنده می شود؛ اما نباید تفاوت شیوۀ الهام 

و شنیدن صدا توسط گوش را نادیده گرفت.
گفتن فرشتگان با فرد  گوش« نیز تعبیر دیگری از تحدیث است؛ یعنی سخن  »نقر در 
ث. افزون بر آنكه معنای لغوی این دو با هم سازگار است، در برخی از روایات بر 

َ
محّد

که پس از آنكه امام صادق؟ع؟،  یح شده است. در روایتی آمده است  این نكته تصر
کار پرسید. امام  کردند، ابوبصیر از چگونگی این  ث معرفی 

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ را محّد

َکْیت؛2 خداوند فرشته ای را به سوی او  َکْیَت َو  َکْیَت َو  ُذِنِه 
ُ
 َیْنُقُر ِفی أ

ً
کا

َ
فرمود: »َیْبَعُث اهلُل َمل

می فرستد که در گوش او چنین و چنان می افکند«. 
»نقر فی األذن« همان تعبیری است که در روایات پیشین بود. بنابراین، این گونه روایات 
گوش(  که مراد از تحدیث، همان نقر در اذن )طنین افكندن صدا در  نشان می دهند 

است که در این حالت امام، صدایی را می شنود، اما خود فرشته را نمی بیند. 
ث می شنود، بیان شده 

َ
که محّد در برخی از روایات نكات بیشتری دربارۀ صدایی 

است. در تعدادی از روایات کیفیت این صدا به صدای زنجیری که در طشت افتاده 
و صدای آن بلند شود یا نجوای دو نفر با هم تشبیه شده است. 

َکَصْوِت  وَن 
ُ
ُمْرَسل

ُث ِبَها الْ ّدِ که فرمود: »ِإّنَ َما ُیحَ در روایتی از امام باقر؟ع؟ نقل شده است 
همانند  رسوالن،  تحدیث  )چگونگی(  که  درستی  به  َصاِحَبه؛3  ُجِل  الّرَ َکُمَناَجاِة  ْو 

َ
أ ِة 

َ
ِسل

ْ
ل الّسِ

صدای زنجیر یا نجوای مردی با دوستش می باشد«. 

َهام«؛ صّفار، بصائر الدرجات، 318.
ْ
وِب ، َفِإل

ُ
ُقل

ْ
ْكُت ِفی ال ا الّنَ ّمَ

َ
1 . کلینی، الكافی،  1/ 658: »أ

2 . صّفار، بصائر الدرجات، 323. سند این روایت صحیح است. 
3 . همان، 144_ 145. سند این روایت صحیح است و ر.ک: همان، ص231_233.
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که تحدیث رسوالن را توضیح می هد، این نكته نیز قابل استنباط  از ابتدای روایت 
است که تحدیث، به غیر پیامبران اختصاص نداشته و شیوۀ عامی است که پیامبران 

نیز از آن بهره مند بودند. 

5_ محتوای علوم تحدیثی
گذشته،  که علم ائمه؟مهع؟ به سه دستۀ  کاظم؟ع؟ نقل شده است  در روایاتی از امام 
آینده و حادث تقسیم می شود که علم حادث، از طریق الهام در قلب یا افكندن صدا 
گوش معرفی شده است.1 به نظر می رسد علوم حادث، امور جاری و تحول پذیر  در 
نیاز  روایت، علوم مورد  بنابراین  به حوادث و رخدادهای هر زمان است.  مانند علم 
ائمه؟مهع؟ دربارۀ امور حادث و جاری از طریق الهام یا تحدیث فرشتگان در اختیار آنان 

قرار می گرفته است. 

6_ تفاوت الهام و تحدیث 
وقتی  انسان است.2  قلب  در  از جانب خداوند،  امور معنوی  )القاء(  افكندن  الهام، 
گاهی از آن را در درون خود می یابد. بسیاری از مفسران،  دانشی به کسی الهام می شود، آ
یان حضرت عیسی4؟ع؟ را از نوع  وحی به غیر پیامبران مانند مادر موسی؟امهع؟3 و حوار

الهام دانسته اند.5 
چنان که گذشت در روایات، الهام، امری جدا از تحدیث دانسته شده و تحدیث تنها 
ْکُت ِفی 

َ
ا الّن ّمَ

َ
به فرشتگان نسبت داده شده است. در یكی از این روایات آمده است: »أ

ك؛ افکندن در قلب الهام است؛ اما طنین انداختن در 
َ
َمل

ْمُر الْ
َ
ْسَماِع َفأ

َ ْ
ْقُر ِفی األ

َ
ا الّن ّمَ

َ
َهاٌم َو أ

وِب َفِإلْ
ُ
ُقل

ْ
ال

بصائر  صّفار،  656؛  همان،  1/  ر.ک:  نیز  است.  صحیح  روایت  این  سند   .302 الكافی،  15/  کلینی،   . 1
الدرجات، ص318_ 319.

یب الحدیث و  2 . ر.ک: خلیل فراهیدی، کتاب العین، 4/ 57؛ راغب، مفردات، 748؛ ابن اثیر، النهایة فی غر
یحی، مجمع البحرین، 6/ 171. ثر، 4/ 282؛ ابن منظور، لسان العرب، 12/ 555؛ طر األ

3 . قصص/ 7.
4 . مائده/ 111.

5 . ر.ک: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  7/ 377 و  3/ 406؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
 16/ 10؛ مكارم شیرازی، تفسیر نمونه،  16/ 23 و  5/ 127و...
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گوش، کار فرشته است«. از این گونه تعابیر به دست می آید که الهام کار فرشتگان نیست. 

در برخی از روایات الهام، به طور مستقیم به خداوند نسبت داده شده است.1 البته در 
ٌك َفَیْنُکُت ِفي 

َ
ِتیِه َمل

ْ
روایتی آمده است که فرشته ای در قلب امام علمی را می افكند: »َیأ

ِبِه َکْیَت َو َکْیت«.2 
ْ
َقل

با توجه به روایات یاد شده، به نظر می رسد این تعبیر، اشتباه راوی یا تصحیف نسخه 
برداران است. مؤید این مطلب روایتی مشابه روایت فوق است که در آن به جای قلب، 
فرمود:  حضرت  آن  شد.  سؤال  ث 

َ
محّد درباره  صادق؟ع؟  امام  از  است.  آمده  گوش 

ُذِنِه َکْیَت َو َکْیَت َو َکْیَت؛3 خداوند فرشته ای را به سوی او می فرستد که 
ُ
 َیْنُقُر ِفی أ

ً
کا

َ
»َیْبَعُث اهلُل َمل

در گوش او چنین و چنان می افکند«. 

ئكه نیز امری بدون اشكال و وابسته به وجود  هر چند پذیرش تحقق الهام با واسطۀ مال
روایتی در این امر است.

یف شده است که:  ث این گونه تعر
َ

در روایت دیگری محّد
ِبِه َفَیْسَمُع َوْقعًا 

ْ
ی َقل

َ
ْو ُیْقَرُع َعل

َ
ْسِت أ ُذِنِه َفَیْسَمُع َطِنینًا َکَطِنیِن الّطَ

ُ
ُیْنَكُت ِفی أ

ْسِت؛ در گوش او )صدایی( افكنده می شود. پس  ی الّطَ
َ
ِة َعل

َ
ِسل

ْ
ل َکَوْقِع الّسِ

طنینی را همانند صدای طشت می شنود، یا در قلب او )چیزی( افكنده 

می شود پس چیزی را مانند )صدای( زنجیر در طشت می شنود.4 

در این روایت، تحدیث دو گونه معرفی شده است، گاهی با شنیدن صدا توسط گوش 
است و گاهی ابتدا مطلبی در قلب فرد افكنده می شود، سپس او صدایی را می شنود. 
می توان این روایت را این گونه تفسیر کرد که در چنین حالتی، الهام و تحدیث با هم رخ 

داده است، نه آنكه الهام از مصادیق تحدیث باشد. 

1 . به عنوان نمونه ر.ک: صّفار، بصائر الدرجات، 234_ 235 و 452. در این روایات تعابیری شبیه این تعبیر 
َهامًا«. البته ممكن است این نسبت دادن از باب نسبت تمام امور به 

ْ
َحّقَ ِفیِه ِإل

ْ
َهَمُه اهلُل ال

ْ
ل

َ
آمده است: »أ
خداوند باشد.

2 . صّفار، بصائر الدرجات، 322.
3 . همان، 323. سند این روایت صحیح است. 

4 . همان، 324و 373؛ مفید، اإلختصاص، 287.

؟مهع؟
مه

ا ائ
ن ب

تگا
رش

ط ف
تبا

ی ار
ه ها

شیو



278

13
92

ن 
ستا

تاب
مـ  

ده
ره 

شما
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

در  )نقر  تحدیث  و  قلب(  در  )نكت  الهام  متعددی،  روایات  در  شد  گفته  چنان که 
اذن( دو شیوۀ مستقل معرفی شده اند. ظهور و تعدد این روایات، موجب اطمینان به 
استقالل این دو شیوه می شود. در برخی از همین روایات این نكته نیز تذکر داده شده 
َکاَنا َجِمیعًا«؛2 یعنی الهام و تحدیث در برخی  َما  ّبَ که »َو َقْد َیُكوَناِن َمعًا«؛1 یا »َو ُر است 
موارد با هم جمع می شوند؛ هم مطلب مورد نظر به قلب فرد الهام می شود و هم آن فرد 
صدای هاتف غیبی را در گوش خود می شنود. بنابراین الهام از اقسام تحدیث نیست؛ 

بلكه شیوۀ مستقلی است که گاهی همراه با تحدیث رخ می هد.

ث با نبی
َ

7_ فرق محّد
ث، این توهم را در ذهن برخی 

َ
گفتن فرشتگان با ائمه؟مهع؟ تحت عنوان محّد سخن 

صراحت  به  ائمه؟مهع؟  می باشند.  پیامبران  همانند  آنان  که  می کرد  ایجاد  اصحاب 
که از تعجب برخی از اصحاب  کردند. شواهدی  و قاطعیت با این اندیشه مخالفت 
ث بودن ائمه؟مهع؟ نقل شد، نشان می دهد 

َ
مانند حمران بن اعین از شنیدن خبر محّد

یاد بود، بسیار با دقت  که ائمه؟مهع؟ در بیان اموری که خطر بدفهمی و انحراف در آنها ز
که امام باقر؟ع؟، یكی از اسباب  و احتیاط قدم بر می داشتند. در روایتی آمده است 
ث و 

َ
انحراف ابوالخطاب را فهم نادرست او از مقولۀ تحدیث و جمع میان مقام محّد

ث 
َ

پیامبر معرفی کردند.3 به همین جهت در روایات متعددی، فرق بین پیامبر و محّد
بیان شده است.4 عالوه براین، در برخی روایات، فرق رسول با پیامبر و محّدث نیز 

تبیین شده اشت: 
رسول کسی است که فرشته بر او ظاهر می شود و با او سخن می گوید و 
نبی کسی است که در خواب می بیند؛ البته گاهی نبوت و رسالت در 

1 . همان، 316.
2 . صّفار، بصائر الدرجات، 317.

؟ص؟«. سند این روایت موثق  ِبّيِ ِث  َو الّنَ
َ

ُمَحّد
ْ
ِویَل ال

ْ
ْم  َیْدِر َتأ

َ
اِب ل َخّطَ

ْ
ُبو ال

َ
َك ِفیَها أ

َ
ِتي َهل

َّ
3 . همان، 320: »ِهی ال

است.
ث؛ صّفار، بصائر الدرجات، 368، 

َ
ُمَحّد

ْ
ِبی َو ال ُسوِل َو الّنَ َفْرِق َبْیَن الّرَ

ْ
4 . ر.ک: کلینی، الكافی،  1/ 428، َباُب ال

ئمة؟مهع؟ و معرفتهم و صفتهم و أمر الحدیث. باب فی الفرق بین األنبیاء و الرسل و األ
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یک نفر جمع می شود، و محدث کسی است که صدا را می شنود ولی 
صورت را نمی بیند.1 
در روایتی دیگر نقل شده است که: 

شیوۀ کسب علوم الهی توسط اوصیاء )امامان( همچون رسول خدا؟ص؟ 
اســـت، بـــا ایـــن تفاوت کـــه آنان، آنچـــه را کـــه رسول خـــدا؟ص؟ می دید، 

ث هستند.2 
َ

یرا او پیامبر بود و آنان محّد نمی بینند؛ ز
این روایت محتوای روایت پیشین را تأیید می کند.

بیـــان مصـــداق افـــرادی که محـــدث اما پیامبـــر نبودنـــد، از کارهای دیگـــری است که 
ائمـــه؟مهع؟ برای دفع این شبهات انجام می دادند. نقل شد که امام باقر؟ع؟ پس از آنكه 
ث را به یار 

َ
ث معرفی کردند، ضمن نفی پیامبر بودن ایشان، محّد

َ
امام علي؟ع؟ را محّد

حضـــرت سلیمان؟ع؟، همراه حضرت موسی؟ع؟ و حضرت ذو القرنین تشبیه کردند.3 
 در روایـــات دیگری نیز مشابـــه این سؤال و جواب ها بین اصحـــاب و ائمه؟مهع؟ گزارش 

شده است.4 

8_ تحدیث غیر پیامبران و ائمه؟مهع؟
و  پیامبران  مختص  فرشتگان،  با  ارتباط  آیا  که  است  آن  بحث  این  در  دیگر  مسألۀ 
یافت علوم استفاده  ائمه؟مهع؟ است یا افراد دیگر نیز می توانند از این شیوه ها برای در
یم؟اهع؟، جناب ساره و  کنند؟ چنان که در ابتدای بحث اشاره شد، ارتباط حضرت مر
حتی افراد قوم لوط نشان می دهد که ارتباط با فرشتگان _ حداقل در برخی از قالب ها _ 

اختصاص به پیامبران ندارد. 
در روایتی آمده است که: 

فرشتگـــان پیوسته با یكی از صحابه به نام عمران بن حصین مصافحه 

1 . کلینی، الكافی،  1/ 431؛ صّفار، بصائر الدرجات، 371. سند این روایت موثق است.
2 . کلینی، همان،   1/ 604.

ت ...«؛ صّفار، همان، 366. سند این روایت صحیح 
ْ
ثًا، َفُقل

َ
3 . کلینی، همان،  1/ 670: »ِإّنَ َعِلّیًا ؟ع؟ َکاَن  ُمَحّد

است. نیز ر.ک: صّفار، همان، 324 و 373؛ مفید، اإلختصاص، 287.
4 . کلینی، همان،   1/ 670؛ صّفار، همان، 366 و 321_ 322؛ مفید،، همان، 286 _  287.
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یارت وی می رفتنـــد. پس از مّدتی این مالقات قطع شد. به  کـــرده و به ز
یباتر  رسول اکرم؟ص؟ عرض کرد: یا رسول اهلل! مردانی نزد من می آمدند که ز
و خوشبوتر از آنان ندیده ام، ولی پیوند را قطع کردند و چندی است که 
از آنـــان خبری نیســـت. پیامبر؟ص؟ فرمود: »آیـــا در راه خدا جراحتی به تو 
رسید که آن را از دیگران کتمان می کردی؟« عرض کرد: آری. پیامبر؟ص؟ 
پرسید: »سپس آن را آشكار ساختی؟« گفت: آری. فرمود: »اگر همچنان 
تا هنگام مرگ بر کتمان زخم خود ثابت قدم می ماندی، فرشتگان تو را 

یارت می کردند«.1 ز
بنابراین، ارتباط غیر پیامبران و اوصیای آنان با فرشتگان، فی الجمله قابل دفاع است. اما 
آنچه جای سؤال دارد آن است که آیا تحدیث _ که نوع خاصی از ارتباط با فرشتگان است 
_   منحصر به پیامبران و ائمه؟مهع؟ است یا خیر؟ بنابر گزارشی، از محمد بن ابوبكر سؤال شده 

است که آیا فرشتگان با غیر پیامبران سخن می گویند؟. او پاسخ داد که: 
یم؟اهع؟ محدثه بود، اما پیامبر نبود؛ فاطمه؟اهع؟ محّدثه بود، اما پیامبر  مر
نبود. ساره همسر حضرت ابراهیم؟ع؟ فرشتگان را دید، اما پیامبر نبود.2 
می توان  یم؟اهع؟  مر حضرت  با  فرشتگان  گفتن  سخن  دربارۀ  قرآنی  شواهد  به  توجه  با 
کرد.  تأیید  یم؟اهع؟  مر حضرت  بودن  محّدثه  مورد  در  را  بكر  ابی  بن  محمد  برداشت 
البته تمّثل روح بر آن حضرت در شكل یک انسان کامل، مطلبی غیر از محدث بودن 
ثه بودن حضرت فاطمه؟اهع؟ نیز مسلم است؛ 

َ
گفتیم. محّد که دربارۀ آن سخن  است 

که در برخی از  یرا روایات مصحف فاطمه؟اهع؟ و امالی مطالب آن از سوی فرشته ای  ز
روایات، حضرت جبرئیل؟ع؟ معرفی شده، اطمینان بخش است.3 

بنابر روایاتی از امام باقر و امام صادق؟امهع؟، سلمان؟حر؟ نیز محدث معرفی شده است.4  

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة،  1/ 94.
2 . هاللی، کتاب سلیم بن قیس الهاللي،  2/ 823ـ824؛ نیز ر.ک: صّفار، بصائر الدرجات، 372؛ صدوق، 

علل الشرائع،  1/ 183؛ مفید، اإلختصاص، 329.
3 . ر.ک: کلینی، الكافی،  1/ 592؛ صّفار، همان، 150.

4 . طوسی، اختیار معرفة الرجال )رجال الكّشی(، 12؛ صفار، همان، 322. 
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ث از سوی 
َ

در مقابل در روایتی دیگر، سخن گفتن فرشته با سلمان انكار شده و او محّد
که  که به او اسراری را بیان می کردند  پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ معرفی شده است 
از معنای  واقع خارج شدن  ث، در 

َ
از محّد این معنا  را نداشتند.1  آن  دیگران تحمل 

اصطالحی این واژه بوده و مورد بحث نیست. 
ث از امامش معرفی شده و بیان شده است که غیر از ائمه؟مهع؟ 

َ
در روایت دیگر نیز او محّد

کسی از جانب پروردگارش مورد تحدیث واقع نمی شود.2 محدث بودن از پروردگار، 
مخالف روایاتی است که صاحب سخن را فرشته معرفی می کردند؛ مگر آنكه منظور از 
محدث بودن از خداوند با واسطه فرشتگان باشد. در روایتی از امام رضا؟ع؟ نقل شده 
ث باشد« در ادامه این روایت از آن حضرت درباره 

َ
که »من دوست دارم مؤمن، محّد است 

که مطالبی به  کسی است  ث 
َ

ث سؤال شد و آن حضرت فرمود: »محّد
َ

معنای محّد
که در بحث  گر مقصود از این فهم، فهم ویژه و خاصی باشد  او فهمانده می شود«.3 ا
که مقام تحدیث، اختصاص به  تحدیث مطرح است، این روایت داللت بر آن دارد 
گر مراتبی از تیزهوشی  ائمه؟مهع؟ نداشته و هر مؤمنی می تواند به آن جایگاه نائل شود؛ اما ا
مقصود باشد، با معنای اصطالحی تحدیث که دربارۀ آن سخن گفتیم متفاوت بوده و 

این حدیث از موضوع بحث خارج می باشد. 
به هر حال با توجه به شواهد قرآنی که نشان می دهند برخی از غیر پیامبران و امامان؟مهع؟ 
ث بودن رسیده اند، می توان عمومیت تحدیث 

َ
یم؟اهع؟ به مقام محّد مانند حضرت مر

ثه معرفی می کنند، نیز 
َ

که حضرت فاطمه؟اهع؟ را محّد کرد. برخی از روایات  را تأیید 
گفت مقام تحدیث به ائمه؟مهع؟  اطمینان بخش هستند. بنابراین در مجموع می توان 

اختصاص ندارد. 

1 . صدوق، علل الشرائع،  1/ 183.
2 . حر عاملی، وسائل الشیعة،  27/ 146.

ثًا. 
َ

ُمْؤِمُن  ُمَحّد
ْ
ْن َیُكوَن ال

َ
ِحّبُ أ

ُ
3 . صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟،  1/ 307؛ همو، معانی األخبار، 172: »ِإّنِی أ

ُم«. صّفار، همان، 322؛ طوسی، األمالي، 407. ُمَفّهَ
ْ
: ال

َ
ُث؟ َقال

َ
ُمَحّد

ْ
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َ
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ْ
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نتیجه گیری
یر را به اختصار، نتایج مباحث پیشین دانست: می توان نكات ز

یدگان خداوند با فرشتگان، از پیامبران یا غیر آنان، امری ممكن است و  1. ارتباط برگز
شواهد قرآنی و روایی آن را تأیید می کند. 

یده و سخن گفتن آنان  2. دو شیوۀ ارتباط با فرشتگان، یعنی تمّثل فرشتگان بر فرد برگز
با او، دارای شواهد قرآنی و روایی است. 

3. در روایات، ائمه؟مهع؟ به عنوان حجت های خداوند، محل رفت و آمد فرشتگان 
معرفی شده اند. 

حضور  ائمه؟مهع؟  نزد  مادی  قالبی  در  فرشتگان  موارد،  از  برخی  در  روایات،  بنابر   .4
می یافتند. 

5. در بسیاری از موارد، ائمه؟مهع؟ علوم حادث )روزانه( مورد نیاز خود را از طریق تحدیث 
یافت می کردند.  از فرشتگان در

6. به هنگام تحدیث، امام، فرشته را نمی بیند، ولی صدای او را می شنود. 
7. ارتباط ائمه با فرشتگان با دو شیوۀ یاد شده، به وسیلۀ روایات معتبر قابل اثبات 

است. 
8. الهام غیر از تحدیث است. الهام، القاء مطالب در قلب است و تحدیث، شنیدن 
صدا بدون دیدن سخن گو است، هر چند گاهی الهام و تحدیث باهم رخ می دهند. 
یافت و محتوای  ث بودن مالزم با مقام نبوت نیست؛ پیامبر به جهت شیوۀ در

َ
9. محّد

دث متفاوت است.  یافتی، با امام و مّحَ معارف در
یم؟امهع؟ نشان می دهد که این  ث بودن افرادی مانند حضرت زهرا و حضرت مر

َ
10. محّد

شیوه از ارتباط با فرشتگان، مخصوص پیامبران و ائمه؟مهع؟ نیست. 
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      أسالیب ارتباط المالئکة باألئمة
السید علي الهاشمي

ارتباط المالئکة مع األنبیاء واألوصیاء والصفوة من عباد اهلل کمریم بنت عمران علیها السالم 
م���ن المسائل المبحوث عنها في تراثنا القرآن���ي والحدیثي، ومع ذلك فقد اکتنفها شيء من 
الغموض؛ ولذلك تسعی هذه المقالة لإلجابة علی بعض األسئلة المطروحة التي منها السؤال 

عن أصل ارتباط غیر األنبیاء بالمالئکة، وإذا کان الجواب ب�: نعم فکیف یتم ذلك االرتباط؟

ونتیجة هذه الدراسة: أن ارتباط غیر األنبیاء بالمالئکة له شواهد من القران والروایات، وأن 
هذا االرتباط یتم عن طریقتین مذکورتین في المقال.
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The Ways of Communication between 
Angels and Imams (a.s.)

Seyyed Ali Hashemi

Communications between prophets and even some of those 
like Mary (a.s.) who have been chosen by God on the one 
hand and angels on the other is one of the important issues 
discussed in our Qur’anic and narrative culture. In spite 
of its importance, this issue has been for various reasons 
neglected. In the present writing, employing the analytic and 
descriptive methodology and studying hadiths of the Infallibles 
(a.s.), the author tries to provide a replies for the following 
questions: “does Qur’anic and narrative evidence confirm the 
communication between Imams (a.s.) and other people who 
are not prophets on the one hand and angels on the other?” 
and “if yes, in which ways is this communication established?” 
In this study, the author comes to the conclusion that there 
are Qur’anic and narrative arguments for this communication 
of Imams (a.s.) and other people who are not prophets and 
this communication is established in two ways: either angels 
are incarnated or Imams (a.s.) and other people who are not 
prophets communicate with angels through al-tahdith (the fact 
of speaking to someone). al-Tahdith is angels’ speaking with 
the friend of God; in this case, the angel does not see the 
one with whom the angel speaks and only hears his voice. 
To establish such a communication, the one with whom the 
angel speaks needs not to be a prophet. This is other than 
inspiration in which some points come to one’s heart.
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