شيوههای ارتباط فرشتگان با ائمه ؟مهع؟
سیدعلیهاشمی*

چکيده
ارتباط پيامبران و حتی برخی از برگزيدگان خداوند مانند حضرت مريم؟اهع؟ با فرشتگان،
وجود اهميت آن ،به جهات مختلف مبهم مانده است .در اين نوشتار سعی شده ،با
شيوۀ تحليلی و توصيفی و با بررسی روايات معصومان؟مهع؟ ،به اين پرسش ها پاسخ
دهيم که آيا شواهد قرآنی و روايی ،ارتباط ائمه؟مهع؟ و ديگر افراد غير پيامبر را با فرشتگان
تأييد میکند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،اين ارتباط به چه شيوههايی انجام
میشده است؟ در اين بررسی به اين نتيجه رهنمون میشویم که چنين ارتباطی برای
ائمه و غير پيامبران ،مستند قرآنی و روايی دارد و اين ارتباط به دو شيوۀ تمثل فرشتگان
در قالبی مادی و تحديث محقق میشود« .تحديث» سخن گفتن فرشته با ولی
َّ
خداست که در اين حالت ،محدث ،فرشته را نمیبيند و فقط صدای او را میشنود.
َّ
برخورداری از چنين ارتباطی مستلزم نبوت محدث نيست .اين شيوه ،با الهام متفاوت
است که در آن مطالبی در قلب افکنده میشود.
کليد واژهها :تحدیث؛ الهام؛ نقر؛ نکت؛ علم امام.
* دانشآموختۀ درس خارج حوزههای علمیه قم.دانشجوی دکتری کالم اسالمی جامعة المصطفی
العالمیةs.a.h@chmail.ir .
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از موضوعات مهمی است که در فرهنگ قرآنی و روايی ما مطرح است .اين موضوع با
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اشاره:
َّ
در شمارۀ  6اين فصلنامه ،ترجمۀ مقالهای از «اتان کلبرگ» با عنوان «محدث»چاپ
شد ،که به برخی از مطالب آن انتقاداتی وارد است .یکی از مهم ترين اشکاالتی که در
مقالۀ ياد شده مشاهده میشود ،خلط بين ماهيت الهام و تحديث است .در صفحۀ
دوم اين مقاله آمده است« :الهام در خواب و زمانی به امام منتقل میشود که او سخنان
فرشته را به صورت «حک شدن در قلب» (النکت فی القلوب) يا «ضربه در گوش»
(النقر فی األذهان 1أو األسماع) در يافت میکند ،با اين تفاوت که برخالف نبی و رسول،
امام فرشته را نمیبيند» .چنانکه مترجم محترم در پاورقی اشاره کردهاند ،تعبير «در
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خواب» ،در روايتی که در ادامه مقالۀ ياد شده به آن استناد شده ،به پيامبر نسبت داده
َّ
شده است ،نه محدث و البته در آن روايت ،تعبير الهام نيز نيامده است .صرف نظر از
اينگونه نقدهای جزئی ،ايشان الهام را به دو صورت «حک شدن در قلب» يا «ضربه در
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گوش» توصيف کردهاند .در ادامه ،اين مطلب را به عقيدۀ شيعه نسبت دادهاند که
«الهام ،از راه شنيدن به امام منتقل میشود ،نه از راه ديدن» .چنين تعابيری نشانۀ خلط
بين مفهوم الهام و تحديث است .تمام آنچه ايشان در ادامه مقاله بيان کرده است،
مطالبی دربارۀ تحديث است ،نه الهام.
نوشتار پيش رو ،اگر چه مقالهای مستقل میباشد ،اما به مباحث آن مقاله نيز نظر دارد.
خواهيم ديد که بنابر روايات ،تحديث و الهام ،دو شيوۀ مستقل میباشند که ائمه؟مهع؟
از طريق اين دو شيوه و شيوههای ديگر ،علوم الهی خود را در يافت میکردند.
مقدمه
برای کسی که با قرآن و معارف اسالمی آشنايی داشته باشد ،وجود فرشتگان و ارتباط
داشتن آنان با پیامبران از اصول روشن معارف اسالمی به شمار میآيد .با وجود اين،
ارتباط فرشتگان با ديگر برگزيدگان خداوند مانند ائمه؟مهع؟ _ با توجه به احتمال
اختصاص چنين ارتباطی به پيامبران _ قابل تأمل و بررسی است .در صورت وجود
 . 1اين کلمه به همين صورت در متن مقاله چاپ شده است که با توجه به روايات اشتباه است .تعبير صحيح
«اآلذان» است ،يعنی گوش ها .شايد اشتباه چاپی باشد.

چنين رابطهای ،یکی از سواالت مطرح در این حوزه آن است که شيوههای اين ارتباط
چگونه بوده است؟ و آيا چنين ارتباطی به پيامبران و ائمه1؟مهع؟ اختصاص دارد يا ديگر
افراد نيز میتوانند چنين رابطهای داشته باشند.
با وجود اهميت اين موضوع ،بررسیهای مستقل چندانی در اين موضوع انجام
نشده است .در جستجوی اين موضوع ،به جز مقاله ياد شده از آقای «کولبرگ» ،به
يک پايان نامه و دو مقاله رسيديم که همگی به بررسی موضوع گفتگوی فرشتگان با
حضرت زهرا؟اهع؟ اختصاص داشتند 2.روشن است که بررسیهای اين گونه ،ضرورت
بررسیهای بيشتر در موضوع شيوۀ ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان را بيشتر نشان میدهد.
در اين مقاله با شيوه توصيفی _ تحليلی به مرور رواياتی میپرداز يم که به اين موضوع
پرداختهاند و تالش میکنيم پاسخ هايی برای سؤاالت ياد شده بيابيم.

ارتباط با فرشتگان و دريافت برخی خبرها يا علوم از آنها ،يکی از راههايی است
که پيامبران و ديگر برگزيدگان خداوند به وسيله آن علومی الهی را دريافت میکردهاند.
در قرآن کريم ،افزون بر استناد نزول وحی به وسيله فرشتگان بر پيامبران؟مهع؟ ،از ارتباط
غير پيامبران با فرشتگان نيز خبر داده شده است .در آياتی ،سخن گفتن فرشتگان
با حضرت مريم؟اهع؟ گزارش شده است .طبق اين آيات فرشتگان به حضرت
مريم؟اهع؟ خبر دادند که خداوند او را برگزيده است ،و به او توصيه کردند که در عبادت
خداوند کوشا باشد 3.در چند آيۀ بعد آمده است که فرشتگان به او بشارت تولد
 . 1مراد از ائمه؟مهع؟ در اين نوشتار ،امامان دوازهگانه هستند که بنابر اعتقاد شيعه دوازده امامی ،حجتهای
خداوند و جانشينان رسول خدا؟ص؟ مي باشند.
 . 2پايان نامه «پژوهشی در مقام علمی و مقام تحديث حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟» ،گل افشان پارسا نسب،
کارشناسی ارشد ،دانشکده اصول دين ،قم1386 ،ش .و مقاله «حقیقت مصحف فاطمه _ سالم اهلل علیها
_ و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن»؛ رضا برنجکار و محمد تقی شاکر ،فصلنامه پژوهشهای اعتقادی کالمی
ش ،6تابستان  1391و مقاله «گفتگوی مال ئکه با حضرت فاطمه؟اهع؟» ،محمد کاظم رحمان ستايش،
دوفصلنامه حديث پژوهی ،س ،4ش1391 ،7ش.
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ْ
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قالت ْال َملائ َك ُة يا َم ْر َي ُم إ َّن َ
عال َ
اهلل ْ
مين * َي َام ْر َي ُم اق ُن ِتى
ساء ال
فاك َعلى ِن ِ
اصط ِ
ِ
ِ
ِ
 . 3آل عمران 42 /و َ < :43و ِإذ ِ
ِ
َ
اك ِعين>.
ِل َر ِّب ِك َو ْاس ُج ِدى َو ْارك ِعى َم َع َّالر ِ
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حضرت عيسي؟ع؟ را داده و به منزلت و کرامتهای فرزندش اشاره کردند؛ و او نيز در
مقابل با آنان سخن گفت 1.کسی ادعا نکرده است که حضرت مريم؟اهع؟ پيامبر بوده
است .بنابراين از اينگونه آيات میتوان دريافت که ارتباط با فرشتگان ،ويژه پيامبران
نيست .بنابراين ،اصل ارتباط غير پيامبران با فرشتگان دارای مستند قرآنی بوده و قابل
انکار نيست.
در روايات متعددی ،ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان مورد تأييد و تأ کيد قرار گرفته
َ َ ْ لاَ َ
است و آنان به عنوان ُ«م ْخ َتلف ال َم ِئكة» يعنی «محل رفت و آمد فرشتگان» توصيف
5
شدهاند .اين تعبير در روايات نبوی 2،روايات اميرالمؤمنين 3،امام سجاد 4،امام باقر،
امام صادق 6و امام هادی7؟مهع؟ آمده است که با توجه به فراوانی و نقل اين روايات ،در
دورههای مختلف و توسط راويان مختلف ،درستی نقل آنها اطمينان بخش است.
َ ْن ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ لاَ َ ُ
ين ِإل ْي َنا تخ َت ِلف ال َم ِئكة؛ 8ما
در نقلی از امام باقر؟ع؟ روايت شده که میفرمود « :حن ال ِذ
کسانی هستيم که فرشتگان به سوی ما در رفت و آمد هستند».
روایات متعددی از امام صادق؟ع؟ نیز خبر میدهند که فرشتگان نزد ائمه؟مهع؟ در رفت
و آمد بودهاند 9.بنابراين ،ارتباط فی الجمله امامان معصوم؟مهع؟ با فرشتگان ،با توجه به
روايات متعدد قابل اثبات بوده و دارای پشتوانۀ قرآنی میباشد.
َ
ْ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ ّ
ُْ
كل َمةٍ ِّم ْن ُه ْاس ُم ُه ْال َم ِس ُ
يح عِ َ
يسى ْاب ُن َم ْر َي َم َو ِج ًيها ِفى ّالدن َيا َو
 . 1آل عمران45 /ـ <ِ :47إذ قال ِت ال َملئكة َي َام ْر َي ُم ِإن اهلل ُي َب ِش ُر ِك ِب ِ
َ
َْ
َ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ ُ َ َ
َ َ َ ََ
َّ َ
ْ َ ْ َ َ ْ ً َ َ َّ
الا ِخ َرةِ َو ِم َن ْال ُم َق َّرب َ
ين * َو ُيك ِل ُم ّالن َاس ِفى المه ِد و كهلا و ِمن
ون ِلى َول ٌد َو ل ْم َي ْم َس ْس ِنى َبش ٌر قال ك اذ ِل ِك
نى يك
بأ 
الصا ِل ِحين * قالت ر ِ
ِ
َّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ
ضى أ ْم ًرا ف ِإ ّن َما َيقول ل ُه كن ف َيكون>.
الله يخلق ما يشاء ِإذا ق

ّ
 . 2صفار ،بصائر الدرجات.56 ،

 . 3کلینی ،الکافی، .549 /1سند اين روايت موثق است.
ّ
 . 4صفار ،همان ،56 ،ح .2سند اين روايت صحيح است.
 . 5همان 57 ،و 90ـ .95
 . 6کلینی ،همان،.550 /1
 . 7صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقيه،610 /2؛ طوسی ،تهذيب األحكام، .96 /6سند اين روايت صحيح
است.
ّ
 . 8صفار ،همان92 ،؛ صدوق ،كمال الدين و تمام النعمة،.206 /1
 . 9ر.ك :کلینی ،همان، ،310 /2روايت اول صحيح و روايت دوم اين باب از امام صادق؟ع؟ موثق است .نیز
ّ
ر.ک :صفار ،همان .95 _90 ،روايات اين باب مستفيض است .روايات 9 ،2 ،1 ،و  13اين مجموعه صحيح
و روايات  5و  16موثق هستند.

 _2شيوههای ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان
بهنظر میرسدارتباطائمه؟مهع؟بافرشتگانبهدو شیوهانجاممیشود:یکیتمثلفرشتگان
در قالبهای مادی و دیگری تحديث يا سخن گفتن فرشتگان با آنان .افزون بر روايات،
شواه���د قرآن���ی نيز نشان میدهد ک���ه برگزيدگان خداوند به اي���ن دو شکل با فرشتگان
ارتباطیافتهاند.
 _2_1ظهور در قالب مادی
َ َْ َ ْ
خداوند در قرآن کريم از تمثل فرشتهای بر حضرت مريم؟اهع؟ سخن گفته است< :فأرسلنا
َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ً ً
ِإليها ر
وحنا ف َت َمث َل لها َبشرا َس ِو ّيا>؛ <و روح خود (جبرئيل) را به سوى او فرستاديم و در حالى كه
1
بشرى درست اندام بود ،بر او نمايان شد>.
مفسران با توجه به روايات ،مراد از روح در اين آيۀ کريمه را حضرت جبرئيل؟ع؟

انسانی تمثل يافته و نزد حضرت ابراهيم و همسرش ساره؟امهع؟ حاضر شدند و با آن دو
سخن گفتند 3.همچنين اين فرشتگان نزد حضرت لوط؟ع؟ و قوم او حاضر شدند 4.اين
فرشتگان برای عذاب قوم لوط آمده بودند و آنان اين فرشتگان را که در قالب انسانی،
ظاهر شده بودند ،میديدند؛ و به همين جهت ،قصد تعرض به آنان را داشتند 5.با توجه
به اين مستندات قرآنی ،ترديدی نيست که ّ
تمثل فرشتگان در قالبهای مادی برای

انسان ها ممکن بوده و به پيامبران اختصاص ندارد .در روايات ّ
ائمه؟مهع؟ ،گزارشهای
متعددی از ّ
تمثل فرشتگان برای آنان ذکر شده است.
 . 1مريم.17 /

 . 2اکثر مفسران اين قول را پذيرفتهاند .ر.ک :طباطبائی ،الميزان فی تفسير القرآن،35 /14؛ مکارم شیرازی،
تفسير نمونه،36 /13؛ صادقی ،الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن،286 /18؛ مغنیه ،تفسير الكاشف،/5
175؛ شاه عبد العظیمی ،تفسير اثنا عشري،158 /8؛ قرشی ،تفسير أحسن الحديث،.314 /6
 . 3هود71 /ـ73؛ ذار يات29 /ـ.30
 . 4هود77 /ـ.81

َ ُ َْ َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َّ ُ ْ َّ َ َ ُْ ُ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َْ
ََ َْ َ ُ
ون * قالوا أ َو ل ْم
ون * َو اتقوا الله َو لا تخز ِ
 . 5حجر67 /ـَ < :70و ج َاء أه ُل الم ِدينةِ يستب ِش ُرون * قال ِإن هؤل ِاء ض ْي ِفى فلا تفضح ِ
ْ َ
َن ْن َه َك َع ِنال َعال ِم َين>.
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ُحمران بن اعين نقل کرده است که:
خدم���ت امام باقر؟ع؟ رسيدم و ع���رض کردم :فدای شما شوم به ما خبر
میرسد که فرشتگان بر شما ن���ازل میشوند (آيا اينگونه اخبار درست
است؟) امام؟ع؟ فرمود« :به خدا قسم! فرشتگان بر ما نازل میشوند و بر
فرشهای ما قدم میگذارند».
آن حضرت در ادامه ،اين مطلب را بر آيهای از قرآن تطبيق کرده و فرمودند:
َ
َ َّ
ّ
ُ
ُ
ُ
آيا کتاب خدا را نمیخوانی (که فرموده است)<ِ :إ ّن ال ِذ َين قالوا َر ّب َنا الل ُه ث َّم
َ ُ َ
ْ
ْ َ ُ َ ََُ َ
ْ َ َّ ُ
َ ُ َ َّ َ ُ
است
قاموا ت َتن ّزل َعل ْي ِه ُم ال َملا ِئكة ألا تخافوا َو لا ت ْح َزنوا َو أ ْب ِش ُروا ِبال َج ّنةِ ال ِتی ك ْن ُت ْم
ُت َ
1
وع ُدون>؟!
270

اين روايت نشان میدهد که اين آيه اختصاص به نزول فرشتگان در قيامت يا هنگام
مرگ ندارد و در مواقع ديگر فرشتگان بر برخی از بندگان خداوند نازل میشوند .ظاهر
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اين روايت نيز تجسد فرشتگان را در هنگام حضور نزد ائمه؟مهع؟ میرساند؛ زيرا از
تعابيری مانند «بر فرشهای ما قدم میگذارند» ،همين مطلب به ذهن میرسد.
ابوحمزۀ ثمالی نقل کرده است که خدمت امام زين العابدين؟ع؟ رسيدم ،در حالیکه
آن حضرت دنبال چيزی میگشت .سپس آن را از پس پرده به کسی داد .از امام؟ع؟

درباره آن چيز سؤال کردم و امام پاسخ داد که به دنبال باقيمانده پر فرشتگان بوده
است» .آن حضرت در ادامه توضيح دادند که وقتی فرشتگان از نزد ايشان خارج
میشوند ،آثار باقيمانده از آنان را برای فرزندانشان تعويذ (يا تسبيح) 2میسازند .ابوحمزه
از اين گفتار امام تعجب کرد و از ايشان پرسيد :آيا فرشتگان نزد شما میآيند؟ امام؟ع؟

ََ
َّ
َ َ َ َّ َ
پاسخ دادَ« :يا أَبا ح ْم َزةِ ،إن ُه ْم ل ُي َزا ِح ُمونا َعلى ُتكأ ِت َنا؛ 3آنان نزد ما رفت و آمد میکنند و بر پشتیهای

ما تکيه میدهند».

ّ
 . 1صفار ،بصائر الدرجات91 ،؛ فیض کاشانی ،تفسير الصافي،360 /4؛ بحرانی ،البرهان فی تفسير القرآن،
 .787 /4و آیه :فصلت.30 /
ً
 . 2در معنای کلمه َ«س ْبحا» که در روايت آمده است ،دو احتمال بيان کردهاند .گردنبندی به جهت تعويذ يا
تسبيح .ر.ک :مجلسی ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،290 /4؛ فیض کاشانی ،الوافي،.635 /3
ّ
 . 3کلینی ،الکافی، .311 /2سند اين روايت صحيح است .نیز ر.ک :صفار ،بصائر الدرجات.92 _91 ،

ضماير جمع به کار رفته از سوی امام؟ع؟ در اين روايت ،نشان میدهد که اين مسأله
اختصاص به ايشان ندارد؛ بلکه حکمی کلی در مورد تمامی ائمه؟مهع؟ است .ظاهر اين
روايت داللت بر آن دارد که فرشتگان گاهی در صورتی جسمانی بر ائمه؟مهع؟ نازل شده
و ائمه؟مهع؟ از باقيماندۀ آثار جسمانی آنان برای فرزندانشان گردنبندی برای تعويذ يا
تسبيح درست میکردند.

1

 _2_2تحديث

شيوۀ دوم ارتباط برگزيدگان خداوند با فرشتگان به شکل تحديث بوده است .سخن
گفتن فرشتگان با حضرت مريم؟اهع؟ _ در غير حالت تمثل فرشتگان _ که در ابتدای
مقاله به آن اشاره شد ،میتواند به شکل تحديث باشد 2.مرور روايات اين احتمال را
به ذهن متبادر میسازد که ارتباط ائمه؟مهع؟ با فرشتگان بيشتر از طريق تحديث بوده

سخن میگويد ،بدون آنکه صاحب سخن را ببيند.
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
در روايتی از پيامبر اکرم؟ص؟ نقل شده استِ « :م ْن أ ْه ِل َب ْي ِتی اثنا َعش َر َمح ّدثا؛ 5دوازده نفر از
َ
اهل بيت من م ّحدث هستند».
ْ
ْ
در روايت ديگری ،محتوای روايت پيشين ،اينگونه نقل شده استِ « :م ْن ول ِدی اث َنا َع َش َر
َ ً
َ
ونُ ،م َف َّه ُم َ
يباَ ُ ،نج َـب ُاءَ ُ ،مح َّد ُث َ
ون؛ 6از فرزندانم دوازده نفر ،سرپرست ،صاحب شرافت و م ّحدث
ن ِق
4

هستند و فهمانيده میشوند».
 . 1اگر چه فرشتگان ،در حالت عادی قابل مشاهده با چشم نبوده و آثار مادی ندارند؛ اما تمثل آنان در قالب
مادی میتواند همراه با آثار مادی باشد.
 . 2آل عمران 42 /و .43
 . 3ر.ک :ابن منظور ،لسان العرب،133 /2؛ طریحی ،مجمع البحرين،.246 _245 /2
 . 4در ادامه به اين روايات اشاره خواهد شد.
ّ
الدرجات320 ،؛ نعمانی ،الغيبة .66 ،سند اين روايت موثق است .نیز ر.ک :کلینی ،الکافی،
 . 5صفار ،بصائر
َ ُ َ َّ لأْ َ َّ َ
ّ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ ّ َُ
ون مفهمون؛ صفار ،بصائر الدرجات 5 ،319 ،باب فی األئمة أنهم؟مهع؟
 ،673 /1باب أن ا ِئمة؟مهع؟ محدث 
ن مفهمون .روايات متعددی در اين باب ،مضمون روايت نقل شده را تأييد میکنند.
محدثو 

 6؛ عده اى از علماء ،األصول الستة عشر139 ،؛ کلینی ،الکافی،.704 _703 /2

شیوههای ارتباط فرشتگان با ائمه؟مهع؟

است .تحديث در لغت مصدر باب تفعيل به معنای سخن گفتن و خبر دادن از چيزی
َّ
است 3.مطابق روايات در اين حالت« ،محدث» فقط صدايی را میشنود که با او
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َّ
از اميرالمؤمنين؟ع؟ نيز نقل شده که خود و يازده نفر از نسل خود را امامان محدث
َّ
معرفی کردند 1.محدث (به فتح دال) اسم مفعول است و به معنای کسی است که
با او سخن گفته شده است .روشن است که مقصود اينگونه روايات اين نيست که
ائمه؟مهع؟ سخنان عادی را میشنيدند؛ بلکه از يک مقام بلند و روش ويژه در در يافت
برخی از علوم خبر میدهند.
َّ
در روايتی از امام سجاد؟ع؟ به مسأله محدث بودن ائمه؟مهع؟ اشاره شده است .بنابر
اين نقل آن حضرت به يکی از اصحاب خود فرمودند« :آيا آيهای را میدانی که علی بن
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فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره دهم ـ تابستان 1392

ابی طالب؟ع؟ به وسيلۀ آن قاتل خود را میشناخت و از امور مهمی آ گاه بود که مردم
َ َ ْ
<و ما أ ْر َسلنا
دربارۀ آن سخن میگويند؟» آن فرد ،اظهار بیاطالعی کرد .امام آيۀ شريفۀ
َّ
َ ّ
ْ َ َ ْ ُ
ول َو لا ن ِب ّي إلا 2>...را تالوت کرده و عبارت «و ال محد ٍث» را به دنبال « َو ال
ِمن ق ْب ِلك ِمن َرس ٍ
َّ
َن ِب ّي» افزوده و ادامه دادند که علی بن ابی طالب؟ع؟ محدث بود 3.سپس فرمودند« :هر
ٍ
ّ
4
امامی از ما اهل بيت ،محدث است».
ّ
محدث (آنکه با ائمه؟مهع؟ سخن میگفته است)
ِ _3
بح���ث تحدي���ث از شيوهه���ای مه���م ارتباط ائم���ه؟مهع؟ است ک���ه در روايات درب���ارۀ آن
بسي���ار سخ���ن گفته ش���ده است .به همي���ن جهت به نک���ات بيشت���ری در اين موضوع
اشاره میکنيم.
در رواياتی که تا کنون نقل شد ،رابطه تحديث و فرشتگان مشخص نشده است .روايات
 . 1کلینی ،الکافی،699 /2؛ نعمانی ،الغيبة .60 ،برای مطالعه برخی از روايات ساير ائمه؟مهع؟ ر.ک :کلینی،
ّ
الکافی، 693 /2و 701؛ صفار ،بصائر الدرجات .320 ،سند اين روايت موثق است .صدوق ،من ال يحضره
الفقيه،418 /4؛ همو ،عیون أخبار الرضا؟ع؟، .213 /1سند اين روايت موثق است.
 . 2حج.52 /
َّ
 . 3عبارت «و ال محد ٍث» در نص قرآنی وجود ندارد .با توجه به اينکه تحريف ناپذيری قرآن امری مسلم است،
گويا اين عبارت تفسير يا توضيحی بوده است که امام؟ع؟ آنرا مربوط به اين آيه میدانسته است .به عبارت
ديگر امام؟ع؟ در صدد بیان ایننکته بودهاند که حکم موجود در این آیه (تالش شياطين برای انحراف
معارف الهی و عنايت ويژه خداوند برای حفظ آن معارف) اختصاص به پيامبران ندارد؛ بلکه کسانی که
به اذن خداوند مورد خطاب فرشتگان قرار میگيرند ،نيز اينگونه هستند .طبق اين بيان ،چنين نکتهای را
نبايد به معنای اشاره به تحريف قرآن از سوی ائمه؟مهع؟ شمرد.
ّ
 . 4صفار ،بصائر الدرجات320 _319 ،؛ کلینی ،الکافی،.674 /1

َّ
ياد شده فقط بر اين مطلب داللت داشت که ائمه؟مهع؟ محدث هستند؛ اما اين که چه
کسی با آنان سخن میگويد ،در روايات ديگر مورد اشاره قرار گرفته است:
در روايتی از ُحمران بن اعين نقل شده است که امام باقر؟ع؟ به من گفت« :علی؟ع؟
ّ
محدث بود» .حمران نزد یارانش رفته و سخن امام باقر؟ع؟ را برایشان نقل میکند؛ آنان
او را تشويق کردند که از امام بپرسد چه کسی با اميرالمؤمنين ،علی؟ع؟ سخن میگفته
است؟ حمران به نزد امام بازگشته و سؤال آنان را از آن حضرت میپرسد .امام باقر؟ع؟

میفرماید «فرشتهای (با او سخن میگفت)» .حمران تعجب کرده و عرض میکند:
«(يعنی) او پيامبر بود؟!» امام میفرماید« :خير ،بلکه همانند همراه موسی يا مانند ذو
القرنين بود .آيا به شما (اين خبر) نرسيده است که در ميان شما نيز مانند او هست»؟

1

گويا مقصود امام؟ع؟ از جمله اخير آن است که خود آن حضرت نيز محدث هستند.

از امام سؤال شد که در این صورت ،امام چگونه میفهمد که این صدای فرشته است
یا القای شیطان .حضرت پاسخ داد« :به او آرامش و وقار داده میشود به طوری که
مطمئن میشود که آن صدای فرشته است».
ّ
محدث (کسی که با امام سخن میگويد) فرشته است
اين روايت نيز نشان میدهد که ِ
3

و امام صدای او را میشنود ،اما خود او را نمیبيند .بنابراين کسی که با امام سخن
میگويد ،فرشته است.
 _4شيوه تحديث و الهام
شيوۀ سخن گفتن فرشتگان با ائمه؟مهع؟ ،نکتۀ ديگری است که در روايات مورد بحث
قرار گرفته است .در روایات متعددی شیوۀ در یافت برخی از علوم توسط ائمه؟مهع؟،
ّ
 . 1صفار ،بصائر الدرجات321 ،ـ322؛ مفید ،اإلختصاص .287 _286 ،سند اين روايت صحيح است.
ّ
 . 2صفار ،همان ،323 ،ح 11و  ،366ح.4
ّ
 . 3کلینی ،الکافی،676 /1؛ صفار ،همان.323 ،

شیوههای ارتباط فرشتگان با ائمه؟مهع؟

اين روايت با دو سند صحيح ديگر نيز نقل شده است.
َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ لاَ
َّ
در روايتی ديگر «محدث» بهصراحت اینگونه تفسیر شده استِ« :إنه يسمع الصوت و
َّ ْ
الشخص؛ صدا را میشنود؛ اما شخص او را نمیبیند» .در ادامه این روایت آمده است:
َي َرى
2

273

القاء در قلب یا شنیدن صدا توسط گوش ،معرفی شده است 1.بنابر روايتی ،یکی از
اصحاب امام صادق؟ع؟ از ایشان پرسید:

274

مطلب���ی ک���ه از امام پرسیده میش���ود و نزد او چیزی نیس���ت ،از کجا آن
َْ ْ َ ْ ًَ َ
ُْ َ ُ
���ب نكت���ا أ ْو ُي ْنق ُر ِفی
را ُمیدان���د؟ ام���ام صادق؟ع؟ فرم���ود« :ينكت ِفی القل ِ
لأْ ُ َ ْ ً
ا ذ ِن نق���را؛ 2یعنی ب���ه طور خاصی در قلب افکنده میش���ود یا توسط گوش
شنیدهمیشود».
َ َْ
در برخی از این نقل ها آمده است که گاهی هر دو شیوه با هم به کار میروند« .و قد
ً
ُ
َيك َون ِان َمعا»؛ 3یعنی هم در دل افکنده میشود و هم گوش صدا را میشنود.
َ
َ َ
بقضيب
«نکت» يعنی اثر گذاشتن در چيزی يا به تعبير ديگر حک کردن«َ .نك َت األرض
ٍ
بإصبعه»؛ يعنی چوب يا انگشت خود را بر زمين کشيد و در آن اثر گذاشت 4.بنابراين،
أو
ِ
نکت يک مطلب در قلب ،به معنای حک کردن يا القاء دانشی در قلب است« .نقر» به
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معنای کوبيدن است 5.مقصود از نقر در گوش ،طنين انداختن صدا در گوش است.
نقر در گوش در اين روايات در کنار «نکت در قلب» از شيوههايی معرفی شده است که
امام توسط آن ها علم میآموزد.
به نظر میرسد ،اين دو شيوه ،تعابير ديگری از دو شيوه الهام و تحديث هستند .شواهد
لغوی و روايی ،اين برداشت را تأييد میکنند .نکت در قلب ،با معنای لغوی الهام
هماهنگ است؛ 6افزون بر آن در برخی از روایات ،به جای نکت در قلب و شنيدن
ْ َ
ً
َ َ
توسط گوش آمده است«ِ :إل َه ٌام أ ْو َس َم ٌاع َو ُر ّب َما ك َانا َج ِميعا»؛ 7یعنی شیوه در یافت
ّ
 . 1ر.ک :کلینی ،الکافی ، 302 /15و 656 /1؛ صفار ،بصائر الدرجات316 ،ـ .319اين روايات مستفيض
هستند.
ّ
 . 2صفار ،همان .316 ،سند اين روايت صحيح است.
 . 3همان.316 ،

 . 4خلیل فراهیدی ،كتاب العين،339 /5؛ ابن منظور ،لسان العرب،100 /2؛ ابن اثیر ،النهايه فی غريب
الحديث و األثر،.113 /5
 . 5ر.ک :ابن منظور ،همان،227 /5؛ راغب ،مفردات.821،
 . 6در ادامه معنای لغوی الهام آمده است.
ّ
 . 7صفار ،همان.317 ،

علوم توسط ائمه؟مهع؟ در اینگونه موارد ،الهام یا شنیدن یا هر دو است .در روايتی از
امام کاظم؟ع؟ _ که در توضيح روايت امام صادق؟ع؟ دربارۀ شيوههای رسيدن علم
به ائمه؟مهع؟ است _ به صراحت «حک کردن در قلب» ،به الهام تفسير شده است.

1

بنابراين ترديدی نيست که مقصود از نکت در قلب ،همان الهام است .از مجموعه
اين روايت ،اين نکته نيز به خوبی روشن است که افکندن در قلب ،امری جدای از
افکندن صدا در گوش است ،اگرچه گاهی هر دو اتفاق با هم میافتد ،يعنی هم مطلب
به گوش امام گفته میشود و هم در قلب او افکنده میشود؛ اما نبايد تفاوت شيوۀ الهام
و شنيدن صدا توسط گوش را ناديده گرفت.
«نقر در گوش» نيز تعبير ديگری از تحديث است؛ يعنی سخن گفتن فرشتگان با فرد
َّ
محدث .افزون بر آنکه معنای لغوی اين دو با هم سازگار است ،در برخی از روايات بر

«نقر فی األذن» همان تعبيری است که در روايات پيشين بود .بنابراين ،اينگونه روايات
نشان میدهند که مراد از تحديث ،همان نقر در اذن (طنين افکندن صدا در گوش)
است که در اين حالت امام ،صدايی را میشنود ،اما خود فرشته را نمیبيند.
َّ
در برخی از روايات نکات بيشتری دربارۀ صدايی که محدث میشنود ،بيان شده
است .در تعدادی از روایات کیفیت این صدا به صدای زنجیری که در طشت افتاده
و صدای آن بلند شود يا نجوای دو نفر با هم تشبیه شده است.
ْ
ُ
َ
ُ
در روايتی از امام باقر؟ع؟ نقل شده است که فرمود« :إ َّن َما ُ َيح ّ ِدث ب َها ال ُم ْر َسل َ
ون ك َص ْو ِت
ِ
ِ
ّ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ
ت
اح َبه؛ 3به درستی که (چگونگی) حديث رسوالن ،همانند
السل ِسل ِة أو كمن
اج ِاة ّالر ُج ِل َص ِ
ِ
صدای زنجير يا نجوای مردی با دوستش میباشد».
َ ْ
ُْ ُ
ّ
َ َّ َّ ْ ُ
وب ،ف ِإل َهام»؛ صفار ،بصائر الدرجات.318 ،
 . 1کلینی ،الکافی،« :658 /1أما النكت ِفی القل ِ
ّ
 . 2صفار ،بصائر الدرجات .323 ،سند اين روايت صحيح است.
 . 3همان .145 _144 ،سند اين روايت صحيح است و ر.ک :همان ،ص.233_231
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اين نکته تصريح شده است .در روایتی آمده است که پس از آنکه امام صادق؟ع؟،
َّ
امیرالمؤمنین؟ع؟ را محدث معرفی کردند ،ابوبصیر از چگونگی اين کار پرسيد .امام
َ
َ
ُُ َ
ََْ ُ ُ َ ً ُ
اهَّلل َملكا َي ْنق ُر ِفی أذ ِن ِه ك ْي َت َو ك ْي َت َو ك ْيت؛ 2خداوند فرشتهای را به سوی او
فرمود« :يبعث
میفرستد که در گوش او چنین و چنان میافکند».

275

از ابتدای روايت که تحديث رسوالن را توضيح میهد ،اين نکته نيز قابل استنباط
است که تحديث ،به غير پيامبران اختصاص نداشته و شيوۀ عامی است که پيامبران
نيز از آن بهرهمند بودند.
 _5محتوای علوم تحديثی
در رواياتی از امام کاظم؟ع؟ نقل شده است که علم ائمه؟مهع؟ به سه دستۀ گذشته،
آينده و حادث تقسيم میشود که علم حادث ،از طريق الهام در قلب يا افکندن صدا
در گوش معرفی شده است 1.به نظر میرسد علوم حادث ،امور جاری و تحول پذير
مانند علم به حوادث و رخدادهای هر زمان است .بنابراين روايت ،علوم مورد نياز
276

ائمه؟مهع؟ دربارۀ امور حادث و جاری از طريق الهام يا تحديث فرشتگان در اختيار آنان
قرار میگرفته است.
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 _6تفاوت الهام و تحديث
الهام ،افکندن (القاء) امور معنوی از جانب خداوند ،در قلب انسان است 2.وقتی
دانشی به کسی الهام میشود ،آ گاهی از آن را در درون خود میيابد .بسياری از مفسران،
وحی به غير پيامبران مانند مادر موسی؟امهع؟ 3و حوار يان حضرت عيسی4؟ع؟ را از نوع
الهامدانستهاند.

5

چنانکه گذشت در روايات ،الهام ،امری جدا از تحديث دانسته شده و تحديث تنها
ََ َ ْ
به فرشتگان نسبت داده شده است .در يکی از اين روايات آمده است« :أ ّما ّالنك ُت ِفی
لأْ َ
ََ ْ َ
ُْ ُ َ ْ ََ َ ْ
وب ف ِإل َه ٌام َو أ ّما ّالنق ُر ِفی ا ْس َم ِاع فأ ْم ُر ال َملك؛ افکندن در قلب الهام است؛ اما طنين انداختن در
القل ِ

ّ
 . 1کلینی ،الکافی ، .302 /15سند اين روايت صحيح است .نیز ر.ک :همان ،656 /1؛ صفار ،بصائر
الدرجات ،ص.319 _318

 . 2ر.ک :خلیل فراهیدی ،كتاب العين57 /4 ،؛ راغب ،مفردات748 ،؛ ابن اثیر ،النهاية فی غريب الحديث و
األثر282 /4 ،؛ ابن منظور ،لسان العرب555 /12 ،؛ طریحی ،مجمع البحرين.171 /6 ،
 . 3قصص.7 /
 . 4مائده.111 /
 . 5ر.ک :طبرسی ،مجمع البيان فی تفسير القرآن، 377 /7و406 /3؛ طباطبائی ،الميزان فی تفسير القرآن،
10 /16؛ مکارم شیرازی ،تفسير نمونه، 23 /16و127 /5و...

گوش ،کار فرشته است» .از اينگونه تعابير به دست میآيد که الهام کار فرشتگان نيست.
در برخی از روايات الهام ،به طور مستقيم به خداوند نسبت داده شده است 1.البته در
ْ
َ َ ُ
روایتی آمده است که فرشتهای در قلب امام علمی را میافکندَ« :يأ ِت ِيه َمل ٌك ف َي ْنك ُت ِفي
َ
َْ َ
2
قل ِب ِه ك ْي َت َو ك ْيت».
با توجه به روایات ياد شده ،به نظر میرسد این تعبیر ،اشتباه راوی یا تصحیف نسخه
برداران است .مؤيد اين مطلب روايتی مشابه روايت فوق است که در آن به جای قلب،
َّ
گوش آمده است .از امام صادق؟ع؟ درباره محدث سؤال شد .آن حضرت فرمود:
َ
َ
ُُ َ
ََْ ُ ُ َ ً ُ
اهلل َملكا َي ْنق ُر ِفی أذ ِن ِه ك ْي َت َو ك ْي َت َو ك ْي َت؛ 3خداوند فرشتهای را به سوی او میفرستد که
«يبعث
در گوش او چنين و چنان میافکند».
هر چند پذیرش تحقق الهام با واسطۀ مال ئکه نیز امری بدون اشکال و وابسته به وجود

میشود پس چيزی را مانند (صدای) زنجير در طشت میشنود.

4

در اين روايت ،تحديث دوگونه معرفی شده است ،گاهی با شنيدن صدا توسط گوش
است و گاهی ابتدا مطلبی در قلب فرد افکنده میشود ،سپس او صدايی را میشنود.
میتوان اين روايت را اينگونه تفسير کرد که در چنين حالتی ،الهام و تحديث با هم رخ
داده است ،نه آنکه الهام از مصاديق تحديث باشد.
ّ
نمونه ر.ک :صفار ،بصائر الدرجات 235 _234 ،و  .452در اين روايات تعابیری شبیه این تعبیر
 . 1به عنوان
َْ ً
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َّ
آمده است« :ألهمه اهلل الحق ِف ِيه ِإلهاما» .البته ممکن است اين نسبت دادن از باب نسبت تمام امور به
خداوند باشد.
ّ
 . 2صفار ،بصائر الدرجات.322 ،
 . 3همان .323 ،سند اين روايت صحيح است.
 . 4همان324 ،و 373؛ مفید ،اإلختصاص.287 ،
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روایتی در این امر است.
َّ
در روايت ديگری محدث اينگونه تعريف شده است که:
ْ ً
ُُ ََ ْ َ ُ َ ً
َ
َ َْ َ
َّ
َ ْ
ينا َك َ
الط ْس ِتأ ْو ُيق َر ُع َعلىقل ِب ِهف َي ْس َم ُع َوقعا
ين
ن
ط
ُي ْنك ُت ِفیأذ ِن ِهفيسمعط ِن
ِ
ِ
َ َ ْ ّ ْ َ َ َ َّ
الط ْس ِت؛ در گوش او (صدايی) افکنده میشود .پس
السل ِسل ِة على
كوق ِع ِ
طنينی را همانند صدای طشت میشنود ،يا در قلب او (چيزی) افکنده
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چنانکه گفته شد در روايات متعددی ،الهام (نکت در قلب) و تحديث (نقر در
اذن) دو شيوۀ مستقل معرفی شدهاند .ظهور و تعدد اين روايات ،موجب اطمينان به
استقالل اين دو شيوه میشود .در برخی از همين روايات اين نکته نيز تذکر داده شده
ً
ً
َْ ُ
َ َ
است که َ«و قد َيك َون ِان َمعا»؛ 1يا َ«و ُر ّب َما ك َانا َج ِميعا»؛ 2يعنی الهام و تحديث در برخی
موارد با هم جمع میشوند؛ هم مطلب مورد نظر به قلب فرد الهام میشود و هم آن فرد
صدای هاتف غيبی را در گوش خود میشنود .بنابراين الهام از اقسام تحديث نيست؛
بلکه شيوۀ مستقلی است که گاهی همراه با تحديث رخ میهد.
َّ
 _7فرق محدث با نبی
278

َّ
سخن گفتن فرشتگان با ائمه؟مهع؟ تحت عنوان محدث ،اين توهم را در ذهن برخی

اصحاب ايجاد میکرد که آنان همانند پيامبران میباشند .ائمه؟مهع؟ به صراحت

فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره دهم ـ تابستان 1392

و قاطعيت با اين انديشه مخالفت کردند .شواهدی که از تعجب برخی از اصحاب
َّ
مانند حمران بن اعين از شنيدن خبر محدث بودن ائمه؟مهع؟ نقل شد ،نشان میدهد
که ائمه؟مهع؟ در بيان اموری که خطر بدفهمی و انحراف در آنها ز ياد بود ،بسيار با دقت
و احتياط قدم بر میداشتند .در روايتی آمده است که امام باقر؟ع؟ ،يکی از اسباب
َّ
انحراف ابوالخطاب را فهم نادرست او از مقولۀ تحدیث و جمع میان مقام محدث و
َّ
پيامبر معرفی کردند 3.به همين جهت در روايات متعددی ،فرق بين پيامبر و محدث
ّ
بيان شده است 4.عالوه براین ،در برخی روایات ،فرق رسول با پیامبر و محدث نیز
تبیین شده اشت:
رسول کسی است که فرشته بر او ظاهر میشود و با او سخن میگويد و
نبی کسی است که در خواب میبيند؛ البته گاهی نبوت و رسالت در
 . 1همان.316 ،
ّ
 . 2صفار ،بصائر الدرجات.317 ،
ْ
َ
َ
ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ
الن ِب ّي؟ص؟» .سند اين روايت موثق
ثو
م يد ِر تأ ِو يل المحد ِ 
اب ل 
 . 3همان«ِ :320 ،هی ال ِتي هلك ِفيها أبو الخط ِ
ِ
است.
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
ّ
ول و الن ِبی و المحدث؛ صفار ،بصائر الدرجات،368 ،
 . 4ر.ک :کلینی ،الکافی، ،428 /1باب الفر ِق بين الرس ِ
باب فی الفرق بين األنبياء و الرسل و األئمة؟مهع؟ و معرفتهم و صفتهم و أمر الحديث.

يک نفر جمع میشود ،و محدث کسی است که صدا را میشنود ولی
صورت را نمیبيند.

1

در روايتی ديگر نقل شده است که:
شيوۀ کسب علوم الهی توسط اوصياء (امامان) همچون رسول خدا؟ص؟
اس���ت ،ب���ا اي���ن تفاوت ک���ه آنان ،آنچ���ه را ک���ه رسول خ���دا؟ص؟ میديد،
َّ
2
نمیبينند؛ زيرا او پيامبر بود و آنان محدث هستند.
اين روايت محتوای روايت پيشين را تأييد میکند.
بي���ان مص���داق اف���رادی که مح���دث اما پيامب���ر نبودن���د ،از کارهای ديگ���ری است که
ائم���ه؟مهع؟ برای دفع اين شبهات انجام میدادند .نقل شد که امام باقر؟ع؟ پس از آنکه
َّ
َّ
امام علي؟ع؟ را محدث معرفی کردند ،ضمن نفی پيامبر بودن ايشان ،محدث را به يار
حض���رت سليمان؟ع؟ ،همراه حضرت موسی؟ع؟ و حضرت ذو القرنين تشبيه کردند.

3

شده است.

4

 _8تحديث غير پيامبران و ائمه؟مهع؟
مسألۀ ديگر در اين بحث آن است که آيا ارتباط با فرشتگان ،مختص پيامبران و
ائمه؟مهع؟ است يا افراد ديگر نيز میتوانند از اين شيوهها برای در يافت علوم استفاده
کنند؟ چنانکه در ابتدای بحث اشاره شد ،ارتباط حضرت مريم؟اهع؟ ،جناب ساره و
حتی افراد قوم لوط نشان میدهد که ارتباط با فرشتگان _ حداقل در برخی از قالب ها _
اختصاص به پيامبران ندارد.
در روایتی آمده است كه:
فرشتگ���ان پيوسته با يکی از صحابه به نام عمران بن حصين مصافحه
ّ
 . 1کلینی ،الکافی،431 /1؛ صفار ،بصائر الدرجات .371 ،سند اين روايت موثق است.
 . 2کلینی ،همان ،.604 /1
َّ َ ّ ً َ َ ُ َ َّ ً َ ُ ْ
ّ
ان محدثا ،فقلت»...؛ صفار ،همان .366 ،سند اين روايت صحيح
 . 3کلینی ،همان،«ِ :670 /1إن ع ِليا ؟ع؟ ك 
ّ
است .نیز ر.ک :صفار ،همان 324 ،و 373؛ مفید ،اإلختصاص.287 ،
ّ
 . 4کلینی ،همان ،670 /1؛ صفار ،همان 366 ،و 322 _321؛ مفید ،،همان.287 _ 286 ،
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در رواي���ات ديگری نيز مشاب���ه اين سؤال و جواب ها بين اصح���اب و ائمه؟مهع؟ گزارش
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ّ
ک���رده و به ز يارت وی میرفتن���د .پس از مدتی اين مالقات قطع شد .به
رسول اكرم؟ص؟ عرض كرد :يا رسول اهلل! مردانی نزد من میآمدند كه زيباتر
و خوشبوتر از آنان نديده ام ،ولی پيوند را قطع كردند و چندی است كه
از آن���ان خبری نيس���ت .پيامبر؟ص؟ فرمود« :آي���ا در راه خدا جراحتی به تو
رسيد كه آن را از ديگران كتمان میكردی؟» عرض کرد :آری .پيامبر؟ص؟
پرسيد« :سپس آن را آشكار ساختی؟» گفت :آری .فرمود« :اگر همچنان
تا هنگام مرگ بر کتمان زخم خود ثابت قدم میماندی ،فرشتگان تو را
ز يارت میكردند».

1

بنابراين ،ارتباط غير پيامبران و اوصيای آنان با فرشتگان ،فیالجمله قابل دفاع است .اما
280

آنچه جای سؤال دارد آن است که آیا تحدیث _ که نوع خاصی از ارتباط با فرشتگان است
_ منحصر به پيامبران و ائمه؟مهع؟ است يا خير؟ بنابر گزارشی ،از محمد بن ابوبکر سؤال شده
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است که آيا فرشتگان با غير پيامبران سخن میگويند؟ .او پاسخ داد که:
ّ
مريم؟اهع؟ محدثه بود ،اما پيامبر نبود؛ فاطمه؟اهع؟ محدثه بود ،اما پيامبر
نبود .ساره همسر حضرت ابراهيم؟ع؟ فرشتگان را ديد ،اما پيامبر نبود.

2

با توجه به شواهد قرآنی دربارۀ سخن گفتن فرشتگان با حضرت مريم؟اهع؟ میتوان
ّ
برداشت محمد بن ابی بکر را در مورد محدثه بودن حضرت مریم؟اهع؟ تأیید کرد.
البته ّ
تمثل روح بر آن حضرت در شکل يک انسان کامل ،مطلبی غير از محدث بودن
َّ
است که دربارۀ آن سخن گفتيم .محدثه بودن حضرت فاطمه؟اهع؟ نيز مسلم است؛
زيرا روايات مصحف فاطمه؟اهع؟ و امالی مطالب آن از سوی فرشتهای که در برخی از
روايات ،حضرت جبرئيل؟ع؟ معرفی شده ،اطمينان بخش است.
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بنابر روایاتی از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ ،سلمان؟حر؟ نيز محدث معرفی شده است.
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 . 1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة،.94 /1
ّ
 . 2هاللی ،كتاب سليم بن قيس الهاللي،823 /2ـ824؛ نیز ر.ک :صفار ،بصائر الدرجات372 ،؛ صدوق،
علل الشرائع،183 /1؛ مفید ،اإلختصاص.329 ،
ّ
 . 3ر.ک :کلینی ،الکافی،592 /1؛ صفار ،همان.150 ،
 . 4طوسی ،اختیار معرفة الرجال (رجال ّ
الکشی)12 ،؛ صفار ،همان.322 ،

َّ
در مقابل در روايتی ديگر ،سخن گفتن فرشته با سلمان انکار شده و او محدث از سوی
پيامبر؟ص؟ و اميرالمؤمنين؟ع؟ معرفی شده است که به او اسراری را بيان میکردند که
َّ
ديگران تحمل آن را نداشتند 1.اين معنا از محدث ،در واقع خارج شدن از معنای
اصطالحی اين واژه بوده و مورد بحث نيست.
َّ
در روايت ديگر نيز او محدث از امامش معرفی شده و بيان شده است که غير از ائمه؟مهع؟
کسی از جانب پروردگارش مورد تحدیث واقع نمیشود 2.محدث بودن از پروردگار،
مخالف رواياتی است که صاحب سخن را فرشته معرفی میکردند؛ مگر آنکه منظور از
محدث بودن از خداوند با واسطه فرشتگان باشد .در روايتی از امام رضا؟ع؟ نقل شده
َ
است که «من دوست دارم مؤمن ،م ّحدث باشد» در ادامه اين روايت از آن حضرت درباره
َّ
َّ
معنای محدث سؤال شد و آن حضرت فرمود« :محدث کسی است که مطالبی به
او فهمانده میشود» 3.اگر مقصود از اين فهم ،فهم ويژه و خاصی باشد که در بحث
ائمه؟مهع؟ نداشته و هر مؤمنی میتواند به آن جایگاه نائل شود؛ اما اگر مراتبی از تيزهوشی
مقصود باشد ،با معنای اصطالحی تحديث که دربارۀ آن سخن گفتيم متفاوت بوده و
اين حديث از موضوع بحث خارج میباشد.
به هر حال با توجه به شواهد قرآنی که نشان میدهند برخی از غير پيامبران و امامان؟مهع؟
َّ
مانند حضرت مريم؟اهع؟ به مقام محدث بودن رسيدهاند ،میتوان عموميت تحديث
َّ
را تأييد کرد .برخی از روايات که حضرت فاطمه؟اهع؟ را محدثه معرفی میکنند ،نيز
اطمينان بخش هستند .بنابراين در مجموع میتوان گفت مقام تحديث به ائمه؟مهع؟
اختصاص ندارد.

 . 1صدوق ،علل الشرائع،.183 /1
 . 2حر عاملی ،وسائل الشيعة،.146 /27
ّ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ ً
ن محدثا.
عیون أخبار الرضا؟ع؟،307 /1؛ همو ،معانی األخبار«ِ :172 ،إ ِنی أ ِحب أن يكون المؤ ِم 
 . 3صدوق،
ّ
َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ون ال ُم َحدث؟ قال :ال ُمف ّه ُم» .صفار ،همان322 ،؛ طوسی ،األمالي.407 ،
قال ،قلت :و أی شي ٍء يك
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تحديث مطرح است ،اين روايت داللت بر آن دارد که مقام تحديث ،اختصاص به
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نتيجه گيری
می توان نکات زير را به اختصار ،نتايج مباحث پيشين دانست:
 .1ارتباط برگزيدگان خداوند با فرشتگان ،از پيامبران يا غير آنان ،امری ممکن است و
شواهد قرآنی و روايی آن را تأييد میکند.
 .2دو شيوۀ ارتباط با فرشتگان ،يعنی ّ
تمثل فرشتگان بر فرد برگزيده و سخن گفتن آنان
با او ،دارای شواهد قرآنی و روايی است.
 .3در روايات ،ائمه؟مهع؟ به عنوان حجتهای خداوند ،محل رفت و آمد فرشتگان
معرفی شدهاند.
 .4بنابر روايات ،در برخی از موارد ،فرشتگان در قالبی مادی نزد ائمه؟مهع؟ حضور
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میيافتند.
 .5در بسياری از موارد ،ائمه؟مهع؟ علوم حادث (روزانه) مورد نياز خود را از طريق تحديث
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از فرشتگان در يافت میکردند.
 .6به هنگام تحديث ،امام ،فرشته را نمیبيند ،ولی صدای او را میشنود.
 .7ارتباط ائمه با فرشتگان با دو شيوۀ ياد شده ،به وسيلۀ روايات معتبر قابل اثبات
است.
 .8الهام غير از تحديث است .الهام ،القاء مطالب در قلب است و تحديث ،شنيدن
صدا بدون ديدن سخنگو است ،هر چند گاهی الهام و تحدیث باهم رخ میدهند.
َّ
 .9محدث بودن مالزم با مقام نبوت نيست؛ پيامبر به جهت شيوۀ در يافت و محتوای
َّ
محدث متفاوت است.
معارف در يافتی ،با امام و
َّ
 .10محدث بودن افرادی مانند حضرت زهرا و حضرت مريم؟امهع؟ نشان میدهد که اين
شيوه از ارتباط با فرشتگان ،مخصوص پيامبران و ائمه؟مهع؟ نيست.
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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 بـ :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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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.

