پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

پدیدۀ وحی بر رسول خدا

در آینۀ روایات

baji.nasra@yahoo.com

مینا شمخی (استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز)
bb.be66@yahoo.com

(تاریخ دریافت5335/73/75 :؛ تاریخ پذیرش)5335/70/73 :

چکیده
ارتباط خدا با رسول اکرم

از موضوعاتی است کـه چنـد و چـون آن همیشـه مـورد
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نصره باجی (دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران)

بحث و گفتوگوی دینداران بوده است .واژۀ وحی در ادبیات روایی اهمیت بهسـزایی
دارد و آنوه در منابع حـدیثی فـریقین در ایـن رابطـه از پیـامبر

 ،امامـان

و یـا

صحابه و تابعان نقل شده همونان بهترین آبشخور برای دستیابی به گـزارۀ وحـی بـر
پیامبر

در متون دینی است و نیز روشنگر معنا و بیانگر انواع آن است .بنا بر این

با بررسی متون حدیثی به عنوان منبع مهم معرفتی ،میتـوان بـه شـناخت کاربردهـای
وحی دست یافت .ازاین رو ،در نوشتار حاضـر ،کـه بـر اسـاس روش توصـیفی و شـیوۀ
کتابخانــهای و تجزیــه و تحلیــل و تبیــین دادههاســت ،بــه تعریــف وحــی و مهمتــرین
کاربردهای وحی بر پیامبر

دراحادیث پرداخته میشـود کـه عبارتنـداز :چگـونگی

اولین وحی ،نقش فرشته در وحی ،اقسام وحی ،انواع برخورد با فرشته ،عالئم حدو
وحی ،مواقع فرود وحی.
کلیدواژهها :وحی ،احادیث ،اقسام وحی ،فرشته ،حاالت پیامبر

.
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مقدمه

قرآن کریم آخرین وحی مبارک الهی در زندگی بشر است که بـه واسـطۀ آخـرین پیـامبر از سلسـله
پیامبران بزرگ الهی ،ح رت محمد

 ،به بشر هدیه شده اسـت؛ تـا انسـانها نـدای خـدا را در

سراسر گیتی و تا پایان جهان در جان و روحشان حس کنند .پدیدۀ وحی و چگونگی ارتباط خدا بـا
از مسائلی است که در میان دین داران و دین پژوهان بسیار از آن سخن به میان آمـده

پیامبر

است .با آن که قرآن وحی را بهعنوان یک حقیقت میپذیرد و در آیـات فـراوان ،آن را بـه پیـامبران

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

نسبت میدهد ،در بیان ماهیت آن ،جز بهصورت اشاره ،چندان توضیحی ندارد .بر اساس آیـۀ ۵0
ً
سورۀ شورا وحی به پیامبران به سه شیوه انجام میشود .0 :تکلم بی واسـطه َ(و ْحیـا)؛  .2وحـی از
ْ َ
ً
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هی بشری را نرسـد کـه خـدا جـز بـه وحـی یـا از آن سـوی پـرده ،بـا او سـخن گویـد .یـا

فرشتهای میفرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او وحی کند .او بلنـد پایـه و حکـیم
است (شورا.)21 :
ْ

آن گونه که دربارۀ پیامبر اسالم
َّ

َْ
ْ
َ َ َّ َ َ َ
َ َ
اُل ِج ِْر ی ُف ِانهُن َّبلهُعلى ُقل ِِىکُ
ُم ْنُُانُع ًّو
آمـده :ق َُ
ِ ِ

ِب ِاذ ِنُالل ُِه (بقـره)91:؛ «بگـو کسـی کـه دشـمن جبرئیـل باشـد (دشـمن خـدا اسـت)؛ زیـرا او بـه
فرمان خدا ،قرآن را بر قلب تو نازل کرد» .البته وحی بر پیامبر اسالم

منحصـر بـه ایـن طریـق

نبوده است و از راههای دیگر نیز صورت گرفته است .ایـن شـیوهها براسـاس روایـات قابـل تبیـین
است ،زیرا در شمار قابل توجهی از احادیث ،از وحی سخن به میان آمـده اسـت و یـا بـه آن اشـاره
شده است.
از آنجا که وحی یکی از مهمترین مفاهیم دینی است آثـار متعـددی دربـارۀ آن بـه نگـارش در
آمده است ،اما در بیشتر این تحقیقهـا بـه موضـوع وحـی از دیـدگاه قـرآن بـا ذکـر برخـی روایـات
پرداخته شده است و کمتر دربارۀ این موضوع ،به صـورت مسـتقل در متـون حـدیثی مداقـه شـده
است .از این رو اهداف این نوشتار عبارتاند از :آشنایی با احادیث مربوط به آغاز وحی و چگونگی
آن بر رسول خدا

550

پیامبر

؛ شناخت کاربردهای وحـی در روایـات؛ بیـان گونـه هـای مختلـف وحـی بـر

در احادیث؛ و نیز چگونگی حاالت ایشان در هنگام وحی.

 .1معنا شناسی وحی
 9ـ  .9وحی در لغت

دانشمندان علم لغت برای واژۀ «وحی» ،کاربردهای گوناگونی برشمردهاند؛ مانند نوشـتن ،اشـاره،
پیام ،الهام ،کالم مخفی (فراهیدی321/3 :0۴19 ،؛ جوهری .)2۵09/3 :0۴11 ،ابنفارس بـر
آن اســت کــه ریش ـۀ اصــلی وحــی بــر القــای پنهــانی دانــش و غیــر آن داللــت میکنــد و تمــام
استعمالهای واژۀ «وحی» به این معنا باز میگردد (ابن فارس .)93/۶ :0۴1۴ ،راغب اصـفهانی
نیز بر این باور است که اصل وحـی اشـارۀ سـریع اسـت؛ و بـه همـین دلیـل گفتـه میشـود« :امـر
وحی»؛ یعنی امر سریع (راغب.)۵۵۵ :0۴02 ،
شیخ مفید میگوید«:وقتی وحی به خدا نسبت داده شود ،در عـرف اسـالم ،بـه پیـامبران اختصـاص
ً
دارد .گاهی خدای متعال در حال خواب چیزهایی را به بع ی انسانها القا میکند که بعدا به همـان
صورت تحقق مییابد .ولی در اسالم وحی نامیده نمیشود .گفته نمیشود :به فالنی وحـی شـد .مـا
عقیده داریم به ائمۀ معصومین  نیز علومی القاء شده ولی وحـی نامیـده نمیشـود ،زیـرا مسـلمانان
اجماع دارند که بعد از پیامبر

بر کسی وحی نخواهد شد» (مفید 102 :0۴0۴ ،ـ .)020

همونین گفته شده وحی عبارت است از :تفهیم ویژۀ سلسلهای از حقـایق و معـارف از جانـب
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 9ـ  .2وحی در اصطالح

خداوند به انسانهای برگزیده (پیامبران) از راهی غیر از راههای عـادی معرفـت (تجربـه ،عقـل و
شهود عرفانی) برای ابالغ به مردم و راهنمایی آنان (سبحانی821/3 :0۴02،؛ توماس:0311،
 03؛ معرفت.)۵0/0 :0۴0۶ ،
 .۶آغاز نزول وحی بر پیامبر

قرآن کریم در شب بعثت پیامبر

و در غار حرا هنگامیکه آن ح رت مشـغول عبـادت بـود بـر

وی نــازل شــد و بــه عقیــدۀ بیشــتر علمــای شــیعه ،بعثــت پیــامبر

در روز  21مــاه رجــب

(کلینی )0۴9/۴ :0۴11،است .بین اهل سنت اختالف است :بع ی هفدهم ماه مبارک رم ان
گفتهاند ،بع ی هیجـدهم ،بع ـی بیسـت و چهـارم ،و بع ـی دوازدهـم ربیـع االول (ابـن کثیـر،
 392/0 :039۵ـ  .)393بنا بر روایت معتبر ،از عمر شـریف آن ح ـرت چهـل سـال گذشـته بـود
( ۶01یا ۶00م) (ابنشهرآشوب۴۴/0 :0319 ،؛ طبری.)۴0/2 :03۵1 ،
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در یکی از این گوشهگیریها جبرئیل
خود پیامبر

بر پیامبر

نازل شد و پیام الهـی را بـر وی خوانـد.

دربارۀ این رویداد تاریخی میفرماید:
در غار حراء خواب بودم که جبرئیل بر مـن وارد شـد و بـرایم پـارهای از دیبـا کـه کتـابی و
نبشتهای در آن بوده آورد و گفت :بخوان .گفتم:خواندن نمیدانم .جبرئیل مـرا فشـرد و
رها کرد و گفت :بخوان ...تا سه بار این وضع تکرار شـد و در آخـرین بـار بـه مـن گفـت:
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(علق 0:ـ )۵؛ «بخوان به نام پروردگارت که آفرید؛ آدمی را از لختهخونی آفریـد؛ بخـوان؛
و پروردگار تو ارجمندترین است .خدایی که بهوسیلۀ قلـم آمـوزش داد ،بـه آدمـی آنوـه را
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نمیدانست آموخت» .پس از آن جبرئیـل از کنـارم دور شـد و مـن بیـدار شـدم چنانچـه
گویی کتابی در قلبم نوشته شد (ابنحنبل ،بیتا011/1 :؛ بخـاری،1/1 ،1/1 :1121 ،
33/3؛ مسلم ،بیتا.)11/1 :

 .3چگونگی اولین وحی

در پاسخ به اینکه آیا وحی بهطور ناگهانی آغاز شده یا مقدماتی داشته است ،از طرق اهل سنت از
قول عایشه روایت شده که اول چیزی که برای پیـامبر

رخ داد ،رویـای صـادقه بـود؛ کـه آن را

همانند سپیدۀ صب (روشن و آشکار) میدیده است (ابنحنبل ،بیتـا0۵3/۶ :؛ بخـاری:0۴10 ،
۵1/۶؛ مسلم ،بیتا .)91/0 :ابن شهر آشوب نیز در کتاب مناقب ،حدیثی بـا ایـن م ـمون آورده
که آن ح رت از  31سالگی به بعد ،خوابهای صادق میدید .همونین از قول عایشـه و محمـد
بن کعب نقل میکند که مقدمۀ وحی ،رویایی صادق بوده و پس از آن ،ح رت صدایی میشـنید،
ولی چیزی نمیدید (ابنشهرآشوب.)۴۴/0 :0319 ،
در روایات دیگر باز از طرق اهل سنت نقـل شـده کـه پیـامبر

پـس از نـزول اولـین وحـی،

اظهار نگرانی و تردید میکرد و خدیجه او را دلداری میداد :که چـون تـو مـرد نیکوکـاری هسـتی
شیطان به تو راهی ندارد .خدیجه باالخره داستان را پیش ورقـة بـن نوفـل بـرد و مطالـب پیـامبر را
برای وی بازگو کرد و او گفت :این همان ملک وحـی اسـت کـه بـر موسـی
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هـم نـازل میشـد

(ابنحنبل ،بیتا302/0 :؛ بخاری02۴/۴ :0۴10 ،؛ ابنشهرآشوب.)۴۴/0 :0319 ،

حقیقت امر این است که آن ح رت دربارۀ وحی دچار تردید نشد .در برخی احادیث نیز به این
مطلب اشاره شده است :زراره میگوید :به امام صادق

گفتم :چگونـه رسـول خـدا نمیترسـید

که آنچه از جانب خدا بر او نازل شده از القاهای شیطان باشد؟ امام فرمود«:وقتی خدا شخصـی
را بهعنوان رسول انتخاب کرد آرامش و وقار را بر او نازل میکند .پس آنوـه را از جانـب خـدا بـر او
نازل شده همانند اشیائی که با چشم میبیند مشاهده میکند» (مجلسـی .)2۶2/0۵ :0۴13 ،در
روایتی دیگر«:به امام صادق

عرا شد :پیـامبران از کجـا میفهمنـد پیـامبر هسـتند؟ پاسـخ

داد«:پرده از چشمشان برداشته میشود» (همان .)00/۵۶ :از روایات دیگر استفاده میشـود کـه
پیامبر
صادق

به توفیق الهی ،جبرئیل را به خـوبی تشـخیص مـی داد ،چنـان کـه در حـدیثی از امـام
ّ
آمده است«:فقط در اثر توفیق خدا بود که رسول الله می فهمید جبرئیل از جانـب

شیخ مفید در حل این مشکل راه دیگری را نشـان میدهـد .مینویسـد :پیـامبر چـون معجـزه
داشت میفهمید کالمی که بر قلب او القا شده کالم خداست و از جانـب شـیطان نیسـت .دربـارۀ
قرآن نیز چون معجزه بود پیامبر میفهمیـد از جانـب خـدا نـازل شـده و کـالم اوسـت .چنـان کـه
ح رت موسی

بهوسیلۀ معجزه (ید بی اء) و (تبدیل عصا به اژدها) یقین پیدا کرد که تکلـم از

درخت از جانب خدا بوده است (مفید.)3۵ :0۴0۴،
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خدا نازل شده است» (همان.)2۵۶/0۵ :

بنا بر این ،باید گفت پیامبر از آغاز وحی بهطور واض و روشن درک میکرد کـه پیـامبر شـده و
کالم خدا بر او نازل میشود .به این مطلب یقین داشت و شک و شبههای در کار نبود تا نیازی بـه
تأیید دیگران داشته باشد .و اگر در تاریخ چیزی برخالف این دیده شود پذیرفتنی نیست.
 .4اقسام وحی

ارتبــاط پیــامبران بــا جهــان غیــب بهصــورتهای گونــاگون تجلــی پیــدا میکنــد .قــرآن کــریم

َ
َ
َ َ َ َ ْ ِّ َ َّ
ً َ
َ
ُاللهُإ َّال َُو ْح ًلاُأ ْوُم ْن َُوراءُحجىابُأ ْو ُْیرسى َ َ
لىوح ُ
ُف
ىوال
س
ُر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
میفرماید :وُماُُان ُِلِش ٍرُأنُیُكلمه ِ
ٍ
ْ
َّ َ
كلم (شورا)۵0:؛ «هی بشری را نرسد که خدا جز به وحی یا از آن سوی
ِب ُِاذ ِن ِهُماُیشاء ُِإنهُع ِل َُح ٌ ُ

پرده ،با او سخن گوید .یا فرشتهای میفرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او وحی کند .او بلند
پایه و حکیم است».
از آیۀ فوق سه نوع ارتباط پیامبران با خداوند ،استفاده میشود:
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الف ـ گاهی دستورات الهی بر روح و قلب پاک آنها بـدون واسـطه وحـی میشـود و خداونـد
بدون واسطه با آنان گفتگو میکند.
ب ـ گاهی ممکن است خداوند از پشت حجابی مانند درخـت بـا ایجـاد صـوت بـا پیـامبر خـود
سخن بگوید؛ مانند مکالمهای که خداوند در وادی طور با ح رت موسی
است آنچه به پیامبران در خواب وحی میشـود .ماننـد خـوابی کـه ابـراهیم
اسماعیل مأموریت یافت .0و نیز وحی بر پیامبر اسالم

کرد .1و از ایـن نـوع
در آن بـرای ذبـ

در لیلة المعراج نیز به همینگونه انجام

گرفت (صفار110 :0۴1۴ ،؛ ابنشهرآشوب0۶1/2 :0319 ،؛ عیاشی.)0۵9/0 :03۵1 ،
ج ـ گاهی وحی بهوسیلۀ فرشتهای که حامل پیام است انجام میگیرد و فرشتۀ آسمانی سخن
خدا را حکایت میکند که قرآن یا بخشی از آن از این طریق به وسیلۀ جبرئیل بر پیامبر اسالم نازل

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

َ َ

َْ

َْ

شده است .قرآن میفرماید :ن َبلُبه ُّ
ُالروحُاالملن َُعل ُق ُل ِِک (شعراء.)111:
ِِ
مرحوم عالمه طباطبائی میفرماید«:روایات زیادی مؤید ایـن معنـا اسـت کـه همانگونـه کـه

جبرئیل بر پیامبر نازل میشد ـ که قسم سوم از وحی است ـ در خواب هم به او وحی میشد ـ
که از نوع ّدوم است ـ و نیز بدون واسطه به او وحـی میشـد ـ کـه قسـم ّاول اسـت» (طباطبـایی،
.)1۴/0۵ :0۴01
 4ـ  .9وحی بی واسطه

در وحی مستقیم نه واسطهای هست و نه حجاب ،پس تکلم و دریافت پیام ،همراه با نوعی سخن
گفتن متقابل و رویارویی است .از آنجا که خداوند ،از جسمانیت و مکان کـه از لـوازم رویـت حسـی
است ،منزه است ،این رویارویی ،نوعی ادراک شهودی و درونـی اسـت نـه دیـدار حسـی یـا یـافتن
عقلی و فکری.
این قسم وحی شامل هر نوع سخن گفتن بیواسـطه خداونـد بـا انسـان در بیـداری یـا خـواب
میشود:
 4ـ  1ـ  .1وحی بیواسطه در بیداری

ّ
وحی مستقیم در بیداری به این دلیل که همراه با تجلـی بـی واسـطۀ خداونـد اسـت ،چنـان بـرای

پیامبر
527

دشوار بود که طبق بیان خود ح رت احساس میکرد جان از کالبدش بیرون مـیرود.

دیگران اثر این حالت را در آن ح رت بهصورت مدهوشی میدیدند؛ چون ح رت در آن حال ،به

ذات باری تعالی متصل میشد و وحی را از او میگرفت و تمام توجهش به خداوند بـود و هـی بـه
عالم ماده توجه نداشت (جوادی آملی ،بیتا .)۴9/0 :عیاشی از ح رت امیر المؤمنین

روایت

کرده است که چون سورۀ مائده بر ح رت رسول نازل شد آن ح رت بر استر شهبا سوار بود و بـه
سبب نزول وحی چنان سنگین شد که استر از رفتار باز ماند و پشتش خم و شکمش آویخته شـد،
به حدی که نزدیک بود نافش به زمین برسد و آن ح رت بیهوش شد و دست خود را بر سر شیبة
بن وهب گذاشت .و چون آن حال زائل شد ،سوره مائده را بر ما خواند (عیاشـی2۵۵/0 :03۵1 ،؛
بحرانی.)203/2 :0۴0۶ ،
در پارهای روایات بیان شده که این دگرگونیهای ظاهری که نشانۀ انصراف از شرایط عادی و
عالم حس اسـت ،اختصـاص بـه عـالم وحـی مسـتقیم داشـته اسـت؛ چنـان کـه در روایتـی آمـده
است«:از امام صادق

به هنگام نزول جبرئیل به او دست میداد؟ در پاسخ فرمود :نه ،جبرئیل وارد نمیشد ،مگر بعـد از
اجازه .حتی اگر بر پیامبر

وارد میگردید همانند بنـدگان در برابـر پیـامبر

حالت تنها وقتی بود که پیامبر

مینشسـت .ایـن

بدون مترجم و واسطه ،به سخن بـا او میپرداخـت» (صـدوق،

۵۵/0 :039۵؛ همو.)1/0 :03۵۵ ،
در نقل دیگری آمده است که امام صادق
بیهوشی مربوط به زمانی است که بین پیامبر

در پاسـخ زراره دربـارۀ ایـن حالـت فرمـود«:ایـن

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

دربارۀ غشیهای که بر پیامبر

وارد میشد سؤال شد که آیا این حالت

و خداوند واسطهای وجود نداشته است؛ بلکـه

تجلی (مستقیم) الهی بوده است .سپس امام در حالی که با خشوع خاصی متوجـه پروردگـار شـد،
فرمود ای زراره این است نبوت» (صدوق00۵ :039۵ ،؛ مجلسـی .)2۵۶/0۵ :0۴03 ،در تفسـیر
َ َ
َ َ
ّ
علی بن ابراهیم میخوانیم :فاوح ُال ُعِ ُمىاُاوحى قىالُ َو ْحى ُمشىاف َه ٍُُ(تفسـیر القمـی،

219/2 :0۴1۴؛ مجلسی .)2۴1/9 :0۴03 ،محمد بن ف یل میگوید :از امـام بـاقر

سـؤال

کردم :آیا رسول خدا پروردگارش را دید؟ فرمود :بلی اما با قلب خود؛ آیا نشنیدهای گفتار خداونـد را
َ

َْ

که میگوید :ماُُذ َبُ الفىؤاد َ
ُمىاُرأى (نجـم)00:؟ بـا چشـم [خـارجی] او را ندیـد ولـی بـا دل

خداوند را مشاهده کرد (کلینی9۶/0 :0۴11،؛ صدوق00 :039۵ ،؛ طبرسـی.)۴1۶/2 :0۴13 ،
در همۀ این روایات ،مقصود از رویت دیدن قلبی است .البتـه دیـدنی کـه نـه در آن حجـابی وجـود
داشته و نه پیکی واسطۀ القا بوده است.
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 4ـ  1ـ  .2وحی بیواسطه در خواب

بنا بر نقل صحی  ،امام باقر

فرموند«:رسول کسی است که جبرئیل بر او ظاهر میشود و با او

سخن میگوید ،ولی بر نبی در خواب وحی میشود؛ آنچنـان کـه بـرای ح ـرت ابـراهیم

رخ

داد» (کلینی01۶/0 :0۴11،؛ صفار ،)391 :0۴1۴ ،رویای پیامبران بـا انسـانهای عـادی فـرق
دارد و نوعی مشاهدۀ حقایق بهصورت روشن است؛ زیرا تخیالت و وسوسههای شیطانی در وجود
آنان راه ندارد و قلبشان حتی هنگام خواب نیز هشـیار اسـت .ایـن حالـت شـبیه بـه خـواب و اغمـا
است ،در این حالت ،پیامبر

مشاهده میکند ،نظیر آن چه ما در بیـداری مـیبینیم؛ و خداونـد

پیامبر را تأیید میکند به اینکه آن چه را در خواب مشاهده کرده از جانب پروردگار است.
بنا بر این در این حالت ،فقط حـواس ظـاهری تعطیـل اسـت .چنـان کـه از پیـامبر

روایـت
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شده« :ما پیامبران چشمهایمان در خواب است اما قلبهایمان بیدار است و پشت سر خود را هـم
مــیبینیم؛ همونــان کــه جلــوی خــود را مینگــریم»(صــفار۴۴1 :0۴1۴ ،؛ مجلســی:0۴03 ،
 .)00/۵۵همونین فرموده است«:تنام عینای و قلبی یقظان»؛ «چشمانم میخوابد و قلـبم بیـدار
است» (ابنحنبل ،بیتا221/0 :؛ بیهقی ،بیتـا .)020 :از ابـن عبـاس از پیـامبر

نقـل شـده:

«رویا األنبیاء وحی»؛ «رویای پیامبران وحی است» (بخـاری۴۴/0 :0۴10،؛ ابنعبـدالبر:2111 ،
 .)010/2وقتی رویای پیامبران وحی است ،احتمال دارد این وحی بـدون هـی واسـطهای انجـام
گیرد.
بر اساس روایات ،نخستین وحی در رویا بر پیامبر

نـازل شـده اسـت البتـه اینگونـه وحـی

مربوط به ابتدای بعثت ،و پیش از وحی قرآنی بـوده اسـت (بخـاری0/3 :0۴10 ،؛ مسـلم ،بیتـا:
 )0/91که به آن اشاره میشود .پس از نبوت ،نزول وحی بهصورت رویا برای پیامبر

دو بار رخ

داد:
 4ـ  1ـ  2ـ  .1پیامبر

ورود مسلمانان به مسجد الحرام را در رویا دیدند

مسلمانان در سال ششم هجری به قصد زیارت خانۀ خدا به سوی مکه حرکت کردند ،ولـی مشـرکان
مانع شدند ،و سـرانجام ،ایـن مـاجرا بـه ام ـای پیمـان حدیبیـه انجامیـد .در سـال هشـتم هجـری،
مسلمانان با فت مکه وارد مسجدالحرام شـدند (طوسـی ،بیتـا .)9/ 11۴ :قـرآن دربـارۀ ایـن واقعـه

522

ْ َ ِّ َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ َ َ َ َّ
ُالر ْؤ َ
ُاللىهُآمن َ
ُالله َُرس َوله ُّ
ىلنُ
ىج ُالحىرام ُِإنُشىاء
س
م
ُال
ن
ل
خ
ى
ت
ُل
ق
ح
ىال
ىاُب
ی
میفرماید :لق ُص ق
ِِ
ِ
ِ

َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ َ َ
ََ َ َ ْ
َ ِّ َ
ونُذ ِلى ُف ْت ًحىاُقر ًیِىا
مُحل ِقلنُرءوسكمُومقص ِر ینُالُتخافونُفع ِلمُماُلىمُتعلمىواُفجعى ُِمىنُد ِ
ِ

(فت )21:؛ «خدا رویای پیامبرش را به صدق پیوست که گفته بود :اگر خدا بخواهد ،ایمـن ،گروهـی
سرتراشیده و گروهی موی کوتاه کرده ،بی هی بیمی بـه مسـجد الحـرام داخـل میشـوید .او چیزهـا
میدانست که شما نمیدانستید .و جز آن در همین نزدیکی فتحی نصیب شما کرده بود».
 4ـ  1ـ  2ـ  .2حضرت در خواب دیدند چند بوزینه ،یکی پس از دیگری بر منبر آن حضرت مینشینند

َ َّ َ َ ْ ْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ً َّ
ىج َرةُال َملعونى ُ
ىاسُوالش
لن
قرآن دربارۀ این خواب میفرماید :وماُجعل ُناُالرؤیاُال ِتيُأر یناك ُِإال ُِفتن ُِل ِ
ْ
َ
َّ ْ ً َ
َ
ِفيُالق ْر ِآن َُونخ ِّوفه ْمُف َم َاُی ِب ی ه ْم ُِإالُطغ َلاناُُ ِِ ًلرا (اسراء)۶1:؛ «و آنگاه که تو را گفتـیم :پروردگـارت

بر همۀ مردم احاطه دارد .و آنوه در خواب به تو نشان دادیـم و داسـتان درخـت ملعـون کـه در قـرآن

افزوده میشود» .در روایات اهل سنت و شیعه این بوزینهها و «الشجرا الملعونة» به بنی امیه تفسـیر
شده است (عیاشی011/0 :03۵1 ،؛ طوسی ،بیتا۴9۴/۶ :؛ قرطبی.)030/12 :0۴23،
 4ـ  .2وحی از پس حجاب

ْ َ
جـاب» تعبیـر میکنـد کـه در آن
قرآن کریم از این نوع وحی در آیۀ  ۵1سورۀ شورا به «مـن وراء ح ٍ

وحی با واسطه انجام میگیرد .در این قسم وحی ،واسطه یا حجاب ،رسانندۀ وحـی نیسـت و خـود
سخن نمیگوید؛ بلکه تنها نقشش ایـن اسـت کـه پیـامبر وحـی را از آن میشـنود؛ ماننـد مکالمـۀ
خداوند در وادی طور با ح رت موسی

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

آمده است چیزی جز آزمایش مردم نبـود .مـا مـردم را میترسـانیم ولـی تنهـا بـه کفـر و سرکشیشـان

.1

 4ـ  2ـ  .1چگونگی وحی از پس حجاب

با توجه به اینکه هی حجابی خدا را محجوب نمیسازد ،1حجابی که در این قسم از وحی مطـرح
اســت ،بــا احاط ـۀ علمــی او منافــات نــدارد (ر.ک :طباطبــایی .)32/0۶ :0۴01 ،از برخــی آیــات
برمیآید که خداوند در شب معراج بهصورت شفاهی و بدون واسـطۀ جبرئیـل و از پـس حجـاب بـا
پیامبر

صحبت کرده است (قمـی2/11۴ :0۴1۴ ،؛ نیـز ر .ک :طباطبـایی302/2 :0۴01 ،؛

َ َ
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
ىابُق ْو َسى ْل ِنُأ ْوُأ ْدنى *فىأ ْو َح ُِإلى ُع ِْى ِ َُِمىاُ
معرفت :)31/0 :0۴0۶ ،ثمُدناُفت ل *فكانُق
َ
َ َََّ
أ ْو َح (نجم 12 :ـ  .) 3البته این برداشت طبق احتمالی است که فاعل «دنا فتدلی» پیامبر

ََ
و فاعل «فأ ْوحی» خداوند باشد.2
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روایات نیز مؤید این تفسیر از آیهاند .برخی از این روایات داللت دارنـد کـه آیـات  ۵ـ  01سـورۀ
نجم گفتوگو بین خدا و پیامبر
بهصورت مکتوب به پیامبر

بوده است ،و طی آن ،کتاب اصحاب یمین و اصحاب شـمال
داده شـد (صـفار110 :0۴1۴ ،؛ ابنشهرآشـوب2/0۶1 :0319 ،؛

عیاشی.)0/0۵9 :03۵1 ،
 4ـ  .3وحی با واسطۀ فرشته

نوع سوم ،وحی با واسطۀ فرشته است؛ یعنی پیام الهی را پیک (فرشته) به پیامبر القا میکنـد ،آیـۀ
َ

َ

ً

وال» .این عبـارت داللـت دارد بـر
 ۵1سوره شورا دربارۀ این قسم از وحی میفرماید«:أ ْو ُْیر ِس َُرس ُ

اینکه خداوند در مواردی کالم خود را به واسطۀ فرستادهای بـه گـوش انسـان میرسـاند .البتـه در
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

روایات آمده اسـت کـه گـاهی فرشـتۀ وحـی بـا پیـامبر

تکلـم میکـرده اسـت«:گـاهی فرشـته

بهصورت مردی بر من متجسم شـده ،بـا مـن سـخن میگویـد» (ابنشهرآشـوب۴0/0 :0319 ،؛
ابنحنبل ،بیتا2۵1/۶ :؛ بخاری .)3/0 :0۴10 ،این دو قسم شواهد با هم منافـاتی ندارنـد؛ زیـرا
سخن گفتن فرشته وحی با پیامبران ،همانند سخن گفتن ما انسانها نیست؛ بلکه فرشتۀ وحی بـا
برقراری ارتباط روحی با پیامبر ،وحی را به قلـب او میرسـاند (ر .ک .صـدرالدین شـیرازی:03۶۶ ،
 )1/ 11۵و ح رت فرشته وحی را میبیند و صدای او را میشنود ،اما نه با چشم و گوش مـادی
(طباطبایی 03۵/0۴ :0۴01 ،ـ .)039
بنا بر یک احتمال (طوسی ،بیتا )9/۴0۴ :آیۀ ذیـل ،از دیـدن فرشـته توسـط پیـامبر

بـه

َ َ ً
َ ََ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ
ونه َُع َلى َُم َ
ى*ُولقى َُرآ ُن ْبلى ُ
ىاُی َىر
مشاهدۀ قلبی تعبیر میکنـد :ماُُذبُالفؤادُماُرأى*ُأفتمار
َ ْ ْ
ْ
ى*ُع ْن ُِسى َر ِةُالم ْن َت َهى (نجـم 00 :ـ )0۴؛ «دل آنچـه را دیـد دروغ نشـمرد ،آیـا در آنوـه
أخ َر
ِ

میبیند با او جدال میکنید؟ ،او را دیگر بار هم بدید ،نزد سدرا المنتهی».

 4ـ  3ـ  .1انواع برخورد با فرشته

با توجه به روایات میتوان گفت :این نوع از وحی که فرشته واسطه است خود بر سه نوع است:
 4ـ  3ـ  1ـ  .1وساطت فرشته بدون مشاهدۀ او (القا در قلب)
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ََ ْ
فرشته مطلبی را القا میکند ،بدون اینکه دیده شود ،چنان که دربـارۀ زکریـا میخـوانیم :فن َادتىهُ
َ َّ
ْ ْ َ َ َّ َّ
ْ َ َ َ َ َ َ ٌ َ ِّ
َ ِّ ً َ
ً
ُالل َهُی َِ ِّشىر َكُب َل ْح َ
ىنُالل ِىه َُو َس ِّىل اُ
اُبك ِل َمى ٍ ُِم ُ
ق
ى
ص
ُم
ى
ل
ن
ُأ
اب
ر
ح
م
يُال
يُف
ل
المال ِئك ُوهوُق ِائمُیص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ ْ َ
َ ٌ َ َْ َََ َ ْ
َ َ
َ
لن*ُ َق َال َُر ِّب َُأ َّن َ
ور َاُو َنِ ًّلاُم َن َّ
َو َحص ً
ُالك َِىرُوام َ
ىاق ٌرُقىالُ
ىيُع
ت
أ
ر
ي
ن
غ
ل
ُب
ق
ُو
م
ال
يُغ
ُل
ون
ك
ُی
ُالص ِال ِح َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ َّ ْ
ُذ ِل ُالله َُیف َع َُم َاُیشاءُ (آل عمران 39:ـ )۴1؛ «پس هم چنان که در محراب به نماز ایسـتاده

بود ،فرشتگان ندایش دادند :خدا تو را به یحیی بشارت میدهد .او کلمۀ خدا را تصدیق میکنـد و

خود مهتری است بیزار از زنان و پیامبری است از شایستگان .گفت :ای پروردگار من ،چگونه مـرا
پسری باشد ،در حالی که به پیری رسیدهام و زنـم نازاسـت؟ گفـت :بـدان سـان کـه خـدا هـر چـه
بخواهد میکند».
در ایــن آیــات تصــری شــده کــه فرشــتگان زکریــا
تولد یحیی

را مخاطــب قــرار دادنــد و او را بــه

بشارت میدهند .متکلم اصلی در این گفتار ،خداوند اسـت ولـی واسـطه و مباشـر

در کالم فرشته است .زکریا از این بشارت ـ با توجه به شـرایط سـنیاش ــ دچـار شـگفتی میشـود

یعنی «قال الله کذلک» خدا گفته اسـت کـه هـر کـاری را او بخواهـد ،انجـام میدهـد .البتـه ایـن
منافات ندارد که باز این پاسخ از طرف خداوند ،توسط فرشته ارائه شده باشـد؛ چنـان کـه در سـورۀ

َ
َ
ََ َ
ىلن ( طباطبـایی 011/3 :0۴01 ،ـ
ُُذلکُقال َُر ُّبکُه َىوُعلى ُه ٌ ُ
مریم آیه  9آمده است :قال ِ

.)01۵

به هر حال این آیه ،بیانگر محتوای گفتوگوی خداونـد بـا زکریـا و زکریـا بـا خـدا اسـت؛ ولـی

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

َّ

َْ ََ

َْ

و میگویدَ :ر ِّبُأن ُیكونُل ُغ ٌ
الم َُوُق َُبلغنى ُال َ
كِىرُ ؛ دنبالـۀ آیـه جـواب ایـن سـؤال و ابهـام
ِ
ِ
َ
َ ّ ْ
َ
ُُذلکُاللهُیفع ُماُیشىاءُ ؛ گوینـدۀ ایـن جملـه خداونـد اسـت؛
را چنین مطرح میکند که :قال ِ

واسطه و منادی فرشتگان هستند ،بدون اینکه مشاهدۀ آنها مطرح باشد .چنان که لزومی ندارد
ندا در آیه ،از قبیل انتقال موج و خروج صدا از حنجره باشد ،بلکـه در ایـن مـوارد ،معنـای عـام آن
منظور است که عبارت است از :انتقال و القـای معنـا .و چـون نـدا مربـوط بـه صـدا کـردن از دور
است ،این خود قرینهای است بر اینکه زکریا فرشته را مشاهده نمیکرده اسـت ،بلکـه همـانطور
که نماز میخوانده است ،هاتفی او را مخاطب قرار داده و مطالب فوق را به او منتقـل کـرده اسـت
(همان.)3/0۵1 ،
در روایتی انبیا بر اساس وحی به پنج دسته تقسیم شدهاند :امام باقر

فرمودند:

پیامبران بر پنج گونهانـد :برخـی از آنـان صـدا را ،ماننـد صـدای زنجیـر ،میشـنوند و بـه
مقصود آن پی میبرند .برخی در خواب به آنان خبر داده میشود ،مانند یوسف و ابراهیم
و برخـی از ایشـان میبیننــد و برخـی بــه دلشـان کوبیـده میشــود و در گوششـان طنــین

525

افکنده میشود» (صـفار112/1 :1121 ،؛ عیاشـی111/0 :1132 ،؛ طوسـی:1111 ،
.)123
جبرئیل در مواردی وحی را بر دل پیامبر القا میکرد .قرآن کریم در اینباره میفرمایـد وَُ
ْ َ
َ ِّ ْ
َّ َ
َ َ َْ َ
ُال َع َال َ
ملن َُن َب َلُبه ُّ
ک (شعرا .)09۴:خود ح رت در اشاره بـه
ُالروحُاِلملنُعل ُقل ِِ ُ
ِإنهُل َتنب ی ُرب
ِِ
ِ

در این باره میفرماید«:همانا روح القدس در جان من دمیـد»

این گونه از وحی فرمود :پیامبر

(صفار۴13 :0۴1۴ ،؛ کلینی۵1/۵ :0۴11 ،؛ ابنعبدالبر .)۵22/2 :2111 ،در اینجا منظور القاء
معنی در قلب نبی

است و بیشتر ،احادیث قدسی از این نوع است.

روایتی دیگر از امام صادق

:

پیامبران و رسوالن چهار طبقهاند :پیامبری که تنها برای خودش پیغمبر است و به دیگـری
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

سرایت نمیکند ،و پیامبری که در خواب میبیند و صدا [ی هاتف] را میشنود ولی خود او
را در بیداری نمیبیند و بر هی کس مبعو نیست و خود او امام و پیشوایی دارد ـ چنان کـه
ابراهیم بر لوط

امام بود ـ و پیامبری که در خواب میبیند و صدا را میشنود و فرشـته

را می بیند و به سوی گروهـی کـم یـا زیـاد مبعـو اسـت ،ماننـد یـونس کـه خـدا دربـارۀ او
ْ ْ
ْ
َ
ون (صافات)111:؛ «ما او را بـه سـوی صـد
وُأر َسلنا ُإل ُِمائ ِ ُأل ٍفُأوُیبی ُ
فرموده:
هزار نفر یا بیشتر فرستادیم» .مراد از آن «بیشتر» سی هزار است [یعنی یکصد و سی هـزار
نفر] و یونس نیز خود امام و پیشوایی داشت ،و [سرانجام] پیامبری که در عالم خـواب مـی
بیند و صدا را میشنود و در بیداری مشاهده میکند و امام هم هست؛ ماننـد پیـامبران اولـو
ُ
ّ
العزم .ابراهیم [در ابتدا] فقط پیامبر بود و امام نبود تا آنکه خدا فرمود :إنـی جاعلـک
ّللناس إماما ( ...بقره( )101:کلینی111/1 :1121 ،؛ صفار.)111/1 :1121 ،
 4ـ  3ـ  1ـ  .2نزول فرشته همراه با تمثل

یک مرحله از وحی با واسطه ،این است کـه همـراه بـا «تمثـل» فرشـته باشـد .عنـوان «تمثـل» در
ََ

ْ

َ

َ َّ َ َ

َ ً

قرآن ،تنها در سورۀ مریم آمده است :فأ ْر َسلناُإللهاُر َ
وحناُف َت َمث ُل َ
هاُبشرا َُس ِو یا (مـریم« )01:و
ِ
ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی تمام بر او نمودار شد».

یک تحلیل دربارۀ تمثل فرشته این است :در ظرف ادراکی ،کسی که ملک بر او نازل میشود
بهصورت خاصی ظهور میکند .البته نمایان شـدن فرشـته در ادراک مخاطـب ،بهصـورت انسـان
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خوش اندام ،غیر از این است که فرشته تغییر ماهیت بدهد و در جهان خارج ،انسان بشود؛ یعنـی

چنین نیست که پیامبر با انسانی مواجه گردد ،در عین حال این گونه نیست که واقعیتـی در خـارج
نداشته باشد و تنها ّ
توهم باشد .زیرا تحلیل مذکور این اسـت کـه در عـالم خـارج ،نـزول مالئکـه و
ارتباط قلبی و درونی با عالم فرشتگان تحقق پیدا میکند .ولی این ارتباط و نزول ،با اینکه پیـامبر
ادراک خویش را با صورت خاصی مواجه میبینـد همـراه اسـت .فرشـتهای کـه واسـطه اسـت ،بـا
صورت ویژهای نمایان و ظهور پیدا میکند ،نه اینکه تبدیل بـه یـک موجـود مـادی شـده اسـت و
حاضر میگردد .فرق است بین این که حقیقتی وجود داشته باشد که آن حقیقـت بـرای مخـاطبی
بهصورتی که با آن مأنوس است و ابزار ادراکی او میتواند ،تحمل کند ،ظاهر شـود و اینکـه هـی
واقعیتی غیر از صورت ادراکی درککننده وجود نداشـته باشـد .آنوـه سفسـطه بـه شـمار مـیرود،

حاصل میشود؛ یعنی پیامبر ،انسانی را در نهایت زیبایی احساس میکند که این همان فرشـتهای
است که به اذن الهی نازل شده است .امـا ایـن حقیقـت کـه فرشـته در ادراک ،بهصـورت خاصـی
ظاهر میشود ،معنایش این نیست که صورتی خیالی است و واقعیت نـدارد» (طباطبـایی:0۴01 ،
 3۶/۴ـ .)۴1
 4ـ  3ـ  1ـ  .3تمثل جبرئیل در قیافه دحیۀ کلبی

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

دومی است نه اولی؛ به عبارت دیگر« :روح قدسی پیامبر با توجـه بـه ارتبـاط بـا آن عـالم ،معـارف
ّ
الهی را بدون واسطۀ بشری ،از خداوند دریافت میکند .پس از این مرحله بر روح بشری او ،تمثـل

ّ
از روایات استفاده میشود که گاهی جبرئیل به شکل دحیۀ کلبـی تمثـل مییافـت ،1آن گونـه کـه
ّ
برای ح رت ابراهیم و لوط 1و ح ـرت مـریم  3تمثـل پیـدا کـرده بـود .او اجـازه میگرفـت و

هموون بندهای روبه روی ح رت مینشسـت (صـدوق۵0 :0۴0۴ ،؛ همـو .)1/0 :03۵۵،خـود
ح رت

ََ
ً َّ
ُّ
ُرجالُفلكلمن ُفأوع ُمىاُ
ُالملک
دربارۀ این گونه از وحی فرمود«:وُاحلاناُیتمث ُل

یقىىىول» (ابنشهرآشـــوب۴3/0 :0319 ،؛ مجلســـی .)2۶0/0۵ :0۴03 ،طبـــق بیـــان خـــود
ح رت

 ،بیشتر جبرئیل را به شـکل دحیـۀ کلبـی میدیـد تـا بـه شـکل اصـلیاش (مجلسـی،

 .)2۵۵/۵۶ :0۴03دیگران گمان میکردند دحیۀ کلبی است ،چنانکـه در غـزوۀ بنـی قریظـه در
ســال پــنجم هجــری ،اصــحاب او را ســوار بــر اســتری ســفید ،مشــاهده کردنــد (طبــری:03۵1 ،
 .)2/۵۵2ولی ح رت علی

و ح رت فاطمه

میفهمیدند فرشتۀ وحی است کـه نـزد آن

ح رت به شکل دحیۀ کلبی آمده است (مجلسـی .)00۴/۴3 :0۴03 ،برخـی بـر ایـن باورنـد کـه
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چون طبیعت انسان زیبا است ،جبرئیل بهصورت دحیـۀ کلبـی ،کـه زیبـاترین مـرد آن زمـان بـود،
مجسم شده است تا به طبیعت اصلی انسان شبیهتر باشد (معرفت.)۶2/0 :0۴0۶ ،
باید توجه داشت که آمدن جبرئیل در شکل دحیۀ کلبی ،فقط تمثـل بـوده اسـت و هـی مـانع
عقلی وجود ندارد که یک موجود روحانی در قالب موجودی جسمانی همانند انسان درآید .جبرئیل
در این موارد همونان به حالت روح باقی میماند و هی گاه از حالت روحـانیاش خـارج نمیشـد؛
چراکه تبدیل موجود روحانی مانند فرشته به انسان مادی محال است (ر.ک :طباطبـایی:0۴01 ،
 3۶/0۴ـ  .)3۵خود دحیۀ کلبی نیز در این تجسم هی نقشـی نداشـته اسـت و در او و زنـدگیاش
تغییری حاصل نمیشد .پس در این تمثل نه روحی به جسم تبدیل شده بود و نـه جسـمی بـه روح
تحول یافته بود ،به همین جهت با غایب شدن فرشته ،جسم نیز که قالب وی بود از بین میرفت.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

 4ـ  3ـ  1ـ  .4مشاهده فرشته به شکل واقعی خود

نوع دیگر وحی با واسطۀ پیامبر در ارتباط با فرشته است .پیک الهی را مشاهده میکند ،اما بـدون
تمثل ،جبرئیل موجودی است نورانی و مجرد ،از مأل اعلی (جهان غیب) و توانمنـد ،بـه گونـهای
که سیطرۀ او بر عالم وجود ،بسیار گسترده است ،پیامبر گـاهی بـا ایـن فرشـته در عـالم غیـب ،بـا
همان واقعیت تجـردی و نفـس االمـری خـود ،ارتبـاط برقـرار میکنـد ،و حقـایق آن عـالم بـر وی
انعکاس مییابد و افاضه میشود.
در روایات آمده است که این شیوه دو مرتبه تحقق یافته است .سیوطی میگوید :وقتی پیـامبر
به رسالت مبعو شد ،همواره بـا جبرئیـل

در ارتبـاط بـوده اسـت ،ولـی دو بـار او را در صـورت

واقعی خودش دیده است :اول زمانی که خود رسولالله
ببیند .دوم در شب معراج نیز رسول الله

جبرئیل

درخواست کرد او را در چهـرۀ واقعـی
را بهصورت واقعی خودش مشاهده نمـود

(سیوطی )023/۶ :0۴1۴ ،اما برخی از محققان گفتهاند :نظر صحی این اسـت کـه پیـامبر
یک مرتبه در غار حرا و مرتبۀ دوم در شب معـراج ،جبرئیـل

را بهصـورت واقعـی خـودش دیـده

است .1ولی میتوان گفت :بین این دو نظریه اختالف اساسی وجود ندارد ،یعنی ممکـن اسـت آن
مرتبه اول که پیامبر

درخواست کرده جبرئیل

را در چهرۀ واقعـی خـود ببینـد ،در ارتبـاط بـا

همان غار حرا بوده است ،زیرا درخواست رویت در کالم آنها بهصورت مطلق ذکر شده است.
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در اینجا توضی دو نکته الزم به نظر میرسد:

 . 1این مطلب که در روایات ما آمده است :رسول خدا در حالی جبرئیل را دیـد کـه او ششصـد بـال
داشت و یا او را در صورتی مشاهده کرد که مشرق و مغرب را پر کرده بود و ،12....اینها بیاناتی است در
ترسیم عظمت و سیطره وجـودی و توانمنـدی و حاکمیـت جبرئیـل بـر ایـن جهـان ،وگرنـه معنـا نـدارد
موجودی روحانی که از جهان ماورای طبیعت و غیبی است (و به اصطالح دارای وجود امـری اسـت)
دارای ع و مادی باشد و ف ای حسی و طبیعی اشغال کند (عبداللهی.)۵9 :03۵۵ ،
 . 0چنان که روشن است ،دیدن جبرئیل در صـورت اصـلی خـود ،بـه هنگـام دریافـت وحـی،
شهود قلبی و درونی است نه شهود حسی و بیرونی (همان).
 ۵ـ نشانههای حدوث وحی

عوارضی بر پیامبر

به وقوع میپیوست که اصحاب آنهـا را از عالئـم تحقـق وحـی محسـوب

میداشتند.
پیامبر اکرم

هنگام دریافت وحی یکی از حاالت زیر را داشتند:

 ۵ـ  .9عرق کردن و تغییر رنگ چهره

پیامبر اکرم

هنگام دریافت وحی ،گاهی در روزی سرد ،عرق از سر و روی مبارکش میریخـت

و رنــگ رخســارش تغییــر میکــرد (ابنشهرآشــوب۴3/0 :0319 ،؛ بخــاری .)2/0 :0۴10 ،ابــن
طاووس از ح رت امام محمد باقر

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

از برخی احادیث و نقل و شهادت اصحاب استفاده میشود که به هنگام حـدو وحـی ،حـاالت و

روایت کرده است که عثمـان بـن مظعـون (م2.هــ) گفـت

من در مکه روزی در خانۀ ح رت رسـالت پنـاه

گذشـتم .دیـدم آن ح ـرت در خانـه نشسـته

است .نزد او نشستم و مشغول سخن شدم .ناگاه دیدم که دیدههای مبارکش به سوی آسـمان بـاز
ماند تا مدتی ،پس دیدۀ خود را به جانب راست گردانید و سر خود را حرکت میداد مانند کسـی کـه
با کسی سخن گوید و از کسی سخن شنود .پس بعد از مدتی به جانب آسمان نگریسـت .پـس بـه
جانب چپ خود نظر کرد و رو به جانب من گردانید .از چهرۀ گلگونش عرق میریخت .من گفتم یا
ّ
رسول الله هرگز شما را بر این حالت ندیده بودم .فرمود مشاهده کردی حال مرا؟ گفتم :بلـی.
فرمود :جبرئیل بود بر من نازل شد (ابنطاووس ،بیتا.)022 :
فرشته را نمیدیدند و چون به شکل

این حالت در وحی با واسطۀ فرشته است که ح رت
ّ
انسان تمثل نیافته بود ،آن ح رت میبایست به حالت فرشته نزدیـک میشـد .بـه همـین دلیـل،
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چهرۀ ح رت دگرگون میشد .خود ح رت آن حالت را سخت تر از حالـت دیـدن فرشـته معرفـی
میفرماید«:گاهی فرشته با صـدایی هموـون صـدای زنـگ میآیـد (و خـود دیـده نمیشـود) کـه
ّ
سخت ترین حالت است و گاه بهصورت مـردی بـرایم متمثـل میشـود» (ابنشهرآشـوب:0319 ،
۴3/0؛ ابن حنبل ،بیتا0۵۵/۶ :؛ بخاری2/0 :0۴10 ،؛ مسلم ،بیتا.)۵2/1 :
 ۵ـ  .2حالت عادی

ّ
در مواردی که جبرئیل به شکل دحیـۀ کلبـی تمثـل مییافـت و چـون بنـدهای روبـه روی ح ـرت

مینشست و وحی را ابالغ میکرد (صدوق۵۵/0 :039۵ ،؛ همو .)1/0 :03۵۵ ،هی تغییری در
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حالــت ح ــرت مشــاهده نمیشــد .در ایــن حالــت ،ح ــرت بــه راحتــی وحــی را دریافــت و حفــظ
ّ
میکردند؛ چنانکه خود فرمودند«:گاهی فرشته بهصـورت مـردی بـرایم تمثـل مییابـد و آنوـه را
میگوید دریافت و حفظ میکنم» (ابنشهرآشوب۴3/0 :0319 ،؛ مجلسی.)2۶0/0۵ :0۴03 ،
پیامبر گرامی

درحدیث باال ،دو کیفیت را دربـارۀ وحـی یـاد میکنـد کـه در یکـی از آنهـا

صداهای پی در پی هموون آواز جرس به گوش مبـارکش میرسـید ،و در دیگـری ،جبرائیـل
بصورت یک انسان عادی در نظرش مجسم میشد .وحی به گونۀ اول بر پیامبر اسالم

سخت

گران و طاقتفرسا بوده است؛ چنانکه خداوند متعال از اینگونـه وحـی بـه «قـول ثقیـل گفتـاری
ّ

ْ

َ ًَ

َ

ً

گران و سنگین» تعبیر کرده و فرموده است :إن َ
اُسنل ِق َُعللکُق ْوال ُُث ِقلالُ (مزمل .)۵:ولی وحی
ِ
به صورت دوم ،کمی سبکتر و لطیفتر بوده و دیگر آن سر و صداهای هولناک و ناآشـنا بگـوش

نمیرسید .بلکه جبرائیل
مجسم میشد تا رسول خدا

بصورت فرد عادی و با فرمی مشابه شکل انسانی مـألوف و مـأنوس،
با او آرام گیرد و رعب و بیمی در او ایجاد نشود.

ولی باید گفت وحی در هر دو صورت بر پیامبر گرامی

سنگین بوده ،و همیشه همزمان بـا

لحظاتی که وحی نازل میشد ـ در تمام فصول سـال ـ از پیشـانی مبـارکش عـرق فرومیریخـت و
خود نیز میفرمود«:هی بار وحی بر من نازل نشد جز آنکه این تصور [به دلیل سنگینی وحی] در
من پدید میآمد که جانم گرفته میشود» (حجتی.)3۴ :0312،
 ۵ـ  .3حالت مدهوشی

از ابن مسعود روایت شده وقتی پیامبر
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وحیی دریافت داشت ...رنج زیادی ّ
تحمـل کـرد ،بـدین

ترتیب ما آن را درک کردیم .در آن موقع او از یارانش جدا شد و از آنهـا عقـب افتـاد .سـپس او در

حالی که به شدت رنج میبرد تالش داشت که سرش را زیر پیراهنش بپوشاند» (ابنحنبل ،بیتـا:
۴۶۴/0؛ بیهقی ،بیتا .)2۶۵/۵ :و باز «وقتی پیامبر

وحیی دریافت داشت خواست چهـرهاش

را با پیراهنش بپوشاند ،و چون حال غشـی بـدو دسـت داد او را بیـرون بـردیم» (ابنحنبـل ،بیتـا:
3۴/۶؛ بیهقــی ،بیتــا .)2۵۶/۴ :زراره میگویــد :از امــام صــادق

از حالــت مدهوشــیای کــه

ح رت پیامبر به آن دچار میشد پرسیدم ،ح رت فرمودند«:این حالت زمانی بود کـه میـان
ّ
او و خدا کسی واسـطه نبـود؛ آن هنگـام کـه خـدا بـه او تجلـی میکـرد» (صـدوق00۵ :039۵ ،؛
مجلسی.)2۵۶/0۵ :0۴03 ،
به وجود آمدن چنین حاالتی هنگام دریافت وحی مستقیم میتواند دالیل مختلف داشته باشد:
 .0ارتباط انسان مادی با برترین موجود مجرد :هرچند پیـامبران انسـانهای کـاملی هسـتند،
بشری همانند شما هستم که به من وحی میرسد که خدای شما خدای یکتا اسـت (فصـلت۶:؛
کهف .)001:ارتباط با برترین موجود که مجـرد از مـاده اسـت ،بـرای انسـان مـادی کـاری سـاده
نیست ،بهویژه اگر این ارتباط بدون واسطه باشـد .از ایـن رو ایـن حـاالت غیـر عـادی هنگـام ایـن
ارتباط ،امری توجیهپذیر و پذیرفتنی است.
 .2سنگینی معارف بلند اعتقادی و توحیدی (طباطبایی۶2/21 :0۴01 ،؛) خداوند در اینبـاره

ْ َ
ْ
َّ
ِّ ً
ً
َ ْ
َ ْ ََْ ْ َ ْ ْ َ
آنُ َعل ُ َج َِ َُل َر َأ َ
ُخاشعاُم َت َص عا ُِم ْنُخشل ِ ُالل ِه َُو ُِتلىکُاِل ْمثىالُ
ه
یت
میفرماید :لوُأنبلناُهذاُالقر
ِ
ٍ
َ َّ
َ
َ ْ
َ
َّ
ون (حشر)20:؛ «اگر این قرآن را بر کـوه نـازل میکـردیم ،از خـوف
اسُل َعله ْم َُیتفكرُ ُ
نض ِر ب ِ
هاُللن ِ

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

ولی در عین حال انساناند و در جهان مادی ،مانند سایر افـراد بشـر زنـدگی میکننـد .بگـو مـن

خدا آن را ترسیده و شکاف خورده میدیدی .و این مثالهایی است که برای مردم میآوریم ،شـاید

به فکر فرو روند».
 .3سنگینی اقامۀ دستورات االهی در جامعه (همان) :شاهد این بار سنگین االهی بـر پیـامبر
عظیم الشأن ،مصائب و سختی هایی بود که در طول مدت رسالت خود برای بر پـا داشـتن کلمـۀ
توحید تحمل کرد.
 ۲ـ مواقع فرود وحی

چنین نبود که هر وقت پیامبر انتظار دارد همان موقع وحی نازل شود .بسیاری از اوقـات وحـی بـر
خالف انتظار پیامبر

 ،و یا در جهت عکس خواستۀ او بود .حتی گـاهی چیـزی را کـه او از روی
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َ َّ َّ َ
نظر شخصی بر خود روا نداشته بود ،وحی مجاز میشمرد؛ مثالِ :ل َمُت َح ِّرمُمىاُأ َحى ُاللىهُلىک

(تحریم .)0:مثل اینکه پیامبر عهد کرده بود به همسـرش ،ماریـه ،نزدیـک نشـود (متقیهنـدی،
۵33/2 :0۴10؛ ســیوطی .)239/۶ :0۴1۴ ،یــا اینکــه دیگــر عســل نخــورد (ابنحنبــل :بیتــا،
220/۶؛ سیوطی .)239/۶ :0۴1۴ ،به همین دلیل بازخواست میشود که چـرا بایـد حـالل را بـر
خود حرام کنی (همان)؟ اگر هم توطئهای در کار بود ،بالفاصله آیات قرآن به او اخطار میکـرد و
او را از لغزش بازمیداشت .نمونۀ آن داستان «بنی ابیرق» است که در دزدی زرهی دست داشتند
و با جنجال میخواستند گناه را به گردن دیگری بیندازند .حتی پیـامبر «قتـادا بـن نعمـان» را کـه
عزیز و بدری هم بود و شکایت دزدی او پیش پیامبر برده شده بود ،سرزنش کرد ،که آیه آمدَ :و ال
َ ْ ْ
ً
َ َ
ین خصیما (نسا( )01۵:طباطبایی90/۵ :0۴01 ،؛ سیوطی.)20۶/2 :0۴1۴ ،
کن للخائن
ت
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وحی در هر لحظه و مکانی ممکن بود پیش آید .ثلثی از شب مانده بود کـه دربـارۀ سـه نفـری
ّ
(مرار و هالل و کعب) که (از توبه و یا جنگ تبوک) تخلف ورزیده بودند ،آیه  00۵سورۀ توبـه نـازل

ْ َ
ْ َ َ ْ ََ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ ِّ َ َّ َ َ
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ىل
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ِ
ِ
َّ
َ
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َْ
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أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

(ابنحنبل ،بیتا۴۵۵/3 ،؛ عیاشی.)00۵/2 :03۵1 ،
گاهی از پیامبر

دربارۀ حواد یا مسائلی ،مستقیم یا غیر مستقیم ،پرسش میشد و پاسـخ

آنها به او وحی میشد .برای نمونه :ابن ابی حاتم از صفوان ابن امیه روایت کرده که گفت مردی
به خدمت پیامبر آمد که خود را بـا زعفـران خوشـبو کـرده بـود و ُج ّبـهای در برداشـت ،عرضـه
َ
ّ
داشت :یا رسول الله در عمره چگونه دستور میفرمایید؟ آیۀ  09۶سورۀ بقـره نـازل شـدَ :وأ ِت ُّمىواُ
ْ

ْ

َ َّ

ال َح َّج َُوالع ْم َرة ُِلل ُِه . ...آنگاه پیامبر
بر کـن سـپس غسـل کـن و ( »...بخـاری0۴۴/2 :0۴10 ،؛ مسـلم ،بیتـا۴/۴ :؛ بیهقـی ،بیتـا:

فرمود :ای کسی که دربارۀ عمره پرسیدی جامههایت را

.)۵1/1
نمونههای زیر نیز از این قبیل است:
 0ـ به خانه ماندن و معاف شدن از شرکت در جهاد (ابنحنبل ،بیتا0۵۴/۵ :؛ بیهقـی ،بیتـا:
)23/9؛
 2ـ دربارۀ این مسأله که آیا ممکن است بدی از خوبی ناشی شـود؟ (ابنحنبـل ،بیتـا20/3 :؛
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بخاری)021/2 :0۴10 ،؛

نتیجهگیری

از مباحث پیشین روشن شد که:
 .0طبق آموزههای قرآن ،خداوند به سه نوع ارتباط کالمی با بشر اشاره کرده است؛ بنا بر ایـن
وحی بر رسول خدا نیز از این سه نوع بیرون نیست.
 .2اهمیت بررسی وحی در احادیث از آن رو است کـه پیـامبر اکـرم خـود کامـلترین نـوع
وحی را تجربه کردهاند ،بنا بـر ایـن بیانـات ایشـان و نیـز اهلبیـت آن ح ـرت در ایـن بـاره بسـیار
ارزشمند خواهد بود .چون احادیث منبعـی مسـتقل در شـناخت وحـی هسـتند و در فهـم مـراد از
کاربردهای وحی در قرآن نیز کمک شایانی میکنند.
 .3بدون تردید اولین کسی که به درستی نبوت یک پیامبر ایمان میآورد خود اوست و ممکـن
نیست بر کسی وحی نازل شود و به پیامبری مبعو گردد و آنگاه او در کـار خـود حیـران باشـد و
دچار شک و تردید شود.
 .۴از روایات استفاده میشود که پیامبر از تمام گونههای وحی بهرهمند بودنـد؛ امـا وحـی
مسـتقیم ،ســنگینتر و دریافــت آن نیـز ســختتر بــوده اسـت و بــر اثــر سـنگینی آن ،رنــگ چهــرۀ
ح رت تغییر مییافت و به شدت عرق میکرد.

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

 3ـ راجع به عایشه که آیا ّ
مقصر بود یا نه؟ (ابنحنبل ،بیتا)013/۶ :
 ۴ـ طالق دربارۀ زنای محصنه که یک نفـر شـهادت داده ( ...بخـاری۴/۶ :0۴10 ،؛ مسـلم،
بیتا.)211/۴ :
 ۵ـ پیـامبر مشــغول سرشـوئی بــود کـه زنـی از زوجــش شـکایت میکــرد (بیهقـی ،بیتــا:
3۵۵/1؛ طوسی.)۴19/9 :0312 ،
 ۶ـ در حالی پیامبر که مشغول غذا خـوردن بـود و اسـتخوانی بدسـت داشـت (ابنحنبـل،
بیتا۵۶/۶ :؛ بخاری.)2۶/۶ :0۴10 ،
 1ـ پیامبر بر فراز منبر بود (ابن حنبل ،بیتا.)20/3 :
اینها نمونههایی بود که تفصیل آن را در کتابهای تفسیر و اسباب نزول میتوان یافت وگرنه
وحــی در شــب و روز ،صــل و جنــگ ،شــهر و بیابــان ،خانــه و مســجد ،ح ــر و ســفر ،زمســتان و
تابستان ،بر بستر و بر فرش ،همه جا و همه وقت امکان نزول داشـت .کتابهـای علـوم قـرآن از
جمله االتقا سیوطی و البرها زرکشی فصلهایی مفصل در این باره دارند.
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 .۵این وحی بدون واسطه تنها حاالت ظاهری پیامبر

را تحت تأثیر قرار میداد و دگرگـون

میکرد؛ زیرا پس از برطرف شدن این حالت هر آنچه را به او وحی شده بود ،در ذهن داشت و بی
کم و کاست به مردم ابالغ میکرد .در وحی مستقیم ،کالم الهی در اعماق وجود رسول خـدا
تأثیر میگذاشت و این تأثیر فراتر از امور طبیعی و حسی بود.
 .۶نزول وحی در همه جا و همه وقـت وجـود داشـت ،در شـب و روز ،صـل و جنـگ ،شـهر و
بیابان ،خانه و مسجد ،ح ر و سفر ،زمستان و تابستان ،بر بستر و بر فـرش ،موقـع غـذا خـوردن،
پیاده یا سواره ،...اما در همه حال به خواست و ارادۀ الهی تحقق مییافت.
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پینوشتها:

که در این صورت ،وحی با واسطۀ فرشته میشود .ر .ک :طبرسی 2۶2/9 :0312 ،ـ .)2۶3
ّ
 .1تنها تمثل بوده است ،نه تبدیل ماهیت جبرئیل به ماهیت انسان(طباطبایی.)3۴،3۵/0۴ :0۴01 ،
 .1ر.ک :هود ۵1_ ۶9 :؛ حجر.۶۵_ ۵0 :
 .3مریم.01:
 .1طبرسی 013/9 :0312 ،ـ  01۵و .۴۴۶/01
 .12قمی21۶/2 :0۴1۴ ،؛ صدوق00۶ :039۵ ،؛ مجلسی. 2۴9/۵۶ :0۴03 ،

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

ْ َْ
ِّ َ َ َّ
ُْْ َ ُْ َ َ
َّ
ََ َ ُ
َْ
بارکة م َن الش َج َرا أن یا ُموسی إنـی أنـا الل ُـه
 .1فل َّما أتاها نودی م ْن شاطئ الواد األ َیمن فی البقعة الم
َ ُّ ْ َ
عالم َ
ین (قصص.)12:
رب ال
َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ َ
ْ َ َ ِّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُْ
َ ََ ْ َ ْ
َ
 .0فل َّما بل معه َّ
السعی قال یا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحك فانظر ما ذا تری قال یا أبـت افعـل
شاء َّالل ُه م َن َّ
ما ُت ْؤ َم ُر َس َتج ُدنی إ ْن َ
الصابر َین (صافات.)120 :
ْ َْ
ُْْ َ ُْ َ َ
َّ
ََ َ ُ
َْ
بارکة م َن الش َج َرا أن یا ُموسی
 .1قصص .12:فل َّما أتاها نودی م ْن شاطئ الواد األ َیمن فی البقعة الم
ِّ َ َ َّ ُ َ ُّ ْ َ
عالم َ
ین .
إنی أنا الله رب ال
َ
 .1امام رضا ْ « :احت َج َب ب َغیر ح َج َ ْ ُ
وب»( کلینی122/1 :1121،؛ صدوق.)13 :1113 ،
اب محج ٍ
ٍ
َ
َ َََّ
َ
َ
ْ
ْ
 .2احتمال دیگر در آیۀ شریفه این است که فاعل در «دنا فتدلی» و «فأوحی إلی عبده» جبرئیل باشـد
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کتابنامه

 .1ابن أبی الکرم ،علی0۴0۵( .ق) .الکامل فی التاریخ ،تحقیق عبـد اللـه القاضـی ،بیـروت :دار
الکتب العلمیة ،چاپ دوم؛

 .2ابنحنبل( .بیتا) .مسنی احمی ،بیروت :دار صادر؛

 .3ابنعبدالبر ،عبدالله بن محمد2111( .م) .االستذکار ،تحقیق سالم محمد عطا ـ محمد علـی
معوا ،بی جا :دار الکتب العلمیه ،چاپ اول؛
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 .4ابنفارس ،احمد0۴1۴( .ق) .معجم مقاییس اللغة ،تحقیق هارون عبد السـالم محمـد ،قـم:
مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول؛

 .5ابنکثیر ،إسماعیل بن عمر039۵( .ق) .السیرة النبویة من البیایة و النهایة ،تحقیق مصطفی
عبد الواحد ،بیروت :دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزیع؛

 .6ابنشهرآشوب ،محمد بن علیقم0319( .ق) .مناقوب آ خبوی طالوب

 ،بـی جـا :عالمـه،

چاپ اول؛

 .7ابنطاووس ،علی بن موسی( .بیتا) .سعی السوعود للندووم منضوود ،قـم:دار الـذخائر ،چـاپ
اول؛

 .8بحرانــی ،ســید هاشــم0۴0۶( .ق) .البرهووا فووی تدسوویر القوورآ  ،تحقیــق ،قســم الدراســات
االسالمیة موسسة البعثة ـ بنیاد بعثت – تهران :چاپ اول؛

 .9بخاری ،اسماعیل بن ابـراهیم0۴10( .ق) .صوحیح البخواری ،بـی جـا :دار الفکـر للطباعـه و
النشر و التوزیع؛

 .11بیهقی ،احمد بن حسین( .بیتا) .السنن الکبری ،بی جا :دار الفکر؛

 .11توماس ،میشل1111( .ش) .کالم مسیحی ،ترجمه حسین توفیقی ،قم :مرکـز مطالعـات و
تحقیقات ادیان و مذاهب؛

 .12جوادیآملی ،عبدالله( .بیتا) .تدسیر مو وعی قورآ مجیوی ،قـم :انتشـارات اسـراء ،چـاپ
دوم؛

530

 .13جوهری ،اسماعیلبنحماد0۴11( .ق) .الصحاح ،تحقیق احمـد عبـدالغفور عطـار ،بیجـا:
دار العلم المالیین ،چاپ چهارم؛

 .14حجتی ،محمد باقر1110( .ش) .وهوههی در تاریخ قرآ کریم ،تهران :دفتر نشر فرهنـگ
اسالمی؛

 .15حسن زاده آملی ،حسن03۶۵( .ش) .دصوص الحکم بر فصوص الحکم ،تهران :رجاء؛

 .16راغب اصفهانی ،حسـین بـن محمـد0۴02( .ق) .مدوردات خلدواآ القورآ  ،تحقیـق صـفوان
عدنان داوودی ،بیروت :دار القلم ،دمشق :الدار الشامیة ،چاپ اول؛

 .17سبحانی ،جعفـر 1۴10( .ق) .الهیوات علوی هویی الکتواف و السونة و العقول ،قـم :المرکـز
العالمی للدراسات االسالمیة ،چاپ دوم؛

مرعشی نجفی؛

 .19صدرالدین شیرازی ،محمد بـن ابـراهیم .)03۶۶( .تدسویر القورآ الکریم(صویرا) ،مصـح
محمد خواجوی ،قم :بیدار ،چاپ دوم؛

 .21صدوق ،محمد بن علی0۴0۴( .ق) .إعتقادات اإلمامیة ،قم :کنگره شیخ مفید ،چاپ دوم؛
 .21ـــــــــ 039۵( .ق) .توحید ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ اول؛

 .22ـــــــــ 03۵۵( .ش) .علل الهرایع ،قم :کتاب فروشی داوری ،چاپ اول؛

پدیدۀ وحی بر رسول خدا(ص) در آینۀ روایات

 .18سیوطی ،جالل الدین0۴1۴ ( .ق) .الیر المنثور فی تدسیر الموأثور ،قـم :کتابخانـه آیـة اللـه

 .23ـــــــــ 039۵( .ق) .کما الیین و تمام النعمة ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران :اسالمیه،
چاپ دوم؛

 .24صفار ،محمد بن حسن0۴1۴( .ق) .بصائر الیرجات ،تحقیق حاج میراز حسن کوچه بـاغی،
بیجا :منشورات االعلمی؛

 .25طباطبایی ،محمـد حسـین0۴01( .ق) .المیولا فوی تدسویر القورآ  ،قـم :دفتـر انتشـارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه ،چاپ پنجم؛

 .26طبرسی ،احمـد بـن علـی0۴13( .ق) .االحتجوال علوی خهول اللجوال ،محقـق محمـد بـاقر
خرسان ،مشهد:بی نا ،چاپ اول؛

 .27ـــــــــ 0312( .ش) .مجمع البیا فی تدسیر القرآ  ،تهران :انتشارات ناصر خسـرو ،چـاپ
سوم؛
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 .28طبری ،محمد بن جریر03۵1( .ق) .تاریخ طبری ،بیروت :دار الترا  ،چاپ دوم؛

 .29طوسی ،محمد بن حسن0۴0۴( .ق) .االموالی ،محقـق مؤسسـة البعثـة ،قـم :دار الثقافـة،
چاپ اول؛

 .31ـــــــــ ( .بیتا) .التبیا فی تدسیر القرآ  ،تحقیق احمد قصـیر عـاملی ،بیـروت :دار احیـاء
الترا العربی،

 .31عبداللهی ،محمود03۵۵( .ش) .وحی در قرآ  ،قم :بوستان کتاب ،انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم؛

 .32عیاشی ،محمد بن مسعود03۵1( .ق) .تدسیرالعیاشی ،تحقیق سید هاشم رسولی محالتی،
تهران:المطبعة العلمیة ،چاپ اول؛
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 .33فراهیدی ،خلیل بن أحمد0۴19( .ق) .العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم؛

 .34قرطبی ،محمد بن أحمد0۴23 (.ق) .الجامع ألحکام القرآ  ،تحقیق هشام سمیر البخاری،
ریاا :دار عالم الکتب؛

 .35قمی ،علی بن ابراهیم0۴1۴( .ق) .تدسیر القمی ،تحقیق طیب موسوی جزائـری ،قـم :دار
الکتاب ،چاپ سوم؛

 .36کلینی ،محمد بن یعقوب0۴11( .ق) .الکافی ،تحقیق محمد غفاری علی اکبـر و آخونـدی،
تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم؛

 .37متقی الهندی ،علی بن حسام الدین0۴10( .ق) .کنل العما فوی سونن األقووا واألفعوا ،
تحقیق بکری حیانی ،صفوا السقا ،مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم؛

 .38مجلسی ،محمدباقر0۴13( .ق) .بحاراالدوار ،تحقیق یحیی العابـدی الزنجـانی ،عبـدالرحیم
الربانی الشیرازی ،بیروت :موسسه الوفاء ،چاپ دوم؛

 .39مسلم نیشابوری( .بیتا) .صحیح مسلم ،بیروت:دار الفکر؛

 .41معرفــت ،محمــد هــادی 1۴1۶ ( .ق) .التمهیووی فووی علوووم القوورآ  ،قــم :مؤسســة النشــر
االسالمی ،چاپ دوم؛

 .41مفید ،محمد بن محمد0۴0۴( .ق) .تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،محقـق حسـین درگـاهی،
قم :کنگرۀ شیخ مفید ،چاپ دوم؛
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