محدودیتِ تغییر شکل شیاطین جن بر مبنای متون ثقلین
سید علی اصغر موسوی اطهر

(پیشکش ) 8

چکیده
پیام شماری از روایات مع تبر ،ناتوانی شیاطین جن در آشکارشدن با سیمای پیامبر’ است.
مهمترین جوامع حدیثی شیعه و سنی گزارشگر این حقیقت اند .در منابع حدیثی شیعه  ،ای ن حکم به
داده شده است .راه تمییز بین مکاشفهها و خوابها ی رحمانی و شیطانی با فهمِ درستِ این آموزهها
گِره خورده است .هدف این پژوهش ،بررسی محدودیت آشکارشدن شیطانها با تنوّع شکل ،با استناد
به روایات معتبر است .به این منظور ،ناتوانی شیاطین از آشکارشدن «با سیمای پیامبران و
جانشینانشان» و «با سیمای شیعه حقیقی» در دو گام تحلیل میشود .بررسی «روایاتِ معارض» و
«ناتوانی شیطانها از آشکارشدن با سیمای شیعه حقیقی»  ،از نوآوریهای مقاله است.

واژگان کلیدی
تمثّل ابلیس  ،آشکارشدن شیطان ،در خوابدیدن معصومان ،حضرت سلیمان×  ،اسماعیل فرزند
امام صادق×  ،کالم نقلی ،معارف حدیث

درآمد
شماری از شیاطین جن و عدّه ای از فرشتگان و جنّیان مؤمن  ،توانایی آشکارشدن با سیما و
شمایل گوناگون را دارند .آنها میتوانند با حفظ سیرت ،ظاهرشان را تغییر دهند .ظهور در اندام
چارپایان ،پرندگان و خزندگان به صورت عینی و واقعی  ،نمونه ای از توانمندی آنهاست .حتّی
آشکارشدنشان در اندام برخی از شخصیتها ،پیر ،جوان ،مرد ،زن ،زشت و زیبا و حتّی در حال مناجات
با خدا ،در منابع معتبر روا یی فریقین گزارش شده است 1 .تعداد قابل توجّ هی از روایاتِ معتبر ،پیام آور
ناتوانی شیاطین جن از آشکارشدن با سیمای معصومان^ است .در این صورت ،اگر در خواب یا
 .8مدرّس حو زه علمیه قم)mosaviathar@chmail.ir( .
 .1نگارنده در مقاله ای دیگر با عنوان « تحلیل روایات امکان تغییر شکل شیاطین جن» به این موضوع پرداخته است.
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اوصیای پیامبر و شیعیان خاص و در منابع شیعی و سنّی ،این حکم به همه پیامبران الهی ،تسری

مکاشفه ،کسی از معصومان^ دیده شود و دالیل کافی برای اینکه تصویر دیدهشده ،تصو یر معصوم

دانش اه و آموزه اهی

است ،وجود داشته باشد و صِرف گمان و رغبت یا خوف نباشد ،این رؤیا و یا مکاشفه با مشابهات
عمومی آن ،متفاوت خواهد بود؛ از این رو تحلیل داللت این روایات ،بایسته مینماید .پیشتر ،محدِّث
نوری در بخشی از جلد چهارم کتاب «دارالسّالم» در صدد تحلیل این روایات برآمده است .تحقیق
پیش رو دو تفاوت اساسی با کتاب یادشده دارد .نخست اینکه روایاتِ به ظاهر معارض ،افزون بر ذکر،
تحلیل محتوایی شده اند .دوم اینکه ناتوانی شیطانها از آشکارشدن با سیمای همه پیام آور ان الهی و
حتّ ی شیعیان ،تحلیل شده است؛ موضوعی که در نگاشته مذکور ،با جامعیتی اینچنین دیده نمیشود.
این پژوهش با هدف اثبات ناتوانی ابلیس از تغییر شکل و آشکارشدن با سیمای معصومان و
شیعیان حقیقی  ،به کمک روایاتِ معتبر ،مأموریتهای زیر را دنبال میکند:
 بررسی گزارش ادّعای خدایی ابلیس و نفی آشکارشدنش با سیمای پیامبر بررسی گزارشهای دیدهشدنِ پیامبر در خواب یا بیداری با توصیههای متناقض بررسی روایات بیانگر توانمندی ابالیس از آشکارشدن با سی مای پیامبران و جانشینانشان بررسی مراد از «شیعه» و تحلیل روایت آشکارشدن شیطان با سی مای « اسماعیل» -امکان تمییز بین خوابها و مکاشفه های رحمانی و شیطانی

قرآن و حدیث

گام یکم .ناتوانی از آشکارشدن با سیمای پیامبران و جانشینانشان

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

روایات متعدّدی در معتبرترین منابع شیعه و عامه  ،پیام آور ناتوانی شیطانها از آشکارشدن با
سیمای پیشوایان معصوم است.

 .9احادیث شیعه
روایات شیعه در نفی امکان آشکارشدن ابلیس و یاران او با سیمای پیامبران و جانشینان
ایشان^  ،متعدّد و دارای داللتی روشن است.
یک .ثقة االسالم کلینی به صورت مسند از امام جواد× روایت کرده که امیر مؤمنان×
پس از سخنانی در خصوص حیات شهدا  ،به خصوص نبی مکرم’  ،به ابوبکر فرمودند:
َالشیطانَغَیََمتخَ ََّیلَ َبِ َِهَ3 .
وَاهللَِلَیَأتیَنَّكَفَاَی ِقنََاِذاَجاء كَ؛َفَ َاِ َّن َّ َ

 .3محمّد بن حسن صفار همین آمو زه را با سندی مختصر اینگونه روایت کرده :عَن اَبی جَعفَرٍ ...« :غَیرَ مُتَمَثِّ لٍ بِهِ»( .بصائر الدّرجات ،
ج ، 8ص ، 111ح ) 89حسن بن سلیمان ح لّی نیز در کتاب المحتضر  ،ص ، 81همین روایت را ا ز الکافی نقل کرده ؛ با این تفاوت که
به جای «غَیرُ مُتَخَیَّ لٍ بِهِ»  ،عبارت «ال یَتَمَثَّ لُ بِهِ» دیده میشود.
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به خدا قسم پیامبر’ نزد تو می آید؛ یقین داشته باش! چراکه شیطان شبیه پیامبر
نمیشود1 .

دو« .محمد بن ابیبکر» و «سلیم بن قیس» از امیر مؤمنان× از نبیّ مکرّم’ روایت
کردند:

َالشیطانَالَیَتم َّثلََبیَفیَنومَوَالَیَقظةَوَالَبِاحد َِمنَا وصیائیَاِل'َیَو ِمَ
فَ َاِ َّن َّ َ
القیام َِةَ9 .
بهدرستی که شیطان  ،نه در خواب و نه در بیدارى تا روز قیامت به صورت من و
جانشینانم در نمى آید.

بنا بر این روایت ،نفی تمثّ لِ شیطان ،هم شامل خواب است و هم بیداری.
سه .موثّقه ابن فضّال از امام رضا×:
فرمود :هركه مرا در خواب بیند خودِ مرا دیده؛ زیرا به تحقیق  ،شیطان به صورت
من و هیچکدام از جانشین ها یم (اوصیائی)  ...درنم ی آ ید2 .
قدر متیقن از اوصیا ،جانشینان معصوم پیامبر’ َ است؛ هرچند ممکن است شامل برخی از
اشخاص منصوب از جانب پیشوایان معصوم نیز بشود.
چهار .صحیحه زراره از امام صادق×:
شیطان ،همكاری به نام «متكوّن» دارد .وی به هر شكلی که بخواهد براى
مردم آشكار میشود؛ بهصورت بزرگ و یا كوچك؛ هر طور مای ل باشد ؛ امّا به
خدا سوگند نمىتواند به صورت پدرم

درآید1 .

 .1الكافی  ،ج ، 8ص  ، 933ح ( .83نقل این روایت توسّط احمد بن محمد بن عیسی ا ز حسن بن العبّاس بن الحریش که نزد
راویشن اسان بزرگی چون نجاشی و ابن غضائری بهشدّت تضعیف شده می تواند حکایتگر پذیرش این روایت نزد قمیها باشد ؛
زیرا ابن عیسی ا ز ابن محبوب به جهت متّهمبودنش نزد امامیه در روایتش ا ز ابی حمزة  ،روایت نمیکرد و برخی را ا ز قم به ا تّهام
نقل ا ز ضعفا بیرون کرد .ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص ، 21ش 831و ص ، 981ش 515؛ رجال ابن الغضائری  ،ص ، 98ش 31و ص
 35؛ جامع الرّواة  ،ج ، 8ص 119؛ رجال ابن داود  ،ص ، 11ش).885
 .9كتاب سلیم بن قیس  ،ج ، 1ص .113
 .2من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 911ح( 3858بهصورت مرسل) ؛ االمالی (صدوق)  ،ص ، 21ح.81
 .1اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح.931
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به تحقیق پدرم از جدّم از پدرش^ برایم روایت کرده كه رسول خدا’

نکته قابل تأمّل ا ینکه در آغاز روایت ،وقتی زراره به امام صادق× خبر داد ،یکی از منحرفان ،
به نام «حمزه»  ،مدّعی است که امام باقر× نزد او میرود ،امام× فرمودند:
ك َِذب َوَاهللَِماَیَأتی ِهََاِ َّالَالـمتک ِّونََ .
دو احتمال در این سخن به نظر میرسد:
نخست اینکه شمایل و اندامی را مثال از پشت سر و یا با هیأتی که امام باقر× مشاهده
میشد  ،دیده ؛ نه چهره ای شبیه چهره حضرت ؛ به همین دلیل امام× میفرمایند:
به خد ا سوگند که جز متکوّن نبوده است.

دوم ،دروغینبودن اصل ادّعای مشاهده که مؤیّد آن ،صدر سخن امام× است که فرمودند:
دانش اه و آموزه اهی

دروغ میگوید.

زمانی که ادّعای «حمزه» برای خود امام باقر× گ زارش شد ،حضرت به شدّت تکذیب کرده

قرآن و حدیث

و فرمودند:

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

یَنبیََ1 .
َالشیطانَ َاَن َیَتم َّثلَفیَصورةَِنبیََ وَالَوص ِّ َ
ماَیَق ِدر َّ َ
«کشّی»  ،با چند سند صحیح این سخن امام باقر× را روایت کرده است.
در جمع بین این فرمایشات میتوان گفت که ادّعای دیدن امام باقر×  ،متعلّق تکذیب قرار
گرفته و نه اصل دیدن کسی که همان متکوّن باشد.
پنج .کشّی به سندش از امام صادق× روایت کرده:
الَ
اِ اَنیَس ِمعت َابیَیَقول ََاِ َّن َشَیطانًاَیَقالَ َلهََالـمذ ِهبَ َیَأتی َفیَك ِّل َصورَةَ ََاِ ا َ
یَنبیََ5 .
اَنَّهَالَیَأتیَفیَصورةَِنبیََ وَالَوص ِّ َ

 .1اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح.911
 .5اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 151ح.982
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از پدرم شنیدم که فرمود :شیطانی به نام «مذهب» وجود دارد که میتواند به هر شکلی
درآید؛ البته با سیما و شمایل هیچ پیامبر و وصى پیامبری آشکار نمیشود81 .

شیاطین جن ،توانایی آشکارشدن با سیمای هیچ یک از برگزیدگان الهی اعم از پیامبران و
رسوالن و اوصیای ایشان^ را ندارند .از سوی دیگر ،دلیلی برای محدودیت مفاد این روایات در
دوره حیات هر امام وجود دارد و شامل دوران پس از حیات دنیوی آنان نیز میشود.

 .2روایات اهل سنّت
معتبرترین منابع عامه هم این حقیقت را با سندها و عبارات گوناگون  ،تنها در خصوص
پیامبر’ َبازگو کرده اند که چند نمونه آن در پی می آید:

-

َالشیطان َالَیَتم َّثلَفیَصورتیَ88 .
فَ َاِ َّن َّ َ

-

َالشیطان َبیَ 81 .
والَیَتم َّثل َّ َ

-

َالشیطان َالَیَتخَ ََّیلَبیَ 83 .
فَ َاِ َّن َّ َ

-

َالشیطان َالَیَتک َّوننیَ 81 .
فَ َاِ َّن َّ َ

دو .صحیح مسلم
-

لشی ِ
طانَاَن َیَتش َّبهَبیَ 89 .
الَیَنبغیَل ِ َّ َ

سه .مسند احمد بن حنبل
-

َالشیطان َالَیَنبغیَلهَاَنَیَتم َّثلَبِمثلیَ82 .
فَ َاِ َّن َّ َ

 .81زید نَرسی در کتابش ا ز امام صادق × روایت کرده« :ا ِ َّنَشیطانًاَقدَو لع َبِابنیَاِسامعیلَیتص َّورَفیَصورتِهَِلِیفتِنَبِهِ َالنااسَ
ِ
صی َنبیَ ( ».االصول السّتّة عشر  ،ص)851
وَانَّه َالَیتص َّور َفیَصورة َنبیَوَالَو ِّ
 .88صحیح البخاری  ،ج ، 8ص  ، 33ح 881و ج ، 1ص ، 11ح.2851
 .81صحیح البخاری  ،ج ، 5ص  ، 33ح .2553
 .83صحیح البخاری  ،ج ، 5ص  ، 33ح.2551
 .81صحیح البخاری  ،ج ، 5ص  ، 33ح.2551
 .89صحیح مسلم  ،ج ، 1ص ، 8112ح.1121
 .82مسند احمد  ،ج ، 2ص  ، 13ح.3995
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یک .صحیح بخاری

-

الَیَستطیع َاَن َیَتشب هَ بی81 .

َّ

بر پایه این روایات ،ناتوانی آشکارشدن شیطانها با سیمای پیشوایان معصوم  ،گستره خواب و
بیداری را شامل میشود .روایات نافی تمثّل ابلیس با سیما و شمایل پیشوایان معصوم  ،از حیث
«تعداد» « ،سند» و «منبع» دارای اهمّیت بوده و هم از جهت «داللت و محتوا» نیز روشن است.

 .1روایات معارض
در برابر احادیث نافی تمثّل شیطان ها با سیمای پیشوایان معصوم  ،چند روایت با ظاهری معارض
وجود دارد که حکایتگر آشکارشدن شیاطین جن با سیمای پنج تن آل عبا و حضرت سلیمان^
است .همچنین به شیخ مفید نسبت داده شده که میگفت:

دانش اه و آموزه اهی

اگر شخصی از میان بشر با توانایی بسیار محدود مانند فرعون ،بتواند ادّعای
خدایی کند ،چرا ابلیس که از قابلیت بسیار باالتری برخوردار است  ،نتو اند با
وسوسه اش در خواب شخص ،ادّعا کند که پیامبر است؟ 81

قرآن و حدیث

بر مبنای همین اندیشه  ،ایشان دیدار پیشوایان معصوم^ در خواب را در برخی از موارد،

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

حقیقی نمیداند؛ مانند خواب دیدن این بزرگواران در حال امر به منکر و نهی از معروف! شیخ مفید در
ادامه میگوید:
در میان فرقه های مختلفِ منسوب به اسالم  ،بسیار دیده شده که برخی  ،رو در
روی هم قرار گرفتند و کسانی از هر فرقه ای ادّعا کردند که نبیّ مکرّم’ را
در حالی به خواب دیده اند که مؤیّد فرقه بیننده خواب و نافی فرقههای دیگر
بوده است .روشن است که از میان این خوابها تنها یکی ممکن است درست
باشد و بقیه ،تخیّالت شیطانی است85 .
برخی از بزرگان در برابر دیدگاه شیخ مفید ،تأیید و یا امر به باطل ،از سوی نبیّ مکرّم’یا
یکی از پیشوایان معصوم را در خواب یا بیداری ،فرضی محال دانسته اند که هرگز واقع نشده و نخواهد
شد 11 .مرحوم محمّد تقی مجلسی میگوید:

 .81مسند احمد  ،ج ، 9ص ، 311ح 3181و ج ، 89ص ، 152ح.5111
 .81كنز الفوائد  ،ج ، 1ص.21
 .85كنز الفوائد  ،ج ، 1ص.21
 .11ن .ک :لوامع صاحبقرانى  ،ج ، 1ص.928
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تا به حال نشنیدیم کسی ،پیامبر را در حالی که به باطل امر کند در خواب دیده
باشد18 .
در بررسی دیدگاه شیخ مفید ،میتوان گفت که ادّعای دیدهشدن نبیّ مکرّم’ و دیگر
پیشوایان معصوم در حالت بیداری یا خواب ،چند فرض دارد:
اوّل .تنها صدایی شنیده شده و بدون اینکه صاحب صدا خودش را معرّفی کند ،گمان شده که
او ،پیامبر’ است.
دوم .شبیه فرض پیشین ،با این تفاوت که صاحب صدا خودش را رسول اهلل’ معرّفی کرده
باشد.

شده باشد ،گمان شده که ایشان است.
چهارم :شبیه فرض سوم ،با این تفاوت که آن شخص ،از سوی خودش یا دیگری و یا به شکل
الهام ،نبیّ مکرّم ’ معرّفی شده باشد.
از سوی دیگر ،پیامبر ’فرمودند:
منَرآنیَفیَم ِ
ال َّن َّ
َالشیطان َالَیَتم َّثلََفیَصورتیَ11 .
نام ِهَفقدَرآنیَ َِ
اگر کسی مرا در خواب ببیند ،مرا دیده است؛ زیرا شیطان به صورت من درنمی آید.

بر پایه این روایت ،میتوان گفت که دو فرض آخر با شرایطی قابل تطبیق بر پیامبر’ است.
فرض سوم برای شخصی که رسول اهلل’ َ را در زمان حیاتشان دیده و همان سیما و شمایل را
بعد از وفات میبیند راه گشاست .فرض چهارم نیز در صورتی که «دیدهشده» خودش را معرّفی کند،
پذیرفتنی است؛ زیرا از سویی در روایت ،تعبیر «منَرآنی» آمده و از سوی دیگر ،فرمایش نبیّ
مکرّم’ با حرف «قد» « ،فعل ماضی» و «جمله تعلیلیّه»  ،با قوّت پشتیبانی شده است .حال ،اگر
کسی مدّعی شود که سیمای پیامبر یا یکی از اوصیا را در خواب یا بیداری دیده که امر به باطلی
 .18روضة المتّقین  ،ج ، 9ص.351
 .11من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 919ح.3858
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سوم .سیما و شمایل شخصی  ،دیده شده و بدون اینکه آن شخص ،پیامبر اکرم’ َمعرّفی

کرده و یا آن را تأیید کرده و یا مشغول باطلی بوده اند ،خود وی متّهم به کذب خواهد شد .بنابراین
همراهی با مدّعای شیخ مفید تنها در ارتباط با دو فرض اوّل ،ممکن به نظر میرسد.
در ادامه ،روایات معارض  ،بررسی میشود.
 .9/1ادّعای خدایی شیطان و نفی آشکارشدن با سیمای معصومان
معصومان^ خبر داده اند که شیطان  ،در خواب و بیداری ادّعای خدایی کرده است .این ادّعا
هم شنیده و هم دیده شده است .نمونه آن ،اتفّاقی است که برای « اصحاب رَس» رخ

داد13 .

نمونه دیگر آن روایتی است که حفص خثعمى نقل کرده است:
زمانی که به امام صادق× خبر رسید  ،ابومنصور  11مدّعی است او را به سوی
خداوند باال برده اند و خداوند دست بر سر او كشید و به فارسى به وی گفت:
دانش اه و آموزه اهی

« ای پسر!» امام× فرمودند« :پدرم از جدّش از رسول خدا’ َروای ت کرد

قرآن و حدیث
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كه فرمود :ابلیس  ،تختى در بین زمی ن و آسمان براى خود گذاشته و به اندازه
فرشتگان  ،براى خود  ،كارمند و خدمتگزار دارد .شیطان هرگاه بخواهد مردى را
به طرف خویش فراخوانَد  ،نخست او را دعوت مىكند ؛ هنگامى كه وی به ندای
شیطان لبّیک گفته و دنبالش حركت كرد و در راه او گام نهاد  ،شیطان  ،خود ر ا
به او نشان داده و به سمت خویش مىبرد .ابومنصور هم فرستاده ابلیس است ؛
خدا او را لعنت كند ».امام× این را سه بار تكرار

كردند19 .

اکنون باید روشن شود که چرا شیطان نمیتواند شبیه پیامبر’ شود؛ حال آنکه گفته شده ،
او در شکل دلخواه ،ادّعای خدایی کرده است؟

 .13ن .ک :علل الشّرائع  ،ج ، 8ص ...« :11خَرّوا لِلشَّجَرَةِ سُجَّدً ا  ...فَكانَ الشَّیطانُ یَجیءُ وَ یُحَرِّ كُ اَغصانَها وَ یُ صیحُ مِن ساقِها صیاحَ
الصَّبیِّ :اِنّی قَد رَضی تُ عَنكُم عِبادی فَطیبوا نَفسً ا وَ قَرّوا عَینًا .»...
 .11ابومنصور العجلی  ،بادیهنشین و بیسواد بود و نمی توانست بخواند .امام باقر × به سبب انحرافش ا ز مسیر حق ا ز وی بیزاری
جستند .در کارنامه سی اهش بعد ا ز شهادت امام ×  ،ادّعاهای امامت  ،نبوّت  ،رسالت  ،عروج به آسمان  ،دیدن خداوند و شنیدن خطاب
«یا بُنَیّ !» ثبت شده است .وی به اصحابش دستور میداد تا مخالفانش را ترور کنند و این کار را جهاد خفی معرفی می کرد( .ن.
ک :قاموس الرّجال  ،ج ، 88ص )913
 .19الكافی  ،ج  ، 3ص ، 151ح 1؛ تهذیب االحكام  ،ج ، 1ص ، 121ح ( 8121بهصورت مرفوع) و نیز ن .ک :اختیار معرفة الرّجال ،
ص  ، 313ح.912
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عدّه ای در پاسخ گفته اند که نبیّ مکرّم’ مظهر اسم « الهادی» و ابلیس  ،مظهر اسم
« المضل» خدا ست و چون این دو صفت (هدایت و ضاللت) ضدّ هم هستند ،شیطان نمیتواند شبیه
پیام آور وحی شود و اگر میتوانست ،از هدایت گران سلب اعتماد میشد.
همچنین در پاسخ به این پرسش که «چگونه ابلیس میتواند خود را خدا معرّفی کند؟» گفته اند:
از دو جهت می شود جواب داد .یکی اینکه هر عاقلی میداند ،خدا صورت معیّن
ندارد تا باعث اشتباه شود به خالف پیامبر .دوم اینکه مقتضای حکمت خدا این
است که هر که را بخواهد گمراه کند و یا هدایت کند ؛ به خالف پیامبر که تنها
هدایت گر است [نه گمراه کننده]12 .
برخی افزودند:

در تحلیل پاسخ های یادشده باید گفت ،شاید این سخنان ،ناتمام باشد؛ زیرا در عمل ،ادّعای
الوهیت از جانب شیاطین جن و حتّ ی برخی از شیاطین انس مانند «فرعون» و «نمرود»  ،عدّه زیادی
را در دام شرک و شقاوت گرفتار کرده است .افزون بر این ،محدودیت شیاطین جن ،نفی آشکارشدن
با سیمای نبیّ مکرّم’ و دیگر پیامبران است نه ادّعای پیامبری و ادّعای آنکه فرستاده ای از
فرستادگان خداست.
از سوی دیگر ،اعتقاد به اینکه ابلیس ،مظهر اسم «مضل» خداست  11 ،ظاهرا با آموزههای
وحیانی هم سو نیست؛ زیرا ،از بارزترین ویژ گی اضالل شیطان عبارت است از مانعشدن در مسیر رشد
و کمال و هدایت بندگان خدا  ،گستردگی این اضالل نسبت به بندگان صالح و غیر صالح و ریشهداشتن
این اضالل در استکبار و انتفامجویی .در برابر ،بارزترین ویژگی اضالل خداوند عبارت است از سلب
توفیق ،استدراج ،به حال خود گذاشتن ،شمولیت نسبت به بنده ای می شود که مسیر هدایت بر ایش
آشکار و هموار شده و فرصت هایی هم به او داده شده امّا او خود از روی اختیار ،هدایت و رحمت
الهی را نپذیرفته است و ریشهداشتن اضالل در سوء اختیار بنده .در نتیجه اضاللی که به خدا نسبت

 .12سبل الهدی و الرّشاد  ،ج ، 81ص.12
 .11موسوعة كشّاف اصطالحات الفنون و العلوم  ،ج ، 8ص.151
 .11یکی ا ز مشاهیر گفته است « :هرچند گفتن و شنیدن این سخن دشوار است ؛ ولى حقیقت است كه شیطان هم مظهر اسم یا
مُضِ لّ است( ».هزار و یك كلمه  ،ج ، 1ص 831و ج ، 1ص)182

61

محدودیتِ تغییر شکل شیاطین جن بر مبنای متون ثقلین

بطالن ادّ عای الوهیت از افراد بشر واضح بوده و جای هیچ شبهه ای نیست ؛ به
خالف ادّعای پیامبری11 .

داده می شود با اضاللی که به ابلیس نسبت داده میشود «متباینان» هستند و تنها در اسم  ،اشتراک
دارند.
آری ،این سخن ،استوار است که ناتوانی شیطان از آشکارشدن با سیمای یکی از پیشوایان
معصوم به جهت پیشگیریِ سلب اعتماد از هدایت گرانِ معصوم است که رابط بین خلق و خالق اند .از
سوی دیگر با هدایتگری و روشنگری این هدایتگران ،ادّعای الوهیت یا ربوبیت و نبوّتِ شیاطین
جن و انس خنثیشدنی است ؛ امّا اگر شیاطین جن  ،توانایی آشکارشدن با سیمای شخصیتی از این
هدایت گران را داشته باشند ،مسیر هدایت هموار نخواهد بود .بنابراین ،هرچند شیطان ،در خواب یا
بیداری انسان ها ،ادّعای خدایی میکند ،امّا هیچگاه نمیتواند به شکل معصومان^ درآید .آری ،
ببیننده ای میتواند وَهم دیدن معصومان را داشته باشد ولی با دلیل کافی نمیتواند ادّعای خویش را
پشتیبانی کند.
دانش اه و آموزه اهی

 .2/1انگاره آشکارشدن شیطانها با سیمای حسَنین ‘
مرسله ابیبصیر از امام صادق× نقل میکند که صدیقه طاهره÷ در خواب ،امام حسن و

قرآن و حدیث

امام حسین‘ را با سر بریده و یا کشته شده  ،دیدند .پس از بیداری و اندوه فراوان ،خواب را برای
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پیامبر’ گزارش کردند .پیامبر’ « ،رؤیا» را فراخواندند و پس از تجسّ مش از او پرسیدند:
تو این مصیبت را به فاطمه نشان دادی؟
گفت:
نه.
از « اضغاث» نیز همان را پرسیدند و او اقرار کرد که نشاندادن این صحنههای غمبار ،کار وی
بوده و قصد داشته تا به حضرت زهرا÷ آزار و اندوه برساند .سپس رسول خدا’ به دخترشان
فرمودند:
َاِسمَعی لَیسَهـٰـذاَبِشَیءَ.
آنچه دیدی  ،چیزی

نیست15 .

 .15تفسیر العیّ اشی  ،ج ، 1ص.811
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تنها منبع این مرسله ،تفسیر عیّاشی است؛ البته علّامه مجلسی معتقد است:
وَ الحَدیثُ مَشهورٌ وَ مَتَكَرِّرٌ فِی

االُصولِ3 1 .

این حدیث مشهور بوده و در اصول ،تکرار شده است.

دو معنا برای عبارت «لَیسَهـٰـذاَبِشَیءَ» به نظر میرسد:

 .8به آنچه دیدی اهمّیت نده و فکرت را با آن مشغول نکن؛ زیرا ،چیز مهمی نیست .به عبارت
دیگر ،اگرچه این رؤیای تلخ  ،واقعشدنی است؛ امّا ،نسبت به آسایش و شیرینی هایی که در آخرت ،
نصیب صابران می شود ،چیزی به حساب نمی آید .تحقّق این رؤیا بعد از شهادت حضرت زهرا÷
میتواند بهترین مؤید این معنا باشد.

بریده نشد).
حال ،این پرسش مطرح است که آیا امکان دارد که حضرت زهرا÷ رؤیای « اضغاث» ببینند؟
پذیرش این مفهوم ،مشکل است و تالش برخی از محدّثان برای کمکردن این

استبعاد  ،کافی نیست3 8 .

عمرو بن ابی المِقدام در صحیحه ای از امام صادق از امام باقر از امیر مؤمنان^ نقل میکند:
به خدا سوگند هیچ بنده از شیعیان ما نخوابد جز آنكه خدا روحش را به آسمان
باال برد  ...و اگر زمان مرگش فرا نرسیده آن را با همراهی فرشتگان امی ن خود
به بدن بر میگرداند.
گویا ویژگیهایی که امیر مؤمنان× در ا ین روایت برای «شیعه» بیان کرده اند  ،تنها شامل
شیعه حقیقی و خالص میشود ،نه هر مؤمنی؛ مگر با رتبهبندی .ایشان در ادامه میفرمایند:
شیعتناَیَنطِقونَبِ ِ
یالِفهمَیَنطِقونََبِتف ُّلتََ3 1 .
لَ وَمنَ َ
نورَاهللَِ[بَِاَم ِرَاهللِ]َعزَّ وج َّ َ

 .31بحار االنوار  ،ج ، 91ص.811
 .38ع لّامه مجلسی خواسته با بیانی  ،این استبعاد را کم کند ؛ امّا  ،با عبارت «وَ اهللُ یَع لَمُ» گویا قانعنشدنش را اعالن کرده است.
عجیب آن که ایشان همانند نویسنده البضاعة المزجاة  ،ج ، 1ص ، 111بدون ذکر دلی ل  ،روایت شماره « »811ا ز کتاب الكافی  ،ج، 1
ص ، 811را ناظر به همین روایت میداند( .ن .ک :مرآة العقول  ،ج ، 19ص)318
 .31الکافی  ،ج ، 1ص ، 181ح 195و نیز ن .ک :االمالی (صدوق)  ،ص( 211با سندی دیگر که در فرض پذیرشِ امامی و ثقهبودنِ
حسین بن حسن بن ابان و علی بن ابی حمزه  ،سندی صحیح است ).؛ المحاسن  ،ج ، 8ص.811
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 .1آنچه دیدی  ،حقیقت ندارد و یا مخلوطی از حقیقت و غیر حقیقت است( .سَر امام حسن× ،

روشن است که باالترین مرتبه این مقام به معصومان^ اختصاص دارد .بر پایه این صحیحه ،
صعود و فرود روح شیعه خالص  ،تحت اشراف و مواظبت خداوند و گماشتگان امین اوست .با چنین
مراقبتی چگونه ممکن است این روح بازیچه اضغاث قرار گیرد؟ همچنین در روایت دیگری آمده:
رؤیای مؤمنان  ،صحیح است ؛ زیرا نفس آنان پاکیزه و یقین ایشان صحیح است.
روح او [به هنگام خواب] با فرشتگان مالقات میکند .بنابراین رؤیای او وحی
الهی است  ...وح ی منقطع شده ولی مبشِّرات (بشارتدهندهها) باقی است.
مبشّ رات ،رؤیای زنان و مردان صالح

است3 3 .

پاکیزهبودن نفس و درستبودن یقین ویژگی خواصّ از مؤمنان یعنی معصومان است .حال که
پاره تن پیامبر’ از مؤمنان کامل است  ،نمیتواند رؤیایش  ،اضغاث باشد.
دانش اه و آموزه اهی

ممکن است گمان شود که پیام دو روایت یادشده با پیام روایت محمد نوفلی معارض است .او
از امام صادق× پرسید که چرا گاهی رؤیای «مؤمن» واقعیت مییابد و گاهی نه؟ حضرت ،قِسم

قرآن و حدیث

دوم را از « اضغاث» شمردند 3 1 .لفظ «مؤمن» در این سخن بدون ویژگی خاصّی بیان شده و نشان
میدهد که بر اساس برداشت عرفیِ از این لفظ (همه اهالی والیت) استعمال شده است .جالب اینکه
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حکم موجود در روایت محمد بن قاسم نوفلی ،در روایات دیگر ،برای همه بندگان خدا جاری دانسته
شده  3 9و نشان میدهد که «مؤمن» از این جهت ،خصوصیتی ندارد.
اضغاث بودن رؤیا برای همه بندگان ممکن است؛ حتّی برای کسانی که مؤمن عرفی اند؛ امّا
شیعیان و مؤمنان خالص و کامل یعنی معصومان ،از چنین رؤ یاهایی مصونیت دارند .بنابر این پذیرش
پیام مرسله ابیبصیر دشوار است و احتمال نقل نادقیق در آن وجود دارد.
 .1/1انگاره آشکارشدن ابالیس با سیمای پنجتن آل عبا
فرازی از صحیحه ابیبصیر که از امام صادق× نقل کرده ،چنین است:
 ...پس پیغمبر گوسفندى  ...خرید ،همچنان كه حضرت زهرا [در خواب] دیده
بود .امر فرمود آن را كشته و كباب كردند و چون خواستند بخورند  ،فاطمه

 .33جامع االخبار  ،ص.811
 .31ن .ک :االمالی (صدوق)  ،ص ، 819ح.89
 .39ن .ک :االمالی (صدوق)  ،ص ، 819ح 82و.81
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برخاست و به كنارى رفت و شروع كرد به گریهكردن از ترس آنكه همگى
خواهند مرد .پیغمبر به جستوجوی او رفت تا اینکه او را در حال گریه یافت.
فرمود :دخترم ،براى چه گریه میكنى؟ گفت :یا رسول اهلل! دیشب در خواب
چنین و چنان دیدم و شما عینا همانطور كه من دیدم در بیدارى نمودید؛ پس
من دور شدم از شما كه منظره مرگ شما را نبینم  . ...جبرئیل آمد و گفت... :
این شیطانى است كه به او « زها» گویند و اوست كه این خواب را به فاطمه ا لقا
كرد . ...
تنها منبع این روایت ،تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی است 3 2 .افزون بر اِشکالی که ذیل
مرسله گذشته ابی بصیر ذکر شد و ضعف کتاب منسوب به علی بن ابراهیم ،این متن ،اشکال دیگری
هم دارد .واقعشدن مو به موی خواب  ،حتّ ی ذبح گوسفند به همان وجهی که در خواب دیده شده،
نشاندهنده ظنّ قوی بلکه یقینِ حضرت زهرا÷ به مسمومیت منجر به مرگ پدر ،همسر و دو

طاهره÷ .حال اگر گفته شود مقام «تسلیم و رضا» ایشان را به سکوت واداشته است  ،پاسخ د اده
می شود که در این صورت ،باید خود ایشان هم از ذبیحه میخوردند؛ چنانچه در خواب  ،همگی
خوردند و مردند  .از سوی دیگر ،بنا بر مرسله ابیبصیر  ،زمانی که حضرت زهرا÷ خواب شهادت
حسنین‘ را دیدند ،غمگین شده و آن را با پیامبر’ در میان گذاشتند .ایشان چرا اینجا لب فرو
بستند؟
شیاطین جن از آشکارشدن با سیمای پیامبران و اوصیای ایشان^ ناتوانند .از سوی د یگر بین
اضغاثبودن یک رؤیا با تمثّ ل شیطان  ،مالزمه ای نیست .با فرض پذیرش اضغاثبودن دو رؤیای
یادشده ،این دو گزارش نه بالمطابقه حکایتگر آشکارشدن شیاطین جن با سیمای یکی از پیشوایان
معصوم هستند و نه بالمالزمه.
 .1/1گزارش آشکارشدن شیطان با سیمای حضرت سلیمان ×
آشکارشدن شیطان با سیمای حضرت سلیمان×  ،تنها با روایتی مرسل ،در تفسیر منسوب به
علی بن ابراهیم قمی  3 1گزارش شده است .این مرسله ،افزون بر ضعف منبع و سند ،دربردارنده
 .32تفسیر القمی  ،ج ، 1ص .399
 .31ن .ک :تفسیر القمی  ،ج ، 1ص.131
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فرزندشان پس از خوردن ذبیحه است .همین ظنّ قوی  ،کافی بود تا آنها را از خوردن این ذبیحه نهی
کنند نه اینکه به کناری روند و بگویند:
من از شما دور شدم تا منظره مرگ شما را نبینم.
چنین رفتاری از شخص غیر معصوم دور از باور است چه رسد به شخصیتی چون صدیقه

گزاره هایی است که با مبانی وحیانی و شأن نبوّت همسو نیست؛ مانند همبسترشدن شیطان ضمن
شمایل حضرت سلیمان× با همسر آن حضرت در حال حیض ،کشتهشدن تعدادی از اسبها به
دست این پیامب ر بزرگ الهی به ستم و مؤ اخذهشدن ایشان از سوی خدا و حکمرانی شیطان در سیمای
حضرت سلیمان× و نشستن بر مسند

ایشان3 1 .

گام دوم .ناتوانی از آشکارشدن با سیمای شیعه
گفته شد که شیطانها از آشکارشدن با سیمای پیشوایان معصوم  ،ناتوانند .اکنون  ،جای این
پرسش است که آیا گستره قدرت تغییر شکل آنها  ،خط قرمز دیگر هم دارد؟  3 5در موثّقه

ابن فضّال11 ،

شیعیانِ اهل بیت^ نیز در کنار پیامبران و جانشینان ایشان قرار گرفته اند .در این موثّقه ،امام
رضا× از رسول خدا’ روایت کردند:
دانش اه و آموزه اهی

الَفیَصورةِ َاَحد َِمنَشیعتِ ِهمَ18 .

قرآن و حدیث

َالشیطانَالَیَتم َّثلََفیَصورتیَ و َالَفیَصورةِ ِ
َواحد َِمنَاَ وصیائی َ وَ
...ال َّن َّ َ
َِ

 ...زیرا شی طان به صورت من و هیچ کدام از جانشینانم و شیعیان آنها درنمی آید.

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

«شیعه» در لغت ،برگرفته از «شیاع»  ،به «معنای پیرو ،یاریکننده»  « ،11گستردگی وسیع با
قدرت» « ،13گروهی پایبند به یک اعتقاد» 11است .این اسم  ،غالبا برای دوستان و پیروان حضرت
علی و اهل بیت^ بهکار میرود 19 .اگرچه برخی از مخالفان تشیّع ،با زیرکی تالش کرده اند که با

 .31برخی ا ز محدّثان و مفسّران شیعه  ،این روایت را با فرض صدور ا ز معصوم ×  ،تقیّه ای و موافق نوشتههای عامّه [و ا ز
اسرائیلیات] میدانند( .ن .ک :بحار االنوار  ،ج ، 81ص 818؛ مجمع البیان  ،ج ، 1ص )113
 .35برخی ا ز منابع عامّه ا ز پیامبر روایت کرده اند« :وَ مَن رَ آى اَبابَكرِنِ الصّدّیقَ فِی المَنامِ فَقَد رَ آهُ  ،فَاِنَّ الشَّیطانَ ال یَتَمَثَّ لُ بِهِ ( ».تاریخ
بغداد  ،ج ، 1ص ، 315ش)1111
 .11ن .ک :من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 911ح( 3858بهصورت مرسل) ؛ االمالی (صدوق)  ،ص ، 21ح( 81در سند این روایتِ
مو ثّ ق  ،غیر ا ز محمّد بن ابراهیم بن اسحاق  ،بقیه  ،توثیق خاص دارند .اِ كثار روایت شیخ صدوق ا ز این راوی به همراه ترحّم و ترضّی
در بیش ا ز  111مورد  ،علی المبنی حکایتگر وثاقت اوست .در کتاب روضة المتّقین  ،ج ، 9ص ، 351این روایت با « المو ثّق کالصّحیح»
توصیف شده است ).؛ جامع االخبار  ،ص811
 .18االمالی (صدوق)  ،ص ، 21ح.81
 .11ن .ک :مجمع البحرین  ،ج ، 1ص( .392شیع :الحطب الصغار  ...هیزمهای خُردی که به منظور شعلهور ساختن هیزمهای
بزرگ تر به آن افزوده میشود).
 .13ن .ک :مفردات الفاظ القرآن  ،ص.118
 .11ن .ک :لسان العرب  ،ج ، 1ص.811
 .19ن .ک :مجمع البحرین  ،ج ، 1ص 392؛ لسان العرب  ،ج ، 1ص.815
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اشاره به آیه ای از قرآن  12 ،شیعه را به معنای گروه تکفیری تفسیر کنند ؛  11امّا پیشوایان معصوم با
استناد به قرآن ،این نام را باشرافت دانسته  11و انتساب به عنوان شیعه را گوارا

م ی شمرند15 .

اکنون باید دید ،مراد از شیعیانی که در کنار نبیّ مکرّم و جانشین های ایشان ،خط قرمز قدرت
تغییر شکل شیاطین جن معرّفی شده اند چیست؟ آیا مراد ،همان معنای لغوی است؟ در ادامه ،سه
احتمال برای تفسیر «شیعتِ ِهم» در موثّقه « ابن فضّال» ارائه میشود.

 .9شیعه به معنای عموم والیتمداران
گاهی در روایات ،واژه «شیعه» برای عموم محبّان و والیتمداران که از دشمنانشان بیزاری
بدهند91 .

میجویند به کار میرود؛ کسانی که گاهی ممکن است تن به گناهان صغیره و یا کبیره هم
به نظر میرسد که مراد از «شیعتِ ِهم»  ،این گروه از شیعیان نباشند .مؤید این سخن  ،آشکارشدن

مردى نزد من آمد و گفت :بیا تا فرزند آن مرد بزرگ را به تو نشان بدهم .همراه
او رفتم و مرا به نزد گروهى مِی گُسار بُرد و اسماعیل (فرزند امام صادق×) در
میان ایشان بود .اندوهناك از آنجا خارج شدم و به مسجد الحرام رفتم .ناگهان
اسماعی ل را نزد «حِجر» دیدم كه دستش به دیوار کعبه بود و گریه مىكرد و
پردههاى كعبه را به اشك دیده خود تر كرده بود .بهسرعت بیرون آمدم .باز هم
اسماعی ل را دیدم كه با آن گروه منحرف نشسته است! بازگشتم و او را کنار خانه
خدا دیدم  ...ماجرا را برای امام صادق× شرح دادم .حضرت فرمود :پسرم ،
گرفتار شیطانى شده كه به صورت او

درمى آ ید98 .

 .12ا َّلذینَف َّرقواَدینهمَوَكانواَشی ًعا( .االنعام .)895 ،
 .11ن .ک :لسان العرب  ،ج ، 1ص( .811قالَ االَ زهَریُّ :وَ مَعنَى الشّیعَةِ )...
 .11ن .ک :كشف المحجّة  ،ص.132
 .15ن .ک :تفسیر القمی  ،ج ، 1ص .113
 .91ن .ک :الكافی  ،ج ، 8ص ، 121ح 9؛ مرآة العقول  ،ج  ، 3ص 812؛ اختیار معرفة الرّجال  ،ص 191؛ تفسیر القمی  ،ج ، 1ص 311؛
الكافی  ،ج ، 1ص.198
 .98االمامة و التّبصرة  ،ص ، 18ح.95
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شیطان با سیمای « اسماعیل» است .ولید بن صبیح میگوید:

غیر از حسین بن مختار قالنسی  ،بقیه راویان این روایت ثقه و امامی اند .او را اگرچه برخی
واقفی و ضعیف  91و برخی نیز ثقه  93دانسته اند ،لکن اکثار روایت حمّاد بن عیسی جهنی (که از اصحاب
اجماع است) از وی  91قرینه شایسته ای بر وثاقت اوست .آشکارشدن شیطان به صورت اسماعیل ،
افزون بر این معتبره ،با سند و عبارت دیگر ،در کتاب زید نَرسی نیز روایت شده

است99 .

اسماعیل  ،بزرگترین فرزند امام صادق×  ،شخصیت برجسته و محبوب پدر بوده است و
امام× در تشییع جنازه اش مالطفتی دیدنی کردند؛  92امّا وی مرتکب اشتباهاتی شد که امام
صادق× درباره او فرمودند:
عاصَالَیَشبِهنیَ وَالَیَشبِهَاَحدًَ ِ
اَمنَآبائیَ91 .
دانش اه و آموزه اهی

او معصیت کار است و شبیه من و هیچیک از پدرانم نیست.

هم سو با برخی از شارحان  91 ،به نظر میرسد که «عاصَ»  ،حاکی از آن است که او دارای مقام
عصمت نبوده و از کسانی است که گناه از آنان سر می زند؛ نه اینکه فردی فاسق و پُرگناه بوده باشد.

قرآن و حدیث

بنابراین ،مراد از «شیعَ َتِ َِهم» نمیتواند عموم والیتمداران باشد.

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

 .2شیعه به معنای خواص
برخی از محدّثان  ،احتمال داده اند که مراد از شیعه در موثّقه ابن فضّال  ،شیعیان خالصی همچون
سلمان ،اباذر و مقداد باشد 95 .بازخوانی روایات فراوان  ،گویای آن است که شیعیان حقیقی  ،کسانی
هستند که حتّ ی یک لحظه هم از فرامین دین و امام زمانشان سرپیچی نمیکنند 21 .مثال امام رضا×

 .91ن .ک :رجال ابن داود  ،ص ، 112ش.812
 .93الخالصة  ،ص ، 189ش.8
 .91تنها در الکافی  38 ،روایت ا ز حمّاد ا ز او آمده است.
 .99ن .ک :االصول السّتّة عشر  ،ص.851
 .92ن .ک :كمال الدّین  ،ص 18؛ من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 8ص.828
 .91کمال الدّین  ،ص.11
 .91ن .ک :ریاض االبرار  ،ج ، 1ص.188
 .95ن .ک :بحار االنوار  ،ج ، 91ص.131
 .21شیخ صدوق  18روایتِ مسند در کتاب صفات الشّیعة با همین پیام آورده است .سید بحرانى در البرهان  ،ج ، 1ص 211و سیّد
مرتضى ابطحی در کتاب الشّیعة فی احادیث الفریقین نیز در صدد ارایه همین چارچوب بوده اند.
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به گروهی که مدّعی بودند« :ما از شیعیان علی× هستیم ».و به دلیل این ادّعای نادرست ،دو ماه
از فیض حضور خدمت حضرت  ،محروم شدند  ،فرمودند:
یَ وَسَ لامنَوَابوذرَوَاملِقدادَوَع اامرَو َم َّمدَ
وَیَکمَاِنَّامَشیعتهََاحلَسنَوَاحلسَ َ
وام ِرهَِ،و َِلَ َیَرتکِبواَشَی ًَئ ِ
ًاَمنَا ِ
یالِفواَشَیئ ِ
نون]َ
اَمنَ[ف َِ
بنَابی َبکرَ،اَ َّلذین َِلَ َ َ
زو ِ
اج ِر َهَِ28 .
وای بر شما! شیعه علی ،حسن و حسین و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و محمّد بن
ابی بکر هستند ؛ کسانی که هیچ مخالفتی با دستورات او نکردند و هیچ نهیی از او را
مرتکب نشدند.

سپس فرمودند:

این سخن امام×  ،گونه ای از عصمت صغرا را برای امثال سلمان و ابوذر ،ثابت میکند.
خالصه آنکه شیاطین جن با سیمای شخص معصوم  ،آشکار نمیشوند ؛ چه معصوم به عصمت کبری
مانند امام حسن و امام حسین‘ و چه معصوم به عصمت صغری مانند مقداد و عمّار.

 .1شیعه به معنای پیامبران و جانشینان ایشان
آیات شریفه قرآن کریم از مادّه «شیعه» استفاده کرده اند .ذیل این آیات ،روایاتی آمده که نشان
میدهد ،منظور از شیعه ،معصومان^ هستند .آیه  13سوره صافّات میفرماید:
و ََاِ ََّنَ َِمنَشیعتِ َِهَ ِالبراهیمَ .
به راستی ابراهیم از شیعیانش بود.

بنا بر روایتی مرفوعه از پیامبر’  ،حضرت ابراهیم× هنگامی که از جایگاه چهارده معصوم
و شیعیانشان آگاه شد  ،از خدا چنین درخواست کرد:
َاِجعلنیََاِلـٰـهیَ ِمنَشیعتِ ِهمَو ِ
َم اَبی ِهمَ .
 .28التّفسیر المنسوب الی االمام العسکری ×  ،ص ، 381ح.895
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اگر می گفتید که از دوستان او هستید ،با دوستان او دوست و با دشمنان او
دشمنید ،سخن شما را انکار نمیکردم.

خداوند نیز اجابت نموده و فرمود:
قدَجعلت ك َِمنهمَ .
این آیه ،ناظر به همین واقعه است 21 .روایت یادشده با اندکی تفاوت و به صورت مُسنَد ،در
کتاب «تأویل اآلیات الظّاهرة» از جابر جعفی از امام صادق× آمده

است23 .

علّامه طباطبایی قائل است که مَرجَع ضمیر در «شیعتِ َِه» نمیتواند نبیّ مکرّم و اهل بیت
ایشان^ باشند؛ زیرا چنین مرجعی در آیات قبل ذکر نشده بلکه تنها مرجع ،نوح×

است ؛ 21

همچنین این مرجع ضمیر ،موافق سیاق آیات نیست .در پاسخ میتوان گفت که عدم ذکر مرجع

دانش اه و آموزه اهی

ضمیر در قرآن با شرایطی ،سابقه دارد 29 .همچنین روایات یادشده  ،در مقام بیان مراتب تأویل و یا
بطن قرآن است؛ پس معارضه سیاق با آن بیمعناست22 .
آیه  18سوره آلعمران میفرماید:

قرآن و حدیث

ـامََ...جاءكمَرسولَمصدِّ قَملِاَمعکمَلتؤ َِمن َّن ََبِ ِهَ
یَلَ ا َ
وََاِذَاَخذَاهللَمیثاقَالنَّب اَی َ
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وَلتنُصنَّهَََ ...
و یاد كنید هنگامى كه خدا از همه پیامبران و امّتهایشان پیمان گرفت كه هرگاه ...
در آینده پیامبرى براى شما آمد كه آنچه را از كتابهاى آسمانى نزد شماست  ،تصدیق
كرد ،قطعًا باید به او ایمان آورید و وى را یارى دهید.

حسن بن سلیمان حلّی در کتاب مختصر البصائر  21از کتاب الواحدة  21از امیر مؤمنان× روایتی
طوالنی آورده که نشان میدهد از همه پیامبران^ پیمان گرفته شد تا پیامبر اسالم’ ر ا باور
 .21ن .ک :الفضائل  ،ص.891
 .23ص.119
 .21المیزان  ،ج ، 81ص.811
 .29ن .ک :التّبیان  ،ج ، 1ص.911
 .22ن .ک :ابهى المراد  ،ج ، 8ص.51
 .21ص.831
 .21ابن ندیم این کتاب را تألیف ابومحمّد الحسن بن محمّد بن جمهور العَمِّى البصری ا ز اصحاب خاصّ امام رضا × دانسته و
آن را حاوی اخبار  ،مناقب و مثالب در هشت جزء میداند( .ن .ک :الذّ ریعة  ،ج ، 19ص .)1نجاشی افزون بر پذیرش این انتساب ،
افزوده « :ثِقَةٌ فی نَفسِهِ  ،یُنسَبُ اِ لى' بَنِی العَمِّ مِن تَمیمٍ ( »...رجال النّجاشی  ،ص ، 21ش )811و نیز ن .ک :تأویل اآلیات الظّاهرة ،
ص 138؛ ا ثبات الهداة  ،ج ، 1ص 131؛ االیقاظ  ،ص 15؛ مدینة معاجز االئمّة اال ثنی عشر  ،ج  ، 3ص ، 831ش 111و ج ، 1ص، 199
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داشته و امیر مؤمنان وجانشینان ایشان را یاری کنند .در آینده همه فرستادگان الهی رجعت کرده و
با ذکر « لَبَّیكَ لَبَّیكَ» به یاری ایشان یا پیشوایان معصوم میشتابند .همچنین بنا بر رو ایتی از امام
صادق×  ،در آن روز ،نبیِّّمکرّم’ پرچم را به دست حضرت علی× میدهند و ایشان ،امیر
همه خلق شده و همه تحت فرمانشان خواهند بود 25 .رجعت پیامبران و ف رستادگان پروردگار به منظور
یاریرساندن به امیر مؤمنان×  ،افزون بر مختصر البصائر  11 ،در تفسیر العیّاشی  18و تفسیر

القمی 11

با سندهای متعدّد و عبارتهای متنوّع آمده است.
ممکن ا ست با عنایت به معنای لغوی شیعه (پیرو ،کمککار و یاریکننده) و بروز این معنا در
پیامبران الهی پس از رجعت ،ایشان ،کاملترین مصداق در «شیعتِ ِهم» باشند .در صورت پذیرش این

آشکارشدن شیاطین با سیمای پیام آوران الهی  ،نفی میشود و از طرفی به منظور نشاندادن جایگاه
اهل بیت^  ،همه پیام آوران الهی به عنوان شیعه حقیقیِ ایشان  ،معرّفی میشوند.
بنابراین شیاطین جن  ،جواز آشکارشدن با سیمای شیعیان خالص و حقیقی اعم از پیامبران
الهی و اوصیای ایشان^ و یاران خاص آنها مانند سلمان و ابوذر را ندارند.

نتیجه
تحقیقِ حاضر  ،ناتوانی شیاطین جن از آشکارشدن با سیمای پیامبران و اوصیای ایشان و شیعیان
خاص را اثبات کرد .همچنین روشن شد که ابالیس ،میتوانند ادّعای خدایی یا ادّعای پیامبری کنند؛
امّا ادّعای پیامبری با آشکارشدن به سیمای یکی از پیامبران ،دو واقعیت جدا از همند که دومی،
ممکن نیست .گزارشهای آشکارشدن یکی از ابالیس با سیمای حضرت سلیمان× و یا به شمایل
خمسه طیبه به جهت هماهنگ نبودن محتوای آن با عقاید حقّه شیعه و نیز ضعف سند یا سند و منبع،
پذیرفتنی نیست .از سوی دیگر ،ادّعای کسانی که مدّعی دیدن معصومان و یا شیعیان خاص (پس از
ش 1191؛ الفهرست (طوسی)  ،ص  ، 183ش 211؛ معالم العلماء  ،ص ، 835ش 215؛ جمال االسبوع  ،ص 328؛ فرج المهموم،ص 52؛
الیقین  ،ص.121
 .25ن .ک :تفسیر العیّاشی  ،ج ، 8ص ، 818ح.11
 .11ص.881
 .18ج ، 8ص ، 818ح.12
 .11ج ، 8ص 812و.111
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تفسیر ،ذکر رمزگونه و یا کنایه ایِ «شیعتِ ِهم» در موثّقه ،از باب « یک تیر و دو نشان» است .از طرفی

حیات آنها) شده اند ،نیازمند بررسی است؛ چرا که معلوم نیست ،چهره روشنی از آن معصوم یا شیعه
خاص ایشان را دیده باشند .یعنی شیطان میتواند در صدا و یا هر چیزی غیر از چهره ،دخالت کرده
و مثال با الهامی قلبی و یا با صوتی صریح ،خود را به عنوان امام معصوم معرّفی کند  ،بدون اینکه
بتواند در چهره امام ظاهر شود.

پیشنهاد پژوهشی
بررسی میدانی کیفیت مشاهده نبیّ مکرّم در عصر حاضر از سوی شیعه و غیر شیعه
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