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 به نام خداوند بخشنده مهربان

  :ى مرکزمقدمه

ســـپاس از آِن پروردگـــار جهانيـــان اســـت، و درود 

ــاک  و ــدان پ ــد و خان ــا، حمم ــامرب م ــر رسور و پي ــالم ب س

 .طاهر ايشان و

، بــه ¨هــای ختصصــی امــام مهــدی  مركــز پــژوهش

ــاطع  ــامعيل گ ــد اس ــون امح ــث پريام ــزايش مباح ــال اف دنب

هـای او كـه بـيش از پنجـاه ادِّعـای باطــل  ادِّعاهـا و دروغ و

دليــل اســت، پاســخ بــه ايــن ادِّعاهــا را رضوری  و بــی

ــت ــته اس ــه آن . دانس ــواب ب ــه ج ــت ك ــذكر اس ــه ت الزم ب

ــی و ــه معنــای علم ؛ منطقــی بــودن آهنــا نيســت ســخنان، ب

ــگ، دروغ،  ــب، نرين ــا تقل ــراد تنه ــای آن اف ــه ادِّعاه ــرا ك چ

ــليقه ــورد س ــرتاء و برخ ــرتين  اف ــت و هب ــات اس ــا رواي ای ب
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ــن امــر  ــر اي ــل ب ــد اســامعيل(كتاهبــای دلي ــريوانش  و) امح پ

بــه دليــل ايــن افــراد بلكــه رد و پاســخ بــه ادِّعاهــای . اســت

گـري برخـی افـراد ضـعيف  توانـد دامـن شبهاتی است كه می

هــا  ای توضــيحات، روشــنگری نتيجــه پــاره شــده و در

ــزد  و ــان مبــانی را ســبب گــردد كــه راه و روش علمــی ن بي

مهه مردم به صورت عـام و شـيعيان بـه شـكل ويـژه، بـر آن 

 .تكيه دارد

) امحـد اسـامعيل(عالوه بـر ايـن، افـرادی كـه فريـب 

ــرده ــريوی ك ــورده و از او پ ــل  را خ ــا دلي ــد ب ــز باي ــد ني ان

را يـارای ايـن ايـن افـراد كسـی از  برهان روبرو شوند تـا و

پروردگـارا چـرا بـراى مـا پيـامربى بـيم  :نباشد كه بگويـد

ــا از  ــاوردی ت ــدايتگر را ني ــی ه ــتادى و راهنامي ــده نفرس دهن

 آيات تو پـريوى كنـيم پـيش از آنكـه ذليـل و رسـوا شـويم

 .١) :طه(

هـــای مركـــز  از ايـــن رو، در كنـــار ديگـــر فعاليـــت
                                                             

 . ص ،ج  اقبال اعامل .١



  ............................................  رؤيا در ترازوی نقد  خواب و

ــژوهش ــدی  پ ــی امــام مه ــای ختصص ــبهات،  ¨ه در رد ش

صـدی (از طريق سايت اينرتنتـی، فضـای جمـازی و نشــريه 

، انتشـار ايـن كتابچـه نيـز در رد بـر فعاليتهـا و ديگر) املهدی

ــا اهــل  ای از حلقــه امحــد اســامعيل، حلقــه هــای برخــورد ب

 .شود بدعت و انحراف حمسوب می

ــق را  ــر ح ــدمی ب ــت ق ــق ثاب ــال توفي ــدای متع از خ

ــده قلــب. اســتاريمخو هــای مــا را  هــا، دل ای دگرگــون كنن

 .بر دينت ثابت بدار

 مدير مركز

 سيد حممد قبانچی





  

  

  

  پیشگفتار مترجم

ری، مشهور به امحد احلسن، از دّجـاالن، ـامحد اسامعيل بص

ــّيادان ــو  ش ــن عص ــني اي عيان دروغ ــدَّ ــتـم ــريه . ر اس او از عش

كمـرت از دو دهـه پـيش ادِّعاهـای و  اسـتره ـالبوسيلم استان بصـ

 .ناروای خويش را در عرصه مهدوی آغاز كرده است

آغـاز  ¨ نامربده، از ارتبـاط بـا امـام زمـانادِّعاهای 

عی مــذكور خــود را فرزنــد امــام عصــو  شــد ر، ـســپس مــدَّ

ــه ــدی اول از مهــديان دوازده گان ــی موعــود، مه ــه  يامن ای ك

ــان ــام زم ــس از ام ــل او پ ــدار باط ــه پن ــت  ¨ ب ــه حكوم ب

نائـب خـاص امـام زمـان و  فرسـتادهو  رسـند، جانشـني می

ـــت ـــوم. دانس ـــود را معص ـــني خ ـــمو  او مهچن  دارای عل

ــت  و ــل بي ــالح اه ــيزدهمس ــام س ــام و و ، ام ــّی ام ص

 .كند نيز قلمداد می ¨ زمان
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ــرياث ــن م ــان  اي ــالی چن ــلمغانی، در ح ــب ش دار مكت

 اسـالم كند كه در حـّد يـک فـرد عـاّمی هـم از ادِّعاهايی می

ــداردو  ــالع ن ــرآن اط ــدن و  ق ــی در خوان ــای او حتّ خطاه

 .ی قرآن نيز بی شامر است آيات ساده

هــای ايــن  در حــدود كمــرت از دو دهــه كــه از فعاليــت

ــی  مقــاالت بســياری در نقــدو  گــذرد، كتــب جريــان م

. بررســی ادِّعاهــای باطــل آن بــه نگــارش در آمــده اســت و

نجــف  در ¨ هــای ختصصــی امــام مهــدی مركــز پــژوهش

ـــت كـــه پيشـــينه ای درخشـــان در  ارشف، از مراكـــزی اس

عی مهدويت دارد  .پاسخ به شبهات اين مدَّ

از مجله آثاری كـه ايـن مركـز در دفـاع از عقائـد حّقـه 

 الــردُّ (ی  ی عاملانــه ر آن را يافتــه اســت، جمموعــهـتوفيــق نشــ

اسـت كـه ده كتـاب كـم حجـم را ) ابـن گـاطع الساطع عىلٰ 

ــود ــی ش ــامل م ــاب. ش ــه از كت ــب، برگرفت ــن كت ــای  اي ه

مفصلی هستند كه نويسـندگان حمـرتم آهنـا بـه تفصـيل در رد 

برخـی از آن آثـار را نيـز مركـز و  انـد امحد اسـامعيل نگاشـته



  ............................................  رؤيا در ترازوی نقد  خواب و

ر ســاخته ـمنتشــ ¨ هــای ختصصــی امــام مهــدی پــژوهش

 .است

گرامی است، نخستني كتابی كه پيش روی خوانندگان 

ی فاضـل ايـن  نويسـنده. ی مورد اشاره اسـت اثر از جمموعه

اثر پيش رو بخشی از و  كتاب، استاد شيخ امحد سلامن هستند

 .اثر مفّصل ايشان در رد شبهات امحد اسامعيل است

ــه ــاب ب ــن كت ــل در اي ــتاد فاض ــوع و اس ــاوی موض اك

ــواب ــهو  خ ــا پرداخت ــت و  رؤياه ــای حجي ع ــتی ادِّ نادرس

ايشــان در پــژوهش خــود، بــه . ب را نشــان داده اســتخــوا

 پـريوانش نيـز در ايـن زمينـه پرداختـهو  داليل امحد اسامعيل

 .به آهنا پاسخ درخوری داده استو 

رو، خواننـدگان گرامـی بـه  كتـاب پـيش ی با مطالعـه

عی دروغــني  داوری منصـفانه دربــاره ی شخصــيت ايـن مــدَّ

پيشـگاه قطـب عـامل اميد كـه ايـن اثـر در . خواهند پرداخت

 .دافتمرضّی و  امكان مقبول

*   *   * 





 

 

 

 مبلغــان امحــد اســامعيل بــه خــوابو  پــريواناســتناد 

ــه  و ــز ب ــرده را ني ــد م ــه زن فرزن ــت ك ــوری اس ــا، از ام رؤي

عــا را از مهــم. دارد ا مــیو خنــده تــرين داليــل  آنــان ايــن ادِّ

 .اند دعوتشان قرار دادهو  خود بر درستی اعتقاد

بلكــه شــخص امحــد اســامعيل نيــز در مــوارد متعــدد، 

ــه ــا، بيانــات در خطاب ــابو  ه ــا را و  هــايش، خــواب كت رؤي

ــت آن كوشــش و  دليــل خــود قــرار داده بــرای اثبــات حجيّ

شـــهادت و  آن را كلـــامت خداونـــد بـــه يـــارانشو  كــرده

 !ملكوت به درستی دعوتش قلمداد نموده است

ــا ــد در خط ــوزهامح ــالب ح ــه ط ــود ب ــه  ب خ ی علمي

 :چنني گفته است

كنـيم؟  گوييد مـا شـهادت دو عـادل را قبـول مـی می(

دهـد، حممـد بـرايم  اين خداست كه بـرای مـن شـهادت مـی



 پاسخ های روشن به امحد اسامعيل برصی   ..............................  

دهــد، فاطمــه  دهـد، علــی بـرايم شــهادت مـی شـهادت مــی

دهـد،  دهـد، حسـن بـرايم شـهادت مـی بـرايم شـهادت مـی

احلسـني، حممـد، دهـد، علـی بـن  حسني بـرايم شـهادت مـی

حممـد بـرايم و  جعفـر، موسـی، علـی، حممـد، علـی، حسـن

ی صـدها خـوابی كـه مؤمنـان  سـيلهو دهند، بـه شهادت می

ــده ــان دي ــان، سخنش ــهادت آن ــا ش ــد؛ آي ــان را و  ان نصيحتش

 پذيريد؟ نمی

ــداده ــرب ن ــام خ ــه ش ــان ب ــا آن ــه  آي ــامی ك ــه هنگ ــد ك ان

 صاحب حـق بيايـد، آنـان بـر او اجـتامع خواهنـد كـرد؟ آيـا

ايـم بـا  هنگامی كه ديديد ما بر مـردی اجـتامع كـرده: نگفتند

ــی ــا م ــد؟ آي ــا بيايي ــوی م ــه س ــيطان  ســالح ب ــه ش ــد ك گويي

 تواند به صورت رسول خدا حممد ظاهر شود؟ می

ــت ــخن زش ــه س ــدهو  چ ــد،  زنن ــک اى آوردي نزدي

 ها بـه خـاطر ايـن سـخن از هـم متالشـى گـردد است آسامن

ــودو  ــكافته ش ــني ش ــوهو  زم ــ ك ــه ش ــا ب ــزده ــرو ري  دت ف

 ).و: مريم(
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ـــی ـــد م ـــد وخداون ـــرود : فرماي ـــياطني آن را ف وش

 تواننـد نمـیو  انـد، ايـن كـار سـزاوار آنـان نيسـت نياورده

 ).و: شعراء(

توانـد حتـی بـه يـک حـرف از  پس اگـر شـيطان نمـی

ــه مــی ــد، چگون ــرآن صــحبت كن ــامرب  ق ــه شــكل پي ــد ب توان

بگـو اگـر ظاهر شـود در حـالی كـه او متـام قـرآن اسـت؟ 

ی موجـودات را  گوئيد چـه كسـى حكومـت مهـه راست مى

نيـاز بـه پنـاه و  دهـد پناهان پنـاه مـى به بىو  در دست دارد؟

 ). :مؤمنون( دادن ندارد؟

ــامن ــوت آس ــی ملك ــه كس ــا چ ــت و  ه ــني در دس زم

ــاره ــاف را درب ــت؟ انص ــدا اوس ــه  ی خ ــد ك ــت نكردي رعاي

ــوت آســامن  هــا را بــه دســت شــيطان قــرار داديــد ملك

ــد، و ــک كردي ــدا را هت ــول خ ــت رس ــريوو  حرم ــيچ ن  ه

ــه و ی خــدا نيســت؛ مــردم را كوچــک  قــدرتی جــز از ناحي

ايـد  گوييـد آيـا رسـول خـدا را ديـده به آنان میو  شامريد می

تــا ايشــان را در رؤيــا بشناســيد؟ ســبحان اهللا، آيــا كســی در 
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امام صادق رسول خـدا را ديـده بـود كـه امـام صـادق زمان 

خواهـد رسـول خـدا را در  فرمـود هـر كـس مـی به آنان مـی

 رؤيا ببيند فالن كار را انجام دهد؟

روايـات در ايـن خصـوص بسـيار هسـتند، بـه كتــاب 

گوييد رؤيـا  می. ديگر كتب حديث رجوع نامييدو  السالم  دار

ترتيـب شـهادت بـه ايـن و  ت استتنها برای صاحبش حجّ 

از و  ها ديـده مؤمن عادل كه رسول خدا را در ملكوت آسامن

آن حرضت حق را به او خرب داده است مردود و  ايشان شنيده

خواهيد شهادت او را در اين دنيای  شامريد؛ پس چطور می می

 مهانا اين تقسـيمی غـري عادالنـه اسـتجسامنی بپذيريد؟ 

 ). :نجم(

آن كـه فضـل بـن حـارث، در حديث آمده كه پـس از 

ايشــان بــه و  را در خــواب ديــد امــام حســن عســكری 

ــه ــد ك ــه او فرمودن ــكری ب ــام عس ــت، ام ــخنانی گف : او س

. »ســخن مــا در خــواب ماننــد ســخنامن در بيــداری اســت«

آيــا رســول خــدا ايــامن خالــد بــن ســعيد امــوی را بــه دليــل 
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خــوابی كــه او ديــده بــود نپــذيرفت؟ آيــا پيــامرب خــدا ايــامن 

 رت موســی را در خــواب ديــدهـودی را كــه حضــفــردی هيــ

ايشان به او گفته بود حممـد بـر حـق اسـت نپـذيرفت؟ آيـا و 

هــايی را كــه در خــواب  اقفــیو ايــامن امــام رضــا 

 حقانيت ايشـان را ديدنـد نپذيرفتنـد؟ آيـا امـام حسـني 

رانی را بـه دليـل رؤيـايی كـه او ديـده بـود ـهـب نصـو ايامن

بـه دليـل   امـام مهـدیل نكـرد؟ آيـا نـرجس مـادر قبو

رؤيــايی كــه ديــده بــود نــزد امــام حســن عســكری نيامــد؟ 

بــه ســوی او بــاز و  مهانــا مــا از خــداييم... آيــا... آيــا

 !گرديم می

چقــدر و  چقـدر دنيـا در تـرازوی اعــامل شـام سـنگني

ــوت آســامن  نظراتتــان ســبکو  هــا هــا نــزد هــوس ملك

پيامربانشـان هـايی كـه بـا  در حـال امـت! مقدار اسـت بی و

 .١)پيش از شام بودند تدّبر نامييد

                                                             

 .ی صوتی كه در سايت رسمی امحد اسامعيل موجود است بيانيه .١
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ــواب ــت خ ــات حجي ــه در اثب ــت ك ــی اس ــن كالم  اي

ی ايـن  مـا دربـاره. رؤيا به امحد اسـامعيل منسـوب اسـت و

مالتی داريــم كــه نــادانی ايــن شــخص را ثابــت أسـخنان، تــ

 .خواهد كرد

  :اقسام رؤيا

ــم ــت :يك ــاهی راس ــا گ ــتو  رؤي ــاهی دروغ اس  گ

ايــن و  متــام رؤياهـا يكسـان باشـندايـن گونـه نيسـت كـه  و

 :از مجله. اند مطلبی است كه روايات آن را بيان نموده

ــحيحه -  ــام  در ص ــف از ام ــی خل ــن اب ــعد ب ی س

: رؤيـا بـر سـه قسـم اسـت«: چنني آمده اسـت صادق 

ــب  ــی از جان ــؤمن، بيم ــرای م ــدا ب ــب خ ــارتی از جان بش

 .١»آشفتهو  های پريشان خوابو  ،شيطان

ــرده شــيخ كلينــی ا -  ز ابــو بصــري چنــني روايــت ك

قربانـت گـردم : عـرض كـردم بـه امـام صـادق : است

                                                             

 . ، ح ، ص كافی ج .١
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ــت ــواب راس ــیو  خ ــا م ــک ج ــد دروغ از ي ــد؟ فرمودن : آي

پريشـان آن اسـت كـه مـرد  و  هـاى دروغ آرى، اما خـواب«

ــى ــب م ــاز ش ــد، در آن در آغ ــلط و بين ــت تس ــه حت ــت ك ق

آن و  اســـت،] از شـــياطني[رسكشـــان بــدكار و  شــهوات

چيـزى نيسـت جـز آنچـه در خيـال انسـان جمّسـم ها  خواب

اّمــا خــواب و  آيــد، بــر خــالف در مــیو  آهنــا دروغو  شــود

راست آن است كـه انسـان پـس از گذشـتن دو سـوم شـب، 

ــته ــدن فرش ــد هنگــام آم ــا ببين ــتو  ه ــحر اس ــيش از س  آن پ

ايــن رؤيــاى صــادقه اســت كــه ان شــاء اهللا ختّلــف نــدارد  و

ون طهـارت خوابيـده مگر آن كه انسـان جنـب باشـد يـا بـد

خدا را آن طور كـه بايـد يـاد نكـرده باشـد كـه در آن و  باشد

نادرســـت خواهـــد  و[صـــورت، آن خـــواب ختّلـــف دارد 

 .»دير تعبري شودو  ]بود

 آنچــه ابــن شــهر آشــوب از امريمؤمنــان  - 

ــيحی  ــرد مس ــش دو ف ــه پرس ــخ ب ــرده كــه در پاس روايــت ك

 :چنني فرمودند
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 آن سـلطانی قـرار داد بـرایو  خداوند روح را آفريـد«

هنگامی كه بنـده بـه خـواب . سلطان آن، مهان نفس است و

مانـد؛ پـس  سـلطانش بـاقی مـیو  رود، روح خارج شده می

گروهـی از جنّيـان بـر آن روح گـذر و  گروهی از فرشـتگان

شود از آن فرشـتگان  كنند؛ آنچه از رؤيای صادقه ديده می می

. »از جنّيان اسـت شود آنچه از رؤيای دروغ ديده میو  است

در و  رت اسـالم آوردنـدـپس آن دو مسيحی به دسـت حضـ

 .١جنگ صّفني به شهادت رسيدند

 يكــی از هبــرتين مــواردی كــه در ايــن خصــوص - 

جود دارد، روايتی است كـه شـيخ صـدوق بـه سـند خـود و

گفتــه كــه و  روايــت كــرده از ابــو بصــري، از امــام بــاقر 

، شـيطانی بـه نـام ابلـيس«: فرمـود رت مـیـشنيدم آن حضـ

 كنـد مغـرب را ُپـر مـیو  رقـهزع دارد كه هر شب بـني مشـ

 .٢»آيد در خواب به رساغ مردم میو 
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آنچه شيخ صدوق در كتاب امالی خـود، از حممـد  - 

 بن قاسم نوفلی روايت كرده كه او گفت به امام صـادق 

مهان طور كه ديده اتفاق و  بيند مؤمن خواب می: عرض كردم

افتـد؟  اتفـاقی نمـیو  بينـد گـاهی هـم خـواب مـی. افتد می

خوابـد، حركتـی  هنگامی كه مؤمن مـی«: رت فرمودندـحض

شود؛ هر  رود از روح او خارج می پيوسته كه به آسامن باال می

تـدبري و  آنچه روح مؤمن در ملكوت آسامن در جايگاه تقدير

هـای  هر آنچه در زمني ببينـد از خـوابو  ببيند درست است

 .١»تآشفته اس

بـن عـّامر  هشيخ صدوق بـه سـند خـود از معاويـ - 

 :چنني روايت كرده است از امام باقر 

هنگامی كه بندگان بخوابند، روحشان به سوی آسامن «

آنچـه و  بيند حق است رود؛ آنچه روح در آسامن می بريون می

 .٢»های آشفته است بيند از خواب در هوا می
                                                             

 )./(، ح  امالی صدوق ص .١

 )./(، ح  امالی صدوق ص .٢
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 شيخ صـدوق بـه سـند خـود از امريمؤمنـان  - 

 :چنني روايت كرده است

ــاره« ــدا درب ــول خ ــی از رس ــه م ــردی ك ــد ی م  خواب

گـاه و  هـايش كـه گـاه درسـت خـوابو  بينـد خواب مـی و

ــودم ــؤال نم ــت س ــت اس ــ. نادرس ــدـحض ای : رت فرمودن

قتـی بخوابـد روح او و  ای نيسـت جـز آنكـه علی، هيچ بنده

شـود؛ پـس آنچـه  يان بـاال بـرده مـیبه سوی پروردگار جهان

را كه نـزد خـدا ببينـد حـق اسـت؛ سـپس خـدای بـا عـّزت 

ـــی ـــتور م ـــا دس ـــدش  توان ـــه جس ـــه روح او را ب ـــد ك ده

 گــريد زمــني قــرار مــیو  پــس روح بــني آســامن. برگرداننــد

 .١»های آشفته خواهد بود آن چه آنجا ببيند از خواب و

كـه كننـد  داللـت مـیو  روايات در اين بـاره بسـيارند

هــا راســت باشــند، بلكــه  اينگونــه نيســت كــه متــام خــواب

 .برخی از آهنا شيطانی هستند

اگــر امحــد اســامعيل از ايــن روايــات آگــاهی داشــت، 

                                                             

 )./(، ح  امالی صدوق ص .١
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هـا، بـدون فـرق هنـادن بـه خـواب  درسـتی متـام خـواب بر

 .كرد كيد نمیأدروغ، تو  راست

ــگفت ــه ش ــامعيل گفت ــد اس ــه امح ــت ك ــام : (آور اس ش

عايــت نكرديــد كــه ملكــوت را ی خــدا انصــاف را ر دربــاره

زيــرا روايــات چنــان كــه ). بــه دســت شــيطان قــرار داديــد

هـای مـردم  كننـد كـه شـيطان در خـواب كيـد مـیأگذشت ت

خواهـد را بـه ايشـان  هـايی كـه مـی سوسـهو و دخالت كرده

ــی ــان م ــرار دادن  نش ــتلزم ق ــری مس ــني ام ــا چن ــد، اّم ده

 .ملكوت به دست شيطان نخواهد بود

ی فاحشـی  امحد اسامعيل مغالطه ضمن آنكه در سخنان

ايـن و  رؤيـا را ملكـوت ناميـدهو  او خواب. جود داردو نيز

دهـد كـه  زيرا نشان می. جهل مرّكب استو  اشتباهی بزرگ

ملكـوت را و  امحد اسامعيل توان فهم تفاوت بني عـامل ملـک

داند كه از عامل ملكوت تنها افرادی از خواص كه  نمیو  ندارد

از . انـد اطـالع دارنـد از قرب اهلی رسـيدهی خاصی  به مرتبه

فرموده و  مهني رو قرآن نيز ملكوت را مهراه با يقني ذكر كرده
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زمـني را و  هـا اين چنني به ابراهيم ملكوت آسـامن و: است

 ). :انعام( نشان داديم تا از اهل يقني باشد

پس كسی كـه از ملكـوت خـدا اطـالع داشـته باشـد، 

رت ابـراهيم ـه كـه پيـامرب خـدا حضـی يقينی رسـيد به مرتبه

 امتحانـاتی طـوالنی بـه آن رسـيده و  هـا پس از تـالش

 .بود

 :مالحظه شد كه امحد اسامعيل گفته است :دّوم

 گوييد رؤيـا تنهـا بـرای صـاحبش حّجـت اسـت می(

به ايـن ترتيـب شـهادت مـؤمن عـادل كـه رسـول خـدا را و 

ـــامن ـــده در ملكـــوت آس ـــا دي ـــنيدهو  ه آن و  از ايشـــان ش

شـامريد؛  رت حق را به او خـرب داده اسـت مـردود مـیـحض

ــی ــور م ــس چط ــای  پ ــن دني ــهادت او را در اي ــد ش خواهي

 ).جسامنی بپذيريد؟

ــت ــكار اس ــخن آش ــن س ــتی اي ــا . نادرس ــه م ــرا ك چ

. گـوييم رؤيـا تنهـا بـر صـاحبش حّجـت اسـت هرگز نمـی

چـه بـر ديگـران، و  گوييم رؤيـا، چـه بـر صـاحبش بلكه می
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ــت ــت نيس ــًا حّج ــذيرش . مطلق ــا پ ــامعيل در اينج ــد اس امح

ادِّعــای پــريوانش را در خصـــوص ديــدن معصـــومني در 

خواب، بـا پـذيرش شـهادت مـؤمن عـادل در امـور حّسـی 

حــال آنكــه ســخن در اينجاســت كــه . قيــاس نمــوده اســت

حّجـت نيسـت، و  شهادت مـؤمن در رؤيـا اعتبـاری نـدارد

 .نه آنكه ما او را در رؤيايش دروغگو بدانيم

ـــ ـــی، پ ـــًا از طرف ـــز اساس ـــا ني ـــن ادِّعاه ذيرش اي

چرا كـه از پـريوان امحـد اسـامعيل صـادر . پذير نيست امكان

ــده ــا ازو  ش ــتو م ــی و  ثاق ــان اطالع ــاری آن ــت گفت راس

ايــم كـه شخصــی فاضــل، معتـرب يــا عــاملی  نديــدهو  نداشـته

 .نامدار به اين امور شهادت دهد

عيان حسن ظن هم داشته باشيم،  حتّی اگر ما به اين مدَّ

رؤياهـا و  خواهد داشت كه آنان در خواب وجود اين احتامل

 مثالً از كجا بايد بدانيم كه سخنان آنان رصفاً . اند اشتباه نموده

پريشان نيست؟ از كجـا و  هايی آشفته خيال يا خوابو  همو 

اقعًا مهان معصومني و اند بدانيم كسانی كه آهنا در خواب ديده
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اند تـا  مّدعيان، معصومني را نديدهاند؟ خصوصًا كه اين  بوده

 .ی آنان را بشناسند چهره

حتّی اگـر فرضـًا شـهادت ايـن افـراد را هـم درسـت 

تصّور ناميـيم كسـانی كـه ايـن افـراد در رؤيـا و  قلمداد كنيم

انــد مهــان معصــومني هســتند، بايــد دانســت  مشــاهده كــرده

آيــا بــر امامــت امحــد و  رؤياهــا چــه بــودهو  كــه آن خــواب

تصــديق ادِّعــای او داللتــی و  لــزوم پــريویو  اســامعيل

 داشته يا خري؟

مهچنني، حتی اگـر بپـذيريم كـه رؤياهـای مـورد نظـر 

انـد نيـز بايـد گفـت  داللت بر امامت امحـد اسـامعيل داشـته

رؤيـا قابـل اثبـات نيسـت؛ بـه و  كه اساسًا امامت با خـواب

 .شاء اهللا در ادامه پرداخته خواهد شد اين امر ان

ـــا  :ســـّوم  معصـــومنيو  ی پيـــامرب  مشـــاهدهآي

  در خــواب مهــواره از مصــاديق رويــای صــادقه اســت

 يا اين امر تفاصيلی هم دارد؟

 امحـــد اســـامعيل، چنـــان كـــه از فايـــل صـــوتی
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ــه او پيداســت، معتقــد اســت كــه  كتــاب و هــای منســوب ب

ـــاهده ـــامرب  مش ـــومني و  ی پي ـــواب  معص در خ

او در ايـــن زمينـــه . لزومـــًا بايـــد رؤيـــای صـــادقه باشـــد

 :هايی آورده كه آهنا را بررسی خواهيم كرد استدالل

حـديث ســليم بــن قــيس كــه در آن بــه حممــد بــن  - 

به نظـر تـو چـه كسـى بـه امـري املـؤمنني : ابی بكر گفته است

 ــه ــه گفت ــنج نفــر آنچ ــرده  از قــول ايــن پ ــد را نقــل ك ان

رت را هــر شــب ـاو آن حضــو  پيــامرب : گفــت اســت؟

ــواب ــى  در خ ــحبت او بــا آن حضــو  بينــد، م رت در ـص

بيــدارى آن و  مثــل صــحبت بــا او در حــال حيــات  خــواب

هـر «: فرمـوده اسـت پيـامرب   رت است، چـرا كـهـحض

كس مرا در خواب ببيند مـرا ديـده اسـت، چـرا كـه شـيطان 

هـيچ كـدام و  نه در بيـدارى بـه صـورت مـنو  نه در خواب

 .١»آيد از جانشينانم تا روز قيامت در نمى
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روايت شـيخ صـدوق كـه بـه سـند خـود از امـام  - 

 :نقل كرده كه آن حرضت فرمودند رضا 

ــرد كــه رســول « ــدرش روايــت ك ــّدم از پ پــدرم از ج

هر كـس در خـواب مـرا ببينـد مهانـا مـرا ديـده : خدا فرمود

يـا يكـی از ی مـن  تواند بـه چهـره است؛ چرا كه شيطان نمی

مهانـا و  اوصيای من يا كسـی از شـيعيان آنـان ظـاهر شـود،

 .١»رؤيای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبّوت است

پـريوانش بـه ايـن اخبـار و  اّما استدالل امحد اسـامعيل

سودی برای ايشان نخواهد داشت؛ زيرا اين روايات هرگز به 

اند كه هر كس در رؤيای خـود فـردی را  صورت مطلق نگفته

رت را ـمعتقد باشد كه او پيامرب است، حقيقتًا آن حضو  يدهد

بلكـه در ايـن ! اقعًا معصوم را ديـده اسـتو و مشاهده كرده

مهانـا شـيطان «: گفته شـده اسـتو  روايات قيد مهمی آمده

 .»ی من يا يكی از اوصيای من ظاهر شود تواند به چهره نمی
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بنــابراين در روايــت بيــان شــده كــه درآمــدن شــيطان 

ــه ــه  و  چهــره ب ــا گفت صــورت معصــومني ممنــوع اســت، اّم

عــا كــردن آن نيــز ممنــوع مــی مــثالً اگــر . باشــد نشــده كــه ادِّ

گفـت مـن و  ی زيد بـه خـواب فـردی آمـد شيطان در چهره

اقعـًا عمـرو را و  عمرو هستم، آيا بايـد پـذيرفت كـه آن فـرد

 در خواب ديده است؟

، زيـرا كسـی كـه ديـده شـده. پاسخ مسلًَّام منفی است

در حقيقـت عمـرو نبـوده و  تنها ادِّعا كرده كه عمـرو اسـت

ــت ــاره. اس ــئله درب ــني مس ــدا مه ــامرب خ ــومني و  ی پي معص

 پـس اگـر شخصـی از كسـانی هـم . نيز جـاری اسـت

ــا  ــام رض ــد ام ــی در عه ــردی را در  م ــت، ف ــته اس زيس

عــا مـیو  ديـد خـواب مـی كـرد كـه او امـام رضــا  آن فـرد ادِّ

 نمـود او را تكـذيب مـی است، شخص صـاحب رؤيـا حـتامً 

دانسـت  پـذيرفت، چـرا كـه او مـی هرگز سـخنش را نمـیو 

بــه شـكلی ديگــر و  آن چهــره را نـدارد كـه امــام رضـا 

 .است
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ــد  ــيخ مفي ــخ ش ــان پاس ــن مه ــت  اي ــن دس ــه اي ب

 :شيخ در اين رابطه فرموده است. روايات است

امثـــال او، و  ر ماننـــد فرعــونـاگــر فـــردی از بشــ

جـود ايـن كـه و ادِّعای خدايی ناميـد، بـاتواند در بيداری  می

امكــان  و ر انـدک در بيـداری انـدک اسـتـهـای بشـ حيلـه

جـود دارد كـه ابلـيس و اشتباه نيـز نـاچيز، پـس چـه مـانعی

ادِّعـا كنـد كـه او و  سوسـه كـردهو برای شخصی در خواب

جــود ايــن كــه ابلــيس توانــايی بيشــرتی و پيــامرب اســت، بــا

ــ ــه بش ــبت ب ــتباهاتیو  ر داردـنس ــواب  اش ــان در خ ــه انس ك

 ؟١شود نيز از بيداری بيشرت است دچار آن می

 بنابراين، ايـن كـه شـيطان در خـواب شخصـی بيايـد

ادِّعا كند كه يكی از معصـومني اسـت غـري ممكـن نيسـت؛ و 

عی  در نتيجـه اگــر كســی فــردی را در خـواب ببينــد كــه مــدَّ

باشد او پيامرب يـا يكـی از امامـان اسـت، الزم اسـت كـه از 
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ــن  ــداي ــان حاصــل كن ــه . مســئله اطمين ــل قطعــی ك ــا دلي اّم

 .جود نداردو موجب اطمينان باشد در اين خصوص

بلكــه اساســًا در برخــی از روايــات رشيفــه آمــده كــه 

ــه  ــات خــود ائم ــان حي ــب در زم ــن مطل ــاق  اي ــز اتف ني

 :افتاده است؛ از مجله

كّشی به سـند خـود از زراره روايـت كـرده كـه گفـت 

بـه مـن از محـزه خـرب بـده؛ آيـا «: فرمودنـد امام صادق 

؟ گفــتم آری؛ »كنــد كـه پــدرم نــزد او آمـده اســت ادِّعـا مــی

بــه خــدا ســوگند دروغ گفتــه اســت، «: رت فرمودنــدـحضــ

آيـد، مهانـا ابلـيس شـيطانی بـه نـام  تنها ُمتكـّون نـزد او مـی

متكــّون را مســّلط نمــوده كــه بــه هــر صــورت بخواهــد بــه 

ــد ــردم بياي ــه. رساغ م ــاهی ب ــک گ ــورت كوچ ــر و  ص اگ

ــا هرگــز بــه خــدا ســوگند  بخواهــد بــه صــورت بــزرگ؛ اّم

 .١»ی پدرم ظاهر شود تواند به چهره نمی
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مهچنني كّشی به سند خود از بريد بـن معاويـة عجلـی 

زبيـدی كـه خـدا او را  هبن عـامر همحز: روايت كرده كه گفت

مهانا امام باقر هر شـب نـزد : گفت لعنت ناميد، به يارانش می

كننـد  دارند كه گامن می وجود آيد؛ هنوز هم اشخاصی یمن م

امام خود را به محزه نشان داده است، كه پس از مـدتی چنـني 

آن چه محزه گفتـه بـود را و  را ديدم شد كه من امام باقر 

خدا او را لعنت «: امام فرمودند. رت نقل كردمـبرای آن حض

پيامربی  ی تواند در چهره كند، دروغ گفته است، شيطان نمی

 .١»صی پيامربی ظاهر شودو يا

ــه، ــن عقب ــی ب ــی از عل ــني كّش ــدرش و  مهچن او از پ

ارد شـده، و  بـر امـام صـادق : روايت كرده كـه گفـت

اينجـا «: رت بـه مـن فرمودنـدـحضـ. نشسـتمو  سالم كردم

هفتـاد نفـر از و  كه تو نشستی ابـو اخلطـاب حضـور داشـت

 ده آنـان بـودزمحـت او بـر عهـو  رنـج. يارانش بـا او بودنـد
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مـن بـه آنــان . شــد خـود تنهـا انـدک ســختی را متحمـل مـی و

هــای شــخص  خواهيــد فضــيلت گفــتم آيــا مــیو  رحــم كــردم

. آری فــدايتان شــويم: مســلامن را برايتــان بگــويم؟ مهــه گفتنــد

ــه  از فضــيلت: گفــتم هــای انســان مســلامن ايــن اســت كــه گفت

منـد اسـت، در عبـادت  شـود قـاری قـرآن اسـت، از تقـوا هبـره

ـــيلت ـــا فض ـــت؛ اينه ـــارش كوشاس ـــلامن  پروردگ ـــای مس ه

 شام را بـا رياسـت چـه كـار؟ مهانـا مسـلامنان يـک امـت .است

ــتند و ــد هس ــيس[اح ــدو و ري ــدی الزم دارن ــخاص  ]اح از اش

ـــا اشـــخاص   ]زدگـــی شخصـــيت و[برحـــذر باشـــيد، مهان

: فرمـود موجب هالكـت هسـتند؛ مـن از پـدرم شـنيدم كـه مـی

و  ای ظـاهر شــده چهـره شـيطانی كـه مـذهب نـام دارد، در هـر

ــی ــی م ــه نم ــز آن ك ــد، ج ــره آي ــد در چه ــامربی توان ــاو  ی پي  ي

ــد؛و ــامربی بياي ــه  مــی صــی پي ــه آن شــيطان اســت ك ــم ك دان

ظـاهر شـده، پـس از او برحـذر ) ابو اخلطـاب(برای يار شام 

ی آنـان بـه مهـراه ابـو  سپس به من خرب رسيد كه مهـه. باشيد
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نـابود و  تش دورخـدا آنـان را از رمحـ. اخلطاب كشته شـدند

كـرد؛ مهانـا هــالک شـدگان بـا چنــني رسنوشـتی نـزد خــدا 

 .١»خواهند رفت

دهــد كــه  متــام ايــن روايــات رشيفــه نشــان مــی

ــی در  مهــان گونــه كــه شــيخ مفيــد فرمــود، گــاه شــيطان حتّ

 !كند، چه برسد به خواب بيداری نيز ادِّعای خدايی می

ــحيحه ــردی از  در ص ــنيدم م ــه ش ــده ك ــونس آم ی ي

نقـل كـرد كـه يـونس بــن  اهـل غلـو بـرای امـام رضــا 

 :ظبيان گفته است

ــب ــی از ش ــودم در يك ــواف ب ــن در ط ــا م ــان . ه ناگه

! ای يـونس: گفـت ندايی از باالی رسم شـنيده شـد كـه مـی

مهانا مـن خـدا هسـتم، خـدايی جـز مـن نيسـت، پـس مـرا 

مـن رسم را . دار نـامز را بـرای يـاد مـن بـه پـاو  پرستش كن

 .بلند كردم، در مهان حال جربئيل را ديدم
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خشــمگني شــد، بــه طــوری  ناگهــان امــام رضــا 

از نـزد «: بـه آن مـرد گفـتو  كه ناراحتی خود را بـروز داده

كسـی كـه ايـن حكايـت را بـرای و  من برو، خداونـد تـو را

خداونـد يـونس بـن ظبيـان را هـم . تو نقل كرده، لعنت كند

ر لعنـت كـه بعـد از هـر كـدام هـزار لعنـت لعنت كند، هـزا

ــنم  ــر جه ــا قع ــو را ت ــدام ت ــر ك ــه ه ــی ك ــد، لعنت ــر باش ديگ

دهم كـه تنهـا شـيطان بـه او نـدا داده  شهادت می. رساند می

اخلطـاب در بـدترين ابـو اّما يونس بـن ظبيـان نيـز بـا . است

ــا كــهــا بــا ي عــذاب ديگر هســتند، بــه مهــراه دوستانشــان، ب

آل فرعـون، ايـن را مـن از پـدرم و  مهان شيطان، بـا فرعـون

 .١»ی او شنيدم درباره

ــوده ــز ب ــراد ني ــياری از اف ــد  بس ــا كردن ع ــه ادِّ ــد ك ان

 .اند خداوند را در خواب ديده

ــی  ــراهيم كرخ ــود از اب ــند خ ــه س ــدوق ب ــيخ ص ش
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ــت ــه گف ــرده ك ــت ك ــادق : رواي ــام ص ــه ام ــرض  ب ع

ايـن . كردم، مـردی پروردگـارش را در خـواب ديـده اسـت

ديـن  او مـردی بـی«: رت فرمودنـدـحضـشـود؟  چطور مـی

بلنـد مرتبـه نـه در بيـداری، نـه و  است؛ مهانا خداوند بزرگ

نـــه در آخـــرت قابـــل ديـــدن و  در خـــواب، نـــه در دنيـــا

 .١»نيست

ـــد در خـــواب از اعتقـــادات  ـــدن خداون امكـــان دي

ديـدن  ی هـايی كـه دربـاره داسـتانو  خمالفان شـيعيان اسـت

مـا . بـريون اسـت انـد از شـامرش خدا در خواب نقل كـرده

هــا، از رؤياهــای پــريوان امحــد  يقــني داريــم كــه آن خــواب

 انـد معصـومني را در خـواب ديـده اسامعيل كـه ادِّعـا كـرده

. انـد بيشـرت اسـت ييـد كـردهأآنان درستی دعوت امحد را ت و

مهچنني، ترديدی نـداريم كـه شـيطان بـرای آن افـراد ظـاهر 

 .اند پذيرفتهآنان نيز و  ادِّعای خدايی كردهو  شده
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 :از مهني روست كه ابن تيميه گفته است

ــک ــخاص ني ــواره اش ــان و  مه ــران، پروردگارش ديگ

گـامن نـدارم كـه . نامينـد را در خواب ديده با او صحبت مـی

چـرا كـه امكـان رد ايـن . هيچ عـاقلی منكـر ايـن امـر شـود

رؤيـا نيـز بـدون اختيـار انسـان اتفـاق و  ندارد وجود مسئله

 عاملـان مـذهب مـاو  ای معـروف اسـت مسـئلهاين . افتد می

ــدهو  ــادآور ش ــن آن را ي ــول دي ــران در اص ــه از و  ديگ البت

گروهی از معتزله نيـز انكـار ديـدن خـدا در خـواب را نقـل 

هـا توسـط  اين در حالی اسـت كـه نقـل آن خـواب. اند كرده

ــده ــواب دي ــار را در خ ــه پروردگ ــانی ك ــواتر  كس ــد، مت ان

ينـد كـه جـايز نيسـت شـخص گو اّما معتزله نيـز مـی. است

بـه ايـن و  معتقد شـود كـه خـدا را در خـوابش ديـده اسـت

هـای آشـفته  هـايی را در زمـره خـواب ترتيب چنـان خـواب

شـوند  از شـدت نفـی، ايـن را منكـر مـیو  آورند به شامر می

ــور  ــر ام ــدن ديگ ــد دي ــواب مانن ــد در خ ــدن خداون ــه دي ك

از سـخنان فرقـه جهميـه ] نفی ديـدار خـدا[اين ادِّعا . است
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 پيشـــوايان آنو  خمـــالف امجـــاع پيشـــينيان امـــتو  اســـت

ديـدن خداونـد در . بلكه امجاع متام عقـالء بنـی آدم اسـت و

بـه و  كنـد ايـرادی را متوجـه خـدا نمـیو  خواب هيچ عيب

ـــادشو  ننـــده، درســـتیحســـب حـــال بي  نادرســـتی اعتق

 .١استقامت حال يا انحراف او خواهد بود و

امحد اسامعيل نيز در سـخن خـود تـالش كـرده تـا بـه 

: لـذا گفتـه اسـت. ها پاسخ دهد اين خواب ی اشكال درباره

گوييد آيا رسول خدا  به آنان میو  شامريد مردم را كوچک می(

سيد؟ سبحان اهللا، آيا كسی ايد تا ايشان را در رؤيا بشنا را ديده

در زمان امام صادق رسول خدا را ديده بود كه امام صادق به 

خواهد رسول خدا را در رؤيا ببيند  هر كس می: فرمود آنان می

 ).فالن كار را انجام دهد؟

  :در پاسخ باید گفت

مردم را به عملی راهناميی كردنـد تـا  امام صادق 
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انـد كـه هـر رؤيـای  اّما نگفتهرسول خدا را در خواب ببينند، 

ديگری پس از آن خواب نيز صحيح خواهد بود؛ بلكه ممكـن 

چه بسيار افـرادی نيـز كـه آن . است درست يا نادرست باشد

نيـز   امام صادقو  اند خوابی نديدهو  اعامل را انجام داده

اند كه هر كس چنان اعاملی را انجام دهد حـتًام  ضامنت نكرده

 .واب خواهد ديدرسول خدا را در خ

ــامعيل ــد اس ــا امح ــا ب ــتالف م ــن، اخ ــر اي ــالوه ب  ع

ــومني در خــواب  و پــريوانش در ديــدن يــا نديــدن معص

ــايی  ــان رؤياه ــه چن ــر دادن ب ــب اث ــه در ترتي ــت، بلك نيس

بــه ايــن صــورت كــه آنــان آن چــه ديــده را تصــديق . اســت

ــرده ــودو  ك ــني خ ــی ب ــرار و  آن را حجت ــان ق پروردگارش

 .است دهند، گويا كه حقيقت سخن معصوم  می

سـخن درســت ايـن اســت كــه رؤياهـا نــه در احكــام 

نــه در موضــوعات خــارجی، چــه رســد بــه و  رشعــی

تــوان  اعتقــادات مهــم، حّجيتــی ندارنــد، در ايــن زمينــه مــی

 :داليل خمتلفی نيز ارائه نمود
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ــنّت  -  ــا س ــدا ي ــاب خ ــل از كت ــک دلي ــی ي ــا حت م

رؤيــا در احكــام و  ت خــوابنيــافتيم كــه داللــت بــر حّجيــ

 .رشعی، موضوعات خارجی يا عقائد دينی داشته باشد

از مهني رو هـيچ يـک از عاملـان تـا كنـون در حكمـی 

ای مشـخص، چنـني نگفتـه كـه او امـام را در  فقهی يا عقيده

ــده ــواب دي ــو  خ ــئله را در ـحض ــا آن مس ــن ي ــم اي رت حك

م ايـ يـا هـيچ قاضـی را نديـده. خواب به او خـرب داده اسـت

ای  كه با توجه به خوابی كه از امـامی ديـده باشـد، بـه قضـيه

حكم كند، يا توّسط امام در خـواب بـه او گفتـه شـود فـالن 

ــت ــار اس ــا زناك ــارق ي ــخص س ــوابو  ش ــل خ ــه دلي  او ب

 هـيچ يــک از عاملـان گذشــته. ی حـدود ناميــد رؤيـا اقامــه و

 .اند حال در اين مسئله اختالفی نداشته و

ــردي -  ــان ك ــرت بي ــوابپيش ــی از خ ــه برخ ــا  م ك ه

ــت ــتو  درس ــی دروغ اس ــا. برخ ــابراين ب ــود بن ــم  وج عل

ــه ــود امجــالی ب ــدر وج ــه مص ــايی دروغ ك ــع آن و  رؤياه منب

هـا  تـوان بـه درسـتی خـواب شيطان رجيم است، چطور می
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ترديـد در حّجيـت و  يقني پيدا كرد؟ بلكه مـادامی كـه شـک

داشـته باشـد، از حّجيـت سـاقط خواهنـد بـود؛  وجود ها آن

چرا كه در علم اصـول بيـان شـده كـه شـک در حّجيـت بـه 

 .ی عدم حّجيت است منزله

ــی -  ــان م ــه نش ــی ك ــا  داليل ــی ب ــام اهل ــد احك ده

 .شوند خواب ثابت نمی

 :كلينی با سند صحيح چنني روايت كرده است

ــادق  ــام ص ــه ام ــت ك ــه گف ــن اذين ــد اب : فرمودن

فــدايتان : ؟ گفــتم»هــا چــه روايــت مــی كننــد ايــن ناصــبی«

 در اذان«: رت فرمودنـــدـشـــوم، در چـــه مـــوردی؟ حضـــ

گوينـد ُاَبـی بـن  آنـان مـی: گفـتم. »هايشان سجدهو  ركوع و

ــت ــده اس ــواب دي ــب آن را در خ ــدـحضــ. كع : رت فرمودن

گويند، مهانـا ديـن خـدا برتـر از آن اسـت كـه در  دروغ می«

 .١»خواب ديده شود
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دليـل اسـت كـه هـيچ يـک از امـور اين كالم رشيف، 

ــادات ــه اعتق ــی، چ ــواب و  دين ــا خ ــی، ب ــام رشع ــه احك چ

ثابــت نخواهــد شــد، چــه برســد بــه آنكــه امــر مــورد نظــر 

هــر كــس . اثبــات نبــوت پيــامربی يــا امامــت امــامی باشــد

شـامل اوسـت كـه  چنان ادِّعايی كند، اين سـخن امـام 

ــد ــر از آ دروغ مــی«: فرمودن ــن خــدا برت ــا دي ــد، مهان ن گوين

 .»است كه در خواب ديده شود

دقـت بحــث و  شـيخ مفيـد در ايـن زمينـه بـه تفصـيل

 :گفته استو  كرده

ــان را در ( ــی از امام ــا يك ــامرب ي ــان، پي ــه انس ــن ك اي

يـک قسـم : قسـمت داردو  خواب ببيند، نـزد مـن سـه نـوع

يـک قسـم ديگـر قطعـًا نادرسـت . از آن قطعًا صحيح اسـت

درسـت يـا نادرسـت نـوع ديگـر از آن ممكـن اسـت و  است

نخواهـد  وجـود آن يقينـی ی باشد كه به هيچ عنـوان دربـاره

ــه . داشــت ــت ك ــن اس ــت اي ــًا درســت اس ــا آن چــه قطع اّم

ــد ــواب ببين ــان را در خ ــی از امام ــا يك ــامرب ي ــی، پي  شخص
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رت مشــغول اطاعــت امــر پروردگــار باشــند يــا ـآن حضــ و

ــا  ــا از گنــاهی هنــی نامينــد ي ــه انجــام آن دســتور بدهنــد، ي ب

آن را بيان كنند، يـا سـخن حقـی را بگوينـد يـا بـه آن  زشتی

دعوت نامينـد يـا از عمـل نادرسـتی ديگـران را بازدارنـد يـا 

 .آن را نكوهش كنند

اّما آن چه يقينًا نادرست اسـت هـر چيـزی اسـت كـه 

امـام و  دانـيم پيـامرب ضّد موارد پيشـني باشـد؛ چـرا كـه مـی

ت صـاحب حـق يقينـًا از امـور نادرسـو  صاحب حق است

 .به دور خواهد بود

اّما آن چـه ممكـن اسـت درسـت يـا نادرسـت باشـد، 

خوابی است كه انسان در آن پيـامرب يـا امـام را ببينـد اّمـا آن 

 رت به چيزی دسـتور نـداده يـا از چيـزی هنـی ننامينـدـحض

حــالتی مربــوط بــه امــور دينــی را نداشــته باشــند؛ ماننــد و 

ــ ــرد آن حض ــه ف ــال راهـآنك ــواره، در ح ــتن،  رات را س رف

 .١)نشسته يا مانند آن مشاهده كند
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دهـد كـه از  سخن شـيخ مفيـد بـه روشـنی نشـان مـی

ــی را در  ــان كس ــه انس ــت ك ــن نيس ــري ممك ــان، غ ــر ايش نظ

چنني پندارد كه او پيـامرب يـا امـام اسـت، اّمـا و  خواب ببيند

ــر  ــا از ام ــد، ي ــتور بده ــتی دس ــر نادرس ــه ام ــخص ب آن ش

ا يكـی از پـريوان او درستی بازدارد، يا به دعـوت شـيطان يـ

 .فرا بخواند

مبّلغــان او بـــه برخـــی و  امحـــد اســـامعيل :چهــارم

كننــد كــه مضــمون آن ايــن اســت كــه  روايــات اســتناد مــی

معصومني اسالم يا ايـامن برخـی اشـخاص را كـه امامـان را 

حقانيـــت ايشـــان را دريافتـــه بودنـــد و  در خـــواب ديـــده

ايــات را گونـه رو پـريوانش ايـنو  امحـد اسـامعيل. پذيرفتنـد

دليــل بــر حجيــت ديــدار معصــومني در خــواب قــرار 

 :چنان كه امحد گفته است. دهند می

آيا رسـول خـدا ايـامن خالـد بـن سـعيد امـوی را بـه (

دليــل خــوابی كــه او ديــده بــود نپــذيرفت؟ آيــا پيــامرب خــدا 

رت موســی را در خــواب ـايــامن فــردی هيــودی را كــه حضــ
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ــده ــت و  دي ــق اس ــر ح ــد ب ــود حمم ــه ب ــه او گفت ــان ب ايش

هـايی را كـه در  اقفـیو ايـامن نپذيرفت؟ آيا امـام رضـا 

ــام  ــا ام ــد؟ آي ــد نپذيرفتن ــان را ديدن ــت ايش ــواب حقاني خ

رانی را بـه دليـل رؤيـايی كـه ـهـب نصـو ايـامن حسني 

 دیاو ديــده بــود قبــول نكــرد؟ آيــا نــرجس مــادر امــام مهــ

 ــ ــود ن ــده ب ــه دي ــايی ك ــل رؤي ــه دلي ــن ب ــام حس زد ام

 ).عسكری نيامد؟

  :در پاسخ باید گفت

اين كه امام معصوم، اسالم يا ايـامن فـردی را پذيرفتـه 

رؤيا نيسـت؛ اگـر پيـامرب و  باشد به معنای حّجيت آن خواب

رت موسـی را در خـواب ديـد ـايامن فرد هيودی را كـه حضـ

ارد ديـن شـدند را  و پذيرفت، اسالم منافقانی كه از رس طمع

قبول كرد؛ چنان كه اسالم كسانی را كه از تـرس شمشـري نيز 

 .دين را قبول كردند نيز پذيرفت

دهـد كـه پـذيرش اسـالم هيـودی يـا  اين امر نشان می
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ی آن  اسـطهو  ايامن خمالفان، بـه معنـای قبـول دليلـی كـه بـه

بلكـه . چنان افرادی داخل در اسالم يـا ايـامن شـدند نيسـت

شــدن در اســالم باشــد، اساســًا مــادامی كــه نتيجــه، داخــل 

 .دليل امهيتی نخواهد داشتو  سبب

ــوم  دروغ و  از راســت از جانــب ديگــر، معص

بـه عنـوان مثـال شـيخ مفيـد بـه سـند . بودن رؤيا آگاه است

خود از حنـان بـن سـدير صـريفی روايـت كـرده كـه گفـت 

 :گفت شنيدم پدرم می

رسول خدا را در خواب ديدم كه در مقابل ايشان طبقی 

 آن حرضت دستامل را از طبق كنـار زد. ا دستامل بودپوشيده ب

ايشان رشوع به خـوردن خرمـا . ديدم كه در آن خرما است و

ای رسـول : عـرض كـردمو  رت شدمـنزديک آن حض. نمود

رت يک خرما به من داد، آن را ـحض. خدا، به من خرما بدهيد

ای رسول خدا، خرمای ديگری به من : سپس گفتمو  خوردم

آن را نيـز و  مرب خـدا خرمـای ديگـری بـه مـن دادپيا. بدهيد

خوردم خرمای ديگری  به مهني ترتيب هر كدام را می. خوردم
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 كردم، تا آن كه پيامرب به مـن هشـت خرمـا داد درخواست می

قتی خرمای بعدی را خواستم فرمودند و و  آهنا را خوردم، و

 .كافی است

از خواب بيدار شدم؛ روز كه شد به نـزد امـام صـادق 

 رت طبقی پوشيده با دسـتامل بـود، ـنزد آن حضو  رفتم

به ايشـان . مهان طور كه نزد رسول خدا در خواب ديده بودم

سپس دسـتامل را كنـار . رت جواب دادندـحضو  سالم كردم

رت رشوع بـه خـوردن ـحضـ. داخـل آن خرمـا بـودو  زدند

گفتم فدايتان شوم، به من خرمايی و  كردم من تعجب. كردند

سپس خرمای ديگـری . من آن را خوردمو  پس دادند. بدهيد

سپس خرمای . من خوردمو  تقاضا كردم تا هشت خرما دادند

اگر جّدم به تـو بيشـرت «: رت فرمودندـديگری خواستم، حض

رت را از خوابم بـا خـرب ـحض. »داديم داد ما نيز بيشرت می می

 .١ان لبخند زدند، گويا كه از آن اطالع داشتندايش. كردم

                                                             

 . ، ح و امالی مفيد ص .١
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بنـابراين چنـان كــه بيـان شـد، قبــول اسـالم يـا ايــامن 

بخشـی بـه دليـل رسـيدن  روعيتـاشخاص، به معنـای مشـ

 .آن افراد به حقيقت نيست

ــا و  نتيجــه آن كــه خــواب ــد اســالمی ي ــا در عقائ رؤي

 .احكام رشعی حجت نيست

ارد شـده، بـر و رؤيا چنـان كـه در روايـت نيـز :پنجم

ــت ــم اس ــه قس ــدوهی از «: س ــدا، ان ــب خ ــارتی از جان بش

در و  گويـد آنچه انسان بـا خـود سـخن مـیو  جانب شيطان

 .١»بيند نتيجه آن را در خوابش می

ــاب در بيــان  مبّلغــان امحــد اســامعيل، تعــدادی كت

بـه تعـدادی و  رؤيـا بـه نگـارش در آوردهو  حّجيت خـواب

هـيچ يـک . انـد اد كـردهبرخی روايات اسـتنو  از آيات قرآن

كنـد كـه رؤيـا در اثبـات  روايات، داللت نمـیو  از آن آيات

حكمـی رشعـی يـا اعتقــادات حّجيـت دارد، چـه برسـد بــه 

 .اثبات نبوت يا امامت
                                                             

 . ، ح ، ص بحار االنوار ج .١



  ..........................................  رؤيا در ترازوی نقد  خواب و

ــرده ــتناد ك ــه آن اس ــاتی كــه ب ــا آي ــرار  اّم ــن ق ــد از اي ان

 :است

ــف ــف ) ال ــای يوس ــيد رؤي ــه خورش ــاهو  ك  م

 .ستارگان برای او سجده كردند و

 رؤيـای دو نفــری كــه در زنـدان بــا يوســف ) ب

 .بودند

 .رؤيای پادشاه مرص) ج

كــه ديـد فرزنــدش اســامعيل  رؤيـای ابــراهيم ) د

 كند را قربانی می. 

: ســخن خــدای متعــال كــه فرمــوده اســت) هـــ

 خداونــد آنچــه را بــه پيــامربش در عــامل خــواب نشــان داد

در ی شـام بـه خواسـت خـدا  حمقق نمود، به طـور قطـع مهـه

شـويد، در حـاىل كـه  ارد مسـجد احلـرام مـىو هنايت امنيـت

 هـاى خـود را كوتـاه كـرده رسهاى خود را تراشيده، نـاخن

 ).: فتح( حشتى نداريدو و از هيچكس ترسو 

ــه) و ــه آي ــی ی رشيف ــد م ــه خداون ــرآن ك ــد ى ق : فرماي
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 ــراى ــط ب ــم فق ــان دادي ــو نش ــه ت ــه ب ــايى را ك ــا آن رؤي م

ــني  ــود، مهچن ــردم ب ــايش م ــجرهآزم ــه در  ش ــه را ك ی ملعون

 ). :ارساء( ايم قرآن ذكر كرده

چـرا . ترديدی نيست كه رؤيـای پيـامربان حـق اسـت

. كه شيطان توان اين را نـدارد كـه آنـان را بـه بازيچـه بگـريد

 .شود حيی است كه به آنان میو بلكه رؤيای پيامربان،

ـــای ديگـــران، گـــاهی درســـت گـــاهی و  اّمـــا رؤي

ر اگـر چـه ـرؤيـای پادشـاه مصـ. اسـتهايی آشـفته  خواب

درست بـود اّمـا خـدا آن را سـبب بـريون آمـدن يوسـف از 

 .پادشاه شدن او قرار دادو  زندان

يابيــد كــه نشــان از  در كتــاب خــدا هــيچ دليلــی نمــی

اثبات نبّوت، امامت، حـق يـا باطـل كـردن امـری نادرسـت 

ايـن مهـان اختالفـی اسـت . ی رؤيـا داشـته باشـد سيلهو  به

 .پريوان او داريمو  با امحد اسامعيلكه ما 

عيان قـرار گرفتـه،  اّما احـاديثی كـه مـورد اسـتناد مـدَّ

 :از اين قرار است
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وحــی «: روايتــی كــه در آن چنــني آمــده اســت) الــف

انـد، كـه مهـان  هـا بـاقی مانـده بشـارت دهنـدهو  قطع شـده

 .١»زنان نيكوكار استو  خواب مردان

ــني در روايتــی ديگــر نيــز ) ب : آمــده اســتمهچن

. انـد هـا بـاقی مانـده بشارت دهنـدهو  نبّوت به پايان رسيده«

بينـد يـا بـرای او  مانند رؤيای صـاحلی كـه فـرد مسـلامن مـی

 .٢»شود ديده می

: چنـني آمـده اسـت در روايتـی از امـام بـاقر ) ج

 مــردی از بيابــان نشــينان خــدمت رســول خــدا آمــده«

ای رسول خدا، مـرا از ايـن آيـه بـا خـرب كـن : عرض كرد و

پرهيـز و  هـا كـه ايـامن آوردنـد مهان: كه خدا فرموده است

 در آخــرت بشــارت دارنــدو  كردنــد، در زنــدگی دنيــا مــی

اّمـا ايـن كـه خـدا «: رسول خـدا فرمـود).  و : يونس(

، آن در دنيــا بشــارت بــرای آهناســتفرمــوده اســت 
                                                             

 . ، ح ، ص بحار االنوار ج .١

 .، ذيل حديث چهلم ، ص بحار االنوار ج .٢
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در دنيـايش و  مـؤمن نشـان داده شـدهرؤيايی اسـت كـه بـه 

در : اّمــا ايــن كــه فرمــوده. شــود بــا آهنــا بشــارت داده مــی

، بشارت مؤمن هنگام مـرگ اسـت كـه بـه او گفتـه آخرت

ــی ــو را م ــدا ت ــود خ ــاد  و  ش ــربت هن ــو را در ق ــه ت ــی ك كس

 .١»بخشيد

ــه) د ــور از آي ــه منظ ــرده ك ــت ك ــاس رواي ــن عبّ ی  اب

ــارت ــا، بش ــدگی دني ــان در زن ــرای آن ــت ب ــای  اس رؤي

نيكــويی اســت كــه مســلامن بــرای خــود يــا برخــی از 

 .٢بيند برادرانش می

ــامرب ) هـــ ــرده كــه پي ــاس مهچنــني روايــت ك ــن عبّ اب

هـای نبـوت،  آگـاه باشـيد كـه از بشـارت دهنـده«: فرمودند

بينـد، يـا بـرای  تنها رؤيای نيكو باقی مانـده كـه مسـلامن مـی

 .٣»شود او ديده می
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خــدا روايــت كــرده كــه آن  ابــو الطفيــل از رســول) و

پـس از مـن بـه جـز بشـارت دهنـدگان، «: حرضت فرمودند

ــت ــّوتی نيس ــ. »نب ــه آن حض ــدـب ــرض ش ــارت : رت ع بش

 .١»رؤيای نيكو«: ها چيست؟ فرمودند دهنده

از ابـــو قتـــاده روايـــت شـــده كـــه پيـــامرب خـــدا ) ز

جزئــی و  رويــای نيكــو بشــارتی از جانــب خــدا«: فرمودنــد

 .٢»از اجزاء نبوت است

ــ ــیمت ــان م ــات نش ــن رواي ــای  ام اي ــه رؤياه ــد ك ده

ا هــيچ راســتني، بشــارت دهنــده بــرای مؤمنــان هســتند؛ اّمــ

داللتی ندارند كـه ايـن رؤياهـا حقـی را ثابـت يـا بـاطلی را 

رسد به آن كـه نبـوت يـا امـامتی را ثابـت ناميند، چه  نفی می

ــامعيل ــد اس ــا امح ــا ب ــزاع م ــل ن ــورد حم ــن م ــه اي ــد، ك  كنن

 .پريوانش است و
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ی گرامـی بدانـد كـه رستـارس  است كه خواننـده الزم

ــا انتهــای آن بــر رؤياهــا ــدا ت  دعــوت امحــد اســامعيل، از ابت

ــواب و ــت خ ــتوار اس ــت اس ــای نادرس ــواب را . ه ــان خ آن

آورنـد كـه حّجـت خداونـد بـا  نّصی تشخيصی به شـامر مـی

 :اند از مهني رو برخی از آنان گفته. شود آن شناخته می

ــه( ــاب ك ــن ب ــا از اي ــو  رؤي ــد ح ــت، مانن ــی اس ی اهل

ــت ــت اس ــی حّج ــی تشخيص ــه . نص ــدارد ب ــی ن ــس لزوم پ

 ).عنوان جزئی از سنت به آن نگريسته شود

عيان تصـ ريح ـاز مهه شـگفت تـر ايـن اسـت كـه مـدَّ

صـيّت، كـه متـام ايـن دعـوت طبـق آن و اند كه روايـت كرده

 !رؤياستو  ترين دليلش خواب سامان داده شده، مهم

 :ناظم العقيلی گفته است

ــویا ــرين ز ق ــهادت خــدای و  ت ــرائن، ش ــرين ق برت

انطبـاق آن و  صـيّتو  متعال در خواب بـر درسـتی روايـت

ــت ــن اس ــد احلس ــر امح ــدا و  .ب ــهادتش از خ ــی ش ــه كس چ

امــام و  بــزرگرت اســت؟ چــرا كــه يــاران امحــد، پيــامرب خــدا



  ..........................................  رؤيا در ترازوی نقد  خواب و

ــا و  زهــرا ی فاطمــهو  علــی ــاقی امامــان را در صــدها رؤي ب

كنـد كـه امحـد احلسـن بـه  مـیكيـد أی آن رؤياها ت مههو  ديده

مهـان و  امـام مهـدی، از فرزنـدان ايشـان ی راستی فرسـتاده

 .١)يامنی موعود است

 وجـود بنابراين، تنها نّصـی كـه بـر امامـت امـام آنـان

تـرين دليـل بـر درسـتی روايـت مـورد ادِّعـای  قویو  دارد،

راه تشــخيص مصــداق و  رؤياســت،و  آهنــا، رصفــًا خــواب

چقـدر ايـن ! رؤياهـا هسـتندو  واباين روايت نيز مهـان خـ

ها كه متام يک مـذهب بـر آن اسـتوار اسـت نـزد ايـن  خواب

 !افراد با عظمت است

*   *   * 
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