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پیشگفتار
رسول خدا فرموده است« :اگر شیطانها گرد قلب بنیآدم نمیچرخیدند ،هرآینه
1
انسان به ملکوت مینگریست».
این سخن رسول خدا واقعیتی در نهایت اهمیت را آشکار میکند؛ اینکه نگریستن در
ملکوت ،راهنما بهسوی علم و معرفت است؛ وگرنه چرخیدن شیاطین گرد قلب فرزند آدم
چه معنایی میتواند داشته باشد؟! جز برای بازداشتن او از شناخت حقیقی ،و فعالیت در
جهت باقینگهداشتنش در تاریکی و نادانی ،و سپس سوءاستفاده از او در جهت نافرمانی
خداوند سبحان؟! تا پندار خام ابلیس (که لعنت خدا بر او باد) ،و تالش و کوشش او را برای
گمراهکردن محقق نماید.
حقتعالی میفرماید :قال أنظ ْرنی إلی ْیوم ْیبع ُثون *قال إ َّنک من ُ
المنظ ِرین * قال ف ِبما
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
أ ْغویتنی أل ْق ُعد َّن ل ُه ْم صراطک ْال ُم ْستقیم* ُث َّم آلت َّین ُهم ِّمن بین أیدیه ْم وم ْن خ ْلفه ْم وعنْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُ
ُ
2
ْ
ْ
ْ
اکرین ( گفت :مرا تا روزی که برانگیخته
أیم ِان ِهم وعن شمآ ِئ ِل ِهم وال ت ِجد أ کثرهم ش ِ
میشوند مهلت بده * .فرمود :تو از مهلتیافتگانی * .گفت :پس بهواسطۀ آنچه مرا به بیراهه
ً
افکندی ،من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست * .آنگاه از
پشتسرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها میتازم ،و بیشترشان
پیشرو و از ِ
ِ
را شکرگزار نخواهی یافت) .این روایت شریف نشان میدهد ،نجات ،در تالش و کوشش
برای نگریستن در ملکوت خالصه میشود؛ زیرا ملکوت ،عالم پاکی و معرفت ،و عالم ارتقا
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و نزدیکشدن به نور و دیدن حقایق باالیی است؛ به این ترتیب غایت و هدف از خلقت ـکه
همان شناخت و معرفت خداوند سبحان استـ تحقق مییابد.
ْ ُ ْ َّ ْ
َّ ْ ُ ُ
ون ( 1و جن و انس را
د
ب
یع
ل
ال
إ
نس
اْل
ِ
ِ
حقتعالی میفرماید :وما خلقت ال ِجن و ِ
ِ
نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت کنند) و ـطبق آنچه از اهلبیت طاهر روایت شده
استـ یعنی برای اینکه مرا بشناسند؛ و این شناخت و معرفت ،نیازمند آن است که انسان،
در جهانهای نورانی ارتقا پیدا کند ،و راه آن نیز نگریستن در ملکوت است .این پیامبر خدا
ابراهیم است که خداوند سبحان دروازۀ ملکوت را برایش گشوده است تا در آن بنگرد و
از یقینکنندگان باشد.
حقتعالی میفرماید :وکذلک ُنری إ ْبراهیم ملکوت َّ
ات واأل ْر ِض و ِلیکون ِمن
السماو
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ ً
َّ ُ
کبا قال هذا ر ِّبی فل َّما أفل قال ال أح ُّب اآلفلین *فلماَّ
ال ُم ِوق ِنین * فل َّما ج َّن عل ِیه اللیل رأی کو
ِ
ِِ
َّ ِّ
ْ
َّ
ْ
ً
رأی القمر ب ِازغا قال هذا ر ِّبی فل َّما أفل قال ل ِئن ل ْم ْیه ِد ِنی ر ِّبی ألکون َّن ِمن الق ْو ِم الضالین
ً
ٌ ُْ
ِّ
َّ
ْ
یء ِّم َّما تش ِرکون
*فل َّما رأی الش ْمس ب ِازغة قال هذا ر ِّبی هذا أ کب ُر فل َّما أفلت قال یا ق ْو ِم ِإنی ب ِر
َّ
ً
ْ ْ ْ
ِّ َّ ْ ُ ْ
َّ
ات واأل ْرض ح ِنیفا وما أنا ِمن ال ُمش ِرکین( 2و اینگونه
* ِإنی وجهت وج ِهی ِلل ِذی فطر السماو ِ
ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقینکنندگان باشد * پس چون
شب بر او پرده افکند ستارهای دید گفت« :این پروردگار من است» و آنگاه چون غروب کرد
گفت« :غروبکنندگان را دوست ندارم» * و چون ماه را در حال طلوع دید گفت« :این
ً
پروردگار من است»؛ آنگاه چون ناپدید شد گفت« :اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا
از گروه گمراهان بودم» * پس چون خورشید را برآمده دید گفت« :این پروردگار من است.
این بزرگتر است» و هنگامی که افول کرد گفت :ای قوم من ،من از آنچه [برای خدا]
شریک میسازید بیزارم * .من از روی اخالص ،پاکدالنه روی خود را بهسوی کسی
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گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است؛ و من از مشرکان نیستم) .بنابراین
بستهشدن دروازۀ ملکوت ،نشانهای برای موفقیت شیاطین (لعنت خدا بر آنان) در کارهایی
است که انجام میدهند .همۀ تالش آنها این است که فرزندان آدم را از ملکوت جدا کنند؛
زیرا آنها بهخوبی میدانند آنچه از ملکوت میآید رسواکنندۀ نقشههای پلید ،و ازبینبرندۀ
تمامی اعمال و کارهایشان است ،و ازاینرو بر انسان الزم است از غفلت خود بیدار شود و
از غوطهورشدن در جهانی که توصیف واقعیت آن از طرف آفرینندهاش چیزی بیش از جهان
لهو و لعب نیست بیرون بیاید.
ِّ َّ
َّ ُ
ُ
ْ ُ ُّ ْ َّ ٌ ْ ٌ َّ
اآلخرة خ ٌیر لل ِذین یتقون
حقتعالی میفرماید :وما الحیاة الدنیا ِإال ل ِعب ولهو وللد ُار ِ
ُ
ً
أفال ت ْع ِقلون( 1و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست ،و قطعا سرای بازپسین برای
کسانی که پرهیزگاری میکنند بهتر است .آیا نمیاندیشید؟)؛ و ملکوت همان سرای آخرت
است و تالش برای نگریستن به آن ،در جهت شناخت نعمتهای معرفت و نزدیکی به
ساحت مقدس خودش ـسبحانومتعالـ است که خداوند سبحان برای بندگانش در آخرت
ذخیره کرده است .نگاه به ملکوت ،بازگشتگاه بنده را میشناساند؛ همان بازگشتگاهی را که
بهسوی آن در حرکت است؛ یعنی همان چیزی که حقیقت این جهان را بهعنوان عالم
امتحان ،برایش آشکار میکند که طبق توصیف امیرالمؤمنین ،دنیای ناپایدار و سرای
گذراست؛ ازاینرو آل محمد پاک و طاهر به ما فرمان دادهاند از این دنیا برای سرای
قرار ،توشه برگیریم ،و چنین معنایی را بیان فرمودهاند که دنیا فقط سرای گذر ،و آخرت،
گذر خود توشه برگیرید و بهسوی محل قرار خود رهسپار
سرای قرار است؛ پس از محل ِ
شوید! حال چگونه انسان میتواند ضرورت توشهبرگرفتن برای آن را درک کند تا وقتی که از
آن اطالع نداشته باشد و آن را نشناسد؟! به همین دلیل خداوند سبحان ،با رحمت و فضل
خود ،راه ملکوت و نگریستن در آن را مقرر فرمود تا بهوسیلۀ آن شناخت و معرفت توشه
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برگیریم؛ شناختی که ما را بهسوی اشتیاق برای سرای قرار سوق میدهد؛ و با سرای گذرا،
انس و الفت نگیریم.
راههای نگریستن به ملکوت بسیارند و چه بسا بارزترین راهها ،راه رؤیا در خواب باشد.
ْ
این راه ،در حالی در نفس فرزند آدم شکل میگیرد که آزاد و رها از تدبیر بدن و مشتاقانه
چشمانتظار جهان خودش است؛ همان جهانی که از آن آمده است .این روش ،چیزی را در
اختیار نفس قرار میدهد که به او در کار و عمل در جهت محققساختن هدف و غایت الهی
کمک میکند و به این ترتیب نقش نفس در بدن ،نقش محرک آن بهسوی این غایت و هدف
میشود ،که اگر اینچنین نبود بدن تبدیل به قبری برای این نفس میشد ،و تالش
ً
ً
شبانهروزی نفس صرفا تدبیر امر بدن و اجرای شهوات و خواستههای آن میشد؛ یعنی دقیقا
همان نتیجهای که امروز برای بیشتر مردم حاصل شده است؛ مردمی که خداوند سبحان را
فراموش کردند ،پس [خداوند هم] خودشان را از یادشان برد و آنها را در بدنهایشان دفن
نمود ،در حالی که خودشان به آن توجهی ندارند و به این ترتیب خود را از نور معرفت حقیقی
محروم میکنند.
سر
ولی با وجود رویگردانی بیشتر مردم از نگریستن در ملکوت ،خداوند سبحان از ِ
لطف و رحمتش در خلقت ،دروازۀ ملکوت را به روی آنها نبست؛ بلکه این دروازه تا آن روز
وعدهدادهشده ـیعنی روز قیامت صغراـ برای آنها همچنان گشوده است تا هرکس زنده
میشود با دلیل و ب ّینه زنده شود و هرکس هالک میشود با دلیل و بینه هالک شود .این
رویگردانی و انکار به همین صورت [تا ابد] ادامه نخواهد یافت و ناگز یر باید حد و حدودی
داشته باشد تا بشریت به آن حد برسد و ثمرات و نتایج ناشی از این انکار را درو کند؛ و برای
اینکه حجت بر مردم تمام شود خداوند سبحان در میان آنها رسوالنی بشارتدهند و
انذاردهنده گسیل میدارد ،تا به آن کسی که به ملکوت خدا مینگرد بشارت دهند تا او
حقیقت را بشناسد و به آن ایمان بیاورد ،و کسی را که رویگردان میشود و تکذیب میکند
هشدار دهند که فرجامش ،خسران و زیانکاری خواهد بود.
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بر این اساس ،سنت خداوند سبحان در خلق جاری شد ،تا آنکه در نهایت ما امروز به
تمامی این زمینهسازیها و تشویق و تحریک مردم برای نگریستن
غایت و هدف نهایی از
ِ
در ملکوت رسیدیم .امروز ،روز بزرگ خدا 1،و روز برپایی دولت عدل الهی است؛ و با این
دولت است که برای مردم آشکار میشود دعوت به نگاهکردن در ملکوت ،خالی از هدف و
غایتی بزرگ نبوده است؛ بلکه دعوتی برای آشکارشدن امری عظیم و وحیی بزرگ بوده
است ،و این امر عظیم ،تبدیل و استحالۀ این جهانی که خداوند سبحان از زمان خلقتش به
آن نگاه نکرده ،به تصویری از عالم ملکوت است تا زیر نظر خداوند سبحان قرار بگیرد و
توحید در جایجای آن گسترده شود؛ تا آنجا که در هر کرانۀ آبادشدهاش جز ندای آسمانی
به شهادتهای سهگانۀ الهی شنیده نشود:
شهادت میدهم خدایی جز خدای یکتا و بیهمتا نیست که شریکی ندارد ،و شهادت
میدهم محمد بنده و فرستادۀ اوست ،و شهادت میدهم علی ،ول ّی خداست .با این
شهادتهای سهگانه ،این عالم تبدیل به صورتی از آن عالم مقدس پاک میشود .از همین
ْ ِّ ْ
ْ
َّ
رو خداوند متعالی میفرمایدُ  :هو ال ِذی أ ْرسل ر ُسول ُه ِبال ُهدی و ِد ِین الحق ِلیظ ِهر ُه علی
ْ ْ
ِّ
الدین ِّکله ول ْ
کره ال ُمش ِرکون( 2او کسی است که فرستادۀ خود را با هدایت و آیین حق
و
ِ
ِ
ِ
گسیل داشت ،تا آن را بر هرچه دین است فائق گرداند ،هرچند مشرکان را ناخوش آید)؛ و
ناگزیر برای ظهور دین الهی ،باید عالم ملکوت بر عالم دنیا تسلط یابد و فصلالخطاب و
سر لطف و رحمت
سخن نهایی از ِآن آن عالم شود ،و برای آنکه این غایت محقق گردد ،و از ِ
الهی ،آخرالزمان و اهلش به گشودهشدن دروازههای عالم ملکوت و حرکت بهسوی آن با
واضحترین و روشنترین راهها ـیعنی راه رؤیاـ برای عموم مردم اختصاص داده شدهاند؛ وگرنه
ـهمان طور که اهلبیت بیان فرمودهاندـ راههای حرکت بهسوی خداوند سبحان به تعداد
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نفسهای خالیق است.

این پژوهش تالش میکند کلمهای در این راه عظیم باشد که در محتویاتش چیزی
باشد که هر خواهان و درخواستکنندهای را به حقیقتی که خداوند سبحان در کتاب خود،
و اهلبیت طاهر در روایات شریف خود بیان فرمودهاند رهنمون کند؛ بهطوری که برای
طالب حق ،هیچ نقطۀ مبهمی باقی نگذارد ،مگر آنکه آن را روشن کرده باشد تا سیر و حرکت
او بر این صراط ،ایمن باشد و از او چیزی بیش از عزم و اراده برای رهسپارشدن و جنگ با
«من و منیت» ـکه برایش مانعی ذاتی در برابر پیمودن راه نور و پاکی شکل میدهدـ
درخواستی نکند .به همین منظور ،مراحل این تحقیق در جهت رسیدن به هدف نهاییاش
ترسیم شده است؛ یعنی بیان اهمیت این راه ـیعنی رؤیاـ و میزان تعلقداشتنش به شرایطی
که ما امروز در آن قرار داریم ،و آیات و فرصتهای الهی که بر ما میگذرند و اهلبیت
به ما فرمان دادهاند آنها را غنیمت بشماریم.
ْ
ْ
امیرالمؤمنین فرموده است« :هیبت با ناامیدی ،و حیا با ِحرمان قرین شده است؛ و
فرصتها همچون ابر میگذرند ،پس فرصتهای خیر را غنیمت بشمارید 1».و امروز بهترین
فرصت برای مردم فراهم شده است؛ فرصتی که انبیا و رسوالن گذشته و حتی آلمحمد
ً
آرزویش را داشتهاند .از اهلبیت روایت شده است« :اگر او را درک میکردم قطعا روزهای
زندگی خود را به او خدمت مینمودم 2 ».و این فرصت ملکوتی الهی ،همان قائم
نهایی تالش بشریت از
آلمحمد ،امید و آرزوی انبیا و فرستادگان ،و حتی غایت و هدف ِ
زمان آدم بوده است؛ ازاینرو بهوسیلۀ او ملکوت ،به این جهان نزدیک شده است تا
پس از آنکه اهل این جهان ،فرصتهای خیر بسیاری را که برای ارتقایشان فراهم شده بود
تباه کردند و زندگی این دنیا را بر آخرت ترجیح داد ،ملکوت را به این جهان نزدیک کند.

 - 1نهجالبالغه ،حج  4ص .6
 - 2کتاب غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی :ص  253و .254
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گامهای این پژوهش از «پیشدرآمد» شروع میشود و سپس به فصل اول میرسد که
به رؤیاها میپردازد؛ اینکه چه ماهیتی دارند؟ چگونه رخ میدهند؟ علت رخدادنشان
چیست؟ چه انواعی دارند؟ و جایگاه بهوجودآمدنشان کجاست؟ سپس به فصل دوم میرسد
که به رؤیاها در قرآن کریم و کتاب مقدس میپردازد .عرصۀ فصل سوم ،تحقیق و بررسی
سنت مطهر واردشده از رسول خدا محمد و خاندان پاکش است و اینکه چگونه به
موضوع رؤیا پرداخته شده است و رؤیاها چگونه بیان شدهاند؟ و در انتها ،به جمعبندی و
نتیجهگیری میرسیم.
از خداوند سبحان مسئلت دارم خوانندۀ گرامی را از فواید این تحقیق بهرهمند سازد و
این تحقیق بهصورت کلی ،با وجود نقصها و کوتاهیهایی که در خود آمیخته دارد ـچه
برسد به قصورهایی که اتفاق افتاده استـ اشارهای ـهرچند کوتاه و مختصرـ در این راه عظیم
شریف
روایات
باشد؛ یعنی راه دعوت یمانی آلمحمد و ـطبق توصیف واردشده از
ِ
ِ
اهلبیت طاهرـ قائم راندهشدۀ طردشدهشان؛ و من ـو پناه میبرم به خداوند از اشاره به
«أنا»ـ گوشهای از پذیرفتهشدن در پیشگاه سرور و موالیم ،یمانی آلمحمد ،امام
احمدالحسن را به دست آورم؛ و از او میخواهم نزد پروردگار سبحانم برایم طلب مغفرت
کند و کوتاهی و قصور مرا ببخشاید و مرا به ثبات و حسن عاقبت دعا فرماید.
و آخرین دعای ما اینکه :سپاس و ستایش از ِآن خداوندی است که ما را به این راه،
هدایت فرمود ،و اگر خداوند ،پروردگار جهانیان ،ما را هدایت نکرده بود راه خود را نمییافتیم؛
و سالم و درود تام و تمام خداوند بر محمد و آلمحمد ،ائمه و مهدیون باد!
هشتم رجبالمرجب1431ق ،موافق با 2010/6/21
زکی انصاری

پیشدرآمد
شکی نیست که پژوهش دربارۀ رؤیاها ،در واقع مطالعهای در ساحت ملکوت است و در
عرصۀ ُملک [یعنی دنیا] نیست؛ و انگیزۀ انجام این تحقیق ،تالش برای بازگرداندن مردم
به ساحت ملکوت ،یعنی عالم اطاعت است؛ پس از آنکه مردم از ملکوت (اطاعت)
رویگردان ،و به عالم ملک [دنیا] دلمشغول شدند بهصورتی که گویا عالم ُملک ،عالمی
است که عالم دیگری باالتر از آن وجود ندارد .پس مردم شروع به کار و فعالیت برای
بهدستآوردن دانش و معرفت در این عالم نمودند ،و همت خود را به آن محدود کردند و
این جماعت عظیم بشریت از مفاد حقیقت عالم ملک غافل شدند؛ از اینکه منبع و خاستگاه
هر علم و و دانش و معرفتی که در دسترسشان است از عالم ملکوت است ،و اینکه عالم
ملک فقط شاخهای از آن اصل و ریشه است؛ یعنی عالم ملک ،قائم و پابرجا به عالم ملکوت
است ،و اگر عالم ملکوت نبود ،عالم ملک ،بیدرنگ به عدم و تاریکی بازمیگشت؛ پس
عالم ملکوت ـاگر تعبیرمان درست باشدـ جهانی برزخی است؛ یعنی پیونددهنده و رابطی
است که عالم باالیی (یعنی عالم الهوت) را ـکه اصل و ریشۀ معرفت و وجود استـ به عالم
پایین (یعنی عالم ُملک) متصل میکند .پس اگر ملکوت نبود ارزش ُملک از میان میرفت
و دیگر هیچ وجودی نمیداشتُ .ملک فقط با ملکوت وجود یافت؛ پس ملکوت ،راه ُملک
بهسوی الهوت است ،و از آن ،دانش و معرفتی تراوش میشود که غایت خلقت و وجود
ْ ُ ْ َّ ْ
َّ ْ ُ ُ
ون( 1و جن و انس
است؛ چراکه حقتعالی میفرماید :وما خلقت ال ِجن و ِاْل نس ِإال ِلیعبد ِ
را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت کنند)؛ یعنی ـطبق روایات واردشده از آلمحمد پاک
ً
شناخت «غیب» صرفا با تکیه بر « ُملک» ناممکن
و طاهرـ تا مرا بشناسند؛ و تحصیل
ِ
ً
است؛ زیرا شناخت ُملک ،فرعی از اصل است ،و نیستشدن «اصل» حتما بهمعنی
نیستشدن «فرع» هم هست؛ پس گریزی از شناخت و معرفت «غیب» با «غیب» نیست.
 - 1ذاریات.56 :
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نکتۀ دیگری هم وجود دارد که باید به آن توجه شود؛ اینکه «غیب» در عالم ُملک،
نشاندهندۀ هر چیزی است که تصویر آن از این عالم ،بهصورت کلی مخفی مانده است ،و
ملکوت (که عالم تصویر است ،یعنی عالمی است که شنیدن در آن ،در هم آمیخته با
رؤیاست) با این خصوصیت ،در نقطۀ مقابل عالم ملک قرار دارد که در آن ،صورت و تصویر،
پس از شنیدن شکل میگیرد ،و شنیدن پیش از تصویر قرار میگیرد؛ و حتی «شنیدن»
عاملی است که تصویر را در ذهن ترسیم میکند ،و وقتی تصویر چیزی آماده شد انسان
اقدام به مطابقتدادن چیزی که از «شنیدن» در ذهن خود رسم کرده است با چیزی که در
برابر دیدگانش حاضر شده است مینماید .در اینجا فضایی خالی میان تصور شکلگرفته در
ذهن در نتیجۀ شنیدن ،با تصویر واقعی وجود دارد .حال چهکسی این فاصله را پر میکند تا
مشخص شود آنچه در این فضای خالی وجود دارد دانش و شناختی حقیقی بوده است ،یا
توهم مخلوق
توهمی و خیالی؟ پس این عرصه و این فضا ،مجال شکوتردید است ،که یا ِ
آن را پر میکند که در این صورت ّ
تصور بر «صورت واقعیت» حاکم میشود ،و به این ترتیب
تصویر واقعی در جایگاه شکوتردید و مراقبت دائمی قرار میگیرد تا شایستگی خود را با
مطابقتداشتن با ّ
تصور به اثبات برساند ،که در این صورت از «صورت واقعی» خواسته
ّ
میشود در برابر ّ
تصور سر خم کند و تملقش را بگوید؛ زیرا در غیر از این صورت ،هیچ وفاق
و سازشی وجود نخواهد داشت؛ یا «صورت واقعیت» آن را پر میکند و این از طریق گواهی
توهم استوار و
و شهادت ملکوت برای آن انجام میشود ،که عالم حقیقت در برابر عالم ِ
پابرجا در ذهن انسان است؛ در نتیجه ،او آن تصویری را میبیند که از طریق واقعیتش در
عالم ملکوت ،در عالم ملک در برابرش حاضر شده است و آن تصویر ملکوتی بر تصوراتش
تسلط مییابد و تالش میکند تصوراتش را بر اساس خواستههای خود ،تنظیم کند ،و به
این ترتیب انسان از طر یق این کارکرد تصویر ملکوتی ،معنی اطاعت ،و اینکه چه نیازی به
آن وجود دارد ،و غایت و هدف نهایی از آن را درک میکند.
«غیب» نشاندهندۀ نبود و فقدان رؤی ِت تصوی ِر واقعشده در دایرۀ «غیب» است؛ زیرا از
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نوع چیزی است که از عالم شهادت ،پنهان بوده است .اما غیبی باالتر از غیب ملکوت هم
وجود دارد .این غیب ،فقدان تصویر در حافظه است؛ زیرا شنیدن و دیدن در قلب فرسوده و
محو میشود ،در حالی که [فقط] حضور «متن» (کلمه) برای حضور معرفت ،کافی است.
این مرتبه را امام صادق مرتبۀ «رسوخ در ایمان» نامیده است که با وجود آن دیگر رؤیا
راه شناخت حق نیست و در این صورت ،رؤیا از انسان برداشته میشود؛ زیرا سرآغاز معرفت،
با کلمه بوده است و ظرف کلمه ،قلب ـیا طبق آنچه قرآن نامیده است «فؤاد» یا دلـ است.
«فؤاد» (دل) اولین حجاب خلقت است که از طریق آن ،معرفت شکل میگیرد ،و در این
حجاب ،نیازی به دیدن یا شنیدن نیست؛ زیرا حضور کلمه در آن ،همانند حضور آب در
ظرف است ،ولی در عوالم پایینی ،این ظرف ،به ابزار دیگری برای شناخت و معرفت نیازمند
است و این ابزار در عالم ملکوت «دیدن» 1است؛ و با پایینآمدن به این جهان ،دل (فؤاد)
به ابزار دیگری برای شناسایی نیاز دارد و این ابزار« ،شنیدن» 2است؛ پس «شنیدن» در این
عالم ُملکی ،راه انتقالدهنده برای معرفت «صورتی» (تصویری) است که در حجاب دوم
شکل گرفته که همان «دیدن» بوده است ،و این «دیدن» انتقالدهندهای برای معرفت
صورت «کلمه» است که آشکارکنندۀ حقیقت شکلگرفته در «ظرف» یا «دل» است ،و
ِ
«دل» همان حملکنندۀ کلمه با ظهور متنیاش است؛ یعنی طبق برداشت بنده «کلمه»
سه مرتبه دارد:
مرتبۀ اول :وجود اشارهواری که داللتکننده به غیب مطلق یعنی «هو» یا «او» است.

جامع همۀ
مرتبۀ دوم :حضور ذات ِی داللتکننده بر وجود ،یعنی «الله» است که اسم ِ
صفات کمالی است ،و از آن ،صفات و نامها تراوش میکنند .این نامها و صفات فقط برای
آن هستند که فاعل را بشناساند و نیز بهدلیل نیاز «پذیرنده» (قابل) برای این شناختن است

 - 1البصر.
 - 2السمع.
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که اگر این نیاز و احتیاج وجود نداشت خداوند سبحان شناخته نمیشد .در این مرتبه است
که معنای سخن آلمحمد روشن میشود .امام علی فرموده است ...« :مبادا قرآن
را با رأی و نظر خودت تفسیر کنی؛ [هرگز چنین مکن] تا قرآن را از علما بشناسی .چه بسا
تنزیل ،به کالم بشر شباهت داشته باشد ،در حالی که کالم خداست و تأویل آن شبیه کالم
بشر نیست؛ همان طور که چیزی از خلقت او ،شبیه او نیست .به همین ترتیب خداوند
تبارکوتعالی ،شبیه هیچکدام از کارهای بشر نیست و هیچ چیزی از کالم او شبیه کالم
بشر نیست .سخن خداوند تبارکوتعالی ،صفت اوست ،ولی کالم بشر ،کارهای آنهاست؛
1
پس کالم خدا را به گفتههای بشر تشبیه مکن که هالک و گمراه میشوی».
عملی آن با حضور قرآن ناطق ،یعنی
و مرتبۀ سوم :حضور عملی کلمه است ،و حضور ِ
حجت ناطق بر خلق انجام میشود؛ و همان طور که امام صادق فرموده او همان «دین»
است ...« :سپس به تو خبر میدهم ،دین و اصل دین ،یک مرد است؛ و آن مرد ،همان
یقین و همان ایمان است ،و امام امتش و اهل زمانش است؛ پس هرکس او را شناخت خدا
را شناخته ،و هرکس او را انکار کرد خدا و دین خدا را انکار کرده است ،و از جهل خود،
بهوسیلۀ [پیروی از] غیر از آن امام ،خدا و دین او و حدود و شرایع او را نشناخته است.
اینچنین جاری شد که شناخت این مردان ،دین خداست ،و معرفت بر این وجه ،معرفت
ثابت از روی بصیرت است که با آن ،دین خدا شناخته میشود ،و با آن به معرفت خدا میتوان
حق خود را [بر
رسید .پس این معرفت باطنی بهخود ِیخود امری ثابت و مستقر است و ِ
دانندهاش] واجب میسازد ،و کسی که بر آن اشراف یافته ،مستوجب آن است که شکر خدا
عملی این کلمۀ تجلییافته در عالم ملک ممکن نیست
را بهجا آورد که 2». ...و حقیقت
ِ
بهعنوان معرفتی سودمند شناخته شود مگر در ملکوت؛ زیرا ملکوت ،گوشهای از حقیقت

 - 1توحید صدوق :ص 264؛ برهان :ج  1ص .46
 - 2بصائرالدرجات :ص .549
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آن آشکار میشود.
پس «غیب» عوالم و مراتبی در جهانهاست؛ و ملکوت ،برای عالم ُملک ،غیب به
حساب میآید و جبروت ،برای عالم ملکوت ،غیب محسوب میشود ،و الهوت ،برای عالم
جبروت ،غیب شمرده میشود .تمامی این عوالم با «غیب» توصیف میشوند؛ زیرا هرکدام
از آن جهانها از جهان دیگر ،در حجاب و پوشیده است ،و ـاگر تعبیر درستی به کار ببریمـ
این حجاب ،همان حجاب هیمنه و تسلط است؛ پس عالم الهوت از عالم جبروت با هیمنه
تسلط اولی بر دومی ،پوشیده و محجوب است ،و به همین ترتیب ،جهان باالتر برای
و ِ
جهان پایینتر ،غیب محسوب میشود ،و جهان پایینتر ،محکوم و تحت سلطۀ جهان باالتر
است .پس این درست است که تمام جهانهای باالیی ،بهعنوان «غیب» توصیف شوند؛
ُ
زیرا از «غیب حق» آمدهاند که همان «کنه و حقیقت» است .این از یک سو؛ و از سوی دیگر،
هر عالم ،واسطهای میان جهان پایینتر و جهان باالتر است .پس عالم ملکوت ،واسطۀ
بین دو جهان ُملک و جبروت است ،و جبروت ،حلقۀ ارتباط میان الهوت و ملکوت است،
ُ
و الهوت ،حلقۀ اتصال میان جبروت و «کنه و حقیقت» است .به این ترتیب اتصال الهوت
با ُملک ،بدون وجود ملکوت ،ناممکن است ،و به همین دلیل وجود ملکوت ،امری در غایت
اهمیت برای وجود عالم ُملک است؛ و ـاگر تعبیر ما درست باشدـ دروازۀ فیض الهوت است؛
جهت
جهت نزول ،و ِ
جهت وجودی روشن میشود که عبارتاند ازِ :
و اهمیت آن از دو ِ
معرفت که جهت صعود است؛ ازاینرو مالحظه میکنیم رسالتهای الهی دو جهت دارند:
اول ،جهت تنزیل ،یعنی وجود؛ و دوم ،جهت تأویل یا معرفت .واژۀ «تنزیل» نشاندهندۀ
مرحلهایبودن نزول است؛ یعنی نزول ،بهیکباره رخ نمیدهد بلکه با واسطه اتفاق میافتد؛
پس به آن «تنزیل» گفته میشود« .تأویل» نیز بهمعنی «ارتقا» به همین ترتیب ،به یکباره
و بیواسطه نیست ،بلکه باید واسطهای داشته باشد که تنزیل را به خاستگاه و منبع آن
بازگرداند و حتی همهچیز را به مبدأ خودش که آن را ایجاد کرده است بازگرداند.
ْ
ْ ُّ ُ
ِّ ِّ ْ ُ
حقتعالی میفرمایدْ  :یوم ن ْطوی َّ
الس ِجل ِللکت ِب کما بدأنا أ َّول خل ٍق ن ِعید ُه
السماء کطی
ِ
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ً
َّ
و ْعدا علینا ِإنا َّکنا ف ِاع ِلین ( 1روزی که آسمان را همچون درپیچیدن صفحهنامهها
درمیپیچیم ،همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم ،دوباره آن را بازمیگردانیم.
وعدهای است برعهدۀ ما که ما انجامدهندۀ آنیم)؛ و شاید در هم پیچیدن آسمان ،نشانهای
برای در هم پیچیدن عالم ملکوت باشد؛ زیرا ملکوت ،بهعنوان دروازۀ معرفت ،توصیف شده
است ،و در هم پیچیدن آن ،یعنی فنای ناگهانی عالم ُملک؛ زیرا با در هم پیچیدن آسمان،
وجود (عالم ملک) به عدم و ظلمتی بازمیگردد که هیچ نوری در آن نیست.
توصیف دولت الهی از نظر پیروان مسیحیت ،شایان توجه است؛ آنها آن را «دولت
ملکوت خدا» نامیدهاند و این نام ،بیهوده و تصادفی نیامده است؛ بلکه آن را از بشارت پیامبر
خدا عیسی گرفتند آن هنگام که او آنها را به نزدیکشدن ملکوت خدا بشارت داده بود؛
و این بهروشنی نشان میدهد این دولت ،این ساختار معرفتی را که بشریت بنا کرده است
منهدم و ویران خواهد ساخت؛ همان ساختار معرفتی که بر اساس چهارچوبی معرفتی با
استناد بر توهمی که آن را تبدیل به قانون کردهاند بنا نمودهاند؛ همان توهمی که میگوید
«ماده ،هرگز نابود نمیشود ،و نوسازی و اختراع نمیشود ،و از نیستی آفریده نمیشود» ،تا
بهجای این قانون ،شالودۀ معرفت ِی حقیقی شکل بگیرد که مفاد آن بیان میکند «ماده،
عدمی با قابلیت وجود» و اصل و ریشۀ وجود ،فقط «غیب» است .بنابراین بهدستآوردن
شناخت و معرفت ،از غیب خواهد بود ،همان طور که «وجود» از غیب است؛ و این جهان
(یعنی ُملک) چیزی بیش از یک ظاهرکننده برای تأثیر عالم ملکوت نیست ،و ـاگر تعبیر
ً
عالم «اثر» است؛ و میدانیم و بدیهی است که وجود «اثر» طبیعتا باید
درست باشدـ ِ
نشاندهنده و داللتکننده (دال) باشد ،نه «مدلول» [چیزی که به آن داللت میشود]؛
واقعیت عالم ملک عبارت است از اثری
پس چگونه کسی میتواند با آن هدایت شود؟ یعنی
ِ
ً
از عالم ملکوت ،و ملکوت ،اصل آن است؛ پس عالم ملک ،قطعا با عالم ملکوت پیچیده
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شده است ،و معرفت و دانش از آنجا دریافت میشود.
ً
اگر به الگوی معرفتشناسی دقت کنیم قطعا در آن چنین خواهیم دید« :صورت» قبل
از توصیف است و نه برعکس؛ به این معنا که بدون اینکه تصویری وجود داشته باشد
توصیفی وجود نخواهد داشت ،و این حتی در عالم ُملک ،در سطح تفکر نیز رخ میدهد.
کسی که چیزی مینویسد در واقع تالش میکند تصویری را که در ذهن و تفکرش برایش
ً
تصور» ّ
اصطالحا « ّ
(تجسم) نام مینهند؛
شکل گرفته است نمایان سازد ،و این «تصویر» را
و به این صورت نیست که تصور یا ّ
تجسم ـآنگونه که منطقیون نام نهادهاندـ مرحلۀ ابتدایی
در تفکر باشد ،و منظور از «ابتدایی»« ،اصل و مبدأ» است ،که عمل تفکر به آن بازمیگردد،
و اگر اینچنین نبود تفکر بشری نمیتوانست در مراتب معرفت ارتقا پیدا کند .این مرتبه از
«معرفت» ـیعنی ترسیم تصویر در فکرـ دو ُبعد دارد :یک بعد جنبۀ اصلی ،و بعد دیگری که
فرع بر آن است.
ِ
اما «اصل» ،آن چیزی است که انسان از ملکوت دریافت میکند و انسان در این
دریافت ،جز توجهکردن ،نقش دیگری ندارد؛ یعنی در مرحلۀ دریافت از ملکوت ،تفکر
ً
بشری ،صرفا نقش گیرنده را بر عهده دارد ،و به این ترتیب توصیفکنندۀ کلماتی خواهد بود
که دریافت کرده است .در جنبۀ فرعی ـکه از آن نیروی ملکوتی گرفته میشودـ تفکر بشری
به ایجاد تصاویری مبتنی بر آنچه از ملکوت دریافت کرده است اقدام میکند .پس عالم
«صورت» (تصویر) همان عالم ملکوت است .در اینجا نکتۀ دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه
معرفت و دانش بهدستآمده بر اساس تصویر ،بزرگتر از معرفت بهدستآمده از طریق
توصیف با کلمات است و احاطۀ بیشتری دارد؛ زیرا معرفت مبتنی بر تصویر ،معرفتی محکم
است که در آن ،نه چیزی زیاد ،و نه چیزی از آن کم میشود؛ در حالی که توصیف تصویر با
کلمات« ،تصویر» را در ذهن دریافتکننده بهصورت متشابه شکل میدهد؛ یعنی با توجه به
میزان نقشی که از آن تصویر در ذهن دریافتکننده ترسیم میشود درمعرض زیادت و
نقصان قرار میگیرد؛ در نتیجه با توجه به آنچه گفته شد میتوان دریافت معرفت با «تصویر»
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محکمتر از معرفت با «توصیف» است و آنچه در فکر انسان قرار میگیرد ،یا تصویری
دریافتشده از ملکوت است که توصیف میشود ،یا ّ
تصوری است که تفکر بشر ِی سازنده و
شکلدهندۀ آن از بقایای آثار ملکوت نزدش بوده است؛ به این معنا که «اصل و ریشۀ
معرفت» از ملکوت است و آنچه «تفکر» ایجاد میکند عبارت است از فرایند سازماندهی آثار
باقیمانده از آن تصاویری که از ملکوت دریافت کرده است ،که در قالب « ّ
تصورات» خارج
میشود؛ بنابراین فرایند وضع قوانین و مقررات ،از ابداعات تفکر بشری نیست ،بلکه از
تراوشات تصویرهای ملکوتی است که دریافتشان کرده و اجزایی از آن را در حافظۀ خود
ِ
ذخیره کرده است .انسان بهصورت تکوینی ،بر اساس قوانین و مقررات سرشته شده است،
و این ِسرشت همان عاملی است که ّ
محرکی را برای جستوجوی قوانین و مقررات شکل
ِ
داده تا آنها را در عمل پیاده کند؛ ولی بهجهت شدت غوطهور و دلمشغولشدنش در پاسخ
به این محرک ،از آن ُبعدی که او را به چیزهایی که برای کشف نظم و نظام اشیا مجهز
میسازد غفلت ورزید ،و عرصۀ این غفلت تا آنجا گسترش یافت که باعث شد او از منبع عطا
و بخشش منقطع گردد و این عرصه را به ارادۀ فقیر و نیازمند خود بسپارد تا در قامت
سازماندهی و قانونگذاری ایفای نقش کند و حتی خود این نقش نیز ـهرچند تصور کرده
است که خودش این قوانین را ایجاد نموده استـ در حقیقت داللت و نشانهای برای وجود
آثار ملکوتی است که او بر اساس توهماتی که داشته اقدام به رنگآمیزیشان کرده است و
به همین دلیل است که در بیشتر مواقع ،تصویر ،مبهم و ّ
مشوش بوده و از نقصها و
کمبودهایی رنج میبرده است.
هدفی که این پژوهش در این پیشدرآمد بهدنبال برآوردهکردنش است بیان رؤیاها
بهعنوان پدیدهای معرفتی ،تصویری و نقلشده از عالم غیب است تا از یک سو به انسان،
اهمیت استمرار و مداومت در اتصال به غیب و راههای اتصال به آن را بشناساند ،و از سوی
دیگر ـکه از اهمیت بیشتری برخوردار استـ شناساندن فرد مبعوثشده (یا همان معلمی)
به اوست که حامل دانش و معرفت راستین است و مکلف است آن دانش را به او برساند؛
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بنابراین رؤیاها ،صورتی برای «مثال نور» یعنی «مثال کلمه» است؛ و این صورت ،حقیقت
معرفت و منبع آن را منعکس میکند؛ همان حقیقت و منبعی که بر انسان الزم است در
طلب رفع کمبودها و رهایی از نیازمندی و حاجت ،و بهدنبال آن در طلب کمال ،به آن توجه
کند؛ زیرا این حقیقت و منبع ،صورتی ملکوتی برای مثال است ،و رسیدن به این مرتبه،
مقصود قرارگرفته در ورای ایجاد رؤیاهاست؛ چراکه انسان در این عالم با
همان منظور و
ِ
چندین حجاب از ملکوت ،پوشیده شده و بهدور مانده است :حجابهایی مثل حجاب بدن
مادی ،حجاب شهوت ،حجاب غفلت ،و حجاب گناهان؛ و این حجابها همگی بر اساس
آنچه از ملکوت پراکنده شده است ،گردنهها و موانعی را در برابر رسیدن صورت ملکوتی به
نفس انسانی ایجاد میکنند ،و برعکس ،وقتی انسان از توجه به این حجابها و پردهها
رویگردان شود و به غیب و ملکوت تعلقخاطر پیدا کند وضوح این تصویر بیشتر میشود؛
همان طور که از پیامبر خدا عیسی سخنی به این معنا روایت شده است« :آنکه از
خداست سخن خدا را میشنود ».و چه بسا فهم سودمند از این گفته ،آن است که هرکس
به غیب دلمشغول شود و از هرچیز غیر از آن روی بگرداند و نگاه خود را فقط به آن بدوزد
کالم خداوند سبحان را خواهد شنید؛ زیرا خداوند سبحان از زمانی که اراده فرمود شناخته
شود همواره سخن میگوید ،و کلمهای را که خلق را با آن آفرید آشکار ساخت و آن را به
خلق شناساند و با آن شناخته شد.
پس منظور از رؤیاها ـکه در اینجا منظور چیزی است که از ملکوت میآیدـ همان صدای
خود مخلوق و پروردگارش را به مخلوق
خداوند سبحان است که به این جهان نازل میشود و ِ
میشناساند .از همین رو از آلمحمد پاک و مطهر روایت شده است« :هرکس خودش
را شناخت پروردگارش را شناخته است 1».و شناخت و معرفت نفس ،جز با رؤیت صورت آن
ممکن نخواهد بود و این صورت را جز ملکوت ـبا توجه به اینکه جهان مسلط بر آن نفس

 - 1شرح صد کلمه از امیرالمؤمنین ،ابنمیثم بحرانی :ص .57
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استـ منعکس نمیکند ،و با این تصوی ِر شناسانندۀ نفس ،بنده به شناخت پروردگارش
راهنمایی میشود ،و این معرفت ،جز با واسطههای اتصال به غیب ـکه رؤیاها نیز از جملۀ
آنهاستـ انجام نمیشود.

فصل اول
رؤیاها
* رؤیاها چیست؟
* چگونه رخ میدهند؟
* علت ایجادشان چیست؟
* انواعشان چیست؟
* جایگاه ایجادشان کجاست؟

مبحث اول:
رؤیاها (احالم) از نظر لغوی و اصطالحی
رؤیاها (احالم) ـاز نظر وجودیـ امری «محدث» (ایجادشده) است ،و از کلمه (متن یا
امر ایجاد شده» یعنی آشکارکنندهای برای گنجی مخفی ،طبق آنچه در
نص) استِ « .
حدیث قدسی آمده است« :من گنجی مخفی بودم .خواستم شناخته شوم؛ پس مخلوقات
را آفریدم تا شناخته شوم 1».پس رؤیاها ،شاخهای از اصل هستند؛ یا ـاگر تعبیر درست باشدـ
به اعتبار ملکوتیبودن و با این خصوصیت که ایجادشدهاند ،کلمۀ خداوند سبحان هستند.
پنهان پوشیده هستند که با «ایجادشدن»
این نشان میدهد که رؤیاها ،حملکنندۀ علم ِ
نمایان میشوند؛ همان طور که «کلمه» یک رویداد (حدث) در نظر گرفته میشود؛ زیرا با
کلمه ،گنج مخفی آشکار میشود؛ و رؤیا از نظر ارتباطی که با کلمه دارد آشکارکنندهای
برای گنج است .پس رؤیا ،تعبیری از وسعت و احاطه است .رؤیا از این نظر که به مخلوق
تعلق دارد رسیدن مخلوق به مقام عقل یا آسمان هفتم کلی را تعبیر میکند ،و این مقام،
افق معرفتی مخلوق را گسترده و محیط به آنچه پایینتر از آن است قرار میدهد ،و پایینتر
از آن ،دو جهان قرار دارد :ملکوت و ُملک.
رؤیاها (احالم) ـبا توجه به نفسانی و باطنی بودنشـ 2چیزی است که فرد خوابیده در
ملکوت میبیند؛ زیرا این رؤیت ،رؤیت بصیرت است و رؤیت با چشم نیست .عدهای هستند
که عقلها را با ضعف و رؤیا را با سفاهت و نابخردی توصیف میکنند .این توصیف نشان
میدهد که عقل ،ظرف نیرو و قدرت ،و رؤیاها ظرف حکمت هستند؛ زیرا ظرفی با سفاهت
و نابخردی توصیف نمیشود مگر اینکه ظرفی برای حکمت باشد و خالیبودن ظرف از آنچه

 - 1رسائل کرکی ،محقق کرکی :ج  3ص .162
 - 2بوصفها الوجداني.
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ُ
برایش منظور بوده است «بیخردی» نامیده میشود؛ همچنین ُپرشدنش با آنچه
شایستهاش نیست نیز سفاهت و بیخردی نامیده میشود.
شایسته است به این نکته توجه داشته باشیم که خداوند سبحان برای انعکاس صورت
ملکوت در خواب و انعکاس صورت ملک در بیداری ،توانایی بزرگی را به انسان داده است و
این توانایی« ،خیال»( 1فکر) نامیده میشود .این توانایی میتواند از قابلیت ابداع و تقلید
برخوردار باشد .از جمله ابداعهای آن ،چیزی است که اسطوره یا خرافه یا با دیگر نامها
نامیده میشود و نشان میدهد این واقعیت مصنوعی ،واقعیتی توهمی و خیالی است؛ اما
تقلید و همانندسازی 2ـکه موضوع بحث ماستـ دو مرحله دارد :اول :مرحلۀ ابتدایی است
که تصور نامیده میشود؛ زیرا بر روی صفحۀ توهم ،صورتی ناکامل مینگارد ،و توهم تالش
میکند از داشتههایش ـیعنی با استفاده از آن قدرت و توانایی که برای آفرینش و ابداع به
آن داده شده استـ آن تصویر را کامل کند؛ ازاینرو ـاگر بتوانیم چنین تعبیری داشته باشیمـ
«تصور» با وجودی که از اصل دارد انعکاسی ناتمام از واقعیت خارجی است و با مجسمشدن
بر صفحۀ توهم ،صورت کاملی میشود که در آفرینش آن ،واقعیت خارجی و توانایی توهم
ً
برای جسمانیکردن بهشکلی تقر یبا کامل ،مشارکت دارند.
و مرحلۀ دوم :که نزدیکتر به کمال و تامبودن است ،و تصدیق نامیده میشود؛ زیرا
آنچه بر صفحۀ خیال یا فکر نگاشته میشود صورت واقعی ِت مشاهدهشده در عالم ملک در
بیداری ،و واقعیت مشاهدهشده در ملکوت در خواب است ،و تصویر در آن ،بهصورت کامل
میآید؛ بهطوری که بیننده به چیزی بیش از آنکه آن را به الفاظی ترجمه کند نیاز ندارد؛
الفاظی که با آنها چیزی را که از صورت واقعیت ُملکی در بیداری یا صورت ملکوت در
خواب در فکرش نگاشته شده است توصیف نماید؛ و از آنجا که این بحث ،سخنگفتن دربارۀ
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چیزی از تصویری است که در خواب نگاشته شده است ،پس روی سخن بهطور خاص فقط
به آن اختصاص خواهد داشت؛ بدون اینکه به مسئلۀ صورت ملکی توجهی داشته باشیم.
واقعیت وجودی آنچه از انسان بیننده صادر میشود ـچه در فضای ملک و چه در
حال اگر
ِ
فضای ملکوتـ «شهادت و گواهی» باشد ،و گواهی مؤمن عادل در عالم ُملک پذیرفته
میشود پس الزم خواهد بود تا در عالم ملکوت هم به او اعتماد و حرفش پذیرفته شود؛ زیرا
صورتی که از عالم ملکوت میآید امکان ندارد تصویری آشفته و مبهم و غیرحقیقی باشد؛
برخالف تصویر مرئی در عالم ُملک که میتواند تصویری آشفته و ساختگی و غیرحقیقی
باشد .جعل و تحریف تصویر در عالم ُملک بسیار محتمل است ،در حالی که چنین چیزی
ً
در عالم ملکوت ،کامال ناممکن است؛ زیرا عالم ملکوت ،جهانی است که در آن ،حتی
جهان اطاعت است؛ اما عالم ُملک تنها عالمی
لحظهای خداوند سبحان معصیت نشده ،و ِ
است که خداوند در آن معصیت و نافرمانی شده است .چنین معنایی از امیرالمؤمنین
روایت شده است؛ آنجا که میفرماید« :از پستی و فرومایگی دنیا در برابر خدا همین بس که
1
خداوند جز در دنیا معصیت نشده ،و جز با ترک آن ،نمیتوان به آنچه نزد خداست رسید».
پس راه هدایت و مراقبت و نگریستن به خدا ،با واسطه است؛ یعنی با واسطۀ حجتهای
معصوم؛ همانهایی که خداوند سبحان آنها را بهعنوان خلفا و جانشینان خودش منصوب
فرمود تا «اطاعت و فرمانبرداری» با تمسکجستن به آنها تبیین شود ،و آنها شاهدانی بر
مردم باشند.
ُ
ْ ْ َّ ً
ً ِّ ُ ْ ُ
َّ
اس ویکون
حقتعالی می
فرمایدْ  :وکذ ِلْک ج َّعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الن ِ
ً
َّ
َّ
َّالر ُس ُول عل ْ
یکم ش ِهیدا وما جعلنا ال ِق ْبلة ال ِتی کنت علیها ِإال ِلن ْعلم من یت ِب ُع َّالر ُسول ِم َّمن ینق ِل ُب
ْ َّ ّ
َّ
ً َّ
ْ
ُّ
ُّ
کم ِإن الله
یضیع ِإیمان
ل
ت
علی ع ِقب ِیه و ِإن کان
کبیرة ِإال علی ال ِذین هدی الله وما کان الله ِل ِ
ِ
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ُ ٌ
َّ
اس لرؤوف َّر ِح ٌیم( 1و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم ،تا بر مردم گواه باشید؛ و
ِبالن ِ
پیامبر بر شما گواه باشد .و قبلهای را که بر آن بودی ،مقرر نکرده بودیم جز برای آنکه کسی
را که از فرستاده پیروی میکند ،از آن کس که از عقیدۀ خود برمیگردد بازشناسیم؛ هرچند
[این کار] جز بر کسانی که خدا هدایت[شان] کرده ،سخت گران بود؛ و خدا بر آن نبود که
ایمان شما را ضایع گرداند ،زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است).
پس رؤیاها ،توضیحی برای توانایی نفس انسانی برای تکامل و ارتقا و ُپرکردن شکاف
حجاب مادی است که نفس را از برقراری ارتباط با پیدایش نخستین 2بازداشته است؛ زیرا
رؤیاها ،توضیحی برای پایداری یادآوری و ارتباط با عالم ملکوت است .آگاهی در بیداری در
بیشتر اوقات به این عالم توجه دارد ،بهدلیل دلمشغولبودن انسان و تمایل عمیقش به
عالم ُملک؛ اما طبیعی است که در حالت خواب ،این ارتباط منقطع شود؛ زیرا در خواب،
ْ
نفس از حیطۀ ارادۀ بشری خارج میشود و ازاینرو از رحمت خدا و کرم او بر نفسی که در
بیداری دلمشغول یاد غیب بوده ،آن است که با دوام این ذکر و آگاهی در خواب بر او اکرام
فرماید .پس یادآوری (ذکر) در بیداری ،علم ،و در خواب ،رؤیاست؛ پس علم و رؤیا ،دو چیز
مالزم و همراه یکدیگر هستند؛ تا آنجا که گویا در عرصۀ شناخت و معرفت ،هیچ جدایی و
انفکاکی میان آنها وجود ندارد؛ پس هر دو ،قوس معرفت به حساب می آیند .رؤیا ،فیض
معرفتی نازلشونده از ملکوت است ،و علم ،هویت آن فیض در این عالم ،و تجلی و ظهور
آن است .پس رؤیا از آنجا که ظهور خبر ملکوت است شاهد و گواهی برای علم محسوب
میشود ،و علم چیزی است که رؤیا را ثابت میکند و به آن ویژگی «حجیت» میدهد.
از رسول خدا روایت شده است که آن حضرت بعد از فراغت از نماز صبح به اصحاب
خود رو میکرد و از آنها میپرسید« :آیا بشارتدهندهای بوده است؟» و اگر کسی خبری

 - 1بقره.143 :
 - 2النشأة األولی.

رؤیاها 31 ............ ................................ ................................ ................................

میداد آن حضرت شاد میشد؛ زیرا برای وی خبری از ملکوت آورده بود؛ چراکه در آن
خبر ،نشانهای برای پیروزی و موفقیت معلم در تربیت زیردستانش و آمادهکردن آنها وجود
داشت تا آنها محلی پاک برای قدس خدای سبحان باشند؛ محلی که فرشتگان رؤیا ،ایمن
و مطمئن در آن فرود میآیند .چه بسا در این امر ،نشانهای برای این نکته وجود داشته باشد
که از وظایف رسول خدا آن بوده که ارتباط میان دو جهان ملکوت و ُملک را استوار سازد؛
فرع اولی است؛ و قطع این ارتباط و
اصل دومی است ،و دومیِ ،
با این توصیف که اولیِ ،
بههمپیوستگی ،باعث خشکشدن و مرگ شاخه ،و عقیمماندن اصل و ریشه ،و
تعطیلشدن غایت و هدف از وجود آن میشود؛ زیرا غایت و هدف نهایی از وجود ملکوت
ـطبق آنچه بنده متوجه میشومـ آن است که انتقالدهندهای برای معرفت حق باشد که از
باال تا پایین کشیده شده است .عالم ملکوت ،حلقۀ ارتباط و رشتۀ پیوند میان جهانهای
باالتر و عالم دنیاست.
و اگر کسی از آنها رؤیایی به پیامبر خبر نمیداد اثر حزن در ایشان ظاهر میشد و
به آنها میفرمود« :در همین لحظه حبیب من جبرئیل نزد من بود و به من خبر داد آنچه
فرشتگان را از نزول بر شما بازمیدارد وجود چرک زیر ناخنهای شماست ».یعنی ناپاکی
بهدلیل بلندی ناخنها و آلودگیهایی که زیر ناخنها جمع میشود؛ ز یرا فرشتگان رؤیا وقتی
مبعوث میشوند بهدنبال محلی پاک میگردند تا در آن فرود بیایند و اشارۀ رسول خدا به
چرک مادی ـاگر تعبیر درست باشدـ اشارهای به ناپاکی معنوی است ،و وجود چرک و آلودگی
معلم تربیتکننده نیز هست ،و ازاینرو سبب
تعبیری برای تباهشدن تالش و کوششهای ِ
و عامل حزن و اندوه ایشان محسوب میشود؛ زیرا تباهشدن کوششها و دریافتنکردن
پیروان ،این احساس را برای پیامبر ایجاد میکند که گویی در انجام وظیفۀ خود کوتاهی
کرده است؛ و هرگز چنین نیست! و به همین دلیل او از یاران خود چنین درخواستی میکند،
و با این کار از همۀ کسانی که ادعای پیروی از او و ایمانداشتن به او را دارند میخواهد
محل قدس خدا و عرصۀ ارتباط با ملکوت باشند تا ظرفهایی برای شناخت و معرفت حق
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شوند.
پس رؤیاها ابزاری برای شناخت غیب ،با غیب هستند .رؤیاها دروازۀ حکمت هستند ،و
حکیمانهبودن رؤیا داللتی است برای بیننده که بهوسیلۀ آن ،آنچه را که از طرف رحمان
است از آنچه شیطان (لعنهالله) در آن مداخله کرده است و جز بیخردی نیست تمییز
میدهد؛ به این معنا که نمادهای رؤیای ملکوت ،نشاندهندۀ حکمت است و همچون
سپیدۀ صبح ،روشن و واضح است ،حتی اگر شیطان (لعنهالله) تالش کند در حالی که این
نمادها از ملکوت بازمیگردند آنها را با آنچه در راه نفس میاندازد بپوشاند.
شیطان (لعنهالله) قطعکنندۀ راه خداست؛ حال اگر نتواند راه نفس را در زمان عروجش
سد کند تا آن را به عرصه و ساحت خود ببرد چیزی را به نفس نشان میدهد که اندوهگین
یا دلسردش کند و با نشاندادن تصاویری که جز سفاهت و بیخردی چیز دیگری را نشان
نمیدهد آن را دچار تنبلی و کسالت میکند و به این ترتیب نفس بهسوی حیرت و سرگردانی
رهسپار میشود؛ یا اگر این امکان برایش فراهم شود که او را از صعود جدا کند ،راهش را
قطع میکند و در حالی که نفس با عطای الهی و معرفت او بازگشته است شیطان سعی
میکند در آنچه نفس حمل میکند القا کند تا حقایق را از نفس بپوشاند یا اندوهگینش
نماید؛ همان طور که با خانم زهرا چنین کرد؛ زیرا چنین وارد شده است:
ّ
ّ
تفسیر علی بن ابراهیم :دربارۀ سخن حقتعالیِ  :إنما ّالن ْجو ٰی ِمن الش ْیط ِان( 1نجوا
ً
صرفا از [ناحیۀ] شیطان است) .میگوید :پدرم به من گفت ،از محمد بن ابوعمیر ،از
ابوبصیر ،از ابوعبدالله که ایشان فرمود« :سبب نزول این آیه آن بود که فاطمه در
خواب خود دید رسول خدا خواست با فاطمه و علی و حسن و حسین از شهر خارج
شود .آنها بیرون رفتند تا به حصار شهر رسیدند .دو مسیر جلوی آنها قرار گرفت .رسول
خدا بهطرف راست رفت تا به جایی رسیدند که در آن نخلستان و آب بود .رسول خدا
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گوسفند بزرگی خرید در حالی که در یکی از گوشهایش خال سفیدی وجود داشت .دستور
داد آن را ذبح کنند .همین که از آن خوردند همگی مسموم شدند و ُمردند .فاطمه ،ترسان
و گریان از جای برخاست ولی در این خصوص به رسول خدا چیزی نگفت .وقتی صبح شد
رسول خدا با االغی آمد و فاطمه را روی آن سوار کرد و فرمان داد امیرالمؤمنین و
حسن و حسین از شهر خارج شوند ،درست به همان صورتی که فاطمه در خواب خود
دیده بود .وقتی از دیوارهای شهر عبور کردند به جایی رسیدند که دو راه داشت .رسول خدا
راه سمت راست را در پیش گرفت ،درست به همان صورتی که فاطمه دیده بود؛ تا به
نخلستانی رسیدند که در آنجا آب بود .همان طور که فاطمه دیده بود رسول خدا
گوسفند بزرگی خرید و دستور داد آن را ذبح کنند ،گوسفند ذبح شد و آن را پختند .همین
که خواستند از آن بخورند فاطمه برخاست و از آنها دور شد و از ترس اینکه آنها بمیرند
شروع به گریه کرد .رسول خدا بهدنبال او رفت تا به او رسید در حالی که او میگریست.
به او گفت :تو را چه شده است دخترم؟ فرمود :ای رسول خدا! من در خواب خود چنین و
چنان دیدم و شما همان کارهایی را انجام دادی که من دیده بودم؛ پس از شما دور شدم تا
مرگ شما را نبینم .رسول خدا برخاست و دو رکعت نماز گزارد .سپس با پروردگارش
مناجات نمود .جبرئیل بهسوی او آمد و گفت :ای محمد! شیطانی بهنام «دهار» وجود دارد
و او همان کسی است که به فاطمه این رؤیا را نشان داد .او مؤمنان را در خواب آزار میدهد
تا اندوهگین شوند .جبرئیل فرمان داد و «دهار» به نزد رسول خدا آمد .به او فرمود :آیا
تو به فاطمه این رؤیا را نشان دادی؟ گفت :بله ای محمد! پس سه بار بر او آب دهان
انداخت و سه جای سر او را شکست .جبرئیل به محمد گفت :ای محمد! وقتی در خواب
چیزی را دیدی که دوست نداشتی یا یکی از مؤمنان چنین دید بگویید :از ّ
شر آنچه دیدم و
از رؤیای خود به همان چیزی پناه میبرم که فرشتگان مقرب خدا و انبیا و رسوالن و بندگان
صالحش پناه بردند ،و حمد و معوذتین [سورههای "قل اعوذ برب الناس "...و "قل اعوذ برب
الفلق"] و "قل هو الله احد"را بخوان ،و سه بار در سمت راست خود آب دهان بینداز .در این
ّ
صورت آنچه دیده است به او آسیبی نمیرساند؛ و خدا بر فرستادهاش نازل کردِ  :إنما
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ً
ّ
ّالن ْجو ٰی ِمن الش ْیط ِان( نجوا صرفا از [ناحیۀ] شیطان است)  ...تا آخر آیه».

1

پس این القا «نجوا» نامیده میشود؛ ولی این نجوا بهدلیل وجود محافظ و نگهدارنده
ـیعنی رسول خداـ بهسرعت آشکار میشود و از میان میرود ،و چه بسا این سه آب دهانی
که رسول خدا در سه موضع انداخته است جهاتی باشد که انسان از آنها آمده است؛
یعنی از جلو ،پشت سر ،و از سمت چپش؛ اما دربارۀ جهت چهارم ،یعنی راست ،شیطان
(لعنهالله) هیچ تسلطی بر این جهت چهارم ندارد؛ زیرا این جهتُ ،بعد ایمان است و جهتی
ّ
است که توسط خداوند سبحان محافظت میشود و از ِآن خداوند (جلت قدرته) است .آب
دهانهای سهگانه همچون استحکاماتی برای فرد ،از سه جهتی است که شیطان میتواند
از این جهات او را وسوسه کند و حتی قرآن نیز این نکته را روشن میفرماید؛ گویا قرائت
سورۀ توحید ،ایمنسازی برای محفاظت از روبهروست و سورههای معوذتین نیز برای
پشتسر هستند.
ایمنسازی از جهت چپ و ِ
از این روایت شریف ،از یک سو اهمیت وجود «محافظ و بازدارنده» 2در هر زمان اثبات
میشود و از سوی دیگر بیانی برای مصداق این «نگهدارنده» است .هیچکس جز خداوند
سبحان نمیتواند القای شیطان را منسوخ کند و از بین ببرد ،و خداوند سبحان این القا را با
حجت خود بر مخلوقات از میان میبرد؛ به این ترتیب که «القا» را آشکار ،و نقشهها و
تالشهای شیطان را برای قطع راه خدا و مسیر میان بندگان و پروردگار سبحانشان برمال
شخص بازدارنده
میکند؛ بنابراین «بازدارنده» حجت خدا در هر زمان نیز هست و وجود این
ِ
در هر زمان ،تدبیر شیطان (لعنهالله) را ناکام ،و تالشهای او را در بهشکانداختن مردم
شخصیت «محافظ»،
دربارۀ ملکوت و عطای ملکوت رسوا میکند .بنابراین با وجود این
ِ
عملکرد شیطان (لعنهالله) آشکار میشود؛ پس هرگاه تالش کند چیزی القا کند القایش
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برمال میشود؛ زیرا او سفیه و بیخرد است و نابخردی ،بههیچوجه هیچ شباهتی به حکمت
[خرد و نابخردی] هرگز در یک محل جمع نمیشوند ،مگر آنکه جهالت و
ندارد و این دو ِ
نابخردی چنان برمال شود که راهی برای پوشاندنش وجود نداشته باشد.
ّ
ْ
حقتعالی میفرماید :وما أ ْرس ْلنا م ْن ق ْبلك م ْن ر ُ
ول وال ن ِب ّي ِإال ِإذا تم ّن ٰی ألقی
س
ِ ِ
ِ
ُ
ّ ْ ُ ُ ّ ُ ْ ٍُ ّ ُ ٍ ّ
ْ
ُ ّ
ّ ُ
ُ
ٌ
ٌ
الش ْیطان ِفي أ ْم ِن ّی ِت ِه فی ْنسخ الل ُه ما ُیل ِقي الشیطان ثم یح ِکم الله آیا ِت ِه والله ع ِلیم ح ِکیم *
ُُ
ُُ
ّ ُ ْ ً ّ
ْ
ّ ّ
ٌ ْ
ِلی ْجعل ما ُیل ِقي الش ْیطان ِفتنة ِلل ِذین ِفي قل ِوب ِه ْم مرض والق ِاسی ِة قل ُوب ُه ْم و ِإن الظ ِال ِمین ل ِفي
ِشق ٍاق ب ِع ٍید( 1و پیش از تو [نیز] هیچ رسول یا پیامبری نفرستادیم مگر اینکه هرگاه چیزی
ّ
ّ
القای [شبهه] میکرد .پس خدا آنچه را شیطان القا میکرد
تمنا مینمود شیطان در تمنایش ِ
محو میگردانید؛ سپس خدا آیات خود را استوار میساخت؛ و خدا دانای حکیم است؛ * تا
آنچه را که شیطان القا میکند برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] برای
سنگدالن ،آزمایشی گرداند ،و ستمگران در ستیزهای بس دور و درازند) .آیات خداوند
سبحان ،آیات حکمت هستند و شیطان(لعنهالله) چقدر از حکمت بهدور است! هر چیزی
که شیطان میآورد سفاهت است و به همین دلیل با وجود حجتهای خدا ،شیطان هیچ
راهی ندارد؛ زیرا آنها ظرفهای حکمت هستند و هرگز هیچ مجالی برای سفاهت و
بیخردی در ظرفهای پاک و مطهر آنها وجود ندارد؛ در نتیجه با وجود این «بازدارنده» در
خباثت و آلودگی سفاهت و بیخردی را دور میکندـ
هر زمان ـکه همان حجت خداست که
ِ
او راهی بر مؤمنان ندارد؛ همان سفاهتی که شیطان تالش میکند آن را به نور حکمتی که
از طرف خداوند سبحان نازل شده است الصاق کند.
ْ
ّ
ْ
ُ
حقتعالی میفرماید :قال أن ِظ ْر ِني ِإل ٰی ی ْو ِم ُی ْبعثون * قال ِإنك ِمن ال ُم ْنظ ِرین * قال ف ِبما
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ ّ
أغو ْیت ِني ألق ُعدن ل ُه ْم ِصراطك ال ُم ْست ِقیم * ث ّم آل ِتی ّن ُه ْم ِم ْن ب ْی ِن أ ْی ِد ِیه ْم و ِم ْن خل ِف ِه ْم وع ْن
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ُ ْ
أ ْیم ِان ِه ْم وع ْن شما ِئ ِل ِه ْم وال ت ِجد أ کثر ُه ْم ش ِاک ِرین( 1گفت« :مرا تا روزی که برانگیخته
خواهند شد مهلت بده» * فرمود« :تو از مهلتیافتگانی» * گفت« :پس با آنچه مرا به بیراهه
ً
افکندی ،من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست * .آنگاه از
پشتسرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها میتازم ،و بیشترشان
پیشرو و از ِ
ِ
را شکرگزار نخواهی یافت)؛ و از اینجا ما معنای ضرورت وجود نگهدارنده و حجت در هر
زمان ،و زشتی و قباحت خالیبودن زمان از حجت را متوجه میشویم و اینکه اگر زمان از
حجت تهی شود زمین اهلش را در خود فرومیبرد .اما چرا؟ زیرا با خالیشدن زمین از
«بازدارنده» زمین در امواج دریای نادانیها و تاریکیها غوطهور خواهد شد و ابلیس
(لعنهالله) بر زمین مسلط میشود و راه ارتباط بندگان با ملکوت خداوند سبحان قطع خواهد
کرد.
«و کلمۀ « ُح ُلم» ( با ّ
ضم حاء و الم) چیزی است که فرد خوابیده میبیند (صحاح
جوهری :ماده ،حلم) و زبیدی گفته است« :حلم» ( با ضم حاء و الم) رؤیاست ،و جوهری
خالصه کرده و گفته است :چیزی که شخص خوابیده میبیند .شیخ ما گفته است :آن
دو (رؤیا و حلم) مترادف هستند و بیشتر زبانشناسان همین عقیده را داشتهاند .شارع
بین این دو ،تفاوت قائل شده است و رؤیا را به خیر ،و حلم را به شر اختصاص داده است
و حدیث زیر آن را تأیید میکند« :رؤیا از خدا و حلم از شیطان است ».نگارندۀ حاشیۀ
«المواهب» در «اوائل» تفاوت بین این دو را مشخص کرده است ،و بنده نیز گفتهام:
ْ ُ ْ
الم( خوابهای پریشان) ...
سخن حقتعالی ،این نکته را تایید میفرماید :اضغاث اح ِ
«حلم به» و «حلم عنه» و «تحلم عنه» :یعنی به او رؤیا نشان داد یا او را در خواب
دید؛ و در «المحکم» :یعنی او را در خواب دید .جوهری گفته است :اینچنین رؤیا دیدم،
و آن را نیز در خواب دیدم ،و اینچنین شعر گفته است:
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او را در رؤیا دیدم در حالی که بنیرفیده در کنار او بودند  ...و از خیال او در رؤیا دور
نمیشوند
«حلم» با کسره :یعنی وقار و عقل؛ و گفته میشود :آرامگرفتن نفس و طبع از هیجان
خشم.
جمع :احالم و حلوم.
«ابنسیده» گفته است :این یکی از مواردی است که از ْ
منابع جمعآوری شده است؛
ْ
ُ
از جمله سخن حقتعالی :أ ْم تأ ُم ُر ُه ْم أ ْحال ُم ُه ْم ِب ٰهذا أ ْم ُه ْم ق ْو ٌم طاغون ( 1آیا
پندارهایشان آنان را به این [موضعگیری] وامیدارد؟ یا آنها مردمی سرکشاند؟) .گفته
شده است :معنایش عقلهای آنهاست ،و خود حلم در حقیقت ،عقل نیست ولی آن را
اینگونه تفسیر کردهاند؛ زیرا از مسببات عقل است .در حدیث آمده است« :از میان شما
صاحبان خرد و عقل (اولواالحالم) با من بیایند» یعنی صاحبان دانایی و عقل .جریر گفته
است:
آیا قوم ،خردمندانی (حلوم) دارند تا آنها را انذار کنند  ...تا دربارۀ آنچه مردم از
نامالیمات و سختیها آزموده میشوند؟
ْ
ّ
و منظور از «حلیم» همانند امیر است؛ از جمله سخن حقتعالیِ ... :إنك ألنت
ْ ُ ّ ُ
الر ِشید ...( 2بهراستی که تو بردبار فرزانهای) .گفته شده است :آنها این مطلب
الح ِلیم
ُ
را برای تمسخر و استهزا گفتند .جمع آن :حلما و احالم است ،مانند کرما و کریم و شهدا
و شهید« .حلم حلما» با ضمه یعنی حلیم و بردبار شده است .ابنقیس الرقیات گفته است:
دارای تجربه و آگاهی در امور است  ...حتی اگر مقدار حلوم (رؤیاهای) قوم اندک
باشد
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تحلم الرجل :او را تکلیف و وادار کرد .جوهری چنین سروده است:
دربارۀ نزدیکترین افراد خانواده ،رؤیا دید و عشق آنها در دلش افتاد  ...و شما هرگز
نمیتوانید رؤیایی داشته باشید تا وقتی که رؤیایی ببینید
حلیم :در صفات حقتعالی ،یعنی کسی که سرکشی سرکشان ،او را کوچک نمیکند،
ّ
و با سرعت و خشونت بر آنها خشم نمیگیرد؛ ولی او برای هر چیزی ،اندازهای مقدر
کرده ،و این ّمنت و لطف خداوند بر خلق است.
ّ
تحلم :تکلف و سختی رؤیا را بر دوش گرفت .در حدیث آمده است« :کسی که رؤیایی
را تعریف کند که ندیده است مجبور میشود دو دانۀ جو را به هم پیوند بزند[ ».کنایه از
انجام کاری سخت و ناشدنی است]
گفته میشود :تحلم :وقتی به دروغ ادعای رؤیایی کند  ...و تحلمت القربة :یعنی پر
1
شد .حلمتها :یعنی آن را پر کرد».

پس «حلم» طبق آنچه دایرةالمعارفهای زبان عربی بیان کردهاند نشانۀ « ُپرشدن»
است و انسان ،ظرف نفسانی خود را در زمان خواب ُپر میکند ،و ُپرشدن ظرفش دو
سمتوسو دارد:جهت باالیی که همان ُبعد ملکوت است و آنچه از این ُبعد در ظرف بینندۀ
رؤیا یا نفس انسان فرومیریزد حکمت و معرفت است؛ و جهت پایینی ،که یا از امالهای
شیطان (لعنهالله) است و شیطان (که خدا رسوایش کند) جز سفاهت و نابخردی و
وعدههای پوچ و اندوهگینکردن پر نمیکند ،یا از «حدیث نفس» است و «حدیث نفس»،
از تعلقات عالم مادی و آنچه عامل نابودی نفس در دنیاست جدا نمیشود؛ پس نفس تالش
میکند در عالم رؤیا از تمایالت و خواستههایی که واقعیتشان را حقیر میداند و به آنها
راضی نیست بیرون بیاید ،و به این ترتیب خواب برای او مجالی برای نفسکشیدن شکل
ْ
میدهد و چیزهایی که نفس بر این اساس میبیند خالی از معرفت و حکمت است .با وجود
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معرفت ،حدیث نفس فرومیریزد ،و با وجود حکمت ،امالی شیطان ساقط میشود ،و با
وجود معرفت و حکمت ،حجیت رؤیا ثابت و روشن میگردد .وجه تمایز میان رؤیای ملکوت
و حدیث نفس ،آن است که صورت مرئی در ملکوت ،صورتی از واقعیت معرفتی و حقیقی
است ،و واقعیتی خارجی و تمثیلی تام و تمام را نشان میدهد؛ اما حدیث نفس ،صورتی
مصنوعی از واقعیتی است که فقط در ذهن بیننده وجود دارد ،و به همین دلیل صورت
ْ
مرئی ،مصداقبودن خود را با انطباق تصویر بر واقعیت بیرونی به دست میآورد و وقتی این
تصویر ،واقعیت بیرونی نداشته باشد تصویری موهوم ،و به همین جهت حدیث نفس خواهد
بود.
با استناد به این معنای ُعرفی که دایرةالمعارفهای زبانشناسی برای مادۀ «حلم» ارائه
کردهاند نشان داده میشود این رخداد (حلم) با شایستگی نفس انسانی و جهتگیری آن
ارتباط دارد ،و این جهتگیری به توانایی انسان برای ترجمۀ این رخداد مرئی که «حلم»
نی باقیمانده بعد از
نامیده میشود بستگی دارد؛ و میدانیم ترجمه ،همان انتقال تصوی ِر ذه ِ
بیداری از خواب ،از آن چیزی است که بر صفحۀ ذهن ،حک شده است و آنچه باعث
میشود رؤیا ،بیینده را وادارد تا آن را تفسیر و تعبیر کند خصوصیات تصویرهایی است که در
ذهن حک شده است .از جملۀ این خصوصیات :وضوح ویژگیهای تصویر و شدت
حکشدن آنها در ذهن است.
این تصویرها با نمادهایی شکل میگیرند که نشان میدهند نقلکنندۀ خبری از واقعیت
بیرونی است که نفس انسانی تسلطی بر آن ندارد؛ و چه بسا عکس این وضعیت درست
باشد؛ یعنی واقعیتی که نفس آن را با تصویرهایی در اختیار میگذارد که بر آنها هیمنه و
تسلط دارد و آنها را میشناسد.
این تصویرهای جدید ،بینندۀ رؤیا را بهسوی شناختی میبرد که پیش از رؤیا با آن آشنا
نبوده است؛ و برای بینندۀ رؤیا امکان ترجمۀ گفتاری آنها را با روشی که در آن ،واقعیت
آنچه را که دیده است توصیف میکند فراهم میسازد تا آنجا که گویی شنونده ،آنچه را که
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بیننده دیده به چشم خود دیده است.
تصویر مرئی ،محرکی برای بیننده شکل میدهد تا اثر آن را بر حیات ُملکی خود بشناسد
و این تحریک ،عاملی است که سبب میشود بییندۀ رؤیا بهدنبال کسی باشد تا این حدیث
را برایش تفسیر کند.
بهرهای که ما از این مبحث میبریم این نکته است که معنای لغوی متعارف در میان
مردم بیان میکند که این واژه (حلم = رؤیا) وسیلۀ نقلکنندۀ خبری است از واقعیتی که
بیننده در زندگی بیداری خود بر آن تسلط دارد ،و توجه این مبحث به معنای لغوی ،برای آن
بوده است که مقدمهای را در پیش روی خواننده قرار دهد تا ورود او را به عرصۀ رؤیاها و
درک اینکه آیا نقلکنندۀ دانش و معرفتی از عرصۀ رؤیاهاست یا نه ،آسان بگرداند؛ و این
نکتهای است که آن را از طریق آنچه آلمحمد دربارۀ جایگاه رؤیاها و دستهبندی آنها و
ناقل دانش و معرفت حقیقی بیان کردهاند روشن
توضیحات مربوط به گواهی
ِ
ملکوت ِ
خواهیم کرد .نهایت هدفی که حدیث نفس برآورده میکند تنفس و آرامشیافتن از نتایج
ناشی از فش ارهای دنیای مادی ،یا فشارهای ناشی از چیزهایی است که فقط در تخیل
بیینده وجود دارند؛ و غایت و هدف نهایی از حدیث شیطان بازداشتن نفس انسانی از حرکت
بهسوی برطرفکردن نقص خود و بهدستآوردن کمالی است که بهخاطر آن آفریده شده
است.
پیش از پرداختن به دستهبندی آلمحمد از رؤیاها و توضیحشان ،جا دارد توضیح
دهیم که رؤیاها چگونه رخ میدهند و علت ایجادشان چیست؟ پاسخ به این دو پرسش مهم
را علمای خداوند سبحان ،یعنی ائمۀ اهلبیت عهدهدار شدهاند.

مبحث دوم:
بیان رؤیاها و چگونگی و علت ایجادشان

ْ
ْ
ُ
حقتعالی میفرمایدْ  :اقترب ل َّ
اس ِحس ُاب ُه ْم و ُه ْم ِفی غفل ٍة ُم ْع ِرضون * ما یأ ِت ِیه ْم ِم ْن
لن
ِ
ً ُُ
َّ ْ ُ ُ ُ ْ ِ ْ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُّ
الهیة قلوبهم وأسروا النجوی ال ِذین ظلموا
کر ِم ْن ر ِّب ِه ْم ُم ْحدد ٍث ِإال
استمعوه وهم یلعبون * ِ
ِذ ْ ٍ
ْ
َّ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
السحر وأنت ْم ت ْبص ُرون * قال ر ِّبی ْیعل ُم الق ْول فی َّ
کم أفتأتون ِّ
هل هذا إال بش ٌر مثل ْ
السم ِاء
ِْ
ِ
ِ
ِ
ٌ ْ
ْ ُ ْ
ُ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ
ُ
ْ
ْ ْ
آیة کما
الم ب ِل افتراه بل هو ش ِاعر فلیأ ِتنا ِب ٍ
ُواألر ِض وهو الس ِ
ممیع الع ِلیم * بل قالوا أضغاث أح ٍ
ْ ُ
أ ْر ِسل األ َّولون( 1برای مردم [وقت] حسابشان نزدیک شده است ،و آنان در بیخبری
یاد تازهای از پروردگارشان نیامد مگر اینکه آن را شنیدند در حالی که
رویگرداناند * .هیچ ِ
به بازی گرفتند * در حالی که دلهایشان مشغول است .و آنان که ستم کردند پنهانی به
نجوا برخاستند که« :آیا این [مرد] جز بشری همانند شماست؟ آیا دیده و دانسته بهسوی
سحر میروید؟» * [آن فرستاده] گفت :پروردگار من هر سخنی را که خلق در آسمان و زمین
گویند همه را میداند ،که او شنوای داناست * .بلکه گفتند :خوابهای پریشان است[ ،نه]
بلکه آن را بربافته ،بلکه او شاعری است .پس همان گونه که برای پیشینیان فرستاده شد
باید برای ما هم نشانهای بیاورد).
این ذکر جدید چیست که مردم میشنوند در حالی که به بازی مشغولاند؟ و معنی اینکه
«به بازی مشغولاند» چیست؟
اگر ّ
تدبرکنندهُ ،عرف را در نظر بگیرد متوجه میشود «بازی» در اینجا بهمعنی غوطهور
شدن در دنیا ،و کار و تالش برای طلب آن است .خداوند سبحان در توصیف زندگی دنیا
ُ
َّ
ُ ُّ
کم وال ْیسأ ْل ْ
کم أ ُجور ْ
الد ْنیا لع ٌب ول ْه ٌو وإن ُت ْؤم ُنوا وت َّت ُقوا ْیؤت ْ
کم
میفرمایدِ  :إنما الحیاة
ِ
ِ
ِ
ِ
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أ ْموال ْ
کم( 1زندگی این دنیا لهو و لعبی بیش نیست ،و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید [خدا]
پاداش شما را میدهد و اموالتان را [در عوض] نمیخواهد) .پس این ذکر و یادآوری جدید
چیزی است که آنها را به عالم حقیقت ،یعنی عالم ایمان و تقوا برمیگرداند .حقتعالی
ْ
ْ
ُ
ْ
میفرماید :ونف ٍس وما س َّواها * فألهمها ف ُجورها وتقواها( 2سوگند به نفس و آن کس که
آن را درست کرد * سپس پلیدکاری و پرهیزگاریاش را به آن الهام کرد)؛ و «الهامکردن» در
اینجا بهمعنی شناساندن است؛ یعنی پروردگار عزت و جالل ،راه تقوا و راه فجور و گمراهی
را به او شناساند و به نفس انسان حق انتخاب و تحمل نتایج ناشی از این انتخاب را داد.
ّ ُ َّ
یضل
از حمزة بن محمد طیار ،از ابوعبدالله دربارۀ سخن حقتعالی :وما کان الله ِل ِ
ً
َّ ُ
ْ
َّ
ق ْوما ب ْعد ِإذ هد ُاه ْم حتی یبین ل ُهم َّما یتقون( 3و خدا بر آن نیست که گروهی را پس از آنکه
هدایتشان نمود گمراه سازد  ،مگر آنکه چیزی را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان کرده
باشد) فرمود« :تا آنچه چیزی را که راضیاش میکند و چیزی را که به آن خشم میگیرد
ْ
ْ
ُ
به آنان شناساند ».و فألهمها ف ُجورها وتقواها( سپس پلیدکاری و پرهیزگاریاش را به آن
ْ
الهام کرد) فرمود« :آنچه را که نفس باید انجام دهد یا ترک گوید برایش روشن ساخت ».و
ُ
إ ّنا هد ْین ُاه ّ
الس ِبیل ِإ ّما ش ِاک ًرا و ِإ ّما کف ًورا( 4ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد،
ِ
خواه ناسپاس) فرمود« :آن را شناساندیم؛ یا آن را برمیگیرد ،یا آن را رها میکند ».و دربارۀ
ْ
ْ
سخن حقتعالی :وأ َّما ث ُم ُود فهدین ُاه ْم ف ْاستح ُّبوا العمی علی ال ُهدی( 5و اما ثمودیان:
پس آنان را راهبری کردیم و[لی] آنان کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند) امام فرمود« :به
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آنها شناساندیم؛ اما آنها کوری را بر هدایت برگزیدند در حالی که آگاه بودند».

1

از توضیح امام صادق دربارۀ تقوا متوجه میشویم این عبارت از «وقایه» (پیشگیری)
یعنی «عمل به شرایط درست» گرفته شده است ،تا انسان گرفتار معضلی نشود که او را از
ادای آنچه باید انجام دهد و به خاطرش آفریده شده است باز دارد ،و این یعنی پیشگیری از
مشکالت و بیماریهای روحی مهمتر از پیشگیری از بیماریهای ماد ِی جسمانی است و
شرایطی که انسان را از ابتال به بیماریهای روحی بازمیدارد ـکه بزرگترین این بیماریها،
بیماری نادانی و تکبر استـ ورود به حصن و پناهگاه خداوند سبحان است.
از امام رضا روایت شده است که فرمود« :ال اله اال الله ،پناهگاه من است؛ پس
هرکس وارد پناهگاه من شود از عذاب من در امان است ».گفت :شتر ایشان به راه افتاد و
به ما نزدیک شد .فرمود« :به شروط آن؛ و من از شروط آن هستم 2».و این شرطی را که
الزمۀ تقوا و هدایت است خداوند سبحان برای بندگانش روشن فرموده است ،و از جمله
راههای روشنگری ،راه خوابها (رؤیاها) است؛ زیرا راهی برای انتقال دانش و معرفت از
عالم ملکوت ،یعنی از عالمی است که خداوند لحظهای در آن ،معصیت و نافرمانی نشده
است.
تردیدی نیست که این «ذکر و یادآوری جدید»  3از جهانی آمده که خداوند سبحان
بههیچوجه در آن ،معصیت نشده ،و این عالم ،مسلط بر عالم دنیاست ،و همان عالم ملکوت
است؛ و این یعنی «این ذکری» که میآید از این عالمی میآید که رنگ خداوند سبحان را
ـکه رنگ فرمانبرداری و تسلیم استـ به خود گرفته .ثقةاالسالم کلینی در کافی نقل کرده
است که ابوالحسن اول ،امام کاظم فرمود« :رؤیاها در ابتدای خلقت وجود نداشت و
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ً
بعدا ایجاد شد ».گفتم :علت آن چیست؟ فرمود« :خداوند ـکه یادش بلند استـ فرستادهای
را بهسوی اهل زمانش فرستاد .او آنها را به عبادت و اطاعت خداوند دعوت کرد .آنها
گفتند :اگر چنین کنیم چه خواهیم داشت؟ به خدا سوگند! تو بیش از ما مال و ثروت نداری،
و عشیره و خاندانت هم از ما عزیزتر نیست .او گفت :اگر از من اطاعت کنید خدا شما را
وارد بهشت میکند ،و اگر مرا نافرمانی کنید خدا شما را وارد آتش میکند .گفتند :بهشت و
آتش چیست؟ و او برای آنها توصیفشان کرد .گفتندِ :کی به آن میرسیم؟ گفت :وقتی
ُمردید .گفتند :ولی ما مردگانی را دیدهایم که به استخوان و خاکستر تبدیل شدهاند؛ و او را
بسیار تکذیب و تحقیر کردند .پس خداوند در میان آنها رؤیاها را پدید آورد .آنها بهسوی
پیامبر خود میآمدند و دربارۀ آنچه دیده بودند به او خبر میدادند و این رؤیاها را انکار
نمیکردند .پیامبرشان فرمود :بهراستی که خداوند ـکه یادش بلند بادـ خواست با این وسیله
برای شما برهان بیاورد که وقتی ُمردید روحهای شما اینگونه خواهد بود هرچند بدنهای
شما پوسیده شده باشد .روحهای شما بهسوی عذاب میرود تا آنکه بدنها برانگیخته شوند.
گفته شد :یعنی همان طور که در خواب ،روحهای شما میخوابد و تأثیر آن بر بدنهای شما
آشکار نمیشود و کسی که به شما بنگرد از آن اطالع پیدا نمیکند نعمتها و عذابهای
1
برزخ نیز اینگونه است».
این سخن امام موسی کاظم« :خداوند در میان آنها رؤیاها را پدید آورد» بهروشنی
خود این ذکر و یادآوری نباشدـ قسمتی از این «ذکر جدید» است؛
نشان میدهد رؤیاها ـاگر ِ
چراکه خوابها ـیعنی رؤیاها در عالم ملکوتـ واقعهای یادآوریکننده برای اهل زمین
شمرده میشوند که وضعیت آنها را در نخستین امتحان در عالم ذر به یادشان میآورد.
ْ ُْ
ّ
ْ ُ
حقتعالی میفرماید :ولقد ع ِل ْمت ُم ّالنشأة األول ٰی فل ْوال تذک ُرون( 2و بهراستی پیدایش
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نخستین خود را شناختید؛ پس چرا به یادش نمیآورید؟) .پس «پیدایش نخستین» رخدادی
است که در حوزۀ علم قرار میگیرد ،و این علم در عالم دنیا به «یادآوری» نیاز دارد؛ پس
رؤیاها ایجاد شد تا یادآوریکننده باشد ،همان طور که بعثت رسوالن و انبیا و اوصیا برای
یادآوری مردم به وضعیتشان در امتحان نخستین بوده است و اینکه چگونه با منصوبشدن
خلیفه و جانشین توسط خداوند سبحان ـکه سخن او ،سخن خداوند سبحان ،و امر و نهی
او ،امر و نهی خداوند استـ مقابله کردند! ازاینرو از طریق این امتحان با ول ّی خدا ،هنگامی
که دعوتش را برای مردم آشکار میکند ،بر مردم الزم میشود دربارۀ این فردی که آمده
است و دالیلش ،به تحقیق بپردازند و در مقابل ،این مبعوثشدۀ الهی نیز تالش میکند
صداقت و راستی خود را با دعوت مردم بهسوی پرسشگری از کسی که آنها را فریب
نمیدهد اثبات نماید و طبق منهج و رویکرد الهی مصلحتنگری به قیمت [اختالل در]
اصالحات او را به خود دلمشغول نمیسازد؛ پس میبینیم فرد مبعوثشده به پرسشگری از
غیب و درخواست گواهی از غیب تأ کید میورزد.
ُ ّ
ّ
ْ ّ ُْ ُ
ُ ُ ُْ ٰ
الد ِین
حقتعالی میفرماید :هو ال ِذي أ ْرسل رسوله ِبالهدی و ِد ِین الح ِق ِلیظ ِهره علی ِ
ّ
ُّ
ً
ک ِل ِه وکف ٰی ِبالل ِه ش ِهیدا( 1اوست کسی که فرستادۀ خود را با هدایت و آیین درست فرستاد،
تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند ،و گواهبودن خدا کفایت میکند) و شهادت و گواهی
خداوند سبحان ،برای فرد مبعوثشده ،راههای بسیاری دارد و رؤیا از جملۀ آنهاست و چه
بسا «رؤیا» از جهاتی ،واضحتری ِن آنها باشد؛ از جمله اینکه بهعنوان مثال ـکه البته این تنها
حامل علم الهی است ،و این
جنبه نیستـ رؤیا ،نقلکنندۀ تصویر ملکوت است .این تصویرِ ،
علم از جمله ارکان قانون شناخت حجت است؛ بنابراین رؤیا ،علمی را حمل میکند که از
جهتی ،گواهی و شهادتی برای فرد مبعوثشده است ،و روشنکنندهای برای ضرورت
وجودی اوست؛ زیرا او تنها کسی است که بهعنوان فرد توانا برای رمزگشایی نمادهای
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رسالت آسمانی توصیف میشود؛ چراکه حجت ،با این ویژگی که از آسمان میآید توصیف
میشود ،و بر این اساس ،رؤیا راهی از راههای معرفت و هدایت را تشکیل میدهد ،و این
راه با خصوصیت عمومی و همهگیر بودن ،متمایز و برجسته است .عمومی بودن آن ازاینرو
است که فقط به نخبگان اجتماعی خالصه نمیشود ،بلکه همۀ مردم را از هر طبقهای ـچه
ّ
عالم ،چه متعلم ،و حتی پایین تر از آنها را در بر میگیرد؛ و جهانشمول و فراگیر بودن آن
ِ
به این صورت روشن میشود که به همۀ خالیق میرسد و اختالف رنگها و زبانها آن را
تعطیل نمیکند.
رؤیا برای همۀ مردم ،با وجود اختالف زبانهایشان ،بهعنوان یک نقل کنندۀ مهم
معرفتی شمرده میشود؛ زیرا تصویری که مردم میبینند و صدایی که میشنوند در عرصۀ
فهم و درک تک تک آنها قرار میگیرد و بر اساس نمادهایی که معرفت و هدایت را برایشان
تسهیل میکند برایشان روشنگری مینماید ،و به این ترتیب برای آنها واقعیتی را که حال
و وضعیتشان بهسویش خواهد رفت روشن میکند در حالی که آنها در برابر این واقعیتها
ّ
که در ملکوت دیدهاند از انتخاب و اختیار برخوردارند .حقتعالی میفرمایدِ  :إنا هد ْین ُاه
ُ
ّ
الس ِبیل ِإ ّما ش ِاک ًرا و ِإ ّما کف ًورا( 1بهراستی ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد ،خواه
ناسپاس!) و «شکر» در تصدیق و عمل بر اساس خواست و ارادۀ ملکوت است ،و «کفر»
خود انسان ،کسی
رویگردانی از چیزی است که در ملکوت خدا دیده است؛ و به این ترتیب ِ
است که مسئولیت تباه کردن فرصتی را که خداوند سبحان هنگامی که دروازۀ ملکوت را
برایش گشود و کلمات محکم خود را به او شنواند برایش فراهم آورد بر عهده دارد ،و گویی
آیۀ کریمۀ فوقالذکر استجابت دعای بنده از طرف پروردگارش است که قرآن با این سخن
ْ
حقتعالی آن را حکایت میفرمایدْ  :اهدنا ّ
الصراط ال ُم ْست ِقیم( 2ما را به راه راست هدایت
ِ ِ
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راه رؤیاست که در
فرما) و استجابت این دعا ،با راههای متعددی انجام میشود؛ از جملهِ ،
این روش« ،حقیقت» در عالمی به بندگان آموزش داده میشود که خداوند لحظهای در آن
نافرمانی نشده است؛ یعنی عالم ملکوت ،عالم اطاعت مطلق ،و همان عالم نفسها؛ و
ْ
نفسها میتوانند با مکاشفه در بیداری و رؤیا در خواب ،به این جهان دست یابند؛ جایی که
نفسها میبینند و با گوش قلب و بصیرت میشنوند ،در حالی که گوش و چشم جسمانی
در حال استراحت است .حتی واژۀ «شهادت» و «گواهی» نشان میدهد در اینجا نگریستن
بهصورتی وجود دارد تا اطالق توصیف «گواهی» درست باشد ،و گواهی در اینجا شهادتی
ملکوتی است؛ یعنی شهادتی محکم که هیچ راهی برای اشکال واردکردن به آن وجود ندارد؛
زیرا گواهی از عالمی است که خداوند لحظهای در آن معصیت نشده ،و آن عالم ،جهان
مصادیق کامل و تمام است؛ و این عالوه بر آن است که عالم ملکوت از این نظر که بر عالم
ُملک ،تسلط و هیمنه دارد و واسطهای است که دانش و معرفت حقیقی را از جهانهای
باالیی به جهان دنیوی منتقل میکند به این نام [یعنی ملکوت] نامیده میشود .از ائمۀ
اطهار دربارۀ جهان دنیوی روایت شده است« :خداوند سبحان از زمانی که خلقش
فرموده به آن نگاه نکرده است ».و به همین دلیل باید عالمی باشد که تحت مراقبت خداوند
سبحان قرار داشته ،و بر عالمی که خداوند سبحان از زمان آفریدنش به آن ننگریسته است
عالم میان ِی مسلطی ،عالم دنیوی منقطع و خارج از سیطره
مسلط باشد ،و بدون وجود چنین ِ
قرار میگیرد ،در حالی که واقعیت میگوید هیچ مخلوقی از مخلوقات خداوند سبحان ،خارج
از سیطره و تسلط او نیست؛ بلکه تمامی مخلوقاتش تحت تسلط و سیطرۀ او هستند.
ِ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ٰ
ُ 1
حقتعالی میفرماید :و ُهو ّالذي في ّ
السم ِاء إل ٌه وفي األ ْرض إل ٌه و ُهو الحک ُ
یم الع ِلیم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
(و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست ،و هموست سنجیدهکار دانا) .به این
ترتیب باید روی زمین ،تمثیلی (نمایندهای) برای ملکوت موجود باشد تا از ملکوت گواهی
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بیاورد و ملکوت برای او گواهی بدهد .این نماینده ،کسی است که در هر زمان با عنوان
«نخستی ِن مؤمنان» نامیده میشود .او پلی است که خالیق از طریق آن به عالم ملکوت
گذر میکنند تا آیات خداوند سبحان را ببینند ،و دانش و معرفت حقیقی را بشناسند ،و این
ُْ
ً
ُْ
ّ
سخن حقتعالی محقق شودُ  :هو ال ِذي بعث ِفي األ ِّم ِّیین ر ُسوال ِم ْن ُه ْم یتلو عل ْی ِه ْم آیا ِت ِه
و ُیز ّکیه ْم و ُیع ّل ُم ُه ُم ْالکتاب و ْالح ْکمة وإ ْن ک ُانوا م ْن ق ْب ُل لفي ضالل ُ
ین( 1اوست آن کس
ب
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
که در میان مردمی عامی فرستاده ای از خودشان برانگیخت ،تا آیات او را بر آنان بخواند و
ً
آنان را پاک بگرداند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد ،و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهی
آشکاری بودند).
بنابراین اگر «مبعوثشدۀ ملکوت» وجود نداشت هیچ تالوتی برای آیات خدا وجود
نمیداشت؛ مبعوثی که راه آموزش الگوهای برونرفت از رذایل اخالقی ،با بهدستآوردن
مکارم اخالق و تزکیۀ مردم با آراستهشدن به آنهاست؛ همان کسی که به آنها کتاب و
حکمت میآموزد تا به آن هدف نهایی که بهخاطرش آفریده شدهاند برسند .حقتعالی
ْ ُ ْ ّ ْ ْ ّ ُُْ
ون( 2و جن و انس را نیافریدم جز برای
میفرماید :وما خلقت ال ِجن و ِاْل نس ِإال ِلیعبد ِ
آنکه مرا عبادت کنند) .به همین دلیل شهادت و گواهی ملکوت برای فرد مبعوثشده،
مصداق شخصیت او،
دلیلی از جمله دالیل دعوتکنندۀ بهحق است ،و از طریق این دلیل،
ِ
واقعی الهی مشخص میشود.
و شخصیت او بهعنوان حملکنندۀ معرفت ِ
رسالت شخص مبعوثشده،
اگر راهی برای اتصال خلق با عالم ملکوت وجود نداشت
ِ
ً
صرفا در جایگاه یک خبر و اطالعرسانی ـکه در آن جایگاه ،مردم برای تصدیق و تکذیب با
ً
یکدیگر به نزاع میپردازندـ باقی میماند ،و قطعا برای «مغضوبین علیهم» (کسانی که
خداوند به آنان خشم گرفته است) محو و نابودکردن خبر آسمان ،با دسیسهچینی علیه آن
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با دروغپردازی و تزویر و خدعهگری و خریدن عهدها از افراد با نفسهای ضعیف ،آسان
ً
میشد ،و آنها حال و روز مردم را بسیار ملتهب و خراب میکردند و شناخت حق کامال
دشوار میشد؛ زیرا مردم با چیزی که از آن آگاهی ندارند دشمن هستند ،در حالی که بهدلیل
اتصال به این جهان و زندگی در آن ،چیزی جز این جهان را نمیشناسند؛ و به این ترتیب
هیچ علم و دانشی نسبت به جهانی که راهی برای اتصال با آن نباشد وجود نمیداشت و در
نتیجه حجتی علیه شخص فرستاده و کسی که او را فرستاده است به وجود میآمد؛ و این،
ً ّ
راستین الهی است؛ زیرا آفرینندۀ متعال میفرمایدُ  :ر ُسال ُمب ِش ِرین و ُم ْن ِذ ِرین
برخالف نظام
ِ
ّ
ّ
ٌ
ّ ُ
ّ
اس علی الل ِه ُح ّجة ب ْعد ُّالر ُس ِل وکان الل ُه ع ِز ًیزا ح ِک ًیما( 1فرستادگانی که
ِلئال یکون ِللن ِ
بشارتگر و هشداردهنده بودند ،تا پس از این فرستادگان ،مردم را در مقابل خدا [بهانه و]
حجتی نباشد ،و خدا توانا و حکیم است).
پس «حجت» از ِآن خداوند سبحان و فرستادگانش است؛ ازاینرو افراد باطلپیشه با
وجود بعثت رسوالن و کشف حقایق ملکوت بهوسیلۀ آنها ،از طریق تواناکردن مردم برای
نگریستن به ملکوت و دیدن آیات خدا ،راهی جز جدال به باطل پیدا نخواهند کرد .حقتعالی
ْ
ُ ُ ّ
ّ ُ ّ
ُْ
ُ ُ ُْ
اط ِل
میفرماید :وما ن ْر ِسل الم ْرس ِلین ِإ ُال مب ِش ِرین ومن ِذ ِرین ویج ِادل ال ِذین کف ُروا ِبالب ِ
ْ ّ ّ ُ
ْ
ْ ُ
ِل ُید ِحضوا ِب ِه الحق واتخذوا آیا ِتي وما أن ِذ ُروا ُه ُز ًوا( 2و فرستادگان را جز بشارتدهنده و
بیمرسان گسیل نمیداریم ،و کسانی که کافر شدهاند بهباطل مجادله میکنند تا بهوسیلۀ
آن ،حق را پایمال کنند ،در حالی که آنان نشانههای من و آنچه را بیم داده شدهاند به
ریشخند گرفتند)؛ و این همان واقعیتی است که افراد مبعوثشدۀ بهحق مشاهده میکنند؛
زیرا باطلپیشگان با جدالهای باطل با آنها رویارو میشوند ،و هنگامی که واقعیت
باطلشان آشکار میشود شروع به استهزا و بهسخرهگرفتن انذار حق سبحان میپردازند .این
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وضعیتی که متن صریح قرآن کریم بیان میفرماید ،واقعیت حال انسانهای امروز در
رویارویی با دعوتکنندۀ بهسوی حق است؛ زیرا رؤیا را ـکه نشانهای از نشانههای خداست و
مردم با آن در ملکوت آسمانها مینگرندـ دستاوریزی برای خنده و استهزا قرار دادهاند و
همواره تالش کردهاند مردم را از این راه الهی بازدارند تا تقلبیبودنشان و دروغپردازی و
ً
فریبکاریشان آشکار نشود ،تا به این ترتیب عمر دنیای خود را ـکه قطعا نابودشدنی استـ
زیاد کنند؛ در حالی که آنها بهزودی رسوا خواهند شد؛ ولی حال و روز آنها درست شبیه
حال و روز ابلیس (لعنهالله) است و قرآن او را با این سخن حقتعالی توصیف کرده است:
ْ
ْ
ْ ّ
قال ف ِبما أغو ْیت ِني ألق ُعدن ل ُه ْم ِصراطك ال ُم ْست ِقیم( 1گفت :پس [من نیز] با آنچه مرا به
ً
بیراهه افکندی ،حتما برای [فریفتن] آنان بر سر راه راست تو خواهم نشست).
رؤیا بهترین راه برای درهمشکستن نقشۀ دشمنان رسوالن بوده است .در این راه،
نفسها برای نگاهکردن در ملکوت و شناخت حقایق اشیا به عالم اطاعت و فرمانبرداری
مهاجرت میکنند و از طریق این رؤیا ،چند نکته برای نفس روشن میشود که بهعنوان مثال
ـکه البته تنها نکات نیستـ میتوان به نکات ز یر اشاره کرد:
ـ شناخت مصداق شخص مبعوثشده از طرف غیب و مشخصشدن هویت او.

ـ شهادت و گواهی برای فرد مبعوثشده با راست و درستبودن اینکه او خبر داده از
سوی غیب ارسال شده است ،و گواهی واردشده از آن عالم ،شهادتی راست و درست است؛
به طوری که جای هیچ بحث و جدلی در این نکته نیست؛ چراکه شهادتی منتقلشده از
جهان راستی و صدق محض است.
عالمی است که هیچگونه نافرمانی در آن نیست و ِ
ـ از طریق دانش و معرفت بهدستآمده از عالم ملکوت ،فریبکاری علمای بدنهاد و
فقهای گمراهی مشخص میشود و به این ترتیب میزان انحراف آنها از شریعت راستین،
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ُ
معلوم و مشخص میگردد و نقاب قدس ّیت دروغینی که در طول این دوران طوالنی بر چهرۀ
خود کشیده بودند از میان میرود.
ـ مردم میزان بهرهمندی خود را از اطاعت و تسلیمشدن به این شخص مبعوثشده
فرد
متوجه میشوند؛ زیرا هدف از رسالت فرد مبعوثشده ،تا زمانی که مردم نفهمند ِ
مبعوثشده با آن رسالت ،امام معصوم واجباالطاعه است محقق نخواهد شد؛ یعنی با
منصوب و گماشته و مشخصشدن او از طرف خدای سبحان ،حقیقت دین به او تفویض
شده است ،و بر مردم واجب است جز عمل بر اساس خواست و ارادۀ امام کاری انجام
ندهند؛ زیرا خواست و ارادۀ او همان خواست و ارادۀ خداوند سبحان است .حقتعالی
َّ
ُ
ُُْ
میفرماید :وما أ ْرس ْلنا من ق ْبلک من َّر ُسول إ َّال ُنوحی إلیه أ َّن ُ
ون * وقالوا
د
ب
اع
ف
ا
ن
أ
ال
إ
ه
ل
إ
ال
ه
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ْ ِ ِ
ٍ ِ
ُِ
ً
ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُّ
ْ
اتخذ َّالر ْحم ُن ولدا ُس ْبحان ُه بل ِعب ٌاد مکرمون* ال ْیس ِبقونه ِبالق ْو ِل وهم ِبأم ِر ِه یعملون( 1و
پیش از تو هیچ فرستادهای نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم خدایی جز من نیست،
پس مرا عبادت کنید * و گفتند «[خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده است»؛ ّ
منزه است
او .بلکه [آنها] بندگانی ارجمندند * ،که در سخن بر او پیشی نمیگیرند ،و خود به دستور
او کار میکنند)؛ و به همین دلیل اهلبیت برای تربیت شیعیان خود چه بسیار بر این
نکته تأ کید میکردند تا آنها از طریق شنیدن و فرمانبرداری از قائم آلمحمد شایستۀ
بهدوشکشیدن پرچم حق و آشکارکردن دین خداوند سبحان شوند .از امام صادق ،از
ضریس روایت است که ابوجعفر فرمود« :اگر صدایی که به شما گفتیم اتفاق نیفتد چه
میکنید؟» راوی میگوید :عرض کردم :به خدا سوگند دراینباره به دستور شما مراجعه
میکنیم .ایشان فرمود« :اینگونه است به خدا! وگرنه کشته میشوید ».و با دست ،به گلوی
2
خود اشاره کرد.
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مبحث سوم:
رؤیا در مسیرکالم پروردگار جریان مییابد
از امیرالمؤمنین روایت شده است« :رویای مؤمن ،همچون کالمی است که پروردگار
1
نزد او گفته است».
خود
این روایت شریف اشاره میکند به این نکته که رؤیا در مسیر «کالم» جریان دارد و ِ
«کالم» نیست (به این معنا که رؤیا ،متنی قانونی نیست که اصل و ریشهای برای شناخت
است باشد ،ولی در جهت و در مسیر متن قانون شناخت ،جریان دارد؛ زیرا شهادتی برای
مصداقی است که متن بر وی انطباق مییابد و با آن شناخته میشود) و آنچه در مجرای
«کالم» جریان مییابد« ،صورت» یا «تصویر» است« .رؤیا» چیزی است که انسان در خواب
در ملکوت آسمانها میبیند و این چیزی که او میبیند ،تصویری متحرک و ناطق است که
وقتی بیدار شد الزم است آن را به زبان خود ترجمه کند تا دربارۀ آنچه در ملکوت دیده است
گواهی بدهد؛ ازاینرو رؤیا با متن قانونی از این نظر که گواهی و شهادت است اشتراک دارد،
و از این جهت که «متن» بهتنهایی دلیلی مستقل به حساب میآید اما رؤیا شهادتی مرتبط
خودیخود دلیلی مستقل نیست تفاوت دارد؛ بلکه درست این است که رؤیا
با دلیل است و به ِ
«دلیلی» وابسته به چیز دیگر است.
شکی نیست ما در این مبحث ،باید از حقیقت کلمه ،شناختی نسبی پیدا کنیم؛ زیرا
خود
شناخت و معرفت متعالی برای هیچکس جز محمد فراهم نشد ،و در نتیجه اوِ 
خود محمد شد؛ و شاید از این نظر که محمد یک رخداد و اینکه یک
کلمه ،و کلمهِ ،
مخلوق است با کلمه متفاوت باشد .او همان برزخ کلمه است که آن را از حق بهسوی
خلق انتقال میدهد .او همان یگانهای است که کلمه بدون هیچ حجابی در صفحۀ
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وجودش نگاشته شده ،و نخستین کسی که آن کلمه را از او گرفت انسانی است که در
بهترین شکل و ساختار آفریده شد؛ یعنی علی .به همین دلیل رسول خدا فرموده
است« :ای علی ،من شهر علم هستم و تو دروازۀ آن هستی .آیا به شهر ،جز از طریق
1
دروازهاش وارد میشوند؟»
«کلمه» همان شهر کماالت الهی است ،و همان «لطف نمایان» یا «نور ظاهر» است
ُ
که کنه و حقیقت ایجادش کرد تا با آن شناخته شود و این نکته از سخن رسول خدا که
آن را «شهر علم» توصیف کرده ،بسیار روشن و واضح است .این شهر ،سایهای برای «شهر
کماالت» است که به بندگان ،امکان شناخت درست کلمه را میدهد و به همین دلیل
محمد« کلمۀ تام خدا» نامیده شده است؛ ز یرا او ظهور کلمه در خلق است ،یا طبق
آنچه در تعبی ِر واردشده در دعای سمات آمده است« :و ظهور تو در کوه فاران» یعنی ظهور
خداوند سبحان؛ و از اینجا میتوانیم بفهمیم «کلمه» (الله) همان ظهور وجودی (امری)
ُ
برای کنه و حقیقت ،و محمد ظهور خلقتی برای کلمه (الله) است ،و این «ظهور خلقتی»
به کسی نیاز دارد تا آن را ترجمه کند ،و این مترجم ،همان انسانی است که در بهترین شکل
و ساختار آفریده شده است ،و او علی است که دروازۀ شهر علم است که شهر و
محتویاتش را میشناساند .اینکه او مخلوقی در «احسن تقویم» (بهترین شکل) است روشن
میکند که در خلیفۀ منصوب از طرف خدا باید این ویژگی و شاخصۀ مهم ـکه دشمنانش
ً
قبل از دوستانش دربارهاش شهادت میدهندـ در او وجود داشته باشد ،و این دقیقا همان
وضعیت امیرالمؤمنین است که او را از دیگر مخلوقات بینیاز میکند و نیازمندی
مخلوقاتش را متوجه او میکند .از ابوالعباس محمد بن بعقوب روایت شده است ،محمد بن
عبدالرحیم هروی در رمله به ما گفت ،اباصلت عبدالسالم بن صالح به ما گفت ،ابومعاویه
به ما گفت ،از اعمش ،از مجاهد ،از ابنعباس (رضی الله عنهما) ،گفت :رسول خدا
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فرمود« :من شهر علم هستم و علی دروازۀ آن است؛ پس هرکس قصد شهر کند باید از
1
دروازه وارد شود ».این حدیث ،صحیح است ،ولی آن دو روایتش نکردهاند.
علی همان معلم بشریت است که «کلمه» را بهعنوان «نور حملشده» به مردم
شناساند؛ نوری که محمد بهعنوان ظرف حامل کلمه آن را در خودش جای داده است.
از اینجا میتوانیم بفهمیم امیرالمؤمنین از سخن خود به مردم ،آن هنگام که با باالرفتن
قرآنها توسط لشکریان شام در صفین برای ایجاد تفرقه در سپاه علی پریشان شدند چه
منظوری داشت؛ آنجا که به آنها فرمود« :من قرآن ناطق هستم» و اینکه آن حضرت،
قرآن ناطق است داللت دارد بر اینکه او تصویر متحرک قرآن است ،و او همان محوری
است که کیهان جسمانیِ ،گردش میچرخد ،و مردم میتوانند گامهای معرفت و شناخت را
با جهتگیری بهسوی دروازۀ معرفت یعنی علی و تسلیم کامل آن حضرت شدن بر خود
کوتاه کنند؛ ولی آنها وقتی از این کار رویگردان شدند از رحمت خدای سبحان بود که
فرصت دیگری برای معرفت برایشان گشوده شود؛ ولی این رتبۀ معرفتی ،در شبهه آشکار
میشود تا شناخته شود؛ به این سبب که وقتی مردم دربارۀ معلم یعنی علی کوتاهی
کردند و از او رویگردان شدند و بهسوی کسی که پایینتر از او یا حتی ضدش بود رهسپار
شدند در شایستگی خود برای شناخت و معرفت هم کوتاهی کردند.
حال اگر علی همان تصویر علم است پس کسی که مردم بهسویش رفتند تصویر
جهل است ،و عاملی که این مرتبۀ اخیر را برای شناخت و معرفت در ظهورش مشتبه گرداند
و ظهور آن را بهصورت رمزآلود و مشتبه قرار داد برای این بود که عرصهای برای امتحان
باشد تا مؤمن عارف از دیگران متمایز شود؛ به این ترتیب متوجه میشویم که چرا «معرفت و
شناخت ملکوتی» بسیار مهم است؛ و حتی اینکه گواهی ملکوت ،امری ضروری است؟ زیرا
این معرفت مربوط و متعلق به معرفت و شناخت دروازۀ شهر علم است و این دروازه ،همان
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است که خداوند سبحان در متون متعددی که در کتاب عزیز آمده ،به بندگانش فرمان داده
َّ
ْ ُ
األهل ِة
است از آن بهسوی شهر وارد شوند .از جملهْ ،این سخن حقتعالی :یسألونک ع ِن ِ
َّ ْ
ْ ْ ُ ْ ْ
ْ
ُْ
ُ
َّ
ُ
ـکن ال ِب َّر م ِن اتقی
اس والح ِّج ولیس ال ِب ُّر ِبأن تأت ْوا ال ُبیوت ِمن ظ ُه ِورها ول
قل ِهی مو ِاقیت ِل َّلن
ِ
ُْ ْ ْ
َّ ُ ْ ّ َّ ْ ُ ْ
کم تف ِل ُحون( 1دربارۀ هاللها[ی ماه] از تو میپرسند،
وأتوا ال ُبیوت ِم ْن أ ْبو ِابها واتقوا الله لعل
بگو «آنها گاهشماری برای مردم و [موسم] حجاند»؛ و نیکی آن نیست که از پشت خانهها
درآیید ،بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند ،و به خانهها از درهایشان وارد شوید ،و
از خدا بترسید ،باشد که رستگار شوید).
بنابراین فقط از دروازۀ خداوند سبحان است که میتوان بهصورت شرعی و قانونی ،به
خانۀ خدا وارد شد و سپس از نور درونش توشه برداشت .این دروازه همان کلمه ،همان تصویر
است و این کلمه ،همان عالم ملکوت است ،و پس از آن است که هرکس بخواهد آن کلمه
را بشناسد بر او الزم است بهسوی کلمه کوچ کند .شناخت کلمه با بصیرت انجام میشود نه
با چشم؛ یعنی مشاهده ،در عالم ملکوت انجام میشود؛ و از جمله مهمترین کارکردهای
تصویر کلمه در عالم ملکوت آن است که با نماد در عالم ُملک ،برای کلمه گواهی میدهد،
و نماد کلمه در عالم ملک ،مردم را بسیار تشویق میکند تا در ملکوت آسمانها بنگرند و
پیشرو و
گواهیاش را خواستار شوند؛ زیرا گواهی ملکوت ،شهادتی محکم است که نه از ِ
پشتسر ،باطلی به آن وارد نمیشود؛ زیرا شهادتی است که از جهانی میآید که در آن
نه از ِ
خداوند چشمبرهمزدنی نافرمانی نشده است.
این نکتهای است که پاسخ سید یمانی به سؤالی دربارۀ جایگاه درخواست موسی

برای نگریستن به پروردگارش آشکار میکند؛ آنجا که ایشان میفرماید:
«در ابتدا موسی رؤیت قلبی و معرفت بصیرتی را درخواست کرد و نه بصری .او
معرفت خداوند سبحانومتعال را چنان که حق معرفتش است ،در مقام قاب
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ق ْوس ْی ِن أ ْو أ ْدنی( تا به قدر دو کمان ،یا نزدیکتر) درخواست نمود .هنگامی که از
جانب خداوند سبحانومتعال دریافت او شایستۀ این مقام نیست ،خواست با بصیرت
ُ
ببیند و با چشم أ ِر ِني أنظ ْر( به من بنمای تا نظر کنم) به صاحب این مقام یعنی
حضرت محمد بنگرد که معرفت محمد همان معرفت خداوند است و نظر به
آن حضرت ،نظر به خداوند سبحانومتعال؛ چراکه او وجه خداوند سبحان است.
خطاب به موسی پاسخ آمد که او طاقت دیدن نور محمد را در آن مقام قدسی
ّ
ندارد .پس محمد که نور خداوند سبحان است بر کوه تجلی کرد و آن را متالشی
ُ ُ
ْ ُ ْ ْ
نمود و موسی بیهوش افتاد قال ُس ْبحانك ت ْبت ِإل ْیك وأنا أ َّول ال ُمؤ ِم ِنین( گفت:
تو منزهی ،به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم) یعنی به والیت علی بن
ابیطالب ،و او تنها کسی است که محمد را میشناسد و محمد را که
صاحب این مقام است میبیند؛ بنابراین او دروازۀ محمد است «من شهر علم
هستم و علی دروازۀ آن است».
امام صادق میفرماید« :و از نور او فقط همچون نوری که از میان سوراخ
سوزن میتابد به کوه تابید ،زمین به لرزه درآمد و کوه متالشی شد».
سپس موسی مقام قائم آلمحمد را درخواست کرد ،پس از اینکه از جانب
خداوند فهمید که خداوند چه تمکینی در ملک به او خواهد بخشید ،و از خداوند
یات
درخواست کرد که او را قائم آلمحمد گرداند؛ همان طور که در روا ِ
اهلبیت آمده است.
در نتیجه موسی مقام «خورشید و ماه و ستاره» را که جدش ابراهیم دیده
بود درخواست کرد؛ ولی نه در آن جایگاهی که ابراهیم در ملکوت دیده بود بلکه
درخواست دیدن انوار قدسی آنها در مأل اعال را مطرح نمود؛ یعنی مقامهای آنها
ِ
در آسمان کلی هفتم.
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همچنین نظر به محمد را درخواست کرد که از آن بازداشته شد؛ زیرا دیدن
صورت جسمانی محمد یا صورت مثالی او امکانپذیر بود ،ولی عدم امکان دیدن
محمد( دیدن تمام و کمال) به او پاسخ داده شد؛ چراکه صاحب این مقام علی
بن ابیطالب است .حضرت محمد میفرماید« :ای علی مرا کسی نشناخت
جز خدا و تو».
بنابراین این سخن خداوند :لن تر ِاني( هرگز مرا نخواهی دید) یعنی آنگونه
1
که درخواست میکنی محمد را بهصورت دیدنی تمام و کمال نخواهی دید».
«نماد کلمه» در این جهان برای شناساندن «تصویر کلمه» به مردم عمل میکند ،و این
کار را از طریق تشویق آنها به نگاه در ملکوت ،و کارکردن در جهت فعالکردن قابلیتی که
صورت ملکوت را به ایشان القا میکند انجام میدهد ،و این القای صورت ملکوتی از طریق
حقایق ملکوت و کلماتش که برایشان تبیین میشود صورت میپذیرد؛ بنابراین هیچکس
معنای تأویل قرآن را نمیدانست تا آنکه «نماد کلمه» ظاهر شد و برای مردم معنای تأویل
را روشن کرد .پس تأویل قرآن ،همان بازگرداندن آن بهصورت ملکوتیاش است که از طریق
بیان حقیقت معلم یعنی علی و شناساندن او به مردم انجام میشود؛ شناخت و معرفتی
که از طریق آن ،نفسها طوق وابستگی به عالم ماده را وامینهند و به قلمرو عالم ملکوت
عروج و در آن سیاحت میکنند؛ و از اینجاست که متوجه میشویم چرا دولت عدل الهی در
آخرالزمان ،همان دولت ملکوت خداست؟ زیرا دولت علی و حکومت علی ،آن انسان
تمام و کمالی است که فرزندشان قائم که نماینده و تمثیل واقعی و مبعوثشده از جهات
سهگانه از سوی علی است اقدام به برپاییاش میکند؛ جهات سهگانهای که از دیدگان
مردم پنهان شدهاند ،و آنها عبارتاند از :ایلیا تا یهودیان هیچ عذر و بهانهای در برابر
خدا نداشته باشند ،عیسی مسیح تا نصارا هیچ حجت و عذری در برابر خدا نداشته باشند،
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و امام محمد بن حسن مهدی تا مسلمانان ،هیچ عذر و بهانهای نداشته باشند و عذرشان
پذیرفته نشود.
ظهور نمایندۀ منجی غایب در ادیان سهگانۀ توحیدی و با توجه به این تخریبها و
کارشکنیهایی که در شرایع الهی بعد از غیبت آن حجتهای الهی رخ داده است ،امروز
بهانهای برای شناخت حقیقت و شناخت رسول حق برای مردم شده است؛ بهرغم اینکه
دعوتکنندۀ فرستادهشده ،تحدی خود را برای کسانی که خود را بهعنوان رؤسای ادیان
سهگانه معرفی کردهاند ،از هر ملیت و طایفه و گروه ،آشکار کرده و از آنها خواسته است در
برابر مردم با هر گروهی بر اساس کتاب خودشان که به آن پایبند هستند مناظرۀ علنی داشته
حق خود را از کتابهای آنها آشکار سازد و روشن
باشند تا حق برای مردم آشکار شود و ِ
تورات موسی و انجیل عیسی و
کند که پروردگار سبحانش او را در چه جاهایی در ِ
قرآن محمد یاد کرده است؛ و وقتی آنها از این مناظره خودداری کردند با توجه به اینکه
شخصی مبعوثشده برای هدایت تمام مردم است بهسوی عموم مردم رو کرد ،و وقتی عموم
مردم در نتیجۀ تخریب و کارشکنی معرفتی که فقهای ادیان سهگانه در طول این دوره انجام
داده بودند در مسائل مربوط به فهم شهودی در جهالت و نادانی شدیدی فرو رفتند ،قائم
تالش کرد آنها را به ملکوت هدایت کند و از آنها بخواهد در ملکوت بنگرند؛ و این در
حالی است که همه در گواهی و شهادت ملکوت برای صاحب حق هیچ اختالفی نداشتهاند؛
و با وجود اینکه دربارۀ این گواهی ،هیچ دو نفری از اهل زمین ،بهخصوص از پیروان ادیان
سهگانه ،اختالفی ندارند ،در این زمان و در نتیجۀ این دورشدن از ملکوت خداوند سبحان،
ما نیازمند بیان واضحات و استدالل برایشان شدهایم؛ در حالی که تمام اخبار تاریخی گذشته
نشان داده است که هیچ راهی برای رد یا ایجاد شبهه و تردید در خبرهای ملکوت وجود
ندارد؛ زیرا مردم میدانند «ملکوت» عالمی است که خداوند لحظهای در آن نافرمانی نشده
جهان پاکیزگی است ،و امکان ندارد بتوان دربارۀ آنچه از آن جهان میآید
است ،و
ِ
شکوتردید روا داشت.

مبحث چهارم:
مالک حجتبودن رؤیا بیننده است ،یا کسی که در رؤیا
دیده میشود؟
این مبحث تالشهایی را که فقهای آخرالزمان برای قطعکردن این راه ملکوتی برای
مردم به خرج دادهاند آشکار میکند؛ به این صورت که این فقها برای مردم این شبهه را
عامل حجتبودن رؤیا،
مطرح کردهاند که حجیت رؤیا ،به بینندهاش مربوط میشود؛ یعنی ِ
بینندۀ رویاست؛ پس اگر بیننده ،یک پیامبر یا وصی بوده باشد رؤیایش حجت است ،اما اگر
بیننده ،از عموم مردم بوده باشد رؤیایش حجیتی ندارد؛ بلکه در بهترین حالت رؤیایی که
خود او را و نه هیچکس دیگری را ملزم میکند .آنها شهادت فرد بینندۀ
دیده است فقط ِ
رؤیا را که در ملکوت آسمانها دیده و شنیده است رد میکنند در حالی که شهادت او را
وقتی دربارۀ آنچه در عالم جسمانی شنیده و دیده است معتبر میشمرند و به این ترتیب،
اشتباه دیگری مرتکب میشوند؛ در حالی که واقعیت حال میگوید ردکردن شهادت مؤمن
دربارۀ آنچه در ملکوت دیده و شنیده است الزم میکند شهادت او در این جهان هم رد شود؛
چراکه شهادت ملکوتی ،استوارتر و راستتر ،و شهادت دنیوی برعکس است؛ یعنی پذیرفتن
شهادت ُملک ،پذیرفتن شهادت ملکوت را الزم میگرداند؛ زیرا آن جهان ،بر این جهان
هیمنه و تسلط دارد ،و نیز به این دلیل که خداوند سبحان ـبرخالف وضعیت این جهانـ
هرگز در آن عالم نافرمانی نشده است.
اکنون بیایید قرآن کریم و آیاتی را بخوانیم که در آنها بهطور کلی رؤیا رخ داده ـکه از
جملۀ آنها رؤیای انبیاستـ تا برای خواننده روشن شود مالک حجتبودن به چهکسی
بازمیگردد .آیا به خود رؤیا مربوط میشود؟ یا به اینکه بینندۀ رؤیا پیامبر بوده باشد؟!
ْ
ْ َّ
حقتعالی میفرماید :وإ ْذ ُق ْلنا لک إ َّن ر َّبک أحاط ب َّ
اس وما جعلنا ُّالرؤیا ال ِتی أریناک
الن
ِ ِ
ِ
ِ
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ْ ْ
َّ ُ ْ ً ً
ُ ُ
ُْ
َّ
ُ
إ َّال ف ْتن ًة ل َّ
اس والشجرة المل ُعونة ِفی الق ْر ِآن ونخ ِّوف ُه ْم فما ِیزید ُه ْم ِإال طغیانا ِکبیرا( 1و
لن
ِ ِ ِ ِ
[یاد کن] هنگامی را که به تو گفتیم «بهراستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد»؛ و آن رؤیایی
را که به تو نمایاندیم ،و آن درخت لعنتشده را در قرآن جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم؛
و ما آنان را بیم میدهیم ،ولی جز بر طغیان بیشتر آنها نمیافزاید).
َّ
ْ
ْ ْ ِّ ْ ُ ُ ْ
ْ
ْ
حقتعالی میفرماید :لقد صدق الل ُه ر ُسول ُه ُّالرؤیا ِبالحق لتدخل َّن الم ْس ِجد الحرام ِإن
کم و ُمق ِّصرین ال تخ ُافون فعلم ما ل ْم ت ْعل ُموا فجعل م ْن ُ
شاء َّالل ُه آمنین ُمح ِّلقین ُر ُؤوس ْ
ون
د
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ْ ً
ً 2
ذ ِلک فتحا ق ِریبا( بهراستی خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده بود ]:شما
بدون شک ،به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی کوتاه کردهاید ،با خاطری آسوده
در مسجدالحرام درخواهید آمد .خدا آنچه را نمیدانستید دانست ،و غیر از این ،پیروزی
نزدیکی قرار داد).
ُْ
ْ
ِّ ْ
ِّ
و میفرماید :فل َّما بلغ مع ُه َّ
الس ْعی قال یا ُبنی ِإنی أری ِفی المن ِام أنی أذب ُحک فانظ ْر
ماذا تری قال یا أبت ْافع ْل ما ُت ْؤم ُر ستج ُدنی إ ْن شاء َّالل ُه من َّ
الص ِاب ِرین( 3و وقتی با او به
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
جایگاه «سعی» رسید ،گفت «ای پسرک من! من در خواب میبینم که تو را س ْر میبرم ،پس
ببین چه به نظرت میآید؟» گفت «ای پدر من! آنچه را مأموری انجام بده! انشاءالله مرا از
شکیبایان خواهی یافت»).
ْ َّ ْ
ْ
ْ َّ
و میفرماید :قد صدقت ُّالرؤیا ِإنا کذ ِلک ن ْج ِزی ال ُم ْح ِس ِنین( 4تو رؤیا را حقیقت
بخشیدی! ما نیکوکاران را اینچنین پاداش میدهیم).
ْ
ً َّ
ِّ
ُ
ُ ُ
یوسف أل ِب ِیه یا أب ِت ِإنی رأیت أحد عشر ْکوکبا والش ْمس
حقتعالی میفرمایدِ  :إذ قال
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ْ
ُ
والقمر رأیت ُه ْم ِلی س ِاج ِدین[( 1یاد کن] آن هنگام را که یوسف به پدرش گفت ای پدر ،من
یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم .دیدم برایم سجده میکنند).
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
و میفرماید :وأ ْوحینا ِإلی أ ِّم ُموسی أن أ ْر ِض ِع ِیه ف ِإذا ِخف ِت عل ِیه فأل ِق ِیه ِفی ال ِّیم وال
ُ
ْ
َّ
تخ ِافی وال ت ْحز ِنی ِإنا ر ُّاد ُوه ِإلیک وج ِاعل ُوه ِمن ال ُم ْرس ِلین( 2و به مادر موسی وحی کردیم
که او را شیر بده ،و چون بر او بیمناک شدی او را در نیل بینداز ،و مترس و اندوه مدار که ما
او را به تو بازمیگردانیم و از زمرۀ فرستادگانش قرار میدهیم).
ً
ِّ
ُ
و حقتعالی میفرماید :ودخل مع ُه ِّ
الس ْجن فتیان قال أحد ُهما ِإنی أر ِانی أ ْع ِص ُر خ ْمرا
ْ
ْ
ُ
ُ ً ْ ُ َّ
َّ
ِّ
وقال اآلخ ُر ِإنی أر ِانی أ ْح ِمل ف ْوق رأ ِسی خ ْبزا تأ کل الط ُیر ِم ْن ُه ن ِّب ْئنا ِبتأ ِو ِیل ِه ِإنا نرا ک ِمن
ْ
ال ُم ْح ِس ِنین( 3و دو جوان با او به زندان درآمدند .یکی از آن دو گفت« :من خویشتن را دیدم
که [انگور برای] شراب میفشارم ».و دیگری گفت« :من خود را دیدم که بر روی سرم نان
میبرم و پرندگان از آن میخورند .به ما از تعبیر آن خبر بده ،که ما تو را از نیکوکاران
میبینیم)».؛ در حالی که این دو جوان ،مؤمن نبودند ولی برای آنها روشن بود رؤیا حق
داستان مورد ادعایش گریبانش را
است تا آنجا که حتی آن یکی که دروغ گفته بود همان
ِ
گرفت و طبق «تأویل» آنچه خودش ادعا کرده بود محقق شد ،و شاید علت این تأویلشدن
آن بود که او با این کار خود خواسته بود بر حجتبودن بینندۀ رؤیا در ملکوت ،شکوتردید
وارد کند؛ پس در نهایت چنین شد که این امر بهسوی خودش بازگردد و آنچه دیدنش را در
ملکوت ادعا کرده بود گریبانگیرش شد و تأویل آن طبق همان چیزی که دیده بود صورت
حجیت آنچه در عالم ملکوت دیده میشود
پذیرفت .در این حکایت ،تأ کیدی برای اثبات و
ِ
وجود دارد؛ بهطوری که هیچ راهی برای اشکالواردکردن بر آن نیست ،و حتی کسی که
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سعی میکند ادعای دیدن رؤیا را داشته باشد در حالی که آن را ندیده است ادعایش او را
ملزم میکند.
از رسول خدا روایت شده است ،فرمود« :کسی که دربارۀ رؤیایی دروغ بگوید روز
قیامت مجبور میشود میان دو دانۀ جو را گره بزند [کنایه از انجام کار دشوار و نشدنی
1
خودیخود و با چشمپوشی از
است] ».و این تنها به این علت است که امر رؤیا ـبه ِ
بینندهاشـ بزرگ است؛ پس اعتبار رؤیا ،در خود رؤیا وجود دارد؛ چراکه ـهمان طور که از
ائمه وارد شده استـ رؤیا در مسیر کالمی که پروردگار نزد بندهاش با آن تکلم میکند
جریان مییابد.
ْ
ُ
ْ
ِّ
ٌ
ْ
ات ِسم ٍان یأ کل ُه َّن س ْب ٌع ِعجاف
حقتعالی می
فرماید :وقال الم ِلک ِإنی ُأری سبع بقر ٍ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
2
ْ ُ ُ
ات یا أیها المأل أفت ِونی ِفی ُرؤیای ِإن کنت ْم ِل ُّلرؤیا ت ْع ُب ُرون
وسبع سنبال ٍت خض ٍر وأخر ِیابس ٍ
(و پادشاه [مصر] گفت :من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه هستند که هفت [گاو] الغر
آنها را میخورند ،و هفت خوشۀ سبز و [هفت خوشۀ] خشکیدۀ دیگر .ای سران قوم ،اگر
خواب تعبیر میکنید ،دربارۀ خواب من ،به من نظر دهید) و پادشاه آنچه را در ملکوت دیده
ْ ُ
بود تصدیق کرد و به همین دلیل از سران قوم خود خواست که نظر بدهند یا أیها المأل
ُْ
أفت ِونی( ای سران قوم ،دربارۀ خواب من ،به من نظر دهید) و این در حالی بود که پادشاه
هنگام دیدن این رویا ،به یوسف ایمان نداشت و حتی بر ضد دین قوم او بود.
ُ
َّ
ْ
أل إ ِّنی ُأ ْلقی إلی کت ٌ
کر ٌیم * ِإن ُه ِمن ُسلیمان
اب
الم
ا
یه
أ
یا
ت
حقتعالی میفرماید :قال
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ْ
َّ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ ُْ
و ِإن ُه ِب ْس ِم الل ِه َّالر ْحم ِن َّالر ِح ِیم* أال ت ْعلوا علی وأت ِونی ُم ْس ِل ِمین* قالت یا أیها المأل أفت ِونی ِفی
ُ
ً ْ ً َّ ْ ُ
ون[( 3ملکۀ سبأ] گفت« :ای سران ،نامهای ارجمند
د
ه
ش
ت
ی
ت
ح
را
م
أ
ة
ع
اط
ق
کنت
أ ْم ِری ما
ِ
ِ
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برای من آمده است * ،که از طرف سلیمان است و [مضمون آن] این است :به نام خداوند
در اطاعت درآیید» * گفت :ای بزرگان ،در
بخشایندۀ مهربان * .بر من بزرگی مکنید و مرا از ِ
کارم به من نظر دهید که بیحضور شما [تا به حال] کاری را فیصله ندادهام)؛ بلقیس ،پیامبر
نبود ولی آنچه را در ملکوت دیده بود راست پنداشت ،و همان درخواستی را از سران و بزرگان
ُ ُْ
دربار خود مطرح نمود که پادشاه [مصر] مطرح کرده بود :یا أیها المأل أفت ِونی( ای
بزرگان ،در کارم به من نظر دهید).
از آنچه گفته شد دانستیم رؤیا کالم پروردگار سبحان است و به همین جهت حجیتش
خودیخود ثابت میشود ،و مردم با توجه به
ـازاینرو که کالم پروردگار سبحان استـ به ِ
[چگونگی] «شنیدن» متمایز میشوند؛ عموم مردم بر اساس توجهی که به ملکوت دارند
میشنوند ،و این شنیدن با توجه به نحوۀ گوشسپردنشان ،یا ضعیف است ،یا واضح و
روشن .کسانی که با دقت گوش میدهند شکی نیست که بهروشنی میشنوند؛ زیرا آنها در
ْ
ُ ُْ ُ
دایرۀ رحمت خداوند سبحان قرار دارند .حقتعالی میفرماید :و ِإذا ق ِرئ الق ْرآن ف ْاست ِم ُعوا
ُ ْ َّ ْ ُ
کم ت ْرح ُمون( 1و چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرادارید و خاموش
ل ُه وأ ِنصتوا لعل
بمانید ،امید که مورد رحمت قرار گیرید)؛ و قرآن ،کالم خداست و رؤیا نیز همین طور است،
و خواندن قرآن ،فقط به این جهان خالصه نمیشود ،بلکه قرآن در همۀ جهانها خوانده
میشود و هرکس شنیدن و گوشدادن به آن را در ملکوت آموخته باشد معنای گوشدادن
و شنیدن آن در عالم ُملک را میفهمد و هرکس گوشسپردن به آن در آن عالم را نشناخت
در اینجا هم نمیشناسد ،هرچند به آن تظاهر کند.
بندگانی هستند که اقدام به حرکت در جهت کالم میکنند؛ پس نزدیک میشوند تا منبع
کالم و صورتش را ببینند .کالم خداوند سبحان ،صفتش است؛ پس کالم خدا در ملکوت،
یک صورت است که باید به آن شکلی که شناخته میشود متجلی گردد و وقتی بنده
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نزدیکتر شود حقیقت کلمه ،بهمیزان نزدیکیاش به حقیقت ،ذرهذره برایش هویدا میشود،
تا به جایی میرسد که انبیا و فرستادگان و سید و سرور آنها محمد و آلمحمد
رسیدند؛ همان مقامی که باعث میشود او فنای در کلمه را خواستار شود تا آنجا که جز آن
موجود حق سبحان ،موجود دیگری باقی نماند.
خود کالم است نه در
با استناد به این نکته ،برای ما روشن میشود «حجت» در ِ
نقلکننده و نه در دریافتکنندهاش؛ بلکه نقلکننده و دریافتکننده ،هر دو عارض بر کالم
هستند و بین آنها جز ارتباط میان تصدیق ناقل به آنچه نقل میکند و تصدیق گیرنده به
آنچه دریافت میکند و ایمان به آن و در درجۀ بعد عمل به آن ـبر اساس آنچه شنیده استـ
خود «کالم» است ،رؤیا بهعنوان شهادتی
ارتباطی وجود ندارد؛ و از آنجا که «حجیت» در ِ
ملکوتی محسوب میشود که الزم است دریافتکنندهاش ،بدون توجه به پذیرفتن یا
نپذیرفتن مردم ،آن را اعالم و آشکار کند؛ زیرا رؤیا بهخود ِیخود همان شهادت و گواهی
ّ
ّ
ْ
ً
خداوند است .حقتعالی میفرماید ... :وم ْن أظل ُم ِم َّمن کتم شهادة ِعند ُه ِمن الل ِه وما الل ُه
ُ
ِبغ ِاف ٍل ع َّما ت ْعملون...( 1و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش
پوشیده دارد؟ و خدا از آنچه میکنید غافل نیست).
رؤیا ،پیام خداوند سبحان به بندگانش است ،تا «حجت» بر مردم تمام شود و خداوند
سبحان ،برهان و حجت خود را محکم کند و امر خود را ـکه رسول با خود حمل میکندـ
شکستناپذیر قرار دهد؛ بهطوری که شیطان (لعنهالله) و سربازانش راهی برای مقابله با آن
ّ
نداشته باشند .حقتعالی میفرمایدُ  :ر ُس ًال ُمب ّشرین و ُم ْنذرین لئ ّال ی ُکون ل ّ
اس علی الل ِه
لن
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ّ
ٌ
ُح ّجة ب ْعد ُّالر ُس ِل وکان الل ُه ع ِز ًیزا ح ِک ًیما( 2فرستادگانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند،
تا پس از این فرستادگان ،مردم را در مقابل خدا [بهانه و] حجتی نباشد ،و خدا توانای حکیم
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است) و به همین جهت رسول خدا آن را بهروشنی بیان میفرماید :پدرم ،از جدم ،از
خود مرا دیده
پدرش ،از پدرانش ،از رسول خدا به من گفت« :هرکس مرا در خواب ببیند ِ
است؛ زیرا شیطان بهصورت من یا بهصورت یکی از اوصیای من و به صورت یکی از شیعیان
1
آنها درنمیآید؛ و رؤیای صادقه ،جزئی از هفتاد جزء نبوت است».
رسول خدا دربارۀ خودش و دربارۀ اوصیایش و شیعیان آنها چنین روشنگری میکند
که هرکدام ـبر اساس مقامشانـ کلمات خدا هستند که شیطان (لعنهالله) راهی برای غلبه
َّ
ْ
الشیاط ُ
ین * وما ینب ِغی ل ُه ْم وما
بر آنها ندارد .حقتعالی میفرماید :وما تن َّزلت ِب ِه
ِ
ُ
ْیستط ُیعون * إ َّن ُه ْم عن َّ
الس ْم ِع لم ْع ُزولون( 2و شیاطین آن را فرود نیاوردهاند * و آنان را نسزد
ِ
ِ
ِ
و نمیتوانند [وحی کنند] * در حقیقت آنها از شنیدن ،معزول [و محروم]اند).
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مبحث پنجم:
جایگاه رؤیا
شکی نیست که جایگاه رؤیا یکتاست ،یعنی عالم ملکوت و متعلقاتش؛ و از جمله
ْ
متعلقات عالم ملکوت ،نفس انسانی است .نفس همواره در حالت «بازستاندهشدن» 1است؛
2
یعنی در وضعیت انتقال از جهانی به جهان دیگر ،تا رسیدن به سرآمدی مشخص.
َّ
َّ
َّ ْ ُ
ْ
حقتعالی میفرماید :الل ُه یتوفی األ نفس ِحین م ْو ِتها وال ِتی ل ْم ت ُمت ِفی من ِامها ف ْیم ِسک
ُ ُْ
ِّ
َّ
األ ْخری إلی أجل ُمس ًّ
َّال ِتی قضی علیها ْالم ْوت و ْ
یات لق ْو ٍم
آل
ک
ل
ذ
ی
ف
ن
إ
ی
م
ل
س
یر
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
یتف ُ
کرون( 3خدا نفسهای مردمان را هنگام مرگشان به تمامی بازمیستاند ،و [نیز] نفسی
را که در خوابش نمرده است؛ پس آن [نفسی] را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه میدارد،
ً
و دیگران را تا سرآمدی ّ
معین بازپس میفرستد .قطعا در این [امر] برای مردمی که
میاندیشند نشانههایی است) .گاهی ستاندن نفس بهصورت موقت بهوسیلۀ خواب انجام
میشود ،و گاهی نیز همیشگی است ،که در این حالت ،نفس از عالم اجسام جدا میشود و
این کار با مرگ صورت میپذیرد.
بازستاندن نفس بهوسیلۀ خواب ،انتقال آن به جهان اصلی خودش ،یعنی عالم ملکوت
است .در حدیث آمده است :رسول خدا فرمود« :رؤیاها سه گونهاند :بشارتی از سوی
ْ
خدا ،اندهگینکردن شیطان ،و آنچه انسان به نفس خود میگوید و در خواب خود
میبیند 4».و در طول سفر نفس به عالم ملکوت بهصورت صعودی از سه مرحله ـاگر چنین
تعبیری درست باشدـ گذر میکند:

 - 1حالة توف.
 - 2أجل ّ
مسمی.
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مرتبۀ اول :با بهخوابرفتن بدن ،نفس از تدبیر شئون بدن غافل میشود و به جایگاه
خودش میپردازد .در طول مشغولشدن نفس به تدبیر شئون بدن ،شرایطی بر او مسلط
شده است که نفس را مشغول و گرفتار خود ساخته ،و در کارکرد نفس ،مزاحمت ایجاد کرده
است ،و تا زمان فارغشدن از پرداختن به امور بدن ـیعنی زمان بهخوابرفتنـ به آن شکل
داده است؛ پس بار دیگر به همان چیزی که برایش مهم بوده و مشغولش ساخته است
بازمیگردد و تالش میکند با آگاهشدن به آنچه نفس آرزویش را میکند یا با جدا شدن از
جسم ،به هر روشی که به نفس امکان رهایی از تبعات جسم را میدهد ،ادارهاش کند؛ و
این همان چیزی است که «خوابهای پریشان» 1یا «حدیث نفس» نام دارد؛ و این حدیث،
تعبیری از نخستین گام در عالم ملکوت (ملکوت نفس) است.
مرتبۀ دوم :راه صعود به جهان ملکوت است که نفس در این مرتبه ،از قید و بندهای
بدن و ارتباطاتش جدا میشود .در این راه ،کسانی در کمین نفس هستند؛ اینها شیاطین
جن هستند که در زمان عروج نفس ،برای بستن راه نفس و بازداشتنش از رسیدن به عالم
خودش ،یا در زمان بازگشت نفس به بدن ،اباطیل و یاوههایی را القا میکنند؛ زیرا نفس در
این حالت ،همان طور که امیر المؤمنین بیان فرموده ،در هوا معلق است؛ میفرماید:
َّ
َّ
َّ ْ ُ
ْ
«خداوند میفرماید :الل ُه یتوفی األ نفس ِحین م ْو ِتها وال ِتی ل ْم ت ُمت ِفی من ِامها ف ْیم ِسک
ْ
َّ
ُ ْ ُْ
ال ِتی قضی علیها الم ْوت و ْیر ِسل األخری ِإلی أج ٍل ُمس ًّمی( خدا نفسهای مردمان را هنگام
مرگشان به تمامی بازمیستاند ،و [نیز] نفسی را که در خوابش نمرده است؛ پس آن [نفسی]
را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه میدارد ،و دیگران را تا سرآمدی ّ
معین بازپس میفرستد).
خداوند تمامی نفسها را بازمیستاند؛ پس آنچه نفس میبیند در حالی که نزد خدا در آسمان
است رؤیای صادقه است ،و آنچه در زمان فرستادهشدن به بدنش میبیند ،شیطانها در
هوا القا کردهاند و به نفس دروغ گفتهاند ،و اباطیل و یاوههایی را به نفس خبر دادهاند و به
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این ترتیب به او دروغ گفتهاند».

1

مرتبۀ سوم :نفس به جهان خود میرسد و در ملکوت آسمان ،از حقایق اشیا میبیند و
خودیخودـ حقیقت و راستی است؛ زیرا خبر آسمان بوده ،و همان
این چیزی که میبیند ـبه
ِ
طور است که رسول خدا و اهلبیت گرامی ایشان فرموده و بیان کردهاند که جزئی از
اجزای نبوت است؛ زیرا تصویری از تصاویر وحی است.
جایگاه شکلگرفتن رؤیا در این مراتب سهگانه ،یکسان است ،یعنی «نفس» است؛ ولی
اختالف در جایی است که نفس از آن دریافت میکند .یک بار از ذات خودش رؤیا را
میگیرد ،یک بار از شیطانی که مترصد راه اوست ،و مرتبۀ سوم از طرف خداوند سبحان
هنگام رسیدن نفس به جهان خودش که همان عالم ملکوت است میگیرد ،و به همین
دلیل آنچه از ملکوت میگیرد راست و درست است ،و آنچه از خودش یا از شیطان میگیرد
دروغین است .جایگاه شکلگرفتن هر دو نوع خبر راست و دروغ ،یکسان است؛ یعنی نفس
در زمان خوابیدنش است.
از ابوبصیر روایت شده است ،گفت :به ابوعبدالله عرض کردم :فدای شما شوم،
محل خروج (شکلگیری) رؤیای راست و دروغ یکی است .فرمود« :درست گفتی؛ اما رؤیای
دروغین ناهماهنگ است و فرد آن را در ابتدای شب در طول سیطرۀ سرکشان فاسق
میبیند و چیزی است که انسان را به تصوری باطل میاندازد که دروغ و مخالف حق است
و هیچ خیری در آن نیست؛ و اما رؤیای صادقه و راست را بعد از دو ِس ّوم خواب ،هنگام حلول
فرشتگان میبیند ـکه قبل از سحر استـ و این رؤیا ،صادق و راست است و انشاءالله
ناسازگاری در آن نیست مگر آنکه فرد ،جنب یا ناپاک بوده باشد یا خدا را به درستی یاد نکرده
باشد؛ که در این صورت ناسازگار و ناهماهنگ میشود و در صاحبش سستی ایجاد
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میکند».

1

اینکه محل شکلگیری هر دو یکی است یعنی توصیفکنندۀ هر دویشان یکی است
ـکه همان نفس استـ ولی اختالف در توصیف ایجاد میشود :یک بار توصیف برای بیننده،
از چیزی است که به خیال نفس افتاده ،و این تصوی ِر مرئی ـهمان طور که امام دربارهاش
فرمودهـ دروغین و ناهماهنگ است و خیری در آن نیست و با توجه به اینکه در ابتدای شب
رخ میدهد در تسلط سرکشان فاسق ایجاد میشود؛ و اما دربارۀ رؤیای صادقه و راست ،این
تصویر در یکسوم آخر یعنی هنگام سحر ـکه زمان آمدوشد فرشتگان استـ رخ میدهد؛
پس نفس در وضعیت عروج و بازگشت خود ،در حمایت فرشتگان است و این حمایت با
شروطی که امام صادق بیان فرموده است فراهم میشود؛ اینکه :بینندۀ رؤیا پاک باشد،
جنب نباشد و با یاد خداوند (جل و عال) به خواب رفته باشد .مختلشدن این شروط باعث
ُ
ایجاد اختالل در رؤیا و ناسازگارشدنش ،و ایجاد کرختی و سستی در صاحب رؤیا یعنی کند
و گنگشدن تفسیر آن میشود .هدف نهایی از رؤیا آن است که تفسیری داشته باشد که
برای بیننده ،سود و منفعتی را محقق نماید؛ هرقدر نمادهای رؤیا واضحتر و محکمتر باشد
تفسیر آن سریعتر ،و هرگاه نمادهایش مبهم و ناهماهنگ باشد تفسیرش کندتر و گنگتر
میشود و سودمندیاش کمتر خواهد شد.
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فصل دوم
رؤیا در قرآن کریم و کتاب مقدس
مبحث اول:
رؤیای ابراهیم در ملکوت آسمانها

حقتعالی میفرماید :وکذلک ُنری إ ْبراهیم ملکوت َّ
ات واأل ْر ِض و ِلیکون ِمن
السماو
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ ً
َّ ُ
کبا قال هذا ر ِّبی فل َّما أفل قال ال أح ُّب اآلفلین* فلماَّ
ال ُم ِوق ِنین * فل َّما ج َّن عل ِیه اللیل رأی کو
ِ
ِِ
َّ ِّ
ْ
َّ
ْ
ً
رأی القمر ب ِازغا قال هذا ر ِّبی فل َّما أفل قال ل ِئن ل ْم ْیه ِد ِنی ر ِّبی ألکون َّن ِمن الق ْو ِم الضالین*
ً
ٌ ُْ
ِّ
َّ
ْ
یء ِّم َّما تش ِرکون
فل َّما رأی الش ْمس ب ِازغة قال هذا ر ِّبی هذا أ کب ُر فل َّما أفلت قال یا ق ْو ِم ِإنی ب ِر
َّ
ً
ْ ْ ْ
ِّ َّ ْ ُ ْ
َّ
ات واأل ْرض ح ِنیفا وما أنا ِمن ال ُمش ِرکین( 1و اینگونه
* ِإنی وجهت وج ِهی ِلل ِذی فطر السماو ِ
ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقینکنندگان باشد * پس چون
شب بر او پرده افکند ستارهای دید گفت« :این پروردگار من است» و آنگاه چون غروب کرد
گفت« :غروبکنندگان را دوست ندارم» * و چون ماه را در حال طلوع دید گفت« :این
ً
پروردگار من است»؛ آنگاه چون ناپدید شد گفت« :اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا
از گروه گمراهان بودم» * پس چون خورشید را برآمده دید گفت« :این پروردگار من است.
این بزرگتر است» و هنگامی که افول کرد گفت :ای قوم من ،من از آنچه [برای خدا]
شریک میسازید بیزارم).
اول کتاب متشابهات توضیح
این آیات کریم را یمانی آلمحمد در دو محل از جلد ِ
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داده است .در نخستین محل ،دلیل منحصرشدن رؤیای ابراهیم به ستاره ،ماه و خورشید
را شرح داده ،و فرموده است:
«خورشید ،رسول خدا است ،و ماه ،امام علی و ستاره ،امام مهدی

ّ
است.خورشید و ماه و ستاره در ملکوت ،تجلی خدا در خلق هستند و به همین
دلیل ابراهیم با آنها دچار شبهه شد؛ اما هرکدام به فراخور حال خودش ،و
ّ
[این نمادها] به محمد و علی و قائم اختصاص یافتند؛ چراکه آنها غایت تجلی
مرسل (ارسالکننده) هستند،
خدا در خلق در این زندگی دنیوی هستند؛ زیرا آنها ِ
و فقط مرسل (ارسالشده) نیستند؛ و از آنجا که حضرت محمد صاحب «فتح
مبین» است و او کسی است که چیزی شبیه سوراخ سوزنی برایش گشاده شد و
گوشهای از حجاب الهوت برایش کنار رفت ،و از نشانههای بزرگ پروردگارش را
دید ،او همان شهر علم است؛ شهری که صورت کماالت الهی یا ذات الهی است.
اما علی ،از آنجا که باب شهر علم است قسمتی از آن به شمار میرود و هر آنچه از
ّ
آن افاضه میشود از طریق او انجام میشود .محمد تجلی خداوند
تسخیر ذات الهی
سبحانومتعال و اسم خداوند سبحان در خلق است و علی در
ِ
است .هنگامی که محمد باقی نمیماند ،و در لحظاتی که جز خدای واحد قهار چیز
ّ
دیگری باقی نمیماند ،علی که صلوات پروردگارم بر او باد ،تجلی خدای سبحان در
خلق میشود و فاطمه که صلوات پروردگارم بر او باد نیز همراه اوست .فاطمه که
سالم و صلوات پروردگارم بر او باد ،اینچنین اختصاص یافته است که باطن (درون)
ماه و ظاهر (بیرون) خورشید باشد .و از همین رو علی میفرماید« :اگر پرده از
پیش روی من برداشته شود چیزی بر یقینم افزوده نشود ».چراکه ایشان حتی اگر
پرده از برابرش برداشته نشده باشد در مقام کسی است که پرده از برابرش برداشته
شده است.
ّ
امام قائم تجلی اسم خدای سبحان است ،آنگاه که زنده است و پیش از
ِ
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شهادتش؛ و این بهجهت طول حیات آن حضرت و طول عبادت او با کمال صفاتش
و اخالص است .آن حضرت نمازش را به قنوتش متصل میکند و قنوتش را به
نمازش؛ گویی از عبادت خدای سبحان خسته و ملول نمیشود؛ و از آنجا که در روز
دین ،یعنی روز قیامت صغرا و آنطور که در قرآن ذکر شده است ،روز معلوم ،او بر
عرش نشسته است ،و از آنجا که او در آن روز حاکم به نام خدا بین ملتهاست،
ً
حتما باید آینهای باشد که ذات الهی را در خلق منعکس کند تا حاکم ،همان خداوند
در خلق باشد و به این ترتیب سخن امام همان سخن خداوند ،و حکم او حکم
خدا ،و سلطنت امام سلطنت خدای سبحانومتعال باشد و در آن روز آن
حضرت ،مصداق کالم خداوند متعال در سورۀ فاتحه است که میفرماید :م ِل ِك
ِّ
ی ْو ِم الد ِین( آن فرمانروای روز جزا) و در آن روز امام چشم خدا و زبان گویای
1
خدا و دست خداوند میشود».
و در محل دوم ،به روشنگری از سخن ابراهیم میپردازد و شبهۀ مردم را دربارۀ اینکه
ابراهیم یک پیامبر بود ولی چرا این نورهای الهی سهگانه بر او مشتبه شد پاسخ میگوید.
یمانی آل محمد میفرماید:
«کسی که گمان کند این سخن در عالم شهادت یعنی در این دنیا توسط
ّ
ابراهیم گفته شده ،دچار پندار و توهم است؛ هرچند ممکن است ابراهیم
ارواح
آن را در زندگی این دنیا بهجهت نکوهش قومش که این ستارگان یا ِ
حرکتدهندهشان را میپرستیدند تکرار کرده باشد.
قدسی محمد و آلمحمد ،صاحبان عقلهای کامل از
واقعیت آن است که انوار
ِ
ّ
انبیای بزرگوار و مالئکۀ گرامی را حیرتزده کرده است ،تا حدی که گمان بردند
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ایشان همان خداوند دانای سبحان هستند.
هنگامی که ملکوت آسمانها برای ابراهیم گشوده شد ،و نور قائم را
دید گفت این پروردگار من است ،و هنگامی که نور علی را دید گفت این پروردگار
من است ،و هنگامی که نور محمد را دید گفت این پروردگار من است.
ابراهیم نتوانست تشخیص بدهد که اینها نیز بندگانی هستند ،مگر پس از آنکه
حقایق آنها برایش آشکار شد و در لحظههایی افول و غیبت آنها از ذات الهی و
بازگشتشان به ّ
منیت روشن شد .فقط در آن هنگام بود که به آنکه آسمانها را
پدیدار ساخته است روی آورد و آنگاه دانست ـهمان طور که در حدیث از ایشان
روایت شده استـ ایشان« ساختههای خداوند هستند و مخلوقات پس از خلقت
ایشان قرار دارند».
ابراهیم این عذر را دارد .در دعای ایام رجب از امام مهدی در توصیف
محمد و آلمحمد چنین وارد شده است« :میان تو و آنها تفاوتی وجود ندارد؛
جز اینکه آنان بنده و مخلوق تو هستند ».پس ّ
پروردگار عزت،
منزه است پروردگارت،
ِ
از هرآنچه به وصفش میگویند ،و سالم بر محمد و خاندان طاهر او ،و ستایش از
1
ِآن خداوند پروردگار جهانیان است».
خودیخود ـو نه به اعتبار
از این توضیح برای پژوهشگر روشن میشود که رؤیا به ِ
بینندهاشـ منبعی معرفتی شکل میدهد و به این ترتیب در برابر بینندۀ رؤیا دو حالت وجود
دارد :یا آنچه را میبیند تصدیق میکند ،یا آنچه را میبیند تکذیب مینماید .این وضعیت
وجودی رؤیا ،امتحانی برای
واقعیت
روشن میکند که بیننده در معرض امتحان قرار دارد ،و
ِ
ِ
بیننده است و ارتباط وی با غیب را آشکار میکند .اگر این ارتباط قطع شده باشد بیننده از
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آنچه دیده است رویگردان میشود و ادعا میکند آنچه دیده است «خوابهای پریشان»
بوده است؛ ولی اگر ارتباط او با غیب ،ارتباطی حقیقی بوده باشد خواهد دانست آنچه در
ملکوت آسمانها دیده ،وحی از طرف خداوند سبحان بوده است؛ زیرا پروردگار سبحا ِن
ابراهیم با این رؤیا ،حقایق سیرت او را و اینکه از یقینکنندگان است به او شناساند؛ یعنی
ابراهیم با این تعلیم از ملکوت ،درجهای معرفتی به دست آورد که او را شایسته میکرد
امام باشد .این مرتبه ،باالتر از مرتبۀ نبوت است .این نورهای الهی که ابراهیم در ملکوت
آسمانها و زمین دید کلماتی است که ابراهیم با آنها آزموده شد و آنها را به انجام
رساند ،و شاید «تمامکردن» و بهانجامرساندن در اینجا معرفتی را نشان دهد که او را جزو
ُّ ُ
ْ
ْ
ات
کلم ٍ
افراد یقینکننده گردانده است .حقتعالی میفرماید :و ِإ ِذ ابتلی ِإبر ِاهیم ربه ِب ِ
ُ
ُ
َّ
ً
ُ
ِّ
َّ
َّ ُ َّ
اس ِإماما قال و ِمن ذ ِّر ِیتی قال ال ینال ع ْه ِدی الظا ِل ِمین( 2و
فأتمهن قال ِإنی ج ِاعلک ِللن ِ
چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود ،و وی آن همه را به انجام رسانید ،فرمود:
«من تو را امامی برای مردم قرار دادم» پرسید« :و از دودمانم هم؟» فرمود« :عهد من به
ستمکاران نمیرسد»).
شأن و جایگاه ابراهیم با رؤیا و شناخت وی از ملکوت ،بزرگ و عظیم بوده است ،و
آن هنگامی که خود را در برابر امتحان و آزمون یافت ،بزرگی مقام او که با ارتباط با غیب و
اخالص در توجه به غیب به دست آمده بود آشکار شد .عمل به اخبار ملکوتی ،کاری نیست
که از عهدۀ یک انسان برآید مگر پس از آنکه انسان در مراتب معرفت حقیقی ،ارتقا پیدا کند
و به پروردگار سبحانش بهقدری نزدیک شود که با دلیل ثابت کند او بندهای حقیقی برای
سرور و سیدش بوده است؛ سروری که دستور میدهد و و او نیز اطاعت میکند و تسلیم
میشود؛ و حتی اینکه ابراهیم در رؤیا دید پسرش اسماعیل را ذبح میکند
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نشاندهندۀ دانش و معرفت و صبر بزرگی بود که منجر شد به اینکه اسماعیل

«ذبیحالله» نامیده شود؛ ذبیحالهی که فدیهدادن با یک گوسفند الهی را بهعنوان پاداشی
برای پدر صبور و فرزند صبورتر شکل داد؛ زیرا کسی که رؤیا را دید پدرش بود ،ولی
اسماعیل فقط بهطور کامل تسلیم حرف حجت خداوند سبحان شد؛ و این تصویر،
حقیقت پیروی مأموم از امام را آشکار میکند ،و اینکه حقیقت این خبردهی از آسمان ،همان
حقیقتی است که هرقدر هم دشوار بوده باشد راهی برای انحراف از آن وجود ندارد .حقتعالی
ِّ ْ
َّ
الصالحین* فب َّش ْرن ُاه ب ُغالم حلیم * فل َّما بلغ مع ُه َّ
الس ْعی قال یا
میفرماید :رب هب ِلی ِمن ِ ِ
ِ ٍ ِ
ٍ
ُ
ْ
ِّ ْ
ِّ
ُ
ْ ْ ُْ
ُبنی ِإنی أری ِفی المن ِام أنی أذب ُحک فانظ ْر ماذا تری قال یا أب ِت افعل ما تؤم ُر ست ِجد ِنی ِإن
ْ َّ ْ
َّ ُ ْ
ْ
ْ
الصابرین * فل َّما أ ْ
شاء َّالل ُه من َّ
ین* ونادین ُاه أن یا ِإ ْبر ِاه ُیم * قد صدقت ُّالرؤیا
ب
ج
ل
ل
ه
ل
ت
و
ا
م
ل
س
ِ
ِ
ْ
ُِ ِ ْ
ْ ِِْ
َّ
َّ
ْ
ُ 1
ُ
ُ
ِإنا کذ ِلک نج ِزی المح ِس ِنین * ِإن هذا لهو البالء الم ِبین «( ای پروردگار من! مرا
[فرزندی] از شایستگان ببخشای» * پس او را به پسری ُبردبار مژده دادیم * .و وقتی با او به
جایگاه «سعی» رسید ،گفت« :ای پسرک من! من در خواب میبینم که تو را س ْر می ُبرم،
پس ببین چه به نظرت میآید؟» گفت« :ای پدر من! آنچه را مأموری انجام بده! انشاءالله
مرا از شکیبایان خواهی یافت» * پس وقتی هر دو تن دردادند و [پسر] را به پیشانی بر خاک
افکند * .و او را ندا دادیم که ای ابراهیم! * بهراستی تو رؤیا را تصدیق کردی! ما نیکوکاران
را چنین پاداش میدهیم! * بهراستی این همان آزمایش آشکار بود!).
در توضیح این آیات ،از ابوبصیر روایت شده است که او از ابوجعفر و اباعبدالله روایت
کرده است که جبرئیل را یاد کردند« :در روز ترویه ،جبرئیل به ابراهیم گفت قدری آب بنوش؛
و به همین دلیل ،این روز ،ترویه نامیده شد .سپس به منا آمد و در آنجا بیتوته کرد .سپس
صبحگاه به عرفات آمد ،و پایینتر از عرفه ،از پارچۀ سفید و سیاه یمنی لباسی برای خود
برگرفت .سپس با سنگهای سفید ،مسجدی بنا کرد ـکه بهعنوان اثر مسجد ابراهیم
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شناخته میشود ،و وارد این مسجد شد در حالی که پارچۀ پشمین یمنی پوشیده بود .در آنجا
امام در روز عرفه نماز خواندـ نماز ظهر و عصر را در آنجا خواند .سپس صبحگاه بهطرف
عرفه حرکت کرد .فرمود :این عرفات است؛ پس با آن ،مناسک خود را بشناس و به گناه
خود اعتراف کن؛ پس عرفات نامیده شد .امام ادامه داد :سپس ابراهیم بهسوی مزدلفه به
راه افتاد .آنجا مزدلفه نامیده شده است ،زیرا با آن ،تقرب و نزدیکی میجویند .سپس بر
مشعرالحرام ایستاد .خدا به او فرمان داد پسرش را ذبح کند در حالی که او در پسرش،
شمائل و خلقوخوی خود را دیده و با آنچه در او بود انس گرفته بود .چون صبح شد از مشعر
به منا رفت و به مادرش گفت :تو خانه را زیارت کن و پسربچه را نگه داشت .گفت :ای
پسرکم! االغ و چاقو را بیاور تا قربانی پیشکش کنم ».ابان گفت :به ابوبصیر گفتم :با االغ
و چاقو چه میخواست بکند؟ گفت :میخواست پسرش را ذبح کند ،سپس او را بردارد،
کفنش کند ،و دفن نماید .امام فرمود« :آن پسر ،االغ و چاقو را آورد و گفت :ای پدرم،
قربانی کجاست؟ فرمود :پروردگارت میداند او کجاست! ای پسرم به خدا سوگند او تو
هستی! خدا به من فرمان داده است تو را ذبح کنم؛ پس نظر تو چیست؟ گفت :ای پدرم،
هرچه دستور داری انجام بده .انشاءالله مرا از شکیبایان خواهی یافت .امام فرمود :همین
که ابراهیم خواست او را ذبح کند پسر گفت :ای پدرم ،صورت مرا بپوشان و مرا محکم ببند.
فرمود :ای پسرم ،بستن و ذبحکردن؟! به خدا سوگند هردوی این کارها را امروز با تو انجام
نمیدهم ».ابوجعفر فرمود« :پس افسار االغ را روی او انداخت ،و او را خواباند و چاقو را
گرفت و آن را بر گردنش نهاد .در این زمان پیرمردی آمد و گفت :از این پسر چه میخواهی؟
فرمود :میخواهم او را ذبح کنم .پیرمرد گفت :سبحانالله! پسری را که یک لحظه معصیت
خدا نکرده است؟ آیا او را ذبح میکنی؟ گفت :بله ،بهراستی خدا به من فرمان داد او را ذبح
کنم .او گفت :بلکه پروردگارت تو را از کشتن او نهی کرده است ،و شیطان در خواب به تو
این فرمان را داده است .ابراهیم فرمود :وای بر تو! آن کالمی که من شنیدم ،همان بود که
به من رسید و تو چه میدانی؟ نه! به خدا با تو سخن نمیگویم .سپس تالش کرد او را ذبح
کند .پیرمرد گفت :ای ابراهیم! بهراستی تو امامی هستی که به تو اقتدا میشود .اگر تو
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پسرت را ذبح کنی مردم فرزندانشان را ذبح میکنند؛ پس صبر کن .ولی ابراهیم نخواست با
او سخن بگوید ».ابوبصیر گفت :از ابوجعفر شنیدم که میفرمود« :او را در کنار جمرۀ
میانی خواباند .سپس چاقو را برداشت و بر گلوی او نهاد .سپس سرش را بهسوی آسمان باال
برد و سپس بهسوی پسر پایین آورد .جبرئیل او را بازگرداند ،بهطوری که گلویش باال
باشد ،و ناگاه ابراهیم دید او وارونه شده است .ابراهیم [دوباره] او را روی صورت بر زمین
خواباند ،و جبرئیل او را به پشتش برگرداند .این کار را چند بار تکرار کرد .سپس از طرف راست
مسجد «خیف» ندا آمد :ای ابراهیم! بهراستی تو رؤیا را تصدیق کردی؛ و پسر از زیر پایش
بیرون کشیده شد .جبرئیل ،گوسفندی را از روی قلۀ ثبیر ـکه از بلندترین و بزرگترین
کوههای مکه بودـ آورد و آن را زیر پای ابراهیم نهاد .آن پیرمرد خبیث بیرون آمد تا به پیرزن
رسید در حالی که آن زن به آن خانه مینگریست و آن خانه در وسط آن وادی بود .گفت:
ای شیخ! در منا چه دیدی؟ و شیطان ،ابراهیم را توصیف کرد .زن گفت :او شوهر من
است .پیرمرد (شیطان) گفت :میدانی آن پسربچۀ همراه او کیست؟ و او را بهطور کامل
توصیف کرد .زن گفت :او پسر من است .پیرمرد گفت :دیدم او را خوابانده در حالی که چاقو
را به دست گرفته است تا او را ذبح کند .آن زن گفت :هرگز ،من ابراهیم را جز مهربانتری ِن
مردم ندیدهام ،و چگونه تصور کنم او پسر خود را ذبح میکند؟ گفت :سوگند به پروردگار
آسمان و زمین و پروردگار این سرزمین! دیدم او را خوابانده در حالی که چاقو را به دست
گرفته است تا او را ذبح کند .زن گفت :چرا؟ پیرمرد گفت :تصور کرده پروردگارش به او
فرمان ذبح داده است .زن گفت :پس حق این است که او از پروردگارش پیروی کند[ .امام]
فرمود :همین که مناسک خود را انجام داد ترسید برای پسرش اتفاقی افتاده باشد! گویا
میبینم او شتابان در بیابان میدود و دست خود را بر سرش گذاشته است در حالی که
میگوید :پروردگار من! مرا بهخاطر آنچه با مادر اسماعیل کردم مواخذه نکن[ .امام] فرمود:
همین که به نزد ساره آمد به او خبر داد .او ایستاد تا به پسر خود بنگرد و اثر چاقو را بر گردنش
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دید .پس ناله سر داد و شکایت کرد؛ و این ابتدای بیماری او بود که او را از پای درآورد».

1

در این روایت شر یف ،پنج شخصیت وجود دارند که در ِکشتی این رؤیایی که امتحان
الهی بزرگی است سوارند .این شخصیتها عبارتاند از :ابراهیم ،اسماعیل ،مادرش هاجر،
جبرئیل ،و ابلیس (لعنهالله) که بهصورت پیرمردی نمایان میشود؛ و هرکدام از این
شخصیتها کاری دارد که در عرصه رؤیا انجام میدهد و اثر آن در این جهان نمود دارد؛ و
ْ
در نهایت ،خداوند سبحان ،ابراهیم را با این عبارت ستوده است :ونادین ُاه أن یا
ْ ُ ْ َّ ْ ُّ ْ َّ
ْ ْ
ْ
الرؤیا ِإنا کذ ِلک نجزی ال ُمح ِس ِنین( 2و او را ندا دادیم که ای ابراهیم!
ِإبر ِاهیم* قد صدقت
ِ
* بهراستی تو رؤیا را تصدیق کردی! ما نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم!).
این گواهی و شهادتی الهی برای ابراهیم است که رؤیا را تصدیق ،و همان طور که
در ملکوت دیده بود به آن عمل کرد .چه بسا کسی بگوید ابراهیم پیامبر بود و به همین
دلیل رؤیای او ،وحی الهی به حساب میآید و ازاینرو تصدیق رؤیا از طرف او ،از جمله
وظایفش شمرده میشود؛ ولی ما که پیامبر نیستیم؟!
به این اشکال با آیهای پاسخ داده میشود که حق سبحان در آن ،عمل ابراهیم را
ستوده است .خداوند سبحان به ابراهیم پاداش داد و او را بهدلیل تصدیق رؤیا ،از زمرۀ
نیکوکاران نامید .اگر وضعیت به همین گونهای میبود که پرسشکننده مطرح میکند دیگر
دلیلی برای پاداشدادن به ابراهیم وجود نداشت؛ زیرا او به تکلیف خود عمل کرده است.
آیه ،این اشکال را نقض ،و روشن میکند که چگونه فرد مکلف ،میتواند نیکوکار باشد؛ تا
آنجا که برای فرد مکلف این امکان وجود داشته باشد که با تسلیمشدن در برابر فرمان
خداوند سبحان از طریق غیب ،به مرتبۀ ابراهیم و اسماعیل برسد .به همین دلیل خداوند
سبحان میفرماید :فل َّما أ ْسلما( ...همین که تسلیم شدند)...؛ یعنی ابراهیم و
 - 1البرهان فی تفسیر القرآن ،سید بحرانی :ج  4ص  615و .616
 - 2صافات 104 :و .105

...................... ................................ 82انتشارات انصار امام مهدی ـ در پیشگاه صیحه

اسماعیل خود را تسلیم فرمان خداوند سبحان کردند :نفر اول با تصدیق امر خدا با رؤیا،
و دومی با اطاعت امر .این دو پیامبر بزرگوار روشن کردند ارتباط امام با مأموم باید چگونه
ُ
ْ
ِّ ْ
ِّ
باشد :قال یا ُبنی ِإنی أری ِفی المن ِام أنی أذب ُحک فانظ ْر ماذا تری ( ...گفت :ای پسرک
من! من در خواب میبینم که تو را س ْر می ُبرم ،پس ببین چه به نظرت میآید؟ )...و به پیروی
ُ
ْ ْ ُْ
مأموم از امامش دقت کنید که پاسخ میدهد :قال یا أب ِت افعل ما تؤم ُر ست ِجد ِنی ِإن شاء
َّالل ُه من َّ
الص ِاب ِرین( گفت« :ای پدر من! آنچه را مأموری انجام بده .انشاءالله مرا از
ِ
شکیبایان خواهی یافت) .به این ترتیب هر دوی آنها تسلیم «کلمه» هستند (یعنی فرمانی
که ابراهیم در رؤیا شنید) و به همین دلیل وقتی ابلیس (لعنهالله) بهصورت پیرمردی
ظاهر شد مالحظه کنید چگونه تالش کرد او را از عزمش دور کند؛ پس خیرخواهانه با او
سخن میگوید در حالی که قصد دارد او را از تصمیمش بازدارد و متوقفش کند؛ و وقتی دید
او تصمیم دارد آنچه را خداوند سبحان فرمان داده است انجام دهد تالش کرد دربارۀ آنچه
[ابراهیم ]شنیده بود در دلش شکوتردید ایجاد کند تا در مسیر او چنین القا کند آنچه
شنیده بوده ،کالم شیطان بوده و سخن پروردگار سبحان نبوده است .در اینجا نیز
ابراهیم او را رها کرد و پروردگار سبحانش را یاری داد .او در ابتدا گفت« :از این پسر چه
میخواهی؟ فرمود :میخواهم او را ذبح کنم .پیرمرد گفت :سبحانالله! پسری را که یک
لحظه معصیت خدا نکرده است؟ آیا او را ذبح میکنی؟ گفت :بله ،بهراستی خدا به من
فرمان داد او را ذبح کنم ».سپس به او گفت« :بلکه پروردگارت تو را از کشتن او نهی کرده
است ،و شیطان در خواب به تو این فرمان را داده است .ابراهیم فرمود :وای بر تو! آن
کالمی که من شنیدم ،همان بود که به من رسید و تو چه میدانی؟ نه! به خدا با تو سخن
نمیگویم ».و وقتی او را مصمم دید تالش کرد با یادآوری جایگاه و مقام او در میان مردم،
عزم او را سست کند و به او گفت اگر چنین کند ،این کارش سنتی خواهد شد که مردم از
آن پیروی میکنند؛ و این سومین مرحله ،سختترین و دشوارترین مرحلۀ مبارزه با «منیت»
یعنی سالح ابلیس (لعنهالله) است و در عین حال محل آسیبدیدن هم هست؛ ولی
ابراهیم در تثبیت رویکرد تسلیمشدن در برابر خداوند سبحان پیروز شد و به کالم ابلیس
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این موضعگیری بزرگ از آقای ما ابراهیم به شما ـای خوانندۀ گرامیـ عرضه
میشود؛ آنجا که آن پیرمرد ـیعنی ابلیس(لعنهالله) به او گفت« :ای ابراهیم! بهراستی تو
امامی هستی که به تو اقتدا میشود .اگر تو پسرت را ذبح کنی مردم فرزندانشان را ذبح
میکنند؛ پس صبر کن .ولی ابراهیم نخواست با او سخن بگوید ».پس بهحق که او و
ّ
پسرش ،مصداقی برای سخن خدای تعالی شدند :بلی م ْن أ ْسلم و ْجه ُه ِلل ِه و ُهو ُم ْح ِس ٌن
ُ
ٌ
فل ُه أ ْج ُر ُه ِعند ر ِّب ِه وال خ ْوف عل ِیه ْم وال ُه ْم ْیحزنون( 1آری ،هرکس خود را با تمام وجود به
خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وی پیش پروردگار اوست ،و بیمی بر آنان نیست ،و
غمگین نخواهند شد) .تسلیمشدن او سنتی شد که از آن پیروی میشود و الگویی عملی
شد که پروردگار عزت و جالل او را با این سخن خود مدح و ستایش نمود :وم ْن أ ْحس ُن
َّ َّ
ً
ً َّ
ُّ
ْ ُ
ُ ْ
ً 2
ِدینا ِّم َّم ْن أ ْسلم وجهه لله وهو ُمح ِس ٌن واتبع ِملة ِإ ْبر ِاهیم ح ِنیفا واتخذ الله ِإ ْبر ِاهیم خ ِلیال
(و دین چهکسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین
ابراهیم حقگرا پیروی نموده است؟ و خدا ابراهیم را بهدوستی گرفت) .هرکس آرزوی
رسیدن به چنین مرتبهای عظیم از معرفت خداوند سبحان را دارد باید این راه را بپیماید؛ زیرا
َّ
ْ
ْ ْ
حقتعالی میفرماید :ومن ْیس ِل ْم و ْجه ُه ِإلی الل ِه و ُهو ُم ْح ِس ٌن فق ِد ْاست ْمسک ِبال ُع ْرو ِة ال ُوثقی
ُ ُْ
َّ
ً
و ِإلی الل ِه ع ِاقبة األ ُم ِور( 3و هرکس خود را ـدر حالی که نیکوکار باشدـ تسلیم خدا کند قطعا
به ریسمان استوار چنگ زده ،و فرجام کارها بهسوی خداست).
شخصیت دوم ،اسماعیل است ،و خداوند سبحان با این فرمایش خود او را پاداش داده

 - 1بقره.112 :
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است :إ َّن هذا ل ُهو ْالبالء ْال ُمب ُ
ین * وفدین ُاه ِب ِذ ْب ٍح ع ِظ ٍیم( 1بهراستی این همان آزمایش
ِ
ِ
آشکار بود! * و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم) .ایشان مصداقی برای مأموم
تسلیمشده در برابر امامش است در حالی که به دستاویز محکم خدا چنگ زده است .این
ْ ْ ُْ
گفتۀ او به پدرش :یا أب ِت افعل ما تؤم ُر (  ...ای پدرم هرچه دستور داری انجام بده)
تربیت عظیم الهی ،و موفقیت معلمش ابراهیم را در انجام وظیفهاش آشکار میکند و
به این ترتیب برای مردم معنای این جمله که «معلم ،یک امت است» روشن میشود؛ زیرا
او میتواند موافق با خواست و ارادۀ خداوند ،امتی مؤمن به خداوند سبحان ایجاد کند؛ چراکه
او اسماعیل را پرورش داد و او را به این مرتبۀ بزرگ از ایمان به غیب و تسلیم در برابر فرمان
خداوند سبحان رساند.
شخصیت سوم ،سیده همسر ابراهیم و مادر اسماعیل است .با وجود اینکه آیات
کریمی که این رخداد بزرگ را بهثبت رساندهاند موضعگیری او را برای ما مشخص نکردهاند،
اهلبیت پاک و مطهر موضعگیری بزرگ این خانم بزرگوار را برای ما بیان کردهاند.
روایت شریف فوقالذکر بیان فرموده است که ابلیس (لعنهالله) ـیعنی آن پیرمردـ وقتی از
آن دو مرد ناامید شد بهسوی آن خانم رفت؛ آنجا که امام میفرماید« :آن پیرمرد
خبیث بیرون آمد تا به پیرزن رسید در حالی که آن زن به آن خانه مینگریست و آن خانه در
وسط آن وادی بود .گفت :ای شیخ! در منا چه دیدی؟ و شیطان ،ابراهیم را توصیف کرد.
زن گفت :او شوهر من است .پیرمرد (شیطان) گفت :میدانی آن پسربچۀ همراه او کیست؟
و او را بهطور کامل توصیف کرد .زن گفت :او پسر من است .پیرمرد گفت :دیدم او را
خوابانده در حالی که چاقو را به دست گرفته است تا او را ذبح کند».
پس پاسخ اول او چه بود؟ پاسخ یک شخص مؤمن مطمئن بود که ایمان دارد به
اینکه ابراهیم همان دروازۀ رحمت خداوند سبحان است ،و این گفتۀ او ضربۀ اول بر
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این پیرمرد لعین بود« :چرا؟ پیرمرد گفت :تصور کرده پروردگارش به او فرمان ذبح داده
است .زن گفت :پس حق این است که او از پروردگارش پیروی کند».
بله ،این حق اوست که از پروردگارش پیروی کند و آنچه به او فرمان داده است به انجام
برساند .او به سخن این پیرمرد لعنتشده توجه نکرد و همان طور که خبر به ما میگوید رفت
تا مناسک خود را در بیتالله الحرام انجام دهد«:همین که مناسک خود را انجام داد ترسید
برای پسرش اتفاقی افتاده باشد! گویا میبینم او شتابان در بیابان میدود و دست خود را بر
سرش گذاشته است در حالی که میگوید :پروردگار من! مرا بهخاطر آنچه با مادر اسماعیل
کردم مواخذه نکن[ .امام] فرمود :همین که به نزد ساره آمد به او خبر داد .او ایستاد تا به
پسر خود بنگرد و اثر چاقو را بر گردنش دید .پس ناله سر داد و شکایت کرد؛ و این ابتدای
بیماری او بود که او را از پای درآورد».
دو شخصیت آخر باقیمانده عبارتاند از موضعگیری جبرئیل که دوستدار و مهربان،
و همواره حبیب مؤمنان است؛ و دومی ،شخصیتی لعنتشده ،یعنی ابلیس است که بهشکل
پیرمردی ناصح درآمد و تمام کوشش و تالشش بر باد هوا رفت .تمام کاری که او میخواهد
با مؤمنان انجام دهد واردکردن حزن و اندوه به دلهایشان است؛ زیرا آنها با صبر و
پایداریشان ،و با التزام و پایبندی به راه خداوند سبحان ،او را خوار و رسوا کردهاند .حقتعالی
َّ
ً َّ ْ
َّ
َّ
الشیطان ل ْ
یح ُزن ال ِذین آم ُنوا ولیس ِبض ِّار ِه ْم شیئا ِإال ِب ِإذ ِن
میفرمایدِ  :إنما َّالن ْجوی ِمن
ِ ِ
َّ ْ
َّ
ْ ْ
کل ال ُمؤ ِم ُنون( 1جز این نیست که این [گونه] نجوا از شیطان است ،تا
و
یت
ل
ف
ه
الل
ی
ل
ع
و
ه
الل
ِ
ِ
ِ
کسانی را که ایمان آورده اند اندوهگین کند ،و حال آنکه جز به اذن خدا هیچ زیانی به آنان
نمیرساند ،و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند).
از آنچه تقدیم شد برای خواننده روشن می شود که «رؤیا» وحی الهی ،و راهی است که
با آن ،دستورات الهی از عالم ملکوت به عالم ُملک منتقل میشود؛ بنابراین کسانی که
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فرضهایی را برای شکوتردید واردکردن بر مصداق این دلیل الهی میآورند و میگویند اگر
انسان رؤیایی دید که پسرش را ذبح میکند یا به او دستور داده شد پسرش را ذبح کند چه
باید انجام دهد؟ پاسخ را در این موضعگیری که برای ابراهیم حاصل شد درمییابند ،و
پاسخ از دو جنبه به آنها ارائه میشود:
اول :کسی که این آزمون بزرگ را میبیند باید ناگزیر اهل آن باشد و شایستگیاش را
ِّ ُ ّ ْ ً َّ
ْ
داشته باشد؛ زیرا خداوند سبحان میفرماید :ال یکلف الل ُه نفسا ِإال ُو ْسعها لها ما کسبت
ْ ْ
ْ
ً
ُ ْ
ْ
َّ
ْ
وعلیها ما اکتسبت ر َّبنا ال تؤ ِاخذنا ِإن ن ِسینا أ ْو أخطأنا ر َّبنا وال ت ْح ِمل علینا ِإ ْصرا کما حملت ُه
ُ ْ
ْ
َّ
ُ
علی ال ِذین ِمن ق ْب ِلنا ر َّبنا وال تح ِّملنا ما ال طاقة لنا ِب ِه و ْاعف ع َّنا واغ ِف ْر لنا و ْارح ْمنا أنت م ْوال نا
ْ ْ ْ
ُ
کاف ِرین( 1خداوند هیچکس را جز به قدر تواناییاش تکلیف نمیکند.
فانص ْرنا علی القو ِم ال ِ
آنچه [از خوبی] به دست آورده به سود او ،و آنچه [از بدی] به دست آورده به زیان اوست.
پروردگارا ،اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم ،ما را مؤاخذه مکن .پروردگارا! تکالیف
سنگینی بر عهدۀ ما مگذار ،چنان که بر عهدۀ کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی.
پروردگارا! و آنچه را به آن تاب و توان نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را بیامرز؛
و بر ما رحم کن؛ تو سرپرست مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز فرما) .آن معبود سبحان،
نسبت به بندگانش ،مهربان و دلسوز و رحیم است؛ ازاینرو این فرض ـبا توجه به این نکتهـ
مردود است و کسی که چنین فرضی را در نظر بگیرد در رحمت خدای سبحان شکوتردید
روا داشته است.
دوم :کسی که چنین فرضی را مطرح میکند یا از ِسنخ آقا و سرور ما ابراهیم است،
که در این صورت این فرض شیطانی ،معنایی نخواهد داشت؛ زیرا بینندۀ رؤیا ـهمان طور
که ابراهیم موضعگیری کردـ در برابر شیطان (لعنهالله) میایستد؛ یا کسی که چنین
همانند آقا و سرور ما ابراهیم نیست؛ پس چنین فرضی از طرف
فرضی را مطرح میکند
ِ
 - 1بقره.286 :

رؤیا در قرآن کریم و کتاب مقدس 87 ......................................... ................................

او بیهوده است و هیچ ارزشی ندارد ،و به این ترتیب چنین فرضی از درجۀ اعتبار ساقط
میشود .در نتیجه رؤیا هر طور که بیاید و هر فرمانی را که حمل کند ،وحی الهی است و
راهی برای رد آن یا ایجاد اشکال در آن وجود ندارد ،و هرکس آن را رد کند یا در آن
شکوشبهه ایجاد کند به منبع رؤیا شکوتردید روا داشته است ،و با سخن خداوند به او
پاسخ داده میشود .منبع رؤیا ،خداوند سبحان است؛ زیرا ـطبق آنچه روایت محمد و
آلمحمد طیب و طاهر بیان کردهاندـ رؤیا در راستای کالمی جریان دارد که پروردگار با
آن با بندگانش سخن میگوید؛ بنابراین رؤیا ـاز یک نظرـ نقلکنندۀ فرمان الهی در مسیر
آزمونها ،یا دانش و معرفتی از حقایق ملکوت برای بینندهاش است و در آن ،پاسخی به
پرسشهای اوست که از طریق آنها میخواهد حقیقت را بشناسد؛ و این نکتهای است که
از وضعیت آقای ما ابراهیم در رویارویی با رؤیا ،در دو موضعگیری عظیم روشن شد ،و
به این ترتیب قرآن برای ما بیان کرد ـهنگامی که حجت خدا با متن برهان میآوردـ چگونه
رؤیا راهی برای شناخت مصداق حق است؛ همان طور که در سورۀ یوسف حکایت شده
است.
***

مبحث دوم:
رؤیا در سورۀ یوسف
سورۀ یوسف ،بیانی مهم و واضح برای داللت رؤیا شمرده میشود ،و اینکه رؤیا ،راهی
برای شناخت حق است .این سورۀ شریف برای ما رؤیاهای متنوعی را از شخصیتهای
مختلف بیان میکند ،و به این ترتیب موضعگیریهای مردم در برابر رؤیاها را نشان میدهد؛
عالم و یاوهسراییهای کسی را که بی هیچ دلیلی
و نیز برای ما بیان میکند چگونه رؤیاِ ،علم ِ
ادعای علم دارد آشکار میکند .نخستین موضعگیری که این سورۀ شریف به ما عرضه
میدارد رؤیای یوسف است.
ْ
ً َّ
ِّ
ُ
ُ ُ
بت ِإنی رأیت أحد عشر ْکوکبا والش ْمس
حقتعالی میفرمایدِ  :إذ قال یوسف ِأل ِب ِیه یا أ ِ
ً
ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
والقمر رأیت ُه ْم ِلی س ِاج ِدین * قال یا ُبنی ال تق ُص ْص ُرؤیاک علی ِإخو ِتک فیکیدوا لک کیدا
َّ َّ
الشیطان لإلنسان ع ُد ٌّو ُّمب ٌ
ین[( 1یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت« :ای پدر،
ِإن
ِ
ِ ِ ِ
من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم .دیدم برای من سجده میکنند* ».
[یعقوب] گفت« :ای پسرک من ،خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی
میاندیشند؛ زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است) .این رؤیا نکاتی را برای پژوهشگر
روشن میکند؛ از جمله:
بینندۀ رویا ،یوسف است که این رؤیا را پیش از مبعوثشدنش دید و وقتی آن را برای
پدرش یعقوب تعریف کرد ،یعقوب با توجه به این رؤیا دانست این پیامی آسمان برای
او بوده است که برایش روشن میکند «حجیت» پس از او به پسرش یوسف منتقل
خواهد شد و یوسف بر پدرش والیت خواهد داشت؛ و از آن روز به بعد تالش کرد بهطور
خاص از یوسف مراقبت کند؛ زیرا طبق این رؤیا ،یوسف امانت پروردگار نزد
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ّ
یعقوب بوده ،و یعقوب مکلف به تربیت و تعلیم او ،طبق خواست و ارادۀ خبر آسمان
بوده است.
پیامبر خدا یعقوب اصرار داشت به یوسف هشدار دهد و او را از تعریفکردن رؤیا
برای برادرانش بازدارد؛ زیرا آنها از طریق رؤیا خواهند دانست بعد از پدر ،والیت به برادر
کوچکترشان منتقل خواهد شد ،و این باعث خواهد شد شیطان (لعنهالله) فرصتی برای
تکرارمصیبت هابیل توسط قابیل (لعنهالله) پیدا کند ،آن هنگامی که والیت در هابیل
قرار داده شد ،با اینکه او از نظر سنی کوچکتر از برادرش قابیل بود .این نکته روشن میکند
خودیخود] حجت و دلیلی برای تعیین مصداق است ،که اگر اینگونه نبود
رؤیا [به ِ
برحذرداشتن پیامبر خدا یعقوب بهدور از حکمت بوده است؛ در حالی که هرگز چنین
نیست؛ زیرا او پیامبری بزرگوار از انبیای خداوند سبحان است و حکمت ،از الزمهها و
ویژگیهای خاص نبوت است.
به همین دلیل وقتی برادران یوسف از ماجرای این رؤیا مطلع شدند همان کاری را
کردند که یعقوب دربارهاش هشدار داده بود .آنها به سراغ یوسف رفتند و خواستند
او را به قتل برسانند .اگر از نظر آنها رؤیا حجت و دلیلی برای منتقلشدن والیت از پدرشان
یعقوب به یوسف نبود پس انگیزۀ دسیسهچینی آنها علیه یوسف چه بوده است؟
و چرا پس از اینکه رؤیای یوسف را شنیدند برایش دسیسه چیدند؟ و چرا خواستند کار او
را یکسره کنند و تالش خود را در این جهت به کار بستند؟ تمام این پرسشها هیچ پاسخی
ندارند مگر اینکه برادران یوسف از طریق رؤیای او دانسته باشند والیت از پدرشان
یعقوب به یوسف منتقل خواهد شد؛ پس همان راه و روش قابیل (لعنهالله) را در
برخورد با برادرشان دنبال کردند؛ ولی خداوند سبحان با لطف و عنایت خود ،او را نجات داد.
خودیخودـ دلیل و حجت محسوب
به این ترتیب برای پژوهشگر روشن میشود رؤیا ـبه ِ
میشود ،و در حجتبودنش ـچه بینندهاش نبی بوده باشد و چه نبوده باشدـ هیچ تفاوتی
وجود ندارد .یوسف وقتی آن رؤیا را دید کودک بود و یعقوب پیامبر بود .برای شنوندۀ
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رؤیا نیز وضعیت به همین ترتیب است؛ زیرا پیامبر خدا یعقوب این رؤیا را شنید و از آن
متوجه شد والیت از او به فرزندش یوسف منتقل خواهد شد و برادران یوسف نیز
همان چیزی را متوجه شدند که یعقوب دانسته بود .بنابراین هیچ تفاوتی در حجیت و
خودیخود
دلیلبودن رؤیا ،هم برای بیننده و هم برای شنوندۀ رؤیا ،وجود ندارد ،و رؤیا به ِ
برهان و حجت است؛ و کسی که غیر از این بگوید باید برای اینکه چرا حجیت رؤیا با
بینندهای خاص یا دریافتکنندهای بهخصوص ارتباط پیدا میکند دلیل بیاورد؛ در حالی که
ـبه قول معروفـ چنین کاری ناشدنی است.
ً
ِّ
ُ
حقتعالی میفرماید :ودخل مع ُه ِّ
الس ْجن فتیان قال أحد ُهما ِإنی أر ِانی أ ْع ِص ُر خ ْمرا
ْ
ْ
ُ
ُ ً ْ ُ َّ
َّ
ِّ
وقال اآلخ ُر ِإنی أر ِانی أ ْح ِمل ف ْوق رأ ِسی خ ْبزا تأ کل الط ُیر ِم ْن ُه ن ِّب ْئنا ِبتأ ِو ِیل ِه ِإنا نراک ِمن
ْ
ال ُم ْح ِس ِنین( 1و دو جوان با او به زندان درآمدند .یکی از آن دو گفت« :من خویشتن را [به
خواب] دیدم که [انگور برای] شراب میفشارم ».و دیگری گفت« :من خود را [در خواب]
دیدم که بر روی سرم نان میبرم و پرندگان از آن میخورند .به ما از تعبیر آن خبر بده ،که ما
تو را از نیکوکاران میبینیم .)».در اینجا دو رؤیا وجود دارد که دلیلی برای علم حجت خداوند
سبحان خواهند شد .گواهی این دو جوان به اینکه یوسف از نیکوکاران است نشان میدهد
آنها در او سیمای نیکوکاران را دیده بودند؛ ولی حجتبودن او و اینکه او از طرف آسمان
مبعوث شده است برایشان ثابت نشده بود .پس اتفاقافتادن رؤیا و درخواست تأویل آن،
راستی دعوت او بهعنوان پیامبری
دیدگاه الهی برای اثبات حجتبودن یوسف و
ِ
برانگیخته و مبعوثشده از سوی آسمان است؛ ازاینرو یوسف از این جایگاه الهی برای
بیان حقانیت و حقیقت دعوتش بهره میبرد و آنها را به عبادت خدای یگانۀ یکتایی
فرامیخواند که او را مبعوث فرموده و تأویل احادیث را به او آموخته است.
ْ
ْ
ْ
َّ ْ ُ
ُ
حقتعالی میفرماید :قال ال یأ ِتیکما طع ٌام ت ْرزق ِان ِه ِإال ن َّبأتکما ِبتأ ِو ِیل ِه ق ْبل أن یأ ِتیکما
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َّ َّ
ِّ ِّ
َّ ُ
ُ
کت م َّلة ق ْوم َّال ْیؤم ُنون ب ّالله و ُهم باآلخرة ُه ْ
کاف ُرون * واتب ْعت
م
ر
ت
ی
ن
إ
ی
ب
ر
ی
ن
م
ل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ذ ِلکما ِمما ع ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ْ ّ
ّ
َّ
ُْ
ُّ ْ
ْ
یء ذ ِلک ِمن فض ِل الل ِه
ِملة آبآ ِئی ِإ ْبر ِاهیم و ِإسحاق ویعقوب ما کان لنا أن نش ِرک ِبالل ِه ِمن ش ٍ
ُ
الس ْجن أأ ْرب ٌ
علینا وعلی َّالناس ول َّ
کرون * یا صاحبی ِّ
کن أ کثر َّالناس ال ْیش ُ
اب ُّمتف ِّرقون خ ٌیر
ِ
ِ
ِْ
ّ
َّ
ُْ ِ ُ
ُُْ
ّ ْ ُ
َّ ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
َّ
ُ
ُ
أ ِم الل ُه الو ِاحد القهار * ما تعبدون ِمن د ِون ِه ِإال أسماء سمیتموها أنتم وآبآؤکم ما أنزل الله ِبها
ْ ُ ُ َّ ّ
ُْ
َّ
َّ
َّ ْ ُ ُ ْ َّ ُ
ِّ ُ ْ ُ
اس ال
ِمن سلط ٍان ِإ ِن الحکم ِإال ِلل ِه أمر أال تعبدوا ِإال ِإیاه ذ ِلک الدین القیم ولکن أ کثر الن ِ
ْیعل ُمون( 1گفت :غذایی را که روزی شماست برای شما نمیآورند مگر آنکه من از تعبیر آن
به شما خبر میدهم پیش از آنکه [تعبیر آن] به شما برسد .این از چیزهایی است که
پروردگارم به من آموخته است .من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتاند
رها کردهام * ،و آیین پدرانم ،ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نمودهام .برای ما سزاوار
نیست چیزی را شریک خدا بگردانیم .این از عنایت خدا بر ما و بر مردم است ،ولی بیشتر
مردم سپاسگزاری نمیکنند * .ای دو همزندانیام ،آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانۀ
مقتدر؟ * شما بهجای او جز نامهایی [چند] را نمیپرستید که شما و پدرانتان آنها را
نامگذاری کردهاید ،و خدا دلیلی بر [حقانیت] آنها نازل نکرده است .فرمان جز برای خدا
نیست .دستور داده جز او را نپرستید .این است دین درست ،ولی بیشتر مردم نمیدانند).
پس درخواست تأویل رؤیا از طرف دو جوان ،راهی برای روشنشدن حق و دعوتکنندهاش
بود ،و فرصتی الهی بود که برای یوسف فراهم شد تا حقیقت دعوتش را به مردم برساند؛ و
اینکه سیمای نیکوکاران را در وجود یوسف دیدند به همین امری بازمیگردد که او وظیفه
داشت به مردم برساند و همان طور که او بیان کرد یکی از آن دو ،رؤیایی راستین دیده بود
و آن را برای او تأویل کرد و او ساقی بود؛ اما دومی رویایی را از پیش خود ساخته و پرداخته
ً
تفسیر همان چیزی که خودش ساخته بود او را ملزم
کرده ،و واقعا رویایی ندیده بود ،ولی
ِ
ً
کرد ،و هر دو تأویل رؤیا تحقق یافت؛ هم کسی که واقعا رؤیا دیده بود و هم کسی که رؤیا را
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بهدروغ به هم بافته بود؛ تا مردم بدانند ،ملکوت ،حقیقت محض است و شایسته نیست
کسی چیزی را از خود جعل کند و آن را به ملکوت نسبت دهد؛ زیرا آنچه از خودش بهدروغ،
جعل کرده است او را ملزم خواهد کرد و با چیزی که خودش به هم بافته است رسوا خواهد
شد.
ْ ُ
ْ
ِّ
ْ
ات ِسم ٍان یأ کل ُه َّن
رؤیای پادشاه ،آنجا که می
فرماید :وقال الم ِلک ِإن ُی أری سبع بقر ٍ
ُ ْ ُ
ْ
ُ ْ ُّ ْ
ُْ
ُْ
ٌْ
ٌ ْ ُ ُ
ات یا أیها المأل أفت ِونی ِفی رؤیای ِإن کنتم ِللرؤیا
سبع ِعجاف وسبع سنبال ٍت خض ٍر وأخر ِیابس ٍ
ت ْع ُب ُرون( 1و پادشاه [مصر] گفت« :من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت
[گاو] الغر آنها را میخورند ،و هفت خوشۀ سبز و [هفت خوشه] خشکیدۀ دیگر .ای سران
قوم ،اگر خواب تعبیر میکنید دربارۀ خواب من به من نظر دهید .)».میدانیم پادشاه،
یکتاپرست نبود بلکه آیینی شرکآلود داشت؛ اما خداوند سبحان به او رؤیایی نشان داد که
از آنچه در پادشاهیاش رخ خواهد داد به او خبر میداد و این رؤیا بهقدری نمادین و رازآلود
بود که انگیزهای برای اطالع از تأویل و تعبیر آن برای پادشاه شکل داد؛ و این یعنی خبر
آسمان ،محرکی فطری در انسان ایجاد میکند تا بدون توجه به اینکه آن انسان یکتاپرست
بوده است یا مشرک ،پیامبر بوده است یا غیر پیامبر ،او را بهسوی دانش و معرفت رهسپار
کند.
این نکته ،اشکال کسانی را که میگویند رؤیاهای صادقه فقط رؤیاهای انبیا هستند
ً
پاسخ میدهد .این پادشاه ،پیامبر نبود و حتی اصال یکتاپرست نبود ،ولی خداوند سبحان
ُ
ًّ ُّ ُّ ُ
رؤیای صادقهای به او نشان داد .حقتعالی میفرماید :کال ن ِمد هؤالء وهؤالء ِم ْن عطاء
ُ ً
ر ِّبک وما کان عطاء ر ِّبک م ْحظورا( 2هر دو [دسته ]:اینان و آنان را از عطای پروردگارت
مدد میبخشیم ،و عطای پروردگارت [از کسی] منع نشده است) .پس رؤیا ،یک عطای
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الهی است و همۀ مردم را در برمیگیرد و به گروه خاصی اختصاص ندارد .این از یک سو؛ و
از سوی دیگر پادشاه آنچه را در رؤیایش دیده بود امری بزرگ برشمرد که الزم است توضیح
داده شود؛ بهرغم آنکه بزرگانی که اطرافش بودند تالش کردند آن امری را که وی دیده بود
سبک بشمارند و آن را بهعنوان «خوابهای پریشان» توصیف کردند؛ و علت اینکه آنها
این صفت را به رؤیای پادشاه نسبت دادند اصرار پادشاه به تعبیر نمادهایی بود که در خواب
خود دیده بود و نیز ناتوانی این سران و بزرگان ـکه علمای درباری بودندـ از تعبیر آن رؤیا.
این موضعگیریهای پادشاه و بزرگان ،دو نکتۀ مهم را نشان میدهد:
اول :رؤیا ،عطا و بخششی الهی است که تمامی خلق را بدون استثنا دربرمیگیرد.
دوم :تعبیر رؤیا ،کاری است که به افرادی خاص از مخلوقات خداوند اختصاص دارد،
و این افراد ،حجتهای معصوم هستند؛ زیرا فقط آنها ـو نه افراد دیگرـ کسانی هستند
که پذیرفتند معلمانی از طرف خداوند سبحان باشند؛ بنابراین از این شایستگی برخوردار
شدند که با داشتن این خصوصیت از دیگر مخلوقات متمایز شوند؛ خصوصیتی که
بهوسیلهاش حق و علم و مقام و جایگاهشان آشکار میشود.
بنابراین خواننده باید توجه داشته باشد که رؤیا ،یک بخشش الهی عمومی است و تفسیر
آن ،جز برای بندگان خاص خداوند سبحان ـکه همان حجتهای معصوم هستندـ مهیا
نمیشود ،که نشان میدهد رؤیا راهی از راههای شناخت حق و مصداق آن است ،و درست
نیست گفته شود رؤیا راهی برای شناخت حق ،بدون توجه به مصداق آن است ،و نیز درست
نیست کسی که از طرف عطاکنندۀ رؤیا ،مکلف به تعبیر رؤیا نیست آن را تعبیر کند و در این
حالت ،گزافهگویی کسانی که ادعا میکنند تعبیر رؤیا میدانند آشکار میشود؛ زیرا آنها
خود را مکلف به کاری کردهاند که وظیفهشان نبوده است ،و دلیل کسانی که میگویند
رؤیاهای صادقه منحصر به اولیا و انبیا بوده و گویا رؤیا ،عطایی گزینشی است ،ساقط
میشود.
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در رؤیای پادشاهُ ،بعد سومی هم وجود دارد که باید به آن توجه شود؛ یعنی همان تفکری
که مردم درصدد برانگیختن آن بر ضد این راه الهی معرفت هستند ،که مفادش میگوید
رؤیا ،فقط دلیلی برای فردی است که آن را دیده است و نه شخص دیگر! از رؤیای پادشاه
معلوم شد رؤیا همه را ملزم میکند و حجتی برای همه است؛ زیرا همۀ مردم به مقتضیات
آن عمل کردند و کسانی که تالش کردند در حجتبودن رؤیا تشکیک کنند و آن را سبک
بشمارند ـیعنی بزرگان و سرانـ و طبق دیدگاه خودشان عمل کردند و اینکه این رؤیا برایشان
الزامآور نیست و حجتی برایشان نیست ،نتیجۀ این عملکرد خود را درو کردند؛ زیرا معبد
کاهنان از هم پاشید و باطلبودنشان برمال شد و حقی که پیامبر خدا یوسف با خود
داشت آشکار گردید .اگر رؤیا فقط برای کسی که آن را میبیند حجت بود الزم نبود سیاست
اقتصادی حاکم بر تمامی سرزمینها و مردمانش بهطور کامل تغییر کند .کسی که خواسته
باشد حق را بشناسد باید از عبرتهای گذشتگان غفلت نکند؛ چراکه حقتعالی میفرماید:
َّ
ْ
ً ْ
لق ْد کان فی قصصه ْم ع ْبر ٌة ِّ ُأل ْ
اب ما کان ح ِدیثا یفتری ولکن ت ْص ِدیق ال ِذی بین
ب
ل
األ
ی
ل
و
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ُ ً
ْ ً ِّ ْ ْ
ُ
1
یء وهدی ورحمة لقو ٍم یؤ ِمنون( بهراستی در سرگذشت آنان ،برای
ید ِیه وتف ِصیل کل ش ٍ
خردمندان عبرتی است .سخنی نیست که بهدروغ ساخته شده باشد ،بلکه تصدیق آنچه
است که پیش از آن بوده و روشنگر هرچیز است ،و برای مردمی که ایمان میآورند رهنمود
و رحمتی است)؛ و این داستانها ،همان رؤیاهایی هستند که مردم میبینند ،و آنها را برای
فهم و دانستن تأویلشان حکایت میکنند؛ و نیز با توجه به اینکه این داستانها قطع نمیشود
یا به زمان خاصی اختصاص ندارد ،پس با وجود این رؤیاها الزم است کسی باشد که آنها
را تعبیر کند؛ و از آنجا که تعبیر ،به حجتهای معصوم خدا اختصاص دارد ،الزم میشود که
زمان از حجت خداوند سبحان خالی نباشد (حجت ظاهر مشهور ،یا ترسان پنهان) و این
ترسان پنهان راهنمایی میکنند .یوسف در ابتدای امرش ،ترسان و
رؤیاها به آن حجت
ِ
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پنهان بود؛ حال چه چیزی امر او را آشکار کرد؟
در تمام مراحل شناساندن یوسف رؤیا عاملی برای این روشنگری بود .در ابتدا امر
او برای پدرش یعقوب آشکار شد ،آن هنگام که چیزی را که دیده بود برایش تعریف کرد
و یعقوب دانست بعد از او والیت از ِآن پسرش یوسف خواهد بود و به همین دلیل به
او فرمان داد چیزی را که دربارۀ برادرانش دیده بود مخفی کند .یعقوب به یوسف
دستور داد آنچه را دیده بود پنهان کند و او را از اینکه رؤیایش را برای آنها بیان کند نهی
کرد؛ زیرا برادران یوسف با توجه به آن رؤیا میفهمند بعد از پدرشان ،والیت از ِآن
یوسف خواهد بود و به هیچکدامشان تعلق ندارد ،که این باعث میشد آنها به برادر خود
حسادت بورزند و تالش کنند از دستش خالص شوند .اگر رؤیا دلیلی برای نشاندادن
مصداق نباشد کاری که برادران یوسف در حق یوسف انجام دادند هیچ توجیهی از
سوی آنها ندارد؛ بلکه بیهوده و خالی از هر هدف و غایتی خواهد بود؛ در حالی که واقعیت
حال آنها بهطور کامل عکس این مطلب را نشان میدهد؛ زیرا وقتی رؤیای یوسف را
شنیدند در اسرع وقت تالش کردند از دست او خالص شوند تا چیزی را که از آن رؤیا
فهمیده بودند محقق نشود .برادران یوسف معصوم نبودند ،ولی آنها متوجه شدند این
رؤیا از امری عظیم خبر میدهد که با محققشدنش تمامی رؤیاها و نقشههایشان نقش بر
آب میشود .به همین دلیل وقتی برای آنها روشن شد والیت بر آنها بعد از پدرشان ،از
ِآن یوسف خواهد بود ،با یوسف همان کردند که کردند.
مرحلۀ دوم :رؤیا دلیلی برای زندانیان بود .آنها نخستین امتی بودند که یوسف

تالش کرد تربیتشان کند تا هستۀ امت یکتاپرستی را تشکیل دهند .رؤیا دلیلی برای آنها
بود تا بدانند یوسف فرستادهای از آسمان است و مردم را بهسوی دعوت پدرانش ابراهیم
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب فرامیخواند ،و به همین دلیل همواره به او گوش جان
میسپردند و از او تعالیم دین توحیدی را میآموختند.
مرحلۀ سوم (که مرحلهای مهم و بزرگ در مسیر یوسف است) :رؤیا عاملی مهم در
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تغییر دین بندگان و سیاستگذاری سرزمینها بود ،و بطالن کاهنان را نشان داد ،و عبادت
بتها را ویران کرد.
ً
در مرحلههای دوم و سوم ،بینندگان رؤیاها نه پیامبر بودند و نه معصوم ،و حتی اساسا
یکتاپرست هم نبودند؛ ولی رؤیا گریبانشان را گرفت و انگیزهای قوی برای شناخت حق و
صاحب حق شکل داد؛ به این ترتیب برای مردم روشن شد تأویل رؤیا را هیچکس نمیداند
مگر کسی که حجت معصوم خداوند باشد؛ و تفسیر رؤیا برای کسی جز بندگان خاص ـکه
همان حجتهای خداوند سبحان هستندـ ّ
میسر نیست.

مبحث سوم:
رؤیا درکتاب مقدس
رؤیای یوحنا الهوتی:
پوشیده نیست که این رؤیا از شهرت بسیاری برخوردار است؛ ولی چیزی که برای مردم
مخفی مانده است تعبیر آن و شناخت اسرار آن بوده که همچنان سر به ُمهر باقی مانده
است و معصومین آن را برای صاحب خودش باقی گذاشتهاند تا دلیلی برای او و یکی از
استداللهای او در برابر مردم باشد؛ به همین دلیل آلمحمد پاک و طاهر به این نکته
تصریح میفرمودند .از احمد بن محمد بن ابونصر روایت شده است ،گفت :از ابالحسن علی
بن موسی رضا دربارۀ رؤیا پرسیدم ،ایشان چیزی به من نگفت و سپس فرمود« :اگر ما
ً
قطعا برای شما ّ
شری میشد ،و گردن
چیزی را که شما میخواستید به شما میدادیم
1
صاحب این امر گرفته میشد».
این تصریح از امام رضا نشان میدهد «رؤیا» از جمله امور ذخیرهشده برای
صاحباالمر است ،و آنها از صحبت در این خصوص و بیان اسرارش سرباز میزدند؛ زیرا
آشکارکردن آن در غیر از زمان و دورۀ خودش ،برای پیروان اهلبیتّ 
شر ،و عاملی برای
گرفتن گردن صاحباالمر خواهد شد؛ زیرا امر او را آشکار خواهد کرد و او را به مردم
میشناساند ،و حال آنکه آشکارکردن این امر در غیر از زمان خودش ،کمک به طاغوتیان
برای پیروزی بر اهل حق خواهد بود؛ ولی وقتی زمانش فرابرسد اسرار بزرگ آن ،بهمرور
فاش خواهد شد .شخصی از یمانی دربارۀ عبارت واردشده در زیارت مادر قائم پرسیده
است« :سالم بر تو ای آنکه در انجیل توصیف شدهای!» که توصیف ایشان در کجای
انجیل آمده است؟ و ایشان چنین پاسخ میفرماید:
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این وصف مادر قائم در مکاشفات (رؤیای) یوحنا الهوتی اصحاح  12است:
) 1و عالمتی عظیم در آسمان ظاهر شد :زنی که آفتاب را دربر دارد و ماه زیر
درد
پاهایش ،و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است 2 ،در حالی که آبستن است ،از ِ
عذاب زاییدن فریاد برمیآورد 3 .و عالمتی دیگر در آسمان پدید آمد.
زایمان و
ِ
بزرگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر؛
اژدهای ِ
 4و ُدمش ثلث ستارگان آسمان را کشید و آنها را بر زمین ریخت .اژدها روبهروی
فرزند نرینهای را
آن زن که میزایید ایستاد تا چون بزاید ،فرزند او را ببلعد 5 .پس ِ
زایید که همۀ ّامتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش
به نزد خدا و تخت او ربوده شد 6 .و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای
ّ
وی ّ
مهیا شده است تا او را مدت  1260روز بپرورند 7 .و در آسمان جنگ شد:
میکائیل و فرشتگان با اژدها جنگیدند ،و اژدها و فرشتگانش جنگیدند 8 ،ولی غلبه
نیافتند و بعد از آن ،مکان آنها در آسمان یافت نشد 9 .و اژدهای بزرگ ،آن مار
قدیمی ،آن ابلیس و شیطانی که تمام عالم را گمراه میکند به زمین افکنده شد و
فرشتگانش نیز همراهش افکنده شدند  10و آوازی بلند در آسمان شنیدم که
میگوید :اکنون نجات و ّقوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد؛ زیرا
ّ
که آن مدع ِی برادران ما که شبانهروز در حضور خدای ما به ایشان دعوی میکند،
به زیر افکنده شد 11 .و ایشان به وساطت خون ّبره و کلمۀ شهادتشان بر او غالب
آمدند و جان خود را دوست نداشتند تا اینکه بمیرند 12 .ازاینرو ،ای آسمانها و
ساکنان آنها شاد باشید؛ وای بر ساکنان زمین و دریا؛ زیرا که ابلیس بهنزد شما
فرود شده است با خشمی عظیم ،چون میداند زمانی اندک دارد 13 .و چون اژدها
دید بر زمین افکنده شده است ،بر آن زن که فرزند نرینه زاییده بود ،جفا کرد14 .
پس دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کند؛ جایی
که او را از نظر آن مار ،یک زمان و دو زمان و نصف زمان پرورش میکنند 15 .و مار
از دهان خود در ِپ ِی زن ،آبی چون رود فرو ریخت تا سیل او را فرو گیرد 16 .پس

رؤیا در قرآن کریم و کتاب مقدس 101 ........................................ ................................

زمین ،زن را حمایت کرد و دهانش را گشود و آن رود را که اژدها از دهانش ریخت،
نسل او ،کسانی که
فرو برد 17 .اژدها بر زن غضب نمود ،رفت تا با باقیماندگان ِ
1
وصایای خداوند را حفظ میکردند و حاملین آن بودند ،جنگ کند.)...
در حالی که پیش از این ،کسی نمیدانست سیده نرگس در انجیل توصیف شده
است ،و یمانی با این پاسخ ،علم و دانش خود را برای تمامی مسلمانان آشکار کرد ،و
دانشمندان نصارا را در برابر چالش بزرگی قرار داد؛ چالشی که راهی برای رویارویی با آن
ندارند .نصارا به تمام مسلمانانی که به انجیل پرداخته بودند پاسخ داده ،و نظرشان را نقض
کرده بودند؛ چراکه این مسلمانان ،فقط گوشهای از انجیل و اشاراتش را درک کرده بودند در
حالی که مسائل بسیار دیگر ،از آنها پوشیده بوده است؛ زیرا کار بیان انجیل ،به صاحب
خود اوست که آنان را به تحدی فرامیخواند و
این امر سپرده شده است .حال امروز این ِ
آنها را رودرروی واقعیتی قرار میدهد که آنها با پنهانداشتنی عامدانه و آگاهانه ،تالش
کردهاند آن را از مردم مخفی بدارند .با این توضیحی که یمانی آلمحمد بیان داشته
است ،برای همۀ مردم ـچه مسلمانانی که از محتویات تورات آگاهی ندارند ،و چه مسیحیانی
که ادعای چیزی را دارند ولی بهدلیل ناآگاهی به آن ،مردم را از حق منحرف میکنندـ
حقیقت سیده نرگس را بهعنوان محملی پاک و طاهر برای حمل نور خدا ،آن نجاتبخش
بشری از تاریکی منیت و ظلم و ستمش روشن کرد .به همین دلیل امروز بر مسلمانان و
مسیحیان الزم است موضعگیری خود را در برابر این گوهر آشکارشده توسط یمانی آل
محمد اعالم کنند؛ در حالی که یمانی آلمحمد آزمونی در مسیر آنها افکنده است
که هیچ راهی برای گذر از آن ندارند ،مگر آنکه موضعگیری خود را روشن کنند؛ و این یکی
از راههای روشنشدن علت فرار آنها از مناظرۀ علمی با یمانی آلمحمد است؛ راهی
برای آشکارشدن عجز و ناتوانی آنها و درماندگیشان؛ چراکه سخنان ایشان موجود و ثبت

 - 1پاسخهای روشنگرانه ،ج  3ص  15و .16
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شده ،و راه پاسخ به آنها همچنان گشوده است؛ پس چرا این همه سکوت؟ آیا جز بهدلیل
ناتوانی و ترس از رسوایی بوده است؟!
به این ترتیب ،قضیۀ قائم در رؤیای یوحنا ،برای کسی که با خودش انصاف داشته،
و در جستوجوی حق و حقیقت بوده باشد ،بهصورتی واضح ،روشن شده است؛ زیرا اسرار
برخی مقاطع این رؤیا را یمانی آلمحمد در نامۀ خود که به گروهی از برادران انصار در
استرالیا نوشته ،روشن فرموده است؛ از جمله:
حق روشن و صاحب حق را معرفی
«برخی از متون رؤیای یوحنای الهوتی که ِ
میکند تقدیم شما میشود:
در اصحاح چهارم آمده است 1( :پس از این دیدم که ناگاه دروازهای در آسمان
باز شد و آن آواز اول را که چون ک ّرنا شنیده بودم با من سخن میگفت ،دیگر باره
میگوید :به اینجا صعود کن تا اموری را که پس از این باید واقع شود به تو بنمایم.
 2فیالفور در روح شدم و به ناگاه تختی در آسمان بود و بر آن تخت نشینندهای3 .
و آن نشیننده ،در صورت ،مانند سنگ یشم و عقیق است و رنگینکمانی گرداگرد
تخت که به منظر شباهت به ّ
زمرد دارد  4و گرداگرد تخت 24 ،تخت است؛ و بر آن
تختها  24پیر که جامههای سفید دربردارند ،نشسته دیدم در حالی که بر سر ایشان
تاجهای ّزرین  5و از تخت ،برقها ،رعدها و صداها برمیآید.)...
و در اصحاح پنجم 1( :و دیدم بر دست راست تختنشین ،کتابی را که مکتوب
است از درون و بیرون ،مختوم به هفت ُمهر  2و فرشتهای قوی را دیدم که به آواز
ّ
مستح ِق اینکه این کتاب را بگشاید و ُمهرهایش را بردارد؟
بلند ندا میکند :کیست
زیر زمین نتوانست آن کتاب را
 3و هیچکس نه در آسمان و نه در
زمین و نه در ِ
ّ
بگشاید یا بر آن نظر کند 4 .من بهشدت میگریستم؛ زیرا هیچکس که شایستۀ
گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظرکردن بر آن باشد یافت نشد 5 .و یکی از آن پیران
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به من میگوید :گریان مباش! اینک آن شیری که از ِسبط یهودا و ریشۀ داوود است
غالب آمده تا کتاب و هفت ُمهرش را بگشاید 6 .و بهناگاه دیدم در میان تخت و آن
چهار حیوان و در وسط پیرانّ ،برهای گویا ذبحشده ایستاده است و هفت شاخ و
تمامی جهان فرستاده میشوند 7 .پس
هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به
ِ
او آمد و کتاب را از دست راست تختنشین گرفت 8 .و چون کتاب را گرفت ،آن
چهار حیوان ،و  24پیر به حضور ّبره درافتادند و هر یکی از ایشان بربطی و کاسههای
ّ
ّزرین پر از بخور دارند که دعاهای مقدسین است 9 .و سرودی جدید می ُسرایند و
ّ
میگویند ،تو مستحق گرفتن کتاب و گشودن ُمهرهایش هستی؛ زیرا که ذبح شدی
و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و ّامت خریدی 10 .و
ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی ،و ایشان بر زمین سلطنت خواهند
کرد 11 .و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و
پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود؛  12که به آواز بلند
ّ
مستحق است او ـ ّبرۀ ذبحشدهـ که ّقوت و دولت و حکمت و توانایی و
میگویند:
زیر
اکرام و جالل و برکت یابد 13 .و هر مخلوقی را که در آسمان و روی زمین و ِ
زمین و در دریاست ،هرآنچه در آنهاست ،شنیدم که میگویند :تختنشین و ّبره را
برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداآلبدین 14 .و چهار حیوان گفتند ،آمین!
و آن  24پیر برای آن زنده تا ابداآلبدین به روی درافتادند و سجده نمودند).
و در اصحاح چهاردهم( :و دیدم که اینکّ ،بره بر کوه صهیون ایستاده است و
با وی  144هزار نفر که اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم دارند.)...
این شخصی که انصار پدرش را گرد میآورد ،چهکسی غیر از اولین مؤمنان از
ذریۀ امام مهدی است؟!
این  24پیر ،چهکسانی غیر از امامان دوازدهگانه و مهدیون دوازدهگانه هستند؟!
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و آن شیری که از سبط یهودا و ریشۀ داوود است ،همان که کتاب و مهرهای
آن را میگشاید ،آیا همان شیری نیست که همراه علی در جنگ خیبر و احد و
بدر و ...حمله میکرد...؟!
او از ِسبط یهوداست؛ زیرا مادر او از بنیاسرائیل (نرجس) مادر امام مهدی

است.

و آن برهای که چنین وصف شده است «برهای ایستاده دیدم گویا ذبحشده» در
حالی که هفت شاخ و هفت چشم داشت ـکه نمادهای معصومین چهاردهگانۀ
محمد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین و ائمه هستندـ چهکسی است؟ آیا کسی
غیر از مهدی اول و یمانی فرستادۀ امام مهدی و فرستادۀ عیسی است؟!
در رؤیا یوحنا ،اصحاح هفدهم آمده است ۱۲ ...( :و آن ده شاخ که دیدی ده
پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافتهاند بلکه بهسان پادشاهان ،در یک ساعت با
آن وحش سلطنت خود را دریافت میکنند ۱۳ .اینها یک رأی دارند و قدرت و
سلطنت خود را به وحش میدهند ۱۴ .ایشان با ّبره خواهند جنگید و بره بر ایشان
غالب خواهد آمد؛ زیرا او ّ
رباالرباب و پادشاه پادشاهان است و آنان که با وی هستند
خوانده شده ،برگزیده و ایمان آورندگاناند.)...
و در اصحاح هجدهم ۱( :بعد از آن دیدم فرشتهای دیگر از آسمان نازل شد که
قدرتی عظیم داشت و زمین به جالل او منور شد ۲ .و با صدایی بسیار بلند فریاد
زده ،گفت :منهدم شد ،منهدم شد ِبابل بزرگ! و او مسکن دیوها و پناهگاه هر روح
خبیث و سرپناه هر مرغ ناپاک و مکروه (منظور هواپیماهای جنگی آمریکایی است)
گردیده است ۳ .ز یرا که از خمر غضبآلود زنای او همۀ امتها نوشیدهاند و
پادشاهان جهان با وی زنا کردهاند و تجار جهان از کثرت عیاشی او دولتمند
گردیدهاند ۴ .و صدایی دیگر از آسمان شنیدم که میگفت :ای قوم من از آنجا بیرون
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آیید ،مبادا در گناهانش شریک شده ،بالهایش به شما برسد ۵ .زیرا گناهانش تا به
فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده است ۶ .آنچه او داده است به خودش
بازگردانید و به حسب کارهایش دوچندان به او جزا دهید و در پیالهای که او آمیخته
است ،برایش دو چندان بیامیزید ۷ .به اندازهای که خویشتن را تمجید کرد و عیاشی
نمود ،به همان اندازه عذاب و ماتم به او دهید ،زیرا او در دل خود میگوید :من به
مقام ملکه نشستهام و بیوه نیستم و هرگز ماتم نخواهم دید ۸ .از همین رو بالیای
او از مرگ و ماتم و قحطی در یک روز خواهد آمد و به آتش خواهد سوخت؛ زیرا که
پروردگار ـخدایی که بر او داوری میکندـ زورآور است ۹ .آنگاه پادشاهان دنیا که با او
دود سوختن او را بینندـ گریه و ماتم خواهند کرد  ۱۰و
زنا و عیاشی نمودهاند ـچون ِ
از خوف عذابش دور ایستاده ،خواهند گفت :ای وای! ای وای! ای شهر عظیم!
ای ِبابل! شهر محکم و استوار! زیرا که در یک ساعت عقوبت تو آمد ۱۱ .و تجار
جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود؛ زیرا که از این پس کاالهایشان را کسی
نخواهد خرید  ۱۲کاالهایی از طال و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازک و ارغوانی
و ابریشم و قرمز و عود قماری و هر ظرف عاج و ظروف چوب گرانبها و مس و آهن
ُ
و مرمر  ۱۳و دارچین و بخورها و خوشبوها و ُم ّر و کندر و شراب و روغن و آرد و گندم
و رمهها و گلهها و اسبها و ارابهها و اجساد و نفوس مردم ۱۴ .و حاصل شهوت
ْ
نفس تو از وجودت رفت و هرچی ِز فربه و روشنی از تو نابود گردید و دیگر آنها را
تاجران این چیزها که از وی دولتمند شدهاند ـاز ترس
هرگز نخواهی یافت ۱۵ .و
ِ
عذابی که او می ِکشدـ دور ایستاده ،گریان و ماتمکنان  ۱۶خواهند گفت :وای ،وای!
ای شهر عظیم که به کتان و ارغوانی و قرمز ملبس بودی و به طال و جواهر و
مروارید مز ّین 17 ،زیرا که در یک ساعت ،بینیازی اینچنین خراب شد .و هر ناخدا
و کل جماعتی که بر کشتیها هستند و مالحان و هرکه شغل دریا دارد دور
دود سوختن آن را دیدند فریاد کنان گفتند :کدام شهر است
ایستادهاند ۱۸ ،چون ِ
مثل این شهر بزرگ!  ۱۹و خاک بر سر خود ریخته ،گریان و ماتمکنان فریاد برآورده،
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میگفتند :وای! وای بر آن شهر بزرگ که هرکس که در دریا صاحب کشتی بود از
نفایس او دولتمند گردید؛ که در یک ساعت ویران گشت ۲۰ .پس ای آسمان و
مقدسان و رسوالن و انبیا ،شادی کنید زیرا خدا انتقام شما را از او گرفته است۲۱ .
و یک فرشتۀ قدرتمند سنگی مانند سنگ آسیای بزرگ را گرفته ،به دریا انداخت و
گفت :اینچنین به یک صدمه شهر ِبابل منهدم خواهد گردید و دیگر هرگز یافت
نخواهد شد ۲۲ .و صوت بربط زنان و آوازهخوانان و نیزنان و کرنانوازان بعد از این
در تو شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتگری از هر صناعتی دیگر در تو یافت نخواهد
شد و باز صدای آسیا در تو شنیده نخواهد گردید ۲۳ ،و نور چراغ در تو دیگر نخواهد
متکبران جهان
تجار تو
ِ
تابید و آواز عروس و داماد باز در تو شنیده نخواهد شد زیرا که ِ
بودند و از جادوگر ِی تو تمام امتها گمراه شدند ۲۴ .و در آن ،خون انبیا و مقدسان
شدگان روی زمین یافت شد).
خون تمام کشته
ِ
و ِ
بابل به عراق اشاره دارد؛ زیرا در آن زمان بابل پایتخت عراق بود؛ پس تمامی
جنگها و فتنهها در عراق و زمین آن صورت میگیرد.
اهلبیت در روایات از ویرانشدن بغداد توسط دولتهای دیگر ،و اینکه
فتنهها به آن وارد میشوند یاد فرمودهاند:
امام صادق دربارۀ بغداد میفرماید« :در خشم و لعنت خداوند! فتنهها آن
را ویران و با خاک یکسان میکنند .وای برای آن و هرکس که در آن ساکن باشد،
از پرچمهای زرد و پرچمهای مغرب و آنها که از جزیره میآیند و پرچمهایی که از
هر سو از دور و نزدیک بهسوی آنها خواهد آمد .به خدا قسم از انواع عذاب بر آنها
نازل شود که هیچ امتی از گذشتگان تا آیندگان ندیده ،و عذابی بر آنها نازل شود
مردم
که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی بهمانندش را نشنیده است .طوفانی که ِ
آن را فرامیگیرد جز با شمشیر نخواهد بود .وای بر کسانی که در آن مسکن گزینند؛
چراکه اقامتکننده در آن با شقاوت خود مانده و خارجشدگان از آن با رحمت خدا
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خارج شدهاند .به خدا سوگند اهالی آن باقی خواهند ماند تا اینکه گویند خانهها و
قصرهایش بهشت و زنانش حورالعین و جوانانش جوانان بهشتیاند .گمان میکنند
خداوند تمام ارزاق را فقط در آن تقسیم کرده است .در آن افتراها به خدا و رسول
خدا میبندند و به خالف کتاب خدا حکم میدهند ،و گواهی دروغین و شرب
خمر و فجور و خوردن حرام و خونریزی کنند .از دنیا چیزی نماند مگر اینکه در آن
باشد .سپس خداوند متعال با آن فتنهها و پرچمها زورا را خراب میکند تا حدی که
1
وقتی کسی از آنجا گذر کند بگوید زمانی اینجا زورا بود».
در اصحاح نوزدهم آمده است ۷( :باید شادی و هلهله کنیم و او را بزرگ
نکاح بره رسیده و عروس خود را آماده ساخته است  ۸و به او داده شد
شماریم؛ زیرا ِ
که به کتانی پاک و روشن ّ
ملبس شود ،زیرا آن کتان ،نیکیهای مقدسان است ۹
سپس مرا گفت :بنویس خوشا به حال کسانی که به بزم نکاح ّبره دعوت شدهاند .و
گفت اینها کلمات صادق خداوند است ۱۱ ...سپس دیدم آسمان باز شد و ناگهان
اسبی سفید دیدم که سواری بر آن نشسته ،امین و صادق نامیده میشد ،که با
عدالت حکم میکند و میجنگد  ۱۲چشمانش چون شعلۀ آتش و بر سرش تاجهای
بسیار ،و نامی مکتوب دارد که جز خودش هیچکس آن را نمیداند ۱۳ .جامهای
خونآلود بر تن دارد و نام او «کلمۀ خدا» خوانده میشود ۱۴ .و لشکریانی که در
کتان سفید و پاک و درخشان از
آسمان بودند سوار بر اسبهای سفید با لباسهای ِ
ِپیاش میآیند ۱۵ .از دهانش شمشیری تیز بیرون میآید.)...
نکاح بره رسیده و
( ۷...باید شادی و هلهله کنیم و او را بزرگ شماریم؛ زیرا ِ
عروس خود را آماده ساخته است  ۸و به او داده شد که به کتانی پاک و روشن ّ
ملبس
شود؛ زیرا آن کتان ،نیکیهای مقدسان است  ۹سپس مرا گفت :بنویس خوشا به
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حال کسانی که به بزم نکاح ّبره دعوت شدهاند .و گفت اینها کلمات صادق خداوند
است .)...کسانی که به جشن عروسی بره دعوت شدهاند «انصار مهدی اول یمانی»
هستند.
( ۱۱سپس دیدم آسمان باز شد و ناگهان اسبی سفید دیدم که سواری بر آن
نشسته ،امین و صادق نامیده میشد ،که با عدالت حکم میکند و میجنگد ۱۲
چشمانش چون شعلۀ آتش و بر سرش تاجهای بسیار ،و نامی نوشته شده دارد که
جز خودش هیچکس آن را نمیداند ۱۳ .جامهای خونآلود بر تن دارد و نام او «کلمۀ
خدا» خوانده میشود) .و این شخصیت سوار بر اسب سفید در این رؤیا ،همان
مهدی اول یمانی است.
و در اصحاح بیستویکم آمده است ...( :و به من گفت :بنویس زیرا که این
سخنان راست و امین است ۶ .باز مرا گفت :تمام شد! من الف و یاء ،و ابتدا و انتها
هستم .من به هرکه تشنه باشد از چشمۀ آب حیات ،رایگان خواهم داد ۷ .و هرکه
غالب آید وارث همهچیز خواهد شد ،و من او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد
بود .)...الف و یاء ،و ابتدا و انتها :این شخص ،امام مهدی است و کسی که پیروز
میگردد همان شیری است که در رؤیا غالب میشود و او مهدی اول یمانی است.
اگر بخواهید به بررسی متنها بپردازید مطلب به درازا خواهد انجامید؛ زیرا این
ً
متون ،واقعا بسیارند؛ متونی که کسی آنها را انکار و تحریف نمیکند؛ و مرا جز اهل
باطل و آنان که از باطل پیروی میکنند (خداوند لعنتشان کند) انکار نمیکند.
خدا را اطاعت کنید ،بهسوی خدا رهسپار شوید ،در ملکوت آسمانها نظاره کنید
و از ملکوت آسمانها بشنویدِ ،گل را بشویید و خود را پاک گردانید و به خدا گوش
بسپارید که او از دیرباز در همهچیز با مردم سخن گفته و میگوید ،اما مردم
ُ ْ ُُ ٌ ْ
ٌ
وب ال یفق ُهون ِبها و ل ُه ْم أ ْع ُی ٌن ال ُی ْب ِص ُرون ِبها و ل ُه ْم آذان
نمیشنوند.... :لهم قل
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ال ی ْسم ُعون ِبها...( 1....اینان را دلهایی است که با آن نمیفهمند و چشمهایی
است که با آن نمیبینند و گوشهایی است که با آن نمیشنوند.)...
به آنچه از ملکوت آسمانها میشنوید و آنچه در ملکوت آسمانها میبینید
گواهی دهید ،مردم را با حق آشنا سازید ،آنان را به حق ،و همگان را به سفرهای که
از آسمان فرود آمده است دعوت کنید .چه بسا بسیاری از کسانی که بهظاهر نماز و
دعا را طوالنی میکنند بر این سفره حاضر نشوند ،اما زناکاران ،شرابخواران و
خطاکاران بر این سفره حاضر شوند و بهسوی خدا بازگردند .من برای این هدف
مبعوث شده و برای اصالح این افراد آمدهام؛ خوشا به حال آنان ،اگر توبه کرده ،بر
عروسی بره حاضر شوند؛ خوشا به حال آنان که در [امر] من نلغزند.
سفرۀ بزم
ِ
در انجیل متی ،اصحاح بیستودوم آمده است ۱( :و عیسی باز به مثلها ایشان
انسان پادشاهی
را خطاب کرده ،سخن آغاز کرده  ۲ملکوت آسمانها را تشبیه به
ِ
کرد که برای پسرش عروسی گرفته است  ۳و بندگان خود را فرستاد تا
شوندگان به عروسی را فرابخوانند ،ولی آنان نمیخواستند بیایند ۴ .دوباره
دعوت
ِ
غالمانی دیگر را فرستاده ،فرمود :به دعوتشوندگان بگویید که اینک خوان خود را
مهیا ساختهام .گاوها و پرواریهایم ذبح شده و همهچیز مهیاست .به عروسی بیایید.
 ۵اما آنها سستی نموده ،یکی رهسپار کشتزار خود شد و دیگری به تجارت خود
مشغول ۶ .و دیگران غالمان او را گرفته ،دشنامشان دادند و آنها را کشتند ۷ .پس
هنگامی که پادشاه این را شنید غضب کرده ،سپاهیانش را گسیل داشت و آن
قاتالن را کشتند و شهرشان را به آتش سوزاندند ۸ .آنگاه غالمان خود را فرمود:
عروسی همچنان مهیاست ولی دعوتشوندگان لیاقتش را نداشتند ۹ .پس بر سر
دو راهیهای راهها بروید و هرکه را که دیدید به عروسی دعوت کنید ۱۰ .آن غالمان
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بر سر راهها رفتند و هرکس را که از خوب و بد یافتند گرد آوردند ،چنانچه عروسی از
حاضرین مملو گشت  11وقتی پادشاه بهجهت دیدن اهل مجلس وارد شد یک
انسان را در آنجا دید که جامۀ عروسی بر تن ندارد ۱۲ .پس او را فرمود :ای رفیق!
تو چطور به عروسی آمدهای در حالی که لباس عروسی بر تن نداری؟ پس او خاموش
شد ۱۳ .آنگاه پادشاه به خدمتگزاران فرمود :دو پا و دو دست او را ببندید و او را
گرفته ،در تاریکیهای بیرون بیندازید؛ جایی که گریهها باشد و صدای سایش
1
دندانها ۱۴ .چراکه دعوتشدگان بسیار و برگزیدگان اندکاند.)...
بسیاری از مسیحیان این روزها انتظار عیسی را می ِکشند و میدانند این
روزها ،روزهای بازگشت او و روزهای قیامت صغراست؛ پس آنها را آگاه کنید که
بعثت عیسی از مشرق بود و بازگشتش نیز به همین صورت خواهد بود ،و آن
شخص فرستادهشده (تسلیدهنده) که عیسی خبرش را در انجیل داده است و
عیسی او را خواهد فرستاد ،از مشرق خواهد بود .حتی پیکارهای سخت در
آخرالزمان در مشرق خواهد بود؛ بهخصوص در عراق ،همان گونه که رؤیای یوحنا
گفته و عراق را «بابل بزرگ» نامیده است.
به آنها خبر دهید شیری که از نوادگان یهودا و از ریشۀ داوود است پیروز گشته
تا کتاب را باز کند و ُمهرهایش را از آن بردارد .امام علی میفرماید« :علمی
2
نیست جز اینکه من آن را گشودهام و ّ
سری نیست مگر اینکه قائم آن را ختم کند».
در رؤیای یوحنا ،اصحاح پنجم آمده است ...( :اینک آن شیری که از ِسبط
یهودا و ریشۀ داوود است غالب آمده تا کتاب و هفت ُمهرش را بگشاید 6 .و بهناگاه
دیدم در میان تخت و آن چهار حیوان و در وسط پیرانّ ،برهای گویا ذبحشده ایستاده
 -1عهد قدیم و جدید :جلد دوم ،مجمعالکنائس الشرقیه ،ص ۴۰
 -2مستدرک سفینةالبحار :ج  ۱۰ص .۳۵۰
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است.)...
و در اصحاح ششم ۱( :و دیدم چون بره یکی از ُمهرهای هفتگانه را گشود
شنیدم یکی از چهار حیوان با صدایی رعدآسا میگفت :بیا و بنگر ۲ .من نگریستم
و ناگاه اسبی سفید دیدم که سوارش کمانی دارد و به او تاجی داده شد و پیروز بیرون
آمد تا غالب شود.)...
به آنها خبر دهید «برۀ ذبحشدۀ ایستاده» آمده است؛ پس کسی که میخواهد
جامههایش را با خون او بشوید چنین کند تا پاکیزه گردد و مقدس شود و نصیبی در
1
ملکوت آسمانها داشته باشد ،و تا در ملکوت آسمانها بنگرد».
چه بسا این توضیح ،برای کسی که خواهان حق است و بخواهد دعوتکنندۀ حق را از
طریق ملکوت خداوند سبحانومتعال بشناسد کفایت کند.
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فصل سوم:

رؤیا در سنت پاک محمد و آلمحمد



مبحث اول:
رؤیاها و انواع آن

ُ
شاید از جمله اشکاالت بسیاری که امروز فقها تالش میکنند در برابر دعوت این مبارک
مطرح کنند ،اشکال زیر باشد :اینکه چهکسی میگوید آنچه در خواب دیدهام رؤیای صادقه
بوده ،و القای شیطان یا حدیث نفس نبوده است؟ در مطرحکردن این اشکال ،آنها به
دیدگاهی استناد میکنند که مردم را از مطالعه و تدبر و تالش در جهت تفقه در دین دور
ُ
میکند؛ با این توصیف که تفقه در دین ،کاری ضروری است؛ ولی این فقها ،با این ادعا که
تفقه در دین ،یک واجب کفایی است و واجب عینی نیست ،مردم را از دین دور کردهاند ،و
از همین رویکرد مغالطهآمیز راهی را برای استمرار این افترا و دروغبستن به خداوند سبحان
و دینش در پیش گرفتند.
مسئلۀ اندیشیدن و تفقه در دین بر همۀ انسانها واجب عینی است ،و این مسئله ،با
کوچ گروهی از مؤمنان تفاوت دارد .حقتعالی میفرماید :وما کان
دستوردادن به ّ ِ
ّ
ٌ ّ
ً
ُ
ّ
ْ
ْ
ُْْ ُ
ُ
ُ
ْ
الدین ول ُی ْنذ ُروا ق ْوم ُهمْ
ْ
ْ
المؤ ِمنون ِلین ِف ُروا کافة فلوال نفر ِمن ک ِل ِف ْرق ٍة ِمنهم طا ِئفة ِلیتفقهوا ِفي ِ ِ ِ ِ
ّ
ِإذا رج ُعوا ِإل ْی ِه ْم لعل ُه ْم ی ْحذ ُرون( 1و شایسته نیست مؤمنان همگی کوچ کنند .پس چرا از
هر فرقهای از آنان ،دستهای کوچ نمیکنند تا در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی
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بهسوی آنان بازگشتند بیم دهند؛ باشد که آنان بترسند؟)؛ «کفایت» در اینجا در «کوچکردن
و رفتن» است نه در تفقه در دین ،و آن طایفه وقتی کوچ کردند بازمیگردند تا مردم همه در
دین تفقه کنند و بیندیشند ،و مطالبی را که از امام ـهمان امامی که بهسویش کوچ
کردهاندـ برگرفتهاند ،منحصر به خود نکنند ،یا آن را فقط در میان عدۀ برگزیدهای از مردم
مطرح نکنند؛ زیرا امر دین ،به همۀ مردم مربوط میشود ،و همۀ مردم به خاطر آن در برابر
خداوند سبحان حساب پس میدهند.
مسئلۀ رؤیا در خواب را آلمحمد پاک و طاهر بدون هیچ شرح و بسطی به حال خود
رها نکردهاند؛ ولی فقیهان آخرالزمان همچنان سعی دارند مردم را در نادانی نگه دارند و
فریبشان دهند و این شبهه را برای آنان مطرح کنند که دین نیز همچون تمام امور تخصصی
ً
در زندگی ،یک امر تخصصی است؛ حال آنکه این گفته ،کامال نادرست است ،بلکه عکس
آن درست است؛ زیرا دین تکلیفی الهی است که همۀ مردمی را که به سن تکلیف رسیدهاند
ً
دربرمیگیرد و اگر اینگونه نبود پس چرا اساسا سن مشخصی برای تکلیف وجود دارد؟! به
این معنا که اگر اندیشیدن و تفقه در دین ـبه آن صورتی که آنها میگویندـ یک کار
تخصصی و یک واجب کفایی باشد ـبهطوری که اگر افرادی به آن اقدام کنند از دیگران
ساقط میشودـ در این صورت تعیین سنی برای تکلیف ،خالی از هرگونه حکمتی میشود.
ُ
حال آیا این فقها میگویند مشخصکردن سن تکلیف کاری خالی از حکمت بوده است؟!
با توجه به اینکه تعیین سن تکلیف ،یک کار شرعی است و کاری اجتهادی محسوب
نمیشود.
«رؤیا» از امور دینی است که اهلبیت به شرح و توضیح آن اقدام کرده و تمام دالیل
و استداللهایی را که امر رؤیاها را برای مردم شبههناک و مردم را از شناخت رؤیاها دور
میکند ساقط نمودهاند؛ و به این ترتیب رؤیاها ـاز نظر این فقهاـ تبدیل به دشمنی مبارز شده
است نه اینکه یک راه شناختی و معرفتی بوده باشد ،با استناد به این قاعده که «مردم دشمن
ُ
چیزی هستند که آن را نمیشناسند» .پس این فقها در جهت ناآگاه نگهداشتن مردم دربارۀ
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امری از امور الهی تالش میکنند ،تا این امر را بهعنوان دشمنی برای مردم به تصویر
بکشند؛ ولی ائمه اطهار و در مقدمۀ آنان رسول خدا هیچ روزنهای را باقی نگذاشتند
فقیهان بدنهاد بتوانند از طریق آن نفوذ کنند و آنها تمامی این روزنهها را در برابر
تا این
ِ
فقیهان بهخوبی بستهاند .حال مردم مسئولیت دارند در تمامی امور دین ،از جمله رؤیاها ،از
آنچه ائمۀ پاک و طاهر فرمودهاند پیروی کنند تا ببینند محمد و آلمحمد نفرمودهاند
خودیخود ،دلیل مستقلی است ،و نفرمودهاند مردم دین خود را از رؤیا میگیرند؛ بلکه
رؤیا به ِ
تأ کید فرمودهاند که رؤیا راهی از راههای شناخت و معرفت است ،و رؤیا در مقام شهادت و
گواهی الهی بر امری از امور است .حال آیا «بنده» مجاز است گواهی خداوند سبحان را که
در ملکوت خدا دیده است رد کند؟!
حتی اگر رؤیا محکم بوده باشد رسول خدا فرمان داده است صاحب رؤیا ،رؤیای خود
را به قرآن عرضه کند ،تا رؤیا ،شهادتی از طرف خداوند سبحان باشد که به او اختصاص
داده است .به این ترتیب از حدیث رسول خدا دانسته میشود عرضه به قرآن ،راه
حکمکردن است؛ زیرا رؤیا از جهان ملکوت میآید (که عالم متشابهات نیز هست) .از رسول
خدا روایت شده است« :کسی از شما از رؤیایی که دیده است یا برایش دیده میشود
فریفته نشود؛ بلکه خود را به کتاب خدا عرضه کند؛ اگر عامل به کتاب خدا بود شادمان
1
شود ،و اگر غیر از آن بود بداند رؤیا از شیطان بوده است».
در اینجا رسول خدا بیان میفرماید که رؤیا با قرآن محکم میشود؛ پس قرآن ،میزان
و ترازویی است تا بیننده بداند رؤیایش از طرف خداوند رحمان سبحان بوده است یا از طرف
شیطان (لعنهالله) .او باید خود را به قرآن عرضه کند و اگر عامل به قرآن بود باید شادمان
شود .چه بسا از سخن رسول خدا در اینجا چنین به ذهن خطور کند که منظور ،عرضه
به قرآن صامت بوده است ،و چه بسا چنین فهمیده شود که منظور عرضه به قرآن ناطق
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بوده باشد؛ زیرا بیان حال فرد ،با عرضۀ خودش به قرآن ناطق در زمان خودش دانسته
میشود؛ زیرا قرآن ناطق ،میزان و ترازوست و عمل طبق [گفتار و کردار] او ،نشاندهندۀ
خود کتاب چنگ نمیزند ،بلکه به معلم
تمسکجستن و چنگزدن است .آری ،انسان به ِ
کتاب چنگ میزند؛ زیرا او بهعنوان «کتاب ناطق» توصیف میشود .از علی (صلوات الله
علیه) روایت شده است :گروهی دربارۀ یکی از امور دنیا بهسوی ایشان آمدند تا از او سؤال
کنند .آنها به ایشان توسل نموده ،گفتند :ما شیعیان شما هستیم ای امیرالمؤمنین! ایشان
(صلوات الله علیه) بسیار به آنها نگریست و سپس فرمود« :من شما را نمیشناسم ،و در
شما اثری از آنچه می گویید نمیبینم .شیعۀ ما فقط کسی است که به خدا و رسولش ایمان
بیاود ،به اطاعت او عمل کند و از نافرمانی او اجتناب کند ،و ما را در اطاعت از آنچه به آن
فرمان داده و به آن دعوت کرده اطاعت کند .شیعیان ما ،پشتیبانان و حامیان خورشید و
ماه و ستارگان هستند .شیعیان ما کسانی هستند که لبهایشان چروکیده است ،شمکشان
خالی و الغر است ،و رهبانیت را در سیمایشان میبینی .کسی که غیر از حق خودش را
بخواهد ،کسی که به مردم ستم کند ،و کسی که از چیزی بخورد که مالش نیست از شیعیان
ما نیست 1».و امیرالمؤمنین تصریح فرموده است که او قرآن ناطق است و او جداکنندۀ
حق از باطل است نه همین کتاب صامت؛ و کسی که غیر از این بگوید باید به پرسش بعدی
پاسخ بدهد :اگر قرآن صامت ،همان جداکنندۀ حق از باطل باشد ،پس چرا مردم در آن
دچار تفرقه ،و به گروهها و آیینها تقسیم شدند و هرکدام راه خود را در پیش گرفتند ،با وجود
اینکه کتابشان یکی بوده است؟! به همین دلیل پاسخ امیرالمؤمنین به آن کسانی که
ادعا کردند شیعهاش هستند تنها این جمله بود که آنها را نمیشناسد و هیچ اثری از پیروی
از خودش را در آنها نمیبیند ،و به همین دلیل به آنها شناساند که این مسئله فقط در
گفتار نیست ،بلکه باید اثری هم وجود داشته باشد که باعث تصدیق سخن شود؛ یعنی همان
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عمل طبق عمل علی؛ به این ترتیب آنها از این میزان دانستند به آن صورتی که ادعا
کردهاند نیستند.
بنابراین طبق گفتۀ رسول خدا این رؤیا باید به قرآن عرضه شود و با عرضۀ آن به
قرآن ،وضعیت رؤیا روشن میشود که آیا حقی از طرف خدای رحمان بوده است یا باطلی از
سوی شیطان (لعنهالله)؛ و با این توضیح ،برای مردم روشن میشود چیزی که حق شمرده
ً
خود رؤیا در خواب نیست ،بلکه رؤیایی است که وضعیتش با عرضه به قرآن
میشود صرفا ِ
ناطق ـیعنی حجت معصوم در هر زمانـ روشن میشود.
پس از این روشنگری از سوی رسول خدا دربارۀ رؤیا ،امام صادق توضیحات
بیشتری در این خصوص ارائه میفرماید؛ بهطوری که جای هیچ عذر و بهانهای برای
شخص بینندۀ رؤیا میتواند متوجه شود
خود
شخص بهانهگیر باقی نمیماند ،تا آنجا که ِ
ِ
چیزی که در خوابش دیده است حق بوده ،یا القای شیطان با رؤیایی پریشان .از امام
صادق وارد شده است« :رؤیا بر سه صورت است :بشارتی از طرف خدا به مؤمن ،فریبی
از سوی شیطان ،و رؤیاهای پریشان 1».این روایت شریف ،رؤیا را به سه دسته تقسیم کرده
است:
ْ ُ
اول :بشارتی از سوی خدا برای مؤمن .حقتعالی میفرماید :وال تقف ما لیس لک ِب ِه
ُّ ُ
ْ ٌ َّ َّ ْ ْ
ُْ
ُ ً
ولئک کان ع ْن ُه م ْسؤوال( 2و چیزی را که به آن علمی
أ
ِعلم ِإن السمع والبصر والفؤاد کل ِ
نداری دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و قلب ،همه بازخواست خواهند شد)؛ پس «گوش»
دربارۀ آنچه شنیده است بازخواست میشود« ،چشم» دربارۀ آنچه دیده است بازخواست
میشود ،و «دل» نیز دربارۀ آنچه اطالع یافته است بازخواست میشود؛ و همان طور که
«بنده» دربارۀ آنچه در این جهان شنیده و دیده و دانسته است بازخواست میشود ،به همین
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ترتیب دربارۀ آنچه در جهان ملکوت شنیده و دیده و دانسته است نیز بازخواست میشود ،و
حتی چه بسا بازخواست از آن جهان ،سختتر و شدیدتر باشد؛ زیرا آنچه انسان در آن جهان
درستی محض بوده است و بههیچوجه باطل با
میشنود و میبیند و درک میکند ،راستی و
ِ
آن درآمیخته نیست؛ زیرا انسان آن را در جهانی شنیده و دیده و دانسته است که خداوند
لحظهای در آن نافرمانی نشده است ،و چه بسا بازخواست او دربارۀ جهان ُملک ،سبکتر
از بازخواست او دربارۀ جهان ملکوت باشد؛ زیرا این جهان را خداوند سبحان از زمانی که آن
را آفریده به آن ننگریسته ،و جهانی است که خداوند سبحان در آن معصیت و نافرمانی شده
است ،و صداقت و راستی در آن ،نسبی است؛ در حالی که صداقت و راستی در جهان
ملکوت ،ثابت است؛ بهطوری که تغییر و تبدیل پیدا نمیکند ،و چیزی که این ظرفهای
خود علم است؛ ازاینرو وقتی انسان به چیزی
سهگانه از جهان ملکوت دریافت میکند ِ
عمل کند که دانشی به آن ندارد این ظرفها مسئول هستند و مسئولیت آنها همان گواهی
و شهادت آنها علیه انسان است؛ زیرا انسان از آنچه از جهان راستی و اطاعت برایش نقل
کردهاند رویگردان شده است ،و به چیزی تمسک جسته است که برایش نقل نشده بود؛
بلکه او با هوا و هوس و تمایالت خود بهسوی آن رفته ،در حالی که خالی از علم بوده ،و جز
زینت دنیا هیچ چیز دیگری در آن نبوده است.
آنچه این ظرفهای سهگانه [گوش و چشم و دل] منتقل میکنند یک چیز است و
هرکدام از این ظرفها قسمتی از اجزای علم را منتقل میکند که موظف به انتقالش بوده
است .گوش ،صدا را ،چشم ،صورت را ،و دل ،معنا یا حقیقت آنچه را شنیده یا دیده است
منتقل میکند؛ و با این انتقالهای با ابعاد سهگانه ،علم منتقلشده از آن جهان ،برای انسان
روشن میشود ،و او از این علم نقلشده برای پیادهسازی تالش خود در جهت هدفی که
خداوند سبحان او را برای آن هدف خلق کرده است بهره میبرد؛ یعنی در جهت شناخت و
معرفت توحید؛ و شکی نیست انتقال دانش از عالم ملکوت به این جهان ،از مبشرات و
نعمتهای بزرگی به حساب می آید که بنده نمیتواند شکر آن را بهجای بیاورد؛ زیرا این
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دانش منتقلشده ،پاککنندۀ نفس انسانی از جهالتها و تاریکیهای نادانی است ،و باعث
ِ
میشود انسان با سعی و تالشی درست بهسوی حق گام بردارد؛ و این عالوه بر آن است که
نفس انسان را در مسیر طوالنی معرفت ،از مرتبهای ابتدایی به مرتبهای پیشرفته منتقل
میکند.
علم منتقلشده از عالم ملکوت به این جهان ،رنگی از رنگهای بشارت است ،و رنگ
ّ
ُ
دیگری هم وجود دارد که به خود انسان تعلق دارد .حقتعالی میفرماید :ال ِذین آم ُنوا وکانوا
ْ
ْ
ّ ٰ
ُّ
ُّ ْ
ُ ُ ُْ ْ ٰ
ْ
ات الل ِه ذ ِلك ُهو الف ْو ُز
یتقون * لهم البشری ِفي الحی ِاة الدنیا و ِفي اآل ِْخر ِة ال تب ِدیل ِلک ِلم ِ
ْ
الع ِظ ُیم( 1همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیدهاند * در زندگی دنیا و در آخرت مژده
از ِآن آنان است .وعدههای خدا را تبدیلی نیست؛ این همان کامیابی بزرگ است) .در توضیح
این آیه از جابر ،از ابوجعفر روایت شده است« :مردی دربارۀ این سخن حقتعالی ل ُه ُم
ْ
ُّ ْ
ْ ْ
ال ُبشر ٰی ِفي الحی ِاة الدنیا( در زندگی دنیا مژده از ِآن آنان است) از رسول خدا سؤال
کرد و ایشان فرمود :منظور ،رؤیای حسنه است که مؤمن میبیند و با آن در دنیا به او بشارت
2
داده میشود».
از سنتهای رسول خدا این بود که هر صبح به یاران خود میفرمود« :آیا
بشارتهایی هست؟» یعنی آیا رؤیاهایی دیدهاید؟ 3و این اگر به چیزی داللت کند ،میزان
اهمیت رؤیا را نشان میدهد؛ اینکه رؤیا ،مجرایی از مجراهای مهم دانش و معرفت است و
از جمله ابزارهای انتقال خبر آسمان شمرده میشود .از رسول خدا روایت شده است که
فرمود« :وقتی زمان نزدیک شود بهندرت پیش میآید که رؤیای مسلمان دروغ باشد ،و
راستترین شما در رؤیا ،راستگوترین شماست ،و رؤیای مسلمان جزئی از  45جزء نبوت
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است 1 »...اگر در سخن رسول خدا بهخوبی تأمل کنیم نکاتی چند برایمان روشن
میشود؛ از جمله (که البته تمامی نکات نیست) میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
«نزدیکشدن زمان» یعنی رسیدن زمان به آخرش؛ یعنی در آخرالزمان ،دروازۀ ملکوت
باز خواهد شد و مسلمانان در ملکوت آسمانها چیزی خواهند دید که آنها را به راه حق
هدایت میکند؛ زیرا نزدیکشدن زمان ،همان موعدی است که زمین پر از ستم و ظلم شده
است؛ و این یعنی مردم در سرگردانی بزرگی قرار دارند و هیچ نجاتدهندهای از این
سرگردانی وجود ندارد مگر با تمسکجستن به هدایتکنندۀ متحیرین که همان خداوند
جلجالله است ،و رویکردن بهسوی او؛ چراکه او سبحان ،بندۀ خود را تباه نمیکند .به
همین دلیل پروردگار سبحان با بنده سخن خواهد گفت و او را به راه راست هدایت خواهد
فرمود ،و طبق سخن حقتعالی ،خداوند سبحان با بندگانش با روشهایی سخن میگوید:
ِّ
ْ
ُ ً
یکلم ُه َّالل ُه إ َّال و ْح ًیا أ ْو من وراء حجاب أ ْ
ْ
یوحی ِب ِإذ ِن ِه ما
ف
وال
س
ر
ل
س
یر
و
وما کان ِلبش ٍر أن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
یش ُاء إ َّن ُه علی ح ٌ
کیم( 2و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن بگوید مگر [از راه] وحی،
ِ ِ
یا از فراسوی حجابی ،یا فرستادهای بفرستد و بهاذن او هرچه بخواهد وحی نماید .آری،
اوست بلندمرتبۀ سنجیدهکار)؛ و از جملۀ این روشها ،رؤیاست؛ زیرا در خواب به او چیزی
وحی میکند که او را به راه راست هدایت کند و او را از حیرت و سرگردانی نجات بخشد .از
سخن رسول خدا نتیجه میگیریم در آخرالزمان بههیچوجه نمیتوان نسبت به رؤیا
شکوتردید روا داشت؛ چراکه راه هدایت مردم از فتنههای گمراهکننده است.
رسول خدا تأ کید میفرماید در زمان نزدیکشدن قیامت ،رؤیا بهندرت تکذیب
میشود و دروغ نیست؛ یعنی بسیار نزدیک به راستی است تا آنجا که گویا صادق و راستین
است ،و آن را نزدیک به صدق و راستی ـو نه خود صدقـ معرفی میکند تا به مردم بشناساند
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رؤیا هرچند از عالم ملکوت میآید و عالم ملکوت ،جهان راستی و اطاعت است ولی جهان
متشابهات هم هست؛ بنابراین آنچه انسان در آن میبیند چه بسا با توجه به اینکه از لوح
محو و اثبات بوده است اتفاق نیفتد ،یا اتفاق بیفتد ولی با احتماالت بسیار .ایشان در
اینجا با این اشارۀ مهم میخواهد به ما بفرماید ناگزیر آنچه مسلمان میبیند باید تفسیری
داشته باشد تا رؤیای او روشن و محکم شود؛ و این نیازمند آن است که در آن زمان ،کسی
باشد که علم تفسیر به او داده شده باشد ،و میدانیم این علم ،علمی الهی است که با
یادگیری به دست نمیآید؛ بلکه از ویژگیهای راسخین در علم است ،و راسخین در علم
ـبهطور خاص و مشخصـ آلمحمد هستند .به این ترتیب متوجه میشویم باید در آن
زمان ـکه دروازۀ ملکوت برای مردم گشوده میشودـ حجتی از آلمحمد موجود باشد تا
آن رؤیاهایی را که تکذیب نمیشوند محکم کند ،و این رؤیاها ،داللتکننده به حق و حقیقت
هستند.
در آخرالزمان ـطبق آنچه روایات آلمحمد پاک و مطهر بیان فرمودهاندـ دو «حجت»
آشکار خواهند شد :ظهور حجت اول برای آمادهسازی و زمینهسازی است ،و دومی همان
«حاکم عادل» (ملک یومالدین = پادشاه روز جزا) است؛ و مردم برای آماده و مهیا شدن،
نیازمند ملکوت هستند .به همین دلیل کسی که آن رؤیاها را برای مردم تفسیر خواهد کرد
همان حجت زمینهساز برای پادشاه روز جزاست ،و همان شخصیتی است که وصیت رسول
خدا وی را بهعنوان «اولین مؤمنان» معرفی کرده است؛ و اینکه او سه نام دارد :نامی
مانند نام رسول خدا و نام پدرش که عبدالله و احمد است ،و نام سوم مهدی است؛ 1ازاینرو
در سخن رسول خدا اشارۀ واضحی به وجود راهنمای محکمکنندۀ رؤیا وجود دارد تا رؤیا
را از عرصۀ «بهندرت تکذیب میشود» به عرصۀ محکمکردن آنچه بیان و تفسیرش میکند
منتقل نماید.
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این سخن رسول خدا« :و راستترین شما در رؤیا ،راستگوترین شماست» نشان
میدهد کسی که در ملکوت اموری را میبیند که در واقعیت هم محقق میشود این رؤیای
او شاهد بر راستگوییاش است؛ و این سخن رسول خدا پاسخی به کسانی است که
میگویند رؤیا فقط برای بینندهاش حجت است؛ اما رسول خدا تأ کید میفرماید راستی
گفتار بینندۀ آن است ،و سخن راست و درستی که راستیاش قطعی
رؤیا ،دلیلی بر
راستی ِ
ِ
شده باشد شهادتی است که هیچ راهی برای رد آن وجود ندارد ،مگر با طعنهزدن و
اشکالگرفتن به حدیث رسول خدا که البته در این حالت ،کسی که چنین عملی انجام
بدهد از «ملت رسول خدا »خارج شده است .پس بینندۀ رؤیای صادقه ،راستگفتار ،و
شهادتش معتبر است و راهی برای رد آن وجود ندارد ،مگر با تمرد و سرپیچی از سخن رسول
خدا؛ یعنی سرپیچی از سنتی که هر مسلمانی را ملزم میکند.
اینکه رؤیا بخشی از  45جزء نبوت است نشان میدهد آنچه از ملکوت نقل میشود
همان وحی ،و در نتیجه کالم خداوند سبحان است ،و بینندۀ رؤیا فقط نقلکنندۀ حق و
حقیقت است ،و هیچ راهی برای طعنهزدن به این نقلکننده وجود ندارد؛ زیرا آنچه نقل شده
از اجزای نبوت بوده است ،و هرکس به یکی از اجزای نبوت اشکال بگیرد به همۀ نبوت،
اشکال وارد کرده ،و به این ترتیب از دین خداوند سبحان خارج شده است.
این حدیث شریف اهمیت رؤیا را بهخصوص هنگامی که قیامت نزدیک میشود برای
خواننده روشن میکند؛ یعنی وقتی مردم به آخرالزمان میرسند زمین از ظلم و ستم پر شده
است و طاغوتها تصور میکنند در بریدن ارتباط میان آسمان و زمین موفق شدهاند و به
خیال خود تصور میکنند هیچ راهی برای تضعیف پادشاهیشان وجود ندارد؛ در چنین
وضعیتی خداوند سبحان با گشودن دروازۀ ملکوت و اصالح آنچه آنها میخواهند ویران
کنند ،از جایی که تصورش را هم نمیکنند بهسویشان میآید ،این از یک سو؛ و از سوی
دیگر با گشودن دروازۀ ملکوت ،خبیث از ّ
طیب متمایز میشود تا هرکس زنده بماند با دلیل
و برهان زنده بماند ،و هرکس هالک شود با دلیل و برهان هالک شود.
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این ِقسم همانی است که «رؤیا» نامیده شده است ،و اینکه بشارتگر و مژدهرسان است
میتواند آشکارکنندۀ مقام و جایگاه بنده در نزد پروردگارش باشد؛ مقام و جایگاهی که با
تالش و کوشش بسیار در جهت رضایت خداوند سبحان به دست آورده است؛ زیرا خداوند
ُ
ْ
ْ
اآلخرة وسعی لها س ْعیها و ُهو ُمؤ ِم ٌن فأول ِئک کان س ْع ُیهم
عزیز میفرماید :ومن أراد ِ
ْ ً
َّمشکورا( 1و هرکس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن انجام دهد و مؤمن
باشد ،آناناند که تالششان مورد حقشناسی واقع خواهد شد)؛ و چه بسا داللت و نشانۀ
شکرگزاری الهی از طریق رؤیای بشارتدهندهای انجام شود که مؤمن میبیند ،یا برایش
دیده میشود و او را مطمئن میکند او در جهت درست ،بهسوی همان هدف و غایت مدنظر
در حرکت است .چه بسا بشارتدادن با انذاردادن همراه باشد .از محبت خدا به بندهاش آن
است که او را در خوابش انذار بدهد به اینکه در کار و تالشی که در انجامدادنش غرق شده
است چیزی هست که او را از غایت حق منحرف کرده است؛ پس او باید حذر کند و آگاه
شود و به راه حق بازگردد .این انذار ،نوعی بشارتدادن است ،زیرا این بنده بهسوی هدف
نهایی و غایت حق حرکت میکند ،ولی در یکی از مراحل ،غفلت یا کوتاهی کرده است ،و
بهدلیل محبت خداوند سبحان نسبت به او ،او را در خوابش از عواقب این کوتاهی و غفلت
برحذر میدارد؛ پس این ترساندن ،محرکی برای تالش بسیار و دقیق ،و درک و توجه بیشتر
میشود ،تا این بنده در سعی و تالشی که انجام میدهد از جادۀ صواب خارج نشود.
از هشام بن سالم ،از اباعبدالله روایت شده است :شنیدم ایشان میفرمود« :رای و
نظر مؤمن و رؤیایش در آخرالزمان ،یکی از  70جزء نبوت است 2».این روایت شریف به
نکتهای در نهایت اهمیت اشاره میکند؛ یعنی قراردادن «رأی و نظر» و «رؤیا» در یک ترازو؛
یعنی در ترازوی صداقت و راستی؛ یعنی هر دو بهطور کامل راست و درست هستند ،که اگر
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راست و درست نبودند بخشی از اجزای نبوت نمیشدند .این راستی ،پرسشی را پیش
میکشد :اینکه آیا این راستی و درستی ،ذاتی و از ذات مؤمن است یا ناشی از کارکرد عامل
خارجی است؟
اینکه گفته شود ذاتی است ،عصمت مؤمن را الزم میگرداند و چنین سخنی را نه کسی
در گذشته و نه در آینده به زبان نمیآورد؛ زیرا بسیاری از مؤمنان هستند که قبل از آخرالزمان
بودهاند در حالی که رأی و نظر و رؤیاهایشان مثل وضعیت آنها در آخرالزمان بوده است.
حال چرا این حصر فقط به مؤمنان آخرالزمان اختصاص یافته است؟ یا در آخرالزمان
دستاویز و بازدارندهای وجود دارد که از آرا و رؤیاهای مؤمن مراقبت میکند و به این ترتیب
مؤمن در امر خود بینا و بصیر میشود و با نور خدا میبیند؛ و میدانیم نور خدا همان حجت
معصوم در هر زمان است .پس مؤمن آخرالزمان ناگزیر باید به بازدارندهای چنگ بزند که از
نظرات و رؤیاهای او بخشی از نبوت را ایجاد کند؛ بنابراین نکتۀ دیگری هم وجود دارد که
این ویژگی را برای مؤمنان آخرالزمان تقویت میکند؛ اینکه حجت معصوم برای آنها ـطبق
اولین مؤمنان
وصیت رسول خداـ همان
نخستین مؤمنان است؛ و این یعنی کسی که به ِ
ِ
بپیوندد مؤمن میشود و گفتۀ امام صادق دربارۀ رأی و نظر و رؤیای او صدق خواهد
حجت بازدارنده وجود نداشته نباشد رأی و نظر و رؤیای مؤمن با وجه
کرد .اگر این
ِ
مشخصهای که با آن از مؤمنان دیگر غیر آخرالزمان ـکه رأی و نظر و رؤیایشان چنین
توصیفی نداردـ متمایز میشود متمایز نخواهد شد .این عالوه بر آن است که رؤیاُ ،بعد
دیگری هم دارد که مخصوص و مالزم صاحباالمر در آخرالزمان است و همراه با ایشان
است و نشانهای است که بهسوی او هدایت ،و امر او را آشکار میکند .از احمد بن محمد
بن ابونصر روایت شده است ،گفت :از ابالحسن علی بن موسی رضا دربارۀ رؤیا پرسیدم،
ایشان چیزی به من نگفت و سپس فرمود« :اگر چیزی را که شما میخواستید به شما
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ً
قطعا برای شما ّ
شری میشد ،و گردن صاحب این امر گرفته میشد».
میدادیم
دوم :غمگینکردن یا ُسستکردن توسط شیطان (لعنهالله) :تردیدی نیست که کار
1

شیطان (لعنهالله) بر قطع راه خدا در برابر بندگان ،و منحرفکردن آنها از غایت حق و
راستین ،از طریق زینتدادن و سیاست ترغیب و ترساندن تمرکز دارد؛ و از آنجا که نفس در
خواب ،دلمشغولی چندانی به جسم ندارد و خودش نیز نمیخوابد ،پس بهسوی ملکوت رو
میکند و خداوند سبحان آن را بهسوی ملکوت خودش بازمیستاند تا از زاد و توشۀ دانش و
معرفت حقیقی ،توشهای برگیرد.
ْ
شیطان با نفس دو کار را انجام میدهد :نخست در زمان باالرفتن ،هنگامی که نفس
را از عالم ملکوت منحرف ،و راهش را سد مینماید و به او چیزی را نشان میدهد که
سستش میکند .حال اگر در این تالش پیروز نشود منتظر بازگشت نفس میماند و راهش
را سد میکند به این صورت که در آنچه نفس از ملکوت با خود میآورد چیزی القا میکند
که باعث اندوهگینشدن نفس میشود و به این ترتیب این القای شیطان «تحزین» یا
«غمگینکردن» نامیده میشود؛ و بدیهی است آنچه شیطان القا میکند ـچه در راه باالرفتن
ً
نفس و چه در بازگشتشـ از دایرۀ سفاحت و بیخردی بیرون نمیرود و نهایتا هدفی که از
کار خود دارد جز از ایجاد شکوتردید در بینندۀ رؤیا دربارۀ چیزی که در ملکوت آسمانها
دیده است فراتر نمیرود .او ـیعنی شیطان (لعنهالله)ـ بهطور یقینی میداند به هیچ طریقی
نمیتواند راه ملکوت را ببندد و هرگز نمیتواند چنین کند؛ زیرا این راه ،راه هدایت میان
دستکم این کارهایی را که از عهدهاش برمیآید
پروردگار سبحان و بندگانش است؛ پس ِ
انجام میدهد تا باعث شود نفس در باالرفتن یا بازگشت به او توجه کند و از راه ،غافل شود
لحظات غفلت ،شیطان در عطای ملکوت القا ،و تالش میکند این عطا و بخشش
و در این
ِ
را تخریب و آن را فاسد کند؛ ولی خداوند سبحان ،بسیار مشتاق بندگانش است و راههای
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هدایت و عصمت را برای آنها فراهم نموده است .این عصمت ،یا بهطور مستقیم برای
بازداشتن شیطان است ،آن هنگامی که القای شیطان (لعنهالله) در مسیر معصوم وجود
داشته باشد؛ و مثال آن ،ماجرایی است که برای رسول خدا رخ داد و امام
احمدالحسن آن را در پاسخ به سؤال کسی که دربارۀ القا در آیۀ کریم زیر پرسیده بود
بیان فرمود.
«پرسش :42

َّ
حقتعالی میفرماید :وما أ ْرس ْلنا من ق ْبلك من َّر ُ
ول وال ن ِب ٍّي ِإال ِإذا تم َّنی
س
ِ ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ ُ ُْ
ْ
َّ
َّ
الله آیاته واللهُ
الش ْیط ُان ُث َّم ُی ْحک ُم ُ
الش ْیط ُان في أ ْمن َّ
ي
ق
ل
ی
ا
م
الله
خ
نس
ی
ف
ه
ت
ی
ألقی
ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ُ ِ
ُ
َّ ُ ْ ً ِّ َّ
ْ
ٌ ْ
ع ِل ٌیم ح ِک ٌیم * ِلی ْجعل ما ُیل ِقي الش ْیطان ِفتنة لل ِذین ِفي قل ِوب ِهم َّمرض والق ِاسی ِة
ُُ
َّ َّ
قل ُوب ُه ْم و ِإن الظ ِال ِمین ل ِفي ِشق ٍاق ب ِع ٍید( 1و پیش از تو [نیز] هیچ رسول یا پیامبری
ّ
ّ
القای [شبهه]
نفرستادیم مگر اینکه هرگاه چیزی تمنا مینمود شیطان در تمنایش ِ
میکرد .پس خدا آنچه را شیطان القا میکرد محو میگردانید؛ سپس خدا آیات خود
را استوار میساخت؛ و خدا دانای حکیم است؛ * تا آنچه را که شیطان القا میکند
برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] برای سنگدالن ،آزمایشی
گرداند ،و ستمگران در ستیزهای بس دور و درازند).
معنای القای شیطان در آرزوی پیامبر چیست؟
پاسخ:
هیچ فرستاده یا هیچ پیامبری ـو از اهلبیت روایت شده است «و ال محدث»

2
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«و هیچ محدثی» در حالی که خوشان محدث بودندـ نبود که آرزو و تمنایی داشته
باشد ـیعنی امید برای حاصلشدن خیری از امور خیر که خداوند حاصلش میکند،
حتی اگر پارهای اوقات بهصورت اجمالی باشد؛ بهعبارت دیگر آرزوی آنها
محققشدن امر خداوند سبحان است نه آن گونه که برخی مردم پنداشتهاند میل و
ُ
ْ
َّ ُ
هوا و هوس خودشانـ مگر ألقی الش ْیطان ِفي أ ْم ِن َّی ِت ِه( شیطان در آرزویش
چیزی القا نمود)؛ یعنی پس از آنکه فرستاده (چه فرستاده باشد چه پیامبر و چه
محدث) شروع کرد به آشکارکردن میل و آرزویش برای پیروانش ،شیطان اقدام به
القای باطل در سینۀ برخی از این مردم ـدربارۀ این آرزویی که برای آنان یا برای
برخی از آنها آشکار نموده استـ میکند.
ُ ُ ْ
َّ ُ
الله ما ُیل ِقي الش ْیطان( خدا آنچه را که شیطان افکنده بود محو و
فینسخ
نابود میکند) :با فرستادن مالئکهای که در سینۀ برخی از این مؤمنان حق را القا
میکردند؛ حقی که با القای شیطان در سینههای برخی ،باطل پنداشته میشد.
الله آیاته و ُ
ُ ث َّم ُی ْحک ُم ُ
الله ع ِل ٌیم ح ِک ٌیم( سپس خدا آیات خود را استوار
ِِ
ِ
میساخت ،و خدا دانای حکیم است) :خداوند آیاتش را با افکندن طمأنینه و آرامش
و وقار و یقین در قلبهای مؤمنان محکم میفرماید ،پس از اینکه در قلبهایشان

حسین به دستم افتاد .من هم بهوسیلۀ آن این امور مهم را میتوانم بفهمم .گفتم :نه ،به خدا سوگند نمیدانم.
سپس گفتم :ای فرزند رسول خدا ،از آن آیه به من خبر میدهید؟ فرمود« :به خدا آن آیه سخن خداوندی است که
ْ
ول و ال ن ِب ٍّي (و ال محدث( پیش از تو هیچ فرستاده یا پیامبری
ذکرش عزیز است و ما أ ْرسلنا ِم ْن ق ْب ِلك ِم ْن ر ُس
ٍ
ّ
ّ
(یا محدثی) نفرستادیم) و علی بن ابیطالب محدث بود (از غیب درک حدیث میکرد) ».گفته میشود مردی
ّ
منکر این معنا
برادر
مادری علی بود به او گفت :سبحانالله ،علی محدث بود؟ گویا ِ
ِ
بهنام عبد الله بن زید که ِ
بود .امام باقر رو به ما کرد و فرمود« :آری به خدا سوگند ،پسر مادر تو این را میداند ».گوید :با این سخن آن مرد
خاموش شد و امام فرمود« :این همان چیزی است که ابوالخطاب دربارهاش هالک و گمراه شد و فرق میان نبی و
ّ
محدث را نفهمید ».کافی :ج  1ص  270ح .2
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از سوی خودش ـسبحانومتعالـ این علم را القا نمود که آنچه شیطان در سینۀ
برخی القا کرده است ،حق نبوده ،بلکه حق آن چیزی است که فرستاده بهسویش
فرامیخواند .القای شیطان با وسوسه در قلب یا با نشاندادن چیزی خبیث در
ْ
بیداری یا خواب صورت میپذیرد .شیطان به دوستان خود که نفسهایشان و ُحب
ّ
من ّیت و اظهارکردن و سروری و ریاست باطل و پیروی از هوای نفس بر ایشان مسلط
شده است القا میکند.
َّ ُ
ُْ
ُ ِّ َّ
ه ْل ُأن ِّب ُئ ُک ْم علی م ْن تن َّز ُل ا َّلشیاط ُ
اك أ ِث ٍیم * ُیلقون
ف
أ
ل
ک
لی
ع
ل
ز
ن
ت
*
ین
ِ
ٍ
َّ ْ
ْ ُ ْ
کاذ ُبون( 1آیا شما را آ گاه کنم که شیاطین بر چهکسی نازل
السمع و أ کث ُرهم ِ
میشوند؟ * بر هر بسیار دروغگوی گنهکار نازل میشوند * القا میکنند در حالی که
بیشترشان دروغگویاناند).
نسخ و محو و نابودکردن آنچه شیطان القا میکند توسط خداوند ،با ارسال
مالئکهای انجام میشود که حق را به اولیای الهی القا میکنند ،و در قلبهای
مؤمنان سخن میگویند و حق را به آنها میشناسانند و آنچه را که آنها را به صراط
مستقیم هدایت میکند ،در خواب یا بیداری به آنها نشان میدهند .پیروی از
فرستاده ،همان حق آشکار از جانب خداوند سبحانومتعال است ،و کسانی که از
القائات شیطان پیروی میکنند ـکه آزمایشی برایشان استـ در گذشته هم مؤمن
نبودهاند؛ بلکه منافقانی بودهاند که در قلبهایشان مرضی بوده و قلبهایشان
سخت و تاریک بوده است و در شکوتردید گرفتار بودهاند.
َّ َّ
َّ ُ ُ ْ ْ َّ ْ ُّ
و ِإن الظ ِال ِمین ل ِفي ِشق ٍاق ب ِع ٍید * و ِلی ْعلم ال ِذین أوتوا ال ِعلم أن ُه الحق ِمن َّر ِّبك
ُُ
ُ
َّ
ُ ْ
ْ
َّ
ف ُیؤ ِم ُنوا ِب ِه فتخ ِبت ل ُه قل ُوب ُه ْم و ِإن الله له ِاد ال ِذین آم ُنوا ِإلی ِصر ٍاط ُّم ْست ِق ٍیم * وال یزال
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ْ ْ ُ
الساع ُة ب ْغت ًة أ ْو ی ْأتی ُه ْم عذ ُ
َّالذین کف ُروا في م ْریة ِّم ْن ُه ح َّتی ت ْأتی ُه ُم َّ
اب ی ْو ٍم ع ِق ٍیم * ال ُملك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ُ
ْ ِّ َّ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
1
ات الن ِع ِیم ( و
ات ِفي جن ِ
یوم ِئ ٍذ لل ِه یحکم بینهم فال ِذین آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
ستمکاران در اختالفی بزرگ گرفتارند * و تا آنان که به ایشان علمی داده شده است
بدانند قرآن حقی از جانب پروردگار توست و به آن ایمان بیاورند و دلهایشان با آن
آرام گیرد و خدا کسانی را که ایمان آوردهاند به راه راست هدایت میکند * همواره
کافران در آن شک میکنند تا آنگاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد یا به عذاب روز
بیشادمانی گرفتار آیند * فرمانروایی در آن روز از ِآن خداوند است .میانشان حکم
میکند .پس کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته کردهاند در بهشتهای پر
نعمتاند).
َّ ْ
ّ
منافقان و کفار تا آخرین لحظه در رسالت شک خواهند داشت حتی تأ ِتی ُه ُم
َّ ُ ْ ً
الساعة بغتة( تا آنگاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد) یعنی تا قیام قائم أ ْو
ی ْأتی ُه ْم عذ ُ
اب ی ْو ٍم ع ِق ٍیم( یا به عذاب روز بیشادمانی گرفتار آیند) یعنی نظیر و
ِ
مانندی ندارد ،و هیچ سالی از سالهای پیشین چون آن ،متولد نشده است ،و آن،
پادشاه حاکم
روز قیام قائم است .در این روز سلطنت از ِآن خداوند است؛ چراکه
ِ
2
در این روز ،امام مهدی است».

از نمونههای این القا ،القای شیطان در رؤیای سیدۀ زنان عالم بود تا ایشان را اندوهگین
کند ،که پیشتر آن را بیان کردیم .چه بسا کسی بگوید چگونه شیطان (لعنهالله) میتواند
در رؤیای زهرا القا کند؛ چراکه ایشان معصوم است و شیطان هیچ راهی برای تسلط
بر معصومین ندارد؟! این گفته درست است ولی نه بهطور کلی .شیطان هیچ راهی برای
ّ
معصوم حجت که مکلف به رهبری و هدایت مردم است ندارد ،ولی وقتی معصوم،
غلبه بر
ِ
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حجت بر اوست .به همین
محجوج به حجت دیگری باشد ،بازدارندۀ او خداوند سبحان و
ِ
دلیل دربارۀ حضرت زهرا ـکه بازدارندهاش رسول خدا بودـ رسول خدا بهسرعت
برای فاطمه روشن نمود آن قسمت از رؤیایش که باعث اندوهگینشدنش شده بود القای
شیطان (لعنهالله) بوده است و با این محکمکردن ،رسول خدا فاطمه را محافظت ،و
شیطان (لعنهالله) را خوار و رسوا نمود.
ّ ّْ ٰ
1
ّْ
ان
در
تفسیر علی بن ابراهیم ،دربارۀ سخن حقتعالیِ  :إنما النجوی ِمن الشیط ِ
ً
(نجوا صرفا از [ناحیۀ] شیطان است) .آمده است :پدرم به من گفت ،از محمد بن ابوعمیر،
از ابوبصیر ،از ابوعبدالله که ایشان فرمود« :سبب نزول این آیه آن بود که فاطمه در
خواب خود دید رسول خدا خواست با فاطمه و علی و حسن و حسین از شهر خارج
شود .آنها بیرون رفتند تا به حصار شهر رسیدند .دو مسیر جلوی آنها قرار گرفت .رسول
خدا بهطرف راست رفت تا به جایی رسیدند که در آن نخلستان و آب بود .رسول خدا
گوسفند بزرگی خرید در حالی که در یکی از گوشهایش خال سفیدی وجود داشت .دستور
داد آن را ذبح کنند .همین که از آن خوردند همگی مسموم شدند و ُمردند .فاطمه ،ترسان
و گریان از جای برخاست ولی در این خصوص به رسول خدا چیزی نگفت .وقتی صبح شد
رسول خدا با االغی آمد و فاطمه را روی آن سوار کرد و فرمان داد امیرالمؤمنین و
حسن و حسین از شهر خارج شوند ،درست به همان صورتی که فاطمه در خواب خود
دیده بود .وقتی از دیوارهای شهر عبور کردند به جایی رسیدند که دو راه داشت .رسول خدا
راه سمت راست را در پیش گرفت ،درست به همان صورتی که فاطمه دیده بود؛ تا به
نخلستانی رسیدند که در آنجا آب بود .همان طور که فاطمه دیده بود رسول خدا
گوسفند بزرگی خرید و دستور داد آن را ذبح کنند ،گوسفند ذبح شد و آن را پختند .همین
که خواستند از آن بخورند فاطمه برخاست و از آنها دور شد و از ترس اینکه آنها بمیرند
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شروع به گریه کرد .رسول خدا بهدنبال او رفت تا به او رسید در حالی که او میگریست.
به او گفت :تو را چه شده است دخترم؟ فرمود :ای رسول خدا! من در خواب خود چنین و
چنان دیدم و شما همان کارهایی را انجام دادی که من دیده بودم؛ پس از شما دور شدم تا
مرگ شما را نبینم .رسول خدا برخاست و دو رکعت نماز گزارد .سپس با پروردگارش
مناجات نمود .جبرئیل بهسوی او آمد و گفت :ای محمد! شیطانی بهنام «دهار» وجود دارد
و او همان کسی است که به فاطمه این رؤیا را نشان داد .او مؤمنان را در خواب آزار میدهد
تا اندوهگین شوند .جبرئیل فرمان داد و «دهار» به نزد رسول خدا آمد .به او فرمود :آیا
تو به فاطمه این رؤیا را نشان دادی؟ گفت :بله ای محمد! پس سه بار بر او آب دهان
انداخت و سه جای سر او را شکست .جبرئیل به محمد گفت :ای محمد! وقتی در خواب
چیزی را دیدی که دوست نداشتی یا یکی از مؤمنان چنین دید بگویید :از ّ
شر آنچه دیدم و
از رؤیای خود به همان چیزی پناه میبرم که فرشتگان مقرب خدا و انبیا و رسوالن و بندگان
صالحش پناه بردند ،و حمد و معوذتین [سورههای "قل اعوذ برب الناس "...و "قل اعوذ برب
الفلق"] و "قل هو الله احد"را بخوان ،و سه بار در سمت راست خود آب دهان بینداز .در این
ّ
صورت آنچه دیده است به او آسیبی نمیرساند؛ و خدا بر فرستادهاش نازل کردِ  :إنما
ً
ّ
1
ّالن ْجو ٰی ِمن الش ْیط ِان( نجوا صرفا از [ناحیۀ] شیطان است)  ...تا آخر آیه».
از این خبر دانسته میشود آنچه زهرا دید نجوایی از طرف شیطان (لعنهالله) بود تا
زهرا را آزار دهد و اندوهگینش نماید؛ زیرا شیطان جز آزار و اذیت و اندوهگینکردن ،کار
دیگری با زهرا نمیتواند بکند؛ و این ،نخستین عالمت است که باعث میشود وقتی
مؤمن چیزی میبیند که او را اندوهگین میسازد و آزارش میدهد آگاه باشد نجوایی از طرف
ً
شیطان (لعنهالله) بوده است ،و قطعا غیر از آن چیزی است که به او هشدار میدهد و
آگاهش میسازد .هشداردادن غیر از اندوهگینکردن است؛ پس او باید بداند این نجوایی
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از طرف شیطان (لعنهالله) بوده است.
عالمت دوم این است که رؤیا پیامی در خود نداشته باشد تا امری را که در آن خبردهی
یا بشارت یا انذاری باشد از ملکوت منتقل نماید ،و فقط ترتیبی از حوادث در آن باشد که
هدف نهایی از آن ،ایجاد غم و اندوه است؛ و حتی بهوقوعپیوستن این حوادث در واقعیت
نیز به حق و حقیقتبودن آنچه بیننده دیده است داللت نمیکند ،آن هم فقط به این دلیل
که آنچه در رؤیا دیده با حوادثی که در دنیای بیرونی اتفاق افتاده منطبق بوده است؛ بلکه
برای انطباق این حوادث ،باید پیامی از ملکوت وجود داشته باشد؛ بهطوری که گویا این پیام،
خبررسانی از امری باشد که اتفاق خواهد افتاد یا بشارت یا ترساندنی بوده باشد .آنچه دربارۀ
حضرت زهرا (سالم الله علیها) رخ داد ترتیب حوادثی بود که چیزی بیش از اندهگینکردن
ایشان در آن وجود نداشت؛ و نکتۀ مهم دربارۀ این رؤیا آن است که رسول خدا روشن
میکند نباید از چیزی که فرد خوابیده میبیند غفلت شود ،بلکه بر بیننده الزم است بهدنبال
روشنکردن آن باشد؛ به همین دلیل رسول خدا برای هرچیز دیدهشده توجیهی ارائه
میدهد .در واقعهای که برای زهرا اتفاق افتاد رسول خدا به ما آداب تعامل با امثال
چنین رؤیاهایی را آموزش میدهد ،و به ما نمیفرماید آن را تکذیب کنید و از آن روی
بگردانید ،و آنچه فرد خوابیده میبیند هیچ ارزش و اعتباری ندارد ،بلکه روشن میفرماید
آنچه شیطان (لعنهالله) در خواب فرد خوابیده القا میکند همواره سفاحت و نابخردی است،
و هدف نهایی از چنین القایی از یک سو بهشکانداختن بینندۀ رؤیا نسبت به راه اتصال با
غیب است ،و از سوی دیگر واردکردن اندوه و غم به نفس اوست .بیان رسول خدا در
این اتفاق بهطور کامل کفایت میکند تا مردم این وضعیت را تعمیم ندهند و از طریق آن،
رؤیاهای ملکوتی را مصادره نکنند ،آن هم با این استدالل که احتمال وجود نجوا از ناحیۀ
شیطان (لعنهالله) وجود دارد .رؤیا ،مشخص ،و نجوای شیطان نیز مشخص است ،و هیچ
تداخلی با یکدیگر ندارند.
با وجود اینکه عدهای تالش میکنند در امر رؤیا شک و تردیدهایی ایجاد کنند ،ولی
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خود بهخوبی میدانند آنچه انجام میدهند چیزی بیش از ابر تابستانی بیبارش نیست که
طول عمر چندانی ندارد؛ ولی امید دارند تا آنجا که بتوانند حقیقت را در پرده قرار دهند .رؤیا
از جمله مراتب شناخت و معرفت است ،و جایگاه آن بهعنوان واسطهای در انتقال دانش،
اهمیت بسیار فراوانی را برای آن به ارمغان میآورد؛ چراکه رؤیا ،اخباری را از واقعیتی که
مسلط بر واقعیت زندگی دنیاست منتقل میکند ،و به همین دلیل اطالعرسانی الهی از
چیزی است که اتفاق خواهد افتاد ،یا روشنگری و بیانی الهی از حقیقت اعمالی است که
این بنده را بهسوی خداوند سبحان باال میبرد؛ پس خداوند سبحان در ملکوت بشارتی به
او نشان میدهد؛ یا ممکن است وی اعمالی انجام دهد که انجامدهندهاش را به سقوط
میکشاند؛ پس خداوند به او چیزی نشان میدهد تا او را بترساند و به حسابرسی نفس خود
بپردازد و مراقب اعمالش باشد .همۀ مردم به خبررسانی از ملکوت اهمیت میدهند ،چه
بیننده از عامۀ مردم بوده باشد و چه از خاصه؛ یعنی چه افراد متعلم بوده باشند و چه
غیرمتعلم؛ به رؤیا اهمیت داده میشود و بسیار سعی میشود تا کسی پیدا شود آن را تعبیر
کند؛ اما آنچه امروز شاهد هستیم انکار مردم بهخصوص فقها دربارۀ صاحب دعوت یمانی
و تشکیک در رؤیاهایی است که شهادتی فرودآمده از جهانی است که در آن حتی
چشمبرهمزدنی خداوند نافرمانی نشده ،و مسلط بر این جهان ملکی است؛ بهرغم آنکه
پدران گرامی ایشان امر رؤیا را در ارتباطی محکم و تنگاتنگ با عصر ظهور و مسائل
مربوط به آن معرفی فرمودهاند؛ بهطوری که از احمد بن محمد بن ابونصر روایت شده است،
گفت :از ابالحسن علی بن موسی رضا دربارۀ رؤیا پرسیدم ،ایشان چیزی به من نگفت و
ً
قطعا برای شما ّ
شری
سپس فرمود« :اگر چیزی را که شما میخواستید به شما میدادیم
1
میشد ،و گردن صاحب این امر گرفته میشد».
خودداری امام رضا از پاسخدادن و بیان علت پاسخندادن با این استدالل که این

 - 1مختصر بصائرالدرجات ،حسن بن سلیمان الحلی :ص .309
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امر ،به حفظ جان صاحباالمر و شیعیان او تعلق دارد اهمیت این راه معرفتی را بهعنوان
نقلکنندهای برای شناخت حقیقتی که هیچ راهی برای انکارش نیست آشکار میکند .این
عالوه بر آن است که روایاتی که دربارۀ صیحۀ آسمانی سخن گفتهاند نشانهای قطعی به
حساب میآید که نشان میدهد آن صیحۀ آسمانی ،صیحهای ملکوتی است؛ و از جمله
راههای اتصال ملکوت با عالم ُملک ،رؤیاست .پس امروز فقهای بیعمل و مقلدانشان با
چه زبان و با چه منطقی شهادت ملکوت را انکار میکنند ،در حالی که گواهی و شهادت در
عالم ُملک را میپذیرند؟! با وجود اینکه عالم ملکوت ،جهان صدق و راستی و اطاعت است،
و جهانی است که بهطور کامل ،از گناه خالی است؛ در حالی که جهان ُملک ،جهانی است
که در آن دروغ و راستی ،و اطاعت و معصیت در هم آمیخته است؛ زیرا جهانی برای ابتال و
آزمایش است ،تا هرکس زنده بماند با دلیل و برهان زنده بماند ،و هرکس هالک شود با دلیل
و برهان هالک شود.

مبحث دوم:
ارکان رؤیا
هر دانشی بر چهار رکن استوار است :سه رکن از آنها ظاهر ،و چهارمی غیبی است.
ً
منظور بنده از آن دانش و معرفت ،معرفت الهی است و تقریبا با قطع و یقین میتوانم بگویم
حتی دانش بشری نیز همین گونه است؛ زیرا بهعنوان شاخهای از دانش و معرفت اصلی و
یکی از تجلیات آن است ،و ارکان آن نیز برگرفته از همان اصل است و چه بسا ارکان دانش
و معرفت در هر دوی آنها شبیه یکدیگر به نظر برسد ،ولی عاملی که باعث ایجاد تفاوت
میان این دو میشود ـبهروشنیـ این نکته است که در دانش بشری رکن چهارم یعنی رکن
غیبی به فکر و ذهن انسان تعلق دارد؛ زیرا ذهن انسان بهعنوان کارخانۀ تولید افکار نامرئی
و نامحسوس شناخته میشود .شاید مسئلۀ این رکن ،در «سمتوسوی دریافتی» باشد که
از آن گرفته میشود؛ زیرا بهعنوان رکنی اعتباری و نه حقیقی در نظر گرفته میشود؛ یعنی
مردم آن را بهعنوان یک رکن تصور میکنند در حالی که جز با ارتباط با غیب حق و راستین
حقیقت این رکن رسید .به این ترتیب این رکن ،همان غیب حقیقی است و ذهن
نمیتوان به
ِ
گرو تمسکجستن به غیب
انسان نیست؛ بلکه کمال و سالمت ذهن و عقل انسان ،در ِ
حقیقی است؛ اما وقتی به جهت و ُبعد دیگری متمسک شود در این صورت «توهم و خیال»
در تصور او رکنی غیبی تشکیل میدهد ،در حالی که اینگونه نیست.
ظاهری معرفت الهی عبارتاند از -1 :مکان -2 ،زمان -3 ،انسان؛
ارکان
ِ
و از آنجا که رؤیا ،راهی از راههای شناخت و معرفت الهی است ناگزیر باید این ارکان در
رؤیا نیز وجود داشته باشد؛ همان طور که وجود این ارکان نشان میدهد این راه ،راه شناخت
و معرفت است ،و فقدان هرکدام از این ارکان ،معرفت را ناقص یا چه بسا غیر حقیقی میکند
و به این ترتیب هیچ سود و منفعتی از آن حاصل نخواهد شد .دربارۀ یکی از نمونههای دانش
و معرفت غیرسودمند از ابوالحسن موسی روایت شده است« :رسول خدا وارد

.................... ................................ 136انتشارات انصار امام مهدی ـ در پیشگاه صیحه

مسجدی شد در حالی که مردم گرد شخصی جمع شده بودند .فرمود :این چیست ؟ گفتند:
او عالمه است .فرمود :عالمه چیست؟ به ایشان گفتند :داناترین مردم به نسبهای عرب
و وقایع و روزهای جاهلیت و اشعار و زبان عربی است .پیامبر فرمود :این علمی است که
ندانستن آن زیانی نمیرساند و دانستنش سودی ندارد .سپس پیامبر فرمود :علم ،سه
1
تاست :آیۀ محکم ،فریضۀ عادله ،یا سنت پابرجا؛ و هرچه غیر از اینها باشد فضل است».
مالحظه میکنیم رسول خدا آن را علم نامیده است ،ولی دانستن این علم هیچ
سودی به حال دانندهاش ندارد و ندانستنش نیز هیچ زیانی نمیرساند؛ زیرا دانشی
غیرحقیقی است؛ در حالی که دانش و معرفت واقعی عبارت است از آیهای محکم ،یا
فریضهای عادله ،یا سنت پابرجا؛ زیرا در این سه دسته ،ارکان دانش و معرفت حقیقی وجود
دارد :یعنی مکان ،زمان ،و انسان که نمایندۀ غیب است ،زیرا رسول و فرستادۀ مبعوثشده
در غیب است؛ اما علم نسبها و روزها و شعرها ،علمی است که ارتباطی با غیب ندارد و
نهایت چیزی که با آن مرتبط است محصوالت و تولیدات توهم و خیال انسان است.
آشنایی با ارکان رؤیا ضروری است؛ زیرا رؤیا ،راه شناخت و معرفت الهی است ،و این
معرفت ،درب را به روی کسانی که تالش میکنند در این راه شکوتردید ایجاد کنند میبندد؛
بدون توجه به اینکه ایجاد شکوتردید ،دلیل بر جهالت فردی است که شکوتردید ایجاد
کرده است ،و هیچ اشکال و ایرادی برای چیزی که شکوتردید برایش مطرح شده،
محسوب نمیشود .چطور میتواند اینچنین باشد در حالی که برای حجیت رؤیا دلیل اقامه
شده است؟! و ارکان رؤیا عبارتاند از:
مکان :یعنی جایی که رؤیا در آن اتفاق میافتد و میدان حضور رؤیا .در مبحث اول،
انواع رؤیاها روشن شد و دانستیم میدان رؤیای راست و حق ،ملکوت است ،و اینکه عالم
ً
ملکوت ،جهان صدق و راستی و اطاعت مطلق است ،و جهانی است کامال خالی از هر
 - 1وسائلالشیعه (آلالبیت) :ج  17ص .327
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چیزی که باعث اختالل در صدق و راستی میشود ،و مبرا از هر چیزی است که باعث
اختالل در اطاعت میشود؛ پس هیچ راهی برای ایجاد شکوتردید در چیزی که در عالم
ملکوت دیده میشود وجود ندارد ،و فقط کسی که به ملکوت ایمان ندارد در آن شکوتردید
ایجاد میکند؛ و کسی که به عالم ملکوت ایمان نداشته باشد علیه خودش شهادت میدهد
که هیچ بهرهای در آن عالم ندارد ،و این عالم در حافظۀ او جای نمیگیرد ،و نفی و فقدان
ّ
ّ
فرد مکلف ،از منکران آن جهان در امتحان
این عالم از حافظۀ مکلف نشان میدهد این ِ
نخستین بوده است؛ یعنی امتحان اختیار و انتخاب ،که در آن هرکس جایگاه و مقام خودش
را برگزید ،و وجود آنها در جهان ُملک ،جز برای تأ کید بر آن انتخاب با یادآوری آن نیست؛
پس هرکس به یاد آورد ّرد پایی در ملکوت داشته است چیزی را که در آن عالم میبیند،
دیده و تصدیق کرده است ،و کسی که در آن جهان ،هیچ رد پایی ندارد حتی اگر چیزی را
در آن ببیند آن را انکار خواهد کرد؛ زیرا در آن امتحان ،از ملکوت روی گردانده ،و حق و
دانش و معرفت موجود در آن را نشناخته است (و انسان ،دشمن چیزی است که نمیداند)؛
ازاینرو چیزی را که در آن جهان میبیند انکار میکند و از آن روی برمیگرداند و ارزشی
برایش قائل نمیشود.
زمان :که رکن دوم از ارکان رؤیاست؛ و آلمحمد پاک و مطهر این رکن را بیان و آن
را برای مردم محکم کردهاند تا هیچ عذر و بهانهای برای بهانهگیر باقی نماند .از ابوبصیر
روایت شده است ،گفت :به ابوعبدالله عرض کردم :فدای شما شوم ،محل شکلگیری
رؤیای راست و دروغ یکی است .فرمود« :درست گفتی؛ اما رؤیای دروغین ناهماهنگ است
و فرد آن را در ابتدای شب در طول سیطرۀ سرکشان فاسق میبیند و چیزی است که انسان
را به تصوری باطل میاندازد که دروغ و مخالف حق است و هیچ خیری در آن نیست؛ و اما
رؤیای صادقه و راست را بعد از دو ِس ّوم خواب ،هنگام حلول فرشتگان میبیند ـکه قبل از
سحر استـ و این رؤیا ،صادق و راست است و انشاءالله ناسازگاری در آن نیست مگر آنکه
فرد ،جنب یا ناپاک بوده باشد یا خدا را به درستی یاد نکرده باشد؛ که در این صورت ناسازگار
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و ناهماهنگ میشود و در صاحبش سستی ایجاد میکند».

1

فرد خوابیده در ابتدای شب ،در زمان تسلط سرکشان
پس امام بیان میفرماید آنچه ِ
فاسق میبیند خیاالتی است که این سرکشان در ذهن فرد خوابیده القا میکنند ،و دروغین
و ضدونقیض هستند؛ و توصیف آن بهعنوان رؤیای کاذبه به این دلیل است که هیچ دانش
و معرفت واقعی در خود ندارد ،و توصیف آن بهعنوان رؤیای ضدونقیض به این دلیل است
که بهصورت متعارض و پراکنده میآید و هیچ پیام مشخصی برای فرد خوابیده ندارد.
میدانیم رؤیای صادق و درست ،پیامی از ملکوت است؛ پس باید نمادهای این رؤیا بر
حکمت داللت کند و باید ترکیبی داشته باشد که به امری معرفتی که هدایتی برای بینندۀ
رؤیا در خود دارد داللت نماید؛ اما دربارۀ زمان رؤیای صادقه ،رویایی است که بیننده ،در
یکسوم آخر شب ،یعنی هنگام نزدیکشدن سحر ،و زمان رفتوآمد فرشتگان به زمین
میبیند .این زمانی است که فرشتگان شب شروع به باالرفتن بهسوی آسمان میکنند و
فرشتگان روز بهسوی زمین فرود میآیند .این زمانی است که گویا امام بیان میفرماید
نفسهای افراد خوابیده در سیطرۀ فرشتگان صادق قرار دارند و به همین دلیل آنچه در
خوابشان به آنها نشان میدهند رؤیاهای صادقه است؛ و اگر فرد خوابیده ،پاک بوده باشد،
یعنی با پاکیزگی خوابیده باشد و جنب نبوده ،و در حالی که یادکنندۀ خداوند سبحان بوده
است خوابیده باشد ،این رؤیا به خواست و مشیت خداوند دچار تعارض و اختالف نمیشود؛
اما اگر یکی از این شرایط ساقط شده باشد رؤیا دچار تعارض میشود و بینندهاش را کند و
سست میکند .از این روایت شریف دانسته میشود زمان رؤیا ،با فراهمبودن شرایط پاکیزگی
در فرد خوابیده ،رکنی مهم است که میزان راستی و درستی آنچه را که فرد خوابیده دیده
است آشکار میکند.
از امام صادق روایت شده است ،فرمود« :سریعترین رؤیا از نظر تأویل ،رؤیای قیلوله
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است 1».و شاید منظور از رؤیای با سریعترین تأویل ،سریعترین رؤیایی است که با واقعیت
بیرونی منطبق میشود .وقت قیلوله ،ساعتی از روز است که پیش از زوال (نیمۀ روز یا ظهر)
قرار دارد ،و رؤیا در این ساعت ،محکم و ثابت است و طبق روایات نقلشده از اهلبیت
دچار تعارض و اختالف نمیشود .کسی که دربارۀ زمان رؤیاها به تدبیر بپردازد بهروشنی
مالحظه میکند رؤیا هرقدر به انتشار نور نزدیکتر باشد ـبا فراهمبودن شرایط پاکی و
طهارت در بینندهـ ثابتتر و راستتر است و سریعتر تأویل میشود؛ و هرچه زمان آن به
تاریکی و شدت آن نزدیکتر باشد رؤیا مخالف حقیقت و دروغین میشود؛ زیرا در زمان
تسلط سرکشان فاسق قرار میگیرد .شاید در این توضیح ،نشانهای برای فرد بیننده وجود
داشته باشد که تأ کید میکند رؤیای او که در اوقات سپیدهدم و نور اتفاق میافتد رؤیایی از
ملکوت است و تأویل آن ـیعنی رخداد آن در واقعیت بیرونیـ بهسرعت از راه میرسد؛ و آنچه
در ابتدای شب و هنگام شدت تاریکی میبیند بهدلیل تسلط سرکشان فاسق ،دروغین و
بهدور از حقیقت است؛ پس متوجه میشود آنچه در آن زمان میبیند نکتۀ خاصی در خود
ندارد ،مگر آنکه چیزی در آن باشد که رؤیایش را از تسلط سرکشان فاسق دور نماید؛ مثال
اگر در رؤیا یکی از معصومین وجود داشته باشد ،که این یک وضعیت استثنایی است و
آن سرکشان فاسق ،بر ملکوتی که معصوم در آن وجود دارد هیچ تسلطی ندارند ،بلکه
ً
صرفا وجود معصوم برای عصمت و سرعت تفسیر آن ،کافی است.
شایان توجه است «رکن زمان» در رؤیا مهم است؛ ولی رکنی وجود دارد که اگر در رؤیا
فراهم شود همۀ ارکان دیگر را بیاثر میکند؛ یا بهعبارت دیگر در صورت وجود این رکن،
رکن زمان دیگر اهمیت گذشته را نخواهد داشت .این رکن ،رکن انسان است .اگر فرد
خوابیده در خواب خود یکی از معصومین را ببیند دیگر زمان ،اعتبار و ارزشی ندارد ،چه رؤیا
ً
در ابتدای شب بوده باشد و چه در آخر شب ،و این رؤیا ـبا توجه به روایات واردشدهـ قطعا
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رؤیای صادقه است ...« :سلیم گفت :به محمد گفتم :به نظر تو چهکسی گفتههای این
پنج نفر را برای امیرالمؤمنین نقل کرده است؟ گفت :رسول خدا .او آن حضرت را هر
شب در خواب میبیند و صحبت او با آن حضرت در خواب مثل صحبت با او در حیات و
بیداری آن حضرت است؛ چراکه رسول خدا فرموده است« :هرکس مرا در خواب ببیند
مرا دیده است؛ چراکه شیطان ،نه در خواب و نه در بیداری ،بهصورت من و نه هیچکدام از
جانشینانم تا روز قیامت درنمیآید ».سلیم میگوید :به محمد بن ابوبکر گفتم :چهکسی این
مطلب را برایت نقل کرده است؟ گفت :علی .گفتم :من هم از او شنیدم ،همان طور که
1
تو شنیدی». ...
پس وجود معصوم در رؤیا بازدارندۀ رؤیا از انحراف ،و دلیلی بر راستی و صادقبودن
رؤیاست؛ و باید توجه داشته باشیم که بینندۀ رؤیا ،یکی از معصومین را بهصورت
مشخص و بهصورت محکم دیده باشد نه اینکه شخصی را ببیند و سپس وقتی بیدار شود
به خودش مراجعه کند و بگوید گویا یکی از معصومین را دیده است؛ زیرا رؤیایی که
معصوم در آن باشد همچون سپیدۀ صبح است؛ پس در آن ،مجالی برای پیشگویی و
ّ
تصور و ظن و گمان نیست ،و واردشدن ظن و گمان در رؤیا نشان میدهد بیننده ،بهطور
قطعی و یقینی معصوم را ندیده است؛ بلکه اینطور به نظرش رسیده یا گمان کرده
معصوم را دیده است و در واقع او چیزی بیش از آنچه اهلبیت از آن با عبارت
«متکون» یا «مذهب» تعبیر کردهاند ندیده است .دربارۀ «متکون» در رجال کشی آمده
است :به خط جبرئیل بن احمد دیدم ،محمد بن عیسی به من گفت ،از علی بن حکم ،از
حماد بن عثمان ،از زراره ،گفت :ابوعبدالله فرمود« :به من از حمزه خبر بده؛ آیا او ادعا
میکند پدرم بهسوی او میآید؟» گفتم :بله .فرمود« :به خدا قسم دروغ میگوید! جز
"متکون" بهسوی او نیامده است .ابلیس ،شیطانی بهنام "متکون" را تحت سلطه گرفته است
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که به هر صورتی که بخواهد بهسوی مردم میآید؛ اگر بخواهد بهصورت [شخصیتی] بزرگ،
و اگر بخواهد بهصورت [شخصیتی] کوچک؛ ولی به خدا سوگند ،این شیطان نمیتواند
1
بهصورت پدر من بیاید».
بنابراین با توجه به این گفتۀ امام صادق« آیا او ادعا میکند »...این چیزی که حمزه
خود امام نبوده است؛ و این ادعای او که امام باقر بهسوی او آمده فقط ظن و
دیده ِ
گمان بوده و حقیقت نبوده است ،و چه بسا این شخصی که آمده است بهصورت [شخصیت]
بزرگی آمده باشد ،بهطوری که بینندۀ رؤیا ّ
متوهم میشود این شخصی که آمده معصوم بوده
است ،در حالی که چنین نیست؛ و به همین دلیل امام صادق واقعیت چیزی را که حمزه
ـاین شخص دروغگوـ دیده بود بیان فرمود .شاید عدهای این موضوع را مجالی برای
اشکالتراشی بیابند و بگویند این به خود شما اختصاص دارد؛ چهکسی میتواند بگوید این
شخصی که دیدهای معصوم بوده است نه «متکون»؟ و چه بسا این اشکال درست باشد
شرع ثابتشده را داشته باشد .این نکتۀ اول؛ و نکتۀ
اگر بینندۀ رؤیا ادعای امری خالف ِ
دوم :اینکه رؤیا نیازمند وجود معصومی است که آن را روشن کند؛ به همین دلیل کسی که
گویی بینندۀ رؤیا حکم میکند امام صادق است و نه شخصی دیگر ،و این دو
به دروغ ِ
نکاتی است که دربارۀ چیزی که مردم امروز میبینند مهیا نیست .بله ،چیزی که بیننده
شرع ثابتشده میبیند مستند به امری شرعی است که با نص (متن صریح) ثابت
مطابق با ِ
شده است ،و ملکوت فقط شاهد و گواهی است برای چیزی که با متن ثابت شده است تا
بیننده یقین حاصل کند و شکوتردید در دلش وارد نشود .به همین دلیل هرکس با استناد
به متن ،به دعوتکننده یقین حاصل کند نیازی به دیدن شهادت ملکوت برای دعوتکننده
ندارد؛ بلکه چه بسا کارکرد رؤیاها بر سبیل بشارتدادن ،یا انذاردادن برای حصول امری
باشد که خداوند سبحان اراده کرده ،ولی مؤمن برای رسیدن به آن کوتاهی کرده است.

 - 1بحاراالنوار ،عالمه مجلسی :ج  25ص .281

.................... ................................ 142انتشارات انصار امام مهدی ـ در پیشگاه صیحه

ً
پس این «متکون» قطعا نه بهصورت پیامبر میآید و نه وصی پیامبر .این نکتۀ اول .و
دوم :این «متکون» چیزی را با خود میآورد که «ثابتشدۀ شرعی» خالف آن است ،و این
دروغگویی و تعارض او را ثابت میکند؛ ازاینرو بسیاری از کسانی که بهدنبال دشمنی با
اولیا هستند برای پیروان خود با رؤیاها استدالل میکنند با این ادعا که آنها معصومی
را دیدهاند و او به آنها خبر داده است این دعوتکننده ،حق نیست و چنین و چنان...
به همین دلیل آنها ادعا میکنند کسی را که دیدهاند معصوم بوده است؛ زیرا
معصومین با این فرمایش خود« :کالم ما در خواب ،همانند کالم ما در بیداری است»
حقیقت ثابتی را مقرر فرمودهاند .این گفته یعنی آنچه در بیداری از آن خبر میدهند در خواب
ً
متفاوت نمیشود ،بلکه دقیقا همانند خودش میآید .پس آنچه در بیداری هست
تقویتکنندۀ چیزی است که در خواب میبیند ،و آنچه در خواب است در بیداری اثبات
میشود .حال چگونه معصومین میگویند دعوتکنندهای که با وصیت رسول خدا
برای شما استدالل میکند حق است ،و سپس معصومی در خواب بیاید تا چیزی را که در
بیداری ثابت شده است نقض نماید؟! بنابراین ،این کسانی که چنین ادعایی میکنند قبل
از دیگران بهسرعت برای خودشان ثابت میشود چیزی که دیدهاند هرگز معصوم نبوده
است؛ بلکه آن صورتی که دیدهاند شاید بهقدری بزرگ بوده که او را معصوم تصور کردهاند،
در حالی که چنین نبوده است!
شیطان دیگری هم هست که «مذهب» نامیده میشود .در رجال کشی آمده است :از
محمد بن مسعود ،از علی بن محمد بن یزید ،از احمد بن محمد بن عیسی ،از ابن ابینصر،
از علی بن عقبه ،از پدرش روایت کرده است ،گفت :به محضر ابوعبدالله وارد شدم.
مجلس تو ابوالخطاب همراه با هفتاد
سالم کردم و نشستم .ایشان به من فرمود« :در فالن ِ
نفر حضور داشت که از همۀ آنها بهخاطر موضوعی ناراحت بود .من بر آنها رحمت
فرستادم و به آنها گفتم :آیا از فضیلتهای مسلمان به شما نگویم؟ یکی از آنها گفت:
بفرمایید ،فدایت شوم! گفتم :از فضیلتهای مسلمان آن است که به او گفته میشود فالنی

رؤیا در سنت پاک محمد و آلمحمد 143 ................................... ................................

قاری کتاب خداوند متعال است ،و فالنی بهرهای از پرهیزکاری دارد ،و فالنی در عبادت
برای پروردگارش بسیار تالش میکند؛ و اینها فضیلتهای مؤمن است؛ شما را با ریاستها
چه کار؟! مسلمانان فقط یک سر هستند .مبادا بهسمت بزرگان بروید که بزرگان مهلکۀ
مردان هستند ،و من از اباعبدالله شنیدم که میفرمود :شیطانی بهنام «مذهب» هست
که به هر صورتی درمیآید و فقط بهصورت پیامبر یا وصی پیامبر درنمیآید .من جز این
1
نمیبینم که او برای دوست شما خودنمایی میکند؛ پس از او بر حذر باشید».
این روایت دربارۀ چیزی که در خواب دیده میشود حکم میکند .فرد بیننده کسی را که
طبق شناخت خودش او را بهعنوان فردی پرهیزکار و تالشگر میشناسد در خواب میبیند
و آن شخص او را از چیزی خبردار میکند ،و گویا دراینباره برای او شهادت میدهد .در
چنین حاالتی بیننده الزم است با استناد به دیدههایش که تصور کرده فالنی را در ملکوت
پرهیزکار میشمرد ،آن شهادت را برهان و دلیل محسوب نکند .چنین رؤیایی متشابه است
و باید معصومی باشد تا دربارهاش حکم کند .شاید شخصی که بیننده دیده و تصور کرده
مردی صالح بوده ،در حقیقت اینطور نباشد ،و به این ترتیب این شیطان «مذهب» از
حسنظن بیننده نسبت به فالنی ،سوءاستفاده میکند و به صورت او میآید تا به او خبری
را بدهد که او را از حق دور کند و او را در عرصۀ گمراهی بیفکند .به همین دلیل امام
فرموده است« :بزرگان ،مهلکۀ مردان هستند ».ولی برای این شیطان «مذهب» امکان
ندارد بهصورت پیامبر یا وصی پیامبر در بیاید؛ چرا؟ زیرا پیامبر و وصی پیامبر ،کلمۀ خدا
هستند که با آنها بر خلقش احتجاج میکند ،و آنها کلمۀ کامل و محکم خدا هستند؛ زیرا
آنها کلمۀ هدایت و بازدارنده از گمراهی هستند؛ ازاینرو بیننده ،وقتی فالن فرد را میبیند
که پیامبر یا وصی پیامبر نیست ،باید بر حذر باشد و آن سخن یا کاری را که از او میبیند
دلیل و حجتی که باید آن را بستاند تصور نکند ،و باید توجه داشته باشد که احکام را فقط از
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معصوم حجت برگیرد.
از جمله ویژگیهایی که به رکن زمان در رؤیا مربوط میشود اختصاصداشتن رؤیا به
آخرالزمان است ،و گویا در آن زمان ،رؤیا نشاندهدۀ ایمان فرد به غیب و تمسک او به غیب
خواهد بود ،و به این ترتیب رؤیا ترازویی خواهد بود که از طریق آن ،فرد ،میزان ارتباط خود
را با غیب و در نتیجه حقیقت ایمان خود را میفهمد .به همین دلیل از پیامبر روایت شده
است« :وقتی زمان نزدیک شود رؤیای مسلمان تکذیب نمیشود ،و راستترین شما در رؤیا،
1
راستگوترین شماست ،و رؤیای مؤمن جزئی از  45جزء نبوت است». ...
«نزدیکشدن زمان» کنایه از آخرالزمان است؛ یعنی نزدیکشدن زمان به انتهایش؛ و
فرد تصدیقکنندۀ غیب ،صادقه است؛ زیرا شهادتی است
در آن زمان ،رؤیای مسلمان ،یعنی ِ
که از عالم ملکوت میآید؛ و رسول خدا راستگویی مسلمان را به راستی و صادقهبودن
رؤیای او ربط داده است؛ پس هرکس نفسش عرصه و مجالی برای ملکوت باشد شکی
نیست که زبانش ،معبری برای چیزی است که از ملکوت آمده و در صفحۀ وجودیاش
حک شده است؛ پس به زبانش رنگ راستی میدهد؛ زیرا صفحۀ وجودیاش به رنگ راستی
و صداقت رنگ شده است؛ چراکه این صفحه برای ملکوت استحاله یافته است ،و از عالم
ملکوت ،جز صدق و راستی نمیآید .رنگگرفتن صفحۀ مسلمان با رنگ ملکوت باعث
میشود او با صفت «نبوت» توصیف شود؛ زیرا آنچه با زبان خود نقل میکند از چیزی است
که از ملکوت در صفحۀ وجودش حک شده ،و خبردهی از غیب است؛ و نبوت ،همان
خبردهی غیبی است با این تفاوت که این مسلمان هرچند دربارۀ آنچه از ملکوت نقل میکند
با عنوان نبوت توصیف میشود ولی پیامبر نامیده نمیشود و میدانیم توصیفشدن به
«نبوت» غیر از نامیدهشدن به آن است .هرکس چیزی از ملکوت نقل میکند با نبوت
توصیف میشود ولی پیامبر نیست؛ یعنی پیامبر نامیده نمیشود؛ زیرا ّ
«نبوت» نامی است که
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با محمد به پایان رسید ،ولی پایان نام ،بهمعنای پایان صفت نیست؛ بلکه این صفت
ـهمان طور که روایات آلمحمد پاک و طاهر ،بهخصوص در موضوعات مربوط به رؤیا
بیان کردهاندـ مستمر است .با توجه به اینکه رؤیا قسمتی از  45جزء نبوت است و نیز اینکه
ُ
آنچه بهعنوان «کل» توصیف میشود بر هرکدام از اجزا هم منطبق میشود ،پس
توصیفشدن همۀ راههای اتصال به غیب به «نبوت» نشان میدهد رؤیا را هم شامل
میشود .از علی بن ابراهیم ،از پدرش ،از ابن ابیعمیر ،از هشام بن سالم ،از ابوعبدالله
روایت شده است :شنیدم میفرمود« :مؤمن رؤیا میبیند ،و رؤیای او در آخرالزمان بر هفتاد
1
جزء از اجزای نبوت است».
انسان :یعنی مصداق کامل انسانیت که با حجت خدا در هر زمان جلوهگر میشود ،و
خود او خواهد بود و شیطان بهشکل او درنمیآید؛ و شهادت
رؤیت این حجت در ملکوتِ ،
او در ملکوت عین شهادت او در ملک است .به همین دلیل این انسان ،افراد مکلف به
اطاعت از خودش را بهسوی پرسشگری سوق میدهد تا راستی آنچه آنها را بهسویش
فرامیخواند روشن شود ،و فرمان او به آنها و تکلیفکردنشان ـآنگونه که متأسفانه بخش
اعظم مردم میپندارندـ بهخاطر خواست خودش یا هوا و هوس پادشاهی نیست .دعوت این
انسان جز به این دلیل نیست که او از طرف خداوند سبحان به این کار تکلیف شده است و
هرگونه کوتاهی در رساندن آن به مردم ،این انسان را برای مدتی طوالنی در برابر پروردگار
سبحانش مینشاند تا حساب پس دهد .به این ترتیب برای مردم روشن میشود چرا چنین
اصرار و پافشاری و تالش و کوشش بسیار در رساندن و تبلیغ وجود دارد با اینکه آنچه این
ً
فرد مبعوثشده باید ابالغ کند کامال مخالف مسیری است که او حرکت میکند و در نقطۀ
مقابل مسیر و واقعیت مردم قرار دارد؛ بنابراین مردم تصور میکنند این فرد مبعوثشده،
زنگ خطری است که برایشان به صدا درآمده و گمان میکنند حضور او در میان آنها باعث
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نابودی و تیرهروزیشان خواهد شد ،و پس از آنکه فقهای بدنهاد در این توهم میدمند و آن
را بزرگ جلوه میدهند ـتا آنجا که به یک واقعیت در دل و جان مردم تبدیل میشود و مردم
تصور میکنند هیچ واقعیتی جز این وجود نداردـ طاغوتیان از این پندار و توهم ،سوءاستفاده
میکنند و مردم را بر ضد این مبعوثشدۀ الهی و این دعوتکنندۀ رحمت بر مردم ،تحریک
میکنند .با توجه به میزان وسعت انحرافی که علمای بیعمل در راه معرفت حق (یعنی
دین) ایجاد کردهاند و با توجه به میزان تخریب راه میان مردم و پروردگارشان توسط آنها،
پس از تخریب این راه ،آنها مردم را از این راه منحرف کردهاند تا از خودشان تصویری بسازند
که بر اساس آن خودشان کسانی باشند که پایان این راه محسوب میشود و مقصد نهایی
خود آنها باشد .آنها مردم را به این وضعیت عادت میدهند ،تا آنجا که
کوچ بندگان ،نزد ِ
مردم به مرحلهای بدون بازگشت میرسند و به آنجا میرسند که سخن علما تصدیق میشود
حتی اگر از نظر ظاهری با ترازوی خداوند سبحان یعنی قرآن مقایسه شود باطل بوده باشد،
و سخن دعوتکنندۀ حق با وجود اینکه منطبق بر قرآن است و در آن ادغام میشود پذیرفته
نمیشود؛ پس این شخص دعوتکننده ،راهی جز متوجهکردن مردم بهسوی غیب و
درخواست گواهی و شهادت از غیب ندارد؛ و هیچ راه عمومی و جهانشمولی که همۀ مردم
از طریق آن به غیب متصل بشوند وجود ندارد مگر راه رؤیا در ملکوت؛ زیرا با توجه به اینکه
عالم ملکوت ،جهان امتحان نخستین بوده است ،همۀ خالیق از آن جهان میآیند ،و همۀ
مردم میدانند که آن جهان ،جهان راستی و اطاعت است؛ ولی فعالیتهای علمای بدنهاد
دستکم از طریق
برای بستن این راه به روی مردم است ،و اگر نتوانند آن را قطع کنند ِ
شبههافکنی و فریبدادن مردم 1و پوشاندن آن بر مردم 2،مردم را به گمراهی بکشانند .با
پوشاندن و مبهم جلوهدادن (تلبیس) ،آنچه به عالم ملکوت تعلق دارد را به آنچه به عالم

 - 1تدلیس.
 - 2تلبیس.
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پایینی یا آنچه از القائات شیطان (لعنهالله) است در هم میآمیزند ،و با فریبکاری (تدلیس)
به سراغ گفتههای طاهرین میروند و آنها را در غیر از مجرای خودشان جاری میکنند
و با پیشکشیدن فرضیاتی که احساسات مردم را تحریک و آنها را از این راه دور میکند
ً
مردم را فریب میدهند؛ مثال به آنها میگویند« :وقتی در خواب به تو فرمان داده شد پدرت
را بکشی آیا تو چنین خواهی کرد؟!» در حالی که از قبل به خوبی میدانند پاسخ «نه» خواهد
بود؛ و از این پاسخ استفاده میکنند و به مردم میگویند :پس مشخص میشود فرمان در
رؤیا ،الزامآور نیست و اعتباری ندارد! و به این ترتیب ،ذهن مردم را آماده میکنند تا گواهی
و شهادت ملکوت را برای دعوتکنندۀ حق رد کنند و فرمان به اطاعت از او را نپذیرند؛ یا به
سراغ متون میروند و به جداکردن آنها از سیاق اصلیشان اقدام میکنند تا برای خوانندۀ
اندیشهورز چنین به نظر برسد راه رؤیا چیزی بیش از آنکه یک راه حاشیهای باشد که فقط
به بینندۀ رؤیا تعلق دارد فراتر نمیرود و آنچه بهعنوان حجت میبیند فقط او را ملزم میکند
و برای هیچکس دیگر الزامی نخواهد داشت ،و گواهیهای ملکوتی که بینندۀ رؤیا میبیند
هیچکس دیگری را غیر از خود او ملزم نمیکند.
این کاری که فقهای گمراهی انجام میدهند بسیاری از افراد را متوقف میکند و آنها
را از کشف حقیقت بازمیدارد؛ ازاینرو امتحان مردم با حجت خدا در زمانشان ،الزم
میگرداند از سلطۀ فقها آزاد شوند و در دالیل او ـکه بیتردید دالیلی از دو جهان غیب و
دالیل [عالم] شهادت
شهادت هستند و به آنها ارائه میکندـ دقت کنند ،و محکمترین ِ
متن و تصریح به دعوتکننده (یعنی وصیت) است .این دلیل ،دلیلی قاطع و برهانی ساطع
است؛ بهطوری که هیچ راهی برای رد آن وجود ندارد مگر با یک دلیل مبتنی بر متن که آن
دستکم از همان قدرت و استحکام برخوردار باشد؛ و بدون وجود چنین
را نقض کند و ِ
دلیلی ،ردکردن دلیل متن [یعنی وصیت] ناممکن است.
برای آنکه برهان و حجت بر مردم کامل شود «دعوتکننده» با گواهی ملکوت در حق
خودش استدالل میکند ،و گواهی و شهادت خداوند سبحان در آن جهان را برای خودش
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ّ
درخواست میکند و مردم را مکلف میسازد این شهادت را درخواست کنند؛ شهادتی که از
بارزترین و روشنترین راههای آن ،راه رؤیاست .از اینجاست که متوجه میشویم چرا
آلمحمد تأ کید بسیار داشتهاند که مسئلۀ بیان تمام نکات مربوط به رؤیا به زمان خودش
یعنی زمان صاحباالمر موکول شود؛ زیرا امر صاحباالمر به رؤیا مربوط است ،و نیز به این
دلیل که اگر آنها اسرار رؤیاها را برای مردم آشکار میکردند این کارشان کمکی به
طاغوتیان و فقها برای زمینهسازی و آمادگی و کار در جهت تخریب این راه ،و محرومکردن
مردم از رحمت نازلشده به فضل و ّمنت حقتعالی از عالم ملکوت بود .اینها کسانی هستند
که امیرالمؤمنین دربارۀشان فرموده است« :بهراستی که برای هر حقی ،باطلی ،و برای
1
هر قائمی ،مایلی [منحرفکنندهای] مهیا کردهاند».
خودداری اهلبیت پاک و مطهر از شرح کامل و آگاهکردن مردم با پنهانکاری
نسبت به امر رؤیا ،راهی برای غافلگیرکردن این فقهای گمراه بوده است؛ زیرا هنگام
گشودهشدن ملکوت در برابر جهان ُملک ،آنها چیزی در چنته ندارند که بتوانند با آن ،این
راه را سد کنند ،و این باعث خواری و رسواییشان میشود ،و در مقابل ،شهادت و گواهی
برای صاحب حق با حق و فرمان به اطاعت از او وجود خواهد داشت.
از نظر مردم بدیهی است شناخت و معرفت حقیقی کامل نمیشود مگر با روشنشدن
ارکان سهگانه ،و رکن چهارم که رکن ایمان به غیب است؛ و از طریق روشنشدن این ارکان،
چنگزدن «بنده» به رکن چهارم ،چنگزدنی یقینی و مستند به معرفت میشود .این ارکان،
عناصر مستقل شکلگرفته در عالم وجود هستند ،که عبارتاند از :انسان بهعنوان فرد
مکلف به معرفت ،زمان بهعنوان عنصر مسابقه و پیشیگرفتن که با آن ،سرعت عمل و
حرکت شناخته میشود ،و مکان بهعنوان میدان مسابقه و عمل؛ و رکن چهارم ،رکن
تعلقداشتن به غیب با تکیه بر شناخت و معرفتی حاصلشده از سعی و تالش انسان ،در
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زمان مناسب ،و در مکان مناسب است .هرگاه این متغیرها تناسب داشته باشند دانش و
معرفت بهدستآمده در حدی خواهد بود که باعث میشود انسان به غیب ملحق شود و به
آن بپیوندند؛ ولی وقتی معکوس حاصل شود ،یعنی با یکدیگر در تضاد باشند ،انسان از
عرصۀ غیب دور میشود؛ و از آنجا که غیب به هدایت مخلوقات و نزدیککردنشان بهسمت
خودش بسیار مشتاق است ،او را با هر زاد و توشهای که ممکن باشد تجهیز میکند تا این
نزدیکی محقق شود؛ پس مکان مناسب ،زمان مناسب ،و انسان مناسب را برای او تبیین
ّ
میکند ،و هیچ راهی برای فرد مکلف ،غیر از تمسکجستن بر اساس رویکرد و منهج الهی
به اینهایی که برایش مناسبسازی شده است باقی نمیماند؛ و بر او الزم است از اینها
استفاده کند؛ زیرا نردبانی بهسوی غیب است که او را به همان هدفی میرساند که
بهخاطرش آفریده شده است.
چه بسا برای خواننده روشن شده باشد که منظور از مکان ،همان مکان رؤیا یعنی
ملکوت باشد ،و این مکان ـهمان طور که بیان نمودیمـ عالمی است که خداوند سبحان،
ً
لحظهای در آن نافرمانی نشده است؛ به این ترتیب این مکان ،مکانی کامال مناسب برای
بهدستآوردن معرفتی است که فرد مکلف را به امام میرساند و او را بهسوی مقصود از
آفرینش ارتقا میدهد؛ و پس از معرفت مکان ،معرفت زمان میآید.

مبحث سوم:
تعلق رؤیا به صاحباالمر
با توجه به مطالب گفتهشده دانستیم رؤیا یک کانال اتصال ملکوتی است که از طریق
آن ،خبر آسمان به زمین منتقل میشود ،و در آخرالزمان حضور بارزی دارد؛ چراکه اتصالی
محکم بین جهان ملکوت و جهان ملک به حساب میآید ،و شروعی برای زمینهسازی
جهت بازگشت به عالم پیدایش نخستین است؛ همان عالمی که هرکس ایمان محض یا
کفر محض داشته باشد در آن قرار میگیرد ،و بر این نکته در این جهان تأ کید شده است.
پس این بازگشت ،بشارت دیگری خواهد بود که ـبهرغم گسترش مشرکین و تسلط آنها بر
این دنیاـ به بشارت برپایی دولت عدل الهی در این جهان ـکه با قیام او برپا میشودـ اضافه
میشود.
این بشارت دوم ،انتقامگرفتن اهل حق از اهل باطل است و به همین دلیل از این بشارت
ـیعنی از نزدیکشدن عالم ملک به ملکوت و بازگرداندن اتصال آنها در آخرالزمانـ دانسته
میشود امت در آن زمان برای این امر بزرگ مهیا میشوند ،و به فضل و رحمت خدا
میتوانند عطای ملکوتی را که در طول این مسیر گسترده در زندگی بشریت بر روی زمین از
آن رویگردان شدهاند دریافت کنند.
انسانیت در طول مسیر خود ،تنها دو حرف از علم را دریافت و در خود هضم کرده ،تا
اینکه زمان ،به قائم آلمحمد برسد که به انتشار  25حرف اقدام خواهد کرد و این دو
حرف را نیز به آنها میافزاید تا  27حرف کامل شود؛ و اگر دقت داشته باشیم این ،همان
هدف نهایی از خلقت ،یعنی شناخت و معرفت است ،و معرفت ،فقط با تمامی حروفش کامل
میشود .این  27حرف علم ،فقط حضوری عرضی ندارند ،بلکه حضوری ارتقایی و رو به باال
دارند که فرد عارف به شناخت این حروف ،به مقاماتی میرسد که این  27حرف میتوانند او
را به آن برساند؛ و این نکتهای است که حتی در وجود سایههای این حروف نیز واضح و
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روشن است؛ منظور بنده ،همان  28حرف زبان ،و  28منزل ماه است .حروف زبان  28حرف
است که با پیوستن و ترکیب و مرتبشدنشان در کنار یکدیگر توصیف آنچه در صفحۀ غیب
وجود دارد انجام میشود؛ همچنین با مرور و بررسی مراتب 28گانۀ ماه ،حرکت تدریجی از
تاریکی مخلوط با نور شروع میشود تا به نور آمیخته با تاریکی در شبهای اشراق
ِ
[شبهای روشن میانی ماه] میرسد و سپس دوباره به تاریکی مخلوط با نور بازمیگردد تا
آنکه نور در یک روز یا قسمتی از یک روز ،غایب میشود و در غیبتش نشانهای از ناتوانی در
تاریکی وجود ،یعنی از عالم جسمانی
شناخت و معرفت وجود دارد؛ و گویی در مسیر ماه ،ما از
ِ
شروع میکنیم ،و در جهت نور باال میرویم تا به شب کاملشدن ماه (شب بدر) میرسیم،
و در این مسیر حرکتی ،داللتی برای کاملشدن و برطرفشدن نقص در صفحۀ وجود انسان
وجود دارد؛ سپس در حرکت بازگشت بار دیگر بازگشت به تاریکی را آغاز میکنیم ،در حالی
که این ظلمت و تاریکی ،همانند تاریکی نخستین نیست ،بلکه ظلمتی است که بیان حقیقت
آفرینش را نشان میدهد؛ در حالی که تاریکی نخستین ،برای بیان حقیقت حق بود .آنچه
برای بیان حقیقت حق بود ما را در مسیر خود به نور کامل ّ
تامی که شناختش برای خلق
ِ
امکانپذیر است رساند؛ نوری که برای بیان حقیقت خلقت ،از واقعیت فقر مخلوق پرده
برداشت؛ و اینکه اگر نور نبود ستون و پایهای برای مخلوقات برپانمیشد تا بفهمد و بشناسد
که هیچ نیرو و توانی نیست مگر بهوسیلۀ خداوند سبحان.
شاید تغییر و تحول از تاریکی بهسوی نور در مرحلۀ اول ،بخش نخست از سخن
ُ
حقتعالی را بیان میکندِ  :إ ّیاك ن ْع ُبد( تنها تو را میپرستیم) و مرحلۀ دوم ،این سخن
ّ ْ ُ
نور تو،
حقتعالی را توضیح میدهد :و ِإیاك نست ِعین( و تنها از تو یاری میجوییم)؛ پس با ِ
تو را شناختیم و با نور تو ،ایستادیم و استوار میشویم؛ و اگر اینچنین نبود عدمی بیش
ً
نبودیم .این تصویر نورانی که منازل حرکت ماه بر روی زمین به آن اشاره میکند دقیقا همان
مسیری است که الزم است خالیق آن را بشناسند و تالش کنند در آن حرکت کنند .حتی
حروف زبانی نیز تصویر دیگری برای بیان حقیقت راه معرفت هستند؛ زیرا سخنگو به
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تعدادی از حروف و جملهها و ترکیبها و عبارتها نیاز دارد تا آنها را با یکدیگر تلفیق کند
و نظم بخشد تا اندیشهای را از ساحت غیب به ساحت حضور آشکار کند ،تا پس از آن،
خواننده شروع کند از آن ،در جهت نورانیکردن فکر خود و زدودن جهالتی که برایش
امکانپذیر است ،یاری بگیرد .به همین دلیل این حروف ،حروف علم نامیده میشوند؛ زیرا
حملکنندۀ نور الهی هستند؛ نوری که با آن ،تاریکی از مسیر بشریت زدوده میشود ،و با
استفاده از آنها بشریت ـپس از آنکه غایت و هدف نهایی حق برایش آشکار شدـ تالش
میکند به انجام وظایف و کارهای خود بپردازد.
از آنجا که الزم است «بنده» در نردبان معرفت باال برود ،و نیز اینکه این جهان جسمانی،
نقطۀ شروع است ،او باید در راه معرفت ابتدا از رسیدن به خط شروع آغاز کند و این خط،
عالم ملکوت است که میتواند از آن معرفت بیندوزد؛ یعنی نقص را برطرف کند و کمال را
به دست بیاورد؛ و نقص برطرف نمیشود و کمال به دست نمیآید مگر با شناخت حروف
بیستوهفتگانۀ علم؛ و اینها حروفی هستند که بندگان دیگر ـغیر از آلمحمدـ
میتوانند آنها را بشناسند و از طریق این معرفت «بنده» میتواند معنای والیت را با استناد
به رسالت ،درک کند ،و از طریق این معرفت میتواند تصویر معرفتی باشد که خداوند سبحان
خواهانش است و همان تصویر ساختۀ خداوند است.
حقتعالی میفرماید :أن ْاقذفیه فی َّالت ُابوت ف ْاقذفیه فی ْال ِّیم ف ْل ْیلقه ْال ُّیم ب َّ
الس ِاح ِل
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ْ ُ ْ ُ ِّ
َّ ً
ُ َّ ْ ُ
ُ
ِّ
ْ
ِّ
1
یأخذ ُه عد ٌّو لی وعد ٌّو ل ُه وألقیت علیک محبة منی و ِلتصنع علی ع ِینی ( او را در
صندوقچهای بگذار ،سپس در دریایش افکن تا دریا او را به کرانه اندازد[ ،و] دشمن من و
دشمن وی او را برگیرد .و ِمهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی)؛ و اینگونه
معلم سرپرست »در پیشگاه خداوند سبحانومتعال
است تا «بندۀ عارف» شهادتی برای « ِ
باشد.

 - 1طه.39 :
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ُ
ُ
ْ ْ َّ
حقتعالی میفرماید :ف ْاست ِق ْم کما أ ِم ْرت ومن تاب معک وال تطغ ْوا ِإن ُه ِبما ت ْعملون
ب ِص ٌیر( 1پس همان گونه که دستور یافتهای ایستادگی کن ،و هرکه با تو توبه کرده [نیز
هدف
چنین کند] ،و طغیان مکنید که او به آنچه انجام میدهید بیناست)؛ و از آنجا که ِ
مطلوب از معرفت آن است که «بنده» تصویری از آقایش باشد ،و معلم نیز چنین درجهای
را به دست آورده ،و به همین دلیل خداوند سبحان او را بهعنوان معلم برگزیده است ،ولی
امتحان در این است که افراد توبهکننده و بازگشتکننده به صورت آن معلم ساخته شوند.
به همین دلیل از ائمه روایت شده است« :ما ساختههای پروردگارمان هستیم ،و مردم
ساختههای ما هستند 2».چه بسا فکر خواننده در اینجا بهسوی ساختهها و صنایع مادی
برود ،در حالی که اینگونه نیست .منظور از این ساخته و ُصنع مدنظر ،صنع معرفتی است؛
یعنی همان طور که معلم به اخالق خداوند سبحان آراسته است مردم را نیز به همین صورت
آراسته میکند.
از رسول خدا روایت شده است« :بهراستی من فقط برای بهکمالرساندن مکارم
اخالق برانگیخته شدم 3».و کاملشدن این «مکارم اخالق» با معرفت انجام میشود ،و این
معرفت ،از این جهان به دست نمیآید ،بلکه از جهان ملکوت حاصل میشود؛ زیرا ملکوت،
خط شروع معرفت است ،اما این جهان ،جهان آمادهسازی و مهیا و رهسپارشدن به آن خط
شروع است؛ و این وظیفۀ بزرگ به محمد و آلمحمد سپرده شده است؛ زیرا هیچکس
دیگری غیر از آنها نمیتواند آن را بر دوش بکشد؛ ازاینرو محمد بهعنوان کاملکنندۀ
مکارم اخالق ،خاتم انبیا و مرسلین است ،و با او نازلشدن این مکارم از جهان باالیی به
این جهان کامل شد تا مردم به آن آراسته شوند.

 - 1هود.112 :
 - 2نهجالبالغه ،خطبههای امام علی :ج  3ص .32
 - 3مسند رضا ،داوود بن سلیمان غازی :ص .131

رؤیا در سنت پاک محمد و آلمحمد 155 ................................... ................................

از زمان رسول خدا تا زمان قائم هرگاه یکی از آلمحمد مبعوث میشد او این
مکارم را به مردم عرضه میکرد؛ عدۀ کمی از مردم آن را میپذیرفتند و بیشتر مردم از آن
رویگردان میشدند .به همین دلیل از عبدالله بن محمد ،از محمد بن حسین ،از
عبدالرحمان بن ابیهاشم ،از عمرو بن شمر ،از اباجعفر روایت شده است ،فرمود:
پیشرو و نه از
«حدیث ما صعب (سخت) و مستصعب است (تحملش دشوار است) ،نه از ِ
پشتسر چیزی به آن مرتبط نیست ،فروزندۀ مؤمنان استُ ،پر پیچوخم است ،شریف و کریم
ِ
است .پس هرگاه چیزی از آن را شنیدید و قلبهای شما به آن متمایل شد آن را برگیرید و
خدا را به خاطرش ستایش کنید؛ و اگر آن را برنتافتید و طاقتش را نداشتید آن را به امام
بخت هالکشده کسی است که بگوید به خدا
عالم از آلمحمد بازگردانید؛ زیرا تیره ِ
1
سوگند ،اینگونه نیست ».سپس فرمود« :ای جابر ،انکار ،کفر بزرگ نسبت به خداست».
همچنین از احمد بن ابراهیم ،از اسماعیل بن مهزیار ،از عثمان بن جبله ،از ابوصامت
روایت شده است که ابوعبدالله فرمود« :حدیث ما صعب و مستصعب است ،شریف و
کریم است ،فروزندۀ مؤمنان ،و ُپر پیچوخم است ،و جز فرشتۀ ّ
مقرب و پیامبر مرسل و مؤمن
امتحانشده ،تحملش نمیکند ».گفتم :فدای شما شوم ،چهکسی ظرفیت تحملش را دارد؟
فرمود« :هرکس ما بخواهیم ،ای ابوصامت» ابوصامت گفت :پس متوجه شدیم خدا
2
بندگانی دارد که از این سه تن بهترند.
دشواری سخن خود اشاره ،و فرمان
در روایت اول ،آلمحمد طاهر به سختی و
ِ
میدهند بر حدیثشان صبر شود .شاید این سخن معصوم که «تحملش نمیکنید» یعنی
«بر آن صبوری نمیکنید» همان طور باشد که حق سبحان در داستان موسی با بندۀ صالح

 - 1بصائرالدرجات ،محمد بن حسن صفار :ص .42
 - 2بصائرالدرجات ،محمد بن حسن صفار :ص .42
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ً
َّ
فرموده است :قال ِإنک لن ت ْست ِطیع م ِعی ص ْبرا( 1گفت تو هرگز نمیتوانی همپای من
صبر کنی).
ً
ُ ْ َّ
و حقتعالی میفرماید :قال أل ْم أقل ِإنک لن ت ْست ِطیع م ِعی ص ْبرا( 2گفت آیا نگفتم
تو هرگز نمیتوانی همپای من صبر کنی؟(.
ً
ُ َّ َّ
و نیز میفرماید :قال أل ْم أقل لک ِإنک لن ت ْست ِطیع م ِعی ص ْبرا( 3گفت آیا به تو نگفتم
تو هرگز نمیتوانی همپای من صبر کنی؟).
ُ
ْ
َّ َّ ُ
ْ
ُّ ْ
الس ِفینة فکانت ِلمساکین ْیعملون ِفی الب ْح ِر فأردت أن
و حقتعالی میفرماید :أما
ْ ُ ُ َّ
ُ ُْ
ْ ً َّ ْ ُ
أعیبها وکان ور ُ
ُ
ین فخ ِشینا
اءهم َّم ِلک یأخذ کل س ِفین ٍة غصبا * وأما الغالم فکان أبواه مؤ ِمن
ِ
ِ
ْ
ً
ً
ْ
ً
ً
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َّ
ِّ
ُّ
أن ْیر ِهقهما طغیانا وکفرا* فأردنا أن ْیب ِدلهما ربهما خیرا منه زکاة وأقرب ُرحما* وأما ال ِجد ُار
ً
ْ
کنز َّل ُهما وکان أ ُب ُ
فکان ل ُغالمین یتیمین فی ْالمدینة وکان ت ْحت ُه ٌ
وهما ص ِالحا فأراد ر ُّبک أن
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ ُ
ُ ْ ً
ْ ْ
ْ ُ ُ َّ
ُْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
َّ
یبلغا أشدهما ویستخ ِرجا کنزهما رحمة من ربک وما فعلته عن أم ِری ذ ِلک تأ ِویل ما لم تس ِطع
ً
َّعل ِیه ص ْبرا( 4اما کشتی ،از ِآن بینوایانی بود که در دریا کار میکردند؛ پس خواستم آن را
معیوب کنم[ ،چراکه] در برابر آنان پادشاهی بود که هر کشتی [درستی] را به زور میگرفت.
* و اما نوجوان ،پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بودند ،پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را به طغیان
بکشد * .پس خواستیم پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد.
و کفر ِ
* و اما دیوار ،از ِآن دو پسر یتیم در آن شهر بود ،و زیر آن ،گنجی متعلق به آن دو بود ،و
پدرشان [مردی] نیکوکار بود ،پس پروردگار تو خواست آن دو [یتیم] به حد رشد برسند و
گنجینۀ خود را ـکه رحمتی از جانب پروردگارت بودـ بیرون آورند .و این [کارها] را من

 - 1کهف.67 :
 - 2کهف.72:
 - 3کهف.75 :
 - 4کهف 79 :تا .82
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خودسرانه انجام ندادم .این بود تأویل آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی).
چه بسا خواننده توجه داشته باشد که عامل و سرمنشأ صبرنکردن ،توجه به «من» (أنا)
در هر مقام است؛ زیرا «صبر» یعنی وقتی چیزی به بنده عرضه میشود در حالی که تحملش
را ندارد ،بهسوی خدای سبحان رو کند و توجه خود را تنها به چیزی که از طرف پروردگارش
میآید متمرکز کند؛ و این تمرکزکردن ـچه عرصهاش وسیع بوده باشد ،و چه کوچکـ
ْ
خشمگرفتن بر «منیت» و کشتن آن ،و زندهکردن «نفس» با آن معبود سبحان است؛ و این
همان هدف مطلوب و خواستهشده از معرفت است .پس تا زمانی که «بنده» برای هر
ً
سؤالی ،پاسخی داشته باشد بدون شکوتردید او دائما خواهد گفت« :من :أنا»؛ اما اگر
وقتی چیزی به او عرضه شود که از طرف خدا جوابی برایش نداشته باشد بهسوی بینیاز رو
میکند و ـبا چشمپوشی از رسیدن یا نرسیدن به پاسخـ خود را فقط بر او متمرکز میکند ،تا
بداند به هر علمی و معرفتی هم که برسد باز هم راهی جز عجز و ناتوانی ندارد ،و باالترین
مراتب تعبیر از عجز و ناتوانی« ،صبر» است« .صبر» نمودهایی دارد :صبر هنگام بخشش،
صبر بر بال ،و صبر در زمان منعشدن؛ تا آنکه بنده به آنجایی برسد که بداند از فضل خداوند
سبحان بر او این بوده که او را از عدم ایجاد کرد و گرامیاش داشت و به کارش گرفت و او
را بندۀ خودش کرد؛ و از اینجا متوجه میشویم چگونه محمد بندۀ خدا شد ،و هیچکس
جز او بندۀ خدا توصیف نمیشود ،تا آنکه تصویری از خدا شود.
شاید امتدادیافتن عرصۀ ابتال و آزمایش تا زمان قائم به این دلیل باشد که فقط اندکی
از مؤمنان بههمراهش ظاهر میشوند؛ کسانی که میتوانند این امر را تحمل کنند و از
موضعگیری موسی عبرت بگیرند .اعتراض بر ّ
ولی خدا ،از میان برندۀ صبر است ،و در
شناخت ناتوانی از معرفت است؛
ادامه درجۀ «بنده» را کم میکند؛ یا تعبیری از نقص در
ِ
معرفت ،امری مطلق است و تنها به «مطلق» تعلق دارد و نه ابتدا دارد و نه انتهایی .به همین
دلیل هنگام رسیدن بنده به مرتبۀ کمال ،این نکته بهوضوح برایش آشکار میشود؛ تا آنجا
که واقعیت خودش برایش آشکار میگردد و میفهمد او فقیر است و بههیچوجه نمیتواند
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وند بینیاز ،بینیاز شود؛ و به همین دلیل رابطۀ او با آن معبود سبحان ،ارتباطی
از خدا ِ
عاشقانه میشود؛ پس هرکس نور را آنگونه که شایستهاش است بشناسد نمیتواند جز فرار
از تاریکی کار دیگری انجام دهد ،و با اعتماد و اطمینان کامل ،به نور چنگ میزند ،و
ترس خارجشدن از ساحت نور» را درک میکند؛ زیرا او بهخوبی میداند بیرون از
ِ
حقیقت « ِ
ساحت قدس ،جز تاریکی و نابودی نیست.
فهم پیشگفته ،میزان تأ کید آلمحمد طیب و طاهر به آن امتی را که
از طریق این ِ
در آخرالزمان میآیند ،و سمبلشان صاحباالمر است و او رأس آنهاست درک میکنیم؛ تا
آنجا که مالحظه میکنیم امام رضا که یک معلم و آموزگار است با دوستداشتنیترین
یاران خود نیز کاری جز خودداری از توضیح رؤیا و جزئیاتش انجام نمیدهد؛ آنجا که از
ایشان وارد شده است :از احمد بن محمد بن ابونصر روایت شده است ،گفت :از
ابالحسن علی بن موسی رضا دربارۀ رؤیا پرسیدم ،ایشان چیزی به من نگفت و سپس
ً
قطعا برای شما ّ
شری میشد،
فرمود« :اگر چیزی را که شما میخواستید به شما میدادیم
1
و گردن صاحب این امر گرفته میشد».
و پس از این توضیح امام رضا دیگر توضیحی نمیماند؛ زیرا این خبر شریف ،اهمیت
رؤیا و ارتباط آن با قائم و اینکه رؤیا بیانکنندۀ حال و امر قائم است را آشکار میکند؛ و
حال و امر قائم ،رازی از رازهای خداوند سبحان است که اولیای خود را امینان آن قرار
داد ،و آنها را با خودداری از بیانش و شیعیانشان را با صبر آزمود ،تا آنکه زمان این کتاب
فرابرسد .روایات واردشده از ائمه که نشانهها و عالمتهای صاحباالمر را بیان میکنند،
امر صاحباالمر را از طریق رؤیا به مردم میشناسانند ،و مسئلۀ رویا ،بهطور کامل با غیب
ارتباط دارد؛ ازاینرو مردم نیاز دارند معنای ایمان به غیب را بشناسند تا راههای آن را
شناسایی کنند و برای آنکه آن معرفت فراهم شود باید فردی مبعوثشده از غیب موجود

 - 1مختصر بصائرالدرجات ،حسن بن سلیمان الحلی :ص .309
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باشد که مردم با او امتحان شوند ،و این فرد مبعوثشده ،همان کسی است که مردم را به
این امر فرامیخواند تا شناخت و میزان ایمان آنها به غیب آشکار شود.
غیب مدنظر است و هیچکس،
غیبت امام مهدی ،محمد بن حسن همان ِ
بهخصوص کسی که ادعای مودت و دوستی آلمحمد را دارد ،نمیتواند امامت ایشان
را انکار کند؛ حال آشکارسازی حقیقت این ّ
مودت و بیان آن ،چگونه خواهد بود؟ این کار با
فردی مبعوثشده از طرف امام غایب صورت میپذیرد ،و این فرد مبعوثشده ،همۀ راههای
ترین این راهها
استدالل را که انبیا و رسوالن گذشته آوردهاند میآورد؛ و چه بسا از مهم ِ
ـکه حقیقت ایمان را آشکار میکندـ راه رؤیاست؛ زیرا ارتباط مستقیمی با غیب دارد ،و از
طریق آن ،شناخت فرد مبعوثشده و گواهی بر او در جهانی که خداوند سبحان ،لحظهای
نافرمانی نشده است ـیعنی جهان ملکوتـ صورت میپذیرد .برخی روایات به این نکته اشاره
میکنند:
* ولید گفت :جراح به من خبر داد ،از ارطاة ،گفت :آنها اجتماع میکنند و به کسانی
مینگرند که بیعت میکنند؛ زیرا آنها صدایی شنیدهاند که نه انسانی گفته است و نه جنی؛
که میگوید :با فالنی ،به اسم او بیعت کنید؛ که نه از اینجاست و نه از آنجا ،ولی او خلیفه
1
یمانی است.
صدایی را شنیدند که نه انسانی گفته است و نه ّ
جنی؛ یعنی این صدا از جمله کارهای
انسانی نیست .در اینجا اشارهای ظریف وجود دارد به تواناییهای انسان در استفاده از
فناوریهایی در زمان آن صدا ،برای تولید صدایی که به همۀ گوشها برسد! ّ
جنی هم آن
را نگفته است تا دربارهاش گفته شود حقیقی نیست و اعتباری ندارد ،و سحر و جادو بوده
است ،و دیگر حرفهای پوچ و بیارزش! پس چه مخلوق دیگری غیر از انس و جن باقی
میماند؟ آیا جز فرشتگان باقی میماند؟! و صدای فرشتگان از ملکوت است ،و راه دریافت
 - 1کتاب الفتن ،ابینعیم :ج  1ص .390
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این صدای شنیدهشده از ملکوت ،رؤیاست؛ همچنین« :با فالنی بیعت کنید ».این یعنی
امری الهی است؛ چراکه فرشتگان بر اساس هوا و هوس سخن نمیگویند؛ و آیا خداوند
سبحان به بیعت با فالنی دستور میدهد ،در حالی که او از حجتهایی نباشد که برایشان
متن و وصیت وجود دارد؟! چنین نسبتی از ساحت خداوند سبحان بسی بهدور است! چه
بسا کسی بپرسد :اگر او از حجتهاست و برایش «متن» وجود دارد چرا گفته شده «با فالنی
بیعت کنید»؟ و اسم او را بهصراحت بیان نفرموده است؟ پاسخ این پرسش در خودداری امام
رضا در بیان هرچیز متعلق به رؤیاست .گفتۀ «نه از اینجاست و نه از آنجا» روشن میکند
این خلیفه ،نه از اهل اینجاست و نه از آنجا؛ یعنی از اهل آن زبان نیست ،ولی اصل و ریشۀ
او از آنهاست ،و شاید او در دیار دیگری غیر از دیار آنها ساکن شود .از ابنحماد روایت
شده است :ص 103که «بقیه» و «عبدالقدوس» به ما گفتند ،از صفوان ،از شریح بن عبید،
از کعب ،گفت« :مهدی جز از قریش نیست ،و خالفت جز در میان آنها نیست؛ مگر آنکه
1
اصل و نسبی در یمن دارد».
پس با توجه به این خبر ،این خلیفه یمانی ،همان مهدی است ،و اصل و نسبی در یمن
دارد .این نکته را یمانی آلمحمد در کتاب متشابهات جلد چهارم ،در حدیثی دربارۀ حدود
شخصیت یمانی موعود بیان کرده است ،و هرکس خواهان مطالب بیشتری است میتواند
به آن مراجعه کند .او بر اساس مطالب واردشده در روایات اهلبیت طاهر صاحب پرچم
هدایت است ،و این پرچم ،همان دعوت به هدایت است ،و شکی نیست که این دعوت با
مسئولیت اولین مؤمنان به امامت امام مهدی در آخرالزمان انجام میشود .با بازگشت
به وصیت رسول خدا که در شب وفاتش به علی امال فرمود شخصیت اولین مؤمنان
یعنی صاحب پرچم هدایت برای ما مشخص میشود؛ 2و او ،خلیفۀ مهدی است.

 - 1معجم احادیث امام مهدی ،شیخ کورانی :ج  1ص .299
 - 2مراجعه کنید به :غیبت ،شیخ طوسی :ص 150؛ و دیگر منابعی که وصیت رسول خدا را از شیخ طوسی نقل
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* در مسند احمد آمده است :وکیع به ما گفت ،از شریک ،از علی بن زید ،از ابیقالبه،
از ثوبان ،گفت :رسول خدا فرمود« :وقتی پرچمهای سیاه را دیدید که از خراسان رو
کردهاند ،بهسوی آن بیایید حتی اگر سینهخیز بر روی یخها باشد؛ زیرا خلیفۀ مهدی در آن
1
است».
* احمد بن محمد بن سعید به ما خبر داد ،گفت :علی بن حسن تیملی به ما گفت :عمرو
بن عثمان به ما گفت :از حسن بن محبوب ،از عبدالله بن سنان ،گفت :نزد اباعبدالله
بودم .شنیدم مردی از همدان به ایشان میگفت :این مردم عامه [اهلسنت] ما را سرزنش
میکنند و به ما میگویند :شما ادعا میکنید ندادهندهای از آسمان به اسم صاحب این امر
ندا میدهد .ایشان در حالی که تکیه داده بودند ،خشمگین شدند و فرمودند« :این را از
من روایت نکنید ،بلکه از پدرم روایت کنید؛ و شما دراینباره هیچ مشکلی ندارید .شهادت
میدهم من از پدرم شنیدهام که میفرمود :به خدا سوگند این مطلب در کتاب خدا روشن و
ُ
ً َّ ْ
واضح است؛ آنجا که میفرماید :إن َّنش ْأ ُنن ِّز ْل علیهم ِّمن َّ
السماء آیة فظلت أ ْعناق ُه ْم لها
ِ
ِ
اض ِعین ( 2اگر بخواهیم آیهای از آسمان بر آنان فرود میآوریم تا در برابر آن،
خ ِ
گردنهایشان خاضع گردد)؛ پس در آن زمان ،کسی در زمین نمیماند مگر آنکه گردنش
برای آن آیه و نشانه ،خاضع و مطیع شود ،و اهل زمین هنگامی که آن صدا را از آسمان
میشنوند مؤمن میشوند؛ صدایی که میگوید :بدانید حق در علی بن ابیطالب و
شیعیانش است ».سپس فرمود« :وقتی فردا برسد ابلیس در هوا باال میرود تا آنکه از اهل
زمین پنهان میشود ،و سپس میگوید :بدانید حق در عثمان بن عفان و شیعیان اوست که
او مظلومانه کشته شد؛ پس خونخواه او باشید ».سپس فرمود« :پس خدا کسانی را که
ایمان آوردند با سخن ثابت ،بر حق ـکه همان ندای نخستین استـ استوار میگرداند ،و در
کردهاند.
 - 1میزاناالعتدال ،ذهبی :ج  3ص .128
 - 2شعراء.4 :
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آن زمان کسانی که در دلهایشان بیماری است دچار شکوتردید میشوند؛ و این بیماری
دشنی با ماست .آنها در آن زمان از ما بیزاری میجویند و به
ـبه خدا سوگندـ عداوت و
ِ
دشمنی با ما میپردازند؛ پس میگویند :بهراستی که منادی اول ،سحری از سحرهای اهل
ً
ْ
این خانه است ».سپس اباعبدالله سخن خداوند عزوجل را تالوت فرمود :و ِإن یر ْوا آیة
ُ ُ ُ
ُی ْع ِرضوا ویقولوا ِس ْح ٌر ُم ْست ِم ٌّر( 1و هرگاه آیت و نشانهای ببینند روی بگردانند و بگویند [این]
2
سحری همیشگی است).
* احمد بن محمد بن سعید بن عقده به ما خبر داد ،گفت :احمد بن یوسف بن یعقوب
ابوالحسن جعفی از کتاب خود برای ما حدیث خواند :اسماعیل بن مهران به ما گفت :حسن
بن علی بن ابوحمزه ،از پدرش و وهیب بن حفص ،از ابوبصیر ،از ابوجعفر محمد بن علی
روایت کرد« :وقتی آتش بزرگی شبیه به رنگ سرخ و زرد از مشرق دیدید که سه یا هفت روز
باقی ماند ،انتظار گشایش آلمحمد را داشته باشید ،انشاءالله .بهراستی خداوند عزیز و
حکیم است ».سپس فرمود« :صیحه جز در ماه رمضان نخواهد بود؛ زیرا ماه رمضان ،ماه
خداست؛ و صیحه در آن ،صیحۀ جبرئیل به این خلق است ».سپس فرمود« :منادی از
آسمان به اسم قائم ندا میدهد ،و کسانی که در مشرق هستند و کسانی که در مغرب
هستند میشنوند ،و خوابیدهای نخواهد بود مگر آنکه بیدار میشود ،و ایستادهای نیست
مگر آنکه مینشیند ،و نشستهای نیست ،مگر آنکه از ترس آن صدا روی دو پا میایستد.
پس خداوند رحمت کند کسی را که با آن صدا عبرت گرفت و پاسخ داد؛ زیرا نخستین صدا،
صدای جبرئیل روحاالمین است ».سپس فرمود« :صدا در ماه رمضان ،در شب جمعه،
در شب بیستوسوم ماه است؛ پس دراینباره شک نکنید و بشنوید و پیروی کنید؛ و در آخر
روز صدای ابلیس ملعون میآید که ندا میدهد «آگاه باشید فالنی مظلومانه کشته شد» تا

 - 1قمر.2 :
 - 2کتاب غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی :ص  267و .268
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در مردم شکوتردید ایجاد کند و آنها را دچار فتنه نماید؛ پس در آن روز چه بسیار
شککنندۀ متحیر هستند که در آتش افتادهاند .پس وقتی صدا را در ماه رمضان شنیدید در
اینکه صدای جبرئیل بوده است شک نکنید؛ و نشانۀ آن ،این است که به اسم قائم و اسم
پدرش ندا میدهد ،تا آنجا که حتی دختر باکره در خلوتگاه خود میشنود و پدر و برادرش
را تشویق میکند که خارج شوند ».و فرمود« :گریزی از این دو صدا قبل از خروج قائم
نیست؛ صدایی از آسمان که صدای جبرئیل ،به اسم صاحب این امر و اسم پدرش است ،و
صدای دوم از زمین ،که صدای ابلیس (لعنهالله) است که به اسم فالنی ندا میدهد که او
مظلومانه کشته شد! و با این صدا بهدنبال فتنهگری است .پس ،از صدای اول پیروی کنید،
1
و مبادا با صدای دوم دچار فتنه و بال شوید».
تعلق رؤیا به صاحباالمر روشن شده است؛ زیرا عالمت و
اکنون برای خواننده ،میزان ِ
نشانهای از نشانههای ظهور اوست و به او داللت دارد و او را میشناساند .به همین دلیل
آلمحمد پاک و طاهر بهدلیل ترس از جان صاحباالمر از ارائۀ هر چیزی که به رؤیا
تعلق دارد به کسی که از آنها سؤال میکند خودداری میکردند؛ همچنین بهدلیل اینکه
حجت خداوند سبحان برای خلق کامل شود تا بفهمند او کسی است که مردم را
بهسویش دعوت میکند و برایشان دلیل و برهان میآورد .از ابنسنان ،از عبدالله بن
مسکان ،از مالک جهنی روایت شده است ،گفت :به اباجعفر عرض کردم :ما صاحب
این امر را با خصوصیاتی میشناسیم که در هیچکس دیگری از مردم نیست .فرمود« :نه به
خدا سوگند! هرگز چنین نخواهد شد تا او همان کسی باشد که با ویژگیهایش برای شما
2
دلیل میآورد و شما را بهسوی خودش فرامیخواند».
شاید از جمله عوامل خودداری آلمحمد پاک و مطهر از بیان هرآنچه متعلق به

 - 1کتاب غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی :ص  262و .263
 - 2کتاب غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی :ص 327؛ بحاراالنوار :ج  52ص  366ح .149
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رؤیاست به یاران خود پیش از آمدن صاحباالمر این نکته باشد که صاحباالمر ،همان
دروازۀ ملکوت خداوند سبحان است که به فرمان پدرش امام مهدی گشوده میشود؛
زیرا امام مهدی طبق نامگذاری اهل کتاب ،صاحب دولت ملکوت خدا ،و همان پادشاه
روز جزاست (ملک یومالدین)؛ و سخنگفتن دربارۀ آن پیش از آمدنش ،دروازهای را که
اهلبیت اصرار داشتند مخفیاش بدارند در برابر مردم باز میکرد.
روایاتی در این خصوص آمده است که بر ضرورت مخفیداشتن نام ایشان داللت
دارند .از جمله از محمد بن همام روایت شده است ،گفت :احمد بن مابنداذ و عبدالله بن
جعفر حمیری به ما حدیث گفتند :احمد بن هالل برای ما حدیث خواند و گفت :حسن بن
محبوب زراد به ما گفت :امام رضا به من فرمود« :ای حسن! بهراستی فتنهای کور و
ُبرنده خواهد بود که در آن هر دوست و خویشاوندی 1بیرون میرود ـو درروایتی آمده است:
فقدان شیعۀ چهارم از فرزندان
هنگام
در آن هر دوست و خویشاوندی سقوط میکندـ و این
ِ
ِ
من است .اهل زمین و آسمان در فقدان او اندوهگین میشوند .چه بسیار مرد و زن مؤمن
که بهخاطر فقدان او متأسف و نگران و حیران و اندوهگین میشوند ».سپس سر به زیر
افکند؛ سپس سر خود را بلند کرد و فرمود« :پدر و مادرم به فدای او که همنام جد من ،و
شبیه من و شبیه موسی بن عمران است .او گریبانی از نور دارد که از پرتوی نور قدس
برمیافروزد .گویی با آنها هستم هنگامی که در نهایت ناامیدیاند ،ندایی به آنها داده
میشود که آن کس که دور است همانند آن کس که نزدیک است آن را میشنود؛ و او
رحمتی بر مؤمنان و عذابی بر کافران است ».گفتم :پدر و مادرم به فدای شما! و آن ندا
اولین آنها" :بدانید که لعنت خدا بر ستمکاران
چیست؟ فرمود« :سه صدا در ماه رجبِ :
است" و دومین" :آنچه نزدیک است نزدیک میشود ،ای مؤمنان" و سومین :دستی واضح
را در شاخ خورشید میبینند که ندا میدهد" :بدانید خدا فالنی را برای نابودکردن ستمکاران
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مبعوث کرده است"؛ و در آن زمان گشایش برای مؤمنان میآید و خداوند دلهای آنان را
1
شفا میدهد و خشم دلهایشان را میزداید».
همچنین از محمد بن همام روایت شده است ،گفت :جعفر بن محمد بن مالک به ما
گفت :محمد بن احمد مدینی به ما گفت :علی ابن اسباط ،از محمد بن سنان ،از داوود بن
کثیر رقی به ما گفت :به اباعبدالله عرض کردم :فدای شما شوم! این امر بر ما طوالنی
شده است تا آنجا که دلهای ما تنگ شده و ما غمگین و افسردهایم .فرمود« :این امر بیش
از همه باعث ناامیدی میشود و غم و اندوه آن از همه شدیدتر است ،منادی از آسمان به
اسم قائم و اسم پدرش ندا میدهد ».گفتم :فدای شما شوم! نام او چیست؟ فرمود« :اسم
2
او اسم پیامبر ،و اسم پدر او ،اسم وصی است».
از علی بن احمد بن موسیروایت شده است ،گفت :محمد بن اباعبدالله کوفی به
ما گفت :محمد بن اسماعیل برمکی به ما گفت :اسماعیل بن مالک به ما گفت :از محمد
بن سنان ،از ابوجارود زیاد بن منذر ،از اباجعفر محمد بن علی ،از پدرش ،از
جدش ،از امیرالمؤمنین ،گفت :امیرالمؤمنین در حالی که بر منبر بود گفت« :در
آخرالزمان از فرزندان من مردی ظهور خواهد کرد که رنگش سفید متمایل به سرخ است،
شکم و رانهایی عریض و پهن و شانههایی بزرگ دارد .در پشت او دو خال است ،یکی به
رنگ پوست و دیگری شبیه خال پیامبر .او دو اسم دارد :اسمی مخفی ،و اسمی آشکار .اما
اسم مخفی «احمد» ،و اسم آشکار« ،محمد» است .وقتی پرچم او به حرکت درآید مابین
مشرق و مغرب را روشن میکند و او دست خود را بر سر بندگان میگذارد و مؤمنی باقی
نمیماند ،مگر آنکه قلبش سختتر از پارههای آهن میشود .خداوند به او نیروی چهل مرد
را میدهد ،و ُمردهای نمیماند مگر آنکه آن شادی بر او (بر قلب او) وارد میشود در حالی

 - 1کتاب غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی :ص .186
 - 2کتاب غیبت ،محمد بن ابراهیم نعمانی :ص  186و .187

.................... ................................ 166انتشارات انصار امام مهدی ـ در پیشگاه صیحه

که او در قبرش است .مردگان در قبرهایشان با یکدیگر دیدار میکنند و قیام قائم (صلوات
1
الله علیه) را به یکدیگر بشارت می دهند».
روایات بسیار دیگری هم هست که در این خصوص وارد شدهاند و بر مخفیداشتن اسم
صاحباالمر تأ کید میکنند ،تا وقتی که زمانش برسد ،و او خودش کسی باشد که برای
مردم استدالل میکند و آنها را بهسوی خود فرامیخواند ،و دالیل و استداللهای انبیا و
رسوالن را برایشان اقامه میکند ،که از جملۀ آنها رؤیای در ملکوت است؛ زیرا ثابت
شد رؤیا راهی برای شناخت صاحب حق است ،همان طور که در سخن حقتعالی در حکایت
داستان یعقوب و پسرش یوسف وقتی یوسف آن رؤیا را دید آمده است.
ْ
ْ
ْ
ُ
ً ّ
حقتعالی میفرماید :قال یا ُبن ّي ال تق ُص ْص ُرؤیاك عل ٰی ِإخو ِتك فی ِکیدوا لك ک ْیدا ِإن
ّ
الش ْیطان ل ْإل ْنسان ع ُد ٌّو ُمب ٌ
ین[( 2یعقوب] گفت :ای پسرک من ،خوابت را برای برادرانت
ِ
ِ
ِ ِ
حکایت مکن که برای تو نیرنگی میاندیشند؛ زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است)؛
و هرکس در سیاق این آیه تدبر کند مالحظه میکند یعقوب پسرش یوسف را از
تعریفکردن رؤیایش برای برادرانش نهی میکند ،و نهیکردن توسط حجتهای خداوند
سبحان ،جز برای کاری قبیح و منکر انجام نمیشود! این منکری که در تعریفکردن رؤیا
خواهد بود چیست؟ یعقوب روشن کرد آنها اگر چیزی را که یوسف در ملکوت
آسمانها دیده بود بشنوند برایشان روشن خواهد شد امر خالفت پس از پدرشان از ِآن
یوسف است و نه از ِآن هیچکدام از آنها؛ و در اینجا شیطان (لعنهالله) همان حضور
دیرین خود را خواهد داشت ،از آن هنگام که قابیل (لعنهالله) را وسوسه کرد تا هابیل را
بکشد؛ زیرا از سوی خداوند سبحان فرمان آمده بود که هابیل وصی پدرش آدم
است.
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ُْ
ُ ً ُُ
ْ ِّ ْ
حقتعالی میفرماید :واتل عل ِیه ْم نبأ ْابنی آدم ِبالحق ِإذ ق َّربا ق ْربانا فتق ِّبل ِمن أح ِد ِهما
ُ ّ
ْ
َّ
ْ َّ
ُْ
ول ْم یتق َّبل ِمن اآلخ ِر قال ألقتل َّنک قال ِإنما یتق َّبل الل ُه ِمن ال ُمت ِقین * ل ِئن بسطت ِإلی یدک
ُ ّ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ِّ ُ ُ
ُْ
ُْ
ِلتقتل ِنی ما أنا ِبب ِاس ٍط ِیدی ِإلیک ألقتلک ِإنی أخاف الله ر َّب العال ِمین * ِإنی أ ِرید أن ت ُبوء ِب ِإث ِمی
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اب َّالن ِار وذ ِلک جزاء الظ ِال ِمین  فط َّوعت ل ُه نف ُس ُه قتل أ ِخ ِیه فقتل ُه
و ِإث ِمک فت
کون ِمن أصح ِ
ْ
فأ ْصبح ِمن الخ ِاس ِرین( 1و داستان دو پسر آدم را بهدرستی برایشان بخوان ،هنگامی که
[هریک از آن دو ]،قربانی پیشکش کردند  .پس ،از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری
ً
پذیرفته نشد[ .قابیل] گفت« :حتما تو را میکشم[ ».هابیل] گفت« :خدا فقط از
تقواپیشگان میپذیرد * .اگر تو دست خود را بهسوی من دراز کنی تا مرا بکشی ،من دستم
را بهسوی تو دراز نمیکنم تا تو را بکشم؛ زیرا من از خداوند ،پروردگار جهانیان میترسم* .
من میخواهم تو با گناه من و گناه خودت [بهسوی خدا] بازگردی ،و در نتیجه از اهل آتش
باشی؛ و این است سزای ستمگران * ».پس نفس [اماره]اش او را به قتل برادرش ترغیب
کرد ،و وی را کشت و از زیانکاران شد).
به این ترتیب روشن میشود رؤیا راه بیانی است که با آن ،حجت خدا شناخته میشود؛
یعنی رؤیا ـبهشکلی که هیچ شکوتردیدی در آن نیستـ مصداق را آشکار و معرفی میکند؛
نهاد بیعمل
و در این آیات ،پاسخی روشن و واضح به سخنان پوچ و بیارزش فقهای بد ِ
وجود دارد؛ همان کسانی که تالش میکنند امر رؤیا و واقعیت آن را بهعنوان دلیلی برای
تعیین مصداق حق بپوشانند و مردم را دچار تردید کنند؛ به این ترتیب آنها رؤیا را سحر و
جادو توصیف میکنند ،بلکه حال و روزشان آنها را به آنجا میرساند که آلمحمد طاهر و
مطهر طبق متن قرآن توصیفشان کردهاند .عاملی که آنها را به این سقوط ننگآور
میکشاند تسلیمنشدن به صاحباالمر است که خداوند سبحان او را بهعنوان پرچم و
ْ ْ
هدیتگر و منجی برایشان فرستاده است .حق سبحان میفرماید :ولقد أ ْرسلنا ِمن ق ْب ِلک
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ُُ
َّ ُ
کان ْوا به ْیست ْهز ُئون * کذلک ن ْس ُل ُ
فی شیع األ َّولین* وما ْیأتیهم ِّمن َّر ُ
وب
ل
ق
ی
ف
که
ال
إ
ول
س
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ُّ ِ ْ
ْ
ً
ِ ْ ْ ُ َّ ُ
ْ
ْ
ُ
ِّ
َّ
ْ
َّ
ال ُم ْج ِر ِمین * ال یؤ ِمنون ِب ِه وقد خلت سنة األو ِلین * ولو فتحنا عل ِیهم بابا من السم ِاء فظلوا
ً
ْ
ْ
ُ ْ َّ
ِف ِیه ْیع ُر ُجون * لقالوا ِإنما ُسکرت أ ْبص ُارنا بل ن ْح ُن ق ْو ٌم َّم ْس ُح ُورون( 1و یقینا پیش از تو [نیز]
در گروههای پیشینیان [رسوالنی] فرستادیم * .و هیچ فرستادهای بهسویشان نیامد جز آنکه
او را به مسخره میگرفتند * .بدین گونه آن [استهزا] را در دل بزهکاران راه میدهیم* ،
آنها به او ایمان نمیآورند ،و راه پیشینیان ،پیوسته چنین بوده است * .و اگر دری از آسمان
ً
بر آنان میگشودیم که همواره از آن باال میرفتند * قطعا میگفتند «در حقیقت ،چشمان ما
مست شده است ،بلکه ما مردمی هستیم که افسون شدهایم».(.
این آیات کریم بیان میکنند اگر حق سبحان برای آنها دروازهای ـیعنی دروازۀ ملکوتـ
از آسمان بگشاید ،و آنها همواره در این دروازه به ملکوت صعود کنند و با آن حقایق اشیا را
ببینند ،پاسخ آنها به این نعمت بزرگ الهی ،شکرگزاری و شناخت حق نخواهد بود؛ بلکه
انکار آن حقایقی خواهد بود که در عالم طهارت و صداقت دیدهاند؛ و حتی آنها با
برچسبزدن سحر و جادوگری به آن ،انکارش خواهند کرد؛ و به این ترتیب شکوتردید را در
قلبهای شنوندگانی وارد میکنند؛ شنوندگانی که به آنچه آن زیاکاران میگویند گوش
میسپارند.
احمد بن محمد بن سعید به ما خبر داد ،گفت :علی بن حسن تیملی به ما گفت :عمرو
بن عثمان به ما گفت :از حسن بن محبوب ،از عبدالله بن سنان ،گفت :نزد اباعبدالله.
شنیدم مردی از همدان به ایشان میگفت :این مردم عامه [اهلسنت] ما را سرزنش
میکنند و به ما میگویند :شما ادعا میکنید ندادهندهای از آسمان به اسم صاحب این امر
ندا میدهد .ایشان در حالی که تکیه داده بودند ،خشمگین شدند و فرمودند« :این را از
من روایت نکنید ،بلکه از پدرم روایت کنید؛ و شما دراینباره هیچ مشکلی ندارید .شهادت
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میدهم من از پدرم شنیدهام که میفرمود :به خدا سوگند این مطلب در کتاب خدا روشن و
ُ
ً َّ ْ
واضح است؛ آنجا که میفرماید :إن َّنش ْأ ُنن ِّز ْل علیهم ِّمن َّ
السماء آیة فظلت أ ْعناق ُه ْم لها
ِ
ِ
اض ِعین ( 1اگر بخواهیم آیهای از آسمان بر آنان فرود میآوریم تا در برابر آن،
خ ِ
گردنهایشان خاضع گردد)؛ پس در آن زمان ،کسی در زمین نمیماند مگر آنکه گردنش
برای آن آیه و نشانه ،خاضع و مطیع شود ،و اهل زمین هنگامی که آن صدا را از آسمان
میشنوند مؤمن میشوند؛ صدایی که میگوید :بدانید حق در علی بن ابیطالب و
شیعیانش است ».سپس فرمود« :وقتی فردا برسد ابلیس در هوا باال میرود تا آنکه از اهل
زمین پنهان میشود ،و سپس میگوید :بدانید حق در عثمان بن عفان و شیعیان اوست که
او مظلومانه کشته شد؛ پس خونخواه او باشید ».سپس فرمود« :پس خدا کسانی را که
ایمان آوردند با سخن ثابت ،بر حق ـکه همان ندای نخستین استـ استوار میگرداند ،و در
آن زمان کسانی که در دلهایشان بیماری است دچار شکوتردید میشوند؛ و این بیماری
دشنی با ماست .آنها در آن زمان از ما بیزاری میجویند و به
ـبه خدا سوگندـ عداوت و
ِ
دشمنی با ما میپردازند؛ پس میگویند :بهراستی که منادی اول ،سحری از سحرهای اهل
ً
ْ
این خانه است ».سپس اباعبدالله سخن خداوند عزوجل را تالوت فرمود :و ِإن یر ْوا آیة
ُ ُ ُ
ُی ْع ِرضوا ویقولوا ِس ْح ٌر ُم ْست ِم ٌّر( 2و هرگاه آیت و نشانهای ببینند روی بگردانند و بگویند [این]
3
سحری همیشگی است).
***
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جمعبندی
روایات واردشده از اهلبیت ،برای خوانندۀ گرامی روشن
در این پژوهش ،با توجه به
ِ
شد رؤیاها ،طالیع وحی الهی و جزئی از اجزای نبوت هستند .رؤیا هرچند جزو خوابها
(احالم) است ،ولی در این خصیصه که در گروه قویتر و تواناتر برای انتقال حقایق از عالم
ُ
گمراه
ملکوت جای میگیرد با خواب تفاوت دارد .در سوی دیگر ،تالشهای فقهای
بدنهاد ِ
ِ
گمراهکننده قرار دارد ،و آنها با این کارها میخواهند مطالب را در هم بیامیزند و امور را
برای مردم مشتبه جلوه دهند و آنها را دربارۀ دین و عقیدهشان پیوسته در جهالت و نادانی
نگه دارند؛ بهطوری که آنها همۀ رؤیاها و خوابها را در یک کفۀ تراوز قرار میدهند تا کار
را برای مردم سخت و دشوار کنند.
واقعیتی که این تحقیق از طریق بررسی روایات آلمحمد روشن کرد به وضوح و
روشنی آشکار نمود رؤیاها بخشی از خوابها (احالم) هستند .از جملۀ خوابها« ،حدیث
نفس» است که خوابهای پرشان (اضغاث احالم) نامیده میشود؛ همچنین «القای از
طرف شیطان» (لعنهالله) نیز جزو خوابهاست که هدف نهایی از آن ،اندوهگینکردن
مؤمن و ایجاد سستی و بیتحرک ِی گمراهکننده است تا بشر همچنان در ضاللت و گمراهی
خود باقی بماند .همچنین چیزی که از ملکوت میآید و حقیقت است نیز جزو خوابهاست
و حتی این رخداد ،راه حق برای شناخت و معرفت حقیقت ،و نقلکنندۀ دانش حقیقی از
جهانی است که خداوند سبحان در آن معصیت نشده است؛ به همین دلیل هیچ راهی برای
انکار و طعنهزدن در آن وجود ندارد و هرکس چنین کند با رد شهادت خداوند سبحان و انکار
بخشی از بخشهای نبوت ،علیه خود گواهی داده است؛ و هرکس یک قسمت را انکار کند
همه را انکار کرده ،و چنین شخصی کافر است .به این ترتیب ،امر رؤیا و تصدیق آن ،یکی
از شعبههای ایمان است که ارتباط «بنده» با غیب را میرساند.
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َّ
َّ
ُ
ْ
ینفقون
یب و ِیقیمون الصالة و ِمما رزقناهم ِ
حقتعالی میفرماید :ال ِذین یؤ ِمنون ِبالغ ِ

1

(آنان که به غیب ایمان میآورند و نماز را به پا میدارند ،و از آنچه روزیشان دادهایم انفاق
من به رویا ،طبق متن کتاب خداوند سبحان ،مدحشده است .خداوند سبحان
میکنند)؛ و مؤ ِ
ْ َّ ْ
پیامبرش ابراهیم را بهدلیل تصدیق رؤیا ستوده است .حقتعالی میفرماید :قد صدقت
ْ
ْ َّ
ُّالرؤیا ِإنا کذ ِلک ن ْج ِزی ال ُم ْح ِس ِنین( 2تو رؤیا را تصدیق کردی؛ ما نیکوکاران را چنین پاداش
ُ
میدهیم)؛ پس او را بهدلیل تصدیق رؤیا نیکوکار نامید؛ حال فقهای گمراهی چگونه
میتوانند این حقیقت صریح و روشن را که همچون روشنی خورشید در میان روز است انکار
کنند؟ و از آنجا که نمیتوانند چنین کنند آنها را میبینیم که به شبههانداختن و فریبکاری
رو میآورند و رؤیا را «خواب» ( ِحلم) مینامند ،با اینکه این امر ،واضح و روشن است؛ ولی
اینها با آشکارشدن حق رسوا میشوند و دیگر هیچ پوششی برایشان باقی نمیماند مگر با
پیوستن و یکیشدن با شبهات ،تا شبهات را آنگونه که امیرالمؤمنین بیان فرموده است
عذری برای سقوط خود قرار دهند؛ ولی هیهات! بهراستی که دروازۀ ملکوت خدا حاضر ،و
با آن ،حق از باطل مشخص ،و صبح برای کسی که دو چشم دارد روشن شده است ،و
اباطیل و یاوههایی که این فقهای خائن گمراهی ـآنگونه که رسول خدا توصیفشان کرده
استـ پیش کشیدهاند و همچنان پیش میکشند ،جویندۀ حق را فریب نمیدهد؛ همان
فقهایی که خود را همچون سنگ بزرگی در دهانۀ رود انداختهاند ،نه خود از آن مینوشند و
نه آب را رها میکنند تا به زمینهای کشاوزی برسد؛ این توصیفی است که عیسی از
آنها ارائه داده است .چه بسا خالی از فایده نباشد نتایج این پژوهش را در قالب نکاتی
خالصه کنیم:
ـ از طریق این پژوهش ،معنی «حلم» یا «خواب» از نظر لغوی ،مشخص شد و اینکه
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 - 2صافات.105 :

جمعبندی 173 ...................................... ................................ ................................

این واژه ،داللتی بر « ُپر شدن» دارد .بهوسیلۀ خواب ،نفس انسانی از دو راه ـکه سومی نداردـ
پر میشود؛ و این دو عبارتاند از :یا راه نور که همان راه ملکوت است ،که در این صورت
خواب« ،رؤیا» نامیده میشود؛ یا راه تاریکی که خود،به دو شاخه تقسیم میشود :القای
شیطان (لعنهالله) تا شخص گمراه را ُسست و بیحرکت کند ،و تا زمانی که گمراهی را
برمیگزیند در گمراهی خود باقی بماند؛ و نیز برای اندهگینساختن مؤمن .شاخۀ دوم،
حدیث نفس یا همان چیزی است که خوابهای پریشان (اضغاث احالم) نامیده میشود؛
حامل هیچ دانش یا معرفتی نیست ،بلکه فراغتی برای نفس
و روشن شد این خوابهاِ ،
انسان از سرخوردگیهایی است که در واقعیت زندگی خود با آنها مواجه شده است .تأ کید
ما در این پژوهش بر رؤیای نقلکنندۀ خبر از ملکوت بوده است که پس از شرح و بیان و
تشخیص آن ،هیچ راهی برای شبههافکنی در آن وجود ندارد.
ـ رؤیا بهعنوان راهی از راههای وحی الهی شمرده میشود و به میزان ارتباط بنده با غیب
و ایمانش به غیب داللت دارد؛ بنابراین رؤیا ،ایمان مؤمن به غیب را آشکار میکند؛ همچنین
رؤیا شهادتی از طرف غیب برای اوست مبنی بر اینکه او بر همان راه راستی قرار دارد که
پروردگار عزت و جالل از آن راضی است.
ـ حق سبحان کسانی را که رؤیا را تصدیق میکنند مدح میفرماید ،و پیامبرش
ابراهیم را به این دلیل که رؤیا را تصدیق کرد و تالش کرد طبق آنچه خداوند به او فرمان
داده بود به رؤیا عمل کند نیکوکار نامید.
ـ رؤیا راهی برای شناساندن صاحب حق به مردم شکل داده است ،و از طریق آن
میتوان مصداق را مشخص کرد .این عاملی بود که باعث شد پیامبر خدا یعقوب،
یوسف را از تعریفکردن رؤیا برای برادرانش نهی کند؛ زیرا در این صورت آنها ـدر حالی
که پیامبر نبودندـ متوجه میشدند یوسف جانشین پدرش یعقوب خواهد بود.
از طریق این تحقیق روشن شد رؤیا نقلکنندۀ خبری از روزهای آینده است؛ تا آنجا که
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رؤیای یوحنا ،بیانکنندۀ حوادثی است که در آخرالزمان به وقوع خواهد پیوست ،و نیز
پیر نشسته بر عرش ،همان
حجتهای 24گانۀ الهی ( 24پیر نشسته) را بیان کرد و اینکه آن ِ
رسول خدا محمد بوده است .این رؤیا ،خبردهی از غیب است که در دنیای بیرونی محقق
شد و وصیت رسول خدا که آن را در شب وفاتش به علی امال فرمود آن را بیان نمود؛
آنجا که به علی فرمود «ای علی ،پس از من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها
دوازده مهدی»...؛ 1که نشان میدهد رؤیا برای شناخت حقیقت ،ضروری است؛ بهطوری
نبود آن ،داللتی برای بریدهشدن این جهان از
که هرگز کسی از آن بینیاز نمیشود و حتی ِ
جهانهای نور است؛ و اگر این جهان ،از عوالم نور منقطع و بریده شود اهلش را در خود
فرومیبرد؛ زیرا به این معنا خواهد بود که حجتی در آن وجود ندارد.
ـ مهمترین نکتۀ این تحقیق این بود که رؤیا ،ارتباط و تعلقی به آخرالزمان و صاحباالمر
دارد؛ زیرا رؤیا بهعنوان عالمتی از عالمتهای ظهور قائم توصیف شده است.
گشودهشدن دروازۀ ملکوت برای اهل آخرالزمان نشانهای برای وجود رسول ،و عالمتی
برای ظهور امام مهدی است .این نکته در قرآن کریم ،در آیات  10تا  15سورۀ حجر که
بیان کردیم ،و نیز در روایات واردشده از اهلبیت پاک در این باب ،آمده است؛ روایاتی
که بیان کردهاند صیحه ،امری ملکوتی ،و صدایی است که نه انسان و نه جن آن را نگفته
است؛ و این یعنی صدای فرشتگان است ،و صدای فرشتگان ،جز از ملکوت نیست؛ در
نتیجه ،این صیحه ،از مصادیق رؤیاست ،که اگر اینگونه نباشد دیگر معنایی برایش باقی
نمیماند.
در پایان از خداوند سبحان مسئلت دارم به برکت دوستداران و برگزیدگان و اولیایش ،آن
سروران و پیشوایان من ،محمد و آلمحمد ،امامان و مهدیون پاک و مطهر این
ناچیزترین تالش را در ساحت نظرش ،اندکی مدنظر قرار دهد ،و بهخاطر آن ،نویسنده و
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مفید فایده باشد به توفیق خداوند
خوانندهاش را بهرهمند سازد .هر چیزی که در این پژوهش ِ
سبحان ،و به برکت محمد و آلمحمد است؛ و اینها مطالبی بود که پژوهشگر این
تحقیق از البهالی سخنان آقا و موالیش امام احمدالحسن ،آن دروازۀ ملکوت خدا ،آن
گذار دولت حق و عدل و رحمت ،دولت ملکوت خدا
فرستادۀ آمادهکننده و زمینهساز و بنیان ِ
در این جهان ،دانسته است؛ و اشتباهات و لغزشهای این تحقیق از ِآن صاحب پژوهش
است؛ زیرا او با چشمان خودش به نور حق و حقیقت مینگرد ،و ظرف وجودیاش بهاندازۀ
خودش است نه بهاندازۀ حقیقت .از خداوند سبحان طلب بخشایش دارم و از او میخواهم
لغزشها و انحرافات را ببخشاید ،و از ّ
ولی اعظم و وصی و فرستادهاش بهسوی همۀ مردم،
عذر تقصیر دارم و عالوه بر آن ،قصور هم از جانب بنده هست؛ در حالی که آنان کریم و
بردبار هستند ،و عذرخواهی نزد انسانهای کریم پذیرفته است؛ و چهکسی کریمتر از
آلمحمد است؟!
و سپاس و ستایش از ِآن خداوند ،پروردگار جهانیان است؛ و سالم و درود تام و تمام
خدا بر محمد و آلمحمد ،امامان و مهدیون باد!
استاد زکی االنصاری

