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 الرَّحیم الرَّحمن  اهلل بسم

 پیشگفتار 

استفرمود  خدا   رسول هرآینه  ،  چرخیدندنمیآدم  بنی قلب  گرد  ها  طان یاگر ش»  : ه 
 1« .ستینگر یانسان به ملکوت م

  در کند؛ اینکه نگریستن  آشکار می  را   ت یاهم واقعیتی در نهایت    خدا   رسول   سخن این  
  آدم  فرزند  قلبچرخیدن شیاطین گرد    وگرنه   ؛است  معرفت  و  علم  سویبه   راهنما   ملکوت،

باشد؟!چه معنایی می  فعالیت در    و  ، یقیحقشناخت    از  او بازداشتن    یبرا   جز  تواند داشته 
جهت نافرمانی    در   او  از استفاده  سوء   سپس   و ی،  نادان  و  یک یتار   در  ش داشتننگهجهت باقی 

 یبرا را    او  کوششتالش و    و  ،( باد  او  بر  خدا   لعنت  که)  سی ابلپندار خام    تا؟!  سبحان  وندخدا 
   نماید.  محقق کردنگمراه

ال     : فرمایدمی   یتعالحق
 
ِرین  * ق ال  ِإنَّک ِمن  الُمنظ 

 
ُثون  *ق ی یْوِم یْبع  نِظْرِنی ِإل 

 
ال  أ

 
ا  ق ِبم  ف 

ْن   ع  ْلِفِهْم و  ِمْن خ  یِدیِهْم و 
 
أ یِن  ب  ن  ُهم مِّ ُثمَّ آلِتینَّ  * ِقیم  اْلُمْست  ک  اط  ُهْم ِصر  ل  نَّ  ُعد 

ْ
ق
 
ِنی أل یت  ْغو 

 
أ

اکِرین   ش  ُهْم  ر  کث 
 
أ ِجُد  ت  ال   و  آِئِلِهْم  م  ش  ن  ع  و  اِنِهْم  یم 

 
برانگیخته  گ) 2أ که  روزی  تا  مرا  فت: 

ه مرا به بیراهه  چآن  واسطۀبه گفت: پس  ی. *  یافتگانود: تو از مهلت فرم. *  دهبمهلت  شوند  می
آنگاه از  *    .[ آنان حتمًا بر سر راه راست تو خواهم نشست افکندی، من هم برای ]فریفتن 

تازم، و بیشترشان  میها  آن  سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر رو و از پشِت پیِش 
  کوشش تالش و    در   ،نجات  دهد،ی م  نشان  ف یشر   تیوا ر این    . (را شکرگزار نخواهی یافت

  ارتقا عالم و ،معرفت و یپاک   عالم ملکوت، را یز شود؛ خالصه می ملکوت در ستنینگر  یبرا 
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  کهت ـ خلق  از   هدف   و   تی غا به این ترتیب    ؛ استباالیی    قی حقا  دن ید  و  نور   به   شدنک ینزد   و
   . ابدیی م تحقق ـاست  سبحان  وند خدا  معرفت شناخت و  همان

ِلیْعُبُدوِن   :فرمایدمی  یتعالحق ِإالَّ  نس   اْْلِ و  اْلِجنَّ  ْقُت  ل  خ  ا  م  را  و  ) 1و  انس  و  جن 
روایت شده    طاهر  بیتاهل   از  آنچهطبق  ـ   و  (عبادت کنند آنکه مرا    یبرا نیافریدم مگر  

  ،انسان   که  است   آن  دنازم ین   معرفت، شناخت و    ن یا   و  ؛ بشناسند  مرا   نکه یا   ی برا   ی عنی  ـاست
  خدا پیامبر   نیا   .است  ملکوت  در نیز نگریستن   آن  راه  و  ،کند  دا یپ ارتقا  ی ورانن  ی هاجهان   در

  و   بنگرد  آن  در   تا  ه استگشود   شیبرا   را   ملکوت  ۀدرواز   سبحان  وند خدا   که   است  میابراه
 .باشد  کنندگانن ی قی از

ِمن     : فرمایدمی   یتعالحق ِلیکون   و  ْرِض 
 
األ و  اِت  او  م  السَّ کوت   ل  م  اِهیم   ِإْبر  ُنِری  ِلک  کذ  و 

ِحبُّ اآلِفِلین   
ُ
ال  ال أ

 
ل  ق ف 

 
ا أ مَّ ل  ی ف  بِّ ا ر  ذ  ال  ه 

 
ی کْوکبًا ق

 
أ یُل ر  یِه اللَّ ل  نَّ ع  ا ج  مَّ ل  ا  اْلُموِقِنین  * ف  مَّ ل  *ف 

ر    م  ی اْلق 
 
أ اِزغاً ر  ی    ب  بِّ ا ر  ذ  ال  ه 

 
ین   ق الِّ ْوِم الضَّ نَّ ِمن  اْلق  کون  ی أل بِّ ْم یْهِدِنی ر  ِئن لَّ ال  ل 

 
ل  ق ف 

 
ا أ مَّ ل  ف 

ا مَّ ِریٌء مِّ ی ب  ْوِم ِإنِّ
 
ال  یا ق

 
ْت ق ل  ف 

 
ا أ مَّ ل  ُر ف  کب 

 
ا أ ذ  ی ه  بِّ ا ر  ذ  ال  ه 

 
ًة ق اِزغ  ْمس  ب  ی الشَّ

 
أ ا ر  مَّ ل    ُتْشرِکون    *ف 

ْجِهی ِللَّ  ْهُت و  جَّ ی و  ْا ِمن  اْلُمْشرِکین  * ِإنِّ ن 
 
ا أ م  ِنیفًا و  ْرض  ح 

 
األ اِت و  او  م  ر  السَّ ط    گونهو این ) 2ِذی ف 

پس چون  *    کنندگان باشدها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین ملکوت آسمان
  غروب کرد « و آنگاه چون این پروردگار من است»ای دید گفت: ستاره  شب بر او پرده افکند 

ندارمگفت: »غروب را دوست  *  کنندگان  دید«  در حال طلوع  را  ماه  »این    و چون  گفت: 
گفت: »اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعًا   آنگاه چون ناپدید شد ؛پروردگار من است«

گفت: »این پروردگار من است.    پس چون خورشید را برآمده دید « *  از گروه گمراهان بودم
افول کرد«  تر استاین بزرگ  از آنچه ]برای خدا[    و هنگامی که  گفت: ای قوم من، من 

بیزارممی   کشری *  سازید  پا .  اخالص،  روی  از  به ک من  را  خود  روی  کسی دالنه  سوی 
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آسمان  که  نیستم گردانیدم  مشرکان  از  من  و  است؛  آورده  پدید  را  زمین  و  بنابراین    (.ها 
کارهایی   درشیاطین )لعنت خدا بر آنان(  موفقیت  برایای  نشانه   ،ملکوت ۀدرواز شدن بسته 

  ؛ کنند  جدا   ملکوت  از   را   آدم  فرزندان  که  است   نی ا ها  آن  تالش  ۀ همدهند.  است که انجام می 
برندۀ  بین و از   ،های پلید کنندۀ نقشه رسوا   دیآیم  ملکوت  از  آنچه  دانندیمخوبی  به ها  آن  را یز 

  و   د شو  دار یب  خود   غفلت  از  است   الزمانسان    بر  رواین از   وتمامی اعمال و کارهایشان است،  
  جهان   ازچیزی بیش    اشده ننی آفر   طرف  از   آنواقعیت    فیتوص  که   یجهان  در شدن  ور غوطه   از

   . دیا یب  رونیب ست ین  لعب و لهو

ِعٌب  و    :فرماید می  تعالیحق ل  ِإالَّ  ْنیا  الدُّ یاُة  اْلح  ا  ْهوٌ م  ل  ُقون     و  یتَّ ِذین   لَّ لِّ یٌر  ُة خ  اُر اآلِخر  لدَّ ل  و 
ْعِقُلون   ت  ال   ف 

 
برای  )  1أ بازپسین  سرای  قطعًا  و  نیست،  سرگرمی  و  بازی  جز  دنیا  زندگی  و 

  آخرت ی سرا  همان  ملکوت و  ؛ (اندیشید؟کنند بهتر است. آیا نمی کسانی که پرهیزگاری می 
به    یک ینزد   و   معرفت   یهانعمت شناخت  در جهت    آن،  به   ستن ینگر   ی برا تالش    و  است

  آخرت  در  بندگانش  یبرا   سبحان  وندخدا   که  استـ  متعال وسبحان ـ   خودش  مقدسساحت  
  که شناساند؛ همان بازگشتگاهی را  می  را   بنده  گاهبازگشت  ملکوت،  به  نگاه   . است  کرده  رهیذخ
همان  است  حرکت   در   آن   سویبه  یعنی    عالم  عنوانبه   را   جهان   ن ی ا   قت یحق  که   ی زیچ ؛ 

سرای    و  دار یناپا   ی ا یدن،  نیمؤمنرالیامکه طبق توصیف    کندآشکار می   شیبرا   ،امتحان
  ی سرا   یبرا این دنیا    از  اندداده  فرمان  ما  به   و طاهر  پاک   محمد   آل  روایناز   ؛ستا گذر 

  آخرت،   و  ، گذر   ی سرا   فقط  ا یدن   که اند  فرموده   انی ب  را   ییمعنا چنین    و   ، می ر یبرگ  توشه   قرار، 
رهسپار    خود  قرار   محل  سویبه   و  د یر یبرگ  توشه   خود  گذرِ   محل  از   پس  ؛است   قرار  یسرا 

از    که وقتی    تا درک کند    را   آن  ی برا برگرفتن  توشه   ضرورت تواند  می   انسان  چگونه حال    ! شوید
  فضل  و  رحمت با  ، سبحان وند خدا ؟! به همین دلیل نشناسد را  آن و آن اطالع نداشته باشد 

توشه    معرفت شناخت و    آن  وسیلۀ به   تا مقرر فرمود    را   آن  در نگریستن    و   ملکوت   راه  خود، 
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  ، ا گذر   ی سرا با   و  دهد؛ سوق می  قرار   ی سرا   ی برا   اق ی اشت  سوی به   را   ما   کهشناختی    برگیریم؛ 
 انس و الفت نگیریم. 

باشد.    خواب  در رؤیا  ها، راه  راهبارزترین    چه بسا و    ندار یملکوت بس   به نگریستن    یهاراه
  انه مشتاق  و  بدن  ری تدب  از  که آزاد و رها گیرد  شکل می  آدم  فرزند   سنفْ   در، در حالی  راه  نیا 

در  را    ی زی، چ روش   نیا   .که از آن آمده استهمان جهانی    ؛ است  خودش  جهانانتظار  چشم
  یالهغایت    وهدف  ساختن  به او در کار و عمل در جهت محقق که    دهدی مقرار  نفس  اختیار  

  هدف  و  تیغا   نیا   سویبه   آن  محرک   نقش  بدن،  درنفس    نقش به این ترتیب    وکند  کمک می
کهمی   تالش  و  ،شدیم  نفساین    ی برا   یقبر   بهتبدیل    بدن  نبودچنین  این   اگر  شود، 
  دقیقاً یعنی    ؛شدیآن مهای  شهوات و خواسته  یاجرا   و  بدن  امر  ریتدب  صرفاً ی نفس  روز انه شب

سبحان را    وند که خدا حاصل شده است؛ مردمی  مردم    شتری ب   ی برا ای که امروز  همان نتیجه 
هایشان دفن  را در بدن ها  آن   برد و  ادشانیخودشان را از    [خداوند هم ]پس    ،فراموش کردند

  ی قیخود را از نور معرفت حقبه این ترتیب  و  در حالی که خودشان به آن توجهی ندارند    ،نمود 
 .کنندمیمحروم 

از سِر    سبحان   وندخدا   ملکوت،   در نگریستن    از  مردم  شتریبگردانی  روی   وجود  باولی  
  روز آن    تا   دروازه  نیا   بلکه  ؛ نبستها  آن   ه رویب  را   ملکوت  ۀدرواز   ،ت خلق  در  رحمتشلطف و  

  زنده   هرکس  تا  است  گشودههمچنان  ها  آن  یبرا   ـا صغر   امتیق   روز  یعنیـ   شدهدادهوعده
  ن ی ا   .شود  هالک  نهیب  و  لیدل  باشود  می  هالک  هرکس  و  شود  زنده  نهیّ ب دلیل و    باشود  می

و حدودی    حدباید    ریناگز   ونخواهد یافت    ادامهبه همین صورت ]تا ابد[    انکار  و  یگردانیرو 
  ی برا  و؛  کند   درو   را   انکار   نی ا حد برسد و ثمرات و نتایج ناشی از    آن  به  ت یبشر داشته باشد تا 

شود    مردم  بر  حجتاینکه     و   دهندبشارت   یرسوالنها  آن  انیم  در  سبحان  وندخدا تمام 
او    تا  دهند  بشارت  نگردی م  خدا   ملکوت  به  که  یکس  آن  به تا    دارد،گسیل می   دهندهانذار 

کند  می   ب یتکذ وشود  گردان میروی   که   را   یکس  و  ، اوردیب   مان یا   آن  به  و  بشناسد  را   قتیحق
 .بود   خواهد کاریانیز  و خسرانفرجامش،   کههشدار دهند 
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  به   امروزدر نهایت ما    آنکه  تا  شد،  یجار   خلق   در  سبحان  وندخدا   سنت  ،بر این اساس
نگریستن  برای    مردم   کی تحر   و  ق ی تشو  و   هاسازی زمینه   ن یا و هدف نهایی از تمامِی    ت یغا

  نی ا   با  و   ؛است   یاله  عدل  دولتبرپایی    روز   و 1، خدا بزرگ    روز   ، امروزرسیدیم.    ملکوت در  
  و  هدف  از  یخال  ملکوت،  ردکردن  به نگاه   دعوت  شودیم  آشکار  مردم  یبرا   است که  دولت

بوده    بزرگ  ییوح  و عظیم    یامر   شدنآشکار   یبرا   یدعوت  بلکه  ؛نبوده است  بزرگ   ی تیغا
  به   خلقتش   زمان   از   سبحان  وند خدا   که   ی جهان  ن یا و استحالۀ    لیتبد   ، عظیم  امر  ن ی ا   و  ،است

تا ز   ی ر یبه تصو   ، هنکرد  نگاه  آن   و قرار بگیرد    سبحان   وندنظر خدا   ر یاز عالم ملکوت است 
  یسمانآ  یندا   جز  اششدهآباد کرانۀ    هر  در آنجا که   تا  ؛شودگسترده    آنجای  جای   در   د یتوح

   :شنیده نشود  یاله ۀگانسه  یهاشهادت  هب

  شهادت   وکه شریکی ندارد،    ست ین همتا  یکتا و بی   یخدا   جز   یی خدا   مدهی م  شهادت
و  اوستفرستادۀ    و  بنده  محمد  مدهیم   ن یا   با.  خداست  ّی ول  ی،عل  دهمی م  شهادت، 

از همین   .شودی م پاک  مقدس  عالم آن ازتبدیل به صورتی  عالم  ن یا  ، گانهسه  یهاشهادت 
می متعالی  خداوند  ی    :فرمایدرو  ل  ع  ُه  ِلیْظِهر  قِّ  اْلح  ِدیِن  و  ی  ِباْلُهد  ُه  ُسول  ر  ل   ْرس 

 
أ ِذی  الَّ ُهو  

اْلُمْشرِکون   ْو کِره   ل  ِه و  یِن کلِّ با هدایت و آیین    ۀکه فرستاد  است  او کسی) 2الدِّ حق  خود را 
  و  ؛ (گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید ، تا آن را بر هرچه دین است فائق  گسیل داشت

الخطاب و فصل   و  ابد ی  تسلط  ا یدن  عالم  بر  ملکوت  عالم   دی با  ،یاله  ن ید  ظهور  ی برا   ر یناگز 
و رحمت    از سِر لطف، و  گردد محقق    ت یغا  نی ا   آنکه  ی برا   و،  شود سخن نهایی از آِن آن عالم  

با  آن    سویبه   حرکت و  های عالم ملکوت  شدن دروازه به گشوده  شاهلو    الزمانآخرالهی،  
  وگرنه  ؛انداختصاص داده شده   عموم مردم   ی برا ـ  یعنی راه رؤیا ـ ها  راه ترین  و روشن   ن یتر واضح

  تعداد  به   سبحان   وندخدا   سویبه حرکت    یهاراه ـ  اند بیان فرموده  بیتاهل همان طور که  ـ

 
کبر. - 1  یوم الله األ
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 .استخالیق  یهانفس

  ی زیچ در محتویاتش    که   باشد عظیم    راه  نی ا در    یا کلمه   کندمی تالش    پژوهش  نیا 
  ، خود  کتاب   در   سبحان  وند خدا   که   ی قتیحق  به   را   ایکننده درخواستخواهان و    هر   که باشد  

  ی برا   که   ی طور به   ؛ کند رهنمون    اندفرموده   ان یب خود   ف یشر   ات یروا   در   طاهر  بیت اهل  و
سیر و حرکت    تاباشد    کرده  روشن   را   آن  نکهآ  مگر  ،نگذارد  یباق هیچ نقطۀ مبهمی    حق،  طالب

  با جنگ   و شدن  برای رهسپار  اراده  و   عزم   از   از او چیزی بیش   و  باشد این صراط، ایمن    بر   او
ـ   من» منیت«    ـدهدی مشکل    یپاک  و  نور   راهپیمودن    برابر  در  یذات  یمانع   ش برای  کهو 

اش نهایی هدف  به    دنیرس   جهتدر  این تحقیق  مراحل    ،نکند. به همین منظور   یدرخواست
شرایطی    داشتنش به تعلق   زانیو م  ـرؤیا   یعنیـ راه   ن یا   تیاهم   ان یب یعنی است؛شده  ترسیم  
  بیتاهلو    دنگذر یکه بر ما م  یاله  یهاو فرصت  اتی و آقرار داریم،  امروز در آن  که ما  

 . می بشمار  متیرا غن ها آن  اندبه ما فرمان داده

   رماْن حِ با  ا یو ح  ، ی د یبا ناام بْت یه» : ه استفرمود  نیمؤمنرالیام
 
و   ؛شده است رین ق

  بهترین  امروز و   1« .دیبشمار   مت ی را غن  ر یخ  ی هاپس فرصت   ، دنگذر ی ابر مهمچون    هافرصت
  محمدآل   یحت  وگذشته    رسوالن  و  ایانب   که  برای مردم فراهم شده است؛ فرصتی  فرصت

  ی روزهاقطعًا    کردمیاگر او را درک م»  است:  شده  تیروا   بیت اهل  از  .ندا ه شتدا   را   شزویآر 
مرا  خود    یزندگ خدمت  او    قائم   همان  ،یاله  یملکوت   فرصت   ن یا و   2« .نمودمیبه 

  از   تیبشر   تالشنهایِی    هدف  و  تیغاو حتی    فرستادگان،  و  ایانب و آرزوی    دیام  ،محمدآل
  تا  است  شده ک ینزد  جهان ن یا  به  ، ملکوت او وسیلۀبه روایناز  ؛ استبوده  آدم زمان
شده بود    فراهمارتقایشان    یبرا   که  را   یار یبس  خیر  یهافرصت  ،جهان  نیا   اهل  آنکه  از  پس
 . کند کی نزد  جهان ن ی ا  به  را  ملکوتزندگی این دنیا را بر آخرت ترجیح داد، و  کردند تباه 

 
 . 6 ص 4 جح ،البالغهنهج - 1
 . 254و  253 ص ی:نعمان م یمحمد بن ابراه ،بتی کتاب غ - 2
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 که  رسدیم  لو ا   فصل  بهسپس    و  شودیم  شروع  «درآمدپیش »  از  پژوهش نیا های  گام
دارند؟  می   ها رؤیابه   ماهیتی  چه  اینکه  دادنشان  رخ   علت   ؟ دندهیم  رخ   چگونه پردازد؛ 

رسد  می  دوم  فصل؟ سپس به  کجاست  انآمدنشوجودبه   گاهیجا  وچه انواعی دارند؟    ؟ستیچ
تحقیق و بررسی    ،سوم  فصل  عرصۀ  .پردازدمی  مقدس  کتاب  و  م یکر   نآقر   در  هارؤیاکه به  
به    چگونه   نکهی ا   و  است  شپاک  خاندان  و  محمد خدا    رسول   از  شدهوارد   مطهر  سنت

بندی و  در انتها، به جمع   و   ؟اندشده   ان یب چگونه  ها  رؤیا  و پرداخته شده است    رؤیاموضوع  
 رسیم. گیری می نتیجه 

مند سازد و  تحقیق بهره  نیا فواید  از    را   یگرام  ۀانندخو مسئلت دارم    سبحان  وندخدا   از
ـ های کوتاه  و  هانقص   وجود  باکلی،    صورتبه تحقیق    نیا    چهیی که در خود آمیخته دارد 

  عظیمراه    نیا در  ـ  و مختصر کوتاه    هرچندای ـ اشاره ـ هایی که اتفاق افتاده استقصور   هب  برسد
دعوت    ی عنی  باشد؛  واردـ و    محمدآل  یمانیراه  توصیف  شریِف  طبق  روایاِت  از  شده 
  به   اشاره   از  برم به خداوندو پناه میـ  من  و  ؛شانشدهطرد  ۀشدقائم رانده  ـطاهر  بیتاهل

سرور  پذیرفته   ازای  گوشه  ـ«ناأ » پیشگاه  در    امام  ، محمدآل   یمانی   ، میموال   وشدن 
  مغفرت  طلب   م یبرا   سبحانم   پروردگار  نزد   خواهمیم  او  از  وآورم؛    دست  بهرا    الحسناحمد

   .دعا فرماید  عاقبت حسن و ثبات  به مرا  و دی ببخشا مرا  قصور   و یکوتاه و کند

  راه،   ن یا   به   را   ما   که  ستوندی ا خدا   آِن   از   ش یستا  و  سپاس   : کهنیا   ما   ی دعا  ن یآخر و  
؛  یافتیم نمی   را   راه خود  بود  نکرده  تیهدا   را   ما  ،انیجهان   پروردگار  ،وندخدا   اگر  و  فرمود،  تیهدا 

 ! باد نوی مهد و ائمه ،محمد آل  و محمد  بر وند خدا سالم و درود تام و تمام  و
 21/6/2010موافق با  ، ق1431المرجب رجب هشتم

 ی انصار  یزک





 درآمد پیش

  در  و  است  ملکوتساحت    در ای  مطالعه  در واقع  ، هارؤیا  دربارۀ  پژوهششکی نیست که  
  مردم  بازگرداندن  یبرا   تالش  ،تحقیق  نیا   انجامانگیزۀ    و  ؛ستین   دنیا[یعنی  ]  لکمُ عرصۀ  

)اطاعت(    ملکوت   از  مردم  آنکه   از   پس  ؛است   اطاعت  عالم   ی عنی  ،ملکوت ساحت    به
  ی عالمعالم ُملک،  صورتی که گویا  مشغول شدند به ]دنیا[ دل   ملک  عالم  به   و  ،گردانیرو 

فعالیت    شروع   مردم  پسندارد.    دوجو  آن  از  باالتر  یگر ید  عالم  که  است و  کار    یبرا به 
  ومحدود کردند    آن  هب  را   خود  همت  وعالم نمودند،    نیا   در   معرفتدانش و    آوردندستبه 

غافل شدند؛ از اینکه منبع و خاستگاه    عالم ملک   قت یحقمفاد    از   ت یبشر این جماعت عظیم  
ت، و اینکه عالم  اس  ملکوت  عالم   از دسترسشان است    درکه    یمعرفتو دانش و    و  علم   هر

آن اصل و ریشه است؛ یعنی عالم ملک، قائم و پابرجا به عالم ملکوت  از  ای  ملک فقط شاخه 
  پس  ؛گشتتاریکی بازمی  و  عدم درنگ به  بی  ، ملک  عالم  نبود،   ملکوت   عالم   اگر   و است،  

دهنده و رابطی  پیوند   یعنی  ؛است  یبرزخ  یجهان  ـباشد   درست  مانریتعب  اگرـ   ملکوت  عالم
  عالم   به  ـاست  وجود   و  معرفتو ریشۀ    اصل  کهـ   را   ( الهوت  عالم   یعنیعالم باالیی )  که  است

  رفتی م  انی م  از   لک مُ   ارزش  نبود   ملکوت   اگر   پس .کندیم   متصل   ( لکمُ   عالم   یعنیپایین )
وجود یافت؛ پس ملکوت، راه ُملک    ملکوت  با فقط    لکمُ داشت.  دیگر هیچ وجودی نمی   و

  وجود   و  تخلقغایت    که  شودیم  تراوش  یمعرفتدانش و    ،آن  از  و  ، استالهوت    سویبه 
نس  ِإالَّ ِلیْعُبُدوِن   :فرماید می  تعالیحق   چراکه؛  است اْْلِ ْقُت اْلِجنَّ و  ل  ا خ  م  جن و انس  و  ) 1و 

  پاک   محمدآل   از شده  طبق روایات واردـ   یعنی؛  ( عبادت کنندآنکه مرا    ی برا نیافریدم مگر  را  
  ممکن نا  « لکمُ با تکیه بر »صرفًا    « بیغ »  تحصیل شناخِت   و؛  بشناسند   مرا تا    ـ و طاهر

ازفرع   لک، مُ شناخت    را یز   ؛است »نیست   و   ،است   اصل  ی    یمعنبه حتمًا    «اصلشدن 
  .نیست   « بیغ»  با  «بیغ»   معرفتگریزی از شناخت و    پس  ؛ هست  هم   «فرعشدن »نیست 
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دیگری   »   ؛ شود   توجه   آن  به   د یبا  که   دارد   وجود   هم نکتۀ    ،لک مُ   عالم   در   « بیغاینکه 
  وه است،  ماند  یمخفکلی    صورتبه   عالم،  ن یا   از  آن  ریتصو  که  است  یز یچ  هر   ۀدهندنشان

آمیخته    ،آن  در   دنیشن   که   است  یعالم  یعنی   ، است  ریتصو   عالم   که)  ملکوت هم    با در 
  ر،یتصو  و  صورت   آن،  در   که قرار دارد    ملک   عالم در نقطۀ مقابل    ، خصوصیت   ن یا   با   ( استیؤر

  «دنیشن »و حتی  گیرد؛  قرار می تصویر    از   شیپ   دنی شن  و گیرد،  شکل می   دنی شن  از  پس
  انسان  شد آماده    ی ز یچ  ر یتصو   ی وقت  و ،  کندی م  م یرس ت  ذهن  در  را   ر یتصو   که   استعاملی  

  در   که   ی زیچ   با  است  کرده  رسم  خود  ذهن  در  «دنیشن »  از  که  ی زیچ  دادنمطابقت   به اقدام  
  در گرفته  شکل  تصور میان  یخالفضایی  نجا یا  در  . نمایدمی است شده  حاضر برابر دیدگانش 

  تا   کندمی  پر  را   فاصله  نی ا کسی  چه  . حالدارد  وجود  یواقع  ریتصو  با  ، دنیشن   ۀجی نت  در  ذهن
  ا ی  ، بوده است  ی قیحقدانش و شناختی    دارد  وجود فضای خالی    ن یا   در   آنچه  شود   مشخص

  مخلوق   توهِم   ا ی، که  است  د یتردو، مجال شک فضااین  این عرصه و  پس    ؟یو خیال  ی توهم
به این ترتیب  و    ،شودیحاکم م  یت«صورت واقع»ر بر  تصوّ صورت  که در این    کندی آن را پر م

با    یستگ یتا شاگیرد  قرار می   ی و مراقبت دائمتردید  وشک   گاه یدر جا  یواقع  ریتصو را  خود 
تصوّ   داشتنمطابقت واقع» از    صورتاین  در  که    ، برسانداثبات  به  ر  با  خواسته    «یصورت 

وفاق  هیچ  ، صورت  نیاز ا  ر یغ  زیرا در  ؛ قش را بگوید تملّ و  سر خم کند  ر برابر تصوّ در   شودمی
گواهی    ق یطر   از   ن یا   و   کندیم  پر  را  آن  ت« یواقع  صورت »  ا ی؛  سازشی وجود نخواهد داشت و  
استوار و    توهِم   عالم   برابر  در   قت یحق  عالم   که   ، شودانجام می  آن  ای بر   ملکوت   شهادت و  

  در   واقعیتش  ق یطر   از  که  ندیبی م  را   یر یتصو  آن، او  در نتیجهاست؛    انسان   ذهن  درپابرجا  
  ش وراتتص   بر   ی ملکوت  ریتصو  آنو    است  شده   حاضربرابرش    در در عالم ملک    ملکوت،   عالم

به  تنظیم کند، و    ، خود  هایهخواست  اساس   بر را    شکند تصوراتتالش می  و   ابد یی م  تسلط
  به   یاز ین   چه   نکهی ا   و  ،اطاعت  یمعن  ، یملکوت  ر یتصواین کارکرد    قی طر   از  انساناین ترتیب  

 کند.غایت و هدف نهایی از آن را درک می  و  ،دارد وجود آن

  از  را یز   ؛ است «بیغ» ۀر یدا  در  شدهواقع  رِ یتصو  ِت یؤر فقدان  و نبود  ۀدهندنشان  «بیغ»
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  هم   ملکوت  بیغ   ازباالتر    یبی غ  اما  .، پنهان بوده استشهادت  عالم  از  که  است  یز یچنوع  
فرسوده و  در قلب  دن یو د دنی شن را یز  ؛ است حافظه  در  ر یتصو فقدان  این غیب،  . دارد وجود
  .است  ی حضور معرفت، کاف  ی)کلمه( برا «  تنم»حضور    [ فقط]   در حالی که،  شودمی  محو

  رؤیا   با وجود آن دیگر   که  است نامیده    «مانی ا   در  رسوخ »  ۀ مرتب  صادق  امام  را   مرتبه   نیا 
  معرفت،  آغاز سر   را یز   ؛ شودی م  برداشته   انسان   از   رؤیا   ، این صورت  در   و  ست ین  حق شناخت    راه
  .است  ـدل »فؤاد« یا    ه استدی نام  قرآن   آنچه طبق    ایـ  قلب  کلمه،   ظرف   و  است   بوده  کلمه   با

  ن یا   در  و  ،ردیگیم  شکل  معرفت   آن،  قی طر   از  که  است  تخلق   حجاباولین    (دل»فؤاد« )
  در   آب  حضور همانند    آن،  در   کلمه  حضور   را یز   ؛ ست ین  دنی شن  ا ی  دنی د  به   ی از ی ن  حجاب، 

  ازمند ین  معرفت شناخت و    ی برا   ی گر ید ابزار    به   ،ظرف این    ، ینییپا  عوالم  در   لیو   ، است  ظرف
)فؤاد(    دل  جهان،  نیا   به  آمدنن یی پا  با  و  ؛است 1«دیدن»  ملکوت  عالم  در این ابزار    و  است

  ن ی ا   در  «دنیشن »  پس  ؛است 2« دنیشن »  ،این ابزار   ونیاز دارد    ییشناسا  ی برا   ی گر یدبه ابزار  
  دوم  حجاب   در   که   است)تصویری(    « یصورت»  معرفت   ی برا   دهندهانتقال   راه   ، یلک مُ   عالم

انتقال دیدناین »  واست،  بوده    »دیدن«  همان  که  گرفته  شکل برای  دهنده «    معرفت ای 
  و   است،  «دل»  ای  «ظرف»  در  تهگرفشکل   قتیحقکنندۀ  آشکار   که  است  «کلمه»  صورِت 

«  کلمه»  طبق برداشت بنده  یعنی  ؛است  اشی متن  ظهور  با  کلمه  ۀکنندحمل   همان  «دل»
 :دارد مرتبه  سه

 .است «او» ا ی «هو» یعنی   مطلق بیغ کننده به داللت  که واریاشاره  وجود اول:  ۀمرتب

  ۀ همجامِع    اسم  کهاست    «الله»  یعنیکننده بر وجود،   داللتِی ذات  حضور   دوم:   ۀمرتب
  ی برا فقط    صفات  و  هانام  نی ا   .کنندتراوش می  هانام   و  صفات  آن،   از  و،  است  یکمال  صفات

برای این شناختن است    (قابل »پذیرنده« )  ازی ندلیل  به   زین  و   بشناساند  را   فاعل  کههستند    آن
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است   مرتبه نیا  ر د. شدی نم  شناخته سبحان وندخدا احتیاج وجود نداشت  و نیاز این  اگرکه 
ن  آ... مبادا قر »  :ه استفرمود   یعل  امام.  شودیمروشن    محمدآل   سخن   ی امعن  که

  چه بسا   .یقرآن را از علما بشناس  ]هرگز چنین مکن[ تا   ؛یکن  ر ینظر خودت تفسرأی و  را با  
کالم    هیآن شب   لیوأکه کالم خداست و ت  یدر حالشباهت داشته باشد،  کالم بشر  به    ل،یتنز 

که  ست ینبشر   ن  ه یشب  ،او  تاز خلق  یز یچ؛ همان طور  ترتیب خداوند    .ستیاو  به همین 
ن   یاز کارهاکدام  هیچ   هی شب  ،یتعالوتبارک  کالم    ه یشب  از کالم او  یز یچهیچ  و    ستیبشر 
  ؛ هاستآن  ی کالم بشر، کارهاولی    ،صفت اوست  ،یتعالوتبارک   وند سخن خدا .  ستیبشر ن
 1«.یشو یهالک و گمراه م تشبیه مکن که  های بشر گفته  هب را کالم خدا پس 

  یعنی  ، ناطق  قرآن  حضور  با   آنعملِی    حضور   و   ،است  کلمه عملی    حضور  وم:س  ۀ مرتب  و
  «نید »  همان  او  ه فرمود  صادق  امام   که   طور   همان   وشود؛  انجام می  خلق   بر   ناطق   حجت
همان    ،و آن مرد  ؛مرد استیک    ، نیو اصل د   نید   ،دهمیبه تو خبر مسپس    ...»  است:

خدا    پس هرکس او را شناخت  ؛ زمانش است  لو امام امتش و اه  ،است   مانیا همان  و    نیقی
انکار کرد  و هرکس   ، را شناخته را  انکار کرده است  ن یخدا و د  او  از جهل خود   ، خدا را    ،و 

از[    وسیلۀبه  و   ر یغ ]پیروی  امام، خدا  نشناخته است.  او    عی او و حدود و شرا   نی د  از آن  را 
این وجهو معرفت    ،خداست   نیمردان، داین  که شناخت    جاری شد اینچنین   ، معرفت  بر 

توان  میمعرفت خدا  به    آنبا    و  ،شودیخدا شناخته م  ن ید  ،که با آن   است  رتیبص از روی  ثابت  
ا   .رسید باطن  ین پس  امر ِی خودبه ی  معرفت  ]بر    یخود  را  است و حِق خود  ثابت و مستقر 

مستوجب آن است که شکر خدا    یافته،که بر آن اشراف    یو کس  سازد،ی[ واجب ماشداننده 
ب آورد ه را    ست ین   ممکن   ملک   عالم  در یافته  تجلی   ۀ کلم  ن ی ا عملِی    قت یحق  و 2« .  ... که  جا 
ای از حقیقت  زیرا ملکوت، گوشه   ؛ ملکوت  در شناخته شود مگر    سودمند   یمعرفت  عنوانبه 
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 شود. آن آشکار می

«   به   غیب   ، لک مُ   عالم  ی برا   ، ملکوت   و  ؛ ستهاجهان  در   ی مراتب  وعوالم    «بی غپس 
  عالم  یبرا   الهوت،  وشود،  محسوب می  بیغ  ،ملکوت  عالم  یبرا   ،روتب  ج    و  دیآیم  حساب
کدام  هر شوند؛ زیرا  تمامی این عوالم با »غیب« توصیف می  .شودی مغیب شمرده    ،جبروت

  ـبه کار ببریم   ی درست  ر یتعب   اگرـ   و   ، است  ده یپوش  و   حجاب در   گر، ید  جهان   از ها  آن جهان   از
با هیمنه    جبروت  عالم  از   الهوت عالم    پس   ؛است   تسلط  و  منه ی ه  حجاب   همان  ،حجاب   نیا 

تسلِط  است،    و  پوشیده و محجوب  بر دومی،    ی برا   باالتر  جهان   ب، یترت همین    به   و اولی 
  باالتر  جهانو تحت سلطۀ    محکوم  تر، ن ییپا  جهان  و   ،شودمحسوب می   بیغ   ،ترن یی پا   جهان
تمام    است   ست در این    پس   .است   ؛ د نشو  ف یتوص  «بیغ»  عنوانبه   ، باالیی  یهاجهان که 

  ، گرید سوی    از   و؛  سو  کی   از   نیا   .است  «قتیحق  و  نهکُ »  همان  که  اندآمده   «حق  ب یغ»  از  را یز 
  ۀواسط  ، ملکوت   عالم پس    . است  باالتر جهان    و   ترن یی پا  جهان میان    ی ا واسطه  ، عالم  هر

  ، است  ملکوت  و  الهوتمیان    ارتباط  ۀحلق  جبروت،  و  ،است  جبروت  و  لک مُ   جهان  دو  نیب
  الهوت   اتصالبه این ترتیب  .است «قتیحق و نهکُ » و جبروتمیان  اتصال ۀحلق الهوت، و
در غایت    ی امر   ملکوت،  وجودبه همین دلیل    و   ،است  ممکننا  کوت،مل  وجود  بدون   لک، مُ   با

  ؛ است  الهوت   ضیف  ۀدرواز  ـ باشد   درست ما    ر یتعب  اگر؛ و ـ است  لکمُ   عالم  وجود  ی برا اهمیت  
از:  که عبارت   شودی م  روشن  ی وجود جهِت   دو  از  آن  تیاهم  و   جهِت   و  ،نزول   جهِت اند 

دارند:   جهت دو یاله یهارسالت  می کنیم مالحظه روایناز  ؛است  صعود جهتکه  معرفت
  ۀدهندنشان   «لیتنز . واژۀ »معرفت  ای   لیوأت   جهت  ،دوم  و ؛  وجود  یعنی  ،ل یتنز   جهت  ،اول

  ؛ افتداتفاق می  واسطه   با  بلکه دهد  نمی   رخ باره  یک به   نزول،  یعنی  ؛ است  نزول بودن  ایمرحله
باره  به یک   ب، یترت   ن یهم  به   «تقاار معنی »نیز به   «لیوأت»  .شودی م  گفته   «لیتنز »  آن  به   پس

بی  منبع    به   را   ل یتنز   که   باشد داشته    یا واسطه  د یبا  بلکه  ، ستینواسطه  و  و    آنخاستگاه 
   .دبازگردان   ه استکرد جاد یا  را   آن کهأ خودش مبد  به را  زیچهمه و حتی  بازگرداند

ِعیُدُه    :فرماید می  تعالیحق ْلٍق نُّ ل  خ  وَّ
 
ا أ ن 

ْ
أ د  ا ب  ِجلِّ ِلْلکُتِب کم  ی السِّ اء کط  م  ْطِوی السَّ یْوم  ن 
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اِعِلین   ف  ا  کنَّ ا  ِإنَّ ا  ین  ل  ع  ْعدًا  صفحه ) 1و  درپیچیدن  همچون  را  آسمان  که  ها نامه روزی 
گردانیم.  همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را بازمی   ،پیچیم درمی
  یا نشانه   آسمان،   دن یچی پ   هم   در   د یشا   و  ؛ ( آنیم  ۀ دهندما که ما انجام  ۀ ای است برعهدوعده

  شده  فی توص  معرفت،  ۀدرواز   عنوانبه   ملکوت،   را یز   ؛ باشد  ملکوت   عالم   دن یچی پ  هم  در  ایبر 
  آسمان،   دنیچی پ  هم  در  با  را یز   ؛لکمُ   عالمناگهانی    یفنا   ی عنی  آن،  دنی چیپ   هم  در  و  ،است
 .ست ین آن در ینور هیچ   که گرددی مباز یظلمت  و عدم به ملک( )عالم  وجود

پیروان   نظر  از  الهی  توجه است؛   ، تیحیمستوصیف دولت   دولت »  را   آنها  آن  شایان 
پیامبر    بشارت  از  را   آن  بلکه  ؛است  امدهین و تصادفی    هودهیب   نام،  نیا   و  اندده ینام  «خدا   ملکوت

ه بود؛  داد  بشارت  خدا   ملکوت  شدنک ینزد   هبرا  ها  آن  آن هنگام که او  گرفتند   یسیع  خدا 
بنا کرده است    ت یبشر   که  را   یمعرفت  ساختاراین    ،دولت  نی ا   دهدی م  نشانروشنی  به این    و

با    بر اساسمنهدم و ویران خواهد ساخت؛ همان ساختار معرفتی که   چهارچوبی معرفتی 
  د یگوی مکه    ی توهماند؛ همان  نموده   بنا   ندا ه کرد  قانون  به  ل یتبد  را   آن  که   ی توهم  بر استناد  

  تا   ، «شودی نم ده یآفر نیستی    از   و   ، شودینمنوسازی و اختراع    و   ، شودی نم نابود هرگز    ،ماده»
  ماده، »  کندی م  انیب  آن  مفاد  کهد  ر گیبشکل    یقیحق  ِی معرفت شالودۀ    قانون،  این  جایبه 

  آوردن دستبه   . بنابراین است  «بی غفقط »  وجود،   ۀ شیر   و  اصل   و  « وجود  ت یقابل  با  یعدم
  جهان   ن یا   و   ؛ است  ب یغ   از   « وجود»  که   طور   همان خواهد بود،    ب یغ   از   ، معرفت شناخت و  

  ر یتعب  اگرـ   و  ، ستین  ملکوت  عالم  تأثیر  یبرا چیزی بیش از یک ظاهرکننده    (لک مُ   یعنی)
که  می  و  ؛ است  « اثر»  عالِم   ـ باشد   درست است  بدیهی  و    د یباطبیعتًا    « اثر»  وجوددانیم 
نه »مدلول« ]چیزی که به آن داللت می  )دال(   کننده داللت  و  دهندهنشان شود[؛  باشد، 

  ی اثر   عبارت است از  ملک  عالم واقعیِت    یعنی  شود؟   تیهدا با آن  تواند  می  کسی  چگونه   پس
قطعًا با عالم ملکوت پیچیده    ملک،   عالم   است؛ پس   آن  اصل   ،ملکوت   و  ،ملکوت   عالم  از
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 . شوددریافت می شده است، و معرفت و دانش از آنجا 

  قبل  « صورتچنین خواهیم دید: »  آن  در دقت کنیم قطعًا    شناسیمعرفت   یالگو   به  اگر
معن  ؛برعکس  نه  واست    فیتوص   از این  داشته    یر ی تصو اینکه    بدونکه    ا به    باشدوجود 

  .دهدنیز رخ می  فکرت  سطح  در  ،لک مُ   عالم  در  یحت  نیا   ونخواهد داشت،    وجود  یفیتوص
  ش یبرا ذهن و تفکرش    در  که  را   یر یتصو کند  تالش می  در واقع  سدینوی م  یزیچ  که  یکس

؛  نهندنام می)تجّسم(   «ر تصوّ »  اصطالحاً   را   « ریتصو »  نیا  و  ، سازد  ان ینما  است   شکل گرفته 
  یی ابتدا  ۀ مرحل ـاندنام نهاده که منطقیون گونه آنـ تصور یا تجّسم به این صورت نیست که   و

  ،گرددمیبازبه آن    فکرتعمل    که  ،است  «أ اصل و مبد»  ،«یی ابتدا »منظور از  و  باشد،  در تفکر  
  از مرتبه    نی ا ارتقا پیدا کند.    معرفت  مراتب  در  توانستینم  یبشر   فکرت  نبود  چنیننیا   اگر  و
که    یگر ید بعد    و  ،یاصلجنبۀ  یک بعد   دارد:ُبعد  دو  ـفکر در  ریتصو ترسیم   یعنیـ  «معرفت»

 .است نآ بر  فرِع 

  ن یا   در   انسان   و  کندیم  افت ی در   ملکوت  از   انسان  که  است   یز یچ  آن  ،«اصل»  اما
دیگری  کردن،توجه   جز  افت، یدر    فکرت  ملکوت،  از   افتی در   ۀ مرحل  در  یعنی  ؛ندارد  نقش 

کنندۀ کلماتی خواهد بود  به این ترتیب توصیف   ورا بر عهده دارد،    رنده یگ  نقش صرفًا    ی، بشر 
  یبشر   فکرت  ـشودی م  رفتهگ  یملکوت  یرو ین  آن  ازکه  ـ   یفرعکه دریافت کرده است. در جنبۀ  

ایجاد   اقدام    یر یتصاوبه  از ملکوت دریافت کرده است    عالم پس    .کندیممبتنی بر آنچه 
دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه  همان عالم ملکوت است. در اینجا نکتۀ    ( ریتصو »صورت« )

به  دانش  و  اساسآمده  دستمعرفت  ازبزرگ تصویر،    بر    ق ی طر   از  آمدهدستبه   معرفت   تر 
  محکم   یمعرفت  ر،یتصومبتنی بر    معرفت  را یز   ؛دارد  یشتر ی ب  ۀاحاط  و  است  کلمات  با  فیتوص

  با   ریتصو   ف یتوص  که  یحال   در  ؛ شودیم  کم   آن  از   یز یچنه    و  ، زیاد  یز یچنه    ، آن  در   که  است
با توجه به    ی عنی  ؛ دهدشکل می  ابه متشصورت  به   کننده افتی در   ذهن  در   را   « ریتصو»  کلمات، 

نقشی تصویر    که  میزان  آن    و  ت ادیز   درمعرض  شودی م  می رست  کنندهافت ی در   ذهن  در از 
  « ریتصو »  با  معرفتتوان دریافت  گفته شد می   آنچهبا توجه به    در نتیجه  ؛دگیر نقصان قرار می
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ی  ر یتصو  ا ی  ،ردیگی م  قرار  انسان   فکر  در   آنچه   و  است  « فیتوص »  با  معرفت  از   ترمحکم
و  سازنده  ِی بشر  فکرت که است یر تصوّ  ای  ،شودمی فیوصت که است ملکوت از شدهافت یدر 

از  دهندۀ  شکل است  شنزد  ملکوت  آثار  یا یبقاآن  معنبوده  این  به  ریشۀ    ا؛  و  »اصل  که 
  آثار   یسازمانده  ند یفرا عبارت است از    کندیم  جادیا   «فکر»ت  آنچه  و  است  ملکوت  از  «معرفت

خارج    «راتتصوّ در قالب »  دریافت کرده است، که  ملکوت  از   که  ی ر یتصاو  آناز    ماندهی باق
مقررات  ندیفرا بنابراین    ؛شودمی و  قوانین  ت  از  ، وضع    از   بلکه  ،ست ین  یبشر   فکرابداعات 

از آن را در    و دریافتشان کرده    که  است  یملکوت  های ر یتصو  تراوشاِت    خود   ۀ حافظاجزایی 
  ، استقوانین و مقررات سرشته شده   بر اساس ی،نی تکو  صورتبه   انسانذخیره کرده است.  

شکل    مقررات  و   ن یقوانوجوی  برای جست  را   یکمحرّ که    ِسِرشت همان عاملی است  ن یا   و
پاسخ    در   شدنشمشغولدل   وور  غوطه   شدت جهت  به  یول  ؛در عمل پیاده کند   را ها  آن  داده تا 

مجهز    ااشی  نظامنظم و    کشف  یبرا   که  ییزهایچبه    را   او  هکآن ُبعدی    از  ،کمحر   نیا به  
  عطا   منبع   از او    شد گسترش یافت که باعث    تا آنجا  غفلت  نی ا عرصۀ    وغفلت ورزید،    سازدمی

گردد   منقطع  بخشش  و    ۀاراد  به   را   عرصهاین    و و  قامت    تا   بسپارد خود    ازمند ینفقیر  در 
ـ   ی حت  و ایفای نقش کند    یگذار قانون   و سازماندهی   ه  کرد  تصور   هرچندخود این نقش نیز 

برای وجود    یا نشانه داللت و   قتیحق  در  ـت اس  نموده  جادی ا   را   نیقوان   نیا خودش    است که
  واست  کردهشان آمیزی اقدام به رنگ  ه توهماتی که داشت  بر اساس  او که  است ی ملکوت آثار 

که   است  دلیل  همین  و  نقص   از   وبوده    مشّوش  و  مبهم  ر،یتصو  ،قعموا   شتریب   دربه  ها 
 .ه استبردی م رنج هاییکمبود

این  ده که  برآورده به   درآمدپیشاین    در   پژوهشفی  است  دنبال    ها رؤیا  انی بکردنش 
  ،انسان   به  سو یک    از  تا  است  ب یغ  عالم   از  شدهنقل   وتصویری    ،یمعرفت  یا ده یپد  عنوانبه 

سوی    از   وبشناساند،    ا ر   آن   هب  اتصال  یهاراه  و  بیغ  هب  اتصال  در   مداومتاستمرار و    تیاهم
  ( یعلممهمان    ای )  شدهمبعوث شناساندن فرد    ـاست از اهمیت بیشتری برخوردار    کهـ   گرید

  ؛ برساند او    به  را دانش    آن  است  مکلف  و  استراستین    معرفتدانش و    حامل  کهبه اوست  
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  قتیحق   صورت،  ن یا   و   ؛ است   «کلمه  مثال »  ی عنی  « نور  مثال»  ی برا   یصورت  ، هارؤیابنابراین  
  در   است  الزم   انسان   بر  که همان حقیقت و منبعی    ؛ کندیم  منعکس  را   آن  منبع   و  معرفت

  توجه   آن   به  کمال،   طلب  در   آندنبال  به   و  ، حاجت   و  ی ازمند ین  از  یی رها   و  کمبودها   رفع   طلب
و منبع  را یز   ؛ کند   ،مرتبه   ن یا   به   دن یرس  و  ، است   مثال  ی برا   ی ملکوت  یصورت  ، این حقیقت 

  با   عالم  نیا   در  انسانچراکه    ؛ستهارؤیا  جادیا گرفته در ورای  قرار   و مقصودِ   منظور همان  
  بدن  حجاب هایی مثل  حجاب   است:   مانده  دور به  و  شده   ده ی پوش ، ملکوت  از   حجاب ن  چندی

  بر اساس همگی  هاحجاب  ن یا  و؛ گناهان  حجاب  و ،غفلت  حجاب ، شهوت حجاب ، یماد
  به  ی ملکوتصورت    دن یرس  برابر   در   را و موانعی    هاگردنه   است،   شده   پراکنده   ملکوت   از   آنچه 
  هاپرده ها و  حجاب   نیا   به  توجه   از   انسان  ی وقت  ،برعکس  و   ،د نکنیم  جاد ی ا   یانسان  نفس

  شود؛ ی م  شتریب  ری تصو  ن یا   وضوح   خاطر پیدا کند تعلق   ملکوت  و  ب یغ   به   و   شود  گردانیرو 
طور   معنا    یسی ع   خدا   امبریپ  از  کههمان  این  به  از  »  است:شده    تیروا سخنی  آنکه 

  هرکس  که   است  آن   ،گفته  ن ی ا   از  سودمند   فهم   چه بسا   و  « .شنودی سخن خدا را م  خداست
بدوزد   آن  هب فقط    را   خود نگاه و  بگرداند   یرو   آن  از   ریغ   زیهرچ  از   و  شود  مشغولل د بیغ   به

  شناخته فرمود    اراده  که  ی زمان از  سبحان   وند خدا ؛ زیرا  د یشن  خواهد  را   سبحان  وندخدا   کالم
  به   را   آن  و  ساخت   آشکار  د یآفر   آن  با   را   خلق  که  را   یا کلمه   و،  دیگویم  سخن همواره    شود
 شد.  شناخته آن  با  و شناساند خلق

  ی صدا همان   ـ آیدمی  ملکوت  از  که  است  ی زیچ که در اینجا منظور  ـ   هارؤیا  از  منظور پس  
به مخلوق    را   پروردگارش   و  خوِد مخلوق   و  شودیم  نازل   جهان  ن یا   به   که   است  سبحان  وندخدا 

  ش هرکس خود»  است:شده    تیروا   پاک و مطهر  محمد آل   از  رو همین    از .  نداشناسیم
  آن  صورت تیؤ ربا  جز  نفس، معرفت و شناخت و  1«.پروردگارش را شناخته استشناخت را 

  نفس  آن   بر  مسلط   جهان  که توجه به این  با ـ   ملکوت   جز  را   صورت   نی ا   وممکن نخواهد بود  

 
 . 57 ص ی:بحران ثم یمابن ،نیمنؤرالمیاز ام لمهشرح صد ک - 1



 ـ در پیشگاه صیحه  انتشارات انصار امام مهدی ...................................................... 24

نفس،    رِ یتصو   نی ا   با  و  ،کندی نم  منعکس  ـاست   پروردگارش   شناخت   به   بنده شناسانندۀ 
نیز از جملۀ    هارؤیاکه  ـ   ب یغ   هب   اتصال  یهاواسطه  با   جز  معرفت،   نی ا   و  ،شودی م  ییراهنما

 .شودینم انجام ـ هاستآن



 اول فصل

 رؤیاها 

 ست؟ یچ  هارؤیا *

 ؟ دندهی م رخ چگونه  *

 ست؟ یچ شانجادیا  علت * 

 ست؟ یچ شانانواع* 

 کجاست؟  شان جادیا  گاه یجا* 





 اول:  بحث م

 یاصطالح و یلغو  نظر  از  )احالم(ها  ایؤر
یا    متن )  کلمه   از   و   ،است   شده(جاد ی )ا «  ثمحد  »  یامر   ـی وجود از نظر  ـ   ( احالمرؤیاها )

»  نص( برایه کنندآشکار  یعنیشده«   ایجاد  امرِ است.  آنچه  ،یمخف  یگنج  ای    در   طبق 
مخلوقات  پس    ؛ شناخته شوم  خواستم   . بودم  ی مخف  یمن گنج»  است:  آمده  ی قدس  ثیحد

  ـ باشد   درست  ر یتعب  اگرـ   ای هستند؛    اصل  از  یا شاخه   پس رؤیاها،  1.« تا شناخته شوم  دمیرا آفر 
هستند.    سبحان   وندخدا   ۀ کلماند،  شدهبودن و با این خصوصیت که ایجاد به اعتبار ملکوتی 

رؤیاها،   دهدی م  نشاناین   شدن« »ایجاد   با   که   هستند   ده یپوش   پنهاِن   علم   ۀکنندحمل   که 
  با   را یز   ؛ شودیم  گرفته   نظر  در (  حدثیک رویداد )  «کلمه»   همان طور که   ؛ دنشوی م  انی نما

ای ه کنندآشکار دارد    کلمه  باکه    یارتباطنظر    از رؤیا    و  ؛شودیم  شکارآ  یمخف  گنج  ،کلمه
  مخلوق این نظر که به    ازرؤیا    . است  احاطه   و   وسعت  از   ی ر یتعب   است. پس رؤیا،   گنج   برای

  مقام،   ن یا   و کند،  را تعبیر می  ی کل  هفتم   آسمان  ا ی  عقل   مقام  به  مخلوق   دنی رس  تعلق دارد 
  ترن یی پا  و  ،دهدی م قرار است از آن  تر ن ییپا  آنچه  به   طیمح  وگسترده  را  مخلوق ی معرفت افق

 .لک مُ  و ملکوت : قرار دارد  جهان دو آن، از

  در   یدهخواب  فرد  که  است   یزیچ  2ـبودنش توجه به نفسانی و باطنی    ابـ   (احالم )  رؤیاها
ای هستند  عده   .ستین   چشم  با  رؤیت  و  است  رت یبص   رؤیت  ، رؤیت  نیا   را یز   ؛ ندیبیم  ملکوت

  نشان  فیتوص  نی ا   .کنندیم  فی توص  ینابخردسفاهت و    با   را   ایؤر  و  ضعف  با  را   هاعقل  که
؛ زیرا ظرفی با سفاهت  هستند   حکمت  ظرف   اهایؤ ر  و  ،قدرت  و  روین   ظرف  ، عقلکه    دهدیم

  آنچه   از   ظرف   بودنیخال  و  باشد   حکمت   ی برا   ی ظرفاینکه    مگرشود  و نابخردی توصیف نمی
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بوده    شیبرا    آنچه   با  شدنُش ر پُ همچنین    ؛شودیم  دهی نام  «یخردبی »  استمنظور 
 . شودی م دهینام  یخردیب سفاهت و  نیز ست ین اششایسته 

  صورت   انعکاس  یبرا  سبحان  وندخدا یسته است به این نکته توجه داشته باشیم که  اش
  و  است   داده  انسان  به  را   ی بزرگ  ییتوانا  ،ی دار یب   در  ملک  صورت  انعکاس  و  خواب  در  ملکوت

قابلیت    تواندی م  ییتوانا  نیا   .شودیم  دهی نام  (فکر) 1« »خیال  ، ییتوانا  نیا    تقلید  و  ابداعاز 
باشد  هانام   گر یدبا    ا ی  خرافه  ا ی  اسطوره   که   است  ی ز یچ  آن،   ی هاابداعجمله    از   . برخوردار 

  اما  ؛ استو خیالی    یتوهم  یتی واقع  ،یمصنوع  تیواقع  نی ا   دهدیم  نشان   و  شودیمنامیده  
است    ییابتدا   ۀمرحلاول:    دارد:   مرحله  دو   ـماست   بحث  که موضوعـ 2ی همانندساز تقلید و  

تالش    توهم   و   ،نگاردیم  کامل نا   یصورت  توهم،  ۀ صفحروی    بر  را یز   ؛ شودیمنامیده    تصور   که
  به  ابداع  و  نش یآفر   یبرا   و توانایی که  قدرت  آناستفاده از    با  یعنیهایش ـ داشته   ازکند  می
  ـ داشته باشیم   ی ر یتعببتوانیم چنین    اگرـ   روایناز   ؛ کند  کامل  را   ریتصو   آن  ـاست   شده  داده  آن

شدن  مجسم   با  و  است  یخارج   ت یواقعناتمام از    یانعکاس  اصل داردی که از  وجود   با  «تصور»
  توهم توانایی    و  یخارج  تی واقع  ،آن  نش یآفر   در  که  شودیم  ی کامل  صورت  ، توهم  ۀ صفح  بر

 .دندار   مشارکت ، کامل باً ی تقر  یشکلبه  کردنیجسمانبرای 

  را یز   ؛ شودیم  ده ینام  قی تصد  و  ، استبودن  تام   و  کمال   به   ترک ینزد که    دوم:   ۀمرحل  و
شده در عالم ملک در  مشاهده  ِت ی صورت واقع شودی نگاشته م فکر   ا یخیال   ۀ آنچه بر صفح

  کامل صورتبه   آن، در ری تصو و ،در خواب است شده در ملکوتمشاهده  تیو واقع ،ی دار یب
ندارد؛    از ین ترجمه کند    یرا به الفاظبه چیزی بیش از آنکه آن    نندهیب   طوری کهبه   ؛دیآیم

صورت ملکوت در    ا ی  یدار یدر ب  ی لک مُ   تی از صورت واقعرا که    چیزی ها  آن   با   کهالفاظی  
ۀ  دربار   گفتنسخن   بحث، از آنجا که این    ؛ ونماید   ف یتوص  نگاشته شده است  ش در فکر خواب  
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طور خاص فقط  به   سخنروی    پس   ، است  شده  نگاشته  خواب  در   که  ی است ر یتصوچیزی از  
.  توجهی داشته باشیم  یملک صورت    ۀل ئمس  بهبدون اینکه    ت؛خواهد داشبه آن اختصاص  

  در و چه  ملک یفضا  در چهـ شودی م صادر نندهیب انسان  از آنچهواقعیِت وجودی  اگر حال
گواهی«  شهادت»  ـملکوت   یفضا   پذیرفته   لکمُ   عالم   در   ادل ع  مؤمنگواهی    وباشد،    و 
  را یز   ؛شود  رفتهیپذ  حرفش  و  اعتماد  او  هب   هم  ملکوت  عالم  در  خواهد بود تا  الزمپس    شودمی

  ؛ باشد  یقیحقر یغ  وآشفته و مبهم    یر یتصوامکان ندارد    دیآی عالم ملکوت مکه از    یصورت
تواند تصویری آشفته و ساختگی و غیرحقیقی  که می   ُملکدر عالم  برخالف تصویر مرئی  

در حالی که چنین چیزی    ،است محتمل    اریبس  لکمُ   عالم  در   ری تصوجعل و تحریف  باشد.  
آن، حتی    که  است  ی جهان  ،ملکوت  عالم  را یز   ؛است  ممکن نا  کامالً ،  ملکوت   عالم  در در 

  ی عالمتنها  لک مُ  عالم  اما ؛است  اطاعت جهاِن  و  ،نشده  تی معص خداوند سبحان  یا لحظه
  نیمؤمنرالیام  از   چنین معنایی  .است  شده و نافرمانی    ت یمعص در آن    وند خدا   که  است

که    همین بس  خدا   در برابر  ایدن   پستی و فرومایگیاز  »فرماید:  ؛ آنجا که می استروایت شده  
 1« .دی رس  به آنچه نزد خداست   توانی و جز با ترک آن، نم  ، نشده تیمعص   ا یجز در دن خداوند  

  ی هاحجت   ۀواسط  با   یعن یاست؛    واسطه  با   ،خدا   ه بنگریستن    و   مراقبت   و  ت یهدا   راه  پس
خلفا و جانشینان خودش منصوب    عنوانبه   را ها  آن   سبحان  وند خدا   که هایی  همان   ؛معصوم
  بر   یشاهدانها  آن   و  ،شودتبیین  ها  آن   بهجستن  تمسک   با»اطاعت و فرمانبرداری«    تافرمود  

 باشند.  مردم

کونُ   : فرمایدمی  تعالیحق ت  طًا لِّ س  ًة و  مَّ
ُ
اکْم أ ْلن  ع  ِلک ج  کذ  یکون     واْ و  اِس و  ی النَّ ل  اء ع  د  ُشه 

ُسول  ِممَّ  ِبُع الرَّ ن یتَّ م  م  ْعل  ا ِإالَّ ِلن  یه  ل  ِتی کنت  ع  ة  الَّ ا اْلِقْبل  ْلن  ع  ا ج  م  ِهیدًا و  یکْم ش  ل  ُسوُل ع  ِلُب  الرَّ ن ینق 
ی اللّ  د  ِذین  ه  ی الَّ ل  ًة ِإالَّ ع  کِبیر  ْت ل  ِإن کان  یِه و  ِقب  ی ع  ل  ا کان    هُ ع  م  کْم ِإنَّ الّله    و  ان  الّلُه ِلیِضیع  ِإیم 
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ِحیٌم  ُؤوٌف رَّ ر  اِس ل  و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید؛ و  ) 1ِبالنَّ
جز برای آنکه کسی    ه بودیمای را که بر آن بودی، مقرر نکردپیامبر بر شما گواه باشد. و قبله 

گردد بازشناسیم؛ هرچند  خود برمی  ۀکند، از آن کس که از عقیدپیروی میفرستاده را که از  
کرده، سخت گران بود؛ و خدا بر آن نبود که   []شان]این کار[ جز بر کسانی که خدا هدایت

 . ([ به مردم دلسوز و مهربان استایمان شما را ضایع گرداند، زیرا خدا ]نسبت 

  شکافکردن  ر پُ   و  ارتقا  و   تکامل  ای بر   یانسان  نفستوانایی    ی برایتوضیح  ، هارؤیا  پس
  را یز   ه است؛ بازداشت 2نی نخست برقراری ارتباط با پیدایش    از   را   نفس   که   است  ی ماد   حجاب

گاهی   .است  ملکوت  عالم   ارتباط با   ورؤیاها، توضیحی برای پایداری یادآوری   در    ی دار یدر ب   آ
دارد،    اوقات بیشتر   توجه  این عالم    به   قشیعم   ل یتما   و  انسانبودن  مشغولدل   لیدلبه به 

  ، خواب  در  را یز ؛  شودمنقطع    ارتباط  نیا   خواب،  حالت  درکه    است  یعیطب  اما  ؛ لکمُ   عالم
  در   که  ی نفس  بر   او   کرم  و  خدا   رحمت   از   روایناز   و   شودیم  خارج   ی بشر   ۀارادحیطۀ    از نْفس  

گاهیاین ذکر و  با دوام  آن است که    ،بوده   ب یغ  ادیمشغول  دل   ی دار یب اکرام   او  بر   در خواب  آ
  ز یچ  دو ،رؤیا  و  علم پس ؛ سترؤیا خواب، در و ، علم ،یدار یب  در  ( ذکرفرماید. پس یادآوری )

و    ییجدا هیچ    ، معرفتشناخت و    ۀ عرص  در  ای گو  که  آنجا   تا   ؛ هستندیکدیگر    همراهمالزم و  
  ض یف   ،ا یؤر .ندیآ  یم  حساب  به معرفت  قوس  دو،  هر  پس  ؛ وجود نداردها  آن  انفکاکی میان

  ظهور   و   ی تجل  و عالم،    نی ا   در   ض ی فآن    ت یهو  ، علم  واست،    ملکوت   از شونده  نازل   یمعرفت
  محسوب   علم و گواهی برای    شاهداز آنجا که ظهور خبر ملکوت است    رؤیا پس    است.  آن

   .دهدیم «تیحجویژگی » آن به  و  کندیم ثابت  را رؤیا  که  است یز یچ علم  و، شودیم

  اصحاب به  صبح  نماز  ازفراغت  از  بعد آن حضرت  که  است  شده تیروا  خدا  رسول  از
  ی خبر   یکس  اگر   و   «بوده است؟  یا دهنده ت ار بش  ا یآ»  : دی پرسیمها  آن   از   و  کردی م  رو   خود
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  آن   در  چراکه  ؛ بود  آورده  ملکوت  از  ی خبر برای وی    را یز   ؛شدیم  شاد  آن حضرت  دادیم
  وجودها  آن  کردنآماده   و   دستانش ر یز   تی ربت  در   معلم  تیموفق  و  ی روز یپ   ای بر   یا نشانه   ، خبر

  من یا   ا، ی ؤر  فرشتگان  که؛ محلی  د نباش  سبحان  ی خدا   قدس  ی برا   پاک   یمحلها  آن  تا داشت  
ای برای این نکته وجود داشته باشد  نشانه   امر،   ن یا   در   چه بسا.  ندیآی م  فرود  آن  در   مطمئن  و

  ؛ استوار سازد  را   لکمُ   و  لکوتم    جهان  دومیان    ارتباط   کهبوده    آن  خدا   رسول   ف یوظا   ازکه  
  و  ارتباط این    قطع   و  ؛ است  یاول  فرِع   ی،دوم  و   ، است  یدوم  اصِل   ،یاول  که توصیف    ن یا   با 
ریشه،    اصل  ماندنم یعق  و شاخه،    مرگ   و  شدنخشک   باعث   ،پیوستگیهمبه    وو 

  ملکوت   وجود   از نهایی    هدف   و   ت یغاشود؛ زیرا  می  آن   وجود  از   هدف   و  ت یغا شدن  ل یتعط
  از  که باشد   حق معرفت  ی برا ای دهنده انتقال  که است آنـ شومبنده متوجه می آنچه طبق ـ

  ی هاجهان میان    وندیپ  ۀرشت  و  ارتباط  ۀ حلق  ملکوت،  عالم  کشیده شده است.  ن ییپا   تا   باال
 . استیدن عالم و باالتر

  و  شدیم  ظاهر  شانی ا   در   حزن  ثرا   دادی نم خبر  امبریپ به ییایؤرها  آن  از  یکس  اگر  و
نزد من بود و به من خبر داد آنچه    ل یئ من جبر   ب یحب   لحظه  ن یدر هم »  : فرمودی مها  آن   به

  ی ناپاک  یعنی  «.شماست  ی هاناخن   ریوجود چرک ز   داردیفرشتگان را از نزول بر شما بازم 
  ی وقترؤیا    فرشتگان  را یز   ؛شودی م  جمع   هاناخن   ری ز   که  هاییآلودگی  و  هاناخن بلندی    لیدلبه 

  به   رسول خدا   ۀاشار   و   ندی ای ب  فرود   آن  در  تاگردند  می  پاک  یمحلدنبال  به   شوند یم  مبعوث
 و آلودگی   چرک  وجود  و  ،است   یمعنو ناپاکی    به  یا اشاره  ـ باشد  درست  ریتعب  اگرـ   یماد  چرک

  سبب  روایناز   ونیز هست،    کننده ت یترب  معلِم   یهاکوشششدن تالش و  تباه برای    یر یتعب
نکردن دریافت   و  هاکوشششدن  تباه  را یز   ؛ شودیممحسوب    شانیا   اندوه  و   حزن  عامل  و
  یکوتاه  خود  ۀفیوظانجام    در گویی    که  کندی م  جادیا   امبریپ  یبرا   را   احساس  نیا   روان،یپ

کند،  چنین درخواستی می  خود  ارانی  از  او! و به همین دلیل  ستینچنین    هرگز  و  ؛است  کرده
 خواهدیم  دارند   را   او  بهداشتن  مانیا   و   او  از  ی رو یپ   ی ادعا  که  ی کسان  ۀ هم  از   کار   ن یا   با   و

  حق   معرفت شناخت و    یبرا   ییهاظرف   تا   باشند   ملکوت   با  ارتباط   ۀ عرص  و  خدا   قدس  محل
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 . شوند

  وهستند،   حکمت ۀدرواز  . رؤیاها هستند ب یغ  با  ب، یغ ابزاری برای شناخت   اها یؤ رپس 
  ن ارحم  طرف  ازکه    را   آنچه  آن،  وسیلۀبه   که  ننده ی ب  یبرا است    یداللتبودن رؤیا  حکیمانه 

  زی یتمنیست    یخردیب  جز  و  است  کرده  مداخله  آن  در  (اللهلعنه )  طانیش  آنچه  از  است
معن  ؛دهدیم این  نمادهای    ابه  همچون    و  است  حکمت  ۀدهندنشان   ملکوت،  یا یؤرکه 

این    در حالی کهتالش کند    (اللهلعنه )  طانیش  اگر  یحت  است،  واضحروشن و    صبح،سپیدۀ  
 . بپوشاند اندازدمی  نفس  راه در آنچه با را ها آن دنگردی بازم ملکوت نمادها از 

 ش عروج  زمان  در  را   نفس  راهحال اگر نتواند    ؛خداست  راه  ۀکنندقطع   (اللهلعنه )  طانیش
  نیاندوهگ  که دهدمی نشان  نفس به  را  یز یچ ببرد   خود ساحتعرصه و  به را  آن تا  کند سد 

  نشان   را   ی گر ید  ز یچ  یخردی بسفاهت و    جز  که  یر یتصاو  دادننشان   با   و  کند   یا دلسردش
  یسرگردان  و  رت یح  سویبه   نفس  بی ترت  نی ا   به  و  کندمی   کسالتتنبلی و    ر دچا  را   آن  دهدی نم

  را   شراه  ،کند   جدا   صعود  از   را   او  امکان برایش فراهم شود کهاین    اگر  یا   ؛ شودمیرهسپار  
با    که   یحال  در   و  کندی م  قطع سعی    طانیش   بازگشته است  او  معرفت  و الهی    یعطا نفس 
  ش نیاندوهگ   ای   بپوشاند  نفس  از   را   قیحقا   تا  کند  القا  کندی م  حمل  نفس  آنچه  درکند  می

 زیرا چنین وارد شده است: ؛  کردچنین  زهرا  خانم  باهمان طور که   ؛ نماید

اِن   :تعالیحق   سخن  دربارۀ  :میابراه  بن  یعل  ریتفس ْیط  ٰی ِمن  الش ّ ْجو  ا الن ّ م  نجوا  ) 1ِإن ّ
[ از  استناحیۀصرفًا  شیطان    از   ، ریعم واب  بن   محمد   از   ،گفت   منبه    پدرم  : دیگویم  .( [ 

در    بود که فاطمهآن    ه یآ  ن یسبب نزول ا »  فرمود:   شانیا   که  ابوعبدالله  از   ، ریبص واب
از شهر خارج    نیو حسن و حس  ی خواست با فاطمه و عل  خدا رسول    دیخواب خود د

رسول    .قرار گرفتها  آن  یجلو   ری. دو مسدندی رفتند تا به حصار شهر رس  رونیبها  آن  .شود
  خدا . رسول  بودو آب  که در آن نخلستان   دندیرس  ییبه جا تا  طرف راست رفتبه  خدا 
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دستور   .وجود داشت ید یسفخال  شیهااز گوش  یک یدر   در حالی که  دی خر  یبزرگگوسفند 
، ترسان  فاطمه ردند.  همگی مسموم شدند و مُ خوردند  از آن  که    ن یهم   .داد آن را ذبح کنند

  شد صبح وقتی  و گریان از جای برخاست ولی در این خصوص به رسول خدا چیزی نگفت.
و    نی مؤمنرالیآن سوار کرد و فرمان داد امروی  را    و فاطمهبا االغی آمد    خدا رسول  

در خواب خود    فاطمهدرست به همان صورتی که    ،ونداز شهر خارج ش  نیحسن و حس
وقتی از دیوارهای شهر عبور کردند به جایی رسیدند که دو راه داشت. رسول خدا بود.    دهید

را در پیش گرفت، درست ب به    ان صورتی که فاطمهه همراه سمت راست  تا  بود؛  دیده 
فاطمه که  طور  همان  بود.  آب  آنجا  در  که  رسیدند  خدا   نخلستانی  رسول  بود   دیده 

همین    . ذبح شد و آن را پختندگوسفند  و دستور داد آن را ذبح کنند،  گوسفند بزرگی خرید  
  رندیبم ها  آن   نکه یا دور شد و از ترس  ها  آن  برخاست و از   ه فاطم  آن بخورند از  که خواستند  

.  ستیگر یماو  که    یدر حالدنبال او رفت تا به او رسید به   خدا رسول    .شروع به گریه کرد
در خواب خود چنین و  ! من  خدا رسول   یتو را چه شده است دخترم؟ فرمود: ا   :به او گفت

پس از شما دور شدم تا   شما همان کارهایی را انجام دادی که من دیده بودم؛ و    دمی دچنان  
را   شما  نماز    خدا رسول    .نبینم مرگ  رکعت  دو  و  پروردگارش  گزارد.  برخاست  با  سپس 
وجود دارد    «دهار»نام  ای محمد! شیطانی به  :او آمد و گفت  سویبه یل  ئجبر   .مناجات نمود

  دهدی آزار م  ن را در خوابامؤمناو    . را نشان دادرؤیا  است که به فاطمه این    ی همان کساو  و  
  ا یآ  : به او فرمود  .آمد  خدا به نزد رسول    « دهار»و  یل فرمان داد  ئ جبر   . شوند  ن یتا اندوهگ 

فاطمه  به  دادرؤیا  این    تو  نشان  دهان    : گفت  ؟ یرا  او آب  بر  بار  ای محمد! پس سه  بله 
در خواب    ییل به محمد گفت: ای محمد! وقتئجبر   .انداخت و سه جای سر او را شکست

و    دم یآنچه د  : از شرّ د ییبگو  د ید نیچن   نامؤمناز    یک ی  ای  یکه دوست نداشت   ید یدرا   یزیچ
و رسوالن و بندگان    ای که فرشتگان مقرب خدا و انببرم  پناه می  ی ز یچهمان  خود به  رؤیای    از

اعوذ برب  قل  ..." و "الناس"قل اعوذ برب    هایه سور ]معوذتین  و حمد و    ،پناه بردند   صالحش
  نی در ا   .ندازیب دهان بآ  و سه بار در سمت راست خود  ،را بخوان"الله احدهو  "قل  و    ["الفلق

د  صورت او    است   ده یآنچه  نمی به  بر  و    رساند؛ آسیبی  کرد:  اش  فرستادهخدا  ا  نازل  م  ِإن ّ
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اِن  ْیط  ٰی ِمن  الش ّ ْجو   1... تا آخر آیه.«  [ شیطان است(ناحیۀ)نجوا صرفًا از ] الن ّ

  نگهدارنده محافظ و    وجود  لیدلبه   نجوا   ن یا   یول  ؛شودی منامیده    «نجوا »  القا  ن یا پس  
ی  دهان  آب   سه   ن یا   چه بسا   و   ،رودیم  ان یم   از  و   شودی مآشکار  سرعت  به  ـ خدا   رسول یعنی  ـ

  ؛ است  آمده ها  آن  از   انسان  که باشد    یجهاتاست    هانداختموضع    سه   در  رسول خدا   که
  طان یش  ، راست  یعنی  ،چهارم  جهت   دربارۀ اما    ش؛ چپسمت    از  وپشت سر،    ، جلو  از   یعنی
  ی جهت  و  است  مانیا ُبعد    ،جهت این    را یز  ؛ندارد  چهارم  جهت( هیچ تسلطی بر این  اللهه)لعن

  آب   .ستا   (ت قدرتهجلّ )  وندخدا از آِن    و  شودی م  تظمحاف  سبحان  وندخدا توسط    که  است
  تواندی م  طانیش   که  است  یجهت  سهاز    ، فرد  ی برا همچون استحکاماتی    گانههای سه دهان

  قرائت  ا یگو؛  فرمایدی مروشن    را نیز این نکته    قرآن  یحت  و او را وسوسه کند    جهات   ن یا   از
مایمن   ،د یتوح  ۀسور  برای  برای  سوره   و  ستروروبه   از  حفاظتسازی  نیز  معوذتین  های 

 .سر هستندپشِت  و چپ  جهت سازی از ایمن 

  اثبات   زمان هر  در  2«بازدارنده »محافظ و    وجود  ت یاهماز یک سو    ف،یشر   روایتاین از 
  وند خدا   جز  کسهیچ   .است  « نگهدارندهاین »  مصداق برای    یانی ب  گر یدسوی    از   و  شودیم

  با  را این القا  سبحان  وندخدا  وو از بین ببرد،  کند منسوخ  را  طان یش ی القا تواندی نم  سبحان
این    ؛بردیم  ان یم  ازمخلوقات    بر  خود  حجت »به  که  آشکار،    « القاترتیب    و   هانقشه  ورا 
برمال    سبحانشان  پروردگار  و  بندگانمیان    ریمس  وخدا    راهقطع    یبرا   را شیطان    یهاتالش 

  بازدارنده   این شخِص   وجود  ونیز هست    زمان  هر   در  خدا   حجت  «بازدارنده»  ن یبنابرا   کند؛می
  مردم  انداختنشک به   در  را   او  یهاتالش   وناکام،    را   (اللهلعنه )  طان یش  ر یتدب  زمان،   هر   در

  ، »محافظ« شخصیِت  این    وجود  با  بنابراین  .کندیم  رسوا   ملکوتعطای    و  ملکوت  دربارۀ
  ش یالقا  کند  القا  یزیچ  کند  تالش   هرگاه  پس  ؛شودیمآشکار    (اللهلعنه )  طانیش  کردعمل
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  حکمت وجه هیچ شباهتی به  هیچ به   ی،خرد ناب  و  استخرد  سفیه و بی   او  را یز ؛  شودبرمال می 
جهالت و    آنکه  مگر  ،شوندی نم  جمع  محلیک    دراین دو ]ِخرد و نابخردی[ هرگز    وندارد  

 .نداشته باشدوجود   ش پوشاندن  یبرا  یراه  که شود برمال   چناننابخردی 

ی فرماید:  می   تعالیحق ْلق 
 
أ ٰی  ن ّ م  ت  ا  ِإذ  ِإال ّ  ِبٍيّ  ن  ال   و  ُسوٍل  ر  ِمْن  ْبِلك  

 
ق ِمْن  ا  ْلن  ْرس 

 
أ ا  م  و 

اِتِه   آی  ُه  الل ّ ُیْحِکُم  ُثم ّ  اُن  ْیط  الش ّ ُیْلِقي  ا  ُه م  الل ّ ُخ  ْنس  ی  ف  ِتِه  ْمِنی ّ
ُ
أ ِفي  اُن  ْیط  الالش ّ ِکیٌم و  ِلیٌم ح  ع  ُه  *    ل ّ

ْیط   ا ُیْلِقي الش ّ ل  م  ْجع  ُلوُبُهْم  ِلی 
ُ
ِة ق اِسی  اْلق  ٌض و  ر  ُلوِبِهْم م 

ُ
ِذین  ِفي ق ًة ِلل ّ ِفي  و  اُن ِفْتن  اِلِمین  ل  ِإن ّ الظ ّ

ِعیدٍ  اٍق ب  اینکه هرگاه چیزی  مگر پیامبری نفرستادیم   یا و پیش از تو ]نیز[ هیچ رسول ) 1ِشق 
کرد ه را شیطان القا میکرد. پس خدا آنچ[ میالقاِی ]شبهه تمّنایش  شیطان در    نمودمیتمّنا  

تا  *    ؛ و خدا دانای حکیم است  ؛ ساختسپس خدا آیات خود را استوار می  ؛ گردانیدمحو می 
نیز[ برای  ]هایشان بیماری است و  برای کسانی که در دل   کندآنچه را که شیطان القا می 

گردان    ،دالنسنگ  ستیزه آزمایشی  در  و ستمگران  درازندد،  و  دور  بس    وند خدا   ات یآ  .( ای 
چیزی    هر  !است  دوربه   حکمت   از  چقدر  (اللهلعنه )طانیش  وهستند    حکمت  اتیآ   ،سبحان

هیچ    طانیش   ،خدا   یهاحجت   وجود  با به همین دلیل    و  استسفاهت    آوردیمکه شیطان  
سفاهت و    ی برا   یمجالهیچ    هرگز   و  هستند   حکمت   ی هاظرف   هاآن  را یز   ؛ ندارد  یراه

  در   «بازدارندهاین »  وجود  با  در نتیجه  ؛وجود ندارد ها  آن   مطهرو    پاک   یهاظرف   در  یخردیب
  ـکند یمدور   را  ی خردیبو آلودگی سفاهت و   خباثِت که  خداست حجت همان  کهـ   زمان  هر
  که  یحکمت نور  ه ب را  آنکند تالش می طان یش  که سفاهتی  همان  ندارد؛  ان مؤمن بر  راهیاو 
 .الصاق کند  است شده  نازل سبحان وند خدا  طرف از

ُثون    :دفرمای می  تعالیحق ْوِم ُیْبع  ٰی ی  ْنِظْرِني ِإل 
 
ال  أ

 
ِرین  *    ق ك  ِمن  اْلُمْنظ  ال  ِإن ّ

 
ا  *    ق ِبم  ال  ف 

 
ق

ِقیم   اْلُمْست  ك   اط  ُهْم ِصر  ل  ن ّ  ُعد 
ْ
ق
ِني أل   ْیت  ْغو 

 
ْن  *    أ ع  ْلِفِهْم و  ِمْن خ  ْیِدیِهْم و 

 
أ ْیِن  ب  ُهْم ِمْن  ن ّ ُثم ّ آل ِتی 
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اِکِرین   ش  ُهْم  ر  ْکث 
 
أ ِجُد  ت  ال   و  اِئِلِهْم  م  ش  ْن  ع  و  اِنِهْم  ْیم 

 
برانگیخته  »گفت:  ) 1أ که  روزی  تا  مرا 

راهه  مرا به بیبا آنچه  گفت: »پس  *    «یافتگانیتو از مهلت »فرمود:  *    « دهبخواهند شد مهلت  
آنگاه از  *    .[ آنان حتمًا بر سر راه راست تو خواهم نشست افکندی، من هم برای ]فریفتن 

تازم، و بیشترشان  میها  آن  سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر رو و از پشِت پیِش 
  هر  در  حجت  و  نگهدارنده  وجود  ضرورت   یا معنما    نجا یا   از  و  ؛( را شکرگزار نخواهی یافت

  از   زمان  اگراینکه    وشویم  متوجه می  را   حجت   از   زمان  بودنی خالو قباحت    ی زشت  و   ،زمان
خود    اهلش  ن یزم  شود  یته  حجت در  از  خالی  با   را یز   چرا؟اما    .بردیفرومرا  زمین  شدن 

دریای    در  نیزم »بازدارنده«     س یابل  و  شد  خواهد  ورغوطه  های ک یتار   و  های نادانامواج 
خواهد    قطع   سبحان  وند خدا   ملکوت   با   بندگان   ارتباط   راه  و  شودی م  مسلط   ن یزم   بر   (اللهلعنه)

   .کرد

  )صحاح   ند ی بیم  یدهخواب   فرد   که  است  یزیچ   (الم   و  حاء   ضّم   با  )«  ملُ حُ کلمۀ »   و»
 یجوهر   و  ،ستا یؤر  (الم  و  حاء  ضم  با  )«  حلم»  :گفته است  ید یزب  و  حلم(  ماده،  :یجوهر 

 آن  :ه استگفت  ما   خی ش  .ندیب یم   یدهخواب شخص    که  یزیچ گفته است:    و  کرده  خالصه
  شارع اند.  عقیده را داشته  نی هم  شناسانزبان  شتریب   و  هستند  مترادف  حلم(  و  یاؤ)ر  دو

 است داده اختصاص شر هب را حلم و ،ریخ هب را ایؤر و استقائل شده  تفاوت ،دو نیا نیب
  ۀ ی حاش.« نگارندۀ  است  طانیش   از  حلم  و  خدا  ازرؤیا  »  :کند یم   دیی أ ت  را  آن  ریز   ث یحد  و
گفته  ، واست   کرده  مشخص  را  دو  نیا  نی ب  تفاوت  «اوائل»  در  « المواهب» نیز  ام:  بنده 

 ...    های پریشان()خواب  الِم حْ ا    غاُث ْض ا    :فرمایدیم   دییتا  رانکته    نیا  ،تعالیحق  سخن

  خواب   در  را  او  ای  داد  نشانرؤیا    او  به  یعنی  «:عنه  تحلم»  و  «عنه  حلم»   و  «به  حلم»
  ، دم ید رؤیا  چنین  نیا  :گفته است  یجوهر  .دی د  خواب در  را  او  یعن ی  «:حکم»الم در  و  ؛دید
 : چنین شعر گفته استاین و ،دم ی ددر خواب  زین را آن و
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  دور رؤیا    در  او   الی خ  ازو  ...    بودند  او  کنار  در  دهیرف یبن   در حالی که  دمید رؤیا    در  را  او
 شوند ینم

  جان یه   از   طبع  و  نفس  گرفتن آرام  :شود یم  گفته  ؛ و عقل  و  وقار  یعن ی  :کسره  با  «حلم»
 .خشم

 . حلوم  و احالم جمع: 

 ؛ است  شده  یآور جمع  منابْع   از  که  است  یموارد  از  یکی  نیا  :گفته است  «دهی سابن»
اُغون    :تعالیحق  سخن  جمله  از ط  ْوٌم  ق  ُهْم  ْم 

 
أ ا  ذ  ِبه ٰ ُمُهْم  ْحال 

 
أ ُمُرُهْم 

ْ
أ ت  ْم 

 
آیا  ) 1أ

  فته گ   (.ند؟امردمی سرکشها  آن  یا  ؟دارد[ وامیگیریپندارهایشان آنان را به این ]موضع
  را   آن  یول  ستین  عقل  قت،یحق  در  حلم  خود  و  ،هاستآن  یهاعقل  شیمعنا  :شده است

  شما   انیم   از»  است:  آمده  ثیحد   در  .است  عقل  مسببات  از  رایز   ؛نداهکرد  ریتفس   گونهنیا
ه  گفت  ریجر   .عقل  ویی  دانا  صاحبانی  عن ی  «ندیایب  من  با   )اولواالحالم(  عقل  و  خرد  صاحبان

 است:

  از   مردم  آنچه  دربارۀتا    ...  نندک   انذار  راها  آن  تا   دارند  )حلوم(  یخردمندان  قوم،  ایآ
 ؟ شوندآزموده می هایسخت  و نامالیمات

امیر استه  «میحل »از  منظور  و    ْنت  ...  :تعالیحقاز جمله سخن    ؛مانند 
أل   ك    ِإن ّ

ِشیدُ  ِلیُم الر ّ مطلب   نیاها  آن  شده است:  گفته .( ایراستی که تو بردبار فرزانه)... به 2اْلح 
هدا  و ُش   میمانند کرما و کر   ، جمع آن: حلما و احالم است  .استهزا گفتندبرای تمسخر و  را  

 :گفته است  اتی رق ال  سیقابن  .ه استشد  و بردبار  میحل  یعنیبا ضمه    «حلم حلما»  .دیو شه

گاه   و  هبتجر   اراید   اندک  قوم  ( یاهایؤ)ر  حلوممقدار    اگر  یحت ...    است   امور  در  یآ
 باشد 

 
 . 32طور:  - 1
 . 87هود:  - 2
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 : چنین سروده است یجوهر  .کرد  وادار و فیتکل  را او الرجل: تحلم

و شما هرگز    ...   افتاد  دلش  درها  آن  عشق  و  دیدرؤیا    ،خانواده  درااف  نیتر کی نزد  ۀدربار 
 یایی ببینید ؤیایی داشته باشید تا وقتی که رؤتوانید رنمی

  ، کندینم  کوچک  را   او  ، سرکشان  یسرکش   که  کسی  یعن ی  ، تعالیحق  صفات   در   : میحل
مقّدر    یااندازه  ی،زیچ   هر  یبرا  او  ی ول  ؛ردیگ ینم  خشمها  آن  بر  خشونت  و  سرعت  با  و

 .است خلقوند بر  خدا  لطف و تمنّ  نیا وکرده، 

  یی ایؤر  که  یکس»  است:  آمده  ثی حد  در  .گرفت  دوش   بر  رارؤیا    یسختتکّلف و    تحلم:
]کنایه از    «.دانۀ جو را به هم پیوند بزند  دوشود  مجبور میتعریف کند که ندیده است    را

 نی است[ دانجام کاری سخت و ناش 

  پر  یعنی  :القربة  تحلمت  و  ...  کند  ییایؤر  یادعا  دروغ   به  یوقت   تحلم:  :دشویم   گفته 
 1« .کرد  پر را آن یعن ی حلمتها: .شد

 «شدنر پُ »   ۀنشاناند  کرده   انیب   ی عربزبان    های المعارفرة یدا   نچهآطبق    « حلم»  سپ
  دو   شظرف  شدنر پُ   و   ،کند یم  ر پُ   خواب  زمان  در   را   خود  ی نفسان  ظرف   ، انسان  و  است

  ۀ نندیب   ظرف   در   عد بُ   این   از   آنچه   و  ست ا   ملکوت ُبعد    همان  که  یی باال جهت  :داردسو  وسمت 
  ی امالها  از   ا یکه    ، ینییپا   جهت   و ؛  است  معرفت   و   متحک   زد یر یفروم  انسان  نفس   ا یرؤیا  

)  و  است  (اللهلعنه )  طانیش نابخردی    جز  ( کند  شیرسوا   خدا   کهشیطان  و    و سفاهت 
  ، «نفس  ث یحد»  و  است  «نفس  ث یحد»  از  ا ی  ، کندپر نمی   کردن ن ی اندوهگ   و  پوچ   هایوعده

تالش    نفس  پس   ؛شودمین   جدا   است یدن  در  نفس  ی نابود  عامل   آنچه  و  یماد   عالم  تعلقات  از
ها  آن  به  و  داندیم  ریحق  را   شانتیواقع  که  ییهاخواسته  و  التیتما   ازرؤیا    عالم  درکند  می
ن    او  ی برا   خواب، و به این ترتیب  دیا یب  رونیب  ستین  یراض کشیدن شکل  س ف  مجالی برای 
  وجود  با  .است  حکمت  و  معرفت   از  یخالبیند  می   اساس  نی ا   بر   سنفْ   که  هاییزیچ  ودهد  می
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 39 ............................................................................................................ یاها رؤ

  با   و شود،  ساقط می   طانیش   یامال   ،حکمت   وجود  با   و  ،زد یر یفروم  نفس  ثیحد   ،معرفت
  ملکوت رؤیای    وجه تمایز میان  گردد.ی م  روشن  و  ثابترؤیا    تی حج  ،حکمت  و  معرفت  وجود

  ی قیحق  و  ی معرفت  تیواقع  از  یصورت  ،ملکوت   در  یمرئ  صورت  که  ستا   آن  ،نفس   ثیحد  و
  ی صورت  ،نفس  ث یحد  اما  ؛دهدی م  نشان  را   تمام   وتام    یل یتمث  و  ی خارج  یتی واقع  و  ،است

دلیل    ودارد،    وجود  نندهی ب  ذهن   درفقط    که  است  یتیواقع  از  مصنوعی   صورت به همین 
  ن یا  یوقت و وردآیم دست به  یرونیب  تیواقع بر ری تصو اقانطب  با  را  خود بودنمصداْق  ی،مرئ

خواهد    سنف  ثیحد جهت    نی هم  به  و  ،موهوم  یر یتصو  باشد  نداشته   یرونیب  تیواقع  ، ریتصو
 . بود

  ارائه « حلم» ۀماد ی برا شناسی زبان  هایالمعارفةر یدا   که  ی رفعُ  ی ا معن ن یا  به   استناد  با
  آنگیری  جهت   و  یانسان  نفس  یستگ یشا  با   )حلم(  رخداد  نی ا   شودیم  داده   نشان  اندکرده

که »حلم«    یمرئ  رخداد  نی ا   ۀترجم  ای بر   اننسا   ییتوانا  ه بگیری  جهت   نیا   و  ، داردارتباط  
  از  بعد  ماندهیباق  نِی ذه  رِ ی تصو  انتقال، همان  ترجمهدانیم  شود بستگی دارد؛ و می نامیده می 

باعث    نچهآ  و  است  شده  حک   ،ذهن   ۀصفح  بر   که  است  ی زی چ  آن  از  خواب،  زا   ی دار یب
د  را   ندهیی ب   ،ا یؤر  دشویم   در   که  است تصویرهایی    اتیخصوص  کند   ری تعب  و  یرتفس  را   آنتا    وادار 

این    زا .  ستا   شده   حک  ذهن تصویر  ویژگی  حضوو  : اتیخصوصجملۀ    شدت   وهای 
 . است ذهن درها آن شدنحک

  تی واقع  از  یخبر   ۀکنندنقل   دندهی م  نشان  که  دنر گییم   شکلنمادهایی    با  هار یتصو این   
و  ندارد بر آن    یتسلط  ی انسان  سنف  کهاست    یرونیب این وضعیت درست    چه بسا؛  عکس 

هیمنه و  ها  آن  گذارد که بر باشد؛ یعنی واقعیتی که نفس آن را با تصویرهایی در اختیار می
 شناسد. را می ها آن تسلط دارد و

  شنا آ  نآ  ابرؤیا    از  شی پ  که  بردی م  یتشناخ  سویبه  را رؤیا    ۀنندیب   ، دیجد   هایر یتصو  نیا 
  واقعیت   ، نآ  در   که   یروش  با   را ها  آن  گفتاری   ۀ ترجم  امکانرؤیا    ۀ نندیب  ی برا است؛ و    ه نبود

  آنچه را که   ،شنونده  یگویآنجا که    تا  سازدی م  مهفرا   کندیم   فیتوص   ه استدی دکه    را   آنچه
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 .است دهید دیده به چشم خود  ننده یب

  بشناسد   خود  یلک مُ   ات یح  بر   را   نآ  اثر   تادهد  شکل می   ننده یب   ی ا ر ب  ی محرک  ی، مرئ  ر یتصو 
  ث یحد  ن ی ا تا    باشد   یکس  ال بدنبه رؤیا    ۀ ندییب  شودی م  سبب  که   استعاملی    ، ک یتحر   ن یا   و
   کند. ر یتفس شیبرا  را 

در میان    متعارفکه معنای لغوی    استبریم این نکته  می  بحثاین م  ازای که ما  بهره 
  که  یتی واقعاز    است  یخبر   ۀکنندنقل  ۀلی وس  (یا ؤ= ر  )حلمکند که این واژه  بیان می   مردم

  آن   یبرا   ی،لغو   یامعن  بهاین مبحث    توجه  وبر آن تسلط دارد،    خود  یدار یب زندگی    در  نندهیب
  و   ها یاؤر  ۀ عرص  به   را   او  ورود  تا   دهد   قرار   خواننده پیش روی    در   را   ایمقدمه   که   استبوده  
  ن یا   و گرداند؛  ب  آسان  ، نه  ا ی  ست یاهاؤر  ۀ عرص  از   ی معرفتدانش و    ۀ کنندقل نآیا    نکهی ا   درک
 وها  آن   یبند دسته   و  اهایؤرجایگاه    دربارۀ  محمدآل   آنچه  ق یطر   از  را   آن  که  استای  نکته 

به    ات توضیح و    ملکوِت گواهی  مربوط  دانش    روشن  ندا ه کرد  بیان  یقی حق  معرفت ناقِل 
از نتایج  کند تنفس و آرامشبرآورده می  نفس  ث یحدنهایت هدفی که    کرد.  میخواه یافتن 

ف از  تخیل  شناشی  در  فقط  که  است  از چیزهایی  ناشی  فشارهای  یا  مادی،  دنیای  ارهای 
  حرکت   از  یانسان  نفس  بازداشتن  ؛ و غایت و هدف نهایی از حدیث شیطان بیینده وجود دارند 

  شده   ده یآفر   نآ  خاطربه  ه ک  است  یکمال  ردنآو دستبه   و  خود   نقص  کردنبرطرف   سویبه 
 .است

جا دارد توضیح    ،توضیحشان  و  هایاؤر  از   دممحآل  یبند دسته پرداختن به    از   شیپ
  مهم پرسش    دو  نی ا   به  پاسخ  ست؟یچ  شانجادیا   علت  و  دندهی م  رخ  چگونه  ها ایؤردهیم که  

 اند.دار شده عهده  بیتاهل ائمۀ  ی عنی ، انبحس  وندا خد یعلما  را 



 دوم:  بحث م

 ایجادشان  علت  وچگونگی  و  اها یؤر  انیب
ِتیِهْم ِمْن    : فرمایدمی   تعالیحق

ْ
ا یأ ٍة ُمْعِرُضون  * م  ْفل  ُهْم ِفی غ  اُبُهْم و  اِس ِحس  ب  ِللنَّ ر  ت 

ْ
اق

ٍث ِإالَّ   ِهْم ُمْحدد  بِّ ُموا  ِذکٍر ِمْن ر  ل  ِذین  ظ  ی الَّ ْجو  وا النَّ رُّ س 
 
أ ُلوُبُهْم و 

ُ
ُبون  * الِهیًة ق ُهْم یْلع  ُعوُه و  م  اْست 

إِ  ا  ذ  ه  ْل  اِء    الَّ ه  م  السَّ ِفی  ْول   اْلق  ُم  یْعل  ی  بِّ ر  ال  
 
ق  * ُتْبِصُرون   ْنُتْم 

 
أ و  ْحر   السِّ ُتون  

ْ
أ ت  ف 

 
أ ِمْثُلکْم  ٌر  ش  ب 

مِمیُع   ُهو  السَّ ْرِض و 
 
اأْل ِلیُم * و  ا ِبآیٍة کم    اْلع  ِتن 

ْ
ْلیأ اِعٌر ف  ْل ُهو  ش  اُه ب  ر  ِل اْفت  ْحالٍم ب 

 
اُث أ ْضغ 

 
اُلوا أ

 
ْل ق   ا ب 

ُلون   وَّ
 
اأْل ْرِسل  

ُ
]وقت)  1أ مردم  نزدیبرای  حسابشان  بی   ک [  در  آنان  و  است،  خبری  شده 

در حالی که    را شنیدند   مگر اینکه آن  ای از پروردگارشان نیامد تازه یاِد  هیچ  *    .ندا گردانیرو 
که ستم کردند پنهانی به    هایشان مشغول است. و آناندر حالی که دلبازی گرفتند *    هب

سوی  مانند شماست؟ آیا دیده و دانسته به هنجوا برخاستند که: »آیا این ]مرد[ جز بشری  
زمین  که خلق در آسمان و  سخنی را  من هر  پروردگار  گفت:  « * ]آن فرستاده[  روید؟سحر می 

[ است، ]نه پریشان  های  بلکه گفتند: خواب*    .داناست  یداند، که او شنوا گویند همه را می 
  شد فرستاده  بلکه آن را بربافته، بلکه او شاعری است. پس همان گونه که برای پیشینیان  

 (. ای بیاوردنشانه هم  باید برای ما 

  نکه یا   ی معن  و  ؟اندغولشم  ی باز به    در حالی که   شنوند یم   مردم  که چیست   دیجد  ذکر  نیا 
 ست؟ یچ« اندغولشم ی باز  به»

ور  معنی غوطه به   نجایا   در  «یباز شود »متوجه می   را در نظر بگیرد  رفعُ   ،کنندهر تدبّ   اگر
  ای دن  یزندگ  ف یتوص  در   سبحانخداوند    . ستا   نآ  لب طتالش برای  کار و    و   ، ایدن   در شدن  

ْلکْم  :  دیفرمایم
 
یْسأ ال   و  کْم  ُجور 

ُ
أ یْؤِتکْم  ُقوا  تَّ ت  و  ُتْؤِمُنوا  ِإن  و  ْهٌو  ل  و  ِعٌب  ل  ْنیا  الدُّ یاُة  الح  ا  م  ِإنَّ
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کْم  ال  ْمو 
 
خدا[  ]زندگی این دنیا لهو و لعبی بیش نیست، و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید  ) 1أ

  و یادآوری جدید  ذکراین   پس (.دخواه[ نمیدهد و اموالتان را ]در عوض پاداش شما را می
  تعالیحق   .گرداندیبرم  تقوا   و  مان یا   عالم   نی عی  ،یقتحق  عالم  به   را ها  آن  که   ستا   ی زیچ

ا  : فرمایدمی اه  ْقو  ت  ا و  ه  ا ُفُجور  ه  م  ْله 
 
أ ا * ف  اه  وَّ ا س  م  ْفٍس و  ن  سوگند به نفس و آن کس که  ) 2و 

  درکردن«  الهام »  و  ؛(اش را به آن الهام کردپرهیزگاری سپس پلیدکاری و  *    آن را درست کرد
  یگمراه  و  فجور   راه  و  تقوا   راه  ،و جالل   عزت  پروردگار  یعنی  ؛ است  ساندنشنامعنی  به   نجایا 

   د.دا   را  انتخاباین ناشی از  ج اینت  تحمل و  انتخاب حق  انسان نفس به  و  شناساند او به را 

ا کان  الّلُه ِلیِضلَّ    :تعالیحق   سخن   دربارۀ   ابوعبدالله  از  ، اریط  محمد   بن   ةحمز  از م  و 
ین    ی یب  تَّ اُهْم ح  د  ْعد  ِإْذ ه  ْومًا ب 

 
ُقون    ُهم لق ا یتَّ و خدا بر آن نیست که گروهی را پس از آنکه  ) 3مَّ

، مگر آنکه چیزی را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان کرده  گمراه سازدهدایتشان نمود  
گیرد کند و چیزی را که به آن خشم می اش می»تا آنچه چیزی را که راضی  فرمود:  ( شدبا

او    «.به آنان شناساند اه  ْقو  ت  ا و  ه  ا ُفُجور  ه  م  ْله 
 
أ اش را به آن  )سپس پلیدکاری و پرهیزگاری   ف 

و    «.روشن ساخت  برایشگوید    کآنچه را که نْفس باید انجام دهد یا تر »  فرمود:  الهام کرد(
 ُفوًرا ا ک  ِإم ّ اِکًرا و  ا ش  ِإم ّ ِبیل   الس ّ اُه  ْین  د  ا ه    ، ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد ) 4ِإن ّ

بارۀ  در  و  «.کندی آن را رها م ا ی ، گیردمی بررا آن  ا ی  ؛ می آن را شناساند»فرمود:  ( ناسپاسخواه 
ث  :  تعالیحق   خنس ا  مَّ

 
أ ی  ُمودُ و  اْلُهد  ی  ل  ع  ی  م  اْلع  وا  بُّ ح  اْست  ف  اُهْم  ین  د  ه  ثمودیان:  ) 5ف  اما  و 

  به »  ود: رمف  امام  ( کوردلی را بر هدایت ترجیح دادندآنان  [  پس آنان را راهبری کردیم و]لی
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گاه بودندکه   یدر حال دند یبرگز   تیدا ه را بر   یکور ها آن اما ؛ می شناساندها آن  1« .آ

)پیشگیری(    «هیوقا»  از   عبارت  این  شویممتوجه می  تقوا   دربارۀ  صادق  امامتوضیح    از
  از   را   او  که  نشودگرفتار معضلی    انسانتا    ، است  شده  گرفته  «درست  طیشرا   به   عمل »  یعنی

  از پیشگیری  ی عنی ن یا  و  ، دارد باز  است  شده  ده یآفر  شخاطر  به   و دهد  انجام  د ی با  چه آن یادا 
  و  ست ا جسمانی    ِی ماد   ی های مار ی ب  از پیشگیری    از   ترم هم   یروح  ی های مار یب مشکالت و  

  ، های مار ی باین    ن تری زرگب که  ـ   داردی بازم  یروح  ی های مار ی ب  به   ابتال  از   را   انسان  که  یطیشرا 
   است. سبحان وندخدا  پناهگاه حصن و   به  ورود  ـاست  تکبر  و ینادان اری میب

الله  ال»  ود:مفر  که  است  شدهروایت    رضا  امام  زا  پس    ؛من است  گاهپناه   ،اله اال 
  و به راه افتاد   ایشان  شترگفت:   « .از عذاب من در امان است  من شود  اه هرکس وارد پناهگ 

را که    یشرط  ن یا   و 2«.هستم و من از شروط آن    ؛به شروط آن»   :فرمود  . شد  ک ینزد  ما   به
جمله    از  وروشن فرموده است،    بندگانش  یبرا   سبحان  وند خدا   است  تیهدا   و  تقوا الزمۀ  

  از   معرفتدانش و    انتقال  ی ا ر ب  یاهر   را یز   ؛ است  ( هایاؤرها ) خواب  راه  ، روشنگری  یهاراه
  نشده و نافرمانی    تیمعص   ، نآ  در   یا لحظه   وند خدا   که است  یعنی از عالمی    ،ملکوت   عالم
 .است

جدید«   ن یا   که   ست ینتردیدی   یادآوری  و    سبحان   وند خدا   که  آمده   یجهان  از 3»ذکر 
  ملکوت   عالم   همان   و   ست،ایدن  عالم   بر   لط سم  ، عالم  نیا   و  ، نشده  تیمعص   آن،   در وجه  هیچبه 

را    سبحان  وند خدا   رنگ  که   آیدمی  یعالم  نی ا   از  دیآیم  که«  یذکر »این    یعنیو این    ؛است
  هکرد  نقل  یکاف  در  ینیکل  االسالمة ثقـ به خود گرفته.  است  که رنگ فرمانبرداری و تسلیمـ

  وخلقت وجود نداشت    یدر ابتدا   ها یاؤر»  فرمود:   امام کاظم  ،اول  الحسنو اب  که  است
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ای ده ا فرست  ـ یادش بلند است که  وند ـ خدا »  : فرمود  ست؟یچ   آن  علت   گفتم:   « .شد  جاد یا   بعداً 
اودستااهل زمانش فر   سوی به را   به عبادها  آن  .  ها  آن  . دعوت کردخداوند  ت و اطاعت  را 
و ثروت نداری،  از ما مال    شیتو ب   !به خدا سوگند؟  خواهیم داشتچه    می کن  نی اگر چن  :تندگف
خدا شما را    د یاو گفت: اگر از من اطاعت کن  .نیست  زتری عز از ما  هم  عشیره و خاندانت  و  

بهشت و   : گفتند .کندیتش م آخدا شما را وارد  مرا نافرمانی کنید و اگر  ،کندی وارد بهشت م
  ی وقت  :گفت  م؟یرسیبه آن م  یند: کِ تگف  .کرد  شانفیتوصها  آن  یبرا   و او  ست؟یآتش چ

  را او  و  اند؛  تبدیل شده ر  ت که به استخوان و خاکس  میا ده یرا د  یمردگانولی ما    : گفتند  .دیردمُ 
  سوی به ها  آن  .آوردپدید  را    رؤیاهاها  آن   انیدر م  وندخدا . پس  کردند  ریو تحق  بیتکذبسیار  

م  ر امبیپ و  مآی خود  د  دربارۀدند  م  بودند  ده یآنچه  خبر  او  ا د  دادنی به  انکار    رؤیاها  نیو  را 
وسیله    ن یخواست با ا   ـبلند بادیادش  که  راستی که خداوند ـ به فرمود:  شان  امبر ی. پ کردندی نم
  یهاهرچند بدن خواهد بود    گونهن ی شما ا   یهاروح   دیردمُ   ی که وقت  اورد یشما برهان ب  ایبر 

.  دنشو  ختهی ها برانگ تا آنکه بدن  رودیعذاب م  سویبه شما    یهاروح   .شده باشد  دهیشما پوس
شما    یهابر بدن   ثیر آنأتخوابد و  ی شما م  یهاروح،  طور که در خواب  همان  یعنیگفته شد:  

های  و عذاب  هانعمت کند  اطالع پیدا نمی آن  از  که به شما بنگرد    یو کس  شودآشکار نمی 
 1«.است گونهن ی ا نیز برزخ 

روشنی  به  «آوردپدید  را    رؤیاها ها آن  ان یدر م   وندخدا » : کاظم  ی موس  امام  سخن این  
  ؛ است  جدید«  ذکرـ قسمتی از این »اگر خوِد این ذکر و یادآوری نباشد ـ   رؤیاها  دهدیم  نشان

ـخواب  چراکه   ن یزم  اهل  یبرا کننده  آوری ادی  یا واقعه   ـملکوت   عالم  در   رؤیاها  یعنیها 
 .آوردی م شانادی  به ذر عالم  در  متحان ا نخستین  در  را ها آن  وضعیت کهشوند شمرده می 

ُرون   : فرمایدمی   تعالیحق ک ّ ذ  ْوال  ت  ل  ٰی ف  ول 
ُ
ة  اأْل

 
ْشأ ِلْمُتُم الن ّ ْد ع  ق  ل  راستی پیدایش  به و  ) 2و 
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»پیدایش نخستین« رخدادی    پس   (.؟ آوریدبه یادش نمی چرا  نخستین خود را شناختید؛ پس  
  پس   ؛ دارد  از ین  « یادآور ی »  به   ا یدن   عالم   در   علم   ن یا   و گیرد،  قرار می  علمحوزۀ    در است که  

  ی برا   ایاوص  و  ایانب  و  رسوالن  بعثتهمان طور که    ، باشد  کنندهی ادآور ی  تا  شد  جادیا   رؤیاها
شدن  منصوب   با   چگونهاینکه    و  است بوده  نخستین    امتحان  دروضعیتشان    به  مردم  یادآور ی

  ی نه و  امر  و  ،سبحان  وندخدا   سخن   ،او  سخن   کهـ   سبحان  وندخدا و جانشین توسط    فهیخل
، هنگامی  خدا   ّی ول  ا ب  امتحان  ن یا   ق یطر   از   روایناز   !کردند  مقابله   ـاست   وند خدا   ی نه  و   امر  او،
آمده    که  یفرد   ن یا   ۀدربار   شودی م  الزم  مردم  بر  ،کندیم  آشکار  مردم  ای بر   را   دعوتش   که

بپردازند    ،دالیلش   و  است کند  نیز تالش می   یاله  شدۀمبعوث   نی ا   ،مقابل   در   و به تحقیق 
و   از    سویبه   مردم   دعوت  با   را   خود   ی راستصداقت  فریب  ها  آن  که  یکسپرسشگری  را 

]اختالل در[  نگری به قیمت  مصلحت   ی الهرویکرد  نهج و  طبق م  واثبات نماید  دهد  نمی 
  از پرسشگری    به   شدهمبعوث  فرد  می نیبی م  پس  ؛سازدی مشغول نمبه خود دل او را    اصالحات

 .ورزدی م د یکأ ت  غیب ازگواهی  درخواست و  بیغ

یِن    :فرماید می  تعالیحق ی الِدّ ل  ُه ع  ِقّ ِلُیْظِهر  ِدیِن اْلح  ٰی و  ِباْلُهد  ُه  ُسول  ل  ر  ْرس 
 
ِذي أ ُهو  ال ّ

ِهیًدا  ِه ش  ٰی ِبالل ّ ف  ک  ِه و  ،  فرستاد   آیین درستو   هدایت اخود را ب ۀفرستاداوست کسی که ) 1ُکِلّ
بر   را  پیروز گردان  تا آن  ادیان  و گواهی   شهادت و    (کندبودن خدا کفایت میو گواه  ،دتمام 

چه  هاست و  از جملۀ آن   ایؤر  و  دارد  یار یبس  یهاراه  ،شدهمبعوث   فرد  یبرا   سبحان،   وندخدا 
که البته این تنها  عنوان مثال ـ از جمله اینکه به   ؛ باشدها  آن  ِن یتر واضح   ، یجهات  از   «ای ؤر»  بسا

  ن یا   و  ، است  یاله  علمحامِل    ر،ی تصو  ن یا   .است  ملکوت  ری تصو  ۀکنندنقل  ،ا یؤرـ  نیست جنبه  
از    که   کندی م  حمل  را   یعلم   ،ا یؤربنابراین    ؛ است  حجت   شناخت   قانون  ارکانجمله    از  علم 

و   گواهی  برای شهادتجهتی،  برای ه کنندروشن   و  ، است  شدهمبعوث   فرد  ی    ضرورت   ای 
نمادهای  رمزگشایی    ایبر   توانا  فرد  عنوانبه   که  است  یکس  تنها   او  را یز   ؛اوست  یوجود
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توصیف    دآیی م  آسمان   از با این ویژگی که    حجت،   چراکه  ؛ شودیم  ف یتوص   ی آسمان  رسالت
  نی ا   و،  دهدیم  لیتشک   را   تیهدا   و  معرفت   یهاراه  از  یراهرؤیا    ،اساس   نیا   بر   وشود،  می
 رو این از  آن  بودن   یعمومو برجسته است.    ز یمتما  بودن، گیر  همه   و  یعمومبا خصوصیت    راه

  چهـ  ایاز هر طبقه   را   مردم  ۀهم  بلکه  ،شودی نم  خالصه  یاجتماع   نخبگانفقط به    کهاست  
  آن شمول و فراگیر بودن  جهان   و   ؛ردیگیم  بر   در   را ها  آن  از  تر   ن ییپا   یحت  و  ، ممتعلّ چه    ،معالِ 

  را   آن   هازبان  و  هارنگ   اختالف   و   رسدی مخالیق    ۀهم   به  که   شودی م  روشنبه این صورت  
 .کندی نم  لیتعط

مهم    ۀکنند  نقلیک    عنوانبه   ،شانیهازبان   اختالف  وجود  با  ،مردم  ۀ هم  ی برا رؤیا  
  ۀ عرص  در  شنوندیم  که  ییصدا   و  نندی بیممردم    که  یر یتصو   را یز   ؛شودیمشمرده    یمعرفت
برایشان    را   ت یهدا   و   معرفت  که  نمادهایی   اساس   بر   و گیرد  قرار میها  آن   و درک تک تک   فهم 

  حال   که   را   یتیواقعها  آن ی برا   ب یترت  ن یا   به  ونماید،  برایشان روشنگری می  کندیمتسهیل  
 هات یواقع  ن ی ا   ابر ر ب  در ها  آن  در حالی که   کند ی م  روشن   رفت  خواهد   ش سویبه و وضعیتشان  

برخوردارند  اند ده ید  ملکوت   در   که اختیار  و  انتخاب  اُه  فرماید:  می   تعالیحق   .از  ْین  د  ه  ا  ِإن ّ
ُفوًرا  ا ک  ِإم ّ اِکًرا و  ا ش  ِبیل  ِإم ّ خواه   ، ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشدراستی  )به  1الس ّ

 « کفر»  و  ،است  ملکوت  ۀاراد  و  خواست  بر اساس  عمل  و  قی تصددر    «شکر»  و  (!ناسپاس
کسی    ، انسانبه این ترتیب خوِد    و  ؛ است  دهی د  خدا   ملکوت  در  که  است   یز یچ  از  یگردانیرو

  را   ملکوت   ۀدرواز   کههنگامی    سبحان  وند خدا   که را    یفرصت  کردن  تباه   یت مسئولاست که  
گویی    وآورد بر عهده دارد،    فراهم شیبرا   شنواند  او  به  را   خود  محکم  کلمات   و  گشود  ایشبر 
این سخن    با   قرآن  که  است  پروردگارش   طرف  از   بنده  یدعاالذکر استجابت  فوق   ۀ می کر   ۀیآ

ِقیم  فرماید:  آن را حکایت می   تعالیحق اط  اْلُمْست  ر  ا الِصّ ما را به راه راست هدایت  ) 2اْهِدن 
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که در    سترؤیا  راهِ   ، جمله  از  ؛شودانجام می   ی متعدد  یهاراه  با   ، دعا  نیا   استجابت و    (فرما
  آن  در  یا لحظه  وند خدا  که  شودیم داده  آموزش  بندگان بهعالمی  در  « قتیحقروش، »این 

  و   ؛هانفس   عالمو همان    ، مطلق  اطاعت  عالم  ملکوت،  عالم یعنی    ؛است   نشدهنافرمانی  
جایی که   ؛دست یابند  جهان ن یا  به خواب، در رؤیا  و یدار ی ب  درمکاشفه  با  توانندیم هاسنفْ 

جسمانی    چشم   و   گوش  که   یحال  در   ،شنوند ی م  رت یبص   و  قلب بینند و با گوش  می   هانفس
در اینجا نگریستن    دهدیم  نشان  « و »گواهی«شهادت. حتی واژۀ »است  استراحت  حال   در
  ی شهادت  نجا یا   درگواهی    و  ، باشد  درست   »گواهی«  فیتوصاطالق    تا   دارد  وجود   یصورتبه 

  ؛ندارد   وجود  آن  کردن بهاشکال وارد   یبرا   یراههیچ    که  محکم  یشهادت  یعنی  ؛است  یملکوت
  جهان   ، عالم  آن  و   ،نشده  ت یمعص   آن  در   یا لحظه   وندخدا   که   است   ی عالم  از گواهی    را یز 

  عالم   بر از این نظر که    ملکوت  عالم   و این عالوه بر آن است که ؛  است  تمام   و   کامل  ق یمصاد
  یهاجهان   از   را   یقیحق  معرفت دانش و    که   است   یا واسطه  و  دارد   منه یه   و   تسلط ،  لکمُ 

نامیده می   کندیم   منتقل   ی و یدن جهان    به   یی باال  نام ]یعنی ملکوت[  این    ۀ ائم  از   شود.به 
دنیوی    دربارۀ  اطهار زمان  وندخدا »  : است  شده  تیروا جهان  از  خلقش    ی سبحان  که 

  وند خدا   مراقبتتحت    که  باشد   یعالم  دی بابه همین دلیل    و   «.اه نکرده استگ نبه آن  فرموده  
ه است  ست یننگر   آن   به آفریدنش    زمان   از   سبحان خداوند    که  ی عالم  بر   وداشته،    قرار   سبحان 

  طره یس   ازخارج    و  منقطع  یو یدن  عالم  ی، مسلط  ِی انی مچنین عالِم    وجود   بدون  و،  باشد  مسلط
خارج    سبحان،   وندخدا هیچ مخلوقی از مخلوقات    دیگویم  تی واقع  گیرد، در حالی کهقرار می

 .هستند  اوو سیطرۀ  تسلطتمامِی مخلوقاتش تحت    بلکه  ؛ست ین او و تسلط  طرهیس از

ِلیُم   :فرمایدمی  تعالیحق ِکیُم اْلع  ُهو  اْلح  ٌه و  ْرِض ِإل ٰ
 
ِفي اأْل ٌه و  اِء ِإل ٰ م  ِذي ِفي الس ّ ُهو  ال ّ  1و 

  ن ی ا   به  .(کار دانا خداست و در زمین خداست، و هموست سنجیده و اوست که در آسمان  )
گواهی    ملکوتاز    تا  باشدموجود    توملک   برای  (یا نده ینماتمثیلی )  ن،یزمروی    دی با  بیترت
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ب   او  ی برا   ملکوت   و  ورد بیا  با عنوان    زمان  هر   در   که  است  یکس  نده، ینما   نی ا   .دهدگواهی 
  ملکوت   عالم  به   آن  ق یطر خالیق از    که  است  ی پل  او  .شودی منامیده    «نامؤمن  ِن ینخست»

این    و   ، بشناسند  را   یقیحق  معرفت دانش و    و   ، نندیبب   را   سبحان  وند خدا   ات ی آ  تا   کنند می   گذر
اِتِه    شود:  محقق  تعالیحق   سخن آی  ْیِهْم  ل  ْتُلو ع  ی  ِمْنُهْم  ُسواًل  ر  ین   ِیّ ِمّ

ُ
اأْل ِفي  ث   ع  ب  ِذي  ال ّ ُهو  

ٍل ُمِبیٍن  ال  ِفي ض  ْبُل ل 
 
اُنوا ِمْن ق ِإْن ک  ة  و  اْلِحْکم  اب  و  ُمُهُم اْلِکت  ِلّ ُیع  یِهْم و  ِکّ ُیز  اوست آن کس ) 1و 

ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و  فرستادهعامی  مردمی  که در میان  
راهی  [ قطعًا پیش از آن در گمآنان ]کتاب و حکمت بیاموزد، و  به آنان  گرداند و  ب  کپا آنان را  

 (. آشکاری بودند 

نداشت  «ملکوت  شدۀمبعوث »  اگربنابراین   برایتالوتهیچ    وجود  وجود    خدا   اتیآ  ی 
  آوردندست به   با  ،یاخالقرذایل    ازرفت  برون  یالگوها  آموزش  راه  کهداشت؛ مبعوثی  نمی 

  و   کتابها  آن   به  هاست؛ همان کسی کهبه آن   شدنه آراست  بامردم    ۀی تزک  و  اخالق  مکارم
  تعالی حق   .برسند  اندشده  دهیآفر   شخاطر به   کهنهایی    هدف آن    به  تا  آموزدیم  حکمت

ْقُت    :فرمایدمی ل  ا خ  م  ْعُبُدوِن و  ْنس  ِإال ّ ِلی  اْْلِ و جن و انس را نیافریدم جز برای  ) 2اْلِجن ّ و 
مرا   کنند آنکه  دلیل    .(عبادت  گواهی    شهادت به همین    ،شدهمبعوث   فرد  یبرا   ملکوتو 

  ،او  تی شخص ، مصداِق  ل یدل  ن یا   قی طر   از  و  ،است  حقبه   ۀکننددعوت   لی دال جمله    از  یلیدل
 .شودیم  مشخص یاله واقعِی  معرفت ۀکنند حمل عنوانبه   او تیشخص  و

  ، شدهمبعوث شخص    رسالِت وجود نداشت    ملکوت  عالم  با  خلق  اتصال  یبرا   یراه  اگر
با   بیتکذ  و  ق یتصدبرای    مردم  ،جایگاه  آن  در  کهـ   رسانیو اطالع  خبریک   گاهیجا  درصرفًا  

می نزاع  به  میپردازند یکدیگر  باقی  )  ایبر قطعًا    و  ،ماندـ  علیهم«    که   یکسان»مغضوبین 
چینی علیه آن  دسیسه   با  ،آسمان  خبرکردن  محو و نابود   ه است(گرفت  خشمآنان    به   وندخدا 
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، آسان  ف یضع  یهانفس  با  افراد  از  عهدها  دنیخر   و  گریخدعه   و  ریتزو  و  پردازیدروغ  با
  کامالً   حق شناخت    و کردند  می   خراب  و  ملتهب   ار یبسرا    مردم و روز    حالها  آن  و ،  شدمی

گاهی ندارند    که  ی زیچ   با  مردم  را یز ؛  شدمی  دشوار   لیدلبه ، در حالی که  هستند   دشمناز آن آ
و به این ترتیب    ؛ شناسند ی نم  را   جهان  ن یا   جز   ی زی چ  آن،  در   ی زندگ  و   جهان   این به    اتصال

در    وداشت  نباشد وجود نمی   آن  با   اتصال   یبرا   یراه  که   یجهان   به   و دانشی نسبت  علمهیچ  
،  نیا  و؛ آمدمی وجود به  ه استفرستاد را  او که یکس وشخص فرستاده  هی عل یحجت نتیجه

ُمْنِذِرین     : دی فرمایم  متعال   ۀ نندی آفر   را یز   ؛ است   یالهراستیِن    نظام   برخالف  ِرین  و  ِشّ ُرُساًل ُمب 
ُسِل   الُرّ ْعد   ب  ٌة  ُحج ّ ِه  الل ّ ی  ل  ع  اِس  ِللن ّ ُکون   ی  ال ّ  ان  ِلئ  ک  هُ   و  ِزیًزا   الل ّ کِ   ع  که  فرستادگانی  ) 1یًما ح 

در مقابل خدا ]بهانه و[  مردم را  ،  این فرستادگانبشارتگر و هشداردهنده بودند، تا پس از  
 (. حکیم استانا و حجتی نباشد، و خدا تو 

با    پیشه باطل افراد    روایناز   ؛ فرستادگانش است   و   سبحان  وند خدا   آِن   از پس »حجت«  
برای    مردمکردن  توانا   قی طر   از   ،هاآن  وسیلۀ به   ملکوت   قی حقا  کشف   و  رسوالن  بعثتوجود  

 تعالی حق   کرد.   نخواهند   دا یپ   باطل   به   جدال   جز   راهی   ،خدا   ات ی آ  دن ید  و   ملکوت   به   ستن ینگر 
ُمْنِذِرین   فرماید:  می و  ِرین   ِشّ ُمب  ِإال ّ  ِلین   اْلُمْرس  ُنْرِسُل  ا  م  اِدُل و  ُیج  اِطِل    و  ِباْلب  ُروا  ف  ک  ِذین   ال ّ

ُهُزًوا  ْنِذُروا 
ُ
أ ا  م  و  اِتي  آی  ُذوا  خ  ات ّ و  ق ّ  اْلح  ِبِه  بشارت فرستادگان  و  ) 2ِلُیْدِحُضوا  جز  و  را  دهنده 

  ۀوسیلکنند تا به باطل مجادله میبه   اندداریم، و کسانی که کافر شده رسان گسیل نمی بیم 
پایمال   را  حق  که،  کنند آن،  حالی  داده شده نشانه آنان    در  بیم  را  آنچه  و  من  به  های  اند 

؛  کنندمی  مشاهده  حقبه شدۀمبعوث افراد  که  است  یتیواقعهمان  ن یا  و  ؛( ریشخند گرفتند
که    و  ، شوندی م  ارویروها  آن   با  باطل  هایجدال با    پیشگانباطل زیرا     ت یواقعهنگامی 
  ن ی ا   .پردازندیم  سبحان  حق  انذارگرفتن  سخرهبه   و  استهزا شروع به    شودیم  آشکار  شانباطل
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  در   امروز   یهاانسان حال    ت یواقع  فرماید،ی م  انیب   م یکر قرآن  صریح    متن   کهوضعیتی  
  و   خداست  یهانشانه   از  یا نشانه   کهـ   را رؤیا    را یز   ؛است  حق  سویبه   ۀکننددعوت   با رویارویی  

  واند  قرار داده   استهزا   و   خنده   ی برا وریزی  ا دست  ـ نگرندیم  ها آسمان  ملکوت   در با آن    مردم
کرده    و   پردازی دروغ  و بودنشان  تقلبی   تا   بازدارند   یاله  راه  ن یا   از   را   مردم اند  همواره تالش 

  ـاست   یشدننابود قطعًا    کهـ   را   خود   یا یدن   عمر   ب یترت  نیا   به   تا  ،نشود   آشکار  شانکاری ب یفر 
درست شبیه  ها  آن  و روز   حال  یول  ؛شد   خواهند  رسوا   یزودبه ها  آن  در حالی که  ؛کنند   اد یز 

  است:   کرده  فی توص  تعالیحق   سخن این    با  را او    قرآن  واست    الله()لعنه   س یابلو روز    حال
  ِني ْیت  ْغو 

 
ا أ ِبم  ال  ف 

 
ِقیم  ق ك  اْلُمْست  اط  ُهْم ِصر  ن ّ ل  ُعد 

ْ
ق
مرا به  ]من نیز[ با آنچه  گفت: پس  ) 1أل  

 (. خواهم نشست[ آنان بر سر راه راست تو برای ]فریفتن حتمًا  بیراهه افکندی، 

  ،راه  نی ا   در  .استبوده    رسوالن  دشمنان  ۀنقش  شکستنهمدر   یبرا   راه  ن یبهتر   ایؤر
م    به   ا یاش  ق یحقا شناخت    وکردن در ملکوت  برای نگاه   هانفس و فرمانبرداری    اطاعتعال 

مثال    عنوانبه   که  شودیم  روشن   نفس  یبرا نکته    چند  ا،یؤر   نی ا طریق    از  و  کنندیم  مهاجرت
 کرد:  اشاره ر یز   نکات  بهتوان ـ می نیست نکات  که البته تنها ـ

 .او ت یهوشدن مشخص  و ب یغطرف  ازشده شخص مبعوث  مصداقشناخت  ـ

  از بودن اینکه او خبر داده  درست راست و  با    شدهمبعوث  فرد و گواهی برای    شهادت   ـ
  ؛ استو درست    راست  یشهادت   ، عالم  آن  از  شدهواردگواهی    و  ، است  شده ارسال    ب یغ سوی  

شده از  منتقل   یشهادت  چراکهبه طوری که جای هیچ بحث و جدلی در این نکته نیست؛  
می   .است محض  صدق  و  یراست جهاِن نافرمانی در آن نیست و   گونهکه هیچ  استعال 

  و بدنهاد    یعلما   یکار ب یفر   ملکوت،   عالم  از  آمدهدستبه   معرفت دانش و    قی طر   ازـ  
  ، راستین   عتیشر   ازها  آن  انحراف  زانیمبه این ترتیب    و  شودیم  مشخص  یگمراه  ی فقها
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   نقاب   و   گرددیمو مشخص    معلوم
ُ
طوالنی بر چهرۀ    دوراناین    طول   در   که   دروغینی   ت یّ دسق

 .رودیم ان یم از خود کشیده بودند 

به  م یتسل  و  اطاعت  از  را   خود  یمند بهره   زانیم  مردم  ـ شده  شخص مبعوث   نی ا شدن 
می   فردِ   نفهمند   مردم   که   ی زمان  تا   شده،مبعوث   فرد   رسالت  از   هدف   را یز شوند؛  متوجه 

استواجب  معصوم  امام  رسالت،  آن  با  شدهمبعوث شد؛    االطاعه  نخواهد    با  یعنیمحقق 
او تفویض    به   ن ید   قتیحق   سبحان،   یخدا   طرف  ازاو    شدنمشخص و  گماشته  و  منصوب  

  انجامکاری    امامو ارادۀ    خواست   اساس   بر   عمل   جز   است   واجب   مردم  بر   و شده است،  
و    را یز   ؛ ندهند  و    همان  او  ۀارادخواست   تعالیحق   است.  سبحان   وند خدا   ۀارادخواست 

اْعُبُدوِن    :فرمایدمی ا ف  ن 
 
ه  ِإالَّ أ ُه ال  ِإل  نَّ

 
یِه أ ُسوٍل ِإالَّ ُنوِحی ِإل  ْبِلک ِمن رَّ

 
ا ِمن ق ْلن  ْرس 

 
ا أ م  اُلوا    * و 

 
ق و 

ُه   ان  دًا ُسْبح  ل  ُن و  ْحم  ذ  الرَّ خ  ُمون  اتَّ کر  اٌد مُّ ْل ِعب  ُلون    *ب  ْمِرِه یْعم 
 
ِبأ ُهم  ْوِل و  ُه ِباْلق  و  ) 1ال  یْسِبُقون 

نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم خدایی جز من نیست،  ای  فرستاده از تو هیچ  پیش  
منّزه است    ؛ «است  [ رحمان فرزندی اختیار کردهو گفتند »]خدای عبادت کنید *  پس مرا  

گیرند، و خود به دستور  که در سخن بر او پیشی نمی*    [ بندگانی ارجمندند،هاآن بلکه ]او.  
بسیار بر این    برای تربیت شیعیان خود چه  بیتاهلبه همین دلیل    و   ؛( کننداو کار می 

  ۀستیشا  محمدآل   قائم  از فرمانبرداری    و   دن یشن  ق یطر   از ها  آن  تا کردند  کید می أ نکته ت 
  از   ،صادق  امام  از  .شوند   سبحان  وندخدا   نیدکردن  آشکار  و  حق  پرچمکشیدن  دوشبه 

چه    فتد یاتفاق ن  م یفتکه به شما گ  ی یاگر صدا »  فرمود:   ابوجعفر   که   است   تیروا   سیضر 
 مراجعه  شما   دستور  به   بارهن یا در سوگند    خدا   به   کردم:  عرض  :دیگوی م  یراو   «؟دیکنیم
  ی گلو   به  ،دست   با  و  «.دیشوی است به خدا! وگرنه کشته م  گونهن یا »  فرمود:   شانیا   .میکنیم

 2کرد.  اشاره خود
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 سوم:  بحث م

 یابد جریان می پروردگار  کالممسیر  در   ا یؤر
  است که پروردگار  یکالم همچون  ،  مؤمن  یا یرو»  است:شده    ت یروا   نیمؤمنالریام  از

 1«.گفته استنزد او 

خوِد   و  دارد ان یجر « کالممسیر » در رؤیا به این نکته که   کندی م اشاره  ف یشر  ت یروا  نیا 
شناخت    ی برا   یا شه یاصل و ر   که نیست    ی قانون  یمتن  ، یاؤ رکه    ا به این معن)   ست ین  «کالم»

  یبرا   ی شهادت  را یز   ؛دارد  ان یجر   ،شناخت   قانون   متن در مسیر    و   جهت  در  یول  ،باشد   است
  ی مجرا   در   آنچه   و  ( شودی م  شناخته   آن  با   و  ابد ییم  انطباق وی    بر   متن   که   است  یمصداق

 خواب  در   انسان  که  است  یز یچ  «ای ؤر»  .استیا »تصویر«    «صورت»  ، ابدیی م  انیجر   «کالم»
  کهاست    ناطق   و  متحرک بیند، تصویری  او می  که   ی ز یچ  ن ی ا   و  ند یبیم  ها آسمان  ملکوت   در

  ه است دید   ملکوت  در   آنچه  دربارۀ  تا  کند  ترجمه  خود  زبان  به الزم است آن را    شد  دار یب   یوقت
اشتراک دارد،    است  شهادتگواهی و    که نظر    نی ا   از  ی متن قانون  با   ا یؤر  روایناز   ؛ دهدگواهی ب

  مرتبط   یشهادترؤیا    اما  دیآی م  حساب  به  مستقل  یلیدل  تنهایی« به متن»  که  جهت  نیا   از  و
رؤیا  این است که    درست  بلکه  تفاوت دارد؛  ستین  مستقل  یل یدلخود  خودِی به   و  است  لیدل  با
 .است گر ید ز یچوابسته به  «یلیدل»

از    بحث، م  ن ی ا   در  ما   ست ین  یشک  کنیم؛    ، کلمه   قت یحقباید  پیدا  نسبی    را یز شناختی 
خوِد    او  در نتیجه  و  ،نشد   فراهم   محمد  جز  کسهیچ   ی برا   یمتعال  معرفت شناخت و  

این نظر که    د یشا  و  ؛شد   محمد   خودِ   ،کلمه   و   ،کلمه اینکه یک    محمداز  یک رخداد و 
  سویبه   حق  از  را   آن  که  است   کلمه  برزخهمان    اومتفاوت باشد.    کلمهمخلوق است با  

  ۀ صفح  در   ی حجابهیچ    بدون  کلمه   که   است   یا گانه یهمان    او  .دهدی م  انتقال   خلق
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  در   که   است  ی انسان  گرفت  او  از   را   کلمه   آن   که  یکسنخستین    و  ، شده  نگاشته  شوجود
ه  فرمود  به همین دلیل رسول خدا .  یعلیعنی    ؛شد  ده یآفر   ساختار  و  شکل  ن یبهتر 
درواز   ،ی عل  یا »  :است تو  و  علم هستم  از طر   ،شهر به    ا یآ  .یآن هست  ۀمن شهر    ق یجز 

 1« ؟شوندوارد می اشدروازه

  است   «ظاهر  نور »  ا ی  «انینما   لطف»  همان  و  ،است  یاله  کماالت   شهر   همان  «کلمه»
  که  خدا   رسول  سخن ازاین نکته    و  شود  شناخته   آن  با تا کرد  شجادیا   قتیحق  و  نهکُ   که
  شهر »  ای برایه یسا   شهر،  نیا   .است  واضحروشن و    اریبس  کرده،  فیتوص   «علم»شهر    را   آن

درست    امکان  ، بندگان  به  که  است  «کماالت دلیل    و  دهدیم  را   کلمه شناخت  همین  به 
طبق    ای   ، است  خلق  در  کلمه   ظهور  او  را یز   ؛است  شده  دهی نام  «خدا   تام  ۀکلم»  محمد

  ظهور   ی عنی «و ظهور تو در کوه فاران»  است:   آمده  سمات  ی دعا  در شده  وارد   رِ یتعب  در  آنچه
  ( ی )امر   ی وجود  ظهور   همان   )الله( «  کلمه»  م یبفهم   م یتوانی م  نجا ی ا   از   ؛ وسبحان  وندخدا 

  « خلقتی  ظهور »  نیا   و  ،است   )الله(  کلمه برای  خلقتی    ظهور  محمد  و  ، قتیحق  و  نه کُ برای  
  شکل  ن یبهتر   در  که  است  یانسانهمان    مترجم،این    و  ،کند  ترجمه   را   آننیاز دارد تا    یکسبه  

که    علم   شهر   ۀدرواز   که  است   یعل  او  و  ، است  شده   ده یآفر   ساختار  و   و  شهر است 
روشن    است  (شکل  نیبهتر )   که او مخلوقی در »احسن تقویم«نیا   .شناساندیم  را   شاتیمحتو

  دشمنانش  کهـ   مهماین ویژگی و شاخصۀ    دی با  خدا   طرف  از   منصوب  ۀ فیخل  در   که  کندیم
دقیقًا همان    نیا   و  ،باشد  داشته  وجوددر او    ـدهند یم  شهادت  شا ه دربار   دوستانش  از  قبل

مخلوقات   از   را   او  که  است  نیمؤمنرالیاموضعیت     مندی ازی ن  و   کندی م  ازی نی ب  دیگر 
روایت شده است، محمد بن   بعقوب  بن  محمد  العباسو اب از . کندمی  اومتوجه  را مخلوقاتش 

السالم بن صالح به ما گفت، ابومعاویه  الرحیم هروی در رمله به ما گفت، اباصلت عبد عبد 
الله عنهما(، گفت:  به ما گفت، از اعمش، از مجاهد، از ابن    خدا   رسولعباس )رضی 
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از    دی باکند  شهر  قصد    پس هرکس  ؛آن است   ۀدرواز   یمن شهر علم هستم و عل»  فرمود: 
 1اند.ولی آن دو روایتش نکرده ،این حدیث، صحیح است «.دروازه وارد شود

حمل  عنوانبه   را   «کلمه»  که  است  تیبشر   معلمهمان    یعل   مردم به  شده«  »نور 
  آن را در خودش جای داده است.   کلمه   حامل  ظرف  عنوانبه   محمد  کهشناساند؛ نوری  

  رفتن باال   با  کهآن هنگام    ، مردم  به  خود  سخن از    نیمؤمنرالیام  می بفهم  م یتوانیم  نجا یا   از
  چه   شدند پریشان    برای ایجاد تفرقه در سپاه علی  نیصف  در  شام  انیلشکر   توسط   هاقرآن

آن حضرت،    که نیا   و  «ن ناطق هستم آمن قر »  فرمود:ها  آن  به ؛ آنجا که  داشت  ی منظور 
همان محوری   او و ،است قرآن  متحرک ریتصو اوداللت دارد بر اینکه   است ناطق  قرآن
  را   شناخت   و  معرفت های  گام  توانند یم  مردم  و،  چرخدمیِگردش    ،یجسمان  هانیک  که  است

  خود   بر و تسلیم کامل آن حضرت شدن   یعل  ی عنی معرفت  ۀدرواز   سوی به گیری  جهت   با 
  که  بود  سبحان   یخدا   رحمت   از   شدند  گردانی رو کار    نی ا   از   یوقتها  آن  یول  ؛ کنند  کوتاه

  آشکار   شبهه   در   معرفتی،   ۀ رتب  ن یا   ی ول  ؛ ه شودگشودبرایشان    معرفت   ی برا   ی گر ید   فرصت
این سبب که وقتی مردم    ؛ شناخته شود  تا  شودیم   ی کوتاه  یعل  یعنی  معلم   دربارۀبه 

بود رهسپار    شضد  یحت  ای  او  از   ترن ییپا   که  یکس  سویبه   و  شدند  گردانی رو   او  از  وکردند  
 .دندکر  یکوتاه هم معرفتشناخت و  یبرا   خود یستگ یشا در  شدند 

اگر     ر یتصو   رفتند   شسویبه   مردم کسی که    پس  است   علم  ر یتصو همان    یعلحال 
  گرداند  مشتبه  شظهور   در  معرفتبرای شناخت و  را    ریاخ  ۀ مرتباین    کهعاملی    و  ،است  جهل

  امتحان  یبرا   یا عرصه  کهبرای این بود    داد  قرار  مشتبه  و  آلودرمز   صورتبه   را   آن  ظهور  و
  و   معرفت»  چرا   که  شویم متوجه می   ب یترت  ن یا   به   ؛ شودمتمایز    گرانید  از  عارف   مؤمن   تا   باشد 

  را یز   است؟   یضرور   یامر   ملکوت، و حتی اینکه گواهی    ؛است  مهم   ار یبس  «یملکوت  شناخت
  همان  دروازه،   ن یا   و   است  علم   شهر   ۀدرواز   شناخت   و   معرفت  به  متعلق   و   مربوط   معرفت   نیا 
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ه  داد  فرمانبه بندگانش    ،آمده  ز یعز   کتاب  در   که   یمتعدد  متون  در   سبحان  وندخدا   که  است
ِة  :  تعالیحق از جمله، این سخن    .وارد شوند  شهر   سویبه   آن  از   است ِن األِهلَّ ُلون ک ع 

 
یْسأ

اِس   اِقیُت ِللنَّ و  ْل ِهی م 
ُ
ی ق ق  ِن اتَّ ـکنَّ اْلِبرَّ م  ل  ا و  ُتْوْا اْلُبیوت  ِمن ُظُهوِره 

ْ
أ ْن ت 

 
یس  اْلِبرُّ ِبأ ل  جِّ و  اْلح  و 

کْم ُتْفِلُحون   لَّ ع  ُقوْا الّله  ل  اتَّ ا و  اِبه  ْبو 
 
ُتوْا اْلُبیوت  ِمْن أ

ْ
أ پرسند،  [ از تو میها]ی ماه هالل   ۀبار در ) 1و 

ها  و نیکی آن نیست که از پشت خانه   ؛اند«[ حج مردم و ]موسم شماری برای  گاه  هابگو »آن
، و  وارد شوید  هایشاندر ها از و به خانه ، درآیید، بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند

 . (شویداز خدا بترسید، باشد که رستگار 

  به   ،یقانونو  شرعی    صورتبه   توانیماست که    سبحان  وندخدا   ۀدرواز   ازفقط  بنابراین  
  ، همان تصویر کلمه  همان  دروازه  ن یا   . برداشت  توشه   شدرون  نور   از  پس س  و   شد  وارد   خدا   ۀخان

  کلمه  آنبخواهد    هرکسو پس از آن است که    ،است  ملکوت  عالم  همان  کلمه،  نیا   و  است
  نه شود  انجام می  رتیبص   با  همکل شناخت    .کند کوچ    کلمه  سویبه   است  الزم  او  بر  بشناسد  را 
جمله مهمترین کارکردهای    از   و  ؛ شودانجام می  ملکوت  عالم   در   ، مشاهده  ی عنی  ؛چشم   با

  ، دهدیمبرای کلمه گواهی    ، لکمُ   عالم   درنماد    با   که  است  آن  ملکوت  عالم   در  کلمهتصویر  
  و  بنگرند   ها آسمان  ملکوتتا در    کندی م  ق یتشو   ار یبس  را   مردم   ملک،   عالم   در   کلمه نماد    و

 و رو  پیِش   ازنه    که  است  محکم  یشهادت  ملکوت،گواهی    را یز را خواستار شوند؛  اش  گواهی
که در آن   دیآی م یجهان  از که  است یشهادت را یز  ؛ شودینم  واردبه آن   یباطل ،سرنه از پشِت 

 .است نشدهنافرمانی  یزدنهم برچشم  خداوند

 یموس  درخواستجایگاه    دربارۀ  یالؤس  به  یمانی   دی س  پاسخ   که  استای  نکته   نیا 
 فرماید: می کند؛ آنجا که ایشانآشکار می شپروردگار  به  ستن ینگر  یبرا 

. او  یرا درخواست کرد و نه بصر   یرتی و معرفت بص   ی قلب  یت رؤ  ی در ابتدا موس»
سبحان خداوند  مقام  ومعرفت  در  است،  معرفتش  حق  که  چنان  را  اب   متعال 

 
ق
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ْدن ی
 
ْو أ

 
ْیِن أ ْوس 

 
که از    یدرخواست نمود. هنگام  ( تریک نزد   یا )تا به قدر دو کمان،    ق

  یرت خواست با بص   یست،مقام ن   ینا   ۀیستاو شا  یافتمتعال در وجانب خداوند سبحان 
نُظْر و با چشم   یندبب

 
ِرِني أ

 
  یعنی مقام    ینبه صاحب ا  تا نظر کنم( ی)به من بنما أ

خداوند است و نظر به  همان معرفت  بنگرد که معرفت محمد حضرت محمد
او وجه خداوند سبحان است.    چراکهمتعال؛  وآن حضرت، نظر به خداوند سبحان

  ی در آن مقام قدسرا    نور محمد  یدنپاسخ آمد که او طاقت د  یبه موس  خطاب
  ی کرد و آن را متالش  ی که نور خداوند سبحان است بر کوه تجلّ   ندارد. پس محمد

ُل اْلُمْؤِمِنین    فتاد ا   هوشی ب  ینمود و موس وَّ
 
ْا أ ن 

 
أ ْیك  و  ك  ُتْبُت ِإل  ان  ال  ُسْبح 

 
)گفت:    ق

منزه ب  ی،تو  تو  نخست   ازگشتمبه  من  وال   یعنی  مؤمنانم(   ینو  بن    یعل  یت به 
تنها کس،  طالبیاب او  م  است که محمد  یو  را که    و محمد  شناسد یرا 

ا  من شهر علم  »است    محمد  ۀاو درواز   ین ؛ بنابرا بیندیمقام است م  ین صاحب 
 .« است آندروازۀ  یهستم و عل

سوراخ    یانکه از م  ی»و از نور او فقط همچون نور :  فرمایدیم  صادق  امام
 « .شد ی آمد و کوه متالشبه لرزه در   ینزم ید، به کوه تاب  تابدی سوزن م

از جانب    ینکه، پس از ا کردرا درخواست    محمدمقام قائم آل   یموس  سپس
و از خداوند    ید،در ملک به او خواهد بخش   ینیکه خداوند چه تمک   ید خداوند فهم

آل قائم  را  او  که  کرد  روا   محمددرخواست  در  که  طور  همان    یاِت گرداند؛ 
 .  آمده است بیتاهل

  یده د   یمو ماه و ستاره« را که جدش ابراه  یدمقام »خورش  یموس  یجهنت  در
بود بلکه    یدهدر ملکوت د  یمکه ابراه  یگاهینه در آن جا  یبود درخواست کرد؛ ول

ها آن   یهامقام  یعنیمطرح نمود؛  را  در مأل اعال  ها  آن   یانوار قدس  یدند  درخواسِت 
 هفتم.  یدر آسمان کل
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  یدن د   یرا را درخواست کرد که از آن بازداشته شد؛ ز   نظر به محمد  همچنین 
  یدن عدم امکان د  یولبود،    یر پذاو امکان  ی صورت مثال  یا   محمد  یصورت جسمان

  ی مقام عل  ین صاحب ا   چراکه  تمام و کمال( به او پاسخ داده شد؛   یدن )د  محمد
نشناخت   یمرا کس لی ع ی »ا : فرماید ی م . حضرت محمداست طالبی بن اب

 « .جز خدا و تو

اِنيسخن خداوند:  ین ا  بنابراین ر  ن ت  گونه  آن یعنی  (یدد ی)هرگز مرا نخواه ل 
 1« .یدد یتمام و کمال نخواه یدنیصورت درا به  محمد کنییکه درخواست م

کند، و این  عمل می   به مردم   ه« کلم»تصویر  شناساندن  برای    جهان  ن یا   در   « هکلم»نماد  
  که قابلیتی    کردنفعال در جهت    کردنکار   و،  ملکوتدر    نگاه  هبها  آن   قیتشو   قی طر   ازکار را  

و این القای صورت ملکوتی از طریق    دهد، انجام میکند  را به ایشان القا می  ملکوت   صورت
برایشان  شکلمات  و   ملکوت   قیحقا  کسهیچ   بنابراین  ؛ پذیردصورت می   شودی م  نیی تب   که 
  لی وأت  ی ا معن  مردم   یبرا   و   شد   ظاهر   « هکلمنماد  »  آنکه   تا   دانستی نم  را   قرآن   ل یوأت   ی امعن

  ق یاز طر   که  است  اشیملکوت صورت  بازگرداندن آن به همان    ،قرآن  لیوأت پس    .کردروشن    را 
  ی معرفتشناخت و    ؛ شودی و شناساندن او به مردم انجام م یعنی علیمعلم    قت یحق  ان یب

  ملکوت   عالمقلمرو    به  ونهند وامی  را   ماده  عالم   به  یوابستگ   طوق  هانفس   آن،  قی طر   از  که
  در   یاله  عدل  دولت  چرا شویم  ست که متوجه می نجایا   از  و   ؛ کنندی م  احتیس  آن  در   وعروج  

  انسانآن    ، یعل  حکومت  و  یعل  دولت  را یز   ؟خداست  ملکوت   دولت همان    آخرالزمان،
ات  جه  از  شدهمبعوث   وو تمثیل واقعی    ندهینما   که  قائم   فرزندشان   که   استتمام و کمالی  

دیدگان   ازکه ای گانه کند؛ جهات سهاش میاقدام به برپایی  است یعل گانه از سویسه
در برابر  ای  بهانه   و  عذر  یان هیچ هود ی  تا  ای لیا   : اند ازعبارتها  آن   و  اند، هشد  پنهان  مردم
  ، باشند   نداشته  خدا در برابر    یعذر   وحجت    هیچ   ا نصار   تا  ح یمس  یسیع  ،باشند   نداشته  خدا 
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  شان عذر   و  باشند   نداشتهای  و بهانه   عذرهیچ    ، مسلمانان  تا  یمهد   حسن  بن   محمد  امام  و
   .نشود  رفته یپذ

توجه    وتوحیدی    ۀگانسه   انیاد  در  بیغا  یمنج  ۀندینما   ظهور و ب ی تخر این  به  با  ها 
  امروز  ،ه است داد  رخ   یاله   یهاحجت   آن  بتیغ  از  بعد   ی اله  عیشرا   در   که   هاییکارشکنی

اینکه  به   ؛شده است  مردم   یبرا   حق   رسول شناخت    و  یقت حق  شناختبرای    یا بهانه  رغم 
  ان یادرؤسای    عنوانبه   را   خود  که   یکسان  یبرا   را   خود   یحد ت   شده،فرستاده   ۀکننددعوت 

  در   ه استخواستها  آن  از  و  هکرد  آشکار،  گروه  و  فهیطا  و  تی ملاز هر    ،اندکرده  یمعرف  گانهسه
  داشته   ی علن  ۀمناظر   پایبند هستند   آن   به  که   خودشان  کتاب  بر اساس   یگروه  هر با    مردم   برابر

و روشن    سازد  آشکارها  آن   یهاکتاب   از  را   خود   حِق   و  شود  آشکار  مردم  ای بر   حق  تا  باشند 
  و  یسیع   ل یانج  و  ی موس  توراِت   که پروردگار سبحانش او را در چه جاهایی در   کند

با توجه به اینکه    کردند  ی خوددار از این مناظره  ها  آن  یوقت  و  ؛است  کرده  ادی  محمد  نآقر 
  عموم   ی وقت  و عموم مردم رو کرد،    سوی به شده برای هدایت تمام مردم است  شخصی مبعوث 

  انجام   دوره   ن یا   طول   در   گانهسه   ان یاد  ی فقها  که ی معرفتی  ن و کارشک   بی تخر   ۀ جینت   در   مردم
  قائم  ،رفتند   فرو  ی د یشد   ینادانجهالت و    در  یشهود   فهم  به مسائل مربوط    در   بودند   داده

  این در و    ؛بنگرند   ملکوت  در  بخواهدها  آن   از  و  کند  تیهدا   ملکوت  به  را ها  آن   کردتالش  
اند؛  نداشته   ی اختالفهیچ    حق   صاحب   ایبر   ملکوت گواهی و شهادت    در حالی است که همه  

  انی اداز پیروان    خصوصبه   ، نی زم  اهل   از   ی نفر  دو هیچ    ،گواهی  ن یا   دربارۀ اینکه    وجود   با   و
  سبحان،  وندخدا  ملکوت از شدندور  ن یا  ۀج ینت در  و زمان ن یا  در ندارند،  ی اختالف گانه، سه
  گذشته   ی خیتار   اخبار تمام    که   یحال  در   ؛ میا شده استدالل برایشان    وواضحات    انی ب  ازمند ین ما  

  وجود   ملکوت   ی خبرها   در ایجاد شبهه و تردید    ا ی  رد   یبرا   ی راههیچ    که   است   ده دا   نشان
می    «ملکوت»  دانند یم  مردم  را یز   ؛ ندارد   نشده نافرمانی    آن  در  یالحظه   وند خدا   که  است عال 
  د یآی م  جهان  آن  از  آنچه  دربارۀبتوان    ندارد  امکان  و  ،است  یزگیپاک  جهاِن   و  ،است
 .تردید روا داشتوشک





 چهارم:  بحث م

رؤیا   در  که  یکس  ای ، است ننده یبرؤیا  بودن حجت مالک
 ؟ شودیم ده ید

برای    ی ملکوت  راه   نیا کردن  قطع   یبرا   آخرالزمان  ی فقهاهایی را که  تالش   بحث م  نیا 
  را   شبهه  ن یا   مردم  ایبر   فقها   ن یا به این صورت که    ؛کندی ماند آشکار  به خرج داده   مردم

بودن رؤیا،  شود؛ یعنی عامِل حجت مربوط می  اشننده ی ب به   ،ا یؤرحجیت   که ندا ه کرد مطرح
  اگر   اما  ،است   حجت  شی ایؤر  ه باشدبود  یوص  ای   امبر یپ ، یک  ننده ی ب  اگر  پس بینندۀ رویاست؛  

  که  یی ا یؤر  حالت   ن یبهتر   در  بلکه   ؛ ندارد   ی تیحج   ش یایؤر  ه باشد بود  مردم  م عمو  از   ، نندهیب
  ۀ نندیب   فرد   شهادت ها  آن  .کندی م  ملزم   را   ی گر یدکس  هیچ  نه  و  را   اوفقط خوِد    است   دهید

  را   او  شهادتدر حالی که    کنندیم  رد   ه استدی شن  و  هدی د  هاآسمان  ملکوت  در  که  را رؤیا  
  ب، یترت   ن یا   به و    شمرند یم  معتبر   ه است دید  و   ه دیشن   یجسمان   عالم   در   آنچه   ۀدربار   یوقت

  مؤمن کردن شهادت  رد  د یگوی م  حال  تیواقع  در حالی که ؛شوند یم  مرتکب  یگر ید  اشتباه
  ؛ شود  رد   هم  جهان  ن یا   در  او  شهادت  کند یم  الزم   ه است دی شن  و  ه دید   ملکوت  در   آنچه   دربارۀ 
پذیرفتن    ی عنی  ؛است  برعکس  ی و یدن   شهادت   و  ، ترراست  واستوارتر    ی، ملکوت  شهادت  چراکه

دالزم می   را   ملکوت  شهادت پذیرفتن    لک،مُ   شهادت   جهان  نیا   بر  جهان،  آن  را یز   ؛گردان 
این جهان ـ   سبحان   وند خدا   که   ل یدل  ن یا   به   ز ین   و   ، دارد  تسلط   و  منه یه ـ  برخالف وضعیت 

م نافرمانی    آن در هرگز  .است نشدهعال 

  ازکه  ـ   داده   رخ رؤیا    طور کلی ها به آن  در   که   م یبخوان  را   ی اتیآ   و  م ی کر   ن آقر   د ییایب   اکنون
چه   بودنحجت  مالک  شود  روشن  خواننده   یبرا   تا   ـاست یانبرؤیای    هاآن   ۀجمل کسی  به 

 !باشد؟بوده    امبری پ رؤیا   ۀندن یب  نکهی ا به   ای  ؟شودمربوط میرؤیا  خود  به ایآ .گرددبازمی 

اک    :فرماید می  تعالیحق ین  ر 
 
ِتی أ ْؤیا الَّ ا الرُّ ْلن  ع  ا ج  م  اِس و  اط  ِبالنَّ ح 

 
ک أ بَّ ک ِإنَّ ر  ا ل  ْلن 

ُ
ِإْذ ق و 
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کِبیر  ُطْغیانًا  ِإالَّ  یِزیُدُهْم  ا  م  ف  ُفُهْم  وِّ ُنخ  و  اْلُقْرآِن  ِفی  ة   ْلُعون  اْلم  ة   ر  ج  الشَّ و  اِس  ِللنَّ ًة  ِفْتن  و  ) 1اً ِإالَّ 
و آن رؤیایی    ؛راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد« تو گفتیم »به [ هنگامی را که به  ]یاد کن 

در قرآن جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم؛  را  شده  را که به تو نمایاندیم، و آن درخت لعنت
 .( دافزاینمی ها آن  دهیم، ولی جز بر طغیان بیشترو ما آنان را بیم می 

هُ   : فرمایدمی  تعالیحق ق  اللَّ د  ْد ص  ق  ام  ِإْن ل  ر  ْسِجد  اْلح  ْدُخُلنَّ اْلم  ت  قِّ ل  ْؤیا ِباْلح  ُه الرُّ ُسول   ر 
ل  ِمْن ُدوِن   ع  ج  ُموا ف  ْعل  ْم ت  ا ل  ِلم  م  ع  اُفون  ف  خ  ِرین  ال ت  صِّ ُمق  کْم و  ِقین  ُرُؤوس  لِّ ُه آِمِنین  ُمح  اء  اللَّ ش 

 
 
ْتحًا ق ِلک ف  را تحقق بخشید ]که دیده بود:[ شما    خدا رؤیای پیامبر خودراستی  )به  2ِریباً ذ 

اید، با خاطری آسوده  ، به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی کوتاه کردهکبدون ش
نمی در مسجد  را  آنچه  آمد. خدا  درخواهید  پیروزی  الحرام  این،  از  غیر  و  دانست،  دانستید 

 (. ر دادنزدیکی قرا 

ُه    :فرماید و می ع  غ  م  ل  ب  ا  مَّ ل  اْنُظْر  ف  ُحک ف  ْذب 
 
أ ی  نِّ

 
أ اِم  ن  ی ِفی اْلم  ر 

 
أ ی  ِإنِّ ی  ال  یا ُبن 

 
ْعی ق السَّ

اِبِرین   ُه ِمن  الصَّ اء  اللَّ ِجُدِنی ِإْن ش  ت  ُر س  ا ُتْؤم  ْل م  ِت اْفع  ب 
 
ال  یا أ

 
ی ق ر  ا ت  اذ  و وقتی با او به  ) 3م 

ْر می   بینم کهمن! من در خواب می  کجایگاه »سعی« رسید، گفت »ای پسر  ُبرم، پس  تو را س 
الله مرا از  شاء! ان انجام بدهآید؟« گفت »ای پدر من! آنچه را مأموری  ببین چه به نظرت می

 . («شکیبایان خواهی یافت

می اْلُمْحِسِنین    : فرمایدو  ْجِزی  ن  ِلک  کذ  ا  ِإنَّ ْؤیا  الرُّ ت  
ْ
ق دَّ ص  ْد 

 
حقیقت    رؤیا تو  ) 4ق را 

 . (مدهی چنین پاداش مین ای بخشیدی! ما نیکوکاران را 

ْمس     : فرمایدمی   تعالیحق الشَّ ر  کْوکبًا و  ش  د  ع  ح 
 
یُت أ

 
أ ی ر  ِإنِّ ِت  ب 

 
أ ِبیِه یا 

ال  یوُسُف أل  
 
ِإْذ ق
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اِجِدین   یُتُهْم ِلی س 
 
أ ر  ر  م  اْلق  که یوسف به پدرش گفت ای پدر، من  را  نگام  آن ه[  اد کن ]ی) 1و 

 . (کنندسجده می برایم یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم 

ال    :فرمایدو می و  اْلیمِّ  ِفی  ْلِقیِه 
 
أ ف  یِه  ل  ع  ِخْفِت  ا  ِإذ  ف  ْرِضِعیِه 

 
أ ْن 

 
أ ی  ُموس  مِّ 

ُ
أ ی  ِإل  ا  ین  ْوح 

 
أ و 

یک وُه ِإل  ادُّ ا ر  ِنی ِإنَّ ْحز  ال ت  اِفی و  خ  ِلین    ت  اِعُلوُه ِمن  اْلُمْرس  ج  و به مادر موسی وحی کردیم  ) 2و 
شدی او را در نیل بینداز، و مترس و اندوه مدار که ما    کده، و چون بر او بیمنا بکه او را شیر  

 . (دهیمقرار می فرستادگانش    ۀگردانیم و از زمر را به تو بازمی او 

ل     : فرمایدمی  تعالیحق و   خ  د  ْمرًا  و  ْعِصُر خ 
 
اِنی أ ر 

 
ا ِإنِّی أ ُدُهم  ح 

 
ال  أ

 
یان  ق ت  ْجن  ف  ُه السِّ ع  م 

ا  ر  ن  ا  ِإنَّ ِویِلِه 
ْ
أ ِبت  ا  ْئن  بِّ ن  ِمْنُه  یُر  الطَّ کُل 

ْ
أ ت  ُخْبزًا  ِسی 

ْ
أ ر  ْوق   ف  ْحِمُل 

 
أ اِنی  ر 

 
أ ی  ِإنِّ ُر  اآلخ  ال  

 
ق ِمن   و  ک 

مدند. یکی از آن دو گفت: »من خویشتن را دیدم  و دو جوان با او به زندان درآ) 3اْلُمْحِسِنین  
« و دیگری گفت: »من خود را دیدم که بر روی سرم نان  .فشارم [ شراب میکه ]انگور برای 

میمی آن  از  پرندگان  و  تعبیر  .خورندبرم  از  ما  نیکوکاران ب  خبر  آن  به  از  را  تو  ما  که  ده، 
  حق رؤیا    بود  روشنها  آن  ی برا   یول  نبودند  مؤمن  جوان،  دو  نیا در حالی که    ؛( «.بینیممی

را    گریبانش  شیادعا مورد    داستاِن همان    ه بود گفت  دروغآن یکی که    ی حت  تا آنجا که   است
شدن  این تأویل  علت  دیشا  وشد، محقق خودش ادعا کرده بود  آنچهطبق »تأویل«  و گرفت

تردید  وشک   کوت، مل  دررؤیا    ۀنندی ب  بودنحجت   بر  ه بودخواست  خود  کار این    با  او  که  بود  آن
را در    شدنی آنچه د  و  بازگرددخودش    سویبه   امراین    که  شددر نهایت چنین    پس  ؛وارد کند

ویل آن طبق همان چیزی که دیده بود صورت  أت  و گیرش شدگریبان ملکوت ادعا کرده بود 
شود  دیده میکیدی برای اثبات و حجیِت آنچه در عالم ملکوت  أ پذیرفت. در این حکایت، ت

، و حتی کسی که  نیست  آن  برکردن  وارداشکال   یبرا   یراه طوری که هیچ  به   ؛وجود دارد
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داشته باشد در حالی که آن را ندیده است ادعایش او را را  رؤیا  کند ادعای دیدن  سعی می
 کند. ملزم می

روز  بگوید  دروغ    ییای ؤر  دربارۀکه    یکس»  فرمود:  ،استشده    تیروا   خدا   رسول  از
میان  مجبور می   امتیق نشدنی  دو  شود  و  کار دشوار  انجام  از  ]کنایه  بزند  گره  را  دانۀ جو 

که    ن یا   و 1« .است[ است  علت  این  به  چشم   خودخودِی به ـ رؤیا    امر تنها  با  از  و  پوشی 
همان طور که از  ـ  چراکهوجود دارد؛  رؤیا  خود    در   ، یاؤ ر  اعتبارپس    ؛ است  بزرگ   ـاشبیننده 

کند  اش با آن تکلم می در مسیر کالمی که پروردگار نزد بندهرؤیا  ـ  وارد شده است  ائمه
 یابد. جریان می 

اٌف    :فرمایدمی  تعالیحق ْبٌع ِعج  کُلُهنَّ س 
ْ
یأ اٍن  اٍت ِسم  ر  ق  ب  ْبع   ی س  ر 

 
أ ی  ِإنِّ ِلک  اْلم  ال  

 
ق و 

ٍت ُخْضٍر   ْبع  ُسنُبال  س  یه  و 
 
اٍت یا أ ر  یاِبس  خ 

ُ
أ ْعُبُرون    او  ْؤیا ت  ْفُتوِنی ِفی ُرْؤیای ِإن کنُتْم ِللرُّ

 
 أ

ُ
أل   2اْلم 

  الغر  [که هفت ]گاوهستند  [ دیدم هفت گاو فربه  و پادشاه ]مصر[ گفت: من ]در خواب)
دیگر. ای سران قوم، اگر    ۀیدک [ خشۀ سبز و ]هفت خوش  ۀ خورند، و هفت خوشرا می ها  آن

  ده ید ملکوت  دررا  آنچه پادشاه  و (خواب من، به من نظر دهید  ۀکنید، دربار خواب تعبیر می 
یه  که نظر بدهند  خواست  تصدیق کرد و به همین دلیل از سران قوم خود    بود

 
أ     ایا 

ُ
أل اْلم 

ْفُتونِ 
 
ر حالی بود که پادشاه  و این د خواب من، به من نظر دهید(  ۀ )ای سران قوم، دربار   یأ

 .بوداو   قوم  نید ضد  برو حتی  نداشت  مانیا  وسف ی  بهاین رویا،  هنگام دیدن 

ان     :فرماید می  تعالیحق یم  ُه ِمن ُسل  ِإنَّ اٌب کِریٌم *  ی کت  ِإل  ْلِقی 
ُ
أ ی  ِإنِّ  

ُ  
أل ا الم  یه 

 
أ ْت یا  ال 

 
ق
ِحیِم  ِن الرَّ ْحم  ِه الرَّ ُه ِبْسِم اللَّ ِإنَّ ْفُتوِنی فِ   * و 

 
 أ

ُ  
أل ا الم  یه 

 
ْت یا أ ال 

 
* ق ُتوِنی ُمْسِلِمین 

ْ
أ ی و  ل  ْعُلوا ع  الَّ ت 

 
  ی أ

ُدوِن  ْشه  ی ت  تَّ ْمرًا ح 
 
ًة أ اِطع 

 
ا کنُت ق ْمِری م 

 
ای ارجمند  نامه   ،ای سران»[ گفت:  أسب   ۀملک ]) 3أ
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[ این است: به نام خداوند  که از طرف سلیمان است و ]مضمون آن *  برای من آمده است،
در  بزرگان،  ای  گفت:  *    « اطاعت درآیید  بر من بزرگی مکنید و مرا از درِ *    .مهربانبخشایندۀ  

  امبر ی پ  ، س یبلق؛  (ام[ کاری را فیصله ندادهحضور شما ]تا به حال کارم به من نظر دهید که بی 
سران و بزرگان  همان درخواستی را از    و  ، پنداشت  راست   ه بوددید  ملکوت  در   را   آنچه   یولنبود  

بوددربار خود   پادشاه ]مصر[ مطرح کرده  نمود که  ْفُتوِنی   :مطرح 
 
أ  

ُ  
أل الم  ا  یه 

 
أ )ای    یا 

 .( در کارم به من نظر دهیدبزرگان،  

به همین جهت حجیتش    و  است  سبحان  پروردگار   کالمرؤیا  گفته شد دانستیم    آنچه   از
است  رواین ازـ پروردگار سبحان  به که کالم  ثابت میخودِی ـ  به    با   مردم   و  شود،خود  توجه 

دارند    ملکوت  به توجهی که    بر اساس  مردم  عموم  ؛ شوندی م  زیمتما   «دنیشن»]چگونگی[  
نحوۀ گوش   دنیشن   نیا   و  ، شنوندیم به  توجه    و   واضح  ای   ،است  فیضع  ا یسپردنشان،  با 

  در ها  آن  را یز   ؛شنوند یمروشنی  به که    ست ین  یشک   دهندیم   گوش  دقت   با   که   یکسان  .روشن
ِمُعوْا فرماید:  می  تعالیحق   .قرار دارند  سبحان  وند خدا   رحمت  ۀر یدا  اْست  ِرئ  اْلُقْرآُن ف 

ُ
ا ق ِإذ  و 

ُمون   ُتْرح  کْم  لَّ ع  ل  نِصُتوْا 
 
أ و  ُه  قرآن خوانده شود ) 1ل  فرا به آن    و چون  دارید و خاموش  گوش 

  ، است   طور  نی همنیز  رؤیا    و  خداست  کالم  قرآن،   و  ؛ (قرار گیرید رحمت  مورد  مانید، امید که  ب
 خوانده  هاجهان   ۀهم  در  نآقر   بلکه  ،شودخالصه نمی   جهان  ن یا   بهفقط    قرآن،  خواندن  و
 دادن گوش  ی ا معنآموخته باشد  ملکوت در  را   آن به دادنگوش  و دن یشن هرکس و شودیم
  نشناخت   را آن عالم    در   آنسپردن به  گوش   هرکس  و  فهمد یمرا    لکمُ   عالم  در  آن  دنی شن  و

 .کند  تظاهر  آن به هرچند شناسد،ی نم  هم نجا ی ا  در

تا منبع    شوند یم  کی پس نزد  کنند؛ می   کالم  جهتدر    حرکتاقدام به    که  هستند   یبندگان
  ملکوت،  در کالم خدا    پس  ؛ است   شصفت  ، سبحان  وندکالم خدا   ببینند. را    ش صورتکالم و  

که    هب  دی با  که  است   صورتیک   شکلی    بنده   ی وقت  و   گردد  یمتجل  شودی م  شناختهآن 
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  ، شودی مهویدا    ش یبرا   ذرهذره   ، حقیقت   به   شا یک ینزد میزان  به   کلمه،   قت یحقشود    تر ک ینزد
سرور   د یس   وفرستادگان    و  ا یانب   که   رسدیم  یی جا  به   تا   محمدآل   و   محمدها  آن  و 

آن    جزآنجا که    تا خواستار شود   را   کلمه   در  یفنا   او  شودیم باعث    که همان مقامی    ؛ دندیرس
 .نماند  ی باق  یگر یموجود د  ان،موجود حق سبح 

نکته   به  استناد   با خوِد    « حجت»  شودی م  روشن  ما   ی برا   ، این    در   نه   است  کالم در 
  کالم  بر  عارض هر دو  ، کنندهافت یدر  و  کننده نقل  بلکه  اش؛ کننده دریافت  در   نه  و  کننده نقل

  به  رنده یگ  ق یتصد   و   کندی م  نقل  آنچه   به   ناقل  ق ی تصدمیان    ارتباط   جزها  آن   بین   و  هستند 
  ـه است دیشن  آنچه  اساس  برـ   آن  به  عملدر درجۀ بعد    و  آن  به  مانیا   و  کندیم  افتیدر   آنچه

  ی شهادت  عنوانبه رؤیا    ،است   «کالماز آنجا که »حجیت« در خوِد »  و؛  ندارد   وجود ارتباطی  
می  یملکوت به   بدون  ،اشکنندهدریافت   است   الزم  که شود  محسوب  یا    توجه  پذیرفتن 

و گواهی   شهادت   همان  خودِی خودبه رؤیا    را یز   ؛ کندآشکار    و  ماعال  را   آن  نپذیرفتن مردم،
م  فرماید: می تعالیحق  .وند استخدا  ن کت  ُم ِممَّ ْظل 

 
ْن أ م  ا الّلُه  ... و  م  ُه ِمن  الّلِه و  ًة ِعند  اد  ه  ش 

ُلون   ْعم  ا ت  مَّ اِفٍل ع  و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش  )... 1ِبغ 
 (. تکنید غافل نیسپوشیده دارد؟ و خدا از آنچه می

  وند خدا   و  شود   تمام  مردم   بر   « حجت»  تا است،    بندگانش  به   سبحان   وند خدا پیام    ، ایؤر
  ـکند یم  حملبا خود    رسول  کهـ  را   خود  امر  و  کند  محکم  را   خود  حجت  و  برهان  ،سبحان

  آن برای مقابله با  ی  راه  ش سربازان  و  (اللهلعنه )  طانیش  که  یطور به   ؛دهد  قرار  ر یناپذستک ش
ال ّ  فرماید:  می   تعالیحق   .باشند   نداشته  ُمْنِذِرین  ِلئ  ِرین  و  ِشّ ی ا ُرُساًل ُمب  ل  اِس ع  ُکون  ِللن ّ ِه  ی  لل ّ

ُسِل  ْعد  الُرّ ٌة ب  ان    ُحج ّ ک  هُ   و  ِزیًزا   الل ّ کِ  ع  که بشارتگر و هشداردهنده بودند،  )فرستادگانی   2یًماح 
حکیم    یدر مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد، و خدا توانا مردم را  ،  این فرستادگانتا پس از  
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  از   ،جدم  از  ، پدرم  فرماید:می  انیبروشنی  به  را   آن  خدا   رسولو به همین جهت    (است
  ده یمرا د  خودِ   ند یکس مرا در خواب ببهر »ت:  فگ  من  هب  خدا   رسول   از  ،پدرانش  از  ، پدرش
  انیع یاز ش  یک یصورت  به  من و    یا یاز اوص  یک یصورت  به   ا یصورت من  به   طان یش  را یز   ؛است

 1« است.نبوت   جزءهفتاد  ازجزئی صادقه،  رؤیای  و ؛ دیآی درنمها آن

کند  چنین روشنگری میها  آن   انی عیش  و   ش یایاوص  ۀدربار   و   خودش   ۀ دربار   خدا   رسول
ای غلبه  بر   ی راه  (اللهلعنه) طانیش   که   هستند   خدا   کلمات   ـ انمقامش  اساس   برـ  هرکدام  که
یاِطیُن فرماید:  می  تعالیحق   .نداردها  آن  بر الشَّ ِبِه  ْت  ل  زَّ ن  ت  ا  م  ا  *    و  م  و  ُهْم  ل  ِغی  ینب  ا  م  و 

ِطیُعون    ْعُزوُلون    *یْست  م  ْمِع ل  ِن السَّ ُهْم ع  و آنان را نسزد  *    اندآن را فرود نیاورده  اطینو شی) 2ِإنَّ
 . ([انداز شنیدن، معزول ]و محرومها آن  در حقیقت[ * توانند ]وحی کنند و نمی 

 
ج  - 1 الفقیه:  یحضره  ال  ص  شیخمالی  ا؛  287ص  1  ج :  الرضاخبار اعیون  ؛  584ص  2من  ؛  120صدوق: 
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 پنجم:  بحث م

 ا یؤ ر گاه یجا
جمله    از   و  ؛ متعلقاتش  و  ملکوت   عالم   یعنی   ، تاستک یرؤیا    گاهیجا   که   ست ین  یشک 

  ؛است 1شدن«»بازستانده   حالت   در همواره    سنفْ .  است  یانسان   نفس  ملکوت،   عالممتعلقات  
رسیدن    ،گرید   جهان  به  یجهان   از  انتقالوضعیت    در   یعنی  2. مشخص  یسرآمد   بهتا 

یْمِسک  فرماید:  می  تعالیحق ا ف  اِمه  ن  ُمْت ِفی م  ْم ت  ِتی ل  الَّ ا و  ْوِته  نُفس  ِحین  م 
 
ی اأْل فَّ و  ُه یت  اللَّ

ْوٍم   ق  لِّ آل یاٍت  ِلک  ذ  ِفی  ِإنَّ  ی  مًّ ُمس  ٍل  ج 
 
أ ی  ِإل  ی  ْخر 

ُ
اأْل یْرِسُل  و  ْوت   اْلم  ا  یه  ل  ع  ی  ض 

 
ق ِتی  الَّ

کُرون   ف  نفسی  ستاند، و ]نیز[  م مرگشان به تمامی بازمیرا هنگا  انمردمهای  نفس خدا  ) 3یت 
دارد،  [ را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می را که در خوابش نمرده است؛ پس آن ]نفسی

دیگر  تا    انو  میسرآمدی  را  بازپس  که  معّین  مردمی  برای  ]امر[  این  در  قطعًا  فرستد. 
انجام    خواب  وسیلۀه ب  موقت  صورتبه گاهی ستاندن نفس    .(ستا هایی  اندیشند نشانه می
  و   شودیم  جدا   اجسام  عالم  از  نفس   این حالت،  در   که  ،است  یشگ یهم گاهی نیز    وشود،  می

 . پذیردصورت می  مرگ با این کار 

  ملکوت  عالم یعنی  ، خودش یاصل جهان  به  آن انتقال  ،خوابوسیلۀ به  نفسبازستاندن  
سوی  از    ی : بشارتاندگونه سه    رؤیاها »  فرمود:   خدا   رسول  : است  آمده   ث یحد   در   .است
شن ی اندهگ   ،خدا  نفْ   ،طانیکردن  به  انسان  آنچه  مو  خود  خواب  دیگوی س  در    خود   و 

اگر چنین  ـ   مرحله  سه  از صورت صعودی  به   ملکوت  عالم  به  نفسو در طول سفر   4« .ندیبیم
 :کندـ گذر می تعبیری درست باشد 
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جایگاه    به  و  شودیم  غافل   بدن  ئونش   ریتدب   از  نفس  بدن، رفتن  خواببه   با   اول:   ۀمرتب
  مسلط   او  بر   یطیشرا   بدن،  ئون ش  ر یتدب  به   نفس  شدنمشغولدر طول    .پردازدی م  خودش

ایجاد کرده    مزاحمت  نفس،کارکرد    در  وه،  ساخت  خود  گرفتار   و  مشغول  را   نفس  که  است  شده
شکل    آنـ به  رفتن خوابیعنی زمان به ـ   بدن  امورپرداختن به    از   شدنفارغ  زمان   تا   و  است،

اخته است سش  مشغول  وبوده    مهم  شیبرا   که  یزیچهمان    به  گرید  بار  پس  داده است؛
گاه  با کند  تالش می  و  گرددی بازم   از   شدن  ا جد  با  ای  کندیم  یش را آرزو  نفس  آنچه  به  شدنآ

  و   ؛ کنداش  ، اداره دهدیم   را   جسم   تبعات   از  یی رها  امکان  نفس   به   که   یروش  هر  به   جسم،
  ث، ی حد نی ا  و ؛دارد نام «نفس  ث یحد» ای 1« شانیپر  یهاخواب» که است یزی چ همان نیا 

 است.  نفس(  )ملکوت ملکوت عالم در گام ن ینخست از  یر یتعب

  ی بندهاقید و    از   ،این مرتبه  در   نفس   که  است  ملکوت  جهان  به  صعود  راه  دوم:   ۀمرتب
ها شیاطین  این   ؛ هستند  نفس  نی کم  در   ی کسان  راه،  نی ا   در  . شودیم  جدا   ش ارتباطات  و   بدن
م    بهبازداشتنش از رسیدن   و  نفس  راهبرای بستن    ،نفس  عروج  زمان در  که   ندتهس  جن عال 

  در   نفس  را یز   ؛ کنندیم  القا  را هایی  ، اباطیل و یاوه بدن به  نفس بازگشت زمان  درخودش، یا  
فرماید:  بیان فرموده، در هوا معلق است؛ می   ینمؤمنهمان طور که امیر ال  حالت،   نیا 

یْمِسک  :  فرمایدیخداوند م» ا ف  اِمه  ن  ُمْت ِفی م  ت  ْم  ل  ِتی  الَّ ا و  ْوِته  نُفس  ِحین  م 
 
اأْل ی  فَّ و  ُه یت  اللَّ

یْرِسُل ا  ْوت  و  ا اْلم  یه  ل  ی ع  ض 
 
ِتی ق یالَّ مًّ ٍل ُمس  ج 

 
ی أ ی ِإل  ْخر 

ُ
را هنگام    انمردمهای  نفس)خدا    أْل

[ را که در خوابش نمرده است؛ پس آن ]نفسی نفسی  ستاند، و ]نیز[  مرگشان به تمامی بازمی
  . فرستد(معّین بازپس می سرآمدی  را تا    اندارد، و دیگر را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می

ر آسمان  که نزد خدا د   یدر حال   بیند می   پس آنچه نفس   ؛ ستاندیها را بازمنفستمامی    وندخدا 
در    هاطان یش  ، بیندمیبه بدنش  شدن  فرستاده و آنچه در زمان  است،  صادقه  رؤیای    است

به  و    اندهخبر دادنفس  را به  هایی  اباطیل و یاوه و    ،انددروغ گفته  اند و به نفسالقا کرده  هوا 
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 1«.انده دروغ گفتاین ترتیب به او 

  و   ند یبمی   ا یاش  ق یحقا  از   آسمان،  ملکوت   در   و   رسدمی  خود   جهان  به   نفس   سوم:   ۀ مرتب
  همان   و بوده،    آسمان   خبر  را یز   ؛ است  یراست  و   قتیحق ـ  خودبه خودِی ـ   بیند می   که  ی ز یچ  نیا 

  از جزئی  اند که  کرده  ان یب  وفرموده    شانیا   یگرام  بیت اهل  و  خدا   رسول   که   است   طور
 . است یوح روی تصا از یر یتصو را یز  ؛ است نبوت  یاجزا 

 ی ول ؛است «نفس، یعنی »است یکسان گانه،سه  مراتباین  دررؤیا   گرفتنشکلجایگاه 
  را رؤیا    شخود  ذات  از  بار  کی   .کندیم  افتیدر   آن  از  نفس  که  است  ییجا   در  اختالف

  سبحان  وند خدا   طرف  از  سوم  ۀ مرتب  و   ،ستاو  راهمترصد    که   یطانیش  از   بار  ک ی  ،ردیگیم
به همین    و   ،ردیگی م  است  ملکوت   عالم  که همان  خودش  جهان   به   نفس   دن یرس هنگام  

  ردیگیم  طانیش  از  ای  شخود   از  آنچه  و  ،استو درست    راست  ردیگی م  ملکوت  از  آنچهدلیل  
  نفس  یعنی   ؛استیکسان    دروغ،  و  راست  خبر نوع    دو  هر   گرفتنشکلجایگاه    . است  یندروغ

 . است یدنشخواب زمان  در

  ، شوم  شما  ی فدا   :عرض کردم  ابوعبدالله  به   گفت:،  استشده    ت یروا   ر یص بو اب  از
رؤیای    اما  ؛یت گفتدرس»  فرمود:یکی است.    دروغ  و  راسترؤیای  گیری(  )شکل  محل خروج

فرد ناهماهنگ    یندروغ و  ابتدا   است  در  را  در    ی آن  سیطرۀ  شب  فاسق  طول  سرکشان 
دروغ و مخالف حق است   که اندازدی باطل م یرا به تصور انسان است که  یزیو چ  ندیبیم
حلول  هنگام    ،م خوابوّ ِس راست را بعد از دو صادقه و  رؤیای    و اما؛  ست یدر آن ن  یر یخهیچ  و  

است که  ـ   ند یبی فرشتگان م از سحر  ا   ـقبل  و    ، ایؤر  ن یو  انصادق  و  است  الله شاء راست 
نکرده    ادی   یخدا را به درست  ایباشد  بوده  ناپاک    ایجنب    ،مگر آنکه فرد  ستیدر آن ن ناسازگاری  

می   ؛ باشد ناهماهنگ  و  ناسازگار  صورت  این  در  ایجاد   سستی صاحبش  در  و  شود  که 
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 1«.کندیم

  است   یک ی  شانیدو  هر   ۀکنندف یوصت   یعنی  است  یک ی هر دو    گیریشکل محل    نکهیا 
  ، نندهیب   یبرا   فیتوص  بار  کی   شود:ایجاد می  فیتوص   در  اختالف  یول ـ است   نفس  که همانـ

 شا ه دربار   امام  که  طور  همانمرئی ـ   رِ یتصو  نیا   و  ،افتاده  نفس  الیخ  به  که  است  یزیچ  از
با توجه به اینکه در ابتدای شب    و  ستین   آن  در   ی ر یخ  و  استناهماهنگ    و  ین دروغ  ـفرموده 
این    راست، صادقه و  رؤیای    دربارۀ   اما   وشود؛  ایجاد می   فاسق  سرکشان دهد در تسلط  رخ می 
  ؛ دهدیم  رخ   ـاست  فرشتگانشد  وآمد  زمان  کهـ   سحرهنگام    یعنی  آخر  سومک ی  درتصویر  

  با   ت یحما  ن یا   و  است   فرشتگان   ت ی حما  در   خود،   بازگشت  ووضعیت عروج    در   نفس  پس
  باشد،   پاک رؤیا    ۀنندی ب؛ اینکه:  شودی م  فراهمفرموده است    انیب  صادق  امام  که  یشروط
باعث    شروط   ن یا   شدنمختل  .ه خواب رفته باشد ب  ( عال   و  جل وند )خدا یاد    با   و  نباشد   جنب

  ندکُ   یعنیرؤیا و سستی در صاحب    کرختیایجاد    وشدنش،  ناسازگار  ورؤیا  ایجاد اختالل در  
  که   باشد  داشته   یر یتفس  که   است  نآرؤیا    از  یی نها  هدف  .شودمی   آن  ریتفس  شدنگنگ   و

  باشد  ترمحکم  و  ترواضحرؤیا محقق نماید؛ هرقدر نمادهای    را   یمنفعت  و  سود  ننده،ی ب  یبرا 
  ترگنگ   و   تر کند  شر یتفس  باشد ناهماهنگ    و مبهم    نمادهایش  هرگاه   و   ،ترع ی سر   آن   ریتفس

 .خواهد شد کمتر  اشی سودمند  و شودیم
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 دوم فصل

 مقدس  کتاب  و  م یکر   قرآن در رؤیا 

 : اول بحث م

 ها آسمان ملکوت  در   میابراه یا یؤر
ِمن     : فرمایدمی   تعالیحق ِلیکون   و  ْرِض 

 
األ و  اِت  او  م  السَّ کوت   ل  م  اِهیم   ِإْبر  ُنِری  ِلک  کذ  و 

 * ِحبُّ اآلِفِلین 
ُ
ال  ال أ

 
ل  ق ف 

 
ا أ مَّ ل  ی ف  بِّ ا ر  ذ  ال  ه 

 
ی کْوکبًا ق

 
أ یُل ر  یِه اللَّ ل  نَّ ع  ا ج  مَّ ل  مَّ   اْلُموِقِنین  * ف  ل  ا  ف 

ر    م  ی اْلق 
 
أ اِزغاً ر  *    ب  ین  الِّ ْوِم الضَّ نَّ ِمن  اْلق  کون  ی أل بِّ ْم یْهِدِنی ر  ِئن لَّ ال  ل 

 
ل  ق ف 

 
ا أ مَّ ل  ی ف  بِّ ا ر  ذ  ال  ه 

 
ق

ِریٌء مِّ  ی ب  ْوِم ِإنِّ
 
ال  یا ق

 
ْت ق ل  ف 

 
ا أ مَّ ل  ُر ف  کب 

 
ا أ ذ  ی ه  بِّ ا ر  ذ  ال  ه 

 
ًة ق اِزغ  ْمس  ب  ی الشَّ

 
أ ا ر  مَّ ل  ا ُتْشرِکون  ف    مَّ

ْا ِمن  اْلُمْشرِکین   ن 
 
ا أ م  ِنیفًا و  ْرض  ح 

 
األ اِت و  او  م  ر  السَّ ط  ِذی ف  ْجِهی ِللَّ ْهُت و  جَّ ی و    گونهو این ) 1* ِإنِّ

پس چون  *    کنندگان باشدها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین ملکوت آسمان
  « و آنگاه چون غروب کرد این پروردگار من است»ای دید گفت: ستاره  شب بر او پرده افکند 

ندارمگفت: »غروب را دوست  *  کنندگان  دید«  در حال طلوع  را  ماه  »این    و چون  گفت: 
گفت: »اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعًا   آنگاه چون ناپدید شد ؛پروردگار من است«

گفت: »این پروردگار من است.    د را برآمده دید پس چون خورشی« *  از گروه گمراهان بودم
افول کرد«  تر استاین بزرگ  از آنچه ]برای خدا[    و هنگامی که  گفت: ای قوم من، من 

 (. بیزارمسازید  می ک شری

توضیح    متشابهاتکتاب    جلد اوِل   از محل    دو   در  محمد آل   یمانی  را   می کر   ات یآ  نیا 
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  د ی خورش  و  ماه   ستاره،  به  م یابراهرؤیای    شدنمنحصر   لی دل  ،محلنخستین    در  .استداده  
 : ه استفرمود  و شرح داده، را 

  و ستاره، امام مهدی  است، و ماه، امام علی  خورشید، رسول خدا »
به همین  است. خورشید و ماه و ستاره در ملکوت، تجّلی خدا در خلق هستند و 

ابراهیم  به  ها  آن  با   دلیل  اما هرکدام  و  دچار شبهه شد؛  فراخور حال خودش، 
غایت تجّلی  ها  چراکه آناختصاص یافتند؛    ]این نمادها[ به محمد و علی و قائم

کننده( هستند،  مرِسل )ارسال ها  آن  خدا در خلق در این زندگی دنیوی هستند؛ زیرا 
ل )ارسال  فتح  »صاحب    و از آنجا که حضرت محمد ؛  دشده( نیستن و فقط مرس 

او کسی است    « مبین برایش گشاده شد و  چیزی شبیه  که  است و  سوراخ سوزنی 
از نشانه گوشه از حجاب الهوت برایش کنار رفت، و  را  ای  پروردگارش  های بزرگ 

  او همان شهر علم است؛ شهری که صورت کماالت الهی یا ذات الهی است. د،  دی
آنچه از  رود و هر اما علی، از آنجا که باب شهر علم است قسمتی از آن به شمار می 

می افاضه  میآن  انجام  او  طریق  از  محمدشود  خداوند    شود.  تجّلی 
متعال و اسم خداوند سبحان در خلق است و علی در تسخیِر ذات الهی  وسبحان 

ماند، و در لحظاتی که جز خدای واحد قهار چیز  است. هنگامی که محمد باقی نمی
او باد، تجّلی خدای سبحان در  ماند، علی که صلوات پروردگارم بر دیگری باقی نمی 

شود و فاطمه که صلوات پروردگارم بر او باد نیز همراه اوست. فاطمه که  خلق می 
چنین اختصاص یافته است که باطن )درون(  پروردگارم بر او باد، این صلوات  سالم و  

»اگر پرده از    فرماید: می  ماه و ظاهر )بیرون( خورشید باشد. و از همین رو علی
حتی اگر  ایشان    چراکه  « نشود.ی من برداشته شود چیزی بر یقینم افزوده  پیش رو 

برداشته  برابرش  در مقام کسی است که پرده از  پرده از برابرش برداشته نشده باشد  
 ه است. شد

قائم از   اماِم    تجّلی اسم خدای سبحان است، آنگاه که زنده است و پیش 
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  ل عبادت او با کمال صفاتشجهت طول حیات آن حضرت و طو شهادتش؛ و این به 
ا  قنوتش متصل میست. آن حضرت  و اخالص  به  را  به  نمازش  را  قنوتش  و  کند 

؛ و از آنجا که در روز  شود؛ گویی از عبادت خدای سبحان خسته و ملول نمی نمازش 
طور که در قرآن ذکر شده است، روز معلوم، او بر  و آن  ا یعنی روز قیامت صغر   ، دین

هاست،  ز آنجا که او در آن روز حاکم به نام خدا بین ملت عرش نشسته است، و ا 
ای باشد که ذات الهی را در خلق منعکس کند تا حاکم، همان خداوند  حتمًا باید آینه 

همان سخن خداوند، و حکم او حکم    در خلق باشد و به این ترتیب سخن امام
امام سلطنت  و  سبحان   خدا،  خدای  آن  وسلطنت  در  و  باشد  آن  متعال  روز 

ِلِك  فرماید:  فاتحه است که می   ۀحضرت، مصداق کالم خداوند متعال در سور  م 
یِن  ْوِم الدِّ چشم خدا و زبان گویای    در آن روز امامو  )آن فرمانروای روز جزا(    ی 

 1«شود.می خدا و دست خداوند 

  که نی ا   دربارۀ  را   مردم  ۀشبه  و پردازد  می  میابراه  سخن  از به روشنگری    ،محل دوم   در   و
  .گویدپاسخ می  شد   مشتبه  او  برگانه  سه   یاله  هاینور این    چرا   یول  بود  امبریپ  یک  میابراه

 : دیفرمای م محمد آل ی مانی

در  » سخن  این  کند  گمان  که  دنیا  کسی  این  در  یعنی  شهادت    توسط عالم 
  هرچند ممکن است ابراهیم  ؛دچار پندار و توّهم است  ، شده  گفته   ابراهیم

به  دنیا  این  زندگی  در  را  ارواِح آن  یا  ستارگان  این  که  قومش  نکوهش    جهت 
 پرستیدند تکرار کرده باشد. شان را میدهنده حرکت

های کامل از  محمد، صاحبان عقل که انوار قدسِی محمد و آل واقعیت آن است  
و مالئک  بزرگوار  استرا حیرت  گرامی  ۀانبیای  بردند    ، زده کرده  تا حّدی که گمان 
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   همان خداوند دانای سبحان هستند. ایشان

را    گشوده شد، و نور قائم   ها برای ابراهیمهنگامی که ملکوت آسمان 
را دید گفت این پروردگار    دید گفت این پروردگار من است، و هنگامی که نور علی

محمد نور  که  هنگامی  و  است،  د   من  است.  را  من  پروردگار  این  گفت  ید 
ها نیز بندگانی هستند، مگر پس از آنکه  نتوانست تشخیص بدهد که این   ابراهیم
از ذات الهی و ها  آن  هایی افول و غیبتبرایش آشکار شد و در لحظه ها  آن  حقایق

آن به  که  بود  آن هنگام  در  روشن شد. فقط  منّیت  به  آسمان بازگشتشان  را  که  ها 
  همان طور که در حدیث از ایشانته است روی آورد و آنگاه دانست ـ پدیدار ساخ 

های خداوند هستند و مخلوقات پس از خلقت  »ساخته  ایشان ـروایت شده است 
 ایشان قرار دارند«. 

در توصیف    این عذر را دارد. در دعای ایام رجب از امام مهدی  ابراهیم
تفاوتی وجود ندارد؛  ها  آن  »میان تو و  چنین وارد شده است:  محمدمحمد و آل 

  پس منّزه است پروردگارت، پروردگاِر عزت،   « .جز اینکه آنان بنده و مخلوق تو هستند
گویند، و سالم بر محمد و خاندان طاهر او، و ستایش از  آنچه به وصفش میاز هر 

 1«.پروردگار جهانیان است خداوند آِن 

ـ خودِی به رؤیا    که  ودشیم  روشن  پژوهشگر  یبرا توضیح    نیا   از اعتبار    به  نه  وخود 
  وجود  حالت دو رؤیا  ۀنندی بدر برابر    بیترت  ن یا  به  و دهدیمشکل   یمعرفت یمنبع ـاشننده یب

. این وضعیت  دینمایم  بیتکذ   ندیبیم  را   آنچه   ای   ،کندیم   قی تصد  ندیبی م  را   آنچه  ای  دارد:
  ی برا   یامتحان  ،رؤیاواقعیِت وجودِی    وقرار دارد،    امتحاندر معرض    نندهی بکه    کندیم  روشن

  از   نندهی ب  باشد شده    قطع  ارتباطاین    اگر  .کندیمآشکار    را   بیغ   باوی    ارتباط  و  است  نندهیب
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 1« شانیپر   یهاخواب»  است   ده ید  آنچه   کندی م  ادعا  و   شودیم  گردانی رو   است  ده ید   آنچه
  در   آنچه  دانست  خواهد  باشد بوده    یقیحق  یارتباط  ب،یغ  با  او  ارتباط   اگر  لیو   ؛استبوده  

  ِن سبحا  پروردگار  را یز   ؛استبوده    سبحان   وند خدا   طرف  از   یوح  ه، دی د  هاآسمان   ملکوت
  یعنی  به او شناساند؛  کنندگان استکه از یقین و اینرا  یرت او  س   قیحقا   ،ایؤر  نیا   با  میابراه
  کردیم  سته یشا  را   او  که  آورد  دست  به   ی معرفت  ایدرجه   ملکوت،  از تعلیم    نیا   با   میابراه
  ملکوت  در   میابراه  که  یاله  ینورها  ن یا   .است  نبوت  ۀرتب م  از  باالتر  رتبه،م  ن یا .  باشد  امام

  انجام   به  را ها  آن  و  شد  آزمودهها  آن   با  میابراه  که  است  یکلمات  دید  نیزم  و  هاآسمان
جزو    را   او  که   دهد   نشان  را   ی معرفت  نجا یا   در   رساندن انجامکردن« و به تمام »  د یشا   و ،  رساند
استگرداند  کننده ن یقی  افراد اٍت  فرماید:  می   تعالیحق  .ه  ِبکِلم  ُه  بُّ ر  اِهیم   ِإْبر  ی  ل  اْبت  ِإِذ  و 

ا ْهِدی الظَّ اُل ع  ال  ال  ین 
 
یِتی ق ِمن ُذرِّ ال  و 

 
امًا ق اِس ِإم  اِعُلک ِللنَّ ال  ِإنِّی ج 

 
ُهنَّ ق مَّ ت 

 
أ و  ) 2ِلِمین  ف 

فرمود:    چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود، و وی آن همه را به انجام رسانید،
من به  عهد  ؟« فرمود: »هم از دودمانم  و  قرار دادم« پرسید: »  مردم  ی برایامام»من تو را  
 . «(سدر نمیستمکاران 

و    ه است،بود میعظ و   بزرگ  ملکوت،شناخت وی از    ورؤیا   با میابراهو جایگاه    نأش
  و   ب یغ  با  ارتباط   با  کهاو    مقام  ی بزرگ  ، افت ی آزمون  و   امتحان  برابر  در  را   خود آن هنگامی که  

کاری نیست    ،یملکوت  اخبار  به  عمل.  شد  آشکار  بودآمده    دست   به  بی غ  به  توجه  در  اخالص
  کند  دا ی پ  ارتقا   ، یقیحق  معرفت  مراتب   در   انسان   آنکه   از   پس  مگرکه از عهدۀ یک انسان برآید  

  ی برا   یقیحق  یا بنده او    که با دلیل ثابت کند  شود  ک ینزدقدری  به   ش سبحان  پروردگار   به  و
  م یتسل   و   کندی م  اطاعتدهد و و او نیز  ؛ سروری که دستور می بوده است  ش سرور و سید

حتیشودیم و  رؤیا    م یابراه  کهاین  ؛    کندی م  ذبح  را   لیاسماع   پسرش  دید در 
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و    ۀدهندنشان اینکه    که  بود  یبزرگ  صبر  و  معرفتدانش  به  شد    لی اسماعمنجر 
با یک گوسفند الهی را  فدیه که    الهیذبیح نامیده شود؛    «اللهح یذب» پاداشی    عنوانبه دادن 

پدر صبو فرزند صبو  ر برای  دادر و  که    را یز   ؛تر شکل    لیو   ،بود   پدرش  دید  را رؤیا  کسی 
کامل  به   فقط  لیاسماع   ر، ی تصو  ن یا   و  ؛ شد  سبحان  وندخدا   حجت   حرف  م یتسلطور 

  همان  ،آسماندهی از  خبر   نی ا   قتیحقاینکه    وکند،  را آشکار می  امام  از   مومأم  یرو یپ  قتیحق
 تعالیحق   .ندارد  وجود  آن  از  انحراف  ی برا   یراه  باشدبوده    دشوار   همقدر  هر   که   است  یقتیحق
ْب ِلی ِمن  فرماید: می بِّ ه  اِلِحین  ر  ِلیٍم  * الصَّ ٍم ح  اُه ِبُغال  ْرن  شَّ ب  ال  یا    *ف 

 
ْعی ق ُه السَّ ع  غ  م  ل  ا ب  مَّ ل  ف 

ِجُدِنی ِإن ت  ُر س  ا ُتْؤم  ْل م  ِت اْفع  ب 
 
ال  یا أ

 
ی ق ر  ا ت  اذ  انُظْر م  ُحک ف  ْذب 

 
ی أ نِّ

 
اِم أ ن  ی ِفی اْلم  ر 

 
ی أ ی ِإنِّ  ُبن 

هُ  اء اللَّ اِبِرین     ش  ِبیِن   *ِمن  الصَّ ُه ِلْلج  لَّ ت  ا و  م  ْسل 
 
ا أ مَّ ل  اِهیُم    * ف  ْن یا ِإْبر 

 
اُه أ ین  اد  ن  ْؤیا    * و  ت  الرُّ

ْ
ق دَّ ْد ص 

 
ق

اْلُمْحِسِنین    ْجِزی  ن  ِلک  کذ  ا  اْلُمِبیُن   * ِإنَّ ء  ال  اْلب  ُهو   ل  ا  ذ  ه  مرا  ») 1ِإنَّ  من!  پروردگار  ای 
و وقتی با او به  *    .ردبار مژده دادیم پس او را به پسری بُ ای« *  ببخش[ از شایستگان  ]فرزندی 

ْر میمن! من در خواب می   ک جایگاه »سعی« رسید، گفت: »ای پسر  ُبرم،  بینم که تو را س 
الله شاء ! انانجام بدهآید؟« گفت: »ای پدر من! آنچه را مأموری  پس ببین چه به نظرت می

  کوقتی هر دو تن دردادند و ]پسر[ را به پیشانی بر خا پس  « *  مرا از شکیبایان خواهی یافت
! ما نیکوکاران  تصدیق کردیرا  رؤیاراستی تو * به  !او را ندا دادیم که ای ابراهیمو *  .افکند

 .(!راستی این همان آزمایش آشکار بود* به  !دهیمرا چنین پاداش می

  روایت اباعبداللهو  جعفرواب از او که است شدهروایت  ری بص واب از ات، یآ نی ا توضیح  در
  ؛ گفت قدری آب بنوش   م یبه ابراه  لیئ جبر   ه،یدر روز ترو»  کردند:  اد ی  را   ل یئجبر   که  استکرده  
  . سپس کرد  توتهیآمد و در آنجا ب   اسپس به من  .شدنامیده  ترویه    ، روزاین  دلیل،  همین  و به  

نی لباسی برای خود  یم  اه یو س  دی سف  ۀپارچاز  از عرفه،    رت ن ییو پا   ،به عرفات آمد   صبحگاه
سپسبرگرفت سنگ   .   میابراه  مسجد  اثر  عنوانبه  کهـ   کردبنا    ی مسجد   د،یسف  یهابا 
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  نجا آ  در.  بود  پوشیده  یمنی   نیپشم   پارچۀ  که  حالی  در  شد  مسجد  نیا   وارد  و  ،شودی م  شناخته
را در آنجا خواند  ـخواند   نماز   عرفه   روز  در   امام طرف به   صبحگاه  . سپسنماز ظهر و عصر 

مناسک خود را بشناس و به گناه    ،نآپس با    ؛عرفات است   ن یا   : فرمود  .عرفه حرکت کرد
به  مزدلفه    سوی به   م یابراه  سپس   : شد. امام ادامه دادنامیده  عرفات    پس   ؛ خود اعتراف کن

افتاد. سپس بر    .ندیجویم  یک ی نزد  با آن، تقرب و  را یز   ،شده استنامیده  مزدلفه  آنجا    راه 
ا مشعر داد  .ستادیالحرام  فرمان  او  به  کند    خدا  را ذبح  اوپسرش  که    پسرش، در    در حالی 

. چون صبح شد از مشعر  ه بودانس گرفت  و با آنچه در او بود  ه دیخود را دخوی  وخلق شمائل و  
تو خانه را ز   ا به من به مادرش گفت:  را نگه دا   ارت یرفت و    ی ا   :گفت  . شتکن و پسربچه 

با االغ    گفتم:  ری بص واب  به  گفت:   ابان  «.پیشکش کنم   یتا قربان  اور یو چاقو را باالغ    !کمپسر 
بکندچه می   چاقو   و   ، بردارد  را   او  سپس   ، کند  ذبح  را   شپسر   ستخوا ی م  گفت:  ؟خواست 

  ،پدرم   ی ا   :آورد و گفتو چاقو را  االغ  پسر،    »آن  :فرمود  امام   .دینما  دفن  و،  کند  کفنش
م  یقربان پروردگارت  فرمود:  سوگند    ی ا   ! کجاستاو    داندی کجاست؟  خدا  به  تو  پسرم  او 
  ، پدرم  یگفت: ا   ست؟یپس نظر تو چ   ؛تو را ذبح کنم  ! خدا به من فرمان داده استیهست

  نی هم فرمود: امام  .افتی  یخواهشکیبایان از مرا الله شاءان  .انجام بده ی هرچه دستور دار 
.  ندصورت مرا بپوشان و مرا محکم بب   ، پدرم  ی پسر گفت: ا   خواست او را ذبح کند ابراهیم  که  

انجام  تو  با  امروز    را   ی این کارهاکردن؟! به خدا سوگند هردو بستن و ذبح  ،پسرم ی فرمود: ا 
و او را خواباند و چاقو را    ،او انداختروی  االغ را  افسار  س  پ »  فرمود:  ابوجعفر  «.دهمی نم

ی؟ خواهی پسر چه م  نی از ا   :آمد و گفت  ی رمردیپ   در این زمان نهاد.    شگرفت و آن را بر گردن
  ت یلحظه معص   کی که  را    ی الله! پسر گفت: سبحان  رمردیاو را ذبح کنم. پ   خواهمیم  : فرمود

من فرمان داد او را ذبح  خدا به  راستی به  ، بله : گفت ؟یکنی او را ذبح م ای آ ؟خدا نکرده است
خواب به تو    در   طانیو ش  ،کرده است  یو گفت: بلکه پروردگارت تو را از کشتن او نها   .کنم

همان بود که    دم، یشن من  که    یکالمآن  !  بر تو  ی وا   :فرمود  م یابراه  .فرمان را داده است   نیا 
او را ذبح  کرد    تالش   سپس  . میگوی سخن نم  به خدا با تو   ! نه  ؟یدانی و تو چه م  د ی به من رس

امامراستی  به!  می ابراه  یا   : مرد گفتریپ   .کند اقتدا م  یهست  یتو  اگر  شودی که به تو  تو  . 
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نخواست با    میابراه لیو صبر کن.  پس   ؛ کنندی مردم فرزندانشان را ذبح م یپسرت را ذبح کن
  ۀر کنار جماو را در  »  فرمود:می  که   دم یشن  جعفرواب  از  : گفت  ری ابوبص   « .د یاو سخن بگو

آسمان باال    سویبه سپس سرش را    . او نهاد  ی و بر گلو برداشت  چاقو را  سپس    . خواباند  یانیم
و   آورد.پسر    سویبه سپس  برد  را    لیئجبر   پایین  باال  به  ، بازگردانداو  طوری که گلویش 
  نیصورت بر زم را روی  او  ابراهیم ]دوباره[    دید او وارونه شده است.   م یابراهناگاه  و  باشد،  

از طرف راست  سپس    .تکرار کردچند بار  کار را    نیا   خواباند، و جبرئیل او را به پشتش برگرداند.
از زیر پایش  و پسر    تصدیق کردی؛ را  رؤیا  راستی تو  به !  میابراه  ی ا   : ندا آمد  « فیخ»مسجد  

شد.   کشیده  روی را    یگوسفند   ل،یئجبر بیرون  بلندتر که  ـ   ریثب   ۀقل  از  بزرگ   ن یاز  ن  یتر و 
  رزنیآمد تا به پ   رونیب   ثی خب   رمردی پآن    .نهاد  میابراهپای    ر یو آن را ز   آورد ـ  مکه بود   هایکوه

  :گفت  . بود  یخانه در وسط آن وادآن  و    ستینگر ی خانه مآن  به  که آن زن    رسید در حالی
د   ا در من  !خی ش  یا  توص   می ابراه  طان،یو ش   ؟ ید یچه  شوهر من  او  زن گفت:    .کرد  ف یرا 

طور کامل  بههمراه او کیست؟ و او را    ۀبچر دانی آن پسمی  گفت:  (طانی)ش   رمردیاست. پ
چاقو    در حالی کهاو را خوابانده    دمی گفت: د  رمردی او پسر من است. پ  : کرد. زن گفت  ف یتوص

  ِن ی تر را جز مهربان   میابراهمن  ،هرگز  :آن زن گفت .گرفته است تا او را ذبح کند به دست را 
ند را ذبح ماو  تصور کنم  و چگونه    ،امده یمردم  گفت: سوگند به پروردگار    کند؟ی پسر خود 

ا   ن یآسمان و زم به دست  چاقو را    در حالی کهاو را خوابانده    دمید   !نیسرزم  ن یو پروردگار 
ذبح کند. زن گفت: چرا؟ را  او  تا  او    هتصور کرد  :گفت  رمرد یپ  گرفته است  به  پروردگارش 

]امام[  کند.    ی رو یاز پروردگارش پاین است که او  فرمان ذبح داده است. زن گفت: پس حق  
اتفاقبرای    د ی ترس  که مناسک خود را انجام داد   ن یهم   فرمود:    ا یگو  ! افتاده باشد  یپسرش 

ب   نم یبیم در  بر سرش گذاشته  دودیم  ابانیاو شتابان  را  در حالی که    است  و دست خود 
  فرمود: ]امام[  کردم مواخذه نکن.    لیخاطر آنچه با مادر اسماع: پروردگار من! مرا به ویدگیم

  ش و اثر چاقو را بر گردنبنگرد  به پسر خود  ایستاد تا  و  داد. ا خبر  به او    ساره آمدبه نزد  که    نیهم
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 1« درآورد. یاو بود که او را از پا  یمار ی ب ی ابتدا  نی و ا  ؛کرد ت یناله سر داد و شکاپس    .دید

  امتحان که    ییرؤیا   ن یا   ی شتکِ در    کهوجود دارند    تیشخص   پنج  ف، ی شر   ت یروا   ن یا   در
  ، هاجر   مادرش  ،ل یاسماع  ، می ابراه  :اند ازعبارت   هاتیشخص   ن یا   .ند سوار   استبزرگی    یاله

  نی ا   از  هرکدام  و   ؛شودی م  انینما   یرمرد یپ   صورتبه   که  (اللهلعنه )  س یابل  و  ،ل یئجبر 
؛ و  نمود دارد  جهان نیا  در آن اثر و دهدی م انجامرؤیا  عرصه  در که  دارد کاری هات یشخص 

نهایت،   یا    است:  ستوده   عبارت   ن یا   با را    ابراهیم  ، سبحان  وند خدا در  ْن 
 
أ اُه  ین  اد  ن  و 

اِهیُم  ْجِزی اْلُمْحِسِنین    *ِإْبر  ِلک ن  ا کذ  ْؤیا ِإنَّ ت  الرُّ
ْ
ق دَّ ْد ص 

 
  !او را ندا دادیم که ای ابراهیمو  ) 2ق

 (. !دهیم! ما نیکوکاران را چنین پاداش میتصدیق کردیرا  رؤیاراستی تو * به 

و همان طور که    ، را تصدیقرؤیا  است که    الهی برای ابراهیم  یشهادتگواهی و  این  
به همین   و  بود   امبر ی پ  م یابراه  د یبگو یکس  چه بسا در ملکوت دیده بود به آن عمل کرد.  

جمله    از  ،او  طرف   ازرؤیا    قیتصد   روایناز   و  دیآیم  حساب  به   یاله  یوح  ،اورؤیای    دلیل
 ! م؟یست ین  امبریپکه   ما  یول شود؛مرده می ش شفیوظا

  را   می ابراه  عملدر آن،    سبحان  حق   که شود  پاسخ داده می  یا ه یآ  با   اشکال   نی ا به  
زمرۀ    از دلیل تصدیق رؤیا،  به   را   او  و   داد  پاداش  میابراهبه    سبحان  وند خدا   .ه استستود

دیگر  کند  مطرح می   کنندهپرسش   که بود  میای  گونه   ین همبه    ت یوضع  اگر.  دی نام  کوکارانین
  . است  کرده  عمل   خود تکلیف    به   او  را یز ؛  نداشتوجود    م یابراهدادن به  پاداش  ی برا   یلیدل
  تا   ؛باشد  کوکارینتواند  می  ،مکلف   فرد  چگونهکه    کندیم  روشن   و  ،نقض   را   اشکال  نیا   ،هیآ

داشته    مکلف  فرد   یبرا   که   آنجا امکان وجود  تسلیم   باشد این  با  فرمان  که  برابر  در  شدن 
  وند خدا . به همین دلیل  برسد   لیاسماع   و  م ی ابراهمرتبۀ    بهخداوند سبحان از طریق غیب،  

ا...  ید:فرمایم  سبحان م  ْسل 
 
أ ا  مَّ ل  تسل   نی)هم   ف    و  م یابراه  یعنی  ؛شدند...(  میکه 
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  ، ایؤر  با   خدا   امر   ق یتصد  با   اول نفر    کردند:   سبحان   وندخدا   فرمان   م یتسل  را   خود   لیاسماع
  چگونه   دیبا  مومأم  با  امام  ارتباط  کردند  روشن  بزرگوار  امبری پ  دو  نیا   .امر  اطاعت  با  یدوم  و
ی ...: شدبا ر  ا ت  اذ  انُظْر م  ُحک ف  ْذب 

 
ی أ نِّ

 
اِم أ ن  ی ِفی اْلم  ر 

 
ی أ ی ِإنِّ ال  یا ُبن 

 
  ک گفت: ای پسر )  ق

ْر میمن! من در خواب می   ی رو یپ  به  و  ...(آید؟ُبرم، پس ببین چه به نظرت میبینم که تو را س 
ِجُدنِ :  دهدی م  پاسخ  که دقت کنید    امامش  از  مومأم ت  ُر س  ا ُتْؤم  ْل م  ِت اْفع  ب 

 
ال  یا أ

 
اء    یق ِإن ش 

اِبِرین   الصَّ ِمن   ُه  مأموری  )  اللَّ را  آنچه  من!  پدر  »ای  ب گفت:  از  شاء ان  .دهانجام  مرا  الله 
  یعنی فرمانی )  هستند «کلمه » می تسلها آن  یدو  هر  بیترت  نیا  به  .( شکیبایان خواهی یافت

  ی رمردیپ صورت  به   (اللهلعنه )  س یابل  ی وقتبه همین دلیل    و  (د یشنرؤیا    در   میابراه  که
  او  با پس خیرخواهانه    ؛کند  دور   عزمش  از   را   اوتالش کرد    چگونه   ید کن   مالحظه  شد   ظاهر
  د ی د  یوقت  و  ؛کند   شمتوقف  و  بازدارد  مشی تصم  از  را   اوگوید در حالی که قصد دارد  می   سخن

  آنچه  دربارۀتالش کرد  دهد  انجام  است  داده فرمان  سبحان وند خدا  را  آنچه  دارد م یتصماو 
  آنچه   کند  القاچنین    او  ری مس  در  تا   کند   جاد ی ا تردید  وشک   ش دل  در  بود  ده یشن[  ]ابراهیم

است.  سبحان  پروردگار  سخن  وبوده    طانیش   کالم  ،بوده   دهیشن نیز    نجایا   در  نبوده 
پسر چه   نیاز ا » . او در ابتدا گفت:داد یار ی  را  سبحانش پروردگار وکرد  هار  را  او میابراه

  ک یکه  را    یالله! پسر گفت: سبحان  رمردی او را ذبح کنم. پ  خواهمی م  :فرمودی؟  خواهیم
نکرده است  تیلحظه معص  م  ایآ  ؟خدا  را ذبح  به من  راستی  به   ،بله  :گفت  ؟یکنی او  خدا 

کرده    یپروردگارت تو را از کشتن او نه  بلکه »سپس به او گفت:    «.فرمان داد او را ذبح کنم 
ا   در  طانیو ش   ،است تو  به  را داده است  نیخواب  تو  یوا   : فرمود  میابراه  .فرمان  آن  !  بر 
سخن    به خدا با تو  !نه  ؟یدانی و تو چه م  د یهمان بود که به من رس   دم، یشن من  که    یکالم

تالش کرد با یادآوری جایگاه و مقام او در میان مردم،    دید  مصمم   را   او  یوقت  و  «.میگوی نم
  از   مردم  که   شد   خواهد  ی سنت  ش کار   ن یا اگر چنین کند،    گفت   او  به  و  کند   سست  را   او  عزم

  «تی من» با  مبارزهمرحلۀ  نی دشوارتر  و ن یتر سخت  ،ن مرحلهی سوم نی ا  و ؛کنندی م یرو یپ آن
آسیب   و  است  (اللهلعنه )  س یابل  سالح   یعنی محل  حال  عین  هست؛  در  هم    یولدیدن 
  س یابل  کالم   به   وپیروز شد    سبحان  وند خدا شدن در برابر  می تسل در تثبیت رویکرد    میابراه
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 .نکرد  یتوجه

ـ   به  میابراه  ما  ی آقا   از  بزرگ   یر یگموضع   نیا  گرامیشما  خوانندۀ    عرضهـ  ای 
تو  راستی  به !  میابراه  یا »  گفت:   او  به   (اللهلعنه )سیابل  یعن یـ   رمرد یپ آن    که   آنجا   شود؛یم

اقتدا م  یهست  یامام تو  به  اگر  شودیکه  را ذبح کنتو  .  ذبح    یپسرت  را  فرزندانشان  مردم 
کن.  پس    ؛ کنندیم او    م یابراه  لیو صبر  با  بگو نخواست  که به   پس   «.د یسخن    و  او  حق 

ُهو  ُمْحِسٌن    : شدند  تعالی  خدای  سخن   برای  مصداقی  پسرش، ُه ِلّلِه و  ْجه  م  و  ْسل 
 
ْن أ ی م  ل  ب 

ُنون   ال  ُهْم یْحز  یِهْم و  ل  ْوٌف ع  ال  خ  ِه و  بِّ ْجُرُه ِعند  ر 
 
ُه أ ل  به    آری، هرکس خود را با تمام وجود) 1ف 

پس مزد وی پیش پروردگار اوست، و بیمی بر آنان نیست، و    باشد  خدا تسلیم کند و نیکوکار
  عملی   ییالگو  و  شودمی  پیروی  آن  از  کهشد    سنتی  اوشدن  تسلیم   .(غمگین نخواهند شد 

ُن  این سخن خود مدح و ستایش نمود:    با  را   او  جالل  و  عزت  پروردگار   کهشد   ْحس 
 
ْن أ م  و 

م    ْسل 
 
ْن أ مَّ ِلیالً ِدینًا مِّ اِهیم  خ  ذ  الّلُه ِإْبر  خ  اتَّ ِنیفًا و  اِهیم  ح  ة  ِإْبر  ع  ِملَّ ب  ُهو  ُمْحِسٌن واتَّ ُه لله و  ْجه   2و 

است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آیین  بهتر  کسی  و دین چه )
حق  را  ابراهیم  ابراهیم  خدا  و  است؟  نموده  پیروی  آرزوی    هرکس  .(گرفت  یدوستبه گرا 

زیرا    ؛ بپیماید  را   راه  این   بایدرا دارد    سبحان  وندخدا   معرفت  ازعظیم    ایه مرتبچنین    بهرسیدن  
ن یْس فرماید:  می  تعالیحق م  ی و  ِة اْلُوْثق  ک ِباْلُعْرو  ْمس  ِد اْست  ق  ُهو  ُمْحِسٌن ف  ِه و  ی اللَّ ُه ِإل  ْجه  ِلْم و 

ُمورِ 
ُ
ُة اأْل اِقب  ِه ع  ی اللَّ ِإل  قطعًا    تسلیم خدا کند  ـدر حالی که نیکوکار باشدـ و هرکس خود را  ) 3و 

 . (خداستسوی ، و فرجام کارها به زدهریسمان استوار چنگ به  

  داده  پاداش  را   اوفرمایش خود    این  ا ب  سبحان  وندخدا   و   ،است   اسماعیل  دوم،   شخصیت
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ء اْلُمِبیُن    :است ال  ُهو  اْلب  ا ل  ذ  ِظیٍم   *ِإنَّ ه  ِبِذْبٍح ع  اُه  ین  د  ف  راستی این همان آزمایش  )به  1و 
  مومأم  برای  مصداقی  ایشان   .( و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم*    !آشکار بود

محکم خدا چنگ زده است. این    دستاویز در حالی که به    است   امامش  برابر   در   شدهتسلیم 
...    پدرش:   به   اوگفتۀ   ُر  ُتْؤم  ا  م  ْل  اْفع  ِت  ب 

 
أ پدرم هرچه دستور داری   یا  بده(   )ای    انجام 

  وکند  آشکار می  اشوظیفهانجام    در را    ابراهیمموفقیت معلمش    و ،  الهیعظیم    تربیت 
  زیرا شود؛  می روشن    «است  یک امت  معلم،»  کهاین جمله    یا معن  مردم  برای  ترتیب  این  به
 چراکهایجاد کند؛    سبحان  وندخدا   به  من ؤم  امتیموافق با خواست و ارادۀ خداوند،    تواندمی  او
در برابر فرمان    تسلیم   و  غیب  به   ایمان   از   بزرگ  ۀ مرتب  این   به  را   او  وپرورش داد    را   اسماعیل  او

   رساند.  سبحان وندخدا 

  آیات   اینکهوجود    با   .است  اسماعیل  مادر  و  ابراهیمهمسر    سیده  سوم،  شخصیت
  ، اندنکرده   مشخصبرای ما    را   او  گیریموضع  اندرسانده   ثبتبه   را   بزرگ رخداد    این  که  کریمی

  اند.ه کردبیان    ما  برایرا    بزرگوار  خانماین    بزرگ  گیریموضع   و مطهر  پاک  بیتاهل
  از   وقتی  ـپیرمرد آن    یعنیـ   (اللهلعنه )  ابلیس   کهفرموده است    بیان  الذکرفوق   شریف  روایت

امامرفت   خانم  آن   سویبه   شد   ناامید   مرد  دوآن   آنجا که    رمرد یپآن  »  : فرمایدمی  ؛ 
خانه در  آن و  ست ینگر یخانه م آن به که آن زن  رسید در حالی رزن یآمد تا به پ رونیب  ث یخب

  .کرد  ف یرا توص   میابراه  طان،یو ش  ؟ ید یچه د  ادر من   !خی ش   یا   : گفت  . بود  یوسط آن واد
همراه او کیست؟    ۀبچردانی آن پسگفت: می   ( طانی)ش  رمردیشوهر من است. پ او  زن گفت:  

را   او  کامل  بهو  گفت  فی توصطور  زن  پ   :کرد.  است.  من  پسر  د  رمردی او  را   دم یگفت:  او 
 .«دگرفته است تا او را ذبح کنبه دست چاقو را  در حالی که خوابانده 

به    که   بود  مطمئن   من ؤمپاسخ یک شخص    بود؟   چه   او  اول  پاسخ   پس ایمان دارد 
  بر   اولضربۀ  گفتۀ او  این  و ، است سبحان وند خدا  رحمت ۀدرواز  همان ابراهیماینکه 
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فرمان ذبح داده    هتصور کرد  :گفت  رمردپی  چرا؟»:  بود  لعین   پیرمرد  این او  به  پروردگارش 
 .«کند  ی رو یاز پروردگارش پ این است که او است. زن گفت: پس حق 

  انجام  به   است  داده  فرمان   او  به  آنچه   و  کند   پیروی  پروردگارش  از که  اوست    حق این    ، بله
  رفت گوید  می   همان طور که خبر به ما  و  نکرد  توجه شده  لعنت  پیرمرد  این  سخن  به  . اوبرساند

  دی ترس  که مناسک خود را انجام داد   نی هم»:دهد   انجام   الحرام  اللهبیت   در   را   خود   مناسک   تا
و دست خود را بر   دودیم  ابان ی او شتابان در ب نم یبی م ایگو  ! افتاده باشد ی پسرش اتفاقبرای  

  ل یمادر اسماعخاطر آنچه با : پروردگار من! مرا به ویدگیمدر حالی که   است سرش گذاشته
به  ایستاد تا  و  داد. ا خبر  به او    ساره آمد به نزد  که    ن یهم   فرمود:]امام[  کردم مواخذه نکن.  

  یابتدا   ن یو ا   ؛ کرد  تیناله سر داد و شکاپس    .دی د  شو اثر چاقو را بر گردنبنگرد  پسر خود  
 .«ددرآور  ی او بود که او را از پا ی مار یب

،  مهربان  و  دوستدار  که  یلئ جبر   گیریموضع   اند ازعبارتمانده  باقی   آخر  شخصیت  دو
 شکلبه   که  است  ابلیسیعنی    ،شدهلعنت شخصیتی    دومی،  و  ؛است  انمؤمن  حبیبهمواره    و

  خواهدمیاو تمام کاری که  . رفت هوا  باد  ر ب  شتالشکوشش و تمام   و  درآمد  ناصح   پیرمردی 
و  وارد   دهد   انجام   انمؤمن   با حزن  دل   اندوهکردن  است؛  به  و    صبر   با ها  آن   زیرا هایشان 

 تعالیحق  ند.ا هکرد  رسوا خوار و    را   او  ،سبحان   وندخدا   راه  بهو پایبندی    التزامبا    و  شان،پایداری 
ِبِإْذِن  فرماید:  می ِإالَّ  یئًا  ِهْم ش  ارِّ یس  ِبض  ل  ُنوا و  ِذین  آم  الَّ اِن ِلیْحُزن   یط  ی ِمن  الشَّ ْجو  النَّ ا  م  ِإنَّ
کِل اْلُمْؤِمُنون  اللَّ  و  ْلیت  ِه ف  ی اللَّ ل  ع  جز این نیست که این ]گونه[ نجوا از شیطان است، تا  ) 1ِه و 

اند اندوهگین کند، و حال آنکه جز به اذن خدا هیچ زیانی به آنان  کسانی را که ایمان آورده 
 (. رساند، و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند نمی 

  که  است  راهی و ،الهی وحی «یاؤر» که  شود می روشن خواننده تقدیم شد برای  آنچه  از
  که   کسانی بنابراین    ؛ شودمی  منتقل   لک مُ   عالم   به   ملکوت  عالم   از   الهی  دستورات   آن،  با 

 
 .10مجادله:  - 1



 ـ در پیشگاه صیحه  انتشارات انصار امام مهدی ...................................................... 86

  اگر   گویندمی  و  آورندمی  الهی  دلیل  این  مصداق  برکردن  تردید واردوشک   برای  را   هاییفرض 
  چه   کند  ذبح   را   پسرش  شد   داده  دستور  او  به   یا  کندمی  ذبح  را   پسرش  که  دید  یاییؤر  انسان

  و   ،یابند می حاصل شد در  ابراهیم  برای  کهگیری  موضع  این  در  را  پاسخ دهد؟  انجام  باید
   شود:میارائه ها آن  به جنبه  دو ازپاسخ 

اش را و شایستگی   باشد   آناهل    ناگزیر   باید  بیندمی  را   بزرگ   آزمون  این  که  کسی  اول:
ْت    فرماید: می  سبحان  وند خدا   زیرا   داشته باشد؛  ب  ا کس  ا م  ه  ا ل  ه  ْفسًا ِإالَّ ُوْسع  ُف الّلُه ن  ال  یکلِّ

ا ِإْصرًا ک ین  ل  ْحِمْل ع  ال  ت  ا و  ن  بَّ ا ر  ن 
ْ
أ ْخط 

 
ْو أ

 
ا أ ِسین  ا ِإن نَّ اِخْذن  ا ال  ُتؤ  ن  بَّ ْت ر  ب  س  ا اکت  ا م  یه  ل  ع  لْ و  م  ا ح  ُه  م  ت 

ْم  اْرح  ا و  ن  اْغِفْر ل  ا و  نَّ اْعُف ع  ا ِبِه و  ن  ة  ل 
 
اق ا ال  ط  ا م  ْلن  مِّ ال  ُتح  ا و  ن  بَّ ا ر  ْبِلن 

 
ِذین  ِمن ق ی الَّ ل  ا  ع  ن  ْوال  نت  م 

 
ا أ ن 

ْوِم اْلکاِفِرین   ی اْلق  ل  ا ع  انُصْرن  کند.  اش تکلیف نمی کس را جز به قدر تواناییخداوند هیچ ) 1ف 
 ت.[ به دست آورده به زیان اوس[ به دست آورده به سود او، و آنچه ]از بدی آنچه ]از خوبی 

پروردگارا! تکالیف    .کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم، ما را مؤاخذه مکن  اگر فراموشپروردگارا،  
عهد بر  عهد  ۀ سنگینی  بر  که  چنان  مگذار،  گذاشتی  ۀما  بودند  ما  از  پیش  که    . کسانی 

آنچه را به آن تاب و توان نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را بیامرز؛    پروردگارا! و
  ، سبحان  معبود  آن  .(و بر ما رحم کن؛ تو سرپرست مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز فرما

  ـبا توجه به این نکته ـ  فرض این روایناز  ؛است رحیم و دلسوز و مهربان بندگانش، بهنسبت 
تردید  وشک  سبحان خدای رحمت  در  در نظر بگیرد را چنین فرضی  که کسی و است مردود

   است.روا داشته 

  ،است  ابراهیم  ما  و سرور   آقا   از ِسنخکند یا  مطرح میرا  چنین فرضی    که  کسی  دوم:
  ر طو  همانـ رؤیا  بینندۀ    زیرا ؛  نخواهد داشت  معنایی  ،فرض شیطانی  اینکه در این صورت  

  چنین  که  کسی  یا  ؛ایستدمی  (اللهلعنه )  شیطان  برابر  در  ـکرد  یگیر موضع  ابراهیم  که
ی از طرف  فرضچنین  پس ؛ نیست ابراهیم ما و سرور  آقاکند هماننِد مطرح می را  فرضی
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ندارد،   ارزشی  و هیچ  است  بیهوده  ترتیب چنین    واو  این  اعتبار ساقط    یفرض به  درجۀ  از 
  و   است  الهی  یوح  کند،   حمل که    را فرمانی    هر   و   بیایدکه    طور   هر رؤیا    در نتیجه .  شودمی

  آن   در  یا  کند  رد  را   آن  هرکس  و  ، ندارد  وجود  آن  دراشکال    ایجاد   یا  آن  رد  برای  راهی
ایجاد کند  وشک  اوبه    وند خدا   سخن با    و  ،است تردید روا داشته  وشک رؤیا    منبع  به شبهه 

داده   آنچه  ـ   زیرا   ؛ است  سبحان  وندخدا   ، یاؤر  منبع  شود.می پاسخ    و   محمد  روایت طبق 
  با   پروردگار   که  دارد   جریان   کالمی راستای    در رؤیا    ـ اندکرده  بیان   طیب و طاهر  محمد آل
  مسیر   در  الهیفرمان    ۀکنند نقل   ـنظر یک    ازـ رؤیا  بنابراین    ؛ گویدمی  سخن   بندگانش   با  آن

به    پاسخی  ،آن  در   و  است  اشبیننده   برای  ملکوت  حقایق  از  معرفتیدانش و    یا  ،هاآزمون
  که  است ای نکته  این  و ؛ بشناسد  را  حقیقت  خواهدمیها آن طریق از که  اوست های پرسش

  و   ،شد   روشن گیری عظیم  موضع   دو  در   ،یا ؤر  بارویارویی    در   ابراهیم  ما  آقایوضعیت    از
  چگونه ـ آوردمی  برهان متن با خدا  حجت کههنگامی ـ  کرد بیان ما  برای قرآن ترتیب  این به

حکایت شده    یوسف  ۀسور همان طور که در    ؛است  حق  مصداق  شناخت  برای  راهیرؤیا  
  است.

* * * 





 دوم:  بحث م

 یوسف  ۀسور  در رؤیا 
  راهی   ،یاؤر  اینکه  وشود،  شمرده می رؤیا  برای داللت    واضح  و  مهم  بیانی  ،یوسف  ۀسور 

  های شخصیت   از   را   متنوعی  ی رؤیاها  ما   برای  شریف   ۀسور   این   است.   حق  شناخت  برای
دهد؛  نشان می   را   رؤیاها  برابر  در  مردم  هایگیریموضع به این ترتیب    و  ، کندمی  بیان   مختلف

بی هیچ دلیلی  که  را    کسیهای  سرایییاوه   و  م عالِ   لم عِ   ، رؤیا  چگونه کند  می  بیان   ما   برای   نیز   و
  عرضه  ما  به  شریف  ۀسور   این  کهگیری  موضع   نخستین  .کندمیآشکار    دارد  علم  ادعای

 است.  یوسفرؤیای  داردمی

ْمس     : فرمایدمی   تعالیحق الشَّ ر  کْوکبًا و  ش  د  ع  ح 
 
یُت أ

 
أ ی ر  ِإنِّ بِت 

 
أ ِبیِه یا 

 
ال  یوُسُف أِل

 
ِإْذ ق

اِجِدین   یُتُهْم ِلی س 
 
أ ر  ر  م  اْلق  ک کیدًا  *    و  یکیُدوْا ل  ِتک ف  ی ِإْخو  ل  ْقُصْص ُرْؤیاک ع  ی ال  ت  ال  یا ُبن 

 
ق

ِبیٌن  ُدوٌّ مُّ اِن ع  ان  ِلإِلنس  یط  [ زمانی را که یوسف به پدرش گفت: »ای پدر،  اد کن ]ی ) 1ِإنَّ الشَّ
برای من سجده  من ]در خواب با خورشید و ماه دیدم. دیدم  را  « *  .کنندمی [ یازده ستاره 

من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی    ک [ گفت: »ای پسر یعقوب ]
پژوهشگر    برای  را نکاتی  رؤیا    این  .( زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است  ؛اندیشندمی

   : ؛ از جملهکندمیروشن 

  ای بر   را   آن  وقتی  و  دید  نششدمبعوث   از   پیش  را رؤیا    این  که  است   یوسف  ، ۀ رویابینند
برای    آسمان پیامی    دانست اینرؤیا  با توجه به این    یعقوب  کرد،تعریف    یعقوب  پدرش

است  او می  که  بوده  روشن  پس  برایش    منتقل   یوسف  پسرش  به  او  از کند »حجیت« 
طور  به به بعد تالش کرد  روز آن از و ؛داشت خواهد والیت   پدرش بر یوسف و شد خواهد
این    زیرا   ؛کند  مراقبت   یوسف  از   خاص   نزد   پروردگار   امانت  یوسف   ،رؤیا طبق 
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  آسمان خبرطبق خواست و ارادۀ  ،اومکّلف به تربیت و تعلیم  یعقوب و ،ه بود یعقوب
 . بوده است

رؤیا  کردن تعریف  از  را   او و هشدار دهد  یوسفبه اصرار داشت   یعقوبخدا   پیامبر 
  برادر دانست بعد از پدر، والیت به    خواهندرؤیا    طریق   از ها  آن  زیرا   ؛ بازدارد  شبرادران  ایبر 

برای    فرصتی  (اللهلعنه)  شیطان  شد  خواهد باعث    این   و  ، شد  خواهد  منتقل  ترشانکوچک
  هابیل   در   والیت آن هنگامی که    ، کند  پیدا   (اللهلعنه )  قابیلتوسط    هابیل  تکرارمصیبت

کند  روشن می   نکته  این  .بود  قابیل   برادرش   از   ترکوچک   سنی  نظر   از او    اینکه  با   ، شد  داده  قرار
  نبود   گونهاین   اگر که    ، است  مصداق  تعیین برای    دلیلی  و   حجتخود[  خودِی ]به رؤیا  

؛ در حالی که هرگز چنین  است بوده    حکمت  از  دوربه   یعقوب  خدا   پیامبرداشتن  حذر بر 
  وها  الزمه   از  حکمت،  و   است  سبحان  وندخدا   انبیای   ازبزرگوار    پیامبری  او  زیرا نیست؛  

 است. های خاص نبوت ویژگی

  را   کاری مطلع شدند همان  رؤیا  از ماجرای این    یوسف  برادران  وقتیبه همین دلیل  
  خواستند   و  رفتند   یوسف  سراغبه  ها  آن   .بود  داده  هشدار  شا ه دربار   یعقوب که  کردند

  پدرشان   از  والیت شدن  منتقل   ایبر   دلیلی  و  حجترؤیا  ها  آن   نظراز    اگر به قتل برسانند.    را   او
  ؟ ه استبود  چه  یوسفعلیه  ها  آن  چینیدسیسه   ۀانگیزپس  نبود    یوسف  به  یعقوب

کار او    خواستند  چرا   و  ؟برایش دسیسه چیدند  شنیدند  را   یوسف رؤیای    اینکه  ازپس    چرا   و
پاسخی    ها هیچ پرسش   این تمام    ؟ تالش خود را در این جهت به کار بستند  و را یکسره کنند  

باشند    اورؤیای    طریق   از  یوسف   برادران  اینکه  مگر  د نندار    پدرشان  از   والیت دانسته 
  در   را   (اللهلعنه )  قابیلراه و روش    همان  پس  ؛شد  خواهد  منتقل  یوسف  به  یعقوب

 داد.   نجات   را   او  خود،   عنایت  و   لطف  با   سبحان   وندخدا   ولی  ؛ دنبال کردند  برادرشان   با برخورد  

محسوب    حجتـ دلیل و  خود خودِی به ـ رؤیا    شودمی  روشن  پژوهشگر  برایبه این ترتیب  
هیچ تفاوتی    ـو چه نبوده باشد   باشدبوده    نبی  اشبیننده   چهـ   شبودنحجت   در   وشود،  می

برای شنوندۀ    . بود  پیامبر  یعقوب  و  بود  کودک  دید  را رؤیا  آن    وقتی  یوسف  .وجود ندارد
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  آن   از  و  شنید   را رؤیا  این    یعقوبخدا    پیامبر نیز وضعیت به همین ترتیب است؛ زیرا  رؤیا  
  نیز   یوسف  برادران  و  شد   خواهد  منتقل   یوسف  فرزندش  به  او  از  والیت متوجه شد  

  و  حجیت   در بنابراین هیچ تفاوتی    . بوددانسته    یعقوب  که متوجه شدند    را   چیزی   همان
خود خودِی به رؤیا    و   ،ندارد  وجود   ، یاؤرهم برای بیننده و هم برای شنوندۀ    ، یا ؤر  بودن دلیل

اینکه    باید  بگوید   این  از  غیر   که  کسی  و  ؛ است  حجت  و  برهان   با رؤیا    حجیت  چرا برای 
کند دلیل بیاورد؛ در حالی که  خصوص ارتباط پیدا میای به کنندهدریافت   یا   ای خاص بیننده 

 است. ناشدنی ـ چنین کاری  به قول معروف ـ

ْمرًا    : فرمایدمی   تعالیحق خ  ْعِصُر 
 
أ اِنی  ر 

 
أ ِإنِّی  ا  ُدُهم  ح 

 
أ ال  

 
ق یان   ت  ف  ْجن   السِّ ُه  ع  م  ل   خ  د  و 

ِسی
ْ
أ ر  ْوق   ف  ْحِمُل 

 
أ اِنی  ر 

 
أ ی  ِإنِّ ُر  اآلخ  ال  

 
ق ِمن     و  اک  ر  ن  ا  ِإنَّ ِویِلِه 

ْ
أ ِبت  ا  ْئن  بِّ ن  ِمْنُه  یُر  الطَّ کُل 

ْ
أ ت  ُخْبزًا 

و دو جوان با او به زندان درآمدند. یکی از آن دو گفت: »من خویشتن را ]به  ) 1اْلُمْحِسِنین  
[ خواب   در« و دیگری گفت: »من خود را ] .فشارم[ شراب می[ دیدم که ]انگور برای خواب

ده، که ما  ب خبر    آن  به ما از تعبیر.  خورندبرم و پرندگان از آن می دیدم که بر روی سرم نان می
  وند خدا   حجت  علم  ایبر   دلیلیدارد که    وجودرؤیا    دو  اینجا   در.  («.بینیم تو را از نیکوکاران می

  دهدمی نشان است نیکوکاران از یوسف اینکه به جوان دوگواهی این  خواهند شد. سبحان
  آسمان طرف    ازاو    اینکه  و  او  بودنحجت   ولی  ؛ دیده بودند  را   نیکوکاران  سیمای   او  درها  آن

اتفاق   بود.   نشده  ثابت برایشان    است شده    مبعوث   آن،   ویل أت  درخواست  ورؤیا  افتادن  پس 
  پیامبری   عنوانبه  او  دعوت  راستِی   و  یوسف  بودنحجت   اثبات   برای  الهیدیدگاه  

  برای   الهی   جایگاه  این   از   یوسف  روایناز   ؛ است   آسمانسوی    از   شدهمبعوث   و   برانگیخته 
  یکتایی   ۀ یگان  خدای  عبادت  به   را ها  آن   و  بردمی  بهره   دعوتش  حقیقت   و  حقانیت   بیان

   .آموخته است او به  را  احادیث ویلأت وفرموده   مبعوث را  او که خواندمیفرا 

ال    فرماید: می   تعالیحق
 
ا   ال    ق ِتیکم 

ْ
اٌم   یأ ع  اِنهِ   ط 

 
ق ا  ِإالَّ   ُتْرز  ُتکم 

ْ
أ بَّ ِویِلهِ   ن 

ْ
أ ْبل    ِبت 

 
ن  ق

 
ا   أ ِتیکم 

ْ
  یأ
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ا ِلکم  ا   ذ  ِنی  ِممَّ م  لَّ ی   ع  بِّ ی  ر  کُت   ِإنِّ ر  ة    ت  ْوٍم   ِملَّ
 
ُهم   ِبالّلهِ   یْؤِمُنون    الَّ   ق ةِ   و  ْعُت   *  کاِفُرون    ُهْم   ِباآلِخر  ب  اتَّ   و 

ة   آِئی  ِملَّ اِهیم   آب  اق   ِإْبر  ِإْسح  یْعُقوب   و  ا و  ا کان   م  ن  ن ل 
 
ْشرِک أ یءٍ   ِمن  ِبالّلِه   نُّ ِلک ش  ْضِل  ِمن  ذ    الّلهِ  ف 

ا ین  ل  ی   ع  ل  ع  اِس   و  کنَّ   النَّ ل  ر    و  کث 
 
اِس   أ ی   یا   *  یْشکُرون   ال    النَّ اِحب  ْجِن   ص  اٌب   السِّ ْرب 

 
أ
 
ون    أ

ُ
ق رِّ ف  ت  یٌر   مُّ   خ 

ِم 
 
اِحُد  الّلهُ  أ اُر  اْلو  هَّ ا * اْلق  ْعُبُدون    م  اء ِإالَّ  ُدوِنِه  ِمن  ت  ْسم 

 
ا أ یُتُموه  مَّ نُتْم  س 

 
آُؤکم  أ آب  ا و  ل   مَّ نز 

 
ا  الّلهُ  أ   ِبه 

اٍن   ِمن ر    ِلّلِه   ِإالَّ   اْلُحکُم   ِإِن   ُسْلط  م 
 
الَّ   أ

 
ْعُبُدواْ   أ ِلک  ِإیاهُ   ِإالَّ   ت  یُم   یُن الدِّ   ذ  کنَّ   اْلق  ل  ر    و  کث 

 
اِس   أ   ال    النَّ

ُمون   آورند مگر آنکه من از تعبیر آن  گفت: غذایی را که روزی شماست برای شما نمی ) 1یْعل 
می خبر  شما  آن به  ]تعبیر  آنکه  از  پیش  که  دهم  است  چیزهایی  از  این  برسد.  شما  به   ]

ند  ا به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتپروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که  
ام. برای ما سزاوار  و آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده *    ام،رها کرده 

. این از عنایت خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر  بگردانیمخدا    کنیست چیزی را شری 
  ۀ خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانم، آیا  ا ی زندانهم ای دو  *    .کنند مردم سپاسگزاری نمی 

به *    مقتدر؟  نام شما  جز  او  نمی جای  را  ]چند[  پدرانتان هایی  و  شما  که  را  ها  آن  پرستید 
نازل نکرده است. فرمان جز برای خدا  ها  آن  [ اید، و خدا دلیلی بر ]حقانیت گذاری کرده نام 

.  (دانندولی بیشتر مردم نمی نیست. دستور داده جز او را نپرستید. این است دین درست،  
 اشکننده دعوت  و حقشدن روشن برای راهی جوان، دو  طرف ازرؤیا   ویلأت درخواست پس
  و   ؛ برساند  مردم   به   را   دعوتش  حقیقت   تا   شد   فراهم   یوسف   برای   که  بود   الهی   فرصتی   و   ، بود

  وظیفه   او  که   گرددبازمی  امری همین    به   دیدند  یوسف   وجود  در را    نیکوکاران  سیمای اینکه  
  بود   دیدهراستین    ی یایؤر  دو،   آن  از   یکی   کرد   بیان  او همان طور که    و   برساند   مردم   به   داشت

ساخته و پرداخته    خودپیش    از  را   یی رویا  دومی  اما؛  بود  ساقی  او  و  کردتأویل    او  برای  را   آن  و
او را ملزم    بودساخته    شخود   که  چیزیهمان    تفسیرِ   ولی  ، بود  ندیده  رویایی  واقعاً   وکرده،  
  را رؤیا   که  کسی هم  و  بود دیده رؤیا   کسی که واقعاً  هم  یافت؛  تحقق رؤیا   ویل أت  دو هر  و کرد، 
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بودبه  بافته  به هم    نیست   شایسته   و  است  محض   حقیقت   ملکوت،   بدانند،   مردم   تا  ؛ دروغ 
  دروغ،به   شخود  از  آنچه  زیرا   ؛دهد  نسبت  ملکوت   به  را   آن  وجعل کند    خود   از  را   چیزی  کسی
  خواهد رسوا چیزی که خودش به هم بافته است  با و کرد  خواهد زممل را  او است کرده جعل
   شد.

ال    د:فرمایآنجا که می   ، پادشاه   یای ؤر
 
ق ِلک   و  ی  اْلم  ی   ِإنِّ ر 

 
ْبع    أ اٍت   س  ر  ق  اٍن   ب  کُلُهنَّ   ِسم 

ْ
  یأ

ْبٌع  اٌف   س  ْبع    ِعج  س  ٍت   و  ر    ُخْضرٍ   ُسنُبال  خ 
ُ
أ اٍت   و  ا  یا  یاِبس  یه 

 
   أ

ُ
أل ْفُتوِنی  اْلم 

 
ْؤیا   کنُتْم   ِإن  ُرْؤیای  ِفی  أ   ِللرُّ

ْعُبُرون   [ دیدم هفت گاو فربه است که هفت  و پادشاه ]مصر[ گفت: »من ]در خواب ) 1ت 
دیگر. ای سران    ۀیدک [ خشسبز و ]هفت خوشه   ۀخورند، و هفت خوشرا میها  آن   الغر[  ]گاو

می  تعبیر  خواب  اگر  من   ۀ بار در   کنید قوم،  دهید  خواب  نظر  من    پادشاه، دانیم  می  . («.به 
  که  داد   نشان   یایی ؤ ر  او  به   سبحان  وند خدا   اما   ؛ داشتآلود  آیینی شرک   بلکه   نبود یکتاپرست  

قدری نمادین و رازآلود  بهرؤیا   این  و دادمی  خبر به او  داد  خواهد رخ  شا پادشاهی  در   آنچه  از
  خبر  یعنی  این   و؛  برای پادشاه شکل داد  آن   تعبیر  و  ویلأت اطالع از  ای برای  بود که انگیزه 

یکتاپرست   انسان آن اینکه به  توجه  بدون تا  کندمی ایجاد   انسان در  فطری   محرکی آسمان،
معرفت رهسپار    ودانش    سویبه   را   او   ،پیامبر   غیر   یا بوده است    پیامبربوده است یا مشرک،  

   .کند

هستند    انبیا  ی رؤیاها  فقط   صادقه   ی رؤیاها   گویندمی  که   را   کسانی  اشکال   ،نکته  این
  سبحان   وندخدا   ولی  ،نبودیکتاپرست    اصالً و حتی    نبود  پیامبر   ،پادشاه   ایندهد.  پاسخ می 

ِمدُّ   کالًّ   : فرمایدمی   تعالیحق  . داد  نشان  ای به اوصادقه رؤیای   ُؤالء  نُّ ُؤالء  ه  ه  اء   ِمْن   و  ط    ع 
ک  بِّ ا  ر  م  اء   کان    و  ط  ک   ع  بِّ ْحُظوراً   ر  هر دو ]دسته:[ اینان و آنان را از عطای پروردگارت  ) 2م 

]از کسیمدد می پروردگارت  نشده استبخشیم، و عطای  عطای  یک    یا،ؤر  پس  .( [ منع 
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  و؛  سو   یک   از   این  .اختصاص ندارد  خاصی  گروهبه    و  گیردبرمی  در  را   مردم  ۀ هم  و  است  الهی
توضیح   است الزم کهبرشمرد  بزرگ امری بود دیده یایشؤ ر  در را  آنچه پادشاهاز سوی دیگر  

  بود   دیدهوی  که را  امری آن دتالش کردن بودند شاطراف که  بزرگانی آنکه رغم به  ؛ شودداده 
ها آن   کهنعلت ای   ؛ و کردندتوصیف    «پریشان  هایخواب»   عنوانبه   را   آن  و  بشمارند  سبک

 خواب در  کهبود نمادهایی  تعبیر  هب پادشاهنسبت دادند اصرار  پادشاهرؤیای   را به صفت این
.  رؤیااز تعبیر آن    ـد که علمای درباری بودنـ ناتوانی این سران و بزرگان    نیز و  بود    دیده   خود

 دهد: می  نشان را مهم  نکتۀ  دو بزرگان،  و پادشاه های ریگیاین موضع 

 گیرد.دربرمی  استثنا بدون را  خلقتمامی   که است الهی یبخششعطا و   ،یا ؤر: اول

از مخلوقات خداوند اختصاص دارد،    ی خاصکاری است که به افراد  ، یاؤر  تعبیر  :دوم
  هستند   کسانیـ  و نه افراد دیگر ـها  آن   فقط  زیرا   ؛ هستند  معصوم   هایحجت این افراد،    و

این    بنابراین   ؛ باشند  سبحان  وندخدا   طرف  از   معلمانی  پذیرفتند   که برخوردار    گیشایستاز 
این   داشتن  با  که  متمایز    خصوصیتشدند  مخلوقات  دیگر  که    خصوصیتی ؛  شوند از 

 .شوداش حق و علم و مقام و جایگاهشان آشکار می وسیلهبه 

  تفسیر  و  استعمومی    الهی  بخششیک    ،یاؤرداشته باشد که    توجهباید    خواننده بنابراین  
مهیا    ـهستند   معصوم  های حجت   همان  کهـ   سبحان  وندخدا   خاص  بندگانبرای    جز  آن،
  درست   و   ،است  آن  مصداق  و  حق   شناخت  های راه  از  راهیرؤیا    دهدمی   نشان  ، کهشودنمی 

  درست  نیز  و  ،است  آن  مصداق  به  توجه  بدون  حق،  شناخت  برای  راهیرؤیا    شودگفته    نیست
  این   در  و  کند  تعبیر  را   آن  نیسترؤیا    تعبیر  به  مکلف  یا،ؤرکنندۀ  عطا  طرف  از  که  کسی  نیست
ها آن   زیرا   شود؛آشکار می  دانندمی رؤیا    تعبیر  کنند می  ادعا  که  کسانی  گوییگزافه   حالت،

  گویند می   که  کسانیدلیل    و  ،است  نبوده   شانوظیفه  که  اندکرده   کاری  به  مکلف  را   خود
، ساقط  است  یگزینشعطایی    ، یاؤ ر  گویا  وبوده    انبیا  و  اولیا  به   منحصر  صادقه  یرؤیاها 

 .شودمی
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یعنی همان تفکری    ؛ شود  توجه   آن  به   باید   که وجود دارد    هم   سومیُبعد    پادشاه،رؤیای    در
  گوید می  ش مفاددرصدد برانگیختن آن بر ضد این راه الهی معرفت هستند، که    مردم   که

  پادشاه رؤیای    از   !شخص دیگر  نه   و   است   دیده  را   آن  که   است  فردی   ای بر فقط دلیلی    ، یاؤر
  مقتضیات  به   مردم همۀ    زیرا   ؛ است  همه ای  بر   حجتی   و  کندمی  ملزم   را   همهرؤیا    شد   معلوم

  سبک   را   آن  و  کنند  تشکیکرؤیا    بودنحجت   درتالش کردند    که  کسانی  و  کردند  عمل  آن
برایشان  رؤیا  این    که این  و  عمل کردند طبق دیدگاه خودشان    و  ـو سران  بزرگان  یعنی بشمارند ـ 

برایشان نیست،  الزام نیست و حجتی  زیرا   را عملکرد خود    این  ۀ نتیجآور    معبد   درو کردند؛ 
پاشید  کاهنان   خود   با  یوسف  خدا   پیامبر   که  حقی  و  برمال شدبودنشان  باطل   و  از هم 
  سیاست  نبود  الزمحجت بود    بیندمی  را   آن  که  کسی  ایبر فقط  رؤیا    اگر.  گردیدآشکار    داشت

  خواسته  که کسی .کند تغییر کامل طوربه ها و مردمانش  نحاکم بر تمامی سرزمی  یاقتصاد
فرماید:  می  تعالیحق   چراکه؛  نکند  غفلت  گذشتگان  های عبرت  ازباید    بشناسد   را   حق   باشد 
   ین ِذی ب  ْصِدیق  الَّ کن ت  ل  ی و  ر  ِدیثًا یْفت  ا کان  ح  اِب م  ْلب 

 
ْوِلی األ

ُ ٌة ألِّ ِصِهْم ِعْبر  ص 
 
ْد کان  ِفی ق ق  ل 

ْوٍم یْؤِمُنون   ق  ًة لِّ ْحم  ر  ُهًدی و  یٍء و  ْفِصیل  کلَّ ش  ت  یِه و  سرگذشت آنان، برای  راستی در  به ) 1ید 
به  که  نیست  است. سخنی  عبرتی  آنچه  خردمندان  تصدیق  بلکه  باشد،  دروغ ساخته شده 

آورند رهنمود  و برای مردمی که ایمان می ، است که پیش از آن بوده و روشنگر هرچیز است
را برای  ها  آن   و  ،بینندمی  مردم  کههستند    ییرؤیاها  همان  ،هاداستان این    و؛  (و رحمتی است

 شودنمی   قطع   هاداستان  این   اینکهبا توجه به    نیز   وکنند؛  ویلشان حکایت میأفهم و دانستن ت
ها  آن   که  باشد   کسی  است  الزم   رؤیاها  این   وجود  با پس    اختصاص ندارد،  خاصی  زمان به    یا
  که شود  الزم می  اختصاص دارد،  خدا   معصوم  های حجت  به   تعبیر،از آنجا که    و  ؛ کند  تعبیر  را 

این    و  (پنهان  ترسان  یا  ، مشهور  ظاهرحجت  )  نباشد  خالی  سبحان  وندخدا   حجت  از  زمان
  و ترسان    امرش،   ابتدای   در  یوسف کنند.به آن حجت ترساِن پنهان راهنمایی می   رؤیاها 
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 کرد؟  آشکار را  او امر چیزی  چه حال  ؛ بود پنهان 

  امر   ابتدا   در   بود. روشنگری    این برای    عاملی رؤیا    یوسف   شناساندن  مراحلتمام    در  
برایش تعریف کرد    بود  دیده  که   را   چیزیهنگام که    آنآشکار شد،    یعقوب  پدرش  او برای

  به به همین دلیل  و بود خواهد  یوسف پسرشوالیت از آِن  او از بعد دانست یعقوب و
  یوسف  به   یعقوب  کند.دربارۀ برادرانش دیده بود مخفی  که    را   چیزی  داد   فرمان  او

  نهی   کند   بیان ها  آن  ای بر   را   ش یایؤراز اینکه    را   او   و   کند   پنهان  بود   دیده   را   آنچه   داد   دستور 
به    یوسف  برادرانزیرا    ؛کرد توجه    آِن   ازوالیت    پدرشان،  از   بعد   فهمند می رؤیا    آنبا 

  خود   برادر   به ها  آن  شدمیباعث  این    تعلق ندارد، که  نکدامشابه هیچ   و   بود  خواهد  یوسف
کنند    و  بورزند   حسادت  دادننشان   برای   دلیلیرؤیا    اگر   .شوند  خالص   شدست  ازتالش 
  از   توجیهیهیچ    دانجام دادن  یوسفدر حق    یوسف  برادراننباشد کاری که    مصداق

  واقعیتدر حالی که  ؛ بود  خواهدهر هدف و غایتی  از خالی  و  بیهوده  بلکه  ؛ ندارد ها آن  سوی
  را   یوسفرؤیای    وقتی  زیرا   ؛ دهدمی  نشان   را مطلب    این  عکسطور کامل  به ها  آن  حال

کردند    شنیدند  اسرع وقت تالش  رؤیا  آن    از  که   را چیزی    تا   شوند  خالص   او  دست  ازدر 
  این متوجه شدند  ها  آن  ولی  ، نبودند   معصوم  یوسف  برادران  . محقق نشود  فهمیده بودند 

  بر  نقش  شانیهانقشه   و  رؤیاها شدنش تمامی  محقق   با  که  دهدمی   خبر  عظیم  امری  از رؤیا  
از    پدرشان،  از   بعد ها  آن  بر  والیت  شد  روشنها  آن   برای  وقتی  به همین دلیل   .شودمی  آب
 کردند. که کردند همان  با یوسف ، بود  خواهد یوسفآِن 

  یوسف  که   بودند  امتی  نخستینها  آن   .بود  زندانیان  ایبر   دلیلیرؤیا    دوم:  ۀمرحل
ها  آن  دلیلی برای رؤیا    .دهند  تشکیل   را پرستی  ایکت  امت  ۀهست   تا  کند   شان تربیتتالش کرد  

  ابراهیم   پدرانش  دعوت   سویبه   را   مردم  و  است  از آسمانای  فرستاده   یوسفبود تا بدانند  
جان    گوش  او  به به همین دلیل همواره    و  خواند،فرامی  یعقوب   و  اسحاق  و  اسماعیل  و

   آموختند.می  را  یتوحید  دین   تعالیم او از و سپردند می

  در  مهم   عاملیرؤیا   (: است   یوسف  مسیر   در   بزرگ  و   مهم   ایمرحله   که)   سوم   ۀمرحل
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  عبادت   ورا نشان داد،    کاهنانبطالن    وبود،    هاسرزمین   گذاریسیاست   و  بندگان  دین   تغییر 
   .ویران کرد را  هابت 

  اساساً و حتی    ،معصومنه    و  دنه پیامبر بودن  هایاؤر  بینندگان  سوم،  و  دوم  هایمرحله   در
  و   حقشناخت    برای  قویای  انگیزه   وگریبانشان را گرفت  رؤیا    ولی  ؛یکتاپرست هم نبودند

داند  کس نمی هیچ   را رؤیا    ویلأت روشن شد    مردم  برای  ترتیب  این  به شکل داد؛    حق  صاحب
  کهـ   خاص   بندگان  جزبرای کسی  رؤیا    تفسیر   باشد؛ ووند  خدا   معصوم  حجت  که  کسیمگر  

   نیست.ر میّس  ـهستند  سبحان  وندخدا  های حجت  همان





 سوم:  بحث م

 مقدس  کتاب   در رؤیا 
 الهوتی:  یوحنا  یای ؤر

  مردم  ای بر چیزی که    ولی  ؛است   برخورداربسیاری    شهرت  ازرؤیا   این پوشیده نیست که  
هر باقی مانده  ه که همچنان سر به مُ بود  آن  اسرارشناخت    و  آن  ریتعب   ه استماند  مخفی
یکی از    و  او ای بر ی لیدل تا   ندا ه گذاشت باقی   خودش  صاحبی  برا  را  آن نیمعصوم واست 

  به این نکته   و طاهر  پاک  محمد آل به همین دلیل    ؛ باشدهای او در برابر مردم  استدالل
  علی   ابالحسن  از  :، گفتاست  شده  روایت  نصرواب  بن  محمد  بن  احمد  از  فرمودند. می   تصریح

اگر ما  »  فرمود:   سپس و    نگفت من  به چیزی   ایشان  ، پرسیدمرؤیا   ۀ دربار   رضا  موسی  بن
را  می   خواستیدمی شما  که    چیزی  شما  شما  قطعًا  دادیم  به  می برای  گردن  شد،  شّری  و 
   1«.شدگرفته میامر این صاحب 

  برای   شدهذخیره   امورجمله    از   «یاؤر»  دهدمی  نشان  رضا  امام  از   تصریح  این
  زیرا   زدند؛ می  از صحبت در این خصوص و بیان اسرارش سرباز ها  آن  و   ،است  مرالا صاحب
  برای عاملی    و  ،شّر   بیتاهل  پیروان  برای  خودش، دورۀ    و  زماناز    غیر  در  آن  کردنآشکار
شد؛    مرالا صاحب   گردن   گرفتن   مردم  به   را   او  و  کرد   خواهد  آشکار  را   او  امر  زیرا خواهد 

  طاغوتیانکمک به    خودش،  زمان  از  غیر   در   امر  اینکردن  حال آنکه آشکار   و شناساند،  می
اهل   بر  پیروزی  بود حق  برای  مرور  به   آن،  بزرگ   اسرار  برسد فرا   ش زمان  وقتی  ولی  ؛ خواهد 

پرسیده    قائم  مادر  زیارت  در   شدهوارد  عبارت   ۀدربار   یمانی  از شخصی    . فاش خواهد شد
ایشان    «ای!شده   توصیف  انجیل  در   کهآن  ای   تو   بر   سالم »  :است   کجای   در که توصیف 

 : فرمایدمی  پاسخچنین  ایشانو  است؟آمده  انجیل
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است:    12اصحاح    یالهوت  یوحنا (  یایؤدر مکاشفات )ر  وصف مادر قائم  ینا 
عالمت  1( زن  یو  شد:  آسمان ظاهر  در  زیر    یعظیم  ماه  و  دارد  دربر  را  آفتاب  که 

که آبستن است، از درِد    یدر حال  2از دوازده ستاره است،    یپاهایش، و بر سرش تاج
عذاِب   یمانزا  برم   و  فریاد  عال  3.  آوردیزاییدن  آمد.    متی و  پدید  آسمان  در  دیگر 

د و بر سرهایش هفت افسر؛  بزرِگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بو  ی اژدها
  یرو را بر زمین ریخت. اژدها روبه ها  آن   و ُدمش ثلث ستارگان آسمان را کشید و  4

را    ایینه فرزنِد نر   پس  5ایستاد تا چون بزاید، فرزند او را ببلعد.    زاییدی آن زن که م
خواهد کرد؛ و فرزندش    یآهنین حکمران  یزمین را به عصا   ی هااّمت   ۀکه هم  زایید 

  ی برا   ی و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکان  6به نزد خدا و تخت او ربوده شد.  
مّدت    یو  را  او  تا  است  شده  بپرورند.    1260مهّیا  جنگ شد:    7روز  آسمان  در  و 

غلبه    یول  8،  یدند، و اژدها و فرشتگانش جنگ یدند جنگ   ژدهامیکائیل و فرشتگان با ا 
بزرگ، آن مار    یو اژدها   9در آسمان یافت نشد.  ها  آن   مکان  ،د از آنو بع  یافتندن

افکنده شد و    ینبه زم  کندیکه تمام عالم را گمراه م  یطانیو ش  یسابلآن    ،یمیقد
ن شدند    یز فرشتگانش  افکنده  آواز   10همراهش  آس  یو  در  که    مانبلند  شنیدم 

ت خدا گویدیم زیرا    ؛ یح او ظاهر شدما و قدرت مس  ی: اکنون نجات و قّوت و سلطن 
کند،  ی م  یایشان دعو   ه ما ب  ی روز در حضور خدا برادران ما که شبانه   ِی که آن مّدع

شهادتشان بر او غالب    ۀ و ایشان به وساطت خون بّره و کلم  11به زیر افکنده شد.  
ا   دوستآمدند و جان خود را   تا  ها و  آسمان   یرو، ا ایناز   12.  یرندکه بم یننداشتند 

نزد شما  ساکنان زمین و دریا؛ زیرا که ابلیس به   بر   ی شاد باشید؛ وا ها  آن   ساکنان
و چون اژدها   13اندک دارد.  ی زمان داندیعظیم، چون م یفرود شده است با خشم

  14زاییده بود، جفا کرد.    نهدید بر زمین افکنده شده است، بر آن زن که فرزند نری
  ی جای  ؛ ه زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کندپس دو بال عقاب بزرگ ب

و مار    15.  کنندی زمان و دو زمان و نصف زمان پرورش م  یک که او را از نظر آن مار،  
پس    16چون رود فرو ریخت تا سیل او را فرو گیرد.    ی زن، آبِپِی  از دهان خود در  
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ه اژدها از دهانش ریخت،  زن را حمایت کرد و دهانش را گشود و آن رود را ک  مین، ز
تا با باق  17فرو برد.   که    ینسِل او، کسان  ماندگانی اژدها بر زن غضب نمود، رفت 

 1(.آن بودند، جنگ کند...  ینو حامل کردندی خداوند را حفظ م یای وصا

که   حالی  توصیف شده    انجیل   در   نرگسسیده    دانستنمی   کسی   ، این از  پیش در 
  وآشکار کرد،    مسلمانان تمامی    ای بر   را   خود دانش    و  علم  پاسخ،  این   با   یمانی  و  ،است

  آن  با   رویارویی   برای  راهی  کهچالشی    ؛داد   قرار  بزرگیچالش    برابر   در   را ا  نصار   دانشمندان
  نقض   را   شاننظر   وداده،    پاسخپرداخته بودند    انجیل  به  که  یسلمانانبه تمام م  نصارا  .ندارند

اشاراتش را درک کرده بودند در    و  انجیل   ازای  فقط گوشه   ، مسلماناناین    چراکهکرده بودند؛  
  صاحب   به   انجیل،   بیان کار    زیرا   پوشیده بوده است؛ها  آن  از  ، مسائل بسیار دیگر  حالی که

ب   ه است.شد  سپرده   امر  این آنان را  این خوِد اوست که  امروز   وخواند  تحدی فرامی   هحال 
گاهانه، تالش  با پنهان ها  آن   که  دهدمی   قرارروی واقعیتی در رو  را ها  آن داشتنی عامدانه و آ

را  اند  کرده بدارند.    مردم  از آن  داشته    بیان  محمدآل  یمانی  که  توضیحی   این   با مخفی 
گاهی  توراتاز محتویات    که  مسلمانانی  چهـ   مردم   ۀهم  برای  است،   مسیحیانی و چه    ، ندارند  آ

دارند    ادعای   که را  گاهی  دلیلبه ولی  چیزی  آن،  ناآ می   به  منحرف  از حق  را  ـ  کنند مردم 
  بخشمحملی پاک و طاهر برای حمل نور خدا، آن نجات   عنوانبه   را   نرگسسیده    حقیقت
  و  مسلمانان  بر   امروزبه همین دلیل    . کردو ستمش روشن    ظلم   و  منیت   تاریکی  از  بشری

توسط  آشکار  گوهر  این  برابر  در  را   خود  گیریموضع   است  الزم  مسیحیان   آل   یمانیشده 
  است افکنده ها آن مسیر درآزمونی   محمدآل  یمانیدر حالی که  ؛ کننداعالم  محمد

  یکی  این و ؛ کنند روشن  را  خود  گیریموضع  آنکه  مگر ، ندارند آن از گذر  برای   راهی که هیچ 
  راهی  ؛ است   محمدآل   یمانی   با   علمی   ۀمناظر   از ها  آن  فرار   علت   شدنروشن   های راه   از

ثبت    و شان؛ چراکه سخنان ایشان موجود  درماندگی  و ها  آن  ناتوانیشدن عجز و  آشکار   برای

 
 . 16و  15ص  3، ج انههای روشنگر پاسخ - 1
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  دلیل به آیا جز    سکوت؟این همه    چرا   پس است؛گشوده    همچنانها  آن   به پاسخ  راه  و   ،شده
 ناتوانی و ترس از رسوایی بوده است؟!

  ،انصاف داشته   خودش  با  که  کسی  برای  ،یوحنا رؤیای   در   قائمۀ قضی ترتیب، این  به
  اسرارزیرا    ؛است  شده  روشن  واضح،  صورتیبه بوده باشد،    حقیقت  و  حق  جویوجست  در  و

  در   انصار   برادران  از  گروهی  به  که  خود نامۀ    در   محمدآل   یمانی  را رؤیا    این مقاطع    برخی
   جمله: از فرموده است؛   روشن ه، نوشت  استرالیا

روشن و صاحب حق را معرفی    حِق که  یوحنای الهوتی  متون رؤیای  برخی از  »
 : شودتقدیم شما می کندمی

ای در آسمان  که ناگاه دروازهاز این دیدم پس   1) آمده است:  اصحاح چهارم در 
ّرنا  و آن آواز اول را که    باز شد  باره    گفت، دیگرشنیده بودم با من سخن میچون ک 

  از این باید واقع شود به تو بنمایم. پس  تا اموری را که  کن  به اینجا صعود    :گویدمی
  3  ای.و بر آن تخت نشینندهبود تختی در آسمان به ناگاه  الفور در روح شدم و  فی  2

 اگردگردکمانی  رنگینسنگ یشم و عقیق است و    نشیننده، در صورت، مانندو آن  
تخت است؛ و بر آن   24گرداگرد تخت،  و 4 تخت که به منظر شباهت به زمّرد دارد

بر سر ایشان    در حالی کهنشسته دیدم    ، های سفید دربردارند ه که جامپیر    24ها  تخت 
 (. ...آیدبرمیصداها و  رعدها ،هاتخت، برق و از  5های زّرین تاج 

نشین، کتابی را که مکتوب  دیدم بر دست راست تخت و    1):  اصحاح پنجمو در  
ای قوی را دیدم که به آواز  و فرشته   2توم به هفت ُمهر  بیرون، مخاست از درون و  

  بردارد؟ کتاب را بگشاید و ُمهرهایش را  این  کیست مستّحِق اینکه    :کندبلند ندا می 
را    در زیرِ نه  در زمین و  نه  در آسمان و  نه  کس  و هیچ   3 زمین نتوانست آن کتاب 

کندبگشاید   نظر  آن  بر  به   4.  یا  می من  هیچ   ؛ ستمگریشّدت  شایستزیرا  که    ۀ کس 
و یکی از آن پیران   5  یافت نشد.   کردن بر آن باشد گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر 
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ود است  و دا   ۀبط یهودا و ریشآن شیری که از ِس   گریان مباش! اینک  :گویدبه من می
آن  دیدم در میان تخت و  ناگاه  به و   6 غالب آمده تا کتاب و هفت ُمهرش را بگشاید.

بّره پیران،  و در وسط  ایستاده استذبح   گویاای  چهار حیوان  و    شده  و هفت شاخ 
پس    7  . شوندجهان فرستاده می  هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامِی 

را گرفت، آن  و چون کتاب    8  . نشین گرفتآمد و کتاب را از دست راست تخت او  
های  یکی از ایشان بربطی و کاسه   افتادند و هردر پیر به حضور بّره    24و    ، چهار حیوان

رایند و  ُس میو سرودی جدید    9  . دارند که دعاهای مقّدسین است  بخور   زّرین پر از 
ذبح شدی    زیرا که  ؛ ُمهرهایش هستیگرفتن کتاب و گشودن    مستحّق تو  گویند،  می

و    10  . ن و قوم و اّمت خریدیو مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبا
ه ساختی ن  ه  بر زمین سلطنت خواهند  ایشان  و    ، ایشان را برای خدای ما پادشاهان و ک 

و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و    11  .کرد
بود  هزار  هزاران  و  کرور  کرورها  ایشان  عدد  و  بودند  بلند    12  ؛پیران  آواز  به  که 

ـ مستّحق است    : ندگویمی توانایی و    ـشدهذبح   ۀبرّ او  که قّوت و دولت و حکمت و 
  زمین و زیرِ روی  آسمان و  و هر مخلوقی را که در    13  . دیابم و جالل و برکت  اکرا 

نشین و بّره را  تخت  : گویند ، شنیدم که میستهاآنچه در آنهر   ، زمین و در دریاست
حیوان گفتند، آمین!  و چهار    14  .ینداآلبدب  ا  برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا  

 (. به روی درافتادند و سجده نمودنداآلبدین آن زنده تا ابدبرای پیر  24و آن 

بر کوه صهیون ایستاده است و    و دیدم که اینک، بّره):  اصحاح چهاردهمو در  
 .(.. هزار نفر که اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم دارند. 144 با وی 

کسی غیر از اولین مؤمنان از  آورد، چه این شخصی که انصار پدرش را گرد می
 ؟!است امام مهدی ۀ ذری

 ؟! گانه هستنددوازدهمهدیون  و  گانه  امامان دوازدهکسانی غیر از  چه   ،پیر   24این  
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های  که کتاب و مهر   ، همان استداوود    ۀریشیهودا و  سبط  که از    ی و آن شیر 
  در جنگ خیبر و احد و  آیا همان شیری نیست که همراه علی،  گشایدآن را می

 ؟!...کردحمله می  ...بدر و

  مادر امام مهدی  (نرجس)  اسرائیلاو از بنی   ِسبط یهوداست؛ زیرا مادراو از  
 .است

در   شده«ایستاده دیدم گویا ذبحای  »برهوصف شده است  ای که چنین  و آن بره 
چشم   هفت  و  شاخ  هفت  که  چهارده ـ داشت  حالی  معصومین  نمادهای   ۀگانکه 

آیا کسی    ؟ استکسی  چه   ـ هستند   محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و ائمه
 ؟!است عیسی  ۀو فرستاد امام مهدی ۀغیر از مهدی اول و یمانی فرستاد 

و آن ده شاخ که دیدی ده    ۱۲  ... )آمده است:    اصحاح هفدهم   ، یوحنا  رؤیا در  
یک ساعت با  در    ، سان پادشاهاناند بلکه به پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته 

دریافت می را  قدرت    ی أ ر   کی   هان یا   ۱۳  . کنندآن وحش سلطنت خود  و  و  دارند 
ایشان  بر  بره  و  بّره خواهند جنگید  با    شان یا   ۱۴  .دهندی م  وحش  خود را به سلطنت  

  با وی هستند آنان که  و پادشاه پادشاهان است و  االرباب  رّب   او  را یز   ؛غالب خواهد آمد
   .(اند...نخوانده شده، برگزیده و ایمان آورندگا

که    آسمان نازل شد  از  گرید  یا فرشته   دمیبعد از آن د  ۱):  اصحاح هجدهم و در  
با صدایی بسیار بلند فریاد  و    ۲  .به جالل او منور شد  ن یداشت و زم  م یعظ  ی قدرت
هر روح    پناهگاهو    وهایو او مسکن د!  بزرگل  شد، منهدم شد بابِ فت: منهدم  ، گزده
  ( منظور هواپیماهای جنگی آمریکایی است)هر مرغ ناپاک و مکروه    سرپناه   و  ث یخب

غضب   که   را یز   ۳  .است  دهیگرد خمر  زنا از  هم  یآلود  و    اندده ینوش   هاامت   ۀاو 
و  با  جهان  کرده   یپادشاهان  وزنا  ع   اند  کثرت  از  جهان  دولتمند  یاشیتجار    او 

  رون یبآنجا  قوم من از    ی : ا گفتی که م  دمی از آسمان شن  گرید   یی و صدا   ۴  . انددهیگرد



 105 ........................................................................ و کتاب مقدس یمدر قرآن کر  یارؤ

گناهانش تا به   را یز   ۵  .به شما برسد شیشده، بالها  کیدر گناهانش شر  مبادا  د، ییآ
به خودش    او داده است  آنچه  ۶  .آورده است  اد یرا به    شیهاو خدا ظلم   ده یفلک رس 

  خته یکه او آم  یااله یپ  و در   د یجزا ده  به اوچندان  دو   ش یحسب کارهاه  و ب  بازگردانید 
  یاشی کرد و ع  دی را تمج   شتن یکه خو   یا به اندازه   ۷  . دیز یامیدو چندان ب   برایش ،  است

به  من  :  دیگویم در دل خود او    را یز  د،ی ده  به اوعذاب و ماتم  همان اندازه نمود، به  
  ی ایبال از همین رو    ۸  .دی هرگز ماتم نخواهم د  و  ستم ین  وهیو ب   اممقام ملکه نشسته 

که    را یز   سوخت؛ آمد و به آتش خواهد روز خواهد    ک ی در   یماتم و قحط  او از مرگ و 
که با او   ا یآنگاه پادشاهان دن   ۹  .ـ زورآور استکندیم  ی که بر او داور   ییخدا ـ   پروردگار 

و    ۱۰  و ماتم خواهند کرد  هیگر   ـنند یسوختن او را ب   چون دودِ ـ   ندا ه نمود  یاشیع زنا و  
  ! میشهر عظ  یا   ی!وا ای    ی!وا ای  خواهند گفت:    ستاده،یعذابش دور ا از خوف  

و تجار    ۱۱  .ساعت عقوبت تو آمد  ک یکه در    را یز شهر محکم و استوار!    ! لبابِ   یا 
  یرا کس  شانکاالهایپس    ن یکه از ا   را یز   ؛ نمود  و ماتم خواهند  ه یاو گر   ی جهان برا 

 یو کتان نازک و ارغوان دیمروار  طال و نقره و جواهر و کاالهایی از ۱۲نخواهد خرید  
بها و مس و آهن  ظروف چوب گران  و هر ظرف عاج و   ی عود قمار   و قرمز و  شم یو ابر 

روغن و آرد و گندم    ندر و شراب وو کُ   ّر و مُ   هاو خوشبو   بخورها   و   ن یو دارچ  ۱۳  و مرمر
و حاصل شهوت    ۱۴  .ها و اجساد و نفوس مردمو ارابه  هاسب ها و ا ها و گلهو رمه 

نابود گرد  ی روشن  فربه و  زِ ی و هرچوجودت رفت  س تو از  نفْ  را  ها  آن   گریو د  د یاز تو 
از ترس  ـ   انددولتمند شده  یکه از و   زها یچ  ن یا   و تاجراِن   ۱۵  . افتی  ینخواههرگز  

  ی! وا   ، ی : وا خواهند گفت  ۱۶  کنانماتم   و  ان یگر   ستاده،یدور ا  ـ ِکشدی که او می عذاب
ارغوان  م یعظ   شهر  یا  و  کتان  به  ملبس    یکه  قرمز  و    ی بود و  و جواهر  به طال  و 

ناخدا    و هر  خراب شد.چنین  این نیازی  بی   ، ساعت  ک یدر  که    را یز   17  ن، یّ مز   دیمروار 
جماعت کل  کشت  یو  بر  هر مالحان    وهستند    های که  دریاو  شغل  دور  دارد    که 

گفتند: کدام شهر است    کنان  ادیفر   دند یسوختن آن را د  چون دودِ   ۱۸  ،اندستادهیا 
  برآورده،  ادی کنان فر و ماتم   انیگر   خته،ی خاک بر سر خود ر   و  ۱۹  !بزرگ  شهر   ن یمثل ا 



 ـ در پیشگاه صیحه  انتشارات انصار امام مهدی .................................................... 106

  از  بود   یصاحب کشت  ای در در هرکس که  که  بزرگ  بر آن شهر  یوا   ی!: وا گفتندیم
گرداو    سینفا در    ؛ د یدولتمند  و  کیکه  و    یا   پس  ۲۰  گشت.  رانیساعت  آسمان 

  ۲۱  است.   گرفتهخدا انتقام شما را از او   را یز  دی کن  ی شاد   ، ایمقدسان و رسوالن و انب 
انداخت و    ای گرفته، به در   را   بزرگ  یای سنگ آسمانند    یسنگ قدرتمند    ۀفرشت  کیو  

  افتیهرگز    گری و د   د یگرد   ل منهدم خواهدشهر بابِ   صدمه   ک یبه    ن یچناین   گفت:
  ن یبعد از ا نوازان  و کرنا   زنان ی و ن  خوانانآوازهزنان و    ربط صوت ب    و   ۲۲  .نخواهد شد 

  نخواهد یافت  در تو صناعتی دیگر از هر  یصنعتگر  چ ینخواهد شد و ه  ده یدر تو شن
نخواهد    گریو نور چراغ در تو د   ۲۳  د، یگرد  نخواهد  دهی در تو شن  ا یآس   یو باز صدا شد  

جهان    متکبراِن تو    که تجارِ   را یز شد    نخواهد   ده یآواز عروس و داماد باز در تو شن  و   دی تاب
  ناو مقدس  ا یآن، خون انب  و در   ۲۴  . ها گمراه شدندامت   تمامتو    ِی بودند و از جادوگر 

   (.شد  افت ی  نیزم   یرو  شدگاِن کشته تمام خوِن و 

پس تمامی    ؛ پایتخت عراق بودبابل  زیرا در آن زمان    ؛ اشاره دارد  بابل به عراق
   .گیردها در عراق و زمین آن صورت میها و فتنه جنگ 

ویران  بیتاهل از  روایات  دیگردولت توسط  بغداد    شدندر  اینکه  های  و   ،
   :اندیاد فرموده د نشووارد می به آن   هافتنه 

ها آن  خداوند! فتنه و لعنت    م در خش»  : فرمایدبغداد می   ۀدربار   امام صادق
،  در آن ساکن باشدکه  وای برای آن و هرکس  کنند.  را ویران و با خاک یکسان می 

هایی که از  پرچمآیند و  می   که از جزیرهها  آن  های مغرب وهای زرد و پرچم پرچم   از
ها  آن  عذاب بر  به خدا قسم از انواع.  خواهد آمدها  آن   سویبه از دور و نزدیک    هر سو

نازل شود  ها  آن  و عذابی بر   ، ندیده تا آیندگان  که هیچ امتی از گذشتگان    نازل شود 
  که مردِم   ی طوفاناست.  نشنیده  مانندش را  به که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی  

؛  دن وای بر کسانی که در آن مسکن گزین  . خواهد بودنشمشیر  جز با  گیرد  آن را فرامی
رحمت خدا    اشدگان از آن بدر آن با شقاوت خود مانده و خارج کننده  اقامت  چراکه
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و  ها  گویند خانه اهالی آن باقی خواهند ماند تا اینکه  به خدا سوگند    اند.خارج شده 
کنند  گمان میاند. بهشتی جوانان   انشحورالعین و جوانش بهشت و زنانقصرهایش 

به خدا و رسول    ها در آن افترا است.  در آن تقسیم کرده  فقط  خداوند تمام ارزاق را  
و گواهی دروغین و شرب  دهند،  می و به خالف کتاب خدا حکم  بندند  می  خدا 

. از دنیا چیزی نماند مگر اینکه در آن  ریزی کنندخمر و فجور و خوردن حرام و خون
تا حدی که  کند  ها زورا را خراب می ها و پرچم فتنه آن   با متعال  سپس خداوند    باشد.

 1.« دزورا بو بگوید زمانی اینجا  وقتی کسی از آنجا گذر کند

نوزدهم در   است:    اصحاح  بزرگ    ۷)آمده  را  او  و  کنیم  هلهله  و  شادی  باید 
و به او داده شد    ۸خود را آماده ساخته است  عروسزیرا نکاِح بره رسیده و   ؛ شماریم

  ۹های مقدسان است  که به کتانی پاک و روشن ملّبس شود، زیرا آن کتان، نیکی 
و   اند.شده به حال کسانی که به بزم نکاح بّره دعوت  مرا گفت: بنویس خوشا  سپس

و ناگهان   سپس دیدم آسمان باز شد  ۱۱ ...ها کلمات صادق خداوند استگفت این
بر   سواری  که  دیدم  نشسته،  اسبی سفید  میا آن  نامیده  و صادق  با  مین  که  شد، 

های  آتش و بر سرش تاج   ۀ چشمانش چون شعل  ۱۲جنگد  کند و می عدالت حکم می
ای  جامه   ۱۳  .داندکس آن را نمیبسیار، و نامی مکتوب دارد که جز خودش هیچ 

و لشکریانی که در    ۱۴  .شودخدا« خوانده می   ۀ»کلماو    آلود بر تن دارد و نام خون
های کتاِن سفید و پاک و درخشان از  های سفید با لباس مان بودند سوار بر اسب آس
 ...(. آیدمیاز دهانش شمشیری تیز بیرون  ۱۵ . آینداش میِپی

بزرگ شماریم  ۷)... را  او  و  کنیم  هلهله  و  و    ؛ باید شادی  رسیده  بره  نکاِح  زیرا 
و به او داده شد که به کتانی پاک و روشن ملّبس    ۸عروس خود را آماده ساخته است  

سپس مرا گفت: بنویس خوشا به    ۹های مقدسان است  زیرا آن کتان، نیکی  ؛شود
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ها کلمات صادق خداوند  اند. و گفت این حال کسانی که به بزم نکاح بّره دعوت شده 
»انصار مهدی اول یمانی«  اند  جشن عروسی بره دعوت شده به  که    کسانی  ...(.است

 . هستند

و ناگهان اسبی سفید دیدم که سواری بر آن    سپس دیدم آسمان باز شد   ۱۱)
  ۱۲جنگد  کند و میشد، که با عدالت حکم می مین و صادق نامیده میا نشسته،  

دارد که  ده  نوشته ش و نامی  ،  های بسیارآتش و بر سرش تاج   ۀ چشمانش چون شعل
  ۀ »کلم  آلود بر تن دارد و نام اوخون   ایجامه   ۱۳  .داندکس آن را نمی جز خودش هیچ 

می  خوانده  رؤیا،  (.دشوخدا«  این  در  سفید  اسب  بر  سوار  شخصیت  این  همان    و 
 . است مهدی اول یمانی

  این   که   زیرا   بنویس :  به من گفت  و  )... آمده است:    یکمواصحاح بیست و در  
  انتها  و ابتدا  و یاء،  و  الف  من ! شد تمام :  گفت  مرا  باز   ۶ .و امین است  سخنان راست 

 هرکه   و   ۷  . داد  ، رایگان خواهمحیات   آب   ۀ چشم  باشد از   تشنه   هرکه   به   من .  هستم 
 خواهد   پسر  مرا   او  و  بود  خواهم  خدا   را   من او  و  شد،  خواهد  چیزهمه   آید وارث  غالب

و کسی که پیروز  است  امام مهدی  این شخص،    : الف و یاء، و ابتدا و انتها  .( ...بود
 .است مهدی اول یمانی شود و او است که در رؤیا غالب می یگردد همان شیر می

بپردازید مطلب به درازا خواهد انجامید؛ زیرا این  ها  متن سی  ر به بر اگر بخواهید  
اهل  جز  و مرا    ؛ کندنمی نکار و تحریف  را ا ها  آن  کسیمتونی که    ؛ متون، واقعًا بسیارند

 .کندانکار نمی  (کند  شانلعنت وندخدا )کنند  باطل و آنان که از باطل پیروی می

نظاره کنید  ها  در ملکوت آسمان   رهسپار شوید،خدا    سویبه   ،اطاعت کنیدرا  خدا  
را پاک گردانید و به خدا گوش  خود    و   بشویید را  ِگل    ، ها بشنویدو از ملکوت آسمان 

که   همه او  بسپارید  در  دیرباز  می از  و  گفته  سخن  مردم  با  مردم    گوید، چیز  اما 
ُهْم آذاٌن  ....  : شنوندنمی  ْعُیٌن ال ُیْبِصُرون  ِبها و  ل 

 
ُهْم أ ُهون  ِبها و  ل  ْفق  ُلوٌب ال ی 

ُ
ُهْم ق ل 
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ُعون  ِبها ْسم    هاییچشم  و فهمندنمی   با آن  که است هاییدل  )...اینان را  1....ال ی 
 ..(. .شنوندنمی  با آن که  است هاییگوش  و بینندبا آن نمی  که است

آسمان ملکوت  از  آنچه  و  ها می به  آسمانشنوید  ملکوت  در  بینید  می ها  آنچه 
ای که  همگان را به سفره و    ، آنان را به حق   ، سازیدحق آشنا    ا مردم را ب  ، دهیدگواهی  

و   نماز ظاهر  به بسیاری از کسانی که    چه بسا  .دعوت کنیدفرود آمده است  از آسمان  
را   نشوند،  کنند  می طوالنی  دعا  حاضر  این سفره  و شراب  ان، زناکار اما  بر  خواران 

این سفره حاضر شوندخطاکاران   این هدف    .بازگردندخدا    سویبه و    بر  برای  من 
بر    ،اگر توبه کردهآنان،  خوشا به حال ؛اماد آمدهو برای اصالح این افر  همبعوث شد

 . نلغزندمن ]امر[  در خوشا به حال آنان که  ؛بره حاضر شوند  عروسِی بزم  ۀسفر 

ل  ۱)آمده است:    دومواصحاح بیست   ،در انجیل متی ث  ها ایشان  و عیسی باز به م 
پادشاهی    انساِن ها را تشبیه به  ملکوت آسمان  ۲را خطاب کرده، سخن آغاز کرده  

است   گرفته  عروسی  پسرش  برای  که  تا    ۳کرد  فرستاد  را  خود  بندگان  و 
نمی دعوت  آنان  ولی  فرابخوانند،  را  به عروسی  بیایندشوندگاِن  دوباره    ۴  .خواستند 

خوان خود را    اینکشوندگان بگویید که  ، فرمود: به دعوت غالمانی دیگر را فرستاده 
  .به عروسی بیایید  چیز مهیاست. هایم ذبح شده و همه ام. گاوها و پرواری ساخته مهیا  

و دیگری به تجارت خود    شد سستی نموده، یکی رهسپار کشتزار خود  ها  آن   اما  ۵
پس    ۷  کشتند.را  ها  آن  گرفته، دشنامشان دادند ورا  و دیگران غالمان او    ۶  .مشغول

سپاهیانش   کرده،  غضب  شنید  را  این  پادشاه  که  داشت  را  هنگامی  آن گسیل  و 
فرمود:  آنگاه غالمان خود را    ۸  سوزاندند.قاتالن را کشتند و شهرشان را به آتش  
بر سر  پس    ۹  شوندگان لیاقتش را نداشتند.عروسی همچنان مهیاست ولی دعوت

آن غالمان    ۱۰  کنید. ها بروید و هرکه را که دیدید به عروسی دعوت  های راه دو راهی

 
 ۱۷۹ :اعراف -1



 ـ در پیشگاه صیحه  انتشارات انصار امام مهدی .................................................... 110

ز خوب و بد یافتند گرد آوردند، چنانچه عروسی از  ها رفتند و هرکس را که ا بر سر راه 
مملو گشت   به   11حاضرین  پادشاه  یک  وقتی  شد  وارد  مجلس  اهل  دیدن  جهت 

!  ای رفیقفرمود:  پس او را   ۱۲.  عروسی بر تن ندارد  ۀانسان را در آنجا دید که جام
او خاموش    ؟ پسای در حالی که لباس عروسی بر تن نداریسی آمده تو چطور به عرو

پا و دو دست او را ببندید و او را آنگاه پادشاه به خدمتگزاران    ۱۳  .شد فرمود: دو 
تاریکی در  جاییگرفته،  بیندازید؛  بیرون  گریه   های  سایش  که  صدای  و  باشد  ها 

 1. (...اندشدگان بسیار و برگزیدگان اندک که دعوت چرا  ۱۴ ا.هدندان

روزها   این  از مسیحیان  این  و میِکشند  را می   عیسیانتظار  بسیاری  دانند 
گاه کنید که  ها  آن  پس  ؛روزها، روزهای بازگشت او و روزهای قیامت صغراست را آ

، و آن  بازگشتش نیز به همین صورت خواهد بود و  بود  از مشرق    عیسیبعثت  
و  خبرش را در انجیل داده است    که عیسی  (دهندهتسلی ) شده  فرستاده شخص  

فرستاد   عیسی خواهد  را  بود  ،او  خواهد  در  پیکارهای  حتی    . از مشرق  سخت 
یوحنا    که رؤیای گونه    در عراق، همان خصوص  به  ؛ الزمان در مشرق خواهد بودآخر 

 .ه استو عراق را »بابل بزرگ« نامید گفته 

پیروز گشته    داوود است  ۀریشخبر دهید شیری که از نوادگان یهودا و از  ها  آن   به
باز  کتاب  تا   مُ کند  را  را  و  »علمی    :فرمایدمی   امام علی  .بردارداز آن  هرهایش 

 2« .ام و سّری نیست مگر اینکه قائم آن را ختم کندنیست جز اینکه من آن را گشوده 

رؤیای   پنجم   ، یوحنادر  است:    اصحاح  ِس   آن  اینک   )... آمده  از  بط  شیری که 
ناگاه  به و  6 .ود است غالب آمده تا کتاب و هفت ُمهرش را بگشایدو دا  ۀیهودا و ریش

ایستاده  شده  ذبح   گویا ای  چهار حیوان و در وسط پیران، بّره آن  دیدم در میان تخت و  
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 (....است

از مُ   ۱)م:  در اصحاح ششو   بره یکی  گانه را گشود  هرهای هفت و دیدم چون 
من نگریستم    ۲  : بیا و بنگر. گفتآسا می صدایی رعدشنیدم یکی از چهار حیوان با  

و ناگاه اسبی سفید دیدم که سوارش کمانی دارد و به او تاجی داده شد و پیروز بیرون  
 ...(. آمد تا غالب شود

خواهد پس کسی که می  ؛آمده است« ایستاده ۀشدذبح  ۀ»بر خبر دهید ها آن به
و نصیبی در    چنین کند تا پاکیزه گردد و مقدس شود  هایش را با خون او بشویدجامه

 1« .بنگردها  ملکوت آسمانتا در و  ها داشته باشد، ملکوت آسمان 

  از  را  قح  ۀ کننددعوت  بخواهد و  است  حق خواهان    که  کسی  برای   ، توضیح  این   چه بسا 
   .کفایت کند بشناسدمتعال وسبحان وند خدا  ملکوت طریق 
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 سوم:  فصل

 محمدیا در سنت پاک محمد و آلؤر

 : اول بحث م

 آن  انواع و  یاهاؤر
  مبارک این    دعوت  برابر  در کنند  تالش میُفقها    امروز   که  بسیاری  اشکاالت جمله    از   شاید 

  صادقه رؤیای    ما ه دید  خواب  در   آنچه  گویدمی  کسیچه: اینکه  زیر باشد   اشکالمطرح کنند،  
به  ها  آن  اشکال،  این  کردنمطرح   در  ؟نبوده است  نفس  حدیث  یا   شیطان  القای  و،  بوده

  دور  دینتالش در جهت تفقه در    و  تدبر  ومطالعه    از  را   مردم  که  کنند می  استناد دیدگاهی  
که    ادعا با این   ،ُفقها این   ولی  ؛ است  ضروری کاری    دین، تفقه در   کهبا این توصیف   ؛کندمی

  و،  ندا ه کرد  دور   دین   از   را   مردم   ، نیست  عینی   واجب  و   است  کفایی   یک واجب   دین،   در   فقهت
  سبحان   وندخدا   ه ببستن  استمرار این افترا و دروغبرای  را    راهی  آمیزمغالطه از همین رویکرد  

 . دینش در پیش گرفتند و

له، با  ئاین مس  و  ،است  عینی  واجب  هاانسان   ۀهم  بر  دین  در  تفقه  و  اندیشیدن  ۀلئمس
کوِچ دستور  به  از    دادن  داردمؤمنگروهی  تفاوت  ان     :فرمایدمی  تعالیحق   .ان  ک  ا  م  و 

لِ  یِن و  ُهوا ِفي الِدّ ق ّ ف  ت  ٌة ِلی  اِئف  ٍة ِمْنُهْم ط 
 
ر  ِمْن ُکِلّ ِفْرق ف  ْوال  ن  ل  ًة ف  اف ّ ْنِفُروا ک  هُ اْلُمْؤِمُنون  ِلی  ْوم 

 
ْم  ُیْنِذُروا ق

ُرون   ْحذ  ُهْم ی  ل ّ ع  ْیِهْم ل  ُعوا ِإل  ج  ا ر  و شایسته نیست مؤمنان همگی کوچ کنند. پس چرا از  )  1ِإذ 
گاهی پیدا کنند و قوم خود را ای کوچ نمی ای از آنان، دسته هر فرقه  وقتی کنند تا در دین آ
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کردن »کوچ   در   اینجا   در  « کفایت»  ؛( باشد که آنان بترسند؟؛  سوی آنان بازگشتند بیم دهندبه 
مردم همه در   تا  گردندبازمی  کوچ کردند  وقتی  طایفه آن و  ، دین در  تفقه  نه در   استو رفتن« 

بیندیشند،   و  کنند  تفقه  که  ـ  امام  از  که  را مطالبی    ودین  امامی  ش کوچ  سویبههمان 
از مردم  ی  ا ده ی برگز عدۀ    انیم   درفقط    را   آن  ای   ،ند ن ک ن  خود  به   منحصر ،  اندگرفته ـ بر اندکرده

  برابر   درهمۀ مردم به خاطر آن  وشود، مربوط می مردم ۀهم  به  ن، ی د امر را یز مطرح نکنند؛  
 دهند. می  پس  حساب سبحان وندخدا 

  خود   حال  بهبدون هیچ شرح و بسطی    و طاهرک  پا   محمد آل  را   خواب  در رؤیا    ۀلئمس
و  را در نادانی نگه دارند  مردم    سعی دارندهمچنان  فقیهان آخرالزمان    ولی  ؛ندا ه نکرد  رها

تمام امور تخصصی    نکه دین نیز همچوبرای آنان مطرح کنند  را  این شبهه  و  دهند    شانفریب
  عکس  بلکه  ، است  نادرست  حال آنکه این گفته، کامالً ؛  در زندگی، یک امر تخصصی است

اند رسیده تکلیف  که به سن    را   مردمی  ۀهم  که  است  الهی  یتکلیف  دین  زیرا   ؛است  درست  آن
به    دارد؟!  وجود   تکلیف  برای  مشخصی  سناساسًا    چرا   پس  نبود   گونهاین   اگر  و  گیرددربرمی 
معن تفقه    اندیشیدن  اگرکه    ا این  صورتی  ـ   دین   در و  آن  کار    ـگویند میها  آن  که به  یک 

 دیگران   از اقدام کنند    آنبه    افرادی   اگرطوری که  بهـ   باشد  کفایی  و یک واجب  تخصصی
  .شودمی   یحکمتگونه  هر  ازخالی    تکلیف،  برای سنی  تعیین صورت  این  در  ـشودمی   ساقط

کردن سن تکلیف کاری خالی از حکمت بوده است؟!  گویند مشخصقها میحال آیا این فُ 
اینکه    توجه با   کار    تکلیف،   سن   تعیین به  محسوب   و   است   شرعی یک  اجتهادی    کاری 

 شود.نمی 

و تمام دالیل    هاقدام کردشرح و توضیح آن    به   بیتاهل که    است  ی دیناز امور    «یاؤر»
دور    رؤیاهامردم را از شناخت  و    ناک شبهه مردم    ایبر را    رؤیاها که امر  را  هایی  و استدالل 

شده  مبارز    دشمنیتبدیل به    ـفقها   این   نظر   ازـ   رؤیاها   و به این ترتیب   ؛ اندکند ساقط نموده می
  دشمن   مردم»  که   قاعده این    به   استناد   با ،  بوده باشد  معرفتی  و   شناختی   یک راهاست نه اینکه  

گاه نگه ُفقها  این    پس   شناسند«. آن را نمی   که   هستند   چیزی    دربارۀ  مردم   داشتندر جهت ناآ
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الهی   امور  از  می امری  را    ، کنندتالش  امر  این  تصویر  مردم  برای  دشمنی    عنوانبه تا  به 
  نگذاشتند   باقی   را ای  هیچ روزنه   خدا   رسول در مقدمۀ آنان    و   ولی ائمه اطهار  ؛ بکشند

  برابر  در  را ها تمامی این روزنه  هاآن و  کنند  نفوذ آن طریق  از  د نبتوانبدنهاد   فقیهاِن این   تا
  از ، رؤیاها   جمله از ، دین  امور  یتمام  در دارند مسئولیت مردم حال .اندخوبی بسته به  فقیهان 

اند  نفرموده   محمدآل  و  محمد   ببینند   تا  کنند   پیروی اند  فرموده   ائمۀ پاک و طاهر  آنچه
  بلکه   ؛ گیرندمیرؤیا    از  را   خود  دین  مردماند  نفرموده   و  ،است  یمستقل  دلیل  خود،خودِی به رؤیا  

و    شهادت   مقام  در رؤیا    و   ، است  معرفت شناخت و    هایراه  از   راهیرؤیا  اند که  فرموده   کید أ ت
  که   را   سبحان  وندخدا مجاز است گواهی    «بنده»  آیا. حال  است   امور  از  امری  بر  الهیگواهی  

  کند؟! رد  است دیده خدا  ملکوت  در

  خود رؤیای    ، یاؤر  صاحب  ه استداد  فرمان   خدا   رسول  باشد بوده    محکمرؤیا    اگر  حتی
باشد که به او اختصاص    سبحان  وند خدا   طرف   از  شهادتی   ، یاؤرتا    ، کند   عرضه   قرآنه  ب  را 

است.   خدا   حدیث  از  ترتیب   این  بهداده    راه  قرآن،  هب  عرضه  شودمیدانسته    رسول 
  رسول   از  (. هستنیز    متشابهات  عالم)که    آیدمی  ملکوت  جهان  ازرؤیا    زیرا   ؛است  کردنحکم

از شما  »  است:   شده روایت    خدا  برای  که دیده است  یاییؤراز  کسی    شوددیده می  ش یا 
ب  ؛فریفته نشود  کتاب خدا عرضه کند؛ اگر عامل به کتاب خدا بود شادمان    هبلکه خود را 

 1« است.بوده از شیطان رؤیا از آن بود بداند   و اگر غیر ،شود

میزان    ، قرآن  ؛ پسشودمی   حکمم  قرآن  بارؤیا    که فرماید  می   بیان  خدا   رسول   اینجا   رد
  طرف  از یا بوده است  سبحان نارحم ونددا خ طرف از شیای ؤر  بداند بیننده تا است ترازوییو 

  شادمان   باید   بود   قرآن  به  عامل  اگر  و  کند   عرضه  قرآن  هب  را   خود باید    او.  الله()لعنه   شیطان
  عرضه ذهن خطور کند که منظور،    بهچنین    اینجا  در  خدا   رسول  سخن   از  چه بسا.  شود

  ناطق   قرآن  ه ب  عرضه چنین فهمیده شود که منظور    چه بسا  وبوده است،    صامت   قرآن  هب

 
 . 156 ص 4 دارالسالم: ج - 1



 ـ در پیشگاه صیحه  انتشارات انصار امام مهدی .................................................... 116

باشد؛   دانسته    خودش  زمان  در  ناطق  قرآن   ه ب  خودش   ۀ عرض  با   فرد،   حال   بیان  زیرا بوده 
  ۀدهندنشان   ، اوطبق ]گفتار و کردار[    عمل   و   ترازوستمیزان و    ناطق،   قرآن  زیرا شود؛  می

  معلم   به   بلکه   ،زند نمی  چنگ   کتابخوِد    به   انسان آری،    است.   زدنچنگ   وجستن  تمسک 
 الله   صلوات )  علی   از   شود.می   توصیفناطق«    کتاب »  عنوانبه   او  زیرا   ؛ زند می  چنگ   کتاب
  ال ؤس  او  از   تا   آمدند   ایشان  سویبه   دنیا   امور یکی از    دربارۀ   گروهی  است: روایت شده    ( علیه

ایشان    ین!مؤمنامیرال  ای  هستیم شما    شیعیان  ما   گفتند:نموده،    توسلایشان    به ها  آن   کنند.
و در    ،شناسمرا نمی  شما»من   فرمود:  سپسو    نگریستها  آن  به  بسیار  ( علیه  الله  صلوات)

ایمان   شرسولکه به خدا و فقط کسی است ما  شیعۀ بینم. نمی   شما اثری از آنچه می گویید
آن  به    در اطاعت از آنچه ما را  و  اجتناب کند،  او  نافرمانی  و از  کند  به اطاعت او عمل    بیاود، 
خورشید و  پشتیبانان و حامیان    ،شیعیان ما   . اطاعت کند  دعوت کرده   آن  به داده و    فرمان

شمکشان  هایشان چروکیده است، . شیعیان ما کسانی هستند که لب ماه و ستارگان هستند
را در  و    ، الغر استخالی و   را    ش خوداز حق    که غیر   کسی  بینی. می سیمایشان  رهبانیت 
از شیعیان    نیست  شچیزی بخورد که مالاز  که    و کسی  ،که به مردم ستم کند  کسی  ،بخواهد

  ۀ کنندجدا  او  و است  ناطق  نآقر  او که فرموده است  تصریح  ینمؤمنامیرالو  1« .ما نیست
  بعدیبه پرسش    باید   بگوید   این   از   غیر   که  کسی   و  ؛ صامت   کتاب نه همین    است   باطل   از   حق

  آن   در  مردم  چرا پس    ،باشد   باطل  از  حق   ۀکنندجدا همان    صامت،  نآقر   اگر   :پاسخ بدهد
با وجود    ، هرکدام راه خود را در پیش گرفتند  وتقسیم شدند  ها  آیین   و  هاگروهبه    و  ، دچار تفرقه

  که   کسانی  آن   به   ینمؤمنامیرالپاسخ  به همین دلیل    است؟!بوده    یکی  شانکتاباینکه  
  پیروی   از  اثری هیچ    و  شناسدنمی   را ها  آن   تنها این جمله بود کههستند    اششیعه   کردند   ادعا

فقط در    ه ئلمساین    که  شناساند ها  آن   همین دلیل به  به و    ،بیند نمی ها  آن  در   را   خودش  از
یعنی همان    شود؛  سخن  تصدیق  باعث   کههم وجود داشته باشد    اثریباید    بلکه   ، نیستگفتار  
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به آن صورتی که ادعا    دانستند این میزان    ازها  آن  ؛ به این ترتیب علی  عملطبق    عمل
   نیستند. اند کرده

به    ۀعرض  با  وباید به قرآن عرضه شود  رؤیا  این    بنابراین طبق گفتۀ رسول خدا  آن 
  از  باطلی یا بوده است  نا رحم خدای طرف  از حقی یا آ که شودمی  روشنرؤیا وضعیت   قرآن،
شمرده   حقچیزی که  شودمی روشن  مردم  برایتوضیح،    این با   و (؛اللهلعنه ) شیطانسوی 

 قرآنه  ب  عرضه  با  شوضعیت  که  است  یاییؤر  بلکه  ،نیست  خواب  دررؤیا  صرفًا خوِد    شودمی
   شود.می روشن  ـزمان  هر  در  معصوم حجت یعنی ـ  ناطق 

توضیحات    صادق  امام  ، یا ؤر  دربارۀ  خدا   رسولسوی    از شنگری  رو  این  از پس  
خصوص   این  در  میبیشتری  بهانه به   فرماید؛ارائه  و  عذر  هیچ  جای  که  برای  طوری  ای 

بهانه  باقی نمی شخص  تواند متوجه شود  می رؤیا    ۀبینند  تا آنجا که خوِد شخِص   ماند، گیر 
که   امام    از   پریشان.  ییایؤر   با   شیطان  القای   یا   ، بوده  حق   است   دیده   شخواب  در چیزی 

فریبی    ،مؤمنخدا به  طرف  : بشارتی از  استسه صورت  بر  رؤیا  »  است:   شده  وارد  صادق
  کرده   تقسیمدسته   سه به  را رؤیا    ،شریف   روایتاین   1«.ی پریشانرؤیاهاو    ،شیطان سوی  از  

 است:

ک    :فرمایدمی تعالیحق  .مؤمن برای  خدا سوی  از بشارتی  اول: یس  ل  ا ل  ْقُف م  ال  ت  ِبِه  و 
ْسُؤوالً  ْنُه م  ولِئک کان  ع 

ُ
اد  کلُّ أ اْلُفؤ  ر  و  ص  اْلب  ْمع  و    ی ن علمه آو چیزی را که ب ) 2ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

پس »گوش«    ؛(بازخواست خواهند شد زیرا گوش و چشم و قلب، همه    ؛نداری دنبال مکن
»می  بازخواست  است  شنیده   آنچه   دربارۀ    بازخواست   است   دیده  آنچه  دربارۀ  «چشمشود، 

  که   طور  همان  وشود؛  می  بازخواستاطالع یافته است    آنچه   دربارۀ  « نیزدل»  وشود،  می
  همین   به  شود، می  بازخواست  دانسته است   و   ه دید  و   ه شنید  جهان  این  در   آنچه   دربارۀ  «بنده»
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و   ،شودمی بازخواست دانسته است نیز و ه دید و ه شنید ملکوت جهان در آنچه  دربارۀ ترتیب 
  جهان  آن  در   انسان  آنچه  زیرا   باشد؛   شدیدتر  وتر  سخت   جهان،  آن  از  بازخواست  چه بسا حتی  

  با   باطل وجه  هیچ به   و  استبوده    محض و درستِی    راستی   کند،درک می   و  بیند می  و   شنودمی
خداوند    که  استدانسته    و  دیده  و  شنیده   جهانی  درآن را    انسان  زیرا نیست؛    آمیختهدر   آن

  ترسبک   لک،مُ   جهان  دربارۀ  او  بازخواست  چه بسا  و  ،است  نشدهنافرمانی    آن  در   ایلحظه
  آن  که  زمانی  از  سبحان  وندخدا را    جهان  این  زیرا   باشد؛  ملکوت  جهان  دربارۀ  او  بازخواست  از
  شده و نافرمانی    معصیت  آن  در   سبحان   وند خدا   که   است  جهانی  و  ه، ننگریست  آن   به   ه آفرید  را 

و    و،  است و    که  حالی  در  است؛   نسبی  آن،  در  راستیصداقت    جهان   در   راستیصداقت 
  های ظرف چیزی که این    و ،  کندنمی   پیدا   تبدیل   و   تغییر   که طوری  به ؛  است  ثابت   ملکوت،

  چیزی  به   انسان   وقتی  رواین از   ؛ است  علم خوِد    کندمی   دریافت   ملکوت   جهان   از   گانه سه
واهی  گهمان  ها  آن  مسئولیت   و   هستند   مسئول   هاظرف   این  ندارد   آن  به   دانشی  که   کند   عمل 

  نقل  برایش  اطاعت و راستی جهان از آنچه  از  انسان زیرا   ؛است  انسانعلیه ها آن  شهادتو 
  ؛بود   نشده  نقل  شبرای  که ت  ستمسک جسته ا   چیزی  به  و  شده است،  گردانروی د  نا هکرد

  جز  و   ، بوده  علم   از   خالی  که   حالی   دره،  رفت   آن  سویبه   خود  ت تمایال  و و هوس    هوا   با   او   بلکه
 هیچ چیز دیگری در آن نبوده است.  دنیا  زینت

  و  است   چیز  یک  دنکن میمنتقل    [ دل  و  چشم  و  گوش]  گانهسه   هایظرف   این   آنچه
بوده  انتقالش    به  موظف  که  کندمی منتقل    را   علم  اجزای  ازقسمتی    هاظرفکدام از این  هر 

ه است  دید  یا   هشنیدرا    آنچه  حقیقت  یا   ا معن  دل،  و  ،را   صورت  چشم،  ،را   صدا   گوش،  است.
  انسان   برای  جهان،  آن  از  شدهمنتقل   علم  ،گانههای با ابعاد سه انتقال   این  با  و  ؛کندمیمنتقل  
ی که  هدف  جهت در    خود  تالش سازی  برای پیاده   شدهنقل  علماین    از  ، و او شودمی   روشن

  و   شناختبرد؛ یعنی در جهت  خلق کرده است بهره می برای آن هدف  خداوند سبحان او را  
  و  مبشرات  از  جهان،   این  به  ملکوت  عالم   از   دانشانتقال    نیست  شکی  و؛  توحید  معرفت
این    زیرا   ؛بیاورد  جایبه   را   آن  شکر  تواندنمی   بنده   که  آید  می  حساب  به   بزرگی  هاینعمت 
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باعث    واست،    نادانی  هایتاریکی ها و  جهالت   از  انسانی  نفس  ۀکنندپاک   شده،منتقل   دانِش 
  است که   آن  بر  عالوه  گام بردارد؛ و این  حق   سویبه   درستسعی و تالشی    با  انسان  شودمی

منتقل    فته پیشر   ایمرتبه   به  ابتدایی   ایمرتبه   از   ،معرفت  طوالنی  مسیر   در   را   انسان  نفس
 .کندمی

  رنگ  و   ، است  بشارت  هایرنگ   از   رنگی   ، جهان  این   به  ملکوت  عالم   از   شدهمنتقل   علم 
اُنوا    : فرمایدمی  تعالیحق   .تعلق دارد  انسان  خود   به   که وجود دارد    هم   دیگری ک  ُنوا و  ِذین  آم  ال ّ
ُقون   ت ّ ُهو   *    ی  ِلك   ذ ٰ ِه  الل ّ اِت  ِلم  ِلک  ْبِدیل   ت  ال   ِة  اآلِْخر  ِفي  و  ا  ْنی  الُدّ اِة  ی  اْلح  ِفي  ٰی  اْلُبْشر  ُهُم  ْوُز  ل  اْلف 

ِظیُم  در زندگی دنیا و در آخرت مژده  *  اند همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده) 1اْلع 
توضیح    در  .(های خدا را تبدیلی نیست؛ این همان کامیابی بزرگ استآنان است. وعدهاز آِن  

ُهُم    تعالیحق سخن این  دربارۀدی مر » است:شده   روایت جعفرواب از ،جابر  ازاین آیه  ل 
ا  ْنی  الُدّ اِة  ی  اْلح  ٰی ِفي  ال  ؤس  خدا از رسول    ( آنان استاز آِن  در زندگی دنیا مژده  )  اْلُبْشر 

در دنیا به او بشارت    بیند و با آنمی  مؤمن است که  حسنه  رؤیای    ، منظورایشان فرمود:    کرد و
   2«شود.داده می

خدا   هایسنت   از صبح   که   بود   این  رسول  آیا  »  : فرمودمی   خود  یاران  به   هر 
  میزانداللت کند،    چیزیبه    اگر  این  و 3اید؟دیده   ییرؤیاها  آیا  یعنی  هست؟«هایی  بشارت 
  و  است معرفت دانش و   مهم مجراهای  از مجرایی یا، ؤاینکه ر ؛ دهدمی  نشان  را رؤیا   اهمیت 

  که است شدهروایت  رسول خدا  از .شودشمرده می آسمان خبرانتقال  هایابزار جمله  از
نزدیک شود»  فرمود: زمان  و  باشددروغ    مسلمانرؤیای  آید که  پیش می   ندرتبه   وقتی   ،

نبوت  جزء    45از  جزئی  مسلمان  رؤیای    و  ، گوترین شماستراست  ،یا ؤشما در رترین  راست

 
 . 64و  63یونس:  - 1
 . 90ص  8کافی، کلینی: ج  - 2
 . 90ص  8کافی، کلینی: ج  - 3



 ـ در پیشگاه صیحه  انتشارات انصار امام مهدی .................................................... 120

خدا   سخن   در   اگر 1« ...است کنیم  به   رسول  تأمل  روشن  نکاتی  خوبی  برایمان  چند 
 زیر اشاره کرد:  نکات توان به نیست( می   نکاتشود؛ از جمله )که البته تمامی می

  ملکوت  ۀدرواز   آخرالزمان،  در  یعنی ش؛آخر   به زمان    رسیدن  یعنی «زمان  شدننزدیک »
  حق   راه   ه ب  را ها  آن  که خواهند دید    چیزی   هاآسمان   ملکوت  در   مسلمانان  و خواهد شد    باز 

  شده   ظلم  و  ستم  از   پر  زمین  که  است  موعدیهمان    ،زمان  شدننزدیک   زیرا   ؛ کندمی  هدایت
دارند    بزرگیسرگردانی    در   مردم  یعنی  این  و  ؛است   این   از  ایدهندهنجات هیچ    وقرار 

ندارد مگر    سرگردانی   وند خدا   همان  که  کنندۀ متحیرین هدایت   به جستن  کمست   با وجود 
به  .  کندنمی   تباه   را   خود   ۀ بند  ، سبحاناو    چراکه؛  او  سویبه کردن  ی رو   و   ، است  جاللهجل

خواهد    هدایت  راست  راه  به  را   او  و  گفت  خواهد  سخن بنده    با  سبحان  پروردگار همین دلیل  
  گوید:می   سخن   هایی روش  با   بندگانش   با   سبحان   وندخدا   ، تعالیحق و طبق سخن    ، فرمود
  ُه م  ن یکلِّ

 
ٍر أ ش  ا کان  ِلب  م  ا  و  ِبِإْذِنِه م  یوِحی  ُسواًل ف  ْو یْرِسل  ر 

 
أ اٍب  اء ِحج  ر  ْو ِمن و 

 
أ ْحیًا  ُه ِإالَّ و  اللَّ

کیٌم  ِلی ح  ُه ع  اُء ِإنَّ   ،[ وحی]از راه مگر گوید بو هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن ) 2یش 
یا فرستاده  فراسوی حجابی،  از  به یا  و  بفرستد  نم ای  بخواهد وحی  او هرچه  آری،  اذن  اید. 

  چیزی   او  به  خواب  در  زیرا   ؛یاستؤرها،  و از جملۀ این روش   ؛( کارسنجیده   ۀاوست بلندمرتب
  از   بخشد.  نجات   سرگردانی  و  حیرت   از   را   او  و   کند   هدایت   راست   راه به  را   او  که   کندمی  وحی

خدا   سخن  رؤیا    هب بت  سن  تواننمی   وجههیچ به   آخرالزمان  در   گیریم می  نتیجه   رسول 
   ست. کننده ا ی گمراههافتنه  از  مردم هدایت راه چراکهداشت؛ روا تردید وشک

تکذیب  ندرت  به رؤیا    قیامت،  شدننزدیک   زمان  درفرماید  می   کیدأ ت  خدا   رسول
  صادق و راستین   تا آنجا که گویا است  راستی  به نزدیک  بسیار یعنینیست؛    دروغشود و  می

  بشناساند   مردم  به   تا کند  معرفی می  ـصدق   خود  نه  وو راستی ـ   صدق   به  نزدیک  را   آن  و  ،است
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 جهان  ولی است  اطاعت و راستی جهان عالم ملکوت،  وآید می  ملکوتعالم   از هرچندرؤیا  
  لوح با توجه به اینکه از    چه بسا   بیند می   آن  در   انسان   آنچهبنابراین    ؛هست   هم   متشابهات 

نیفتد،    اثبات  و  محو اتفاق  با    یا بوده است  بیفتد ولی  ایشان  احتماالتاتفاق  در    بسیار. 
  تفسیری   باید  بیند می  مسلمان  آنچه  ناگزیربفرماید    ما  به  خواهد می   مهم  ۀاشار   این   بااینجا  
  کسی   زمان،   آن   در   که   است  آن  نیازمند   این   و  ؛ شود  محکم  و  روشن   اورؤیای   تا  باشد  داشته

  با   که  است  الهی  علمی  علم،   این دانیم  می   وباشد،    شده  داده  او  به  تفسیر  علم   که  باشد
  علم  در   راسخین  و  ،است  علم  در  راسخینهای  ویژگی  از  بلکه  آید؛ نمی  دست  به  یادگیری

  آن  در   بایدشویم  متوجه می  ترتیب   این  به.  هستند  محمدآل ـ  طور خاص و مشخص به ـ
تا    باشدموجود    محمدآل   از   حجتی   ـ شودمی   گشوده  مردم  ای بر   ملکوت  ۀدرواز   کهـ   زمان

  حقیقت کننده به حق و  داللت  ،رؤیاها   این  و  ،کند   محکم   دن شونمی   تکذیب  که   را   یی رؤیاها  آن
 . هستند

  « حجت»  دو ـ اند فرموده  بیان   پاک و مطهر  محمد آل  روایات  آنچه طبق  ـ   آخرالزمان  در
  همان  دومی  و  ، استسازی  زمینه   و  سازی آماده   برای  اول حجت ظهور    شد:  خواهند  آشکار

  شدن،   مهیا   و   هآماد  برای   مردم  ؛ و است  جزا(   روز   پادشاه الدین =  ملک یوم )«  عادل  حاکم»
  کرد  خواهد  تفسیر  مردم برای  را   رؤیاها  آنکسی که    به همین دلیل  .هستند   ملکوت   نیازمند
  رسول  وصیت  که  استشخصیتی    همان  و  ،جزاست   روز  پادشاه  برای  ساززمینه   حجت  همان

  نامی  :دارد   نام  سه  او؛ و اینکه  است  کرده  معرفی  «انمؤمن  اولین»  عنوانبه   را وی    خدا 
 روایناز  1؛ است مهدی  سوم نام  و  ، است احمد  و  عبدالله  که پدرش  نام   وخدا  رسول  نام   مانند 

رؤیا    تا  دارد  وجود   رؤیا  کنندۀراهنمای محکم به وجود    واضحی  ۀاشار   رسول خدا   سخن   در
  کند میش تفسیر  و  بیان آنچه کردن عرصۀ محکم  به «شودمی  تکذیب ندرت به عرصۀ » از را 

 نماید.   منتقل
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ر  ترینراستو  »  :رسول خدا   سخناین     نشان   «گوترین شماستراست   ، یاؤشما در 
رؤیای    این  شودمحقق می  هم  واقعیت  در  که  بیندمی  را   اموری  ملکوت  درکسی که    دهدمی

به    رسول خدا   سخن   این   و  است؛   اشراستگویی   بر   شاهد  او   که   است  کسانی پاسخی 
  راستیفرماید  می   کیدأ ت  رسول خدا   ؛ امااست   حجت  اشبیننده  ایبر فقط  رؤیا    گویندمی

 قطعی  اشراستی   کهو درستی    راستسخن    و  ،است  آن  ۀبینندگفتاِر    راستِی   بر  دلیلی  ، یاؤر
باشد  طعنه   مگر   ،ندارد  وجود  آن   رد   برای   راهی هیچ    که   است  شهادتی   شده  و  با  زدن 

عملی انجام    چنین   که   کسی   حالت،   این که البته در    خدا   رسول   حدیث گرفتن به  اشکال
  و  گفتار،راست   صادقه،رؤیای    پس بینندۀ  .خارج شده است  «رسول خدا   ملت»  ازبدهد  
  رسول   سخن با تمرد و سرپیچی از    مگر  ،نداردوجود    آن  رد  ای بر   راهی  و  است  معتبر  ششهادت

 کند.؛ یعنی سرپیچی از سنتی که هر مسلمانی را ملزم می خدا 

  شودمی  نقل   ملکوت  از   آنچه  دهدمی   نشاناست    نبوتجزء    45  از  بخشیرؤیا  اینکه  
و    حق  ۀکنندنقل فقط  رؤیا    ۀ بینند  و  ، است  سبحان  وندخدا   کالم  در نتیجه  و   ،وحی  همان

  شده   نقل   آنچه   زیرا   ؛ ندارد  وجود   کننده نقل   این زدن به  طعنه  برای   راهی هیچ    و حقیقت است،  
  نبوت،   ۀهم   به اشکال بگیرد    نبوتبه یکی از اجزای    هرکس  و  ، استبوده    نبوت   اجزای  از

 است.خارج شده  سبحان وند خدا  دین  از  ترتیب   این به  و ،کردهاشکال وارد 

  برای  شودمی   نزدیک  قیامت  که  هنگامی  خصوصبه  را رؤیا    اهمیت  شریف   حدیث  این
  شده   پر   ستم  و  ظلم  از  زمینرسند  می  آخرالزمان  به  مردم  وقتی  یعنی  ؛ کندمی  روشن  خواننده

به    و  اندشده   موفق  زمین  و  آسمانمیان    ارتباطبریدن    در  کنندمی   تصور  هاطاغوت   و  است
خود   ندارد   شانپادشاهی تضعیف    برای  راهیهیچ    کنندمی   تصورخیال  چنین    ؛وجود  در 

  ویران   خواهندمی ها  آن  آنچه   اصالح   و   ملکوت   ۀدرواز گشودن    با   سبحان   وند خدا وضعیتی  
  سوی   از  و  ؛ سو  یک   از  این   ،آیدمیسویشان  به   کنندنمی را هم    ش تصور   که  جایی   از،  کنند
با دلیل   بماندهرکس زنده    تا  شودمی  متمایز طّیب    از  خبیث  ملکوت،  ۀدرواز گشودن    با  دیگر

 .شودبا دلیل و برهان هالک  شود و هرکس هالک  ،بماند و برهان زنده  
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رسان است  اینکه بشارتگر و مژده  ونامیده شده است،    «یاؤرسم همانی است که »قِ   این 
  باو جایگاهی که    مقام  ؛باشد   پروردگارش  نزد  در  بندهو جایگاه    مقام  ۀتواند آشکارکنندمی

زیرا خداوند    آورده است؛  دست   به   سبحان   وندخدا   رضایتبسیار در جهت    کوشش تالش و  
ْعیُهم    فرماید:می  عزیز  س  کان   ِئک  ول 

ُ
أ ف  ُمْؤِمٌن  ُهو   و  ا  ْعیه  س  ا  ه  ل  ی  ع  س  و  ة   اآلِخر  اد   ر 

 
أ ْن  م  و 

ْشکوراً  و مؤمن  انجام دهد  ن  و هرکس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آ) 1مَّ
آنان   ۀ نشانداللت و    چه بساو    ؛(شناسی واقع خواهد شدمورد حق  شانند که تالشا باشد، 

  ش برای  یا  ،بیند می  مؤمن  کهانجام شود    ایدهندهبشارت رؤیای    طریق  از  الهی  گزاریشکر 
  مدنظرغایت    و   هدفهمان    سویبه   ،درست جهت  در  او    کندمی   مطمئن   را   او  و  شودمی   دیده

 آن   اشبنده   به   خدا   محبت   از   باشد.  همراه  دادنانذار   با   دادنبشارت   چه بسا  .است  حرکت   در
دادنش غرق شده  انجامدر  که در کار و تالشی که به اینانذار بدهد  خوابش در را  او که است

گاه   است چیزی هست که او را از غایت حق منحرف کرده است؛ پس او باید حذر کند و آ
هدف    سویبه دادن است، زیرا این بنده  راه حق بازگردد. این انذار، نوعی بشارت شود و به  

  و   ، غفلت یا کوتاهی کرده است  ، ولی در یکی از مراحل  ،کندنهایی و غایت حق حرکت می 
  غفلت   و  کوتاهی این    عواقب از  خوابش  در   را   او  او،   بهنسبت   سبحان   وندخدا   محبت   دلیلبه 

  بیشتر   توجه   و  درک   و  ،دقیق  وبسیار    تالش  برای  محرکی  ، ترساندناین    پس  ؛داردبرحذر می 
 خارج نشود.  صواب ۀجاد از دهد ی که انجام میتالشسعی و  در  بنده این  تاشود، می

و    رای »  فرمود: روایت شده است: شنیدم ایشان می   عبدالله ابا   ، از سالم  بن   هشام   از
ر  مؤمن  نظر از    شیایؤو  یکی    به  شریف  روایت  این 2«نبوت است.   جزء  70در آخرالزمان، 

  ؛ ترازو  یک   در  « یاؤر»  وو نظر«    یأ ر »  دادنقرار   یعنی   ؛ کندمی  اشارهای در نهایت اهمیت  نکته 
  اگر ، که هستندو درست  راست طور کامل به   دو هر  یعنی  ؛ راستی صداقت و  ترازوی یعنی در 
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نبودند    راست درست  پیش    ، راستی  این   شدند. نمی   نبوت   اجزای   از   بخشیو  را  پرسشی 
  عامل  کردکار ناشی از  یا  است مؤمن  ذات  از و  ذاتیو درستی،   راستی  این آیااینکه  کشد:می

 است؟خارجی 

د  می  الزم را    مؤمن عصمت    ، است  ذاتی اینکه گفته شود   چنین سخنی را نه کسی    و گردان 
 آخرالزمان  ازقبل    که   هستند  انمؤمن  از  بسیاری   زیرا آورد؛  ته و نه در آینده به زبان نمیذشدر گ
  .استبوده    خرالزمانآ  درها  آن  یشان مثل وضعیت رؤیاهادر حالی که رأی و نظر و    اندبوده 

به    حصر  این   چرا حال   است  آخرالزمانان  مؤمنفقط  یافته   آخرالزمان  در  یا   ؟اختصاص 
  ترتیب   این  به  وکند  مراقبت می  مؤمنی  رؤیاها   وکه از آرا    دارد  وجود  ایبازدارنده و   دستاویز

  حجت   همان  خدا   نوردانیم  می   و  ؛ بیندمی   خدا   نور   با   و شود  می   بصیر   و  بینا   خود   امر   در  مؤمن
  از  که   بزند  چنگ   ایبازدارنده  به   بایدناگزیر    آخرالزمان  مؤمنپس    .است  زمان  هر  در  معصوم
  که وجود دارد    هم  دیگرینکتۀ    بنابراین  ؛کند ایجاد    را   نبوت  از  بخشی  ی اورؤیاها  ونظرات  

طبق  ـ ها  آن   برای  معصوم  حجت   اینکه  ؛کندمی تقویت    آخرالزمان  نامؤمن   برای  را   ویژگیاین  
  ان مؤمن  اولیِن   به  که  کسی  یعنی  این  و  ؛است  نامؤمننخستیِن    همانـ  وصیت رسول خدا 

صدق خواهد    اورؤیای    ورأی و نظر    دربارۀ  گفتۀ امام صادق  و  شودمی   مؤمن  بپیوندد 
نداشته    بازدارنده   حجِت این    اگر  .کرد نظر  ی  أ ر   نباشد وجود  مؤمن  وو  وجه    با   رؤیای 

از  مشخصه آن  با  که  آخرالزمان    دیگران  مؤمن ای  ر  کهـغیر  و  نظر  و  چنین  ییا ؤ رأی  شان 
شدمتمایز    شودمیمتمایز    ـنداردتوصیفی   ر  .نخواهد  که  است  آن  بر  عالوه  بُ ؤاین  عد  یا، 

  ایشان   با  همراه  و  است  آخرالزمان  در  مرالا صاحب و مالزم    مخصوصدیگری هم دارد که  
  محمد   بن   احمد   از.  کندمی   آشکار  را   او  امر  و  ،هدایت  او  سوی به   که  است  اینشانه و    است

،  پرسیدمرؤیا    ۀ دربار   رضا   موسی   بن   علی  ابالحسن   از   :، گفت است  شده   روایت   نصر واب  بن 
به شما  شما میکه  را    »اگر چیزی   فرمود:   سپسو    نگفت  من   به   چیزی   ایشان خواستید 
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 1«شد.شد، و گردن صاحب این امر گرفته میدادیم قطعًا برای شما شّری میمی

توسط  ُسست   یا  کردنغمگین   دوم: که    (:اللهه لعن)  شیطان کردن  نیست  کار  تردیدی 
)لعنه  بندگان  بر قطعالله(  شیطان  برابر  در  و    ازها  آن  کردنمنحرف   و  ، راه خدا  غایت حق 

  در  نفس از آنجا که  و ؛ تمرکز دارد  ترساندن   و  ترغیب   سیاست و دادنزینت   طریق  از راستین، 
  رو ملکوت سویبه پس  خوابد،نمی نیز خودش  وندارد  جسم هبمشغولی چندانی دل خواب،

د  بازمی  خودش   ملکوت   سویبه   را   آن  سبحان  وند خدا   و  کندمی دانش و    ۀ توشزاد و    از  تا ستان 
 . ای برگیردتوشه   حقیقی، معرفت

  نفس  کههنگامی    ،رفتن باال   زمان   در   نخست  دهد:می  انجام را  کار    دوس  با نفْ   شیطان  
که    دهدمی   نشان  را   چیزی  او  به  و  نماید میسد    را   شراه  و   ،منحرف   ملکوت   عالم   از  را 

  ش راه  و  ماند می  نفس  بازگشت  منتظر   نشود  پیروز  تالش   این  در  اگر. حال  کندسستش می
کند  چیزی القا می  آوردمی  خود  با   ملکوت   از  نفس  آنچه   درکند به این صورت که  سد می  را 

این    و  شودمی  نفس  شدنگین اندوه  باعثکه   ترتیب  این    یا   «تحزین»  شیطان  القایبه 
  رفتن باال   راه   در  چهـ   کندمی   القا  شیطان  آنچهبدیهی است    و  ؛ شودمی   نامیده«  کردنغمگین »

هدفی که از    نهایتاً   و  رودنمی   بیرون   خردی بیسفاحت و    ۀ دایر   از   ـش بازگشتو چه در    نفس
 هاآسمان   ملکوت  در چیزی که    دربارۀرؤیا    ۀبینند  در   تردیدوشک   ایجاد از    جز کار خود دارد  

به هیچ طریقی    داندمی  یقینی   طوربه ـ  الله()لعنه   شیطان   یعنی ـ   او .  رودفراتر نمی  استه  دید
راه  نمی  ببندد    ملکوتتواند  راه  زیرا   ؛ کند  چنین  تواندنمی   هرگز  ورا  میان    هدایت  راه  ،این 

  آیداش برمی از عهده   که   را   کارهاییکم این  دسِت   پس   ؛است  ش بندگان  و  سبحان   پروردگار 
  شود  غافل راه، از  و کند  توجه او به  بازگشت  یا  رفتنباال در  نفس شود تا باعث   دهدمی انجام

  بخشش عطا و    این کند  تالش می   و  ، القا  ملکوت عطای    در  شیطان  ، غفلت  لحظاِت این    در   و
  های راه   و  است   شبندگانبسیار مشتاق    سبحان،   وندخدا   ولی  ؛ کند  فاسد   را   آن  و تخریب    را 

 
 . 309: ص حسن بن سلیمان الحلی ، الدرجاتمختصر بصائر - 1
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برای    طور مستقیم به   یا ،  عصمت  این   . استفراهم نموده  ها  آن  برای   را   عصمت   و   هدایت
  وجود   معصوم  مسیر   در  (اللهلعنه )  شیطان  القای  کهآن هنگامی    ، است  شیطان بازداشتن  

است    آن،   مثال   و  ؛ باشد   داشته   امام  و   داد  رخ   خدا   رسول   برای   که ماجرایی 
پرسیده بود  زیر    کریم   ۀالقا در آی   دربارۀ  که   ال کسیؤبه سرا در پاسخ    آن  الحسناحمد

 بیان فرمود. 

 :  42»پرسش 

ی    :فرماید می  تعالیحق نَّ م  ت  ا  ِإذ  ِإالَّ  ِبيٍّ  ن  ال   و  ُسوٍل  رَّ ِمن  ْبِلك  
 
ق ِمن  ا  ْلن  ْرس 

 
أ ا  م  و 

ُثمَّ   اُن  ْیط  الشَّ ُیْلِقي  ا  م  اللُه  ُخ  نس  ی  ف  ِتِه  ْمِنیَّ
ُ
أ ِفي  اُن  ْیط  الشَّ ی  ْلق 

 
اللُه  أ و  اِتِه  آی  اللُه  ُیْحِکُم 

ِکیٌم  ح  ِلیٌم  ِة  *    ع  اِسی  اْلق  و  ٌض  ر  مَّ ُلوِبِهم 
ُ
ق ِفي  ِذین   لَّ لِّ ًة  ِفْتن  اُن  ْیط  الشَّ ُیْلِقي  ا  م  ل   ْجع  ِلی 

ِعیدٍ  اٍق ب  ِفي ِشق  اِلِمین  ل  ِإنَّ الظَّ ُلوُبُهْم و 
ُ
پیامبری    یا و پیش از تو ]نیز[ هیچ رسول  ) 1ق

[ القاِی ]شبهه تمّنایش  شیطان در    نمودمیتمّنا  اینکه هرگاه چیزی    مگرنفرستادیم  
سپس خدا آیات خود    ؛گردانیدکرد محو میکرد. پس خدا آنچه را شیطان القا میمی

  کندتا آنچه را که شیطان القا می*   ؛ و خدا دانای حکیم است  ؛ساخترا استوار می
آزمایشی    ،دالنز[ برای سنگ نی]هایشان بیماری است و  برای کسانی که در دل 

 (. ای بس دور و درازندد، و ستمگران در ستیزه گردان  

 ؟ معنای القای شیطان در آرزوی پیامبر چیست

 : پاسخ

  2»و ال محدث«   استشده    ت یروا   تیبو از اهلـ   ی امبر یپ  چ یه   ا ی  فرستاده   چ یه

 
 . 53و  52حج:  - 1
وارد   اند. از حکم بن عتیبه روایت شده است: روزی بر علی بن حسینقرائت فرموده  همان طور که ائمه - 2

م »شدم. فرمود:   ک  شناخت و امور ن قاتل خود را میآ  با  طالبدانی که علی بن ابیتو آن آیه را می آیا    ! ای ح 
را می بازمیمهمی  مردم  به  که  رشته  ؟«گفتفهمید  که  چه خوب  گفتم،  خود  با  گوید:  بن  حکم  علی  علم  از  ای 
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داشته  آرزو و تمنایی  نبود که  ـ  محدث بودند   شاندر حالی که خو   « و هیچ محدثی»
  ، کندیکه خداوند حاصلش م ریاز امور خ ی ر یشدن خحاصل  یبرا   دیام یعنیـ   باشد

پاره  یحت به   ی ا اگر  اجمالاوقات  به   ی صورت    هاآن   ی آرزو   گریدعبارت  باشد؛ 
و   لیاند مه تمردم پنداش ینه آن گونه که برخاست شدن امر خداوند سبحان محقق

خودشان هوس  و  مگر  هوا  ِتِه ـ  ْمِنیَّ
ُ
أ ِفي  اُن  ْیط  الشَّ ی  ْلق 

 
آرزو  طانیش)  أ   ش یدر 

پ  ی عنی  ؛ (نمود   االق  یزیچ باشد چه  آنکه فرستاده )چه فرستاده  از  و چه    امبریپس 
اقدام به    طانیش  روانش، یپ  یبرا   شیو آرزو  لیمکردن  کرد به آشکار   روعمحدث( ش

ا   ی برخ  نۀ یباطل در س   یالقا ا ـ مردم    نی از  برا   ییآرزو  ن یدربارۀ    ی برا   ا یآنان    یکه 
 .کندیمـ  ها آشکار نموده است از آن  یبرخ

 ُخ نس  ی  اُن   ف  ْیط  ُیْلِقي الشَّ ا  محو و  خدا آنچه را که شیطان افکنده بود  )  اللُه م 
مؤمنان حق را القا    نی از ا   یبرخ  نۀی در سکه    یا با فرستادن مالئکه  :کند(نابود می 

 .شدی باطل پنداشته م ، یبرخ یهانه یس  در طانیش یکه با القا یحق کردند؛یم

 َِّکیٌم   ُثم ح  ِلیٌم  ع  اللُه  و  اِتِه  آی  اللُه  استوار )  ُیْحِکُم  را  خود  آیات  خدا  سپس 
و آرامش    نهی را با افکندن طمأن  اتشی: خداوند آ(ساخت، و خدا دانای حکیم استمی

  شانیهادر قلب   نکهیپس از ا   ، دی فرمایمحکم م  نا مؤمن   یهادر قلب   نی قیو وقار و  

 
دانم. توانم بفهمم. گفتم: نه، به خدا سوگند نمیوسیلۀ آن این امور مهم را میبه دستم افتاد. من هم به   حسین 

که  به خدا آن آیه سخن خداوندی است »دهید؟ فرمود: سپس گفتم: ای فرزند رسول خدا، از آن آیه به من خبر می
ِبيٍّ    و  ذکرش عزیز است   ُسوٍل و  ال ن  ْبِلك  ِمْن ر  ْلنا ِمْن ق  ْرس 

 
مبری  اپی  یاپیش از تو هیچ فرستاده  )  )و ال محدثما أ

شود مردی گفته می   «.(کردمحّدث بود )از غیب درک حدیث می   طالبو علی بن ابی(  نفرستادیم   (محّدثی  یا)
 االله، علی محّدث بود؟ گویا منِکر این معنبود به او گفت: سبحان  برادِر مادرِی علینام عبد الله بن زید که  به

گوید: با این سخن آن مرد    «.داندآری به خدا سوگند، پسر مادر تو این را می»رو به ما کرد و فرمود:    بود. امام باقر
هالک و گمراه شد و فرق میان نبی و  اشالخطاب دربارهاین همان چیزی است که ابو» خاموش شد و امام فرمود:

 .2ح   270ص  1کافی: ج  «.محّدث را نفهمید
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ـ از   آنچه ش   ن یا   ـ متعالوسبحان سوی خودش  القا نمود که  را    نۀ یدر س   طانیعلم 
  ش یسواست که فرستاده به   یز یبلکه حق آن چنبوده،  القا کرده است، حق    یبرخ
القاخواندیفرام قلب    طان یش  ی.  در  وسوسه  نشان  ا یبا  چبا  در    ثی خب  ی زیدادن 

و ُحب    شانیهابه دوستان خود که نْفس  طانی. شردیپذی خواب صورت م  ای  ی دار یب
مسّلط    شان ینفس بر ا   یاز هوا   ی رو یباطل و پ  استیو ر   ی کردن و سرور و اظهار   ت یّ من

 . کندیالقا م شده است

  لی ع  ُئُکْم  بِّ ن 
ُ
أ ْل  ا   ه  ُل  زَّ ن  ت  ْن  لی م  ع  ُل  زَّ ن  ت   * یاِطیُن  *    لشَّ ِثیٍم 

 
أ اٍك  فَّ

 
أ   ْلُقون  یُ ُکلِّ 

کاِذُبون   ُرُهْم  ْکث 
 
أ و   ْمع   آ ) 1السَّ را  شما  چه   گاهآیا  بر  شیاطین  که  نازل    یکسکنم 

که    یدر حال  کنند ی * القا م  شوند یگنهکار نازل م  یگو * بر هر بسیار دروغ  شوند؟یم
 (.ندا گویان بیشترشان دروغ

نابود   نسخ و  محو  ش  کردنو  م  طانیآنچه  خداوند،یالقا  توسط  ارسال    کند  با 
اول  شودانجام می   یا مالئکه  به  را  قلب   کنند،یالقا م  یاله  ی ایکه حق  در    یهاو 

ها را به صراط  آنرا که  و آنچه    شناسانندیها مو حق را به آن  ندیگوی مؤمنان سخن م
خواب  ،  کندی م  تیهدا   میمستق آن   ی دار یب   ا یدر  مبه  نشان  از    یرو یپ  . دهندی ها 

که از    یو کساناست،  متعال  وهمان حق آشکار از جانب خداوند سبحان  ، فرستاده
در گذشته هم مؤمن    ـاست  شانیبرا   یشیکه آزماـ   کنندی م  ی رو یپ  طانیالقائات ش

منافقان  ؛اندنبوده  قلبوده   یبلکه  در  که  قلب   یمرض  شانیهاب اند  و   شان یهابوده 
 .اندتردید گرفتار بوده وبوده است و در شک ک یسخت و تار 

 ٍِعید ب  اٍق  ِفي ِشق  ل  اِلِمین   الظَّ ِإنَّ  ك   *    و  بِّ رَّ قُّ ِمن  اْلح  ُه  نَّ
 
أ اْلِعْلم   وُتوا 

ُ
أ ِذین   الَّ م   ْعل  ِلی  و 

ُه   ُتْخِبت  ل  ُیْؤِمُنوا ِبِه ف  ِقیٍم ف  ْست  اٍط مُّ ی ِصر  ُنوا ِإل  ِذین  آم  اِد الَّ ه  ِإنَّ الله  ل  ُلوُبُهْم و 
ُ
اُل  *    ق ز  ال  ی  و 

 

 . 223تا  221شعراء:  - 1
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ِقیٍم  ْوٍم ع  اُب ی  ذ  ُهْم ع  ِتی 
ْ
أ ْو ی 

 
ًة أ ْغت  ُة ب  اع  ُهُم السَّ ِتی 

ْ
أ ی ت  تَّ ْنُه ح  ٍة مِّ ُروا ِفي ِمْری  ف  ِذین  ک  اْلُمْلُك  *    الَّ

ْحُکُم  ی  ِه  لَّ لِّ ِئٍذ  ْوم  ِعیِم   ی  النَّ اِت  نَّ ج  ِفي  اِت  اِلح  الصَّ ِمُلوا  ع  و  ُنوا  آم  ِذین   الَّ ف  ُهْم  ْین  و ) 1ب 
داده شده است    یعلم  شانیه ا ب بزرگ گرفتارند * و تا آنان که    ی فستمکاران در اختال

هایشان با آن  و به آن ایمان بیاورند و دلست  از جانب پروردگار تو  یبدانند قرآن حق
* همواره    کندیاند به راه راست هدایت مرا که ایمان آورده   یکسان  آرام گیرد و خدا 

ناگهان آن ساعت فرا رسد یا به عذاب روز    کهتا آنگاه    کنند یکافران در آن شک م
در آن روز از آِن خداوند است. میانشان حکم    یگرفتار آیند * فرمانروای  یشادمانیب
پر    یهااند در بهشت شایسته کرده  ی اند و کارهاکه ایمان آورده  ی. پس کسانکندیم

 . (ندا نعمت 

ُهُم  لحظه در رسالت شک خواهند داشت    نیو کّفار تا آخر   منافقان ِتی 
ْ
أ ت  ی  تَّ ح 

ةً  ْغت  ب  ُة  اع  آنگاه که ناگهان آن ساعت فرا )  السَّ ق   ی عنی  (رسد   تا  ْو    قائم  امی تا 
 
أ

ِقیٍم  ع  ْوٍم  ی  اُب  ذ  ع  ُهْم  ِتی 
ْ
أ ب)  ی  روز  به عذاب  آیند  ی شادمانییا  و    ر ینظ  ی عنی  ( گرفتار 

و آن،    ، است  نشدهچون آن، متولد    ن یشیپ  ی هااز سال  ی سال  چ یو ه   ، اردند  ی مانند 
حاکم   پادشاهِ که روز سلطنت از آِن خداوند است؛ چرا  ن ی. در ا است قائم ام یروز ق 
 2.«است یروز، امام مهد  ن یدر ا 

 اندوهگین  را   ایشان  تا  بود  عالم  زنانسیدۀ  رؤیای    در  شیطان  القای  القا،این    هاینمونه   از
  تواندمی  (اللهلعنه )  شیطان  چگونه  بگوید   کسی  چه بسا   .کردیم   بیان  را   آنتر  که پیش   ،کند

ای تسلط  بر   راهیهیچ    شیطان   و  است  مومعص   ایشان  چراکه  ؛ کند  القا  زهرا رؤیای    در
ای  بر   راهیهیچ    شیطان.  طور کلیبه نه    ولی  است   درست  گفته   این   ؟! ندارد  معصومینبر  

  معصوم،   وقتی  ولی  ،ندارد است  مردم  هدایت   و  رهبری   به فمکلّ   که   حجت  معصوِم   غلبه بر 

 
 .56تا  53حج:  - 1
 از کتاب متشابهات، جلد دوم.  - 2
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به همین    اوست.   بر  حجِت   و  سبحان   وند خدا   او  ۀ بازدارند  باشد،   دیگری   حجتمحجوج به  
  سرعتبه   رسول خدا   ـ بود   خدا   رسول   اشبازدارنده   کهـ   زهرا حضرت    دربارۀ دلیل  
  القای   بود  شده  شدنشگیناندوه  باعث   که  شیایؤ ر  ازقسمت    آنروشن نمود    فاطمه  برای

  ومحافظت،  را  فاطمه خدا  رسول  کردن،حکم م این با  وبوده است  (اللهلعنه ) شیطان
 . نمود رسوا خوار و  را  (اللهلعنه ) شیطان

اِن   :تعالیحق   سخن  دربارۀ  ،می ابراه  بن  یعل  ریتفسدر   ْیط  الش ّ ِمن   ٰی  ْجو  الن ّ ا  م    1ِإن ّ
  ، ریعم واب  بن محمد  از  ،گفت  من به   پدرم : آمده است .([ شیطان استناحیۀ)نجوا صرفًا از ]

در    آن بود که فاطمه ه یآ  ن یسبب نزول ا »  فرمود:   شانی ا   که   ابوعبدالله  از   ، ریبص و اب  از
از شهر خارج    نیو حسن و حس  ی خواست با فاطمه و عل  خدا رسول    دیخواب خود د

رسول    .قرار گرفتها  آن  یجلو   ری. دو مسدندی رفتند تا به حصار شهر رس  رونیبها  آن  .شود
  خدا . رسول  بودو آب  نخلستان در آن  که    دندیرس  ییبه جا تا  طرف راست رفتبه  خدا 

دستور   وجود داشت. ید یسفخال  شیهااز گوش  یک یدر   در حالی که  دی خر  یگوسفند بزرگ
، ترسان  فاطمه ردند.  همگی مسموم شدند و مُ خوردند  از آن  که    ن یهم   .داد آن را ذبح کنند

شد  صبح وقتی  نگفت.و گریان از جای برخاست ولی در این خصوص به رسول خدا چیزی  
و    نی مؤمنرالیآن سوار کرد و فرمان داد امروی  را    و فاطمهبا االغی آمد    خدا رسول  

در خواب خود    فاطمهدرست به همان صورتی که    ،ونداز شهر خارج ش  نیحسن و حس
وقتی از دیوارهای شهر عبور کردند به جایی رسیدند که دو راه داشت. رسول خدا بود.    دهید

را در پیش گرفت، درست به همراه   به    ان صورتی که فاطمهسمت راست  تا  بود؛  دیده 
فاطمه که  طور  همان  بود.  آب  آنجا  در  که  رسیدند  خدا   نخلستانی  رسول  بود   دیده 

همین    . ذبح شد و آن را پختندگوسفند  و دستور داد آن را ذبح کنند،  گوسفند بزرگی خرید  
  رندیبم ها  آن   نکه یدور شد و از ترس ا ها  آن  است و از برخ  ه فاطم  آن بخورند از  که خواستند  

 
 .10مجادله:  - 1
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.  ستیگر یماو  که    یدر حالدنبال او رفت تا به او رسید به   خدا رسول    .شروع به گریه کرد
در خواب خود چنین و  ! من  خدا رسول   یتو را چه شده است دخترم؟ فرمود: ا   :به او گفت

پس از شما دور شدم تا   من دیده بودم؛ شما همان کارهایی را انجام دادی که  و    دمی دچنان  
را   شما  نماز    خدا رسول    .نبینم مرگ  رکعت  دو  و  پروردگارش  گزارد.  برخاست  با  سپس 
وجود دارد    «دهار»نام  ای محمد! شیطانی به  :او آمد و گفت  سویبه یل  ئجبر   .مناجات نمود

  دهدی آزار م  ر خوابن را دامؤمناو    . را نشان دادرؤیا  است که به فاطمه این    ی همان کساو  و  
  ا یآ  : به او فرمود  آمد.  خدا به نزد رسول  و »دهار«  یل فرمان داد  ئ جبر   . شوند  ن یتا اندوهگ 

فاطمه  به  دادرؤیا  این    تو  نشان  دهان    : گفت  ؟ یرا  او آب  بر  بار  ای محمد! پس سه  بله 
در خواب    ییل به محمد گفت: ای محمد! وقتئجبر   .انداخت و سه جای سر او را شکست

و    دم یآنچه د  : از شرّ د ییبگو  د ید نیچن   نامؤمناز    یک ی  ای  یکه دوست نداشت   ید یدرا   یزیچ
و رسوالن و بندگان    ای که فرشتگان مقرب خدا و انببرم  پناه می  ی ز یچهمان  خود به  رؤیای    از

اعوذ برب  قل  ..." و "الناس"قل اعوذ برب    هایه سور ]معوذتین  و حمد و    ،پناه بردند   صالحش
  نی در ا   .ندازیب دهان بآ  و سه بار در سمت راست خود  ،را بخوان"هو الله احد"قل  و    ["الفلق

د  صورت او    است   ده یآنچه  نمی به  بر  و    رساند؛ آسیبی  کرد:  اش  فرستادهخدا  ا  نازل  م  ِإن ّ
اِن  ْیط  ٰی ِمن  الش ّ ْجو   1.« ... تا آخر آیه [ شیطان است(ناحیۀ)نجوا صرفًا از ] الن ّ

  تا   بود   (اللهلعنه )  شیطان  طرف  از   نجوایی   دید   زهرا   آنچه   شود میدانسته    خبر   این   از
کار   کردن،اندوهگین اذیت و  و آزار  جز  شیطان  زیرا آزار دهد و اندوهگینش نماید؛   را  زهرا 

وقتی    شودمی باعث    که  است  عالمت   نخستین   این،   وتواند بکند؛  نمی  زهرا با    دیگری
گاه  دهدمی   شآزار   و  سازدمی  اندوهگین  را   او  که   بیندمی  چیزی  مؤمن   طرف   از  نجوایی  باشد  آ

  و   دهدمیهشدار    اوبه    که  است  چیزی  آن  از   غیر  قطعاً   و،  استبوده    (اللهلعنه )  شیطان
گاه کردن است؛ پس او باید بداند این نجوایی  دادن غیر از اندوهگین هشدار   سازد.می  شآ
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 الله( بوده است.لعنه از طرف شیطان )

  خبردهی که در آن   را امری تا پیامی در خود نداشته باشد رؤیا  کهاست  این عالمت دوم 
در آن باشد که  حوادث    ی از ترتیبفقط  و  نماید،  منتقل  از ملکوت  انذاری باشد  یا بشارت یا  

  این حوادث در واقعیت پیوستن  وقوعبه و حتی  ؛  استاندوه  غم و  از آن، ایجاد  نهایی  هدف  
آن هم فقط به این دلیل  کند،  داللت نمی دیده است آنچه بیننده    بودنحق و حقیقت به    نیز 

  بلکه ؛  بوده است  ق بدیده با حوادثی که در دنیای بیرونی اتفاق افتاده منطدر رؤیا  که آنچه  
این پیام،    گویا طوری که  به   ؛ باشد  داشته   وجود   ملکوت   از پیامی    باید   حوادث،   این  انطباق   برای
  دربارۀ  آنچه بوده باشد.  ترساندنی  یا  بشارت یا باشد که اتفاق خواهد افتاد   امری از رسانیخبر 

 کردن اندهگین چیزی بیش از    که  بود  حوادثی  ترتیب  داد  رخ  (علیها   الله  سالم)  زهرا حضرت  
روشن    خدا   رسول   که  است   آنرؤیا    این   دربارۀ در آن وجود نداشت؛ و نکتۀ مهم    ایشان

  دنبال به   است   الزم  بیننده   بر  بلکه   ، غفلت شود  بیند می   خوابیده  فرد نباید از چیزی که    کندمی
دلیل  ؛ باشد  آنکردن  روشن دیده هر ی  برا   خدا   رسول   به همین  ارائه  ی  هیتوجشده  چیز 

امثال    با آداب تعامل    ما  به   خدا   رسول اتفاق افتاد    زهرا ای که برای  واقعه   در   دهد.می
می  را   هاییایؤرچنین   نمی   ،دهدآموزش  ما  به    روی   آن  از  و  کنید  تکذیب  را   آنفرماید  و 

فرماید  می   روشن   بلکه   ، ندارد   اعتباری هیچ ارزش و    بیندمی   خوابیده   فرد   آنچه   وبگردانید،  
  ، استهمواره سفاحت و نابخردی    کندمی  القا  خوابیده   فرد  خواب  در   (اللهلعنه )  شیطان  آنچه

  با   اتصال  راهنسبت به  رؤیا    ۀبینندانداختن  شکاز یک سو به   ییالقاهدف نهایی از چنین    و
در    خدا رسول    بیاننفس اوست.    هب   غم   و  اندوه  کردنوارد   دیگر  سوی   از   واست،    غیب
و از طریق آن،  تعمیم ندهند  را  وضعیت  مردم این  کند تا  طور کامل کفایت میبه   اتفاقاین  

از ناحیۀ    ا آن هم با این استدالل که احتمال وجود نجو   نکنند، ی ملکوتی را مصادره  رؤیاها 
هیچ    و  ، استنیز مشخص    شیطان   نجوای   و   ،مشخص   یا،ؤر. داردوجود    (اللهلعنه شیطان )

 تداخلی با یکدیگر ندارند. 

  ولی  ،کنند  ایجادشک و تردیدهایی  رؤیا    امر  درکنند  ای تالش می عده   کهاین  وجود  با
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نیست که    ارش ببی   یتابستان  ابر دهند چیزی بیش از  انجام می   آنچه   دانند می خوبی  خود به 
رؤیا  قرار دهند.  پرده ولی امید دارند تا آنجا که بتوانند حقیقت را در  ؛طول عمر چندانی ندارد 

  ، دانش  انتقال  در  ایواسطه  عنوانبهآن    جایگاه  و  ،است  معرفتشناخت و    مراتبجمله    از
  که   واقعیتی   از را  یا، اخباری  ؤر  چراکهآورد؛  فراوانی را برای آن به ارمغان می   بسیار   اهمیت 
اطالع  و  ، کندمی  منتقل   دنیاست   زندگی  واقعیت  بر   مسلط دلیل  از    الهیرسانی  به همین 

  که است    اعمالی   حقیقت  از  الهی روشنگری و بیانی    یا افتاد،    خواهدچیزی است که اتفاق  
  بهبشارتی    ملکوت  در  سبحان  وند خدا   پس  ؛ بردمی  باال  سبحان  وندخدا   سویبه   را   بنده  این

  سقوط  به  را   اشدهنده انجامکه    ی انجام دهداعمالوی    است   ممکنیا    ؛دهدمی  نشان  او
به حسابرسی نفس خود   و  بترساند  را  او تا  دهدمی نشان  چیزی او بهخداوند   پس  ؛کشاندمی

دهند، چه  اهمیت می   ملکوتبپردازد و مراقب اعمالش باشد. همۀ مردم به خبررسانی از  
خاصه؛   از  چه  و  باشد  بوده  مردم  عامۀ  از  باش  متعلم  افرادچه    یعنیبیننده  چه  ن بوده  و  د 

  بیرتع  را   آن   شود   پیدا   کسیتا    شودمی سعی    بسیار   و شود  اهمیت داده میرؤیا  به    ؛ غیرمتعلم 
  یمانی  دعوت  صاحب  دربارۀ  فقها   خصوصبه   مردم  انکارشاهد هستیم    امروز   آنچه  اما  کند؛

حتی    که  است  ی جهان  از  آمدهفرود   شهادتی   که  است   ییرؤیاها   در   تشکیک   و آن  در 
نافرمانی خدا   زدنیبرهم چشم   آنکه رغم  به  است؛  یملک   جهاناین    بر  مسلط  و  ،نشده  وند 
تنگاتنگ    محکم   ارتباطی در    را رؤیا    امر  ایشان  گرامی  پدران مسائل    و   ظهور  عصر   باو 

،  است  شده  روایت  نصرواب   بن   محمد   بن  احمد  ازطوری که  به   اند؛معرفی فرموده   آن  به  مربوط
و    نگفت   من   به   چیزی  ایشان،  پرسیدمرؤیا    ۀدربار   رضا  موسی   بن   علی  ابالحسن  از   :گفت

دادیم قطعًا برای شما شّری  خواستید به شما میمی شما  که  اگر چیزی را  »  فرمود:   سپس
 1«شد.شد، و گردن صاحب این امر گرفته می می

این استدالل    دادننپاسخ   علت   بیان   و  دادنپاسخ   از   رضا  امام   خودداری این    که با 
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 عنوانبه را    معرفتی  راه  این   اهمیتتعلق دارد    او  شیعیان   و   مرالا صاحب   جان  حفظ   به  امر،
این    .کندآشکار می   نیستانکارش    برای  راهیهیچ    که   حقیقتی  شناخت   برای  ایکننده نقل

  به   قطعی  ای نشانه اند  گفته  سخن   آسمانی  ۀ صیح  دربارۀ   که   روایاتی عالوه بر آن است که  
ه  لجم  از   و  ؛ است  ملکوتی  ایصیحه   آسمانی،  ۀ صیح  آن  دهدمی   نشان  که   آیدمی  حساب

  با دانشان  لعمل و مقفقهای بی  امروزپس    یاست.ؤر  لک، مُ   عالم  با   ملکوت   اتصال   هایراه
  در   شهادت گواهی و    در حالی که  ، کنندمی   انکار را    ملکوت  شهادت منطقی  با چه  و    زبان  چه

  ، است  اطاعت  و  راستیصدق و    جهان  ، ملکوت  عالماینکه    وجود  با  !؟پذیرندمی  را   لکمُ   عالم
  است  جهانی لک،مُ  جهان که حالی در است؛ خالی گناه از  کامل،طور به  که است جهانی و

  و   ابتال  برای   جهانی  زیرا   ؛است   آمیختهدر هم    معصیت  و  اطاعت  و  ،راستی  و  دروغ  آن  در  که
  دلیل با  شود  هالک    هرکسو  ،  بماندزنده    با دلیل و برهانبماند  هرکس زنده    تا ،  است  آزمایش

   .شودهالک و برهان 



 : دوم بحث م

 یا ؤ ر ارکان
  . است  غیبی  چهارمی  و  ،ظاهرها  آن   از  رکن  سه  است:  استوار  رکن  چهار   بر  یدانشهر  
توانم بگویم  با قطع و یقین می  تقریباً و    است   الهی  معرفت  معرفت، دانش و    آن  از بنده    منظور

  و  اصلیدانش و معرفت    از  ایشاخه   عنوانبه   زیرا  ؛است  گونه   همیننیز    بشریدانش    حتی
دانش    ارکانچه بسا  و    است  اصل  همان   از برگرفته    نیز  آن  ارکان  و  ، است  آن  تجلیات  ازیکی  

عاملی که باعث ایجاد تفاوت    ولییکدیگر به نظر برسد،    شبیهها  آن   هر دوی  در  معرفتو  
یعنی رکن    چهارم  رکن نکته است که در دانش بشری    اینـ  روشنیبه شود ـ میان این دو می 

  مرئینا افکار تولید  ۀکارخان عنوانبه ذهن انسان  زیرا   ؛تعلق داردو ذهن انسان   فکر  به  غیبی
  که   باشد  دریافتی«سوی  و»سمت   در  رکن،  اینلۀ  ئمس  شاید  .شودمی  شناخته   محسوسنا  و
  یعنی  شود؛در نظر گرفته می   حقیقی  نه  و  اعتباری   رکنی  عنوانبه   زیرا   ؛شودمی   گرفته  آن  از

حق و راستین   غیب  با  ارتباط با جز  در حالی که کنندمی  تصور  رکنیک   عنوانبه  را  آن مردم
ذهن    و  است  حقیقی  غیب  همان  رکن،. به این ترتیب این  رسید رکن    این  حقیقِت   به  تواننمی 

و    سالمت  و   کمال  بلکه  ؛نیست   انسان   غیب   به جستن  تمسک در گرِو    انسان،  عقل ذهن 
  و خیال«   توهممتمسک شود در این صورت »  دیگریو ُبعد    جهت  به  وقتی  اما  است؛  حقیقی

   نیست.  گونهاین  که  حالی در ،دهدمیتشکیل   غیبی رکنی  او تصور  در

 انسان؛  -3زمان،    -2مکان،  -1 : اند ازعبارت الهی معرفت ظاهرِی  ارکان

  در   ارکاناین    باید   ناگزیر  است  الهی  معرفت شناخت و    هایراه   از  راهی  ، یاؤ راز آنجا که    و
شناخت    راه  راه،  این  دهدمی  نشان  ارکاناین    وجود همان طور که    باشد؛  داشته   وجودنیز  رؤیا  

  کندمی   حقیقی  غیر  چه بسا  یا  ناقص  را   معرفت  ،فقدان هرکدام از این ارکان  و  ،است  معرفتو  
دانش    هاینمونه یکی از    دربارۀ  . حاصل نخواهد شد  آن  از  و منفعتی   سود هیچ    ترتیب  این  به  و

وارد    خدا رسول  »  است:  شده روایت    موسی  الحسنو اب  از   غیرسودمند   معرفت و  
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  : ؟ گفتنداین چیست    :. فرمودگرد شخصی جمع شده بودندمردم    در حالی کهمسجدی شد  
های عرب  ب س  عالمه چیست؟ به ایشان گفتند: داناترین مردم به ن   :او عالمه است. فرمود

فرمود: این علمی است که    پیامبرو وقایع و روزهای جاهلیت و اشعار و زبان عربی است.  
فرمود: علم، سه    سودی ندارد. سپس پیامبر  شو دانستنرساند  نمی ندانستن آن زیانی  

   1«.است فضل   ها باشد اینغیر از و هرچه پابرجا؛ یا سنت   ، عادله  ۀ فریض  ، محکمآیۀ تاست: 

استنامید  علم   را   آن  خدا   رسول   کنیم می   مالحظه این    ولی  ، ه  هیچ    علم دانستن 
داننده  حال  به  ندارد  سودی  هیچ    ندانستنش   واش    دانشی  زیرا رساند؛  نمی  زیانی نیز 

و    که   حالی  در   ؛ است  غیرحقیقی آیه   معرفت دانش  از  است  عبارت    یا   ، محکم ای  واقعی 
  وجود  حقیقیدانش و معرفت  ارکان دسته،   سه  این  در   زیرا   پابرجا؛  سنت  یا  ، عادلهای فریضه 

شده  زیرا رسول و فرستادۀ مبعوث   ،که نمایندۀ غیب است  انسان  و  ،زمان   مکان،یعنی    دارد:
  و   ندارد  غیب  با   ارتباطی   که  است   علمی  شعرها،  و  روزها  و  هاب س  ن    علم   اما  ؛است غیب    در

   .است انسان و خیال  توهم تولیداتمحصوالت و  است مرتبط  آن با  که چیزی  نهایت

  این   و   ، است  الهی  معرفتشناخت و    راه  ، یا ؤر  زیرا است؛    ضروری رؤیا    ارکان  با   آشنایی
  ؛ بندد می   کنند  ایجاد  تردیدوشک   راه  این  درکنند  تالش می   که  کسانی   روی  به   را   درب   معرفت،

  ایجاد تردید  وشک   که  است  فردی جهالت    بر   دلیل  ،تردیدوشک ایجاد    کهبه اینبدون توجه  
برای    و  ، است  کرده ایرادی  و  اشکال  که  هیچ    ،شده   مطرح   ایش بر تردید  وشک چیزی 

دلیل اقامه  رؤیا  چنین باشد در حالی که برای حجیت  تواند این چطور می   .شودنمی محسوب  
   از:  ندا عبارت رؤیا   ارکان و ؟!شده است

  اول،  بحث م   در.  یاؤ ر  حضور   میدان  وافتد  اتفاق می   آن   دررؤیا    که  جایی   یعنی   مکان:
  عالم اینکه    و  ، است  ملکوت  ،راست و حق رؤیای    میدان  دانستیم   و  شد   روشن  رؤیاها  انواع

هر    از  خالی  کامالً   است  جهانی  و  ، است  مطلق   اطاعت  و   راستیصدق و    جهان   ،ملکوت
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  باعث   که  است  چیزیهر    از   مبرا   و،  شودمی   راستیصدق و    در  اختالل  باعث  که   چیزی
عالم    در  که  چیزی   در   تردیدوشک   ایجاد   برای   راهیهیچ    پس   ؛شودمی   اطاعت   در  اختالل
  تردید وشک   آن  در   ندارد  ایمان   ملکوت  به   که  کسی  فقط   و  ،ندارد   وجود   شودمی   دیده  ملکوت

  دهدمی  شهادت   خودش  علیه  نداشته باشد   ایمان  ملکوتعالم    به  که  کسی  و؛  کندایجاد می
  فقدانو    نفی و  ،گیردنمی  جای   اوحافظۀ    در   عالم این    و  ،ندارد   عالمآن    در  ایبهرههیچ    که

  امتحان  در  جهان  آن  منکران  از   ف،مکلّ فرِد    این  دهدمی  نشان مکّلف    ۀاز حافظ  م عال  این  
  ش خودجایگاه و مقام    هرکس  آن  در  کهاختیار و انتخاب،    امتحانیعنی    ؛است بوده    ننخستی 

  نیست؛   آن یادآوری   با  انتخاب آن  بر  کید أ برای ت   جز لک، مُ   جهان در ها آن  وجود  و ، برگزید را 
  ، بیند می را که در آن عالم    چیزی  است داشته    ملکوت   درپایی  رّد    آورد   یاد  به  هرکس  پس

را  چیزی    اگر  حتی  هیچ رد پایی ندارد  جهان،   آن  در  که  کسی  و،  دیده و تصدیق کرده است
  و   حق  و  ه، گرداند  روی   ملکوت   از   امتحان،  آن  در   زیرا   ؛کرد  خواهد  انکار   را   آن   در آن ببیند

(؛  داندنمی  که  است  چیزی   دشمن  انسان،  )ورا نشناخته است    آن  در  موجود  معرفتدانش و  
  ارزشی  و  گرداندبرمی   روی  آن  از   و  کند می  انکار   بیند می  جهان   آن  در   که   را   چیزی   روایناز

   .شودنمی   قائل شبرای

  آن  و  بیان   را   رکن   این  و مطهر  پاک   محمدآل   و   ؛یاستؤر  ارکان  از   دوم   رکن  که  زمان:
  ر یبص و اب  از   نماند.  باقی  گیر بهانه   برای ای  هیچ عذر و بهانه   تااند  کرده  محکم   مردم   برای  را 

  گیری شکلمحل    ،شوم  شما   ی فدا   :عرض کردم  ابوعبدالله  به  ، گفت:استشده    تیروا 
است  ناهماهنگ    یندروغرؤیای    اما  ی؛ت گفتدرس»  فرمود:یکی است.    دروغ  و  راسترؤیای  

انسان  است که    ی ز یو چ  ند یبی سرکشان فاسق مطول سیطرۀ  شب در    یآن را در ابتدا   و فرد
  و اما ؛ ستیدر آن ن  ی ر یخ هیچ دروغ و مخالف حق است و  که اندازدی باطل م  یرا به تصور 

قبل از  که  ـ   ند یبیحلول فرشتگان مهنگام    ،م خوابوّ ِس راست را بعد از دوصادقه و  رؤیای  
مگر آنکه   ست یدر آن نناسازگاری  الله شاء و ان راست استصادق و  ،ا یؤر  نی و ا  ـسحر است 

که در این صورت ناسازگار    ؛نکرده باشد  ادی   یخدا را به درست  ایباشد  بوده  ناپاک    ایجنب    ،فرد
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 1« .کندیمایجاد  سستیصاحبش در و شود و ناهماهنگ می

  سرکشان  تسلط   زمان  در   شب،   ابتدای   در  خوابیده  فردِ   آنچه   فرماید می  بیان   امام  پس
  ین دروغ  و ، کنند می القا یده خواب فرد  ذهن  در  سرکشان این  که  است  خیاالتی  بیند می  فاسق 
هیچ دانش   که است  دلیلاین  به کاذبه رؤیای  عنوانبه  آن توصیف  و ؛ هستندنقیض وو ضد 

  است  دلیل این    به نقیض  وضد رؤیای    عنوانبه   آن  توصیف   وواقعی در خود ندارد،    معرفتو  
   . ندارد یده خواب فرد  برای  مشخصیهیچ پیام  و آیدمی پراکنده و  متعارض صورتبه  که

بر  رؤیا    نمادهای این  باید   پس است؛    ملکوت   از پیامی    ، صادق و درسترؤیای    دانیممی
  ۀبینند  برای  هدایتی  که  معرفتی  امریبه    کهترکیبی داشته باشد    باید  وداللت کند    حکمت

  در   بیننده،   که  است  رویایی  صادقه،رؤیای    زمان   دربارۀ  اما  ؛نماید در خود دارد داللت  رؤیا  
  زمین   به  فرشتگان  آمدورفت   زمان  و  ،سحر  شدننزدیک هنگام    یعنی  ،شب  آخر  سومیک 
به باال   است  زمانی   این .  بیندمی کنند و  آسمان می   سویبه رفتن  که فرشتگان شب شروع 

فرماید  بیان می   گویا امام  که آیند. این زمانی است  زمین فرود می  سویبه فرشتگان روز  
افراد خوابیده در سیطرۀ فرشتگان صادق قرار دارند ونفس   در  آنچهبه همین دلیل    های 
  ،باشد بوده    پاک  خوابیده،  فرد  اگر  و  ؛است  صادقه   یرؤیاها   دندهمی  نشانها  آن  به  شانخواب

بوده    سبحان   وندخدا کنندۀ  اد که ی  حالی  در   و   ،نبوده   جنب  و  باشد   خوابیده  پاکیزگیبا    یعنی
  ؛ شودنمی تعارض و اختالف   دچار  وند خدا   مشیت  و  خواست  به رؤیا   این   باشد، خوابیدهاست  

و   کندرا    اشبیننده   و  شودمیتعارض    دچاررؤیا    باشد ساقط شده    شرایط  این  از  یکی  اگر  اما
  پاکیزگی  شرایط   بودنفراهمبا    ، یاؤر  زمان  شودمیدانسته    شریف  روایتاین  از    کند.میسست  

  دیده   یده خواب  فردرا که    آنچهو درستی    راستی  میزان  که  است  مهم  رکنی  ، یدهخواب  فرد   در
 . کندآشکار می است

قیلوله  رؤیای    از نظر تأویل،رؤیا  ترین  سریع »  فرمود:  ،استشده    روایت  صادق  امام  از
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  واقعیت   با  که  است  یاییؤر  ترینسریع   ، ترین تأویلبا سریع رؤیای    از  منظور  شاید   و 1«.است
  ( ظهرروز یا    ۀ )نیم  زوال  از   پیش  که   است   روز  ازساعتی    ،قیلولهوقت    .شودمی   منطبق  بیرونی 

  بیتاهل شده از  طبق روایات نقل  و  است   ثابتمحکم و   ساعت، این    در رؤیا   و  ، دارد  قرار
و    دچار بپردازد    هایاؤر  زمان   دربارۀ . کسی که  شودنمی   اختالفتعارض  تدبیر  روشنی به به 

فراهمـ   باشد تر  نزدیک   نور   انتشار   بهقدر  هر رؤیا    کندمی   مالحظه و  با  پاکی  شرایط  بودن 
بیننده  در    به   آن  زمان  هرچه   وشود؛  تأویل می  ترسریع   و   است  ترراست  و  ترثابت ـ  طهارت 

  زمان   در   زیرا شود؛  می  ین دروغ  و  حقیقت   مخالف رؤیا    باشدتر  نزدیک   آن  شدت   و   تاریکی
وجود    بیننده   فرد   برای   ای نشانه   توضیح،   این   در   شاید گیرد.  قرار می   فاسق   سرکشان  تسلط 

  از  یاییؤرافتد اتفاق می  نور   ودم  اوقات سپیده   در  که  اورؤیای    کندکید می أ داشته باشد که ت 
  آنچه   و؛  رسداز راه میسرعت  به   ـبیرونی   واقعیت  در  آن  رخداد  یعنیـ   آنتأویل    و  است  ملکوت

  و  ین دروغ  فاسق،   سرکشان  تسلط   دلیلبه   بیند می   تاریکی  شدت هنگام    و  شب   ابتدای   در
خاصی در خود    ۀنکت   بیندمی  زمان  آن  در  آنچهشود  متوجه می  پس  ؛است  حقیقت  ازدور  به 

  مثال   نماید؛   دور   فاسق   سرکشان  تسلط یایش را از  ؤ چیزی در آن باشد که ر  آنکه  مگر  ، ندارد
وجود داشته باشد، که این یک وضعیت استثنایی است و   یکی از معصومینرؤیا  اگر در  

  بلکه  ، ندارند  تسلطیهیچ    دارد   وجود  آن  در  معصوم  که  ملکوتی  بر  فاسق،  سرکشان  آن
   است. کافی آن،  تفسیر  سرعت و عصمت برای معصوم وجودصرفًا 

رؤیا    در   اگر  که   دارد  وجود   رکنی   ولی  ؛ است  مهم رؤیا    در   «زمان  رکنشایان توجه است »
در صورت وجود این رکن،    دیگر  عبارتبه   یا  ؛کندمیاثر  بی  را دیگر    ارکان  ۀهم  شود  فراهم

رکن  زمان  رکن این  داشت.  نخواهد  را  گذشته  اهمیت    فرداگر    .است  انسان  رکن   ،دیگر 
رؤیا   چه  ندارد، ی ارزش و اعتبار ،زمان  دیگر ببیند   را  معصومین از  یکی خود  خواب در  خوابیده

  قطعاً ـ  شدهبا توجه به روایات واردـ رؤیا    این  وشب،    آخر  دربوده باشد و چه    شب  ابتدای  در
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این    های گفته  کسیچهبه نظر تو    گفتم:   محمد   به   :گفت  سلیم...  »  : استصادقه  رؤیای  
. او آن حضرت را هر  رسول خدا گفت:    نقل کرده است؟  ینمؤمنامیرالبرای  پنج نفر را  

و    یات با او در ح  صحبت   و صحبت او با آن حضرت در خواب مثل یند  بی شب در خواب م
  یند هرکس مرا در خواب بب»فرموده است:    رسول خدا   چراکه  ؛آن حضرت است  یداری ب

کدام از یچ ه نه  صورت من و  ه ب  بیداری،  نه در خواب و نه در یطان،ش   چراکه  ؛است  یدهمرا د
 ینا   یکسبکر گفتم: چه و : به محمد بن ابیدگویم  سلیم   «ید.آی درنم  یامتتا روز ق   ینانمجانش

همان طور که    یدم،از او شن  هم  . گفتم: من ینقل کرده است؟ گفت: عل  یتمطلب را برا 
 1«.  یدی...تو شن

بودن  و صادق   راستی بر دلیلی  و   ،انحراف  از رؤیا    ۀبازدارندرؤیا   در  معصوم  وجودپس  
که  توجه   باید   و یاست؛  ؤر باشیم    صورت به   را   معصومین  از   یکی  ، یاؤ ر  ۀبینند  داشته 

  شود   بیدار   وقتی   سپس و    ببیند   را شخصی    اینکه   نه دیده باشد    محکم   صورت به   و   مشخص
از    گویابگوید    و  کند  مراجعه  خودش  به که    یییاؤر  زیرا   ؛است  دیده  را   ینمعصومیکی 

  و   پیشگویی   برایپس در آن، مجالی    ؛است  صبح همچون سپیدۀ    در آن باشد  معصوم
طور  به   ، بیننده  دهد می  نشان رؤیا    در   گمان شدن ظن و  وارد  و  ، نیست  گمان ظن و    و  ر تصوّ 

یقینی   و    کرده  گمان   یا   رسیده   شنظر   به   طوراین   بلکه  ؛ است  ندیده  را   معصومقطعی 
آنچه    واقع  در  و  است   دیده   را   معصوم از  بیش  چیزی  عبارت    آناز    بیتاهلاو  با 

کرده  «مذهب»  یا   «متکون» استتعبیر  ندیده  در  متکون»  دربارۀ   . اند    آمده   کشی   رجال« 
به خط جبرئیل بن احمد دیدم، محمد بن عیسی به من گفت، از علی بن حکم، از    است:

به من از حمزه خبر بده؛ آیا او ادعا  » : فرمود ابوعبداللهحماد بن عثمان، از زراره، گفت: 
پدرم  می می  سویبه کند  می»  فرمود:  بله.  :گفتم  «آید؟او  دروغ  قسم  خدا    جز  گوید!به 

  ه استتکون" را تحت سلطه گرفتنام "مابلیس، شیطانی به   . او نیامده است  سویبه   "متکون"
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  ،بزرگ   ]شخصیتی[   صورتآید؛ اگر بخواهد به میمردم    سویبه بخواهد  که  که به هر صورتی  
به  بخواهد  اگر  تواند  نمی   این شیطان   ،به خدا سوگند   لیو ؛  کوچک  صورت ]شخصیتی[و 

 1«.بیاید صورت پدر من به 

  حمزه این چیزی که    کند...«»آیا او ادعا می  توجه به این گفتۀ امام صادق  بنابراین با 
فقط ظن و    آمده  او   سویبه   باقر  امام  که   او   ادعای این    ونبوده است؛    ه خوِد امامدید

]شخصیت[    صورتبه   است  آمده  کهشخصی    این   چه بسا  و نبوده است،    حقیقت   وبوده    گمان
این شخصی که آمده معصوم بوده  شود  متوّهم می رؤیا    ۀبینند  طوری کهبه   ، باشد  آمده  بزرگی
واقعیت چیزی را که حمزه    صادق  امام  به همین دلیل  و   ؛نیستچنین    که  حالی  در،  است

دروغ ـ شخص  بود  گواین  دیده  برای    این   ایعده   شاید   . فرمود  بیان ـ  مجالی  را  موضوع 
تواند بگوید این  کسی میبه خود شما اختصاص دارد؛ چه   این تراشی بیابند و بگویند  اشکال

  باشد   درست   اشکال  این  چه بسا  وبوده است نه »متکون«؟    ای معصومشخصی که دیده 
  نکتۀ   و  ؛ اول  نکتۀ  این  . داشته باشد  را   شدهثابت   شرِع   خالف  امری  ادعایرؤیا    ۀبینند  اگر
  که  کسیبه همین دلیل  ؛ کند روشن  را  آن که است معصومی وجود  نیازمندرؤیا اینکه   :دوم

  دو  این   و،  دیگرشخصی    نه   واست    صادق  امام  کندمی  حکمرؤیا    ۀبینند  گویِی دروغ   هب
بیننده    ، بله  نیست.  مهیا   بینندمی   امروز   مردم  که   چیزی   دربارۀ  که  است   نکاتی چیزی که 

  ثابت  (صریح   متن)  نص  با   که  است  شرعی   امری  به   مستند بیند  می   شدهثابت   شرِع   با   مطابق
  تا   است  شده  ثابت با متن    چیزی کهبرای  است    و گواهی  شاهد  فقط   ملکوت  و  ،است  شده

با استناد    هرکس به همین دلیل    در دلش وارد نشود.   تردید وشک   و  کند   حاصل  یقین   بیننده 
  کننده دعوت برای    ملکوت  شهادت به دیدن    نیازی یقین حاصل کند    کننده دعوت   به   متن، به  

  حصول امریبرای  دادن  انذار یا  دادن،  بشارت بر سبیل    رؤیاها کارکرد    چه بسابلکه    ؛ندارد
   . استکرده به آن کوتاهی   من برای رسیدنؤاراده کرده، ولی مسبحان  وند که خدا باشد 
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  ونکتۀ اول.    این.  پیامبر  وصیو نه  آید  می   پیامبر  صورتبه نه    قطعاً »متکون«    اینپس  
  این   و  ، است  آن  خالف   «شرعی  شدۀثابت »  که آورد  با خود می  را   چیزی   «متکون»  این   :دوم

  با   دشمنی   دنبال به   که  کسانی  از  بسیاری   روایناز   ؛ کندمی  ثابت   را   اوتعارض    و  گوییدروغ
 معصومیها  آن   کنند با این ادعا کهاستدالل می   رؤیاها  با  خود  پیروان  ای بر   هستند  اولیا

چنان...    وچنین    و  نیست  حق   ،کننده دعوت   این  است  داده  خبرها  آن  به  او  و  انددیده   را 
دلیل  همین  می ها  آن  به    زیرا   ؛ استبوده    معصوم  انددیده   کهرا    کسیکنند  ادعا 

  کالم ما در بیداری است«»کالم ما در خواب، همانند  با این فرمایش خود:    نیمعصوم
  خواب  در  دهندمی  خبر  آن  از   بیداری  در  آنچه  یعنیاین گفته    اند.مقرر فرموده   را   ثابتی  حقیقت
ه  بلکه  ،شودنمی   متفاوت   هست   بیداری   در   آنچه  پس  .آیدمی   خودش  ماننددقیقًا 

  اثبات   بیداری  در  است  خواب  در   آنچه   و   ،بیند می  خواب  در   که   است  چیزی   ۀکنندتقویت 
  خدا   رسول  وصیت   با  که  ایکننده دعوت   گویندمی  ن یمعصومحال چگونه    .شودمی

  در   که  را   چیزی   تا  بیاید  خواب  در  معصومیسپس    و  ،است  حق   کندمی استدالل    شما   ایبر 
کنند قبل  چنین ادعایی می   که   کسانی  این  ،بنابراین  ؟!نماید  ضنق  است  شده  ثابت   بیداری 

دیگران     نبوده   معصوم  هرگز  انددیده   که  چیزی  شودمی   ثابت  خودشان  برای   سرعتبهاز 
اند،  کرده   تصور  معصوماو را   که  بوده  قدری بزرگبه   شاید   انددیده   که   صورتی  آن  بلکه   ؛است

 !چنین نبوده است که  حالی در

  از آمده است:    کشی  رجال در    . شودمینامیده    «مذهبهم هست که »  یدیگر   شیطان
  ،نصرابی   ابن  از  ، عیسی  بن   محمد  بن   احمد  از  ، یزید  بن  محمد  بن   علی  از  ، مسعود  بن  محمد 

به محضر    روایت   پدرش   از  ، عقبه  بن   علی   از   شدم.   وارد  ابوعبداللهکرده است، گفت: 
خطاب همراه با هفتاد  التو ابو   در فالن مجلِس »  :فرمود  من  به  ایشان  .نشستم  و  کردم  سالم

کهنفر   داشت  هم  حضور  بودبه ها  آن  ۀ از  ناراحت  موضوعی  رحمت  ها  آن  بر من    .خاطر 
گفت:  ها  آن   از یکی    های مسلمان به شما نگویم؟گفتم: آیا از فضیلت ها  آن   فرستادم و به 

شود فالنی  آن است که به او گفته می   های مسلماناز فضیلت   :فدایت شوم! گفتم  بفرمایید،
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و فالنی در عبادت    ،ای از پرهیزکاری داردبهره   و فالنی  ، ستا متعال    وند کتاب خدا قاری  
  هاشما را با ریاست   ؛است  مؤمنهای  ها فضیلت و این   ؛کندمیبسیار تالش    برای پروردگارش

به فقط    ؟! مسلمانانچه کار   ۀ مهلک بزرگان    که  برویدبزرگان  سمت  یک سر هستند. مبادا 
هست   «مذهب»نام فرمود: شیطانی به می دم که ی شن عبداللهاو من از اب  ، مردان هستند

به به هر صورتی درمی   که و فقط  درنمی آید  پیامبر  یا وصی  پیامبر  این    من .  آیدصورت  جز 
 1« حذر باشید. ؛ پس از او برکندخودنمایی می   دوست شما برای   بینم که اونمی 

که    را   کسی  بیننده  فردکند.  حکم می   شودمی   دیده  خوابچیزی که در    دربارۀ  روایت  این
بیند  در خواب می   شناسد می  تالشگر   و   پرهیزکار  فردی   عنوانبه   را   اوخودش  طبق شناخت  

  در   دهد.می   شهادت   او  برای   بارهاین در   گویا و    ، کندمی   خبردارچیزی    از   را آن شخص او    و
  ملکوت   در  را   فالنیهایش که تصور کرده  با استناد به دیده   است  الزم  بیننده   حاالتیچنین  

  است  متشابه یییاؤ رمحسوب نکند. چنین  دلیل و برهان را  شهادت آن شمرد،می  پرهیزکار
شخصی که بیننده دیده و تصور کرده    شاید  . کند  حکم  شاه دربار   تا  باشد   معصومی  باید   و

  از   «مذهب»  شیطان   این  ترتیب   این   به   و،  نباشد   طور این  حقیقت   در   ، بوده   صالح   مردی
  خبری   او  به  تا  آیدمی  او صورت  به  و  کندمی  استفادهسوء   فالنی،   بهنسبت  بینندهظن  حسن

  امامبه همین دلیل    بیفکند.  گمراهی  ۀ عرص  در   را   او  و   کند   دور   حق  از  را   اوبدهد که    را 
امکان    «مذهب»  شیطان  اینبرای    ولی  « .مردان هستند  ۀ ، مهلک »بزرگان  :ه استفرمود
  خدا   ۀ کلم  پیامبر،   وصی  و  پیامبر   زیرا   چرا؟  ؛ بیاید  در  پیامبر  وصی  یا   پیامبر   صورتبه ندارد  

 زیرا   ؛ هستند   خدا   محکم  و   کامل  ۀ کلمها  آن  و  ، کندمی   احتجاج  خلقش   برها  آن  با   که  هستند 
  بیند می  را   فرد  فالن  وقتی  بیننده،  رواین از   ؛هستند  گمراهی  از  بازدارنده  و  هدایت  ۀکلمها  آن
  بیند می  او  از   کهرا    کاری  یا   سخن   آن  و   باشد  حذر   بر   باید   ،نیست   پیامبر  وصی  یا  پیامبر  که

  از  فقط  را  احکام که داشته باشد  توجه   باید و  ،نکند   تصور بستاند را  آن باید  که  حجتیدلیل و 
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   گیرد. ر ب حجت معصوم

  به رؤیا  داشتن  اختصاص شود  مربوط می رؤیا    در  زمان  رکن  به  که  هاییویژگی جمله    از
  غیب   به   او  تمسک   و   غیب  به  فرد   ایمان   ۀدهدنشان رؤیا    زمان،  آن  در   گویا  و  ،است  آخرالزمان

  خود   ارتباط   میزان  ،فرد آن،   طریق  از   که  بود   خواهد  ترازویی  رؤیا  به این ترتیب  و  ، بود  خواهد
شده    روایت  پیامبر  ازبه همین دلیل    .فهمدمی  را   خود  ایمان  حقیقت  در نتیجه  و  غیب  با  را 

یا،  ؤترین شما در رشود، و راستمسلمان تکذیب نمی رؤیای    »وقتی زمان نزدیک شود  است:
 1« . نبوت است...جزء  45از جزئی  رؤیای مؤمن گوترین شماست، وراست

  و  ش؛ انتهای  به   زمان  شدننزدیک   یعنی   ؛است  آخرالزمان  از   کنایه   «زمان  شدننزدیک »
  است   شهادتی   زیرا   ؛ است  صادقه   غیب،  ۀکنندتصدیق   فردِ   یعنی  ، مسلمانرؤیای    زمان،   آن   در
  بودنو صادقه   راستی  به  را   مسلمان  گوییراست  خدا   رسول  و   ؛ آیدمی  ملکوت   عالم   از   که

  شکی   باشد   ملکوتبرای    ی مجال  و   عرصه نفسش    هرکس  پس   است؛   داده  ربط   او رؤیای  
 اشی وجود   ۀصفح  درو    آمده  ملکوت   از  که  استچیزی  معبری برای    زبانش،که    نیست
  راستی   رنگ   به   اشی وجود  ۀ صفح  زیرا   ؛ دهدمی راستی    رنگ  ش زبانبه    پس   ؛است   شده   حک

  عالم   از  واستحاله یافته است،    ملکوت برای    صفحه این    چراکه  ؛استو صداقت رنگ شده  
و    جز   ملکوت، باعث    ملکوت   رنگ   با   مسلمان  ۀ صفح  گرفتن رنگ   .آیدنمی  راستی صدق 

  است   چیزی  از  کندمی  نقل  خود  زبان  با  آنچه  زیرا   ؛ شود  توصیف  «نبوت»صفت    بااو    شودمی
غیب  و  ، شده  حک ش  وجود   ۀ صفح  در   ملکوت   از  که از    همان   نبوت،  و  ؛ است  خبردهی 

  کندمی  نقل   ملکوت  از  آنچه  دربارۀ  هرچند  مسلمان  اینبا این تفاوت که    است  غیبیخبردهی  
  هب  شدنتوصیف دانیم  می  و  شودمی ن  نامیده  پیامبر   ولی  شودمی   توصیف  نبوت   عنوان  با
  نبوت   باکند  می   نقل  ملکوت  ازچیزی    هرکس  است.  آن  ه ب  شدننامیده   از  غیر   «نبوت»

  که  است   نامی»نبّوت«    زیرا   ؛ شودنمی نامیده    پیامبر   یعنی  ؛نیست   پیامبر   ولی  شودمی   توصیف 
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این صفت    بلکه   ؛ نیست  صفت  پایان   ی امعنبه   ، نام   پایان   ولی  ، رسید  پایان   به   محمد  با
رؤیا    هب   مربوط   وضوعات در م   خصوص به   ، و طاهر  پاک  محمد آل   روایاتهمان طور که  ـ

نیز اینکه    و است  نبوتجزء  45 از قسمتی رؤیا   کهاینمستمر است. با توجه به  ـ اندبیان کرده
  پس  ،شودمی منطبق    هم   اجزا   از   هرکدام  بر  شودمی  توصیف   «لکُ »  عنوانبه   آنچه

شامل    هم را  رؤیا    دهدمی  نشان  « نبوت»  به   غیب   ه ب  اتصال  هایراه  ۀ هم  شدنتوصیف 
  عبداللهواب  از   ،سالم  بن   هشام  از  ، عمیرابی   ابن  از  ،پدرش  از   ،ابراهیم  بن  علی  از  شود.می

  هفتاد بر    او در آخرالزمانرؤیای    و   ،بیند می رؤیا    مؤمن»فرمود:  می   شنیدم   است:شده    روایت
 1.« نبوت استاجزای جزء از 

  و   ،شودمیگر  جلوه  زمان  هر   در  خدا   حجت  با  که  انسانیت  کامل  مصداق  یعنی  انسان:
  شهادت و    ؛آیددرنمی   او  شکلبه   شیطان  وخوِد او خواهد بود    ،ملکوت  در  حجت رؤیت این  

  به   مکلف  افراد  انسان،  این به همین دلیل    .است  ملک  در   او  شهادتعین    ملکوت  در  او
می   پرسشگریسوی  به   را   خودش   ز ا   اطاعت   شسویبه را  ها  آن  آنچه   راستی   تا   دهدسوق 
سفانه بخش  أگونه که متآنـشان  کردنتکلیف   وها  آن  به  او  فرمان  و   ،شودروشن    دنخوا فرامی

این    دعوت.  نیست  پادشاهی  هوسهوا و    یا  خودش  خواست  خاطربه ـ  پندارند اعظم مردم می
  و  استتکلیف شده    کار این   به  سبحان  وندخدا   طرف  از  او  که   نیست دلیل  این  به  جز  انسان

  پروردگار   برابر   در   طوالنی  مدتی  برای  را   انسان این    مردم،   به آن    رساندن  در   کوتاهیگونه  هر 
چنین    چرا   شودمی  روشن  مردم  برای. به این ترتیب  دهد  پس   حساب  تا  نشاندمی  سبحانش 

  این  آنچه  اینکه   با   دارد   وجود  و تبلیغ   رساندن  در بسیار    کوششو پافشاری و تالش و    اصرار
در نقطۀ    و  کندمی  حرکت او  که  است   مسیری  مخالف  کامالً   کند  ابالغ  باید   شدهمبعوث   فرد

بنابراین  قرار دارد  مردم   واقعیت  و  مسیر مقابل     شده،مبعوث   فرد   این   کنندمی  تصور   مردم؛ 
  باعثها  آن   در میان  او  حضور  کنند می گمان    و برایشان به صدا درآمده    که   است  خطری زنگ  
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  آن  و دمند  می  توهم   این   در بدنهاد    فقهای   آنکه   از پس    و،  شد  خواهدشان  روزی تیره   و  نابودی 
مردم   و شود تبدیل می  مردم جاندل و  در یک واقعیت   به  که  آنجا  تا ـ  دهند جلوه می  بزرگ  را 

  استفادهسوء   ، توهم و  پندار    این   از   طاغوتیان  ـوجود ندارد   این  جز کنند هیچ واقعیتی  می   تصور
تحریک    مردم،  بر  رحمت  ۀکننددعوت این    و  الهی  شدۀمبعوث  این  ضد  بر  را   مردم  و  کنندمی
به    .کنندمی انحرافیبا توجه  یعنی  حق ) در راه معرفت  عمل  بیکه علمای    میزان وسعت 

  ها، توسط آنراه میان مردم و پروردگارشان  میزان تخریب  با توجه به  و    ندا ه ایجاد کرد  (دین
ازند  ستصویری باز خودشان  تا  اند  کردهحرف  نمرا از این راه  مردم  ها  آن  تخریب این راه، از  پس  
و مقصد نهایی    شودمحسوب میکه پایان این راه  باشند  کسانی    شانخودآن    بر اساسکه  

آنجا که   تا  ،دهندمی عادترا به این وضعیت  مردمها آن . باشدها آن خودِ  نزد بندگان،  کوچ
  شودمی   تصدیق  علما   سخنرسند که  به آنجا می   و  رسندمی  بازگشت  بدون  ایمرحله   بهمردم  

  ، باشدبوده  باطل    سبحان یعنی قرآن مقایسه شود   وندبا ترازوی خدا   از نظر ظاهری حتی اگر  
پذیرفته    شودمی   ادغام  نآ  در   و  استبر قرآن    منطبق   کهاین  وجود   با   حق   ۀ کننددعوت   سخن   و

پس نمی  شخص    شود؛    و   غیب   سوی به   مردم کردن  متوجه   جز   راهی   کننده، دعوتاین 
  مردم  ۀهم  کهشمولی  جهان  وعمومی    راههیچ    و؛  ندارد  غیب  از  شهادتگواهی و    درخواست

  که توجه به این  با  زیرا ؛  ملکوت در رؤیا   راه شوند وجود ندارد مگر ب متصل  غیب  به   از طریق آن
  ۀ هم   و  ،آیند می  جهان  آن  از خالیق    ۀ هم  ،است بوده  نخستین    امتحان  جهان،  عالم ملکوت

بدنهاد  علمای   های فعالیتولی  ؛ است اطاعت  و  راستی جهان جهان،  آن که  دانند میمردم 
  طریق   ازکم  دسِت   کنند  قطع  را   آن  نتوانند   اگر  و  ،است  مردم   ه رویب  راهاین    بستن برای  
با  مردم را به گمراهی بکشانند.   2، آن بر مردمو پوشاندن   1مردم  دادنفریب   و  افکنیشبهه 

آنچه به عالم ملکوت تعلق دارد را به آنچه به عالم    ،)تلبیس(دادن  پوشاندن و مبهم جلوه
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کاری )تدلیس(  فریب با  و    آمیزند،الله( است در هم میپایینی یا آنچه از القائات شیطان )لعنه
کنند  را در غیر از مجرای خودشان جاری میها  آن  روند و می  های طاهرینبه سراغ گفته 

کند  را از این راه دور میها  آن  که احساسات مردم را تحریک و  فرضیاتی  کشیدنپیش و با  
  پدرت  شد  داده  فرمان  تو  به  خواب  در  وقتی»  گویند:میها  آن  به  مثالً   دهند؛مردم را فریب می 

  خواهد  « نه»  پاسخ  دانندمیخوبی    ه ب  از قبل« در حالی که  کرد؟!  خواهیتو چنین    آیا   بکشی  را 
  در   فرمان   شود می  مشخص پس    : گویندمی   مردم  به   وکنند  استفاده می   پاسخ از این    و   ؛ بود

گواهی  تا   کنندمی آماده  را   مردم ذهن ترتیب، این  به  و ندارد! اعتباری  و  نیست ورآالزام ، یاؤر
به    ا نپذیرند؛ ی  را   او  از  اطاعت  به فرمان    و  کنند  رد   حق  ۀکننددعوت   ای بر را    ملکوت   شهادتو  

  ۀخوانندبرای    تا  کنندمی  اقدام  شاناصلی سیاق  از  ها  آن  جداکردنبه    وروند  می  متونسراغ  
فقط    کهباشد    ایحاشیه   چیزی بیش از آنکه یک راهرؤیا    راه  برسد   نظر   به چنین    ورزاندیشه 

کند  بیند فقط او را ملزم می می  حجت   عنوانبه   آنچه   و  رودنمی   فراتر  تعلق داردرؤیا    ۀبینندبه  
بیند  می رؤیا های ملکوتی که بینندۀ کس دیگر الزامی نخواهد داشت، و گواهیو برای هیچ 

 کند. غیر از خود او ملزم نمی را  کس دیگری هیچ 

ها آن  و کندمتوقف می را  افرادبسیاری از دهند انجام می گمراهی فقهای  که کاری  این
الزم    زمانشان،   در  خدا   حجت  با  مردم  امتحان  روایناز  ؛داردبازمی   حقیقت  کشف  از  را 

  و   غیب   جهان   دو   از   دالیلیتردید  بی   کهـ   او  دالیل   در   و   شوند  آزادفقها    ۀ سلط  از گرداند  می
  شهادت ]عالم[    ترین دالیِل محکم   و،  دقت کنند   ـکندمی  ارائهها  آن  به و    هستند   شهادت

ساطع    برهانی  و   قاطع   دلیلی  دلیل،   این .  است  ( وصیت   یعنی)  کننده دعوت تصریح به   و  متن 
  آن  که   مبتنی بر متن   دلیلیک    بامگر  وجود ندارد    آن  رد   برای  راهی  طوری که هیچ به   ؛است

از  دسِت   و  کند  نقض  را  باشد  قدرت   همان کم  برخوردار  استحکام  بدون وجود چنین    و  ؛و 
 . کردن دلیل متن ]یعنی وصیت[ ناممکن استرد دلیلی، 

  حق   در  ملکوتگواهی    با «کنندهدعوت »  کامل شود  مردم  بر  حجت  و  برهان  کهآن  برای
  خودش  برای  را  جهان آن در سبحان وند خدا  شهادتگواهی و  و ،کندمی استدالل  شخود
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  ازدرخواست کنند؛ شهادتی که    را   شهادت این    سازدمی مکّلف    را   مردم   و  کندمی  درخواست
آن،  راه  ترین روشن   وبارزترین   می اینجا  از  .یاست ؤر  راههای  متوجه  که    چرا شویم  ست 

  خودش   زمان  به رؤیا  تمام نکات مربوط به    بیان  ۀ لئمساند که  کید بسیار داشته أ ت   محمدآل
و نیز به این    است، مربوط  رؤیا    هباالمر  صاحب امر    زیرا ؛  شود  موکول  مرالا صاحب   زمانیعنی  

اگر     به  کمکیاین کارشان    کردند می  آشکار   مردم  برای  را   رؤیاها  اسرار  هاآندلیل که 
کردن سازی و آمادگی و کار در جهت تخریب این راه، و محرومزمینه برای    فقها  و  طاغوتیان

  هستند   کسانی   هااین .  بوداز عالم ملکوت    تعالیحق به فضل و مّنت  شده  مردم از رحمت نازل 
و برای    ، برای هر حقی، باطلی راستی که  »به   : ه استفرمود  شاندربارۀ  ینمؤمنالامیر   که

 1« .اندکردهمهیا  [ایکنندهمنحرف مایلی ]، قائمیهر 

مطهر   پاک   بیت اهلخودداری   گاه   و   کاملشرح    از  و  پنهان   مردم  کردنآ کاری  با 
هنگام    زیرا   ؛استبوده    گمراه  فقهای این    کردنگیرغافل   برای  راهی  ، یاؤر  امر  به نسبت  
این   آن،  با  بتوانند  که در چنته ندارند  چیزی ها آن لک، مُ  جهاندر برابر  ملکوت  شدنگشوده

مقابل، شهادت و گواهی   در   و  ، شودمی  شانیی رسوا و    یباعث خوار   این   و   ، کنندسد    را   راه
 واهد داشت.خو فرمان به اطاعت از او وجود  برای صاحب حق با حق

  شدنروشن   با شود مگر  کامل نمی   حقیقی  معرفتاز نظر مردم بدیهی است شناخت و  
  ارکان،این    شدنروشن   طریق   ازو    ؛ است  غیب   به   ایمان  رکن  که   چهارم   رکن   و   ،گانهسه   ارکان
  ارکان،   این .  شودمی   معرفت  به   مستند   و  یقینی   زدنیچنگ   چهارم،   رکن  به  « بنده»زدن  چنگ 

مستقل   عبارت هستند   وجود   عالم  در   گرفته شکلعناصر  که  از:،    فرد  عنوانبه   انسان   اند 
و    عنصر   عنوانبه   زمان   معرفت،   به   مکلف   و  عمل   سرعت  آن،  با   که   گرفتن پیشیمسابقه 
  رکن   چهارم،   رکن  و  ؛عمل  و   مسابقهمیدان    عنوانبه   مکان  و  ،شودمی   شناخته   حرکت

  در   ، انسان  تالش شده از سعی و  حاصل   معرفتی با تکیه بر شناخت و    غیب داشتن به  تعلق 
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تناسب داشته باشند دانش و    متغیرها این    هرگاه است.    مناسب  مکاندر    و مناسب،    زمان
  ه ب   و   شود  ملحق   غیب   به  انسان   شودمی باعث    که   بود   خواهدحدی    در   آمدهدست به   معرفت

  از   انسان  باشند،   تضاد   در یکدیگر    با   یعنی معکوس حاصل شود،    وقتی   لیو   ؛ بپیوندند   آن
سمت  کردنشان به به هدایت مخلوقات و نزدیک   غیب از آنجا که    و؛  شودمی   دور  غیبۀ  صعر 

این    تا کند  که ممکن باشد تجهیز می  ایتوشه زاد و    هراو را با    ، خودش بسیار مشتاق است
او تبیین    برایرا    مناسبانسان    ومناسب،    زمانمناسب،    مکانپس    ؛شود  محقق  نزدیکی

  الهیرویکرد و منهج    بر اساسجستن  مکّلف، غیر از تمسک   فرد هیچ راهی برای    و کند،  می
ها  از این   است  الزم  او  بر   و  ؛ماندنمی   باقی  سازی شده استمناسب هایی که برایش  این به  

کند؛     که   رساندمی  هدفیهمان    به  را   اوکه    است  غیب   سویبه ی  نردبان  زیرا استفاده 
 . است شده آفریده  شخاطر به 

بسا مکان    خواننده  برای  چه  همان  مکان،  از  منظور  که  باشد  شده  یعنی  رؤیا  روشن 
  ، سبحان  وندخدا   که  استمی  عال    ـنمودیم   بیان   که  طور   هماناین مکان ـ   وملکوت باشد،  

  برای  مناسبکاماًل    مکانیاین مکان،    ترتیب  این   به  ؛است  نشدهنافرمانی    آن  در   ایلحظه
  از  مقصود  سویبه  را   او  و  رساندمی  امام  به  را مکلف    فردکه    است  یمعرفت  آوردندستبه 

 آید. می زمان  معرفت  مکان، معرفت از پس  و دهد؛ ارتقا می  آفرینش 





 : سوم بحث م

 مر الا صاحببه رؤیا ق  تعل  
  طریق   از   که  است  ملکوتی   اتصالیک کانال  رؤیا  شده دانستیم  با توجه به مطالب گفته 

 اتصالی  چراکه ؛ دارد بارزی حضور آخرالزمان در  و ،شودمی منتقل زمین به  آسمان خبر آن،
زمینه   و  ،آیدمی   حساب  به  ملک  جهان  و  ملکوت  جهان  بین   محکم برای  سازی  شروعی 
  یا   محض   ایمان   هرکس  که است؛ همان عالمی    نخستین بازگشت به عالم پیدایش    جهت

شده است.    کید أ ت   جهان  این  در نکته    اینبر    وگیرد،  قرار می   آن  در  ه باشدداشت  محض  کفر
بر  ها  آن  تسلطو  گسترش مشرکین  رغم  بهـ   که  بود  خواهد دیگری  بشارت  بازگشت،این    پس

  اضافه  ـشودبرپا می  او قیام با کهـ   جهان این در الهی عدل دولتبرپایی  بشارت بهـ این دنیا 
 .شودمی

  این بشارت   از به همین دلیل    و  است   باطل  اهل  از   حق  اهل   گرفتنانتقام   دوم،   بشارت این  
دانسته    ـآخرالزمان  درها  آن  اتصال  بازگرداندن  و  ملکوت  هب   ملک  عالم  شدننزدیک از    یعنیـ

زمان    در  امت  شودمی خدا    رحمت   و  فضل   به  و  ، شوندمی   مهیا  بزرگ   امر  این  برای آن 
  از   زمینروی    بر  بشریت  زندگی  درگسترده    مسیر  این  طول  در  که  را   یملکوتعطای    توانندمی
 .کنند دریافت  ندا هشد گردانروی  آن

  تا دریافت و در خود هضم کرده،    را   علم  از  حرف  دوتنها    خود،  مسیر  طول   در  انسانیت
  دو این    و   کرد  خواهداقدام    حرف  25به انتشار    برسد که   محمدآل   قائم   به   زمان،  اینکه
  همان  ،ایندقت داشته باشیم    اگر؛ و  شود  کامل  حرف  27  تا   افزایدمیها  آن  بهنیز    را   حرف
  کامل  حروفشتمامی    بافقط    ،معرفت   و  ،است  معرفتشناخت و    یعنی  ت،خلق  ازنهایی    هدف

  باال  به   رو و  ارتقایی  حضوری  بلکه   ، ندارند عرضی  حضوریفقط   علم،  حرف  27این  .شودمی
  او  د نتوانمی   حرف  27  این  که   رسدمی   مقاماتی  به  ،حروف  این   شناخت   ه ب عارف  فرد   دارند که 

و    واضح نیز    حروف  این   های سایه   وجود   در   حتی   ای است که نکته   این   و  ؛ برساند  آن  به   را 
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حرف    28  زبان  حروف  منزل ماه است.  28  و  زبان،   حرف  28همان    ،بنده  منظور ؛  استروشن  
  غیب  ۀ صفح در  چه آن شدنشان در کنار یکدیگر توصیف مرتب وترکیب  وپیوستن  با   است که

  از   تدریجی  حرکت   ماه،  ۀگان28  مراتب   بررسیمرور و    با شود؛ همچنین  وجود دارد انجام می 
  اشراق  های شب   در   تاریکی  با   آمیخته   نور   به   تا   شودمی  شروع  نور   با   مخلوط   تاریکِی 

  تا   گرددبازمی   نور  با   مخلوط  تاریکی  به  دوباره   سپس و    رسدمی [  ماه   میانی  روشن   های شب]
  در  ناتوانی   از اینشانه  شغیبت  در   و شودمی  غایب   ،روز  یک از قسمتی  یا   یک روز در  نور  آنکه

  جسمانی   عالم   از   یعنی   وجود،  تاریکِی   از ما    ماه،   مسیر   در گویی    و   ؛ دارد  وجود   معرفت شناخت و  
  ، رسیممی   بدر(  )شب  ماه  شدنکامل   شب  به  تا  رویممی  باال  نوردر جهت   و  ،کنیممی  شروع

  انسان  وجود   ۀصفح   در  نقص  شدنبرطرف   و   شدنکامل مسیر حرکتی، داللتی برای    این در    و
در حالی    ، کنیمرا آغاز می به تاریکی    بازگشتدر حرکت بازگشت بار دیگر  سپس    ؛وجود دارد

  حقیقت  بیان  که   است ظلمتی    بلکه   ، نیست  نخستین   تاریکی   ند همان   تاریکی، ظلمت و    این که  
  آنچه   بود.   حق  حقیقت  بیان  برای  نخستین،  تاریکیدر حالی که    ؛دهدمی   نشان  را   آفرینش 

خلق  شناختش برای  که    تاّمی  کامِل نور    به  ما را در مسیر خود  بود   حق  حقیقت   بیان  برای
استامکان که   ؛ درسان  پذیر  بیان حقیقت    نوری  ازبرای  پرده    فقر مخلوقواقعیت    خلقت، 

بفهمد و بشناسد    تا  شدبرپانمی  مخلوقات   برای   ای پایه   و  ستون  نبود   نور   اگر اینکه    و  برداشت؛ 
 . سبحان وند خدا  وسیلۀبهنیست مگر  توانی  و نیروکه هیچ 

تحول    تغییر  شاید   سخن   از   نخست  بخش  اول،  ۀ مرحل  در  نور  سویبه  تاریکی  ازو 
ْعُبدُ   کند:می   بیان  را   تعالیحق ن  اك   تو را می)   ِإی ّ   سخناین    دوم،  ۀمرحل  و  ( پرستیمتنها 
ِعیُن   :دهدتوضیح می   را   تعالیحق ْست  اك  ن  ِإی ّ   تو،   نورِ   باپس    ؛(جوییم و تنها از تو یاری می)  و 

و    تو،  نور  با   و  شناختیم  را   تو بیش    یعدم  نبودچنین  این   اگر  و  ؛شویممی   استوارایستادیم 
  همان دقیقًا    کندمی   اشاره  آن   به   زمین روی    بر   ماه   حرکت منازل    که   نورانی   تصویر   این   . نبودیم

  حتی   .کنند  حرکت   آن  درتالش کنند    و  بشناسند   را   آنخالیق    است   الزم  که   است  مسیری
نیز    حروف به    گوسخن   زیرا   ؛ هستند  معرفت   راه  حقیقت   بیان  برای  دیگری  تصویرزبانی 
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  کندتلفیق  یکدیگر    با  را ها آن  تانیاز دارد   هاعبارت   و  هاترکیب  و  هاجمله   و  حروف  از  تعدادی
از آن،    تاآشکار کند،    حضور ساحت    به   غیب ساحت    از  را   ایاندیشه   تا بخشد    نظم   و پس 

نورانی   خواننده جهت  در  آن،  از  کند  برایش  شروع  که  جهالتی  زدودن  و  خود  فکر  کردن 
  زیرا   ؛دنشومی   نامیده  علم  حروف  حروف،  این   پذیر است، یاری بگیرد. به همین دلیلامکان
  با   و  ، شودمی  زدوده  بشریت  مسیر   از  تاریکی  آن،  با  کههستند؛ نوری    الهی  نور   ۀکنندحمل

از نهایی حق برایش آشکار شد ـ   بشریت ها  آن   استفاده  از آنکه غایت و هدف  ـ تالش  پس 
 کند به انجام وظایف و کارهای خود بپردازد. می

  جسمانی،   جهان   ایناینکه  نیز    و   ، برود  باال   معرفت   نردبان  در »بنده«    است   الزم از آنجا که  
  ، این خط  و  کند   آغاز   شروع  خط   به   رسیدن   از ابتدا    معرفت  راه   در باید    او  ، ستا   شروع   ۀنقط

  را   کمال   و  کند   برطرف  را   نقص  یعنی  بیندوزد؛   معرفتاز آن    تواندمی  که   است  ملکوت  عالم
  حروف  شناخت   باآید مگر  شود و کمال به دست نمینقص برطرف نمی  و  ؛بیاورد   دست  به

این   گانۀهفتوبیست  و  ـ بندگان    که هستند    حروفیها  علم؛    ـ محمدآل از    غیر دیگر 
با استناد    را   والیت معنای   تواند می  « بنده»  معرفت   این   طریق   از   و   بشناسند   را ها  آن   توانندمی
  سبحان   د ونخدا   که  باشد  معرفتی  تصویر  تواندمی   معرفت  این  طریق  از   ودرک کند،    رسالت،به  

 . خداوند است ۀساخت تصویرهمان  وخواهانش است 

اِحِل    :فرماید می  تعالیحق ِبالسَّ اْلیمُّ  ْلیْلِقِه  ف  اْلیمِّ  ِفی  ِذِفیِه 
ْ
اق ف  اُبوِت  التَّ ِفی  ِذِفیِه 

ْ
اق ِن 

 
أ

یِنی ع  ی  ل  ع  ع   ِلُتْصن  و  ی  نِّ مِّ ًة  بَّ ح  م  یک  ل  ع  یُت  ْلق 
 
أ و  ُه  لَّ ُدوٌّ  ع  و  ی  لِّ ُدوٌّ  ع  ُخْذُه 

ْ
در  ) 1یأ را  او 

]و[ دشمن من و    ، ای بگذار، سپس در دریایش افکن تا دریا او را به کرانه اندازده صندوقچ
  گونه این   و  (؛او را برگیرد. و ِمهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی  دشمن وی

  متعال وسبحان  وند خدا پیشگاه    در   «سرپرست  معلِم »  برای  شهادتی  « عارف  ۀبند»  تا   است
 باشد. 

 
 . 39طه:  - 1
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ُلون     : فرمایدمی   تعالیحق ْعم  ت  ا  ِبم  ُه  ِإنَّ ْوْا  ْطغ  ت  ال   و  ک  ع  م  اب   ت  ن  م  و  ِمْرت  
ُ
أ ا  کم  ِقْم  اْست  ف 

ِصیٌر  با تو توبه کرده  گونه که دستور یافته   همان  پس ) 1ب  ایستادگی کن، و هرکه  نیز  ]ای 
انجام می  به آنچه  از آنجا که    (؛ بیناستدهید  چنین کند[، و طغیان مکنید که او    هدِف و 

  ایدرجه چنین  نیز    و معلم،  تصویری از آقایش باشد   «بنده»که    از معرفت آن است  مطلوب
ولی    ،معلم برگزیده است  عنوانبهسبحان او را    ونددلیل خدا همین  به  و    ،را به دست آورده

  . ساخته شوندمعلم    آنبه صورت  کننده  کننده و بازگشتافراد توبه  این است کهامتحان در  
و مردم    ،های پروردگارمان هستیم ما ساخته : »است  شدهت  یروا   ائمه  ازبه همین دلیل  

اینجا    خواننده  فکر  چه بسا  2« های ما هستند.ساخته    مادی   ها و صنایعساخته  سویبه در 
  ؛است  معرفتیصنع  نظر،دم  و ُصنع ساختهمنظور از این  . نیست گونهاین  که حالی در ،برود

نیز به همین صورت    را   مردمهمان طور که معلم به اخالق خداوند سبحان آراسته است    یعنی
 . کندمیآراسته 

من  به »  است:شده    روایت  خدا   رسول  از به فقط  راستی  مکارم  کمال برای  رساندن 
  این   وشود،  انجام می  معرفت  با  «اخالق  مکارمشدن این »و کامل 3« .اخالق برانگیخته شدم

  ملکوت،   زیرا   ؛شودحاصل می  ملکوت   جهان  از  بلکه  ،آیدنمی  دست   به  جهان  این   از  معرفت،
  خط آن    به شدن  رهسپار   و  مهیا   و  سازی آماده   جهان  جهان،  این   اما   ،است  معرفت   شروع  خط

  کسهیچ   زیرا   ؛استسپرده شده    محمدآل   و  محمد  بهبزرگ    ۀوظیف  این  و  ؛است  شروع
کنندۀ  کامل  عنوانبه   محمد   رواین از   ؛بکشد دوش  بر   را  آن   تواندنمیها  آن   از  غیر   دیگری

  به   باالیی  جهان  از  مکارمشدن این  نازل   او  با   و   ،است  مرسلین  وانبیا    خاتم   ،مکارم اخالق
   . دشون آراسته آن به   مردم تا کامل شد  جهان  این
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او این    شدمی  مبعوث  محمدهرگاه یکی از آل   قائم  زمان  تا   خدا   رسول   زمان  از
آن    از  مردم  بیشتر   و  پذیرفتندمی   را آن    کرد؛ عدۀ کمی از مردممکارم را به مردم عرضه می

دلیل  .  شدندمی  گردانروی همین    از  ، حسین  بن  محمد  از   ،محمد   بن  عبدالله  ازبه 
فرموداستشده    روایت  جعفرااب  از   ، شمر  بن  عمرو  از   ،هاشمابی   بن   ناعبدالرحم  ، :  

عب )حدیث ما  » ب است )تحملش دشوار است(،و    (سختص  رو و نه از  نه از پیِش   مستصع 
و کریم    شریف است،  خم  ور پیچ پُ است،  ان  مؤمن  ۀفروزندسر چیزی به آن مرتبط نیست،  پشِت 

گیرید و  ر آن را ببه آن متمایل شد  های شما  است. پس هرگاه چیزی از آن را شنیدید و قلب 
آن را به امام    را نداشتید  شو طاقتبرنتافتید  اگر آن را    ؛ وستایش کنید   به خاطرشخدا را  

آل  از  تیره   ؛ گردانید باز   محمدعالم  خدا  شده  هالک   بخِت زیرا  به  بگوید  که  است  کسی 
 1« خداست.به   نسبتانکار، کفر بزرگ  ،ای جابر » فرمود: سپس« .گونه نیستاین  ، سوگند

 صامتو اب  از   ،جبله   بن   عثمان   از  ، مهزیار  بن  اسماعیل   از  ، ابراهیم  بن   احمد   از همچنین  
عب  حدیث ما  »  فرمود:  ابوعبدالله که    است شده    روایت ب است،  و  ص    و  شریف مستصع 
ل  ب و پیامبر  مقرّ   ۀو جز فرشت   ،خم استور پیچ و پُ ان،  مؤمناست، فروزندۀ  کریم     مؤمن و  مرس 

  ؟ ظرفیت تحملش را دارد  کسیچه   ، شوم  شما   فدای   گفتم:  « .کندتحملش نمی شده،  امتحان
شدیم    گفت:  ابوصامت  «صامتوابای    ،بخواهیم   ما  هرکس»  فرمود: متوجه    خدا پس 
 2بهترند.  تن   سه این  از  که دارد بندگانی 

  فرمان  و  ،اشاره  خود  سخن   دشوارِی   و  سختی  به  طاهر   محمدآل   اول،  روایت  در
  یعنی   « کنیدنمی   شتحمل»  که  معصوم  سخن این    شاید   . شود  صبر   حدیثشان   بر  دهندمی

  صالح  ۀبند  با   موسی  داستان  در   سبحان  حق   که   باشد   طور  همان   « کنیدنمی   صبوری  آن  بر»
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ْبراً   : ه استفرمود ِعی ص  ِطیع  م  ْست  ن ت  ال  ِإنَّک ل 
 
پای من  توانی هم گفت تو هرگز نمی ) 1ق

 . ( یصبر کن

ْبراً   : فرمایدمی  تعالیحق   و ِعی ص  ِطیع  م  ْست  ن ت  ْل ِإنَّک ل 
ُ
ق
 
ْم أ ل 

 
ال  أ

 
گفت آیا نگفتم  ) 2ق

 . )من صبر کنی؟پای توانی هم تو هرگز نمی 

ْبراً   :فرماید نیز می   و ِعی ص  ِطیع  م  ْست  ن ت  ک ِإنَّک ل  ل لَّ
ُ
ق
 
ْم أ ل 

 
ال  أ

 
گفت آیا به تو نگفتم  ) 3ق

 . (پای من صبر کنی؟هم توانی هرگز نمی تو 

ْن    :فرماید می  تعالیحق  و
 
أ دتُّ  ر 

 
أ ف  ْحِر  اْلب  ِفی  ُلون   یْعم  اکین   س  ِلم  ْت  کان  ف  ُة  ِفین  السَّ ا  مَّ

 
أ

ْصبًا   ٍة غ  ِفین  ُخُذ کلَّ س 
ْ
ِلک یأ اءُهم مَّ ر  کان  و  ا و  ه  ِعیب 

 
کا   * أ ُم ف  ا اْلُغال  مَّ

 
أ ا  و  ِشین  خ  یِن ف  اُه ُمْؤِمن  و  ب 

 
ن  أ

کْفراً  ا ُطْغیانًا و  ُهم  ن یْرِهق 
 
ب  ُرْحما  *أ ر 

ْ
ق
 
أ کاًة و  ْنُه ز  یرًا مِّ ا خ  ُهم  بُّ ا ر  ُهم  ن یْبِدل 

 
ا أ ْدن  ر 

 
أ اُر    * ف  ا اْلِجد  مَّ

 
أ و 

ْن 
 
ک أ بُّ اد  ر  ر 

 
أ اِلحًا ف  ا ص  ُبوُهم 

 
کان  أ ا و  ُهم  ُه کنٌز لَّ ْحت  کان  ت  ِة و  ِدین  یِن ِفی اْلم  یِن یِتیم  م  کان  ِلُغال    ف 

ْمِری  
 
ْن أ ْلُتُه ع  ع  ا ف  م  ک و  بِّ ن رَّ ًة مِّ ْحم  ا ر  ُهم  ا کنز  ْخِرج  یْست  ا و  ُهم  ُشدَّ

 
ا أ  یْبُلغ 

ْ
أ ِلک ت  ْسِطع  ذ  ْم ت  ا ل  ِویُل م 

ْبراً  یِه ص  ل  خواستم آن را  پس    ؛ کردنداما کشتی، از آِن بینوایانی بود که در دریا کار می ) 4عَّ
  .گرفت[ را به زور می آنان پادشاهی بود که هر کشتی ]درستیدر برابر  [  کهمعیوب کنم، ]چرا 

یدیم ]مبادا[ آن دو را به طغیان  و اما نوجوان، پدر و مادرش ]هر دو[ مؤمن بودند، پس ترس*  
  .تر از او عوض دهد تر و مهربانک پس خواستیم پروردگارشان آن دو را به پا *    .و کفر بِکشد

و اما دیوار، از آِن دو پسر یتیم در آن شهر بود، و زیر آن، گنجی متعلق به آن دو بود، و  *  
[ به حد رشد برسند و  ]یتیم [ نیکوکار بود، پس پروردگار تو خواست آن دو  پدرشان ]مردی 

را    ۀ گنجین بود ـ خود  پروردگارت  جانب  از  رحمتی  من    ـکه  را  ]کارها[  این  و  آورند.  بیرون 
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 . (این بود تأویل آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی. خودسرانه انجام ندادم

  ( نا أ « )من» به توجهنکردن، صبر عامل و سرمنشأ  کهداشته باشد   توجه خواننده چه بسا
  ش تحمل  که در حالی    شودمی عرضه    بنده وقتی چیزی به    یعنی  « صبر»  زیرا   ؛ است  مقام  هر   در
  پروردگارش طرف  از  که چیزی  ه بتنها خود را  توجه   و کند  رو سبحان  خدای  سویبه ،  ندارد را 

کند   آیدمی ـتمرکز   این  و  ؛متمرکز  کوچک عرصه  چهکردن  چه  و  باشد،  بوده  وسیع    ـاش 
  این  و  ؛ است سبحان  معبود آن با  «سنفْ » کردنزنده  و  ،آن کشتن  و  «منیت» بر  گرفتن خشم

خواسته  هدفهمان   و    هر   برای   «بنده»  که  زمانی  تا  پس  .است  معرفت  ازشده  مطلوب 
باشد  الی،ؤس أ من»  گفت:  خواهددائمًا    او  تردید وشکبدون    پاسخی داشته  اگر    اما؛  « نا: 

  رو  نیاز بی   سوی به   نداشته باشد   ایش بر   جوابی  خدا   طرف   از که   شود   عرضه   او  ه ب چیزی  وقتی
  تا  ،کندمی متمرکز    او  بر فقط    را  خودـ  پاسخ  به نرسیدن  یا  رسیدن  از  پوشیچشم   باـ   و  کندمی

  باالترین  و   ، ندارد  ناتوانی  و   عجز   جز   راهیباز هم    برسد هم که    معرفتی   و   علمی  هر   به   بداند 
  ، بخششهنگام  صبر  دارد: هایی نمود  «صبر» .است « صبر» ناتوانی، عجز و  از  تعبیر  مراتب

  وند خدا   فضل   از   بداند   که  برسد  یی آنجا  به   بنده   آنکه   تا ؛  شدنمنع   زمان   در   صبر و    ، بال  بر   صبر
  او  و  گرفت   کارش  به   و  داشت  اشگرامی  و  کرد  ایجاد   عدم از  را   او  کهبوده   این  او  بر سبحان

کس هیچ   و   ،شد   خدا   ۀبند  محمد  چگونهشویم  متوجه می  اینجا   از   و  ؛ کرد  خودش   ۀبند  را 
   شود.  خدا  از تصویری   آنکه تا  ، شودنمیتوصیف  خدا  ۀبند او جز

اندکی  فقط  که  باشد    به این دلیل  قائم  زمان  تاو آزمایش    ابتال  ۀعرصیافتن  امتداد   شاید
  از  و   کنند  تحمل  را   امر  این  توانندمی   که کسانی    ؛شوندمی   ظاهرهمراهش  به ان  مؤمناز  

در    و  ، است  صبر   ۀبرند  میان  از   خدا،   ولّی   بر   اعتراض   بگیرند.   عبرت  موسی  گیریموضع
  است؛   معرفت   از   ناتوانیشناخِت    در   نقص   از   تعبیری   یا   ؛کند می  کم   را   « بنده»  ۀدرجادامه  

به همین    .انتهایینه    ودارد    ابتدا نه    وتعلق دارد    «مطلقتنها به »  و  است  مطلق  امری  معرفت،
  آنجا  تا  ؛شودمی  آشکار  وضوح برایش نکته به   این  کمال،  ۀ مرتب   به  بنده  رسیدندلیل هنگام  

تواند  وجه نمی هیچ به  و  است   فقیر  او  فهمدمی  و  گرددمی  آشکار  شبرای  خودشواقعیت    که
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او    و   ؛ شود  نیاز بی   نیاز،بی   وندِ خدا   از رابطۀ  دلیل  ارتباطی    سبحان،   معبود  آن  با به همین 
فرار    جز  تواندنمی اش است بشناسد  ه که شایسته نگوآن  را   نور  هرکسپس    ؛شودمی عاشقانه  

و    وانجام دهد،    دیگری   کار  تاریکیاز   اعتماد    و  زند،می   چنگ  نور  به  ،کامل  اطمینانبا 
  از   بیرون  داندمی خوبی  به   او  زیرا   کند؛ شدن از ساحت نور« را درک میخارج   ترِس حقیقِت »

 . نیست  نابودی و تاریکی جز ، قدس ساحت

  کهرا    امتی  آن به    طاهر طیب و    محمد آل کید  أ ت   میزان  ، گفته پیش فهِم  این   طریق   از
  تا  ؛کنیم درک می  هاستآن  رأساو  و  مر است  الا صاحب  سمبلشان  و،  آیندمی  الزمانآخر  در

  ترینداشتنیدوست   با و آموزگار است    معلم که یک    رضا  امام  کنیم می   مالحظه  که   آنجا
نیز کاری جز خودداری    یاران نمی   ورؤیا  توضیح    از خود  انجام  از  جزئیاتش  آنجا که  دهد؛ 

ش  ایشان گفتاست  شده   روایت  نصرو اب  بن   محمد   بن  احمد  از   است:ده  وارد    از  : ، 
  سپس و    نگفت  من   به   چیزی  ایشان ،  پرسیدم رؤیا    ۀ دربار   رضا  موسی   بن  علی   ابالحسن

شد،  دادیم قطعًا برای شما شّری می خواستید به شما می شما میکه  »اگر چیزی را    فرمود: 
 1شد.«و گردن صاحب این امر گرفته می

  اهمیت   شریف،   خبر  این ماند؛ زیرا  دیگر توضیحی نمی   رضا  اماماین توضیح    ازپس    و
  و  ؛ کندمی را آشکار  و امر قائم است    حال   ۀ کنندبیانرؤیا  اینکه    و   قائم با  آن  ارتباط   ورؤیا  
امینان آن قرار    را   خود   اولیای  که   است   سبحان   وند خدا   رازهای  از   رازی   ، قائم امر  و   حال
  کتاب این    زمان   آنکه  تا   ، آزمود  صبر   با   را   شان شیعیان  و   شبیان   از   خودداری  با   را ها  آن  و   داد،

  ، ندنکمی   بیان  را   مرالا صاحب  های عالمت ها و  نشانه   که  ائمه   از  شدهوارد   روایات  فرابرسد.
  غیب   با   کامل   طوربه   رویا،  ۀ لئمس  و   ، ندن شناسامی   مردم  بهرؤیا    طریق  از   را االمر  امر صاحب

دارد؛   دارند    مردم  روایناز ارتباط    را   آن  هایراه  تا  بشناسند  را   غیب   به  ایمان  ی امعن نیاز 
موجود    غیب  از  شدهمبعوث  فردی  باید  شود  فراهم  معرفت  آن  آنکه  برای  و  کنند  شناسایی
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  به   را   مردم   که   است  کسی  همان   شده، مبعوث   فرد   این   و شوند،    امتحان   او   با   مردم   که   باشد
 شود.آشکار   به غیبها آن  ایمان میزان و شناخت تا  خواندفرامی امر این

 کس،هیچ   و  است  نظر د م  غیِب   همان  حسن  بن   محمد   مهدی،  امام  غیبت 
  ایشان  امامت  تواندنمی ،  دارد  را   محمدآل   دوستیمودت و    ادعای  که  کسی  خصوصبه 
  با  کار  این   ؟ خواهد بود  چگونه  آن،  بیان و  تمودّ   این   حقیقتآشکارسازی  حال    کند؛  انکار  را 

های  راه  ۀهم  شده،مبعوث  فرد   این   وپذیرد،  صورت می   غایب  امام  طرف   از  شدهمبعوث   ی فرد
  هاراه  این   تریِن مهم   از  چه بسا  و  ؛ آوردمی  ندا ه آورد  گذشته  رسوالن  و  انبیا   کهرا    استدالل

  از   و  ،دارد  غیب  با   یمستقیم  ارتباط  زیرا   ؛ یاستؤر  راهـ  کند را آشکار می   ایمان  حقیقت  کهـ
 ای لحظه   سبحان،   وندخدا   که   جهانی   در   او   بر گواهی    و   شدهمبعوث   فرد شناخت    آن،   طریق 

  اشارهنکته    این   بهروایات    برخیپذیرد.  صورت می   ـیعنی جهان ملکوتـ   نافرمانی نشده است
 ند: نکمی

و به کسانی  نند  کاجتماع میها  آن   گفت:،  ةاز ارطابه من خبر داد،  جراح    :ولید گفت  *
  ؛ جنیو نه    ی گفته استانسان نه  که    اندشنیده صدایی    هازیرا آن  ؛کنند نگرند که بیعت میمی

ولی او خلیفه    ، آنجانه از  و    ست از اینجانه    که   ؛ او بیعت کنیداسم    ه با فالنی، بگوید:  که می 
 1. یمانی است

  کارهای جمله    از  صدا   این   یعنی؛  یجنّ و نه    ی گفته است انساننه    که   شنیدند   را   صدایی
داردای  اشاره   جاایندر    . نیست  یانسان وجود  انسان  توانایی به    ظریف  از    درهای  استفاده 

  آنجّنی هم    !ها برسدگوش   ۀهمصدایی که به  تولید  برای    ،در زمان آن صدا هایی  فناوری 
و جادو بوده    سحر   و   ،ندارد  اعتباری   ونیست    حقیقی  شود  گفتهش  ا ه دربار   تا  است  نگفته   را 

  باقی   جن مخلوق دیگری غیر از انس و    چه   پس   ارزش!بیپوچ و    های حرف   دیگر   و   ،است
  دریافت راه    و  ، است  ملکوت  از  فرشتگان صدای  و    ؟!ماندمی  باقی   فرشتگان  جز آیا    ماند؟می
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  یعنی این    «.کنید  بیعت  فالنی  با»  : همچنین  ؛یاستؤر  ،ملکوت   از  شدهه شنید  یصدا این  
  وند خدا   آیا   و  ؛گویند نمی  سخن  هوس   و  هوا   بر اساس  فرشتگان  چراکه  ؛است  الهی  امری

  ایشان بر   کهنباشد    هاییحجت   از او    که   حالی  در   ،دهدمی  دستور  فالنیبا    بیعت   به   سبحان 
چه    !دور استبسی به   سبحان   وندخدا چنین نسبتی از ساحت    دارد؟!  وجودمتن و وصیت  

  فالنی  با گفته شده »  چرا   دارد   وجود «  متن»  ایش بر   و   هاستحجت   از او    اگر  بپرسد:   کسی  بسا
  امام   خودداری  درپرسش    این پاسخ    است؟نفرموده    بیانصراحت  را به   او  اسم  و   ؟«کنید  بیعت

  کندمی « روشن  آنجانه از    و  ست اینجا  از گفتۀ »نه    . یاستؤر   هب متعلق    چیز هر   بیان   در   رضا
  ۀریش  و  اصل  ولی  ،نیست  زبان  آن  اهل   از  یعنی  ؛آنجا نه از    و   ستاینجا  اهل  از نه    ،خلیفه   این

روایت  حماد  از ابن   .شود  ساکنها  آن   دیگری غیر از دیار  دیار   در  او  شاید  و  ،هاستآن  از  او
  ، از شریح بن عبید  ،از صفوان،  ند گفتبه ما    «عبدالقدوس»و    «بقیه»که    103: صشده است
  آنکه  مگر نیست؛ها آن میان  در  جز  خالفت و ، نیست قریش از جز  مهدی» :گفتاز کعب، 

 1« دارد. یمن   در نسبی و اصل

  یمن   در   نسبی  و  اصل  و  ، است  مهدی  همان  یمانی،  خلیفه  اینبا توجه به این خبر،    پس 
  حدود  دربارۀ  حدیثی  در  چهارم،جلد    متشابهات کتاب    در  محمد آل   یمانی  را نکته    این  .دارد

  تواندمی خواهان مطالب بیشتری است    هرکس  و  ،است  کرده  بیان  موعود  یمانی  شخصیت
  پرچم  صاحب طاهر بیتاهل  روایاتشده در مطالب وارد بر اساساو به آن مراجعه کند. 

با    دعوت  اینشکی نیست که    و  ، است  هدایت  به  دعوت  همان   پرچم،این    و   ،است  هدایت
  بازگشت  با   . شودانجام می  آخرالزمان  در  مهدی  امام  امامت   به  انمؤمن   اولین  مسئولیت

  ان مؤمن   اولین  شخصیتامال فرمود    علیبه    وفاتش   شب  در  که  خدا   رسول  وصیت   به
 است. مهدی  ۀ خلیف او، و 2؛ شودمی  مشخصبرای ما  هدایت  پرچم  صاحب  یعنی
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  ، قالبهابی   از  ،زید  بن  علی  از  ،شریک   از  به ما گفت،  وکیع است:  آمده  احمد  مسند  در  *
پرچم »  فرمود:  خدا   رسولگفت:    ثوبان،   از را  وقتی  رو    دیدیدهای سیاه  از خراسان  که 

در آن    مهدی   ۀ زیرا خلیف  ؛ ها باشد یخ روی  خیز بر  آن بیایید حتی اگر سینه   سویبه اند،  کرده
 1«.است

  عمروگفت:    ما به    تیملی  حسن   بن   علی داد، گفت:    خبر   ما به    سعید  بن   محمد   بن   احمد *  
  عبداللها اب  نزد   :گفت، سنان  بن  عبدالله  از   ،محبوب  بن حسن  از  به ما گفت:   عثمان   بن

  سرزنش   را   ما   سنت[ه ]اهلعاممردم    این  گفت:میبه ایشان    همداناز    مردی شنیدم  بودم.  
  امر   این  صاحباسم    هب  ای از آسمان دهندهندا کنید  ادعا می  شما  :گویند میبه ما    و  کنندمی
  را از »این در حالی که تکیه داده بودند، خشمگین شدند و فرمودند:  ایشان. دهدمی  ندا 

. شهادت  هیچ مشکلی نداریدباره  ایندر و شما    ؛روایت کنید  مبلکه از پدر   ،من روایت نکنید
و  در کتاب خدا روشن    ین مطلبا   فرمود: به خدا سوگندمیکه  م  ا هدهم من از پدرم شنیدمی

ا  فرماید:  می آنجا که    واضح است؛  ه  ُهْم ل 
ُ
اق ْعن 

 
ْت أ لَّ ظ  اء آیًة ف  م  ن السَّ یِهم مِّ ل  ْل ع  زِّ  ُنن 

ْ
أ ش  ِإن نَّ

اِضِعین   بخواهیم ) 2خ  میای  آیه   اگر  فرود  آنان  بر  آسمان  آن،    آوریماز  برابر  در  تا 
ماند مگر آنکه گردنش  در آن زمان، کسی در زمین نمی؛ پس  (هایشان خاضع گردد گردن

را از آسمان    هنگامی که آن صدا   و اهل زمین شود،  و مطیع  ه و نشانه، خاضع  برای آن آی 
می؛  شوندمی   مؤمن  شنوند می که  ابی گویدصدایی  بن  علی  در  حق  بدانید  و   طالب: 

رود تا آنکه از اهل  ابلیس در هوا باال می  برسد وقتی فردا  » فرمود:   سپس   « .است  ش شیعیان
  که گوید: بدانید حق در عثمان بن عفان و شیعیان اوست  سپس می  ، وشودپنهان می زمین  

باشید.«خونپس    ؛او مظلومانه کشته شد  او  که    ا کسانی را پس خد»  فرمود:   سپس  خواه 
و در  گرداند،  استوار می   ـ استنخستین  که همان ندای  ـ  بر حق ، با سخن ثابت  ایمان آوردند 

 
 اند. کرده 
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  بیماری این  و    ؛ شوندتردید می وشک دچار    است شان بیماری  یهاکه در دل   کسانی  آن زمان 
بیزاری می   در آن زمانها  آن  . با ماست  دشنِی   ـ عداوت و به خدا سوگند ـ به  از ما  جویند و 

اهل    های منادی اول، سحری از سحر راستی که  به گویند:  می   پس   ؛ پردازنددشمنی با ما می 
ًة  فرمود:    تالوت  را خداوند عزوجل    سخن   الله عبد ابا   سپس  .« این خانه است ْوا آی  ر  ِإْن ی  و 

ِمٌرّ  ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْست  ی  ]این[  گویند  بای ببینند روی بگردانند و  نشانه آیت و  و هرگاه  ) 1ُیْعِرُضوا و 
 2. (همیشگی استسحری 

  یعقوب   بن  یوسف  بن  احمدگفت:    ،داد  خبر   ما   به  عقده  بن  سعید  بن  محمد  بن  احمد*  
  حسن به ما گفت:    مهران  بن   اسماعیل  : خواند  حدیث  ما   ایبر   خود  کتاب  از  جعفی  ابوالحسن

 علی  بن   محمد   جعفرو اب  از  ، بصیر واب   از  ، حفص  بن   وهیب  و  پدرش   از   ،حمزه وبا   بن   علی  بن
زرد از مشرق دیدید که سه یا هفت روز  سرخ و رنگ به شبیه بزرگی   وقتی آتش» کرد: روایت
و  عزیز    وندخدا راستی  به  الله.شاء باشید، انرا داشته    محمدگشایش آل انتظار    ،ماندباقی  

زیرا ماه رمضان، ماه   نخواهد بود؛صیحه جز در ماه رمضان  »  فرمود:  سپس  «.حکیم است
این خلق استئ جبر   ۀو صیحه در آن، صیح   ؛خداست از  م»  فرمود:  سپس  «.یل به  نادی 
که در مغرب    و کسانی  که در مشرق هستند   و کسانی  ،دهدندا می  قائماسم    هآسمان ب
ای نیست  و ایستاده   ،شودمگر آنکه بیدار می  نخواهد بود ای  و خوابیده   ،شنوند می   هستند

  ایستد. دو پا میروی    مگر آنکه از ترس آن صدا   ،ای نیست و نشسته   ،نشیندمگر آنکه می
صدا،  نخستین  زیرا    ؛که با آن صدا عبرت گرفت و پاسخ داد  رحمت کند کسی را   وندپس خدا 

دا در ماه رمضان، در شب جمعه،  ص»  فرمود:   سپس   «.است  االمینیل روح ئصدای جبر 
و در آخر  ؛ نکنید و بشنوید و پیروی کنید شک  بارهاینپس در   ؛وسوم ماه استدر شب بیست 

گاه باشید  »دهد  آید که ندا می می  ابلیس ملعون روز صدای   تا    «کشته شد  انهمظلوم  فالنیآ
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مردم   ووشک در  کند  ایجاد  پس  ها  آن  تردید  نماید؛  فتنه  دچار  روز  را  آن  بسیار  در  چه 
در    پس وقتی صدا را در ماه رمضان شنیدیداند.  تش افتاده آکه در  کنندۀ متحیر هستند  شک

اسم  قائم و  اسم    ه بن است که  یا آن،    ۀو نشان شک نکنید؛  ست  ا بوده  یل  ئ صدای جبر اینکه  
و پدر و برادرش  شنود  خلوتگاه خود میدر  آنجا که حتی دختر باکره  تا    ،دهدندا می   پدرش

  این دو صدا قبل از خروج قائمگریزی از  »  : فرمود  و  «. که خارج شوندکند  را تشویق می 
و   ، پدرش استاسم صاحب این امر و اسم به   ،یل ئکه صدای جبر  صدایی از آسمان ؛ نیست

که او  دهد فالنی ندا میاسم  است که به  الله(ه لعن)صدای ابلیس  که ،زمین   صدای دوم از
  کنید، از صدای اول پیروی  پس،  است.    گریدنبال فتنه به   صدا این  کشته شد! و با    انه مظلوم

 1« با صدای دوم دچار فتنه و بال شوید.مبادا و 

عالمت و    زیرا شده است؛   روشن  مرالا صاحب   ه برؤیا   تعلِق   میزان  خواننده،  برای   اکنون
  شناساند. به همین دلیل او را می  و داللت دارد    او به    و   اوست  ظهور   های نشانه   از   اینشانه 

رؤیا  به    ارائۀ هر چیزی کهاز    مرالا صاحب از جان    ترس  دلیل به   طاهرپاک و    محمدآل
اینکه  دلیل  به همچنین    ؛ کردندخودداری می   کندال می ؤس ها  آن  که از   به کسی تعلق دارد  

خدا  بفهمند   خلق  ای بر   سبحان   وند حجت  تا  شود  را    او  کامل  مردم  که  است  کسی 
برهان  و    کندمی  دعوت  شسویبه  و  دلیل    بن  عبدالله  از  ،سنانابن  از  .آوردمیبرایشان 

  صاحب   ما  : عرض کردم  جعفرا اب، گفت: به  استشده    روایت   جهنی  مالک  از  ،مسکان
نه به  »  فرمود:  نیست.   مردم  از  ی دیگر   کسدر هیچ   که   شناسیممیخصوصیاتی    با   را   امر  این

برای شما    هایشویژگیبا  نخواهد شد تا او همان کسی باشد که  چنین  خدا سوگند! هرگز  
 2«خواند.میفرا خودش  سویبه و شما را  آورد دلیل می

عوامل    ازشاید     ه بمتعلق    هرآنچه  بیاناز    و مطهر  پاک  محمدآل  خودداریجمله 
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باشد    این  مرالا صاحب   آمدن  از پیش    خود  یاران  به   یاست ؤر همان    مر،الا صاحب   کهنکته 
  ؛ شودمی  گشوده  مهدی  امام  پدرش  فرمان  به  که  است  سبحان  وندخدا   ملکوت  ۀدرواز 
  پادشاه ، و همان خدا  ملکوت دولت صاحب گذاری اهل کتاب، طبق نام  امام مهدی زیرا 
یوم  جزاست  روز    که   را   ایدروازه  ، آمدنش  از   پیش   آن   دربارۀ  گفتنسخن   و الدین(؛  )ملک 

 .کرددر برابر مردم باز می دارند ب اشمخفی اصرار داشتند  بیتاهل

داللت    ایشان  نام  داشتنمخفی  ضرورت  بر  که  است  آمدهخصوص    این   درروایاتی  
  بن   عبدالله  و  مابنداذ  بن  احمد  ، گفت: استشده    روایت  همام   بن  محمد  ازاز جمله    .دارند
  بن   حسن و گفت:    خواند  حدیث برای ما    هالل   بن   احمد گفتند:    حدیث   ما   ه ب  حمیری   جعفر

ای کور و  فتنه راستی  بهای حسن!  »  : به من فرمود  رضا  امامبه ما گفت:    زراد  محبوب
  است: آمده    درروایتی  وـ  رودبیرون می  1آن هر دوست و خویشاوندی در  که    خواهد بود  رندهبُ 

چهارم از فرزندان   ۀشیع  فقداِن  هنگاِم  و این ـ کندسقوط می هر دوست و خویشاوندی  در آن 
  مؤمن چه بسیار مرد و زن    .شونداهل زمین و آسمان در فقدان او اندوهگین می   .است  من

سر به زیر  سپس    «.شوندمیسف و نگران و حیران و اندوهگین  أخاطر فقدان او متکه به 
و    ،نام جد من که هم   ر و مادرم به فدای اوپد»  فرمود:  و  کردسر خود را بلند    افکند؛ سپس

است بن عمران  و شبیه موسی  نور قدس  او    .شبیه من  پرتوی  از  دارد که  نور  از  گریبانی 
ناامیدی که    ها هستم هنگامی با آن  گویی   . افروزدبرمی نهایت  ها داده  به آنندایی    ، انددر 

را  است    نزدیک  آن کس کهمانند  هاست  دور    آن کس کهکه  شود  می او   ؛ ودشنومیآن 
  ندا   آن  و   !شما  فدای   به  مادرم   و   پدر  :گفتم   «.ان و عذابی بر کافران استمؤمنرحمتی بر  

لعنت خدا بر ستمکاران  که  بدانید  "  :هاآن  سه صدا در ماه رجب: اولیِن »  :فرمود   چیست؟
: دستی واضح  ین و سوم  " انمؤمنای  ، شودنزدیک می  آنچه نزدیک است" ین: و دوم "است

کردن ستمکاران  بدانید خدا فالنی را برای نابود " دهد:  بینند که ندا میخورشید می را در شاخ  

 
 ولیجة و بطانة. - 1



 165 ................................................................... محمد در سنت پاک محمد و آل یارؤ

را  آنان  های  دل   وندو خدا   آیدمی ان  مؤمنبرای    گشایش  و در آن زمان  "؛ مبعوث کرده است
   1«زداید.را می شانهایدهد و خشم دل شفا می

به ما    مالک   بن  محمد   بن   جعفر   ، گفت: استشده    روایت  همام  بن   محمد   از همچنین  
  بن   داوود  از  ، سنان  بن  محمد   از  ،اسباط   ابن  علیبه ما گفت:    مدینی  احمد  بن  محمد  :گفت
  طوالنی  ما  بر  امر  این  شوم!  شما   فدایعرض کردم:    اللهعبد ا اب  به  به ما گفت:  رقی  کثیر
بیش  این امر  »  فرمود:   .ایمافسرده   و   غمگین ما    و  ه شد  تنگ  ما   های دل   که آنجا    تا   است   شده

ه  از همه شدیدتر است، منادی از آسمان ب  آنو اندوه  شود و غم  باعث ناامیدی می از همه  
اسم  »فدای شما شوم! نام او چیست؟ فرمود:  : گفتم  «دهد.ندا می   شپدر اسم قائم و  اسم

  2«وصی است.اسم  پدر او، اسم و  ، او اسم پیامبر

به    کوفی   عبدالله ااب  بن   محمد   گفت: ،  استشده    روایتموسی  بن   احمد   بن  علی   از
  محمد به ما گفت: از  مالک بن  اسماعیل  : گفت ما به  برمکی اسماعیل  بن محمد ما گفت: 

  از  ، پدرش  از  ،علی  بن  محمد   جعفرااب  از  ، منذر  بن  زیاد  جارودواب  از  ،سنان  بن
در  »در حالی که بر منبر بود گفت:    ینمؤمنامیرال  ، گفت:ینمؤمنامیرال  از  ،جدش

به سرخ است،    یلمتما   یدظهور خواهد کرد که رنگش سف  یالزمان از فرزندان من مردآخر
هایی بزرگ دارد. در پشت او دو خال است، یکی به  عریض و پهن و شانه   ییهاشکم و ران

آشکار. اما   ی و اسم ی،مخف یرنگ پوست و دیگری شبیه خال پیامبر. او دو اسم دارد: اسم
بین  درآید ما   حرکتبه  وقتی پرچم او  است.    «محمد، »و اسم آشکار  ،»احمد«  یاسم مخف

ی باقی  مؤمنگذارد و  دست خود را بر سر بندگان میاو  کند و  مشرق و مغرب را روشن می 
به او نیروی چهل مرد    وندخدا   .شودهای آهن می تر از پاره سخت   شمگر آنکه قلب،  ماندنمی 

در حالی  شود  بر او )بر قلب او( وارد می ماند مگر آنکه آن شادیای نمیردهو مُ   ،دهدرا می
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صلوات )کنند و قیام قائم  دیدار می یکدیگر  با    هایشان مردگان در قبر   . در قبرش استاو  که  
 1« .بشارت می دهند ( را به یکدیگر الله علیه 

اسم    داشتنمخفی  بر  و  اندشده   واردخصوص    این  در  که  هست  هم  دیگری  بسیار  روایات
برای    که باشد    کسی  خودش  او  و   ، برسد  ش زمانوقتی که    تا   ، ند نکمی  کید أ ت  مرالا صاحب

  و   انبیاهای  و استدالل   دالیل و    ،خواندمیفرا   خود   سویبه  را ها  آن   و  کند استدالل می  مردم
ثابت    زیرا   ؛است  ملکوت  در   ییا ؤرها  آن   ۀجمل  از   کند، کهرا برایشان اقامه می  رسوالن

حکایت    در  تعالیحق   سخن  در  است، همان طور که  حق  صاحب  شناخت  برای  راهیرؤیا  شد  
   است. آمده  دید  را رؤیا  آن یوسفوقتی   یوسف  پسرش و  یعقوب داستان

ٰی ِإْخ   :فرمایدمی  تعالیحق ل  اك  ع  ْقُصْص ُرْؤی  ي ّ ال  ت  ا ُبن  ال  ی 
 
ك   ق ِکیُدوا ل  ی  ِتك  ف  ْیًدا و   ِإن ّ   ک 

ان   ْیط  اِن   الش ّ ْنس  ُدوٌّ   ِلإْلِ من، خوابت را برای برادرانت    ک[ گفت: ای پسر یعقوب] ) 2یٌن ُمبِ   ع 
  ؛ (زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است   ؛ اندیشندحکایت مکن که برای تو نیرنگی می

این    در   هرکس  و   از  را   یوسف  پسرش  یعقوبکند  می   مالحظه  کند  تدبر   آیه سیاق 
  وند خدا   هایحجت کردن توسط  نهی   و کند،  نهی می   شبرادران   ای بر   یایش ؤر  کردنتعریف 

رؤیا  کردن  تعریف   در   که  منکری این    !شودانجام نمی   منکر  و کاری قبیح    ای بر   جز  سبحان، 
  ملکوت  در   یوسف  که   را   چیزی   اگر ها  آن  کرد روشن    یعقوب  چیست؟  بود   خواهد
  آِن   از  پدرشان  از  پس  خالفت   امر  شد  خواهد  روشن  شانبرای  بشنوند  بود  دیده  هاآسمان
  حضور همان    (اللهلعنه)  شیطان   اینجا   در  وها؛  کدام از آناز آِن هیچ   نه   واست    یوسف
  را   هابیل تا کرد وسوسه را  (اللهلعنه ) قابیل  که خواهد داشت، از آن هنگام  را  خود دیرین 
بود آمد  فرمان  سبحان  وند خدا   سوی   از   زیرا ؛  بکشد   آدم  پدرش   وصی  هابیل   که  ه 
  است.
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ا   : فرمایدمی  تعالیحق ِدِهم  ح 
 
ل  ِمن أ ُتُقبِّ انًا ف  ْرب 

ُ
ا ق ب  رَّ

 
قِّ ِإْذ ق م  ِباْلح  ی آد   اْبن 

 
أ ب  یِهْم ن  ل  اْتُل ع  و 

ِقین    ُل الّلُه ِمن  اْلُمتَّ بَّ ق  ا یت  م  ال  ِإنَّ
 
ک ق نَّ ُتل 

ْ
ق
ال  أل  

 
ِر ق ْل ِمن  اآلخ  بَّ ق  ْم یت  ل  ک    *و  ی ید  طت  ِإل  س  ِئن ب  ل 

اْ  ن 
 
ا أ ِنی م  ْقُتل  ِمین   ِلت  ال  بَّ اْلع  اُف الّله  ر  خ 

 
ی أ ک ِإنِّ ُتل 

ْ
ق
یک أل   اِسٍط یِدی ِإل  ُبوء  ِبِإْثِمی    * ِبب  ن ت 

 
ِریُد أ

ُ
ی أ ِإنِّ

اِلِمین    اء الظَّ ز  ِلک ج  ذ  اِر و  اِب النَّ ْصح 
 
کون  ِمْن أ ت  ِإْثِمک ف  ُه    و  ل  ت  ق  ِخیِه ف 

 
ْتل  أ

 
ْفُسُه ق ُه ن  ْت ل  ع  وَّ ط  ف 

ح  مِ  ْصب 
 
أ اِسِرین  ف  درستی برایشان بخوان، هنگامی که  و داستان دو پسر آدم را به ) 1ن  اْلخ 

. پس، از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری  کردند  کشپیش  ی از آن دو،[ قربان  ک ی]هر
]قابیل  نشد.  را  پذیرفته  تو  »حتمًا  گفت:  ]هابیل .کشممی [  از  «  فقط  »خدا  گفت:   ]

سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم  دست خود را به تو  اگر  . *  پذیردتقواپیشگان می
. *  ترسمند، پروردگار جهانیان می من از خداوزیرا    ؛کنم تا تو را بکشمسوی تو دراز نمی را به 

سوی خدا[ بازگردی، و در نتیجه از اهل آتش  خواهم تو با گناه من و گناه خودت ]به من می 
[اش او را به قتل برادرش ترغیب  پس نفس ]اماره « *  .و این است سزای ستمگران  ؛ باشی

 (. زیانکاران شدکرد، و وی را کشت و از  

  ؛ شودمی  شناخته   خدا   حجت  ، آن  با  که   است  بیانی   راها  رؤی   شودمی   روشن   ترتیب   این   به
؛  کندمی را آشکار و معرفی    مصداق   ـنیست   آن  در   تردیدی وشک   هیچشکلی که  بهـ رؤیا    یعنی

عمل  بی   نهادِ بد فقهای    ارزشبی پوچ و    سخنان  هب  واضحروشن و    پاسخی  آیات،  این  در  و
  ای بر   دلیلی  عنوانبه   را   آنواقعیت    و رؤیا    امرکنند  تالش می  که  کسانی  همان   دارد؛   وجود
و    سحر   را رؤیا  ها  آن   ترتیب  این   به   ؛ کنند   تردید   دچار بپوشانند و مردم را    حق   مصداق   تعیین 

  و   طاهر   محمدآل   که   رساندمی   آنجا   به   را ها  آن  و روزشان   حال   بلکه،  کنند میجادو توصیف  
آور  ننگ   سقوط  این  به   را ها  آن   . عاملی کهاندکرده  شانتوصیف   قرآن  متن طبق    مطهر

به  تسلیم   دکشانمی   و   پرچم  عنوانبه   را   او  سبحان  وندخدا   کهاست    مرالا صاحبنشدن 
ْبِلک    : فرمایدمی   سبحانحق    ه است.فرستاد   شانبرای  منجی  و  هدیتگر

 
ا ِمن ق ْلن  ْرس 

 
ْد أ ق  ل  و 
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ِلین   وَّ
 
ْهِزُئون     *ِفی ِشیِع األ ِبِه یْست  ِإالَّ کاُنوْا  ُسوٍل  ن رَّ ِتیِهم مِّ

ْ
یأ ا  م  ُلوِب    *و 

ُ
ْسُلکُه ِفی ق ن  ِلک  کذ 

ِلین     *اْلُمْجِرِمین    وَّ
 
ُة األ ْت ُسنَّ ل  ْد خ 

 
ق وْا    *ال  یْؤِمُنون  ِبِه و  لُّ ظ  اِء ف  م  ن  السَّ ابًا مِّ یِهم ب  ل  ا ع  ْحن  ت  ْو ف  ل  و 

ا  *ِفیِه یْعُرُجون    ق  ْسُحوُرون  ل  ْوٌم مَّ
 
ْحُن ق ْل ن  ا ب  اُرن  ْبص 

 
ْت أ ا ُسکر  م  پیش از تو ]نیز[    اً و یقین) 1ُلوْا ِإنَّ

نیامد جز آنکه  شان  سویبه ای  فرستاده و هیچ  *    .[ فرستادیمرسوالنیهای پیشینیان ]در گروه
  *   دهیم،بدین گونه آن ]استهزا[ را در دل بزهکاران راه می*    .گرفتنداو را به مسخره می

و اگر دری از آسمان  *    .پیوسته چنین بوده است   ، آورند، و راه پیشینیانبه او ایمان نمیها  آن
مان ما  چش»در حقیقت،    گفتند قطعًا می*    رفتند گشودیم که همواره از آن باال میبر آنان می 

 . )«.ایمشده، بلکه ما مردمی هستیم که افسون مست شده است

ـ  یعنی دروازۀ ملکوت ـ   ایدروازه ها  آن  ای بر   سبحان   حقاگر    ندنکمی   بیان  کریم   آیات   این
  را   اشیا  حقایق   آن  با   و  کنند  صعودبه ملکوت    دروازه  این   درهمواره  ها  آن  و   ،بگشاید  آسمان  از

  بلکه  ؛ نخواهد بود  حق  شناخت   و  شکرگزاری   ،الهیبزرگ    نعمت   این  هبها  آن   پاسخ  ببینند،
بود   حقایقی  آن   انکار   باها  آن  حتی   و   ؛ انددیدهصداقت    و طهارت    عالم   در   که   خواهد 

تردید را در  وو به این ترتیب شک ؛  کرد  خواهند   شانکار   آن،زدن سحر و جادوگری به  برچسب
شنو قلب  میند های  وارد  شنوندگانیکنندگانی  میبه  که    ؛  زیاکاران  آن  گوش    گویند آنچه 
 . سپارندمی

  عمروگفت:  مابه  تیملی  حسن بن   علیداد، گفت:   خبر ما به   سعید بن  محمد  بن  احمد
.  عبداللها اب  نزد  :گفت،  سنان  بن  عبدالله  از،  محبوب   بن  حسن  ازبه ما گفت:    عثمان  بن

ایشان    همداناز    مردی شنیدم   ]اهلعاممردم    این  گفت:میبه    سرزنش   را   ماسنت[  ه 
  امر   این  صاحبه اسم  بای از آسمان  دهندهندا کنید  ادعا می  شما:  گویند میبه ما    و  کنندمی
  »این را از در حالی که تکیه داده بودند، خشمگین شدند و فرمودند:  ایشان. دهدمی  ندا 

هیچ مشکلی ندارید. شهادت  باره  اینمن روایت نکنید، بلکه از پدرم روایت کنید؛ و شما در 
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ین مطلب در کتاب خدا روشن و  ا فرمود: به خدا سوگند  ام که میدهم من از پدرم شنیدهمی
ا  فرماید:  واضح است؛ آنجا که می  ه  ُهْم ل 

ُ
اق ْعن 

 
ْت أ لَّ ظ  اء آیًة ف  م  ن السَّ یِهم مِّ ل  ْل ع  زِّ  ُنن 

ْ
أ ش  ِإن نَّ

اِضِعین   بخواهیم ) 1خ  میای  آیه   اگر  فرود  آنان  بر  آسمان  آن،    آوریماز  برابر  در  تا 
ماند مگر آنکه گردنش  ؛ پس در آن زمان، کسی در زمین نمی(هایشان خاضع گردد گردن

و اهل زمین هنگامی که آن صدا را از آسمان  برای آن آیه و نشانه، خاضع و مطیع شود،  
میشوندمی   مؤمنشنوند  می که  صدایی  ابی ؛  بن  علی  در  حق  بدانید  و   طالبگوید: 

رود تا آنکه از اهل  ابلیس در هوا باال می  برسد وقتی فردا  » فرمود:   سپس   « .شیعیانش است
گوید: بدانید حق در عثمان بن عفان و شیعیان اوست که  شود، و سپس میزمین پنهان می 

باشید.«  پس خون  ؛او مظلومانه کشته شد  او  را که  »پس خد  فرمود:   سپسخواه  ا کسانی 
گرداند، و در  توار می ـ اسکه همان ندای نخستین استایمان آوردند با سخن ثابت، بر حق ـ 

شوند؛ و این بیماری  تردید می وشان بیماری است دچار شک یهاآن زمان کسانی که در دل 
با ماست. به خدا سوگند ـ بیزاری می ها  آن  ـ عداوت و دشنِی  از ما  به  در آن زمان  جویند و 

ای اهل  راستی که منادی اول، سحری از سحرهگویند: به پردازند؛ پس می دشمنی با ما می 
ًة    فرمود:  تالوت  را خداوند عزوجل    سخن   الله عبد ابا   سپس  .« این خانه است ْوا آی  ر  ِإْن ی  و 

ِمٌرّ  ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْست  ی  ]این[  گویند  بای ببینند روی بگردانند و  نشانه آیت و  و هرگاه  ) 2ُیْعِرُضوا و 
 3. (همیشگی استسحری 

* *   * 
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 بندیجمع 

  روشن   گرامی  ۀخوانند  برای  ، بیتاهل  از شده  روایاِت واردبا توجه به   ، پژوهشدر این  
ها  جزو خواب  هرچندرؤیا    هستند.  نبوت  اجزای  ازجزئی    و  الهی  وحیطالیع    ، رؤیاها  شد

تر و تواناتر برای انتقال حقایق از عالم  قوی در گروه  که    خصیصهدر این  ولی    ، است(  م)احال
  گمراهِ ُفقهای بدنهاِد    هایتالش   ، در سوی دیگر   .با خواب تفاوت داردگیرد  جای می ملکوت  

  را   امور  و  در هم بیامیزندرا    مطالب  خواهندمیبا این کارها  ها  آن   و  قرار دارد،  کنندهگمراه
  نادانی جهالت و    درپیوسته    شانعقیده   و  دین  دربارۀ  را ها  آن  ومشتبه جلوه دهند    مردم  ایبر 

  کار  تا دهندمی  قرار تراوز ۀکفیک  در را ها خواب و رؤیاهاهمۀ ها آن  طوری کهبه   ؛دارند نگه
   کنند. دشوارسخت و  مردم ایبر  را 

و    کرد  روشن  محمدآل   روایات  بررسی   طریق   ازتحقیق  این    که   واقعیتی به وضوح 
حالم( هستند.خواب  از  بخشی  رؤیاها نمود  روشنی آشکار     حدیث »  ،هاخواب   ۀجمل  از   ها )ا 

احالم(    پرشانهای  که خواب   است  «نفس »  ؛شودمی   نامیده)اضغاث  از    القایهمچنین 
)شیطانطرف   خواب  (اللهلعنه «  جزو  که  نیز   کردناندوهگین   آن،   از  نهایی   هدف هاست 

  گمراهی ضاللت و    در همچنان  بشر    تا  است  کننده گمراه  ِی حرکتبی ایجاد سستی و    و  منؤم
هاست نیز جزو خواب   است  حقیقت  و  آیدمی   ملکوت  از  که  چیزیهمچنین    .بماندباقی    خود

  از  حقیقیدانش    ۀکنندنقل   و،  یقتحق  معرفتشناخت و    برای  حق  راه  ،رخداد  و حتی این
  برای   راهیبه همین دلیل هیچ    ؛ است  نشده   معصیت   آن  در  سبحان   وندخدا   که  است   جهانی

  انکار   و  سبحان   وندخدا   شهادت  رد   با   کند   چنین   هرکس  و  ندارد  وجود   آن  در  زدنطعنه   و  انکار
  کند   انکار   را یک قسمت    هرکس   و؛  است  دادهگواهی    خود  علیه   نبوت،   های بخش   از   بخشی

  یکی  آن،  تصدیق   ورؤیا    امر  ترتیب،   این  به   .است  کافرچنین شخصی    و  ، کرده  انکار  را   همه
 . رساندرا می  غیب با  « بنده» ارتباطکه  است  ایمان هایاز شعبه 
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اُهْم ینِفُقون    : فرمایدمی  تعالیحق ن 
ْ
ق ز  ا ر  ِممَّ الة  و  یِقیُمون  الصَّ یِب و  ِذین  یْؤِمُنون  ِباْلغ   1الَّ

ایم انفاق  داده  شانی دارند، و از آنچه روز پا می   ه و نماز را ب  آورند آنان که به غیب ایمان می )
  سبحان   وندخدا   شده است.مدح   سبحان،  وندخدا   کتاب  متنطبق    ،رویا  به  مِن ؤم  و  ؛ (کنندمی

ت     : فرمایدمی  تعالیحق   است.   ستوده   یا ؤ ر  تصدیق   دلیلبه   را   ابراهیم  پیامبرش 
ْ
ق دَّ ْد ص 

 
ق

ْجِزی   ِلک ن  ا کذ  ْؤیا ِإنَّ ما نیکوکاران را چنین پاداش    تصدیق کردی؛ را    رؤیا تو  )  2اْلُمْحِسِنین  الرُّ
  چگونه   گمراهی  قهایفُ حال    ؛نامید   نیکوکاررؤیا    تصدیق  دلیلبه   را   اوپس    ؛( دهیممی
  انکار   است   روزمیان    در   خورشید  روشنیهمچون    که  را   روشنصریح و    حقیقت   این   توانندمی

کاری  فریب   و  انداختنشبهه   به که    م بینیمیرا  ها  آن   کنند  چنین  توانندنمی از آنجا که    و   کنند؟
  ولی  ؛ است  روشن   و   واضح  ،امراین    اینکه  با   ، نامندمی  ( لمحِ »خواب« )  را رؤیا    و   آورندمیرو  
با    مگر  ماند نمی   باقیدیگر هیچ پوششی برایشان    و  شوند می   رسوا   حق شدن  آشکار   با   هااین

  فرموده است   بیان  ینمؤمنامیرالگونه که  آن   را شبهات    تا   ، شبهاتشدن با  پیوستن و یکی
  و  ،حاضر  خدا   ملکوت  ۀدرواز راستی که  به   !هیهات  ولی  ؛دهند  قرار خود  سقوط   ایبر   ی عذر 

  و  ، است  شده  روشن  دارد  چشم  دو   که  کسی  برای  صبح  و،  مشخص  باطل   از   حق  آن،  با
ه  کرد  شان توصیف  خدا   رسول   که گونه  آنـ   گمراهی  خائن این فقهای    که  هایی اباطیل و یاوه

دهد؛ همان  فریب نمی   را   حقجویندۀ    کشند، می  پیش   همچنان  و   ندا ه کشید  پیش  ـاست
  و نوشند اند، نه خود از آن میانداخته  رود  ۀ دهان در  بزرگی سنگ همچون  را  خود  که فقهایی 

  از   عیسیاین توصیفی است که    ؛ برسد   کشاوزی   های زمین   به  تا   کنندمی   رها   را   آب نه  
است.  ها  آن داده  بساارائه  نباشد    چه  فایده  از  قالب    را   پژوهشاین    نتایجخالی  نکاتی  در 

 خالصه کنیم: 

اینکه    و  شد   مشخص  لغوی،   نظر   از   « یا »خواب«حلم»   معنی   پژوهش، این    طریق   از ـ  
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  ـندارد  سومی  کهـ   راه  دو  از   انسانی   نفس  ،خواب  وسیلۀبه   دارد.  «شدن  ر پُ »  بر  داللتیاین واژه،  
که در این صورت    ،است  ملکوت  راه   که همان  نور   راه   یااند از:  این دو عبارت   ؛ وشودمی   پر

  القای   :شودتقسیم می   شاخه   دوکه خود،به    تاریکی  راه  یا ؛  شودمی   نامیده  « یاؤر»  ،خواب
بی  ستُس   را   گمراهشخص    تا  (اللهه لعن)  شیطان   را   گمراهی  که  زمانی  تا  و  ،کندحرکت  و 

اندهگین   و  ؛ بماند  باقی  خود  گمراهی  در گزیند  میرب برای    ، دوم   ۀشاخ.  مؤمنساختن  نیز 
؛  شودمیهای پریشان )اضغاث احالم( نامیده  خواب  که  است   چیزیهمان    یا   نفس  حدیث

برای    بلکه  ،نیست  یمعرفت  یاها، حامِل هیچ دانش  خواب  این   شد  روشنو     نفسفراغتی 
کید  أ ت   مواجه شده است.ها  آن   با  خود   زندگی  واقعیت   در   کههایی است  سرخوردگی  از  انسان

  وشرح و بیان    ازکنندۀ خبر از ملکوت بوده است که پس  نقل رؤیای    ما در این پژوهش بر 
   افکنی در آن وجود ندارد. شبهه  برای  راهیهیچ  آن، تشخیص 

  غیب   با   بنده  ارتباط  میزانبه    و شود  شمرده می   الهی  وحی  های راه  از  راهی   عنوانبه رؤیا  ـ  
همچنین    ؛کندبه غیب را آشکار می  مؤمن  ایمانا،  ؤیبنابراین ر  ؛داللت دارد   غیب  به  ایمانش  و

  کهراستی قرار دارد    راههمان    بر او    کهمبنی بر این  ستبرای او  غیبطرف    از  شهادتیرؤیا  
   است. راضی آن از جالل  و عزت پروردگار 

  پیامبرش   وفرماید،  می  مدح  کنندمی   تصدیق  را رؤیا    که  را   کسانی  سبحان  حقـ  
  فرمان  وند به اوخدا   آنچهتالش کرد طبق    و  کرد  تصدیق  را رؤیا  به این دلیل که    را   ابراهیم

   . عمل کند نیکوکار نامیدرؤیا به  بود  داده

  آن  طریق   از  و  ،است  داده  شکل  مردم  به  حقصاحب  شناساندن    برای  راهی  یا ؤرـ  
شد    این  .کرد  مشخص  را   مصداق  توانمی باعث  که  بود    ، یعقوب  خدا   پیامبرعاملی 

  حالی   درـها  آن  در این صورت  زیرا   ؛کند   نهی  برادرانشبرای  رؤیا  کردن  تعریف   از  را   یوسف
   بود.  خواهد یعقوب  پدرشجانشین  یوسف  شدند متوجه می  ـنبودند   پیامبر که

  تا آنجا که   است؛   آینده  روزهای   از   خبریکنندۀ  نقلرؤیا    شد   روشن این تحقیق    طریق   از
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وقوع    آخرالزمان  در  که است    حوادثیکنندۀ  بیان  ، یوحنا رؤیای     نیز   وپیوست،    خواهدبه 
  همان   عرش،   بر   نشسته  اینکه آن پیرِ   و  کرد   بیان  را   (نشستهپیر    24)  هیال  گانۀ24های  حجت
  محقق دنیای بیرونی    در  که  است  خبردهی از غیب   ،رؤیاه است. این  بود  خدا محمد  رسول

  ؛ نمود بیان    را   آنفرمود    امال   علی  به   وفاتش   شب  در   را   آن  که  خدا   رسول  وصیت   و  شد
به علی امام    ، ای علی»  فرمود  آنجا که  از من دوازده  بود  پس  ها آن   از پس  و  خواهند 

طوری  به   ؛است   ضروری  حقیقت، اخت  نش  برای رؤیا    دهدمی  نشان  که 1؛ ...«دوازده مهدی
  از جهان  این شدنبریده داللتی برای    آن،و حتی نبوِد  شودنمی   نیازبی آن از کسی هرگز که

را در خود    ش اهل  شودمنقطع و بریده    نورعوالم    از   جهان،  این  اگر  و  ؛ است  نور  های جهان
   ندارد.  وجود آن در  حجتی که خواهد بود  ا معناین  به زیرا   برد؛میفرو

االمر صاحب  و  آخرالزمان  به  تعلقی  و  ارتباط  ،یا ؤرترین نکتۀ این تحقیق این بود که  مهم ـ  
  . است  شده  توصیف   قائم   ظهور   هایعالمت   از  عالمتی  عنوانبه رؤیا    زیرا   دارد؛

  عالمتی   و  ، رسول  وجود  ایبر   اینشانه   آخرالزمان  اهل  برای   ملکوت  ۀدرواز شدن  گشوده
که    حجر  ۀسور   15تا    10  آیات  در   کریم،  قرآن  درنکته    این  .است  مهدی  امام  ظهور  ایبر 

آمده است؛ روایاتی    ،باب  این  در  پاک  بیتاهل   از  شدهوارد  روایات  در  نیز  وکردیم،    بیان
  نگفته  را   آن  جن نه    و  انساننه    که   است  صدایی  و  ،ملکوتی  امری   صیحه،  اندکه بیان کرده 
این   در    ؛نیست  ملکوت  از  جز  فرشتگان،  صدای  و  ،است  فرشتگان  صدای  یعنی است؛ و 

برایش باقی    معنایی گونه نباشد دیگر  ، که اگر این یاستؤر   مصادیق   از   ، صیحه   این   نتیجه، 
   .ماندنمی 

آن    اولیایش،  و  برگزیدگان  وستداران  ود  برکت  بهلت دارم  ئ مس  سبحان  وند خدا   از  پایان   در
  این   مطهر  و   پاک  ن ومهدی  و   امامان  ،محمد آل   و  محمد   ، من پیشوایان    وسروران  

  و  نویسنده   ،خاطر آنبه  و  ،دهد  قرارنظر  مد   اندکی  نظرش،  ساحت   در  را   تالشناچیزترین  
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  وندخدا   توفیق   به   فایده باشد  مفیدِ   پژوهش  این   در که    چیزی   هر   . سازدمند  را بهره   اشخواننده
بود  بمطال  هااین   و  ؛است  محمدآل   و  محمد  برکت  به  و  ،سبحان این    پژوهشگر  کهی 
  آن ،خدا  ملکوت ۀدرواز آن  ،الحسناحمد  امام موالیشآقا و  سخنانالی البه   ازتحقیق 

  خدا   ملکوت  دولت  ، رحمت  و   عدل  و  حق   دولت  گذارِ بنیان  و  ساززمینه   و   کنندهآماده فرستادۀ  
 پژوهش   صاحبآِن    ازی این تحقیق  هالغزش   و  اشتباهات  ودانسته است؛    ،جهان   این  در

 ۀ انداز به اش وجودی  ظرف و ،نگردمی  حقیقت و حق نور به  شخود  انچشم با او  زیرا  ؛است
 م هخوا می  او  از  و  دارم  بخشایش   طلب  سبحان  وندخدا   از  .حقیقت  ۀانداز به  نهاست    خودش
  مردم،   ۀهم  سویبه اش  فرستاده  و  وصی  و  اعظم  ولّی   از  وببخشاید،    را   انحرافات  و  هالغزش

  و  کریم   در حالی که آنان   ؛ هستاز جانب بنده    هم   قصور   آن،   بر   عالوه  و دارم    تقصیر   عذر 
  از   ترکریم   کسیچه  و  ؛ است  پذیرفته   کریم  هایانسان  نزد   عذرخواهی  و  ، هستند  بردبار 

   ست؟!ا  محمدآل

 

تام و تمام   درودسالم و   و  ؛است جهانیان  پروردگار از آِن خداوند،   ستایش و سپاس  و
 ! باد  نومهدی و  امامان ، محمدآل  و محمد  بر خدا 

 زکی االنصاری  استاد

 


