تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»
سیّد علیاصغر موسوی اطهر

(پیشکش)8

چکیده
روایات متعدّد و معتبر ،گویای وقوع شهود معصومان وفاتیافته ،در حالت خواب است .گاهی شاهدان،
از خود معصومان هستند و گاهی از غیر معصومان؛ اعم از نیکان و بدان .تعدادی از روایات ،حکایتگر
راهکار دیدار نبی مکرّم| یا یکی از معصومان و یا یکی از وفاتیافتگان است .این روایات به همراه
تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

روایاتِ مؤکّدِ حقیقیبودن دیدار معصومان در خواب ،شواهد خوبی برای اثبات امکان شهود معصومان
وفاتیافته است .کیفیت شهود در خواب ،از مسائلی است که اندیشمندان اسالمی را به تحلیل وادار
کرده و فرضیههایی را مطرح کردهاند .مقاله حاضر به گزارش و تحلیل این روایات میپردازد .ارائه ادلّه
و شواهد روایی با نظم و تحلیلی نو و موجز ،از نوآوریهای این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است.

واژگان کلیدی
دیدار با مردگان ،رؤیا ،خوابدیدن معصومان ،کالم نقلی ،معارف قرآن و حدیث

پیشگفتار
گزارشهای شهود معصومان وفاتیافته در حالت خواب ،فراوان و متنوّع است .گزارشگران نیز از
حیث تعداد ،فراوان و از حیث جایگاه دینی ،متنوّعند .از بین مؤمنان وارسته تا جنایتکاران ،گزارشگر
چنین شهودی بودهاند .پرسشهای بنیادین این پژوهش چنین است :آیا شهود معصومان وفاتیافته ،در
حالت خواب ،امکان ذاتی دارد؟ امکان وقوعی چطور؟ کیفیت مشاهده چگونه است؟ آیا بین مشاهده در
بیداری و مشاهده در حالت خواب سنخیت است؟ روشن است که با اثبات امکان وقوعی این حقیقت در
خارج ،امکان ذاتی 1آن نیز ثابت میشود.
 .0مدرّس علوم حدیث و سطوح عالی حوزه.mosaviathar@chmail.ir ،
 .1به معنای میسّربودن بر اساس قوانین تکوینی و تشریعی.
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دو گروه از مشاهدهکنندگان عبارتند از :پیشوایان معصوم؛ مثالً امام حسین× ،حضرت

عیسی×

را در خواب دیده و با ایشان گفتوگو میکنند .دوم ،افراد عادی ،اعم از صالح و غیر صالح .گاهی یکی
از معصومان ،شهود شخص غیر معصوم را تایید کرده است .برخی از روایات که در این مقاله بازتاب
دارند ،در مقام شواهد امکان وقوعی شهود در حالت خواب ،رخنمایی میکنند؛ مانند :روایات مبیّن راهکار
دیدار نبی مکرّم| در خواب ،روایات مبیّن راهکار دیدار یکی از معصومان در خواب ،روایات مبیّن
راهکار دیدار یکی از وفاتیافتگان در خواب و روایات مؤکّد حقیقیبودن دیدار معصوم در خواب.
کیفیت شهود وفاتیافتگان معصوم در خواب نیز ذهن اندیشمندان اسالمی را به خود مشغول کرده
است .برخی از آنها اصل شهود در خواب را به تاویل بردهاند و فقدان ابزار مشاهده ،یعنی چشم ،در حالت
معتقدند که با هر ویژگیای که معصومان در حالت بیداری مشاهده میشوند ،با همان ویژگی در حالت
خواب نیز قابل مشاهدهاند.
که برخی از اندیشمندان فریقین درباره کیفیت چنین شهودی ،نشان دادهاند ،موضوع حاضر را به یکی از
پژوهشهای جذّاب تبدیل کرده است؛ موضوعی که پژوهشی مستقل درباره آن یافت نشد.
سه گام اساسیِ برداشته شده در این پژوهش ،با الهام از پایاننامه «تحلیل روایات امکان مشاهده
معصومان^ پس از رحلت آنان» 3و با ترکیب دادهپردازیهای تحلیلی ،انتقادی ،توصیفی و تولیدی با
روش پژوهشی نقلی ـ وحیانی و برهانی ـ عقلی با منابع کتابخانهای ،بدین صورت است :ابتدا ادلّه
شهود معصومان وفاتیافته ،در حالت خواب ،تبیین میشود .سپس ،شواهد آن مطرح میگردد و آنگاه،
کیفیت این شهود مورد بحث قرار میگیرد.

گام یکم :ادلّه شهود معصومان در حالت خواب
شمار قابل توجّهی از روایات در منابع معتبر ،حکایتگر دیدهشدن پیامبر| و دیگر معصومان^

در خواب ،توسط معصومِ حیّ و یا افرادی است که هرگز ایشان را ندیدهاند؛ مانند:
 . 3نوشته نگارنده با اشراف استادان معظّم ،دکتر علی نصیری (راهنما) و دکتر محمود احمدی میانجی (مشاور).
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کثرت گزارشهای متنوّع درباره شهود یکی از معصومان وفاتیافته و تنوّع گزارشگران و اقبالی

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

خواب را دلیل آن شمردهاند .برخی دیگر ،طرفدار همانندی دیدار در دو حالت بیداری و خواب بوده و

.8

گفت و شنود امام حسین× با حضرت عیسی×

«شیخ طوسی» به نقل از «ابوعلی» از امام عسکری× روایت کرده که حضرت زهرا÷ هنگام
شهادت ،نگین عقیقی به امام حسن× دادند و ایشان نیز هنگام شهادت ،آن را به امام حسین× دادند.
امام حسین× فرمودند:
ابن َمر َی َم َ ...ف ُقل ُت َل ُه :یا
َ ...ف َر َای ُت فی النَّوم الـ َمسی َح عی َسى َ
هلل
وح اهلل ما َا ُنق ُش عَ ىل خ َاتی هذا؟ ق َالُ :ا ُنقش عَ َلیه «ال ال َه ا َّال ا ُ
ُر َ
ل ا ُّق الـ ُمبیُ
الـ َمل ُك ا َ

» َفانه َاو ُل التَّوراة و آخر االنجیل1.

َّ ُ َّ

َ

ُ

دوست داشتم بر آن نگین ،عبارتی حک کنم .حضرت عیسی× را در

تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

خواب دیدم .به او گفتم ... :روی نگین چه عبارتی حک کنم؟ فرمود. ... :

 .9گفت و شنود امام صادق× با

پیامبر|

«شیخ طوسی» به سندش از «ربیع» روایت کرده که از امام صادق× سرّ انصراف منصور دوانیقی
از قتل ایشان را پرسید ،حضرت فرمودند:
سول اهلل فی النَّوم َف َ
 ...یا َربی ُع ،ا ّنی َر َای ُت البار َح َة َر َ
قال لی :یا
َجع َف ُر  ...اذا َو َق َعت عَ ی ُن َك عَ

َلیه َف ُقل9. ... :

دیشب پیامبر را در خواب دیدم .به من فرمودند :هنگامی که چشمت به
منصور افتاد [این ذکر را] بگو. ... :

 .9گفت و شنود امام کاظم× با

پیامبر|

«شیخ صدوق» به سندش از «فضل بن ربیع» روایت کرده که امام کاظم× به او فرمود:
 .1الغیبة (شیخ طوسی) ،ص.151
جحُ ،وَ بِمُحَمَّدٍ اَتَ َو َّجهُ ،اَل ّلهُمَّ ذَلِّل لی صُعوبَةَ اَمری وَ كُلَّ صُعوبَةٍ،
 .9االمالی (شیخ طوسی) ،ص ...« :128بِسمِ اهللِ اَستَفتِحُ ،وَ بِسمِ اهللِ اَستَن ِ
وَ سَهِّل لی حُزونَةَ اَمری وَ كُلَّ حُزونَةٍ ،وَ اكفِنی مَؤونَةَ اَمری وَ كُلَّ مَؤونَةٍ».
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َ ...ر َای ُت النَّب َّی َلی َل َة االَر َبعاء فی النَّوم َف َ
قال لیَ ... :ف ُقل ُت... :
َفك ََّر َر عَ

ال2. ... :
لی ذل َك َثالثاُ ،ثم ق َ

َّ

شب چهارشنبه پیامبر| را در خواب دیدم .از من پرسیدند . ... :پاسخ
دادم . ... :پرسش و پاسخ سه بار تکرار شد و سپس فرمودند. ... :

 .6گفت و شنود امام رضا× با

پیامبر|

«شیخ کلینی» به سند صحیح از «یاسر» ،خادم امام رضا× روایت کرده که آن حضرت در پاسخ
به اصرار مأمون که میل داشت با ایشان به حمام برود نوشتند:
ست بداخ ٍل َغدا الَ ّّم َمَ ،فا ّنی َر َای ُت َر َ
سول اهلل فی هذه ال َّلی َلة فی
َل ُ
النَّومَ ،ف َ
قال لی :یا عَ لی ال ت ُ
ل ّّم َم َغداَ .و ال َارى َل َك َو ال
َدخل ا َ
َّ َ

من فردا حمّام نمىروم زیرا پیامبر| را در همین شب به خواب دیدم كه
به من فرمودند :یا على فردا به حمّام نرو .پس براى تو و «فضل» نیز صالح
نمیدانم حمّام بروید.

«حنان بن سدیر» صحابی امام صادق و امام کاظم^ میگوید:
نبی مکرّم| را در خواب دیدم .پیش روی حضرت ،ظرف خرمایی
بود .ایشان شروع به خوردن خرما کردند .خواستم تا از خرما به من نیز
بدهند .هشت دانه به من عطا فرمودند .همه را خوردم و یكى دیگر
خواستم ،فرمودند :بس است .بیدار شدم؛ صبح خدمت امام صادق×
رفتم و سالم كردم .پیش روی حضرت ،ظرف خرمایی بود .حضرت شروع
به خوردن خرما کردند .خواستم تا از خرما به من نیز بدهند .هشت دانه
به من عطا فرمودند .همه را خوردم و یكى دیگر خواستم ،فرمودندَ :لو
زا َد َك َجدّ ی  ...اگر جدّم رسول خدا| به تو بیشتر داده بود ،من نیز
زیادتر مىدادم ...

1.

 .2عیون اخبار الرضا× ،ج ،8ص ،19 - 13ح1؛ االختصاص ،ص95؛ مصباح المتهجّد ،ج ،8ص.111
 .1الكافی ،ج ،8ص ،151ح1؛ عیون اخبار الرضا× ،ج ،1ص.823
 .1االمالی (شیخ مفید) ،ص .332مسعودی (312ق) در اثبات الوصیة ،ص 181و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا× ،ج ،1ص181
و طبری آملی در دالئل االمامة ،ص 321و فضل طبرسی (911ق) در اعالم الورى ،ج ،1ص 91و محدّثان دیگر (الخرائج و الجرائح،
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 .5گفت و شنود «حنّان بن سدیر» با

پیامبر|

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

غدا1.
لل َفضل َان ت ُ
َدخ َال الّمم َ

 .4تأیید دیدار پیامبر| در خواب ،توسّط امام

رضا×

یک .موثقه «ابن فضّال» :شخصی به امام رضا× عرض كرد:
 ...رَاَیتُ رَسولَ اهللِ فِی المَنامِ ...

5.

 ...من رسول خدا| را در خواب دیدم ...

در ادامه امام رضا× گفتار او را تأیید کردند.
دو« .راوندی» و «علی اربلی» از «وشاء» روایت کردهاند که عقربی او را گَزید .وی فریاد زد« :یا
جب كرد .امام رضا× به آن
رسول اللَّه» كسى كه صدایش مىشنید این فریاد را بیجا دانست و تع ّ
شخص فرمودند:

َمه! َف َو اهلل َل َقد َرآى َرس َ
ول اهلل.
چیزی نگو! به خدا سوگند که او پیامبر خدا| را دیده است.

«وشاء» گفت:
تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

من در خواب ،نبی

مكرّم|

را دیده بودم؛ ولى به كسی نگفته

بودم81.

گویا وی بهخاطر آنکه پیامبر| را در خواب دیده بود ،هنگام گزیدن عقرب ،ایشان را صدا زد و
امام رضا× نیز این خواب را تأیید کردند.

 .7دیدار پیامبر| و حضرت علی× ،توسّط امّ داوود و منصور دوانیقی
در فرازی از حدیث « ُامّ داوود» که به چندین سند ذکر شده ،حکایت رؤیای نبی مکرّم| توسّط
او آمده است .همچنین از امام صادق× نیز روایت شده:
 ...ا َّن َا َبا الدَّ وانی ُّق َرآى فی النَّوم عَ ّ

لیا 88. ...

«منصور دوانیقی» حضرت علی× را در خواب دید که به او فرمودند:
فرزندم ـ یعنی پسر امّ داوود ـ را آزاد کن!
ج ،8ص181؛ كشف الغمّة ،ج ،1ص 381و  ) ...به سندشان از «ابیحَبیب النِّبَاجِی» شبیه این واقعه را روایت کردهاند؛ با این تفاوت که
تعداد خرماها دوازده عدد بوده و امام رضا× نیز فرمودند« :لَو زادَكَ رَسولُ ال َّلهِ لَزِدناك» .عاملی نباطی (111ق) نیز در کتاب الصراط
المستقیم ،ج ،1ص 111از احمد بن عیسی ،شبیه این دو حدیث را از امام هادی× با بیست و پنج خرما روایت کرده است.
 .5من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،911ح.3858
ت
 .81الخرائج و الجرائح ،ج ،8ص321؛ كشف الغمّة ،ج ،1ص« :319قالَ :وَ قَد كُنتُ رَاَیتُ رَسولَ اهللِ فِی النَّومِ وَ ال وَ اهللِ ما كُنتُ اَخبَر ُ
بِهِ اَحَدًا».
 .88فضائل االشهر الثالثة ،ص.31
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 .8دیدار حضرت علی× ،توسّط «مهدی عباسی»
«علی اربلی» به سندش روایت کرده که «مهدی عباسی» پس از آزادکردن امام کاظم× از حبس
به ایشان عرض کرد:
یا اَبَا الحَسَنِ ،رَاَیتُ اَمیرَ المُؤمِنینَ عَلیَّ بنَ اَبیطا ِلبٍ^ فِی النَّومِ ...

81.

بنا بر این روایت و حدیث پیشین ،دیدار معصومان^ در خواب ،ویژه مؤمنان نیست.
گاهی برخی اشخاص ،یکی از معصومان^ را در زمان حیاتشان در خواب دیده و حکایت آن خواب
را به همان معصوم عرضه کرده و تأیید شده است؛ مانند روایت «راوندی» در «الدعوات» از «ابوبکر بن
عیّاش» 83و در «الخرائج و الجرائح» از «ابن فرات».81
درک نکرده بودند .نکته پر اهمّیت آنکه این رؤیاها پس از عرضه به معصوم تأیید شدهاند .بنا بر این،
دیدار ،در زمان کنونی نیز امکانپذیر است.

برخی از روایات در منابع شیعه ،راه دیدار معصوم× را بیان میکند؛ نمونهای از این احادیث که
شواهدی شایسته برای حقیقت وقوع دیدار هستند ،ذیل چهار عنوان ذیل ارایه میشود:

 .8روایات مبیّن راهکار دیدار نبی مکرّم| در خواب
گروهی از روایات ،بیانگر راهکار مشاهده شخص پیامبر| در خواب است .این روایات ،مطلق
بوده و شامل بعد از وفات حضرت نیز میشود؛ مانند:
یک« .سید ابن طاووس» (221ق) به سندش از «سهل بن صُقَیر» روایت کرد که از امام صادق×

شنید:
 .81كشف الغمّة ،ج ،1ص.183
ی
هلل× فَجا َءهُ َرجُلٌ ،فَقالََ :راَیتُكَ فِی النَّومِ كَاَنّی اَقولُ َلكَ :كَم بَ ِق َ
ت عِندَ اَبیعَبدِا ِ
 .83ن .ک :الدعوات ،ص ،111 - 135ح« :218كُن ُ
هلل َعزَّ وَ
مِن اَجَلی؟ فَقُلتَ لی بیَدِكَ هَكَذَا وَ اَومَأ[تَ] اِلى خَمسٍ َو قَد شَغَلَ ذ ِلكَ قَلبی .فَقالَ× :اِ َّنكَ سَاَلتَنی عَن شَیءٍ ال یَعلَمُ ُه اِلَّا ا ه
جَلَّ وَ هِیَ [خَمسٌ] تَفَرَّدَ اهلله بِها ». ...
 .81ن .ک :ج ،8ص« :118رَاَیتُ اَبامُحَمَّدٍ× فِی النَّومِ ». ...
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گام دوم :شواهد شهود معصومان در حالت خواب

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

گاهی برخی دیگر از افرادی که معصومان^ را در خواب دیده بودند ،حتّی زمان حیات ایشان را

هر كسی مىخواهد رسول خدا| را در خواب ببیند ،پس از نماز
عشا ،پاكیزه غسل كند و چهار ركعت نماز بهجا آورد كه در هرركعت صد
بار آیة الكرسى بخواند .آنگاه هزار بار بر پیامبر و آلش| درود بفرستد
و در رخت خواب پاكیزهاى بخوابد كه در آن هیچ آمیزشی ،چه حالل و
چه حرام ،صورت نگرفته باشد .دست راستش را زیر گونه راستش بگذارد
و صد بار بگویدُ « :س َ
ب َو
لمدُ لـ ّله َو ال ال َه ا َّال اهللُ َو اهللُ َاك َ ُ
بحان اهلل َو ا َ
ال َح َ
ول َو ال ُق َّو َة ا ّال باهلل ».و صد بار بگوید «ما شا َء اهللُ» و بخوابد؛ در
این صورت رسول خدا| را در خواب

مىبیند89.

دو« .سیّد» ،به صورت مرفوع از امیر مؤمنان× دعایی را روایت کرده که جبرئیل× آن را به نبی
مکرّم| آموزش داده است .جبرئیل× ضمن بیان ثواب بسیار این دعا که موجب تعجّب

پیامبر|

تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

شد به ایشان عرض کرد:
 ...هر کسی این دعا (دعای صحیفه) را با وضو پنج بار بخواند ،حتمًا
تو را در خواب خواهد دید82.
بنا بر این روایات ،ارتباط و دیدار با پیامبر| بعد از وفاتشان ممکن است.

 .9روایات مبیّن راهکار دیدار یکی از معصومان^ در خواب
«شیخ مفید» به سندش از «أَبی المَغراء» روایت کرده که او از موسى بن جعفر× شنید:
ف َموض َع ُه م َن
حاج ٌة َو َارا َد َان َیرانا َو َان َیعر َ
َمن كانَت َل ُه ا ََل اهلل َ
ث َلی ٍ
اهلل َفل َیغتَسل َثال َ
ال ُیناجی بناَ 81فا َّن ُه َیرانا َو ُیغ َف ُر َل ُه بنا َو ال َیفى
عَ

َلیه موضعه 81. ...

َ

ُُ

 .89فالح السائل ،ص« :112-119مَن اَرادَ اَن یَرى رَسولَ اهللِ فی مَنامِهِ  »...و در ادامه آمده ...« :اِذا اَرَدتَ رُؤیا مَوالكَ اَمیرِ المُؤمِنینَ
». ...
 .82مهج الدعوات ،ص18؛ بحار االنوار ،ج ،93ص.311
ف
 .81بحار االنوار ،ج ،93ص :311قوله×« :یُناجی بِنا» اَی :یُناجِی اهللَ تَعالى بِنا وَ یَعزَمُ عَلَیهِ وَ یَتَوَسَّلُ اِلَیهِ بِنا اَن یُریَنا اِیّاهُ وَ یَع ِر َ
مَوضِعَهُ عِندَنا؛ وَ قیلَ :اَی یَهتَمُّ بِرُؤیَتِنا وَ یُحَدِّثَ نَفسَهُ بِنا وَ رُؤیَتِنا وَ مَحَبَّتِنا فَاِنَّهُ یَراهُم اَو یَساَلُنا ذلِكَ.
 .81االختصاص ،ص.51
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هر كسی حاجتى نزد خدا دارد و میخواهد ما را ببیند و موقعیتش را در نزد
خدا بداند ،سه شب غسل کند و بهوسیله ما با خدا مناجات نماید[ ،اگر چنین
کند] ما را خواهد دید و به سبب ما گناهش آمرزیده مىشود و مقام و موقعیتش
بر او پنهان نخواهد ماند.

سه نکته مهم در روایت قابل تذکّر است:
اوّلَ « :ارا َد َان َیرانا» ،مطلق است؛ پس ،هم شامل معصوم حی میشود و هم معصوم وفاتیافته.
دومَ « :فا َّن ُه َیرانا» نیز مقیّد به «فی َمنامه» نشده است؛ هرچند فضای روایت که غسل شبانه را
بیداری نیز بشود.
سوم :در ادامه از حضرت سؤال شد:
 ...فَاِنَّ رَجُلًا رَآكَ فی مَنامِهِ وَ هُ َو یَشرَبُ النَّبیذَ؟! قالََ :لی َس النَّبی ُذ

شرابخوار ،شما را در خواب میبیند؟ فرمود :شراب او را از دین خارج
نمیكند؛ امّا ترككردن ما و فاصلهگرفتن از ما دینش را از بین میبرد.

بنا بر این ،فیض دیدار معصوم× ،ویژه پاکان نیست؛ گنهکاران نیز ممکن است در شرایطی از این
فیض بیبهره نمانند.

 .9روایات مبیّن راهکار دیدار یکی از وفاتیافتگان در خواب
دیدن وضعیت درگذشتگان ،همواره دغدغه بازماندگان بوده است .برخی از روایات ،راهکاری را برای
دیدن آنها مطرح کرده است.
یک« .سید ابن طاووس» به سندش روایت کرده که یکی از پیشوایان معصوم^ فرمودند:

 .85االختصاص :ص.51
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ُیفسدُ عَ َلیه دینَ ُه؛ انَّّم ُیفسدُ عَ َلیه تَر ُكنا َو َ َ
َت ال ُف ُه عَ

نّا 85. ...

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

مطرح کرده و نیز ادامه حدیث ،گویای دیدن امام در خواب است ،ولی احتمال دارد که شامل مکاشفه و

دت َان تَرى َمیت ََك َفبت عَ ىل ُط ٍ
انضجع عَ ىل َیمین َك َو
هر َو َ
اذا َا َر َ
َسبح تَسبی َح فاط َم َةُ ،ث َّم ُقلَ ... :و َان ُتر َینی َمیتی فی الال ا َّلتی ُه َو
َّك تَراه ان شاء اهللُ11.
فیهاَ .فان َ

ُ

َ

هرگاه خواستى یكى از درگذشتگان خود را در خواب ببینى ،با وضو و بر
طرف راست بخواب تسبیحات حضرت زهرا÷ را بگو ،بعد از آن بگو ... :میت
مرا در همان حالى كه هست به من بنمایان! پس اگر خدا بخواهد او را خواهی
دید.

دو« .شیخ طوسی» نیز در کتاب «مصباح المتهجد» از امام کاظم× راهکاری برای دیدن شخص
وفاتیافته در خواب ثبت کرده

است18.

تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

هرچند در صدر حدیث نخست از تعبیر «میّتک» استفاده کرده؛ ولی به گفته مرحوم علّآمه مجلسی
میتوان از این دو روایت ،برای مشاهده معصوم نیز استفاده کرد .در این صورت باید آخر دعا متناسب با
رؤیت هر کدام از پیامبران و یا پیشوایان معصوم ،تغییر دهد11.
بنا بر این نه تنها ارتباط و دیدار معصومان^ ممکن است؛ بلکه دیدار افراد عادی نیز در خواب
مقدور است.

 .6روایات مؤکّد حقیقیبودن دیدار معصوم در خواب
پیام شماری از روایات ،تأکیدِ واقعیبودن دیدار معصوم× در خواب است؛ مانند:
یک .نبی مکرّم| فرمودند:
من رآنی فی الـمنام َف َقد رآنی13.

َ

َ

َ

َ

هر که مرا در خواب ببیند ،بیتردید مرا دیده است.
 .11فالح السائل ،ص .112روایت «ابوهاشم جعفری» از امام جواد× نیز مناسب مقام است( .ن .ک :الخرائج و الجرائح ،ج ،1ص-229
« :222فَرَأَى أَبَاهُ فِی النَّوْمِ)»...
 .18ج ،8ص ...« :813-811وَ مَن اَرادَ رُؤیا مَیِّتٍ فی مَنامِهِ فَلیَقُل ... :وَ اَن تُریَنی مَیِّتی فِی الحالِ الَّتی ُهوَ فیها».
ب
 .11بحار االنوار ،ج ،93ص « :315مُقتَضى اِطالقِ صَدرِ الخَ َبرِ اَن یَكونَ لِل ّداعی اِذا عَمِلَ بِهذِ ِه النُّسخَةِ اَن یُبَدِّلَ آخِرَ الدُّعاءِ بِما یُناسِ ُ
ی ،بَلِ الظّاهِرُ اَن یَكونَ لَهُ ذلِكَ اِن اَرادَ رُؤیَةَ كُلِّ واحِدٍ مِنَ االَنبیاءِ وَ االَئِمَّةِ علیهمالسالم حَیًّا كانَ اَو مَیّتًا».
رُؤیَةَ االِمامِ الحَیِّ وَ النَّبیِّ الحَ ِّ
 .13كتاب سلیم بن قیس ،ج ،1ص ،113ح.31
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دو .در موثّقه «ابن فضّال» 11از امام رضا× از رسول خدا| آمده:
من رآنی فی منامه َف َقد رآنی19.

َ

َ

َ

َ

هر كه مرا در خواب بیند ،حتمًا خودم را دیده.

معتبرترین جوامع حدیثی عامه نیز این حقیقت را با سندها و عبارات متنوّع از نبی مکرّم| بازگو
کردهاند؛ مانندَ « :من َرآنی فی الـ َمنام َف َس َیانی فی ال َی َق َظة»َ « 12،ف َقد َرآنی»َ « 11،ف َقد َر َاى

ال َّ ُّق»11،

َ

« َفا ّیا َی َرآى»َ « 15،ف َانَا ا َّلذی َرآنی»َ « 31،ف َقد َرآنی فی ال َی َق َظة» 38و « َمن َرآنی َبعدَ َموتی َف َك َانَّّم َرآنی
فی َحیاتی».31

سه نکته درباره روایاتی که تعدادی از آنها ارایه شد 31،شایسته ذکر است:
یکم :روایات این باب ،افزون بر زمان حیات پیامبر| شامل زمانهای پس از آن هم میشود.
نکردهاند ،ممکن جلوه میدهد« .علّامه مجلسی» در کتاب «بحار االنوار» در سه صفحه ،افزون بر ارایه
 .20در سند این روایتِ موثّق ،غیر از «محمّد بن ابراهیم بن اسحاق» ،بقیه راویان توثیق خاص دارند .اكثار روایت «شیخ صدوق» به
همراه ترحّم و ترضّی در بیش از  111مورد علی المبنا حکایتگر وثاقت اوست .در کتاب «روضة المتّقین ،ج ،9ص 351این روایت به
«الموثّق کالصحیح» توصیف شده است.
 .19من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،911ح( 3858به صورت مرسل)؛ االمالی (شیخصدوق) ،ص ،21ح .81همین پیام در کتاب جامع
االخبار (شعیری) ،ص 811با این عبارت آغاز شده است« :فی كِتابِ التَّعبیرِ عَنِ االَئِمَّةِ .»...
 .12صحیح البخاری ،ج ،5ص.33
 .11صحیح البخاری ،ج ،5ص33؛ صحیح مسلم ،ج ،1ص ،8119ح 1122و ص ،8112ح.1121
 11صحیح البخاری ،ج ،5ص ،33ح 2552و.2551
 .15مسند احمد بن حنبل ،ج ،1ص ،381ح.1919
 .31مسند احمد بن حنبل ،ج ،1ص ،338ح.1311
 .38مسند احمد بن حنبل ،ج ،2ص ،311ح.3151
 .31عمدة القاری ،ج ،81ص.119
 .33ن .ک :امالی المرتضی ،ج ،1ص.351
 .31همچنین روایت شده ...« :وَ مَن قَ َراَها (الکَوثَرَ) َلیلَةَ الجُ ُمعَةِ مِئَةَ مَرَّ ٍة ،رَاَى النَّبیَّ (صلیاهللعلیهوآله) فی مَنامِ ِه رَأیَ ال َعینِ ». ...
(البرهان ،ج ،9ص)118
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دوم :این روایات ،دیدنِ معصومان^ در بیداری و خواب را برای نسلهایی که ایشان را درک

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

با وجود اجماع نسبی محدّثان بزرگ شیعه و عامه در نقل این روایات ،نمیتوان دیدگاه مخالفان را
پذیرفت33.

سخنان تعدادی از بزرگان و دیدگاه شخصیاش ،چند راهکار مأثور برای رسیدن به فیض دیدار معصوم
روایت کرده است39.
سوم :روایاتِ موکِّد حقیقیبودن دیدار بعد از وفات معصومان ،تأکیدکننده امکان ذاتی این حقیقت
نیز هستند.

گام سوم :کیفیت شهود معصومان وفاتیافته در حالت خواب
فرضیههایی برای رسیدن به این حقیقت که دیدار وفاتیافتگان چگونه است ،مطرح شده که دو
دیدگاه ،سزاوار بررسی و تحلیل است.

 .8دیدگاه تعمیم
تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

«محمّد باقر مجلسی» این نظریه را مطرح کرده است .بر پایه این دیدگاه ،هر کسی ،معصومان را
با هر کیفیتی در خواب ببیند ،خود ایشان را در خواب دیده است و امکان اشتباه وجود ندارد .وی پشتوانه
نظر خود را این حدیث قرار داده است:
مردی از اهل خراسان ،پیامبر| را در خواب دید که گویا به او فرمودند:
ف َان ُتم اذا ُدف َن فی َارضكُ م َبض َعتی؟
َكی َ
چگونهاید هنگامی که در سرزمین شما پاره تن من به خاک سپرده شود؟

امام رضا× پس از شنیدن این واقعه از زبان آن مَرد خراسانی ،فرمودند:
ُ
دفون فی َارض ُكم َو َانَا َبض َع ٌة من نَبی ُكم.
َانَا الـ َم
من همانم که [بنا بر پیشگویی پیامبر|] در سرزمین شما به خاک
سپرده میشوم و من پاره تن پیامبر شما هستم.

امام رضا× در ادامه به منظور اثبات حقیقیبودن خواب این مَرد ،به او فرمودند:

 .39ج ،93ص 311ـ .338
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َل َقد َحدَّ َثنی َابی عَ ن َجدّ ی عَ ن َابیهَ :ا َّن َر َ
سول اهلل ق َالَ :من َرآنی
الصاد َق َة ُجز ٌء من َسبعیَ ُجزءا م َن
الرؤ َیا ّ
فی َمنامه َف َقد َرآنی  ...ا َّن ا
النابوة32.

ُ َّ

پدرم از جدّم از پدرش روایت کرده که رسول خدا| فرمودند :هر که مرا
در خواب ببیند به تحقیق خودم را دیده است  ...بهدرستی که خوابِ راست،
یکی از هفتاد جزو نبوّت است.

«علّامه مجلسی» با استناد به موثّقه فوق معتقد است که ظاهر فرمایش امام

رضا×

«تعمیم»

یکم :کسی که خواب نبی

مکرّم|

را دید ،هرگز ایشان را ندیده بود؛ امّا در خواب

متوجّه شد که ایشان ،همان پیامبر| هستند.

دیدی؟ این احتمال كه امام× میدانستند او پیامبر| را با قیافه اصلى دیده ،از سیاق بهدور
است .زیرا كسى كه یکی از پیشوایان معصوم^ را در خواب ببیند ،یقین ندارد خود ایشان را
دیده؛ ولى در عرف و لغت گفته میشود که آنها را در خواب دیده است .همچنین اگر یك
شخص به چند صورت دیده شود ،گویند او را به فالن صورت دید و این را تناقض

نمیدانند31.

البته جای چند پرسش از علّامه مجلسی هست:
نخست اینکه آیا تشخیص صورت اصلی

پیامبر|

برای کسی که هرگز ایشان را ندیده است،

امکان ذاتی و یا وقوعی دارد؟ همچنین آیا اینکه در عرف گفته شود« :خواب فالنی را دیده است ».برای
حقیقیبودن این خواب ،کافی است؟ آیا با این روش میتوان محتوای خواب را حجّت شمرد؟

 .32من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،911ح.3858
 .31بحار االنوار ،ج ،91ص« :139وَ ال یَخفى َانَّ ظاهِرَ حَدیثِ الرِّضا× ،التَّعمیمُ .»...
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دوم :امام

رضا×

از این شخص نپرسیدند که

پیامبر|

را با چه قیافهای در خواب

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

است .یعنی هر تصویری که از معصومان ،در خواب دیده شود ،پذیرفته است .به دو دلیل:

دوم اینکه منظور از تعمیم 31چیست؟ آیا مراد این است که ممکن است در خواب ،شخص
پیامبر|) دیده شود و یا غیر ایشان؟ در صورت مثبتبودن پاسخ ،چگونه مشاهده غیر شخص نبی،
مشاهده خود نبی است؟ آیا در این صورت ،دیدار حقیقی ،معنا خواهد داشت؟
اگر گفته شود تنها پیام این روایات این است که این رؤیا شیطانی نیست و رحمانی است؛ باز هم

پرسش باقی است؛ زیرا چه نیازی به استفاده از واژههای « َرآنی» و « َف َقد َرآنی» بود؟ همچنین چرا به
نفی دیدار حقیقی و یا صرف رحمانیبودن تصریح نشده است؟

تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

آری ،گفته شده :با توجه به محاورات رایج عرفی ،نظیر اینکه «هر که بخواهد مرا ببیند ،فالن
شخص را ببیند» یا «هر که به فالن شخص لطف کند ،به من لطف کرده است» ،معنای حقیقی مراد
نیست ،بلکه حمل بر مجاز و مبالغه میشود؛ همچنین در این سخن که «هر که مرا در خواب ببیند ،مرا
دیده» ،معنای حقیقی (دیدار واقعی) مراد نیست ،بلکه تنها معنای مجازی (رحمانیبودن رؤیا) مراد است35.
این مدّعا اگرچه معقول است و طرفدار هم دارد ، 11ولی با ظاهر روایاتی که گذشت ،سازگار نیست؛ مانند
حدیث «اُم داوود» 18و روایت «حنان بن سدیر».
سوم اینکه با چه مستندی میتوان گفت :ممکن است نبی مکرّم| ،با چهرههای گوناگونی دیده
شود؟11

شاید بتوان این فرضیه را با دو بیان مستند کرد:
یک« .ابوهریره» به نبی مکرّم| نسبت داده که فرمودند:
 .31گویا این فرمایش علّامه مجلسی از پدرش در شرح «الفقیه» اخذ شده که معتقد بود ...« :تَصدیقُهُ صلیاهللعلیهوآله) رُؤیاهُ  ...اَعَ ُّم
مِنَ الصّورَةِ الواقِعَةِ لَهُم اَو ما یَعتَقِدُ فِی الرُّؤیا اَنَّهُ صو َرتَهُم وَ اِن لَم یَكُن رَآهُم وَ ال كانَ مُشابِهًا لِصورَتِهِم ( ». ...روضة المتّقین ،ج،9
ص)351
 .35علّامه مجلسی معتقد است« :وَ الظّاهِرُ اَنَّها لَیسَت رَؤیَةً بِالحَقیقَةِ وَ اِنَّما هُوَ بِحُصولِ الصّورَةِ فِی الحِسِّ المُشتَرَكِ اَو غَیرِهِ ( .»...بحار
االنوار ،ج ،91ص )131این در حالی است که خود او اعتراف کرده« :اِنَّ لِلرّوحِ فی حالَةِ النَّومِ حَرَكَةٌ اِلَى السَّماءِ  ...وَ بَعدَ حَرَكَتِها  ...تَرى
اَشیاءَ فِی المَلَكوتِ االَعلى ( .»...مرآة العقول ،ج ،19ص« )181محدّث نوری» با تمسک به این اعتراف ،به معتقَد «مجلسی» اعتراض
کرده ،مینویسد« :عجیب است که با این اعتراف ،چرا احتمال نداده که دیدهشده در خواب ،روح مقدس نبی مکرّم صلی اهلل علیه و آله
باشد؟ روح ،پس از عروج ،فرشتگان را مالقات میکند امّا روح نبی مکرّم صلی اهلل علیه و آله را نمیتواند ببیند؟»( .دار السالم ،ج،1
ص)115
 .11مانند :النهایة ،ج ،8ص( :183من رآنى فقد  ،...اى رؤیا صادقة).
 .18فضائل االشهر الثالثة ،ص.31
 .11ابوالحسن شعرانی معتقد است« :تَمَثُّلُ اَرواحِ االَنبیاءِ فی صُوَرٍ مُختَلِفَةٍ غَیرُ مُستَبعَدٍ لكِن ال ُبدَّ اَن یَكونَ صورَةً مُناسِبَةً بِحَیثُ اِذا اُلهِ َم
الرّائى اَنَّهُ رَسولُ اهللِ صلی اهلل علیه و آله اَى تَ َمثَّلَ روحُهُ فی ه ِذهِ الصّورَةِ ال یَستَبشِعُهُ( ».شرح الكافی مازندرانی ،ج ،1ص)311
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به تحقیق من به هر صورتی دیده

میشوم13.

اگرچه بعضی از عامه ،به این متن ملتزم شدهاند؛ 11امّا ،برخی از اندیشمندان آنها پس از نقل این
روایت ،اعتراف کردهاند:
وَ فی سَنَدِهِ صالِحٌ مَولى التَّواَمَةِ وَ هُوَ ضَعیفٌ لِاختِالطِهِ وَ هُوَ مِن رِوایَةِ
مَن سَمِعَ مِنهُ بَعدَ االِختِالطِ19.
خص انسان میشود ،وحدت نفس است که همیشه باقی و ثابت
دو .برخی معتقدند آنچه باعث تش ّ
میماند؛ اگر چه اعضا و جوارح انسان از کودکی تا جوانی و پیری ،متبدّل شود .حال ،اگرچه پیامبر|

در پاسخ به این دیدگاه ،افزون بر تأمّل در اعتقاد به «عدم تغیُّر نفس و ثابت بودنش» و یا «بیحرکت
بودن پیکر مادّی پیامبر| در مدینه و در درون قبر ،مبنایی که به صورت چکیده ارایه شد ،تمام به

نتیجه اینکه توجیه دومِ «تعمیم» ،اگر چه امکان ثبوتی دارد ،ولی مستنَد غیر قابل خدشهای برای
آن ارایه نشده است.

 .9دیدگاه سنخیت دیدار در خواب با بیداری
حقیقت روح و کیفیت ارتباط آن با بدن ،هنگام خواب ،از اسرار آفرینش است و علم به آن نزد
خداوند متعال و آگاهان برگزیده اوست؛ 11امّا با توجّه به شماری از روایات معتبر ،میتوان همسنخ بودن
دیدار در خواب با بیداری را تقویت کرد.
 .13مَن رَآنی فِی المَنامِ فَقَد رَآنی فَاِنّی اُرى فی كُلِّ صورَةٍ.
 .11ن .ک :بحار االنوار» ،ج ،91ص.139
 .19مانند :فتح الباری ،ج ،81ص331؛ عمده القاری ،ج ،11ص.811
 .12ن .ک :المبدأ و المعاد ،ص« :319لِاَنَّ حَقیقَ َتهُ المُقَدَّسَةَ لَیسَت اِلّا نَفسَهُ الشَّریفَةَ».
 .11بحار االنوار ،ج ،91ص« :29اِنَّ تَحقیقَ اَمرِ الرّوحّ عَسیرٌ وَ ال یَعلَمُ حَقیقَةَ ذلِكَ اِلّا مَن خَلَ َقهُ».
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نظر نمیرسد .شاید با تعدّد بدنهای مثالی ،تکثّر و تعدّد صُوَر معنادار شود ،امّا این سؤال همچنان باقی
است که چگونه با نفس واحد ،تک ّثر ،معنا خواهد داشت؟ چهطور یک نفس در آنِ واحد ،در هزار بدن و
مَرکَب میتواند قرار بگیرد؟

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

یکی بیش نیست و پیکر مادّیشان در مدینه ،درون قبر ،بیحرکت است ،ولی هر که او را ببیند ،شخص
او و ذات او را دیده است؛ هرچند در یک شب و در یک شهر ،هزار زن و مرد او را ببینند .زیرا حقیقت
پیامبر ،بدن مادّی و خاکیشان نیست ،بلکه نفس ایشان است که میتواند در هر بدنی با هر مادّهای
(بزرگ یا کوچک) و به هر شکلی و در هر حالتی درآید12.

روح انسان منهای جسم خاکی ـ البته بنا بر ظاهر برخی از روایات معتبر ،در شکل و قیافه جسم
خاکی 11ـ تواناییهایی دارد؛ از جمله «خوردن و آشامیدن»« ،حلقهوار نشستن و گفتوگو
«سیر بین آسمان و زمین» و «دیدن» (نظاره کردن) .91روح ،این قابلیت را دارد که تا ملکوتِ آسمان
هم سیر کند98.

کردن»15،

هنگام خواب ،روح انسان به طرف آسمان باال میرود 91.البته روح به طور کامل از بدن خارج
نمیشود 93،بلکه اصل آن به هنگام خواب ،همانند اصل خورشید ،در بدن باقی میماند 91و آنچه تا
ملکوت سیر میکند ،همانند پرتو خورشید است99.

تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

 .11الکافی ،ج ،3ص ،119ح« :8فِی قَا َلبٍ كَقَالَ ِبهِ فِی الدُّنْیا».
 .15الکافی ،ج ،3ص« :111-112تَأكُلُ مِنهَا وَ تَتَنَعَّمُ فیها وَ َتتَالقى وَ تَتَعا َرفُ فَاِذا َطلَعَ الفَج ُر هاجَت مِنَ الجَنَّةِ فَكانَت فِی الهَواءِ فیما
بَینَ السَّماءِ وَ االَرضِ تَطیرُ ذا ِهبَةً وَ جائیةً ( »...صحیحه ضریس کنّاسی) و ص ،119ح« :8فَیَأكُلونَ وَ یَشرَبونَ» و ص ،113ح« :8لَو
ف لَكُم لَرَاَیتُم (لَاَلفَیتُم) اَرواحَ المُؤمِنینَ َ ...حلَقًا یَتَزاوَرونَ َو
ك لَرَاَیتَهُم حَلَقًا حَلَقًا مُحتَبینَ یَتَحادَثونَ»؛ المحتضر ،ص« :85لَو كُشِ َ
كُشِفَ لَ َ
یَتَحَدَّثونَ ». ...
ضتِ الرُّوحُ فَهِیَ مُظِلَّةٌ فَوقَ الجَسَدِ  ...یَنظُرُ اِلى كُلِّ شَیءٍ .»...
 .91من ال یحضره الفقیه ،ج ،8ص ،853ح« :953اِذا قُبِ َ
 .50االمالی (صدوق) ،ص.819
 .91امام صادق× ...« :اِذا نامَ خَرَجَت مِن روحِهِ حَرَكَةٌ مَمدُودَةٌ صاعِدَةٌ اِلَى السَّماءِ ( »...االمالی للصدوق ،ص .)819این حقیقت در
روایات متعدّد دیگر با اَسناد مختلف تکرار شده است؛ مانند :كتاب سلیم ،ح« :81ما مِن عَب ٍد یَنامُ اِلّا عُ ِرجَ بِرو ِحهِ»؛ الكافی ،ج ،1ص،181
ح« :195وَ اهللِ ما مِن عَبدٍ مِن شیعَتِنا یَنامُ اِلّا اَصعَدَ اهلله عَزَّ وَ جَلَّ رو َحهُ اِلَى السَّماءِ».
 .93امام صادق× ...« :لَو خَرَجَت كُلُّها َحتّى ال یَبقى مِنها شَیءٌ اِذًا لَماتَ( ».االمالی للصدوق ،ص)819
 .91روایت شده که انسان دارای «نَفس»« ،جَسَد» و «روح» است .روح ،هیچگاه از بدن خارج نمیشود مگر به هنگام مرگ .دیدن
رؤیا نیز کار نفس است( .ن .ک :االختصاص ،ص« :813خَلَقَهُ بِنَفسٍ  .)»...روایت «عیّاشی» از امام باقر× و سخن «ابن عبّاس» نیز
مؤیّد و مؤکِّد همین مطلب است( .مجمعالبیان ،ج ،1ص « :118مَا مِن اَحَدٍ یَنامُ اِلّا عَرَجَت نَفسُهُ اِلَى السَّماءِ وَ بَقیَت روحُهُ فی بَدَنِهِ وَ
هلل فی قَبضِ االَرواحِ َاجابَتِ الرّوحُ النَّفسَ وَ اِن اَذِنَ اهلله فی رَدِّ الرّوحِ اَجابَتِ النَّفسُ الرّوحَ َو
صارَ بَینَهُما سَبَبٌ كَشُعاعِ الشَّمسِ فَاِذا اَذِنَ ا ه
هلل یَتَوَفَّى االَنفُسَ حینَ َم ْوتِها وَ الَّتی لَم تَمُت فی مَنامِها" فَمَهما َراَت فی مَلَكوتِ السَّماواتِ فَهُ َو مِمّا َلهُ تَأویلٌ وَ ما
هُوَ قَو ُلهُ سُبحا َنهُ" :اَ ه
الرضِ فَهُوَ مِمّا یُخَیِّلُ ُه الشَّیطانُ وَ ال تَأویلَ لَه )».روایت دیگر ،آنچه از بدن خارج میشود را «اَرواحُ العُقول» و
رَاَت فیما بَینَ السَّماءِ وَ ا َ
آنچه باقی میماند را «اَرواحُ الحَیاة» معرّفی کرده است( .جامع االخبار ،ص )818برخی از بزرگان ،آیه « »11از سوره «الزمر» را صریح
در خارجشدن «نفس» از بدن به هنگام خواب میدانند( .الدرر النجفیّة ،ج ،1ص« :121وَ هِیَ كَما تَرى صَریحَةٌ فی خُروجِ النَّفسِ مِنَ
البَدَنِ حالَ النَّومِ كَخُروجِها حالَ المَوتِ »...؛ دار السالم ،ج ،1ص .)113البته بنا بر روایتی از امام صادق×« ،نفس» ،سلطان «روح»
ل
بوده ،در بدن باقی میماند و آنچه خارج میشود «روح» است( .مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص ...« :391اِنَّ اهللَ تَعالى خَلَقَ الرّوحَ وَ جَعَ َ
لَها سُلطانًا فَسُلطانُهَا النَّفسُ فَاِذا نامَ العَبدُ خَرَ َج الرّوحُ وَ بَقِیَ سُلطانُهُ فَیَ مُرُّ بِهِ جیلٌ مِنَ المَالئِكَةِ وَ جیلٌ مِنَ الجِنِّ فَمَهما كانَ مِنَ الرُّؤیَا
الصّادِقَةِ فَمِنَ المَالئِكَةِ وَ مَهما كانَ مِنَ الرُّؤیَا الكاذِبَةِ فَمِنَ الجِنِّ)».
 .99امام صادق×« :اَما َترَى الشَّمسَ فِی السَّماءِ ( »...االمالی للصدوق ،ص )819همین پیام در مرسله «ابیبصیر» نیز گزارش شده
است( .جامع االخبار ،ص )818البته در روایت امام کاظم× تحلیل دیگری ارائه شده ...« :فَاِنَّ روحَ الحَیوانِ باقیَةٌ فِی البَدَنِ وَ الَّذی
یَخرُجُ مِنهُ روحُ العَقلِ ( .»...جامع االخبار :ص)818
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آنچه روح در آسمانها و ملکوت میبیند «حق» است 92و هرچه بین زمین و آسمان میبیند از
«تصرّفات شیطان» و «اَضغاث» 91است.
به نظر میرسد که میتوان فرضیههایی اینچنین ،در حقیقت رؤیا مطرح کرد:
یک .گاهی «دیدهشده» وجود خارجیِ ذاتی دارد؛ حتّی اگر بیننده رؤیا بیدار شود و یا بمیرد،
«دیدهشده» همچنان هست .مانند« :دیده شدنِ فرشته در خواب به هنگام ابالغ وحی»؛ 91همچنین«بشیر
دهّان» به امام صادق× عرض کرد :من در خواب دیدم:
ك ... :فَقُلتَ لی... :
 ...اَنّی قُلتُ لَ َ
از شما پرسیدم  ...شما هم پاسخم را دادید ...
ك95.
هو كَذل َ

ُ َ

این روایت نشان میدهد که بیننده رؤیا شخص حضرت ـ که در عالم خارج ،وجود ذاتی دارد ـ را
دیده است.

دو .ممکن است گاهی «دیدهشده»« ،مثال» برخی از حقایق باشد .ممکن است این مثالها تنها
برای بیننده رؤیا وجودِ خارجی یافته و وجودش آنی بوده و عمرش محدود به مدّت رؤیا باشد .در این
رؤیاها «مثال» برخی از حقایق آشکارا دیده میشود .ممکن است خوابِ نبی مکرّم| که بنیامیّه را
در حال نشستن بر منبرشان دیدند 28و رؤیای حضرت یوسف× 21از همین قسم باشد .همچنین شاید
 .92ن .ک :مجمع البیان ،ج ،1ص ...« :118فَهُوَ مِمّا لَهُ تَأویلٌ  »...این پیام در روایات دیگر نیز تکرار شده است( .ن .ک :االمالی
للصدوق ،ص)819
 .91ن .ک :الکافی ،ج  ،1ص ،51ح« :28اَلرُّؤیا عَلى ثَالثَةِ وُجوهٍ ». ...
 .91ن .ک :الكافی ،ج ،8ص ...« :819وَ نَبیٍّ یَرى فی مَنامِهِ ». ...
 .95الكافی ،ج ،9ص ،11ح 1و ص ،13ح3؛ تهذیب االحكام ،ج ،2ص ،831ح .112روایت «ابوبکر بن عیّاش» نیز پیامی شبیه روایت
مذکور دارد( .الدعوات ،صَ « :111رأَیتُكَ فِی النَّوْمِ )»...
 .21ن .ک :مصباحالمتهجّد ،ج ،8ص ...« :818مَن اَرادَ رُؤیا مَ ِّیتٍ فی مَنا ِمهِ ». ...
 .28ن .ک :الکافی ،ج ،1ص ،895ح.81
 .21آیه چهارم از سوره «یوسف» ،بیانگر رؤیای ایشان و آیه صدم نیز حکایتگر تأویل آن است.
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گروه دیگری از نمونههای مؤیّد این فرضیه ،مالقات روح انسان به هنگام خواب با ارواح اموات
است 21.حقیقیبودن این رؤیاها به این معناست که حقیقتًا روح ،چیزی و یا کسی را دیده است و در
صورت بیدارشدن ،دیدهشونده همچنان وجود خارجی دارد.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

امام صادق× پس از شنیدن ماجرا فرمودند:

رؤیای همزندانی حضرت یوسف× 23نیز از همین قسم باشد و حتّی رؤیاهای «قابل تأویل» از این
قسم باشد.
سه .ممکن است گاهی «دیدهشده» همانند سرابی باشد که آب پنداشته میشود؛ مانند« :رؤیای
شیطانی» و «اَضغاث» 21.این رؤیاها ممکن است از حیث ماهیت ،همانند واقعه «بدر» و کار ساحران
باشد .پیش از شروعِ جنگِ بدر ـ به معجزه الهی ـ هر دو گروه ،نفرات مقابل را بسیار کمتر از تعداد
حقیقی میدیدند؛ 29امّا گرماگرم جنگ ،یکی از دو طرفِ جنگ 22و یا هر دو گروه ،نفرات مقابل را همانند
نفرات خود میدیدند؛ آن هم آشکارا؛ 21حال آنکه این مشاهده آشکارا ،خالف واقع بوده است 21.ساحران
فرعون نیز چشم حاضران را سِحر کردند 25بهگونهای که با چشمِ سَر ،حرکتکردن طنابها و عصاها را
میدیدند؛ حال آنکه در واقع چنین

نبود11.

بنابراین مشاهده را در هیچیک از اقسام رؤیاها نمیتوان نفی کرد .دیدار یا در آسمانها و ملکوت
تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

است (رؤیای حق) و یا بین زمین و آسمان (تصرّفات شیطان و اَضغاث) .البته دیدن در بیداری ،با چشم
سر و ارتباط آن با مغز و اعصاب انسان امکانپذیر است و در خواب ،ممکن است مشاهدهگر بودن روح
به روش دیگری باشد .البته «شیخ مفید» معتقد است« :دیدار در بیداری با چشم سَر میسّر است و این
در خواب منتفی

است18».

حاصل آنکه مشاهده معصومان از جمله نبی مکرّم| در خواب ،عبارت است از مشاهده شخص
ایشان توسّط «روحِ» بیننده .مؤیّد این تحقیق ،روایتِ «سلیم» است .امیر مؤمنان× ضمن خبردادن از
گفتوگوی «عبداهلل» ،فرزند خلیفه دوم با پدرش ،به هنگام مرگ ،فرمودند:

 .23یوسف« :32 ،نَبِّئنا بِتَأویلِهِ».
 .21ن .ک :مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص.391
 .29االنفال« :11 ،یُقَلِّلُكُم فی اَعیُنِهِم».
 . 22ممکن است خداوند به منظور تقویت فکری رزمندگان اسالم در جنگ بدر ،کافران را که سه برابر مسلمانان بودهاند ،در چشم یاران
پیامبر دو برابر (کمتر از تعداد واقعی) مسلمانان جلوه داده باشد .همچنین ممکن است خداوند به منظور تضعیف فکری کافران ،رزمندگان
اسالم را که ثلث مشرکان بودهاند ،در چشم آنها دو برابر مشرکان ( 2برابر تعداد واقعی) جلوه داده باشد.
 .21آل عمران« :83 ،یرَونَهُم مِثلَیهِم رَأی العَینِ».
 .21مشهور آن است که در جنگ بدر ،مسلمانان  383نفر بودهاند .تعداد مشرکان نیز بین  591تا هزار نفر گزارش شده است.
 .25االعراف« :882 ،سَحَروا اَعیُنَ النّاسِ».
 .11طه« :22 ،یُخَیَّلُ اِلَیهِ مِن سِحرِهِم اَنَّها تَسعى».
 .18ن .ک :كنز الفوائد ،ج ،1ص ...« :29وَ اَیُّ َبصَرٍ یُدرَكُ بِهِ حالَ نَومِهِ ». ...
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رسولاهلل در زمان حیاتش از گفتوگوی بین تو و پدرت به من خبر
داد  ...شبِ مرگ پدرت نیز همان خبر را در خواب بازگو کرد و کسی که
پیامبر را در خواب ببیند در حقیقت در بیداری او را دیده است11.
بنا بر این روایت ،دیدار نبی مکرّم| در خواب ،عین دیدار او در بیداری دانسته شده است .بنا بر
آنچه ذکر شد ،نفی بیننده حقیقی و دیدهشونده حقیقی در خواب پذیرفتنی نیست 13.حقیقت مذکور درباره
معصومان^ منصوص است؛ زیرا ،مشاهدات آنان در خواب و بیداری مساوی است .مؤلّفان «قرب
االسناد» و «كشف الغمّة» به سندشان از «حسن بن ِِعلِی وشّاء» روایت کردهاند که امام رضا× به او
فرمودند:
ان عندی البار َح َة  ...ا َّن َجع َفرا ك َ
ا َّن َابی ك َ
ان َیی ُء اَل َابی،
َی َق َظتَنا واحدَ ٌ

ة11.

پدرم دیشب پیش من بود[ ... .امام] صادق× [نیز] همیشه [پس از

با توجّه به توانایی روح ،برای نظارهکردن و ارتباط با ارواح و موجودات دیگر هنگام خواب و امکان
و وقوع خارجی مشاهده نبی مکرّم| و معصومان دیگر به صورت آشکار و ارتباط با ایشان پس از
رحلت ،باید گفت :مراد از « َمن َرآنی فی َمنامه َف َقد َرآنی 19».مشاهده آشکار شخص معصومان^ در

خواب ،توسّط روح است .البته مشاهده شخص معصومان ،میتواند مشاهده هرکدام از «بدن اصلی»،
«روح» و یا «خلقت نوری» ایشان باشد .گفتنی است که مراد از خلقت نوری نیز بنا بر برخی از روایات،
ممکن است همان «روح ِ بدون بدن» باشد که از نور عظمت الهی (مخلوقی از مخلوقات خدا) آفریده
شده است .پذیرش شهود «ارواح» و یا «خلقت نوری» ،راه را برای شبهه «قرطبی» مسدود میکند12.
واهلل یعلم.
 .11كتاب سلیم بن قیس ،ج ،1ص.291
 .13ن .ک :امالی المرتضى ،ج ،1ص« :359مَنِ اعتَقَدَ اَنَّهُ یَرانى فى مَنامِهِ وَ اِن كانَ غَیرَ راءٍ لى عَلَى الحَقیقَةِ فَهُوَ فِى الحُكمِ كَاَنَّهُ قَد
رَآنى ».یعنی کسی که اعتقاد دارد مرا در خواب دیده اگرچه در حقیقت مرا ندیده ،در حکم ،مانند آن است که مرا دیده.
 .11قرب االسناد ،ص ،311ش8191؛ كشف الغمّة ،ج ،1ص.313
 .19هر كه مرا در خواب بیند حتمًا خودم را دیده است( .من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،911ح3858؛ االمالی للصدوق ،ص ،21ح)81
 .12ن .ک :فتح الباری ،ج ،81ص335؛ فیض القدیر ،ج ،2ص :811وی با تمسخر به کسانی که معتقدند کیفیتِ دیدارِ نبی مکرّم
صلیاهللعلیهوآله در خواب و بیداری یکی است یعنی شخص ایشان دیده میشود ،حمله کرده و آن را مالزم با تالیفاسدهایی میداند؛
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شهادتش] پیش پدرم امام کاظم× مىآمد و مىفرمود :پسرم فالن كار را
انجام بده  . ...حسن! خواب و بیدارى ما یكى است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

َف َیق ُ
ول :یا ُبنَ َّی اف َعل كَذا ،یا ُبنَ َّی اف َعل كَذا  ...یا َح َس ُن ،ا َّن َمنا َمنا َو

نتیجه
مهمترین نتایج این پژوهش به شرح زیر است:
 .8روایات متعدّد حکایتگر وقوع مشاهده معصومان وفاتیافته ،در حالت خواب است .دو نمونه
از روایاتِ گزارششده در این مقاله ،صحیحه و موثّقه هستند؛ مانند گفت و شنود امام رضا×
با پیامبر| تأیید شهود پیامبر| در خواب ،توسّط امام رضا× .شایان ذکر است ،منابع
مجموع این روایات ،معتبر و مؤلّفانشان نیز از نخبگان و بلندآوازگان شیعه به شمار میآیند.
 .1برخی از روایات ،راهکار دیدار نبی مکرّم| و یا معصومان دیگر^ را بیان میکند .واضح
است اگر شهود ،ممکن و میسّر نباشد ،صدور این روایات لغو خواهد بود.
 .3تعدادی از روایات در ارتباط با راهکار دیدار یکی از اموات است .این روایات ،عام بوده و شامل
دیدار معصومان^ نیز میشود.
تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

 .1محدّثان نامآور فریقین در جوامع اوّلیه حدیثی ،گزارشگر روایاتی هستند که تأکید بر
حقیقیبودن شهود نبی مکرّم| در حالت خواب دارد .این روایات نیز به صراحت پرده از
امکان وقوعی دیدار در خواب برمیدارد.
 .9مشاهده معصومان^ در حالت خواب عبارت است از مشاهده شخص ایشان .ادّعای نفی
بیننده حقیقی و دیدهشونده حقیقی در خواب ،با فرمایش امیر مؤمنان× سازگار نیست که
فرمودند« :کسی که پیامبر را در خواب ببیند مانند این است که در بیداری او را دیده است».
پس ،دیدار نبی مکرّم| در خواب ،عین دیدار ایشان در بیداری است .فرق مشاهده در
بیداری با مشاهده در حالت خواب آن است که اوّلی با چشم سَر و دومی توسط روح است؛
وگرنه در هر دو حالت ،مشاهده ،آشکار است.
آری ،چگونگی احراز اینکه دیدهشده ،شخص معصوم است ،مطلبی دیگر است.

از جمله اینکه دو نفر ،در دو مکان ،در آنِ واحد نتوانند پیامبر صلی اهلل علیه و آله را ببینند .دیگر آنکه ایشان زنده بوده ،از قبر خارج
شوند ،قبر ایشان خالی از بدن شود و قبرِ خالی از بدن ،زیارتگاه باشد در حالی که ایشان در بازار قدم زده ،با مردم گفتوگو کنند و ...
.
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پیشنهاد پژوهشی
 .8بررسی راهکار تشخیص حقیقیبودن شهود معصومان وفاتیافته با فقدان پیشینه دیدار
 .1تحلیل کیفیت آشکارشدن معصومان وفاتیافته برای شهودکنندگان

کتابنامه

.3

االختصاص ،محمّد بن محمّد بن نعمان (شیخ مفید) ،تحقیق على اكبر غفارى و محمود محرّمى زرندى ،قم ،كنگره
جهانى هزاره شیخ مفید ،اوّل8183 ،ق.
اعالم الورى باعالم الهدى ،فضل بن حسن طبرسى ،قم ،مؤسّسه آل البیت^ ،اوّل8181 ،ق.

.1

.5

بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمّة االطهار^ ،محمّد باقر مجلسی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،دوم8113 ،ق.

.81
.88
.81
.83

البرهان فى تفسیر القرآن ،سید هاشم بحرانی ،تهران ،بنیاد بعثت ،اوّل8182 ،ق.
تهذیب اللغة ،محمّد ازهری ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،اوّل8118 ،ق.
جامع االخبار ،محمّد شعیری ،نجف ،مطبعة الحیدریة ،اوّل.
الخرائج و الجرائح ،سعید بن هبة اهلل قطب الدین راوندى ،مؤسّسه امام مهدى× ،اوّل8115 ،ق.

.2
.1
.1

 .81دار السالم فیما یتعلق بالرؤیا و المنام ،میرزا حسین نوری طبرسی ،تحقیق سید هاشم رسولی محلّاتی ،قم ،المطبعة
العلمیة.
 .89الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة ،یوسف بن احمد بحرانی (صاحب الحدائق) ،بیروت ،شركة دار المصطفى الحیاء
التراث ،اوّل8113 ،ق.
 .82الدعوات (سلوة الحزین) ،سعید بن هبة اهلل قطب الدین راوندى ،قم ،مدرسه امام مهدى× ،اوّل8111 ،ق.
.81
.81
.85
.11
.18

دالئل االمامة ،محمّد بن جریر بن رستم طبرى آملى ،قم ،بعثت ،اوّل8183 ،ق.
روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،محمّد تقى بن مقصود على مجلسى ،قم ،كوشانپور ،دوم8112 ،ق.
شرح الكافی ،ملّا محمّد صالح مازندرانی ،تحقیق ابوالحسن شعرانی ،تهران ،المكتبة االسالمیة ،اوّل8311 ،ق.
صحیح البخاری ،محمّد بخاری جعفی ،تحقیق محمّد زهیر و مصطفى دیب البغا ،دار طوق النجاة8111 ،ق.
صحیح مسلم ،مسلم بن حجّاج نیشابوری ،تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
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.9

امالی المرتضی (غرر الفوائد و درر القالئد) ،سید مرتضی علم الهدی ،تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم ،قاهره ،دار الفكر
العربی ،اوّل8551 ،م.
االمالی للصدوق ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تهران ،کتابچی ،ششم8312 ،ش.
االمالی ،محمّد بن حسن (شیخ طوسى) ،قم ،دار الثقافة8181 ،ق.
االمالی ،محمّد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) ،تحقیق حسین استادولى و على اكبر غفارى ،قم ،كنگره جهانى
هزاره شیخ مفید ،اوّل8183 ،ق.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

.8
.1

القرآن الکریم ،ترجمه محمّد مهدی فوالدوند ،تهران ،دار القرآن الكریم ،اوّل8189 ،ق.
اثبات الوصیة لالمام علی بن ابیطالب× ،على بن حسین مسعودى ،قم ،انصاریان ،سوم8311 ،ش.

 .11الصراط المستقیم الى مستحقّی التقدیم ،علی عاملی نباطی ،تحقیق میخائیل رمضان ،نجف ،المكتبة الحیدریة ،اوّل،
8311ق.
 .13عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری ،محمود عینی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .11عیون اخبار الرضا× ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق مهدى الجوردى ،تهران ،نشر جهان ،اوّل،
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8311ق.
الغیبة (كتاب الغیبة للحجّة) ،محمّد بن حسن (شیخ طوسی) ،تحقیق عباداهلل تهرانى و على احمد ناصح ،قم ،دار
المعارف االسالمیة ،اوّل8188 ،ق.
فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ،ابن حجر عسقالنی ،بیروت ،دار المعرفة ،دوم.
فتح القدیر ،محمّد شوکانی ،بیروت ،دار ابن کثیر و دار الکلم الطیّب ،اوّل8181 ،ق.
فضائل االشهر الثالثة ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق غالمرضا عرفانیان یزدى ،قم ،داورى ،اوّل،
8352ق.
فالح السائل و نجاح المسائل ،سید على ابن طاووس ،قم ،بوستان كتاب ،اوّل8112 ،ق.

 .31قرب االسناد ،عبداهلل بن جعفر حمیری ،قم ،مؤسّسه آل البیت^ ،اوّل8183 ،ق.

تحلیل روایات «شهود معصومان وفاتیافته ،در خواب»

 .38الکافی ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق على اكبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران ،دار الكتب االسالمیة ،چهارم،
8111ق.
 .31كتاب سلیم بن قیس ،سلیم بن قیس هاللی ،تحقیق محمّد انصاری زنجانی ،قم ،نشر الهادی ،اوّل8119 ،ق.
 .33كشف الغمّة فی معرفة األئمة^ ،تحقیق سید هاشم رسولی محلّاتی ،تبریز ،بنیهاشمی ،اوّل8318 ،ق.
 .31كنز الفوائد ،محمّد بن على كراجكى ،قم ،دارالذخائر ،اوّل8181 ،ق.
 .39المبدأ و المعاد ،ملّا صدرا ،تهران ،انجمن حكمت و فلسفه ایران8391 ،ش.
 .32مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران ،ناصر خسرو ،سوم8311 ،ق.
 .31المحتضر فی تحقیق معاینة المحتضر للنبی و األئمّة^ ،حسن بن سلیمان حلّی ،تحقیق سید علی اشرف ،المكتبة
الحیدریة8311 ،ش.
 .31مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول^ ،محمّد باقر مجلسی ،تحقیق سید هاشم رسولی محلّاتی ،تهران ،دار
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الكتب االسالمیة ،دوم8111 ،ق.
مسند احمد بن حنبل ،احمد بن حنبل ،تحقیق شعیب االرنؤوط و دیگران ،مؤسسة الرسالة ،دوم8111 ،ق.
مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد ،محمّد بن حسن (شیخ طوسى) ،بیروت ،مؤسّسه فقه الشیعة ،اوّل8188 ،ق.
من ال یحضره الفقیه ،محمّد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،
دوم8183 ،ق.
مناقب آل ابیطالب ،محمّد بن على ابن شهر آشوب مازندرانى ،قم ،نشر علّامه ،اوّل8315 ،ق.
مهج الدعوات و منهج العبادات ،سید على ابن طاووس ،تحقیق ابوطالب كرمانى و محمّد حسن محرّر ،قم ،دار الذخائر،
اوّل8188 ،ق.
النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،مبارك ابن اثیر جزری ،تحقیق محمود محمّد طناحى و طاهر احمد زاوى ،قم،
اسماعیلیان ،چهارم8321 ،ش.
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