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  مقدمه. 1

سـت  »رؤیـا «ی و عالم انسانی، ماجراي جهان هست هاي مبهم و پیچیدۀ از جمله واقعیت

که ذهن اندیشمندان بسیاري را از گذشته دور تا زمان معاصر به خود مشـغول کـرده و   

توضیح آن سخنان بسیار متنوع و گاه متضادي از سوي روانکاوان، فیلسوفان، عالمان  در

دینی، مفسران و معبران، صاحبان علوم غریبـه و... بیـان شـده اسـت؛ امـا همچنـان در       

  توضیح چگونگی این پدیده و تقسیمات و شرح مفاد آن با ابهامات فراوانی مواجهیم.

ها، بـه د�یلـی،    رؤیا که در تمام آن ۀصریح دربار ود چند آیۀوجدر دنیاي اس�م نیز 

رؤیـا،   دربارۀرؤیا جدي، بلکه حجت شمرده شده است و نیز حجم بسیار زیاد روایات 

مفسـران، اهـل حـدیث،     له شـده اسـت.  ئموجب اهتمام اندیشمندان مسلمان به این مس

ـ  فیلسوفان، عارفان مفسران، فقیهان، متکلمان، ن بحـث وارد  ، جملگی به مناسبت، بـه ای

  .اند دهي خویش را دنبال کرها شده و دغدغه

از منظـر   و بـه عبـارتی   مبتنی بـر مباحـث حـدیثی    رویکرد ما در این نوشتار، صرفاً

خاصی از رؤیـا کـه در آن، صـاحب     آن هم احادیث مربوط به گونۀ؛ است الحدیث علم

  بیند. می یا یکی از معصومان را در رؤیاي خویش رؤیا، پیامبر اکرم

 اتیمضمون روایات و طرح نظر .2

، آمده اند دهذکر کر اکرم پیامبراز در روایت مشهوري که منابع حدیثی فریقین به نقل 

ـ  «است:  بـا وجـود    »ی؛ فـان الشـیطان � یتمثـل بصـورتی.    من رآنی فی المنام فقـد رآن

ایـن  هـا   آن ۀهماخت�فات لفظی اندکی که در این روایات وجود دارد، مضمون مشترك 

، در در رؤیاي خویش مشاهده کند یا دیگر معصومان) را(اگر کسی پیامبر اکرم است که

این روایت آمـده ایـن اسـت کـه      ۀحقیقت او را مشاهده کرده است؛ تعلیلی که در ادام

بـا فـرض   یا سایر معصـومان) را نـدارد.   (پیامبر شیطان، توان تمثل در رؤیا در چهرۀ

ي رؤیت معصوم در رؤیـا، رؤیـا  که  شود می ادهچنین استفپذیرش مضمون ظاهري آن، 

  *.تواند حجت شمرده شود می و حتی ،قابل قبول در نتیجهصادقه است و 

طبیعی است پذیرش چنین حجیتـی یـا بـه سـخن دیگـر، حـدیث شـمردن چنـین         

شـود و بـه همـین دلیـل      مـی  را موجـب فراوانی ي ها و دغدغه ها رؤیاهایی، حساسیت

؛ 395ـ394، ص2ج م،1998، الهدي علم ک:راي نمونه نب(هبودخاستگاه مباحث بسیاري 
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 ؛ مازندرانی،219ـ211، ص58ق، ج1403لسی، مج ؛66ـ63، ص2ج ق،1410کراجکی، 

  تواند باشد.  می و )377ـ380، ص 7ق، ج1382

چنـین  فقیهان، با عدم پـذیرش حجیـت   محدثان و  بیشترِ گیري نهایی، از نظر موضع

آن را معارض با د�یل نیز و لت این روایات پرداخته هایی، به خدشه در سند و د�رؤیا

و در مقابل، شمار اندکی از محـدثان و فقهـا، خدشـه در سـند      .اند تهعقلی و نقلی دانس

موضـوعات، بـه ایـن    اي  هو برخی نیز در عمل و در پار  تهنپذیرفهاي محتوایی را  تأویل

در میان مجموع، اما در. اند دهدر استد�ل خویش بهره برها  آن روایات تمسک کرده و از

اندیشمندان علوم اس�می، بیش از همه، عرفا و علماي اخ�ق بـه ایـن روایـات توجـه     

؛ در مقابل، محدثان و فقیهان، مضـمون ایـن روایـات را    اند دهنشان داده و از آن بهره بر

ت بحثـی مسـتوفا و دقیـق صـور     ، به نـدرت ؛ اگرچه در این زمینهاند تهقابل قبول ندانس

  است. هگرفت

را سه اشکال اساسـی  منتقدان و مخالفان پذیرش این روایات، الحدیثی،  از منظر علم

دوم  ت خبر واحد اسـت و ضـعف سـندي دارد؛   انخست آنکه این روای :اند تهوارد دانس

و  ندارد؛ ،یعنی پذیرش و حجیت چنین رؤیاهایی ،آنکه محتواي حدیث د�لت بر مدعا

عقلی است و بایـد از آن اعـراض    ۀبا روایات دیگر و نیز ادلت معارض اسوم، این روای

  کرد.

  :شود رسی میبردر ادامه، این سه اشکال 

 سندي روایات رؤیت هايبررسی نقد. 3

 روایات رؤیت معصـوم در رؤیـا  دو نقد اساسی به بسیاري از مخالفان در نخستین گام، 

عمل  ،به همین دلیل حاد؛ وو نیز ضعف سندي همین اخبار آ بودنخبر واحد : اند تهداش

شـیخ   تـوان بـه بزرگـانی همچـون     مـی  این مخالفان از جملۀ .اند تهرا نپذیرفبه مفاد آن 

، 2 م، ج1998، الهــدي علــم()، ســید مرتضــی63ـــ65ص، 2 ج ق،1410مفیـد(کراجکی،  

ضـمن  شـیخ مفیـد   اشاره کـرد.   )98ص ق،1401(حلی، و ع�مه حلی )395 ـ394ص

ـ  مـی ایـن مضـمون    اذعان به تعدد روایـات بـا   و جمیـع هـذه الروایـات أخبـار     «د: گوی

  )64ص، 2 ج ق،1410(کراجکی، »آحاد.

ترین و تندترین تعبیر در این خصوص مربوط به سید مرتضی باشد؛  شاید صریحاما 
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ـ  دربارۀایشان در بحثی  مـن  «روایـت   ارۀحجیت رؤیا و در پاسخ به پرسشی فرضی درب

ا از بلکـه آن ر شـمارند   مـی  ر واحد و روایتی ضـعیف تنها خب این روایت را نه ،»رآنی...

 که در چنین مسـائلی اصـ�ً  کنند  می و تأکیددانند  می ترین خبرهاي واحد جمله ضعیف

قلنا هذا خبر واحـد   «... شود! عبارت ایشان چنین است: نمی به چنین روایاتی توجه هم

، 2 م، ج1998، ديالهـ  علـم (».ف من أضعف أخبار اآلحاد و � معول على مثل ذلکیضع

  )394ص

خبر متواتر و شناسی  مصداق ، درتعریف دقیق و در نتیجهنظر از ابهامی که در  صرف

این ابهام، خبرهاي فراوانی وجود دارد که تشخیص واحد یا  دلیل بهواحد وجود دارد و 

 ناما با مراجعه به منابع روایی فریقین روشنیست، اي  هکار چندان سادها  آن متواتر بودن

هـم   آن تنها خبر واحد و ضعیف، یث مربوط به رؤیاي رؤیت معصوم نهاحادشود که  می

، بلکه از جمله مضامینی است که در منابع حدیثی شـیعه  قسم آن نیستترین  از ضعیف

ـ  بـه  روایات مختلف و بـا عبـارات متنـوعی آمـده اسـت؛     در و اهل سنت،  اي کـه   هگون

کم، متظافر دانست. افزون بر  ر معنوي یا دستن مضمونی را متواتچنی توان می تجرئ به

تـوان   می جز در اصول اساسی دین و نیز کلیات فروعات دینی، کمتر موضوعی راآنکه 

  ، این وحدت نظر و اشتراك دیده شود.در منابع اهل سنت و شیعهیافت که 

فراوانی این روایات گذشت، بسیاري از این روایـات، از نظـر    ۀع�وه بر آنچه دربار

  سخن دقیقی نیست.ها  آن ند و ادعاي ضعیف بودنا سندي نیز صحیح یا مقبول

در مقابـل بزرگـان   احادیث موجب شـده اسـت تـا    و استحکام سند همین فراوانی 

 .نـد گفته، برخی از بزرگان، ضعف سند یا خبر واحد بـودن ایـن روایـات را نپذیر    پیش

(نوري دانـد  له اخبار متواتر مـی جم محدث نوري این دسته از روایات را از نمونه، براي

ایشان مراد ؛ هرچند این احتمال وجود دارد که )232و  212، ص4ج ق،1429طبرسی، 

ن تفاوتی میـان معنـاي تـواتر و    ابرخی از اخباری زیراباشد؛  »استفاضه«همان  ،»تواتر«از 

  )123، صق1311نک: میرداماد، (.اند دهاستفاضه قائل نبو

بر آن اعتماد کـرده و در احتجـاج و   اند،  ا متواتر ندانستهوایت ربرخی دیگر اگرچه ر

اسماعیلیه،  ۀمثال، شیخ صدوق در مقام رد نظری اند. براي استد�ل خود از آن بهره گرفته

ـ  تخیل شیطان در قالب اسماعیل را دلیل عدم امامت او دانسته و چنین مـی  ایجاد  د:گوی
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صورت نبی یا وصی نبی خود را تجسم  تواند به ست که شیطان نمیو روایت شده ا «...

که شـیطان بـراي انحـراف در     به امامت اسماعیل شویم، درحالی دهد؛ پس چگونه قائل

 )70ص، 1ج ،ق1395، ابـن بابویـه  (»!آورد؟ شیعیان، خود را به ظـاهر اسـماعیل درمـی   

ن الشیطان من کو � أن یم« :همچنین طبرسی در تنزیه مقام حضرت سلیمان گفته است

  )743ص، 8 ج ش،1372طبرسی، (».ل بصورة النبیالتمث

، در برابر این ادعاي ضعف سند و خبر واحد در ادامه و براي آنکه مخاطب ارجمند

به اجمـال  د، آشنا شوها  آن برخی ازات و سند قابل قبول با حجم وسیع این روای بودن،

  شود: می اشاره و روایات به برخی از این منابع

  ابع اهل سنتمنحدیث رؤیت در  .1ـ3

، 15؛ ج 249، ص 7؛ ج347، ص6جق، 1416(احمـد  مسـند در مجامع اهل سـنت، در  

 صـحیح  )1360و  1359، ص 2جق، 1421(الدارمی سنن و...) 296و  188و  182ص 

، ص 4جق، 1412(مسـلم  صـحیح  )365و  36، ص10؛ ج95، ص1جق، 1410(بخاري

 ســـنن )408و  407و  406و  405، ص 5جق، 1418(ابـــن ماجـــه  ســـنن )1775

این روایت با انـدکی  ، و آثار فراوان دیگر )99، ص6؛ ج269، ص 4جق، 1419(ترمذي

  آمده است. با اسناد متنوعو  ها تفاوت در برخی واژه

ـ  قرون در سنت اهل حدیثی کتب اکثر که گفت توان می  ایـن  ،نگـاري  حـدیث  ۀاولی

 میـان  در مشترك، مضمون این .اند دهکر تأیید را آن نیز سندي نظر از و آورده را روایت

 موضـوع  ایـن  بـه  را بابی ،خود کتب در مسلم و بخاري که است بوده چنان سنت اهل

ـ  مـنْ  والسلَام الصلَاةُ هیعلَ یالنَّبِ لِقو ابب« نویسد: می مسلم .اند دهدا اختصاص آنـ  یر یف 

ـ  رأَى منْ باب« :گوید بخاري و )1775 ص ،4ج ق،1412(»یرآن فَقَد الْمنَامِ  صـلَّى  یالنَّبِ

  )365 ص ،10 ج ق،1410(».المنَامِ یف وسلَّم هیعلَ اهللاُ

 مرحوم مجلسی ضمن اشاره به کثـرت ایـن روایـات در منـابع روایـی اهـل سـنت       

ـ   د عن ابـن یضا مثله بأسانیو قد روى المخالفون أ«نویسد:  می هریـره و ابـن     یعمـر و أب

و مسلم  يداود و البخار یإل أبیبروا یقتادة عن النب یأبد و یسع یمسعود و جابر و أب

  )234، ص58 ج ق،1403مجلسی، (». بألفاظ مختلفإل... يو الترمذ

در منـابع  شـود و بحـث    مـی  منابع حدیثی اهل سنت به همین مقدار بسـنده  ۀدربار
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  د.با تفصیلی بیشتر دنبال خواهد ش شیعی،

  همنابع شیعحدیث رؤیت در  .2ـ3

مستقیم بـر تأییـد چنـین رؤیاهـایی     روایاتی که د�لت مستقیم یا غیر فراوانیبه با توجه 

  :اشاره کردها  آن بندي زیر به برخی از با دستهتوان  می دارند،

 »من رآنی فی المنام فقد رآنـی... «روایاتی که در محتواي مورد نظر، یعنی اول:  دستۀ

  ند؛ صریح هست

 هـایی رؤیاچنـین  یید تمسک به معصوم، تأروایاتی که از ک�م یا سکوت  :دوم دستۀ

  شود؛ می فهمیده

یـا یکـی از    روایاتی که خود حضـرات معصـومین از رؤیـت پیـامبر     :سوم دستۀ

بـه اختصاصـی   اي  ه؛ بدون آنکه تصریح یـا اشـار  گویند می معصومین در رؤیاي خویش

  .بودن آن داشته باشند

  اول روایات دستۀـ 

 ؛اسـت  مـن � یحضـره الفقیـه   شیخ صدوق در از اي  هاز جمله این روایات موثق. 1

رسد و رؤیایش را کـه خـدمت پیـامبر     می رضامردي از اهل خراسان خدمت امام 

کند؛ امام  رسیده و مطالبی از آن حضرت شنیده، خدمت آن حضرت عرض می اکرم

 پـدرم از جـدم از پـدرش   « فرماینـد:  تعبیر رؤیاي ایشان میتأیید و ضمن  رضا

ه مـرا در خـواب ببینـد، بـه     کـ سـى  کفرمـود:   ه رسول خداکرد کیت اکبراى من ح

ى از اوصیاي مـن و  کحقیقت مرا دیده است؛ زیرا شیطان به صورت من و به صورت ی

آید و رویاى صادقه جزئى از هفتاد جزء نبـوت   ى از شیعیان ایشان درنمىکبه صورت ی

  )584ـ585، ص2ق، ج1413(ابن بابویه، ».تاس

روي الحسن بن علی بن فضال عن أبی الحسن « هم آمده است: در سند این حدیث

راوي از اصـحاب اجمـاع بـوده و     ؛)584، ص2، جهمـان (»علی بن موسـی الرضـا  

  موثقه است. ،روایت

حدثنا محمد « تر آورده است: با سندي کامل ا�مالیشیخ صدوق همین روایت را در 

علی بن الحسن بن علی بن فضال  بن ابراهیم قال: أخبرنا أحمد بن محمد الهمدانی، عن

  )64ص ش،1376ابن بابویه، (». عن أبیه عن...
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 و از قول ابوبکر بن عیاش نقـل را از مجالس ابن الشیخ  ماجرایی مرحوم مجلسی. 2

 را بیـان  پیـامبر اکـرم   ایـن حـدیث  ضمن آن، وي به نقل از ابا حصین ند که در ک می

ه عنِ یخِ، عنْ أَبِیمجالس ابنِ الشَّ« ه است:کند. مرحوم مجلسی سند نقل را چنین آورد می

شنِ حیابلنْ عع اللَّه دبنِ عب دمحنْ میشٍ ع نِ مب دمنْ أَحع خْلَدنِ مب دمحنِ منْ یبثَمٍ ع

، 58ج ق،1403مجلسی، (»: ...اشٍ قَالیرِ بنِ عکب یأَبِ  عنْ ید الْحمانیى بنِ عبد الْحمیحی

  )244ـ242ص

بـا عبـداهللا    حضرت امیرتی بهمصحضمن روایتی از  سٍیمِ بنِ قَیسلَدر کتاب . 3

و «...  فرماینـد:  می ،اند دهدی بن عمر، آن حضرت با اشاره به رؤیایی که از پیامبر اکرم

ولَ اللَّهسأَى رنْ رم ف آهر 191، ص1ج ق،1405ه�لی، (...»قَظَإلِیالْ یفَقَد(  

کند که در آن  می ماجرایی را مطرح، سندي دیگردیگر، به بیان ماجرایی وي در مقام 

بکر، وي نیـز ایـن حـدیث را بـه نقـل از       وگوي خود با محمد بن ابی و در ضمن گفت

ـ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَو قد «... شنیده است:  محضرت علی، از پیامبر اکر ه و ی

آننْ رم :هیآل یف آنر نَامِ فَقَدثَّلُ بِیطَانَ لَا یفَإِنَّ الشَّ یالْمیتَم  مٍ  یفلَا   نَو یو   ـدلَـا بِأَح قَظَإلٍ و

صنْ أَویمیإِلَى  یائمِ الْقإلِ.یولَ امیقَالَ سم محمل ثَ : فَقُلْتـدنْ حفَم :ـذَا؟  کدـ   بِه لیقَـالَ: ع .

از ایـن روایـت    )819، ص2ج همان،(... ما سمعت أَنْتکضاً منْه یقَد سمعت أَنَا أَ ت:فَقُلْ

  است. نظر سندي مرفوعه

عامر بن سعید بجلـی، در عـالم رؤیـا محضـر      آمده است، هکشف الغمدر کتاب  .4

 شوند و وقتی رؤیاي خود را براي براء بـن عـازب نقـل    می مشرف حضرت رسول

بلـی،  ار(کننـد.  مـی  با استشهاد به حدیث رؤیت، رؤیـاي عـامر را تأییـد    ایشان کنند، می

  )58، ص2ج ق،1381

  دوم ـ روایات دستۀ

دوم شامل روایاتی است که اصحاب و یاران حضرات معصومین، از چنین  اما دستۀ

ه یـا جـدي   توجـ  تنهـا از  را نهان و آن حضرات، یاران و مراجع اند تهرؤیاهایی سخن گف

 ۀبلکه با تصدیق، تعبیر و توضیحی، تأییدکننـد  اند تهذر نداشین رؤیاهایی برحگرفتن چن

  نمونه: . براياند دهچنین رؤیاهایی بو

از محمد بن یحیی از محمد بن الحسین از علـی بـن النعمـان از سـوید      کافیدر . 1
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کـرده   امام صادقپرسشی را که در خواب از ایشان که نقل شده است  ق�ء از بشیر

همـین طـور   «فرماینـد:   مـی  کنـد؛ و امـام در پاسـخ    مـی  خ آن حضرت را عـرض و پاس

راویان ثقه هستند و تنها بشیر،  از نظر سندي، همۀ )27، ص5ج ق،1407کلینی، .»(است

و بـا   کافیهمچنین این روایت در  امامی است اما در کتب رجالی توصیف نشده است.

طري عمن ذکـره عـن علـی بـن     محمد بن الحسن الطا«سندي دیگر، چنین آمده است: 

  )23، ص5ج همان،(»النعمان....

را به  که پیامبرکند  می نقلسدیر صیرفی از پدرش  ، در حدیثی،مفید امالیدر . 2

کنـد و آن حضـرت    می درخواست رطب ويبیند و با تفصیلی، هشت بار از  می خواب

شـود و   مـی  ررسد، همین منظره تکرا می فرمایند. وقتی خدمت امام صادق می اعطا

از مـاجراي رؤیـا اطـ�ع داشـته     آنکـه   ضرت، بیکند، آن ح می وقتی رطب نهم را طلب

در سند این  ». افزودم... می افزود، من نیز می اگر جدم رسول خدا«فرمایند:  می باشند

قال: اخبرنی ابوجعفر محمد بن علی بـن الحسـین بـن موسـی بـن      «روایت آمده است: 

أبی قال حدثنا محمد بن ابی القاسم عن احمد بن ابی عبـد اهللا   بابویه القمی قال حدثنی

ق، 1413مفیـد،  (». البرقی عن ابیه قال حدثنی من سمع حنان بن سدیر الصیرفی یقول...

  )335ص

 که براي دیدن پیـامبر اکـرم در رؤیـا، اعمـالی را ذکـر      روایتی از امام صادق .3

شریف ابوالقاسم الحسین بن الحسـن  حدث ال«کنند. در سند این روایت آمده است:  می

بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن عبداهللا بن علی بـن ابـی طالـب    

العلوي ابن اخی الکوکبی قال اخبرنی اسماعیل بن محمد قال اخبرنی اسماعیل ابن علی 

بن قدامه قال حدثنا احمد بن عبدان البردعی قال حدثنا سهل بـن صـقیر قـال سـمعت     

  ) 285ص ق،1406ابن طاووس، (». قال... بداهللاباع

  سوم ۀروایات دستـ 

در آن، کـه  سـخن گفتـه اسـت    از رؤیایی  سوم روایاتی است که معصوم دستۀ

فتـوا و   ،و مضمون آن را درست دانسته و حتـی طبـق آن  معصوم دیگري را درك کرده 

بـه صـحت   از صحت رؤیـاي معصـوم    توان نمی روشن است کهالبته  .ستحکم داده ا

اما در مقابل کسانی که چنین رؤیاهـایی را از   ن رؤیایی براي غیر معصوم حکم داد،چنی
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ناد کرد و پس از قول به فصـل،  توان به این روایات است می دانند، نمی معصوم نیز حجت

  مربوط به رؤیاي غیرمعصوم را مورد بازخوانی و دقت نظر قرار داد. ادلۀ

نمونـه، بـه کـ�م یکـی از مخالفـان       از روایات، بـراي به این دسته  پیش از پرداختن

توجیه بسیار و  شود می رؤیا معصوم باشد اشاره ۀ، حتی اگر بینندحجیت رؤیاي معصوم

  :شود گذرانده می از نظرکنند،  می غریبی که براي این دسته از روایات بیان

 طرحابتدا پرسشی فرضی را م ،پس از حکم به عدم حجیت مطلق رؤیاسید مرتضی 

چیسـت؟ تـا   هـا   آن گویید و سبب صـحت  می رؤیاهاي انبیا چه کنند که پس دربارۀ می

گوینـد:   مـی  پاسـخ سپس در  همسنگ با وحی شمرده شده است!ها  آن جایی که رؤیاي

رسانند؛ ضمن اینکه با فرض قبـول روایـات، ممکـن     نمی ما را به قطع روایات مربوطۀ

د ا هر راهی که موجب علم شود، با خبر سازنبی خود را از طریق ملک ی ،است خداوند

بینی که... و از این طریق آن نبـی بـه صـحیح بـودن      می زودي در خواب چیزي را که به

طـع حاصـل شـده    ؛ نه اینکه به مجرد خواب دیـدن بـراي او ق  خوابش قطع حاصل کند

 به همـین صـورت توجیـه    ماجراي خواب حضرت ابراهیم را نیز باشد! ایشان در ادامۀ

از طریـق   پرسند: اگر جز این بود، چگونه حضـرت ابـراهیم   می و با تعجب کنند می

، 2ج م،1998، الهدي علم(کرد که او باید تعبدا فرزند خود را ذبح کند! می قطع پیدارؤیا 

  )394ص

 دعاي ایشان آن است که خواب معصوممدر واقع دلیل ایشان عین مدعایشان است؛ 

اما براي حجت نبودن رؤیاي معصوم دلیل اقامه کنند؛ بایست  می بنابراین حجت نیست؛

ـ    ت یـا یقینـی بـودن    ایشان پس از طرح یک فرضیه، از مدعاي خود، یعنـی عـدم حجی

کنند؛ با این بیان که چـون رؤیـاي    می خود استفاده ۀعنوان دلیل فرضی رؤیاي معصوم، به

  بایست فرضیه درست باشد! می معصوم حجت نیست پس

  :شود می بسندهمونه به چند روایت از این دسته ن برايدر ادامه و 

فرماید: خداوند در رؤیا به پیـامبر   می فتح ۀ سبب نزول سورۀدربار مام صادقا ـ

 امر کرد که وارد مسجدالحرام شوند و... و پیامبر نیز به اصحاب اط�ع دادنـد و  اکرم

  )309، ص2ج ق،1404قمی، (.را امر به خروج کردندها  آن

در ، ایشان از رؤیت رسول خدا و همراهـی بـا ایشـان    تی از امام رضادر روای ـ
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  )348ص ق،1413حمیري، (.اند دهعالم رؤیا خبر دا

همین دسته از روایـات،   پس از نقل ماجرایی دربارۀ و با همین سند، امام رضا ـ

حمیـري،  (».احـدةٌ قَظَتَنَـا و یا حسنُ، إِنَّ منَامنَـا و  ی«فرمایند:  می در پاسخ به تعجب راوي

  )348ق، ص1413

 ق،1403مجلسـی،  (اشـاره کـرد   دو روایت از امام سـجاد توان به  می همچنین ـ

) و البته در این زمینه روایات فراوان 335ص ش،1376؛ ابن بابویه، 240ـ239، ص58ج

  دیگري نیز وجود دارد.

  (داللی)محتوایی هاينقدبررسی . 4

بـا فـرض   بعد و  در مرحلۀدشه در سند احادیث یا عدم امکان خ دلیل بهبرخی از علما 

بـر   يتوجیه کنند کـه تأییـد  اي  هگون احادیث را به محتواي اند دهت�ش کرپذیرش سند، 

 کـه برخـی از   ،صحت چنین رؤیاهایی نباشد. در ادامه به نقد و بررسی ایـن توجیهـات  

  پرداخته شده است. ،نماید می توجیهاتی غریب حقیقت بهها  آن

   ل روایت بر رؤیت در بیداريحم .1ـ4

بـا   و خبر واحد غیر قابـل اعتنـا دانسـتن آن،   روایت سید مرتضی پس از تضعیف سند 

ـ  «با توجه به اینکه روایت را با عبـارت  تسلیم سند روایت شود، فرض اینکه   یمـن رآن

یـا   »نـوم « ۀو در ایـن نقـل، از واژ   انـد  دهنقـل کـر  » یل بیتخیطان � یفإن الش یفقد رآن

ممکن است مراد این باشد که هرکس مـرا  «فرمایند:  می ،استفاده نشده است ات آنمشتق

توانـد در بیـداري بـه     نمـی  شـیطان  چراکه ؛دیده است در بیداري ببیند، پس مرا حقیقتاً

 صورت من تمثل یابد؛ زیرا گفته شـده کـه گـاهی شـیطان بـه صـورت بشـري تمثـل        

  )394، ص2ج م،1998الهدي،  علم(».یابد می

  اسخ به این توجیه باید به چند نکته اشاره کرد:در پ

که سید مرتضی، تحلیل محتوایی خـود   »من رآنی فقد رآنی...«نخست آنکه عبارت 

یـک از مجـامع روایـی،     هـیچ در تا آنجا که نویسنده کاویده است، ، اند دهرا بر آن بنا نها

 ه و اهل سنت، واژۀکتب روایی شیععنوان روایت و با ذکر سند یافت نشد و در تمام  به

ي مشابه آمده است. البته در برخی منابع، نه در مقام بیان حدیث، ها یا واژه» منام«، »نوم«

. بنـابراین چنـین   با این عبارت آمده اسـت ، گاهی رؤیت روایاتبلکه در مقام اشاره به 
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  توجیهی منافات با نص صریح روایات دارد و قابل پذیرش نیست.

توجـه  ها بپـذیریم،   عنوان یکی از نقل رت مورد نظر سید را بهتی اگر عبادوم آنکه ح

» منـام «یـا  » نـوم « ۀواژهـا   آن همۀمنابع شیعه و اهل سنت که در فراوانی در احادیث  به

و بـه همـین دلیـل هـم موافقـان و هـم        سـازد  مـی  ، مراد نقل فوق را روشنآمده است

ـ    عالم خواب،مخالفان، همگی با فرض رؤیت در  رد مضـمون مـورد نظـر     ابـه تأییـد ی

چنین توجیهی، امـري   ۀمهم و کلیدي روایت و ارائ ادیده گرفتن این واژۀو ن اند تهپرداخ

  .نماید می غریب

یـا مشـابه آن   » فی النـوم «روایاتی که قید  توجه به همۀ سوم آنکه ایشان در ادامه، بی

ـ   مناسـب  انـد  دهبا استد�لی که مطرح کـر آمده، توجیه خویش را  ت در رؤیـا  تـر از رؤی

در حقیقـت  خواب دیدن، امري حقیقی نیست،  . ایشان بر این باورند که چوناند تهدانس

و دیـدن و دیـده   شـده!   مرئی و دیـده یا چیزي، نه کسی رائی و بیننده است و نه کسی 

  !دهد می صورت حقیقی فقط در بیداري رخ شدن به

 ن سـخنی، صددرصـد  ماهیت رؤیا شویم، چنـی اما بدون آنکه بخواهیم وارد مباحث 

روشـنی   معناي کـام�ً » در خواب دیدن« ی است؛ در میان عق� واژۀخ�ف متفاهم عرف

و بیشـتر بـه راهـی     پذیرفته نیستجازي بودن آن، دارد و بحث از حقیقی بودن این و م

  .ماند می براي گریز از پذیرش روایت

  در حکم دیدن .2ـ4

قدیر روایات رؤیت مطرح شده، در تاز جمله توجیهاتی که براي عدم پذیرش مضمون 

 گفتـه و  پس از طرح احتمال پیش سید مرتضی، باز هم نمونه گرفتن کلماتی است. براي

با اذعان بـه اینکـه ایـن توجیـه،     با فرض آنکه روایت درصدد بیان رؤیاي رؤیت باشد، 

اگـر  «کننـد:   مـی  عبـارت را چنـین معنـا    ،با تقدیر گرفتن کلماتی ،است ز ظاهرعدول ا

ندیده است اما در حکم) مـرا   اگرچه حقیقتاً( معتقد باشد که) مرا در خواب دیده،(سیک

  )395ـ394، ص2ج همان،(».دیدن است

  کنیم: می در پاسخ، توجه مخاطب فرهیخته را به نکاتی جلب

برخ�ف ظاهر روایت، ما را بـه ایـن نکتـه     اند تهبنا داش اول اینکه اگر پیامبر نکتۀ

در  آید و نهایـت  نمی تقاد به دیدن پیامبر در خواب، دیدن به حساباع«متفطن کنند که 
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توانستند از عبارتی کـه گویـاي منظـور واقعـی شـان باشـد        نمی ، آیا»حکم دیدن است

چگونـه   انداز استفاده نکنند؟! و اساساً تا به این حد مبهم و غلطاي  هاستفاده کنند و جمل

توانـد از عبـارت    مـی  داوري، ی و پـیش ي ذهنـ ها زمینه مخاطب این روایت، بدون پیش

چنـین برداشـت دیریـاب و نامأنوسـی      »من رآنی فی النوم فقد رآنـی... «واضحی چون 

  داشته باشد؟

بایـد از ایـن   شـده،   جیه و در نظـر گـرفتن مقـدرهاي گفتـه    دوم آنکه با این تو نکتۀ

طان � فـان الشـی  «روایـت کـه    و با در نظر گرفتن ادامـۀ در این صورت  بزرگوار پرسید

منطوق این روایت چه خواهد بود و پیامبر درصـدد بیـان چـه چیـزي بـوده      ، »یتمثل...

درصدد بودند مخاطب را به این نکتـه توجـه دهنـد کـه دیـدن در       آیا پیامبراست؟ 

بـه آن   چیزي ندیده اسـت و مجـازاً   ها حقیقتاً چشم خواب، رؤیت حقیقی نیست؛ زیرا

کـه بحـث تمثـل    را اشت، ادامه روایـت  با این برد توان می شود؟ و آیا می رؤیت اط�ق

  توجیه کرد؟ شود می مطرح

سوم و آخر اینکه فرض کنیم منظور حضرت، نفی حقیقی دیدن باشد؛ حتی در  نکتۀ

در «چیست؟ و وقتـی رؤیـت در خـواب،    » است درحکم دیدن«منظور از ، این صورت

بـر آن  اي  هو اگـر ثمـر   د؟علمی یا عملی را در پـی دار ي ها چه ثمرهباشد، » حکم دیدن

   آید؟ نمی به حساب در ک�م حکیم، امري لغو مترتب نیست، آیا ذکر آن

  درخواب باشد؛ نه در خواب دیده شود پیامبر .3ـ4

شده این است که منظـور روایـت آن    جیهاتی که براي روایات رؤیت مطرحاز جمله تو

ون بیداري، هشـیارانه  و حضرات معصومین در خواب نیز همچ است که پیامبر اکرم

گویند و به همین دلیل، اگر ک�مـی از ایشـان در حالـت خـواب      می و معصومانه سخن

  )64ـ63، ص2ج ق،1410کراجکی، (صادر شود، همچون بیداري، حجت است.

این مطلب اگرچه در جاي خود، مطلـب صـحیحی اسـت و روایـاتی نیـز بـر ایـن        

 )453ق، ص1409، بن علـی  حسن؛ 574ص ق،1409کشی، نک: (مضمون وجود دارد

فـان  «روایات آمده کـه   یژه تعلیلی که در ادامۀو ا توجه به سیاق روایات رؤیت و بهاما ب

  چنین حملی پذیرفتنی نیست. ،»الشیطان � یتمثل بصورتی...

  حضرات معصومین صحابۀمقید کردن روایت به  .4ـ4
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داننـد   می تنها کسانی، مخاطب آن را رؤیت تابرخی از بزرگان با پذیرش مضمون روای

حـدیث،  مفـاد   را مشـاهده کـرده باشـند؛ زیـرا     یا حضرات معصومین که پیامبر

شـده  متوقف بر دیدن آن حضرت  تأیید صحت رؤیتدر آن، شرطیه است که اي  هقضی

دانـد   می از کجاحضرات معصومین را ندیده باشد،  ۀو کسی که در بیداري، چهر ؛است

  همان پیامبر است؟ ـث�ًم ـ که در رؤیا دیده را کسی

مـن رآنـی فقـد رآنـی) دیـدن      (... به اسـتناد روایتـی  « نمونه، گفته شده است: براي

دانند و توجه به این نکته ندارند که بر فرض صـحت   می را در خواب حجت پیغمبر

را دیـده باشـد و    کسی این حجیت ثابت است که در بیداري پیغمبـر  ۀروایت، دربار

و هیئت را ببیند؛ وگرنـه از کجـا معلـوم کـه صـورتی کـه در       در خواب همان صورت 

باشد نه صورتی دیگر بـه آن   خواب به نظرش رسیده صورت و هیئت واقعی پیغمبر

  )855، ص3ج ق،1417خراسانی، .»(نام

 حتی اگر چنین استد�لی از اهل سنت پذیرفته باشـد،  اول اینکه در پاسخ باید گفت:

اغلب روایاتی که در این زمینه آمـده مربـوط بـه    زیرا  از علماي شیعه پذیرفتنی نیست؛

برخـی  افـزون بـر اینکـه در    پیامبر اکرم نبوده است؛  ۀیی است که امکان مشاهدها دوره

و  )394، ص2ج ق،1412(دیلمی، آمـده اسـت  » إلالی یوم القیام«این حکم با قید ها،  نقل

، ه باشـد عصـومین داشـت  حضرات م ت که اگر این حکم اختصاص به صحابۀطبیعی اس

 . باشد می ذکر این قید لغو

ۀ کوتـاه  دورایـن فـرض و بـا حـذف      باید از قائلین به این نظر پرسید: با دوم اینکه

بـراي  (حضـرات معصـومین  بـراي شـیعه و اهـل سـنت) و     (پیامبر اکـرم  حیات صحابۀ

دهد  می خهمه رؤیایی که براي مؤمنان و حتی افراد عادي ر اینبر اي  ه، چه ثمرشیعیان)

از سـوي   ها را باید قطعاً گونه خواب جز این است که بر این مبنا، این آیا مترتب است؟

، عملـی لغـو   ،شیطان دانست؛ زیرا وقتی کسی معصوم را ندیده است، رؤیـاي معصـوم  

سـوي حکـیم یـا منـابع قدسـی و      از  ی قطعـاً فعلچنین خواهد بود و کننده  بلکه گمراه

ا قائلین محترم ملتزم به ایـن نیـز خواهنـد بـود کـه تمـام       شود. و آی نمی صادررحمانی 

دانیم  می ع�وه، به شیطان است؟ رات ایمانی این رؤیاها نیز زاییدۀاحساس معنوي و تأثی

که برخی از علماي صاحب نام، به مناسبت، به ذکر رؤیاهاي خویش پرداختـه و حتـی   
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؛ آیـا  اند تهجتماعی خود دانسهاي ا هاي علمی و حرکت آغاز برخی از فعالیتدلیل آن را 

پذیرند که نسبت به رؤیاهاي چنین بزرگانی نیز همـین گونـه حکـم     می منتقدان محترم

یـات را نیـز نادرسـت و    از ایـن روا هـا   آن آن را شـیطانی و در نتیجـه، اسـتفادۀ    کنند و

  بدانند؟!  کننده گمراه

و در نتیجـه   عدم امکـان تصـرف شـیطان   برخ�ف گمان این بزرگواران،  سوم اینکه

فظ قداست حضـرات معصـومین و عـدم    ، براي حشده در روایات ذکر حریم معصومانۀ

نیست؛ زیرا وقتی در تاریخ، بسـیاري چـون فرعـون،    ها  آن احترامی به چهره و جسد بی

صورت تکوینی، از چنـین سـوء    و در عین حال، خداوند به اند تهنیز داشادعاي الوهیت 

چنین وقتی بسیاري با طرح دروغین نبـوت، بـه جایگـاه    ادبی ممانعت نکرده است؛ هم

 احترامـی شـیطان و تظـاهر بـه چهـرۀ      ، طبیعی اسـت کـه بـی   اند دهاحترامی کر بی نبوت

 بلکه از سیاق روایات رؤیـت اسـتفاده   حضرات معصومین، به طریق اولی شدنی است.

به  منانع�قه و عشق مؤتبعیت، براي آن است که شود که این معصومیت در رؤیت  می

و در  موجـب انحـراف آنـان نشـود    ، در خواب یا بیداري ،با تمثل شیطانآن حضرات، 

  .واقع صیانتی است از جانب خداوند براي ایمان مؤمنان

  عقلی و نقلی تعارض با ادلۀبررسی ادعاي . 5

پذیرش روایات رؤیت در رؤیا، این روایات را در تعارض بـا برخـی   برخی از مخالفان 

  شود: می اشارهها  ترین آن مهمکه در ادامه، به  اند تهنقلی دانسعقلی و  ادلۀ

  عارض با دلیل عقلیت .1ـ5

و منتقدان به احادیث رؤیت، پذیرش این احادیث را مخـالف بـا حکـم عقـل     مخالفان 

نظـر از   صـرف  رسد می ه نظر؛ باند دههاي مختلفی مطرح کر و آن را به صورت اند تهدانس

  در قالبی کلی به دو اشکال تقلیل داد:ان این اشکا�ت را تو می تنوع صورت ارائه،

ظهـور و   هایی و حجت دانستن آن، زمینۀ در صورت باز شدن راه چنین دریافت .1

ها، موجـب  زیادي به وجود خواهد آمد و تناقضـات و تضـاد   نۀبروز ادعاهاي فریبکارا

، چنـین  انـد  دهکه در رؤیاهایی که افـراد مختلـف نقـل کـر     سردرگمی خواهد شد؛ چنان

  وضوح قابل مشاهده است. چیزي به

نـى  یه بکـ ن است یا «... فرمایند: می مرحوم کراجکی به نقل از استادشان ،نمونه براي
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ـ را در خـواب د  د: من رسول خـدا یگو می عهیش یک بـه   ر مؤمنـان یـ ه امکـ دم ی

سـت  اوه کرد کگرى و به من اع�م ین نه دکروى یهمراهش بود و به من فرمود: از او پ

نـد و مـرا از دوسـتى    یار و دشـمن او کر و عمر و عثمان ستمکپس از من، و ابوب فۀیخل

عه یاز آنچه خاص مـذهب شـ  ها  آن زارى از آنان فرمان داد و مانندیرد و به بکآنان نهى 

ـ را در خـواب د  د: رسـول خـدا  یـ گو مـی  هکنى یو آنگاه ناصبى را بب است؛ ه کـ دم ی

شـان فرمـان داد و از    یودند و آن حضرت مرا بدوستر و عمر و عثمان بکهمراهش ابوب

ا و آخـرت و همـراه   یند در دنیاران اویه آنان کرد کرد و به من اع�م کشان نهى  یدشمن

د بدانى یاست. و ناچار باه یها از آنچه خاص مذهب ناصب نیند در بهشت، و مانند ایاو

صـحت و بطـ�ن   ل یـ گرى نادرست و بهتـر دل یى از دو خواب درست است و دیکه ک

ه بـه ناصـبى   کعه را نرسد یل بر آن اقامه شده و شیدارى دلیه در بکدام همان است کهر

ن را بـه او  یرا او هم همـ یدى؛ زیرا در خواب د ه رسول خداکگویى  د تو دروغیگو

عه شـده بـود   یه شـ کناصبى را  یکما خود «کند:  می وي همچنین اضافه ».خواهد گفت

ه در حـال  کـ هـا   ند ضد آن خـواب یها ب عه شدن خوابیاز ش ه به ما گفت: پسکم یدید

ى از دو خوابش نادرسـت بـوده و اثـر    یکه کده و از آن روشن است ید می ناصبى بودن

  )66، ص2ج ،تا بی (کراجکی،».طان بودهیش وسۀث نفس و وسیحد

تواننـد   شیاطین مـی آید این است که  می ها به دست از نگاه منتقدان، آنچه از این نقل

در و  دنـ سـازي کن  اند چهـره  را ندیده راي کسانی که رسول خدا و دیگر معصومینب

محتوا و د�لت روایات رؤیت، ت�ش فراوانی  ۀها سبب شده تا دربار همین نگرانیواقع 

یی، مفـاد روایـات رؤیـت را    هـا  ها و تشکیک از سوي مخالفان صورت گیرد تا با تأویل

  ر صحت چنین رؤیاهایی نباشد.توجیه کنند که تأییدي باي  هگون به

ي مختلف از رؤیاهـایی کـه از پیـامبر    ها هاي فرقه در واقع منتقدان با تمسک به نقل

اعتبـاري رؤیاهـا حکـم     هـا، بـه بـی    و تضاد و تناقض محتواي این نقل اند دهدی اکرم

  .اند دهدا

ن دسـتی تمـام، سـخ    محترم در این مورد خاص با گشاده رسد منتقدان می اما به نظر

عدل امامی را با دیگران برابر دانسته و بـه همـین دلیـل قائـل بـه چنـین تعارضـی         ثقۀ

! پرسش این است که با چه معیار و میزانی به صدق گزارش شـخص غیـر ثقـه    اند دهش
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تـوان دلیلـی اقامـه کـرد کـه       می عدل امامی از رؤیایی که دیده اعتماد شده است؟ و آیا

 بـه نقـل رؤیـاي چنـین شخصـی      وان اعتماد کـرد، ت نمی اگرچه به نقل حدیث غیر ثقه

هایی که براي راوي  توان اعتماد کرد؟ و چگونه است که در چنین مواردي تمام دقت می

  شود؟ می نظر گرفته شده، گویی به فراموشی سپرده حدیث در

ي فراوانـی  ها بعید است منتقدان محترم توجه نداشته باشند که همان گونه که انگیزه

ه زمینه و یث وجود دارد، براي نقل رؤیاهاي دروغین نیز وجود دارد بلکبراي جعل حد

ایـن بـاره نیـز تمـام      مراتب بیشتر است؛ و به همین دلیل باید در انگیزه در این مورد به

هاي متعارف براي اطمینان از وثاقت شخص انجام پذیرد و روشن است که بر این  دقت

  د.گفته رخ نخواهد دا هاي پیش مبنا، تعارض

هـا، از هـر    روشن است که معتقدان به احادیث رؤیت نیز قائل به حجیت تمام نقـل 

نیستند و در این زمینه تفاصیل فراوانی وجود دارد کـه پـس    شخص و در هر موضوعی

هاي نامناسب آن، باید بـه آن   از پذیریش اصل احادیث رؤیت در رؤیا و پرهیز از تأویل

  ي کرد.پرداخت و ابعاد این حجیت را واکاو

را دلیل عقلی ها  آن توان می اشکال دوم در واقع توضیحات و توجیهاتی است که. 2

به حساب آورد؛ از جمله اینکه وقتی کسی چون فرعـون، آن هـم در بیـداري، ادعـاي     

خود را پیامبر معرفـی کنـد،   کند، چه مانعی وجود دارد که ابلیس در خواب،  می الوهیت

ي شیطان در این زمینه ها ب کمتر است و هم توانمنديکه هم هوشیاري در خوا درحالی

   )64، ص2ج ق،1410همو، (.ها بیشتر است از انسان

توانـد از   مـی  اسـتد�ل  کـه این این استد�ل پذیرفتنی نیست؛ بـه دو دلیـل: یکـی   اما 

ن روایـت تصـریح شـده کـه     مصادیق اجتهاد در برابر نص باشد؛ زیرا وقتـی در چنـدی  

توان ایـن عـدم اذن    می فاتی در خواب و بیداري ندارد، چگونهچنین تصر شیطان اجازۀ

الفـارق   چنین استد�لی قیـاس مـع  دوم اینکه  تکوینی الهی را مانعی به حساب نیاورد؟!

است؛ زیرا در مثال مذکور، فرعون یا مدعیان نبوت و امامت، تمثل بـه صـورتی دیگـر    

که بحث مـا   نمودند؛ درحالی می کردند، بلکه چنین جایگاهی را براي خود ادعا نمی پیدا

داشـته باشـیم بایـد    اي  هاست و اگر بخـواهیم مقایسـ   اکرم صورت پیامبر در تمثل به

جاي خداوند یـا ملـک مقـرب، مطلبـی را      کنیم، شیطان یا هر شخص دیگري به فرض
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 وحی یا الهام کند؛ یا در زمان حیات پیامبران یا حضرات معصومین، شیطان به صـورت 

ی القـا کنـد! روشـن اسـت کـه      شود و مطالب خ�ف واقع اعتقادي یا فقهـ  ظاهرها  آن

توالی فراوان ک�می و اعتقادي، قائـل بـه امکـان چنـین      دلیل بهمحترم نیز  کنندۀ استد�ل

  تصرفاتی براي شیطان نخواهد بود.

  نقلی تعارض با ادلۀ .2ـ5

تعارض بـا برخـی    برخی از مخالفان پذیرش روایات رؤیت در رؤیا، این روایات را در

 يخ انصـار ید شـ یکه از اسـات  یمرحوم م� احمد نراقکه  ؛ چناناند تهد�یل نقلی نیز دانس

ه، قول و فعـل معصـوم   یامام ياز علما ید: بعضیفرما می مناهج ا�حکاماست، در کتاب 

 ین قـول مشـ  یـ خ�ف اعلما بر بیشترا ، اماند تهرا که در خواب صادر شود حجت دانس

با توجه به احادیث دیگر، عـدم حجیـت چنـین     اند دهشان در ادامه ت�ش کرای. اند دهکر

  رؤیاهایی را به اثبات برسانند.

  :شود پرداخته می نمونه به بررسی و نقد برخی از این ادله براي

، مطـرح شـده  با احادیـث رؤیـت   عنوان معارض  روایاتی که بهترین  یکی از مهم .1

ـ فَإِنَّ د: «اند دهفرمو آن، امام صادقفرازي از شم است که در ها  حسنه ابراهیم بن   نَی

همانـا دیـن    ؛)482، ص3ج ق،1407کلینـی،  (»النَّـوم  یرَى فیاللَّه عزَّ و جلَّ أَعزُّ منْ أَنْ 

  خداوند عزیزتر از آن است که از طریق خواب به دست آید.

 ۀسـنت دربـار   استد�ل مخالفان، نخست به روایتی که اهـل  ۀبراي روشن شدن نحو

که ناظر به روایـات اهـل   شود و سپس روایت مورد نظر  میاي  هاذان و اقامه دارند اشار

  :گردد یم بررسی ،سنت است

که مردم مدینه براي آگاه شدن از وقت نماز  اند تهاهل سنت در سبب تشریع اذان گف

امـا بـه   مشورت کردنـد   مشکل داشتند و براي یافتن راهکاري مناسب با پیامبر اکرم

بن خطـاب و در نقلـی    در نقلی دیگر، عمر(بندي مناسبی نرسیدند. عبداهللا بن زید جمع

...) در رؤیا و یا بین اند دههاي دیگر، دیگرانی همچنین خوابی دی دو، و در نقل دیگر هر

دهـد. سـپس ایـن     مـی  بیند که به او اذان و اقام را یـاد  می رااي  هخواب و بیداري فرشت

کند و پیامبر نیز به بـ�ل گفتنـد آن را فرابگیـرد و در     می بازگو پیامبر جریان را براي

، ابـن حنبـل  ؛ 245ص، 1ج ،ق1420 (ابی داود،وقت نماز آن را با صداي بلنـد بخوانـد.  
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  و...) 402 ،400، ص26ق، ج 1416

 نقـل  با توجه به این مقدمه، کلینی با سند صحیح از عمر بن اذینه از امام صادق

گوینـد؟   مـی  اذانشـان چـه   ۀمنظور اهل سنت) دربـار (مام فرمودند: جماعتکند که ا می

 گویند که ابی بن کعب آن را در خواب دیده است. امـام فرمـود: دروغ   می عرض کردم:

  از آن است که در خواب دیده شود.گویند! زیرا دین خداوند عزیزتر  می

  این روایت توجه به چند نکته ضروري است: ۀدربار

اصـل نمـاز، از سـوي    اذان و اقامه همچون رخ�ف گمان اهل سنت، بنخست آنکه 

صورت تأسیسی انشاد گردیـده اسـت و بـر ایـن مضـمون روایـات        شارع مقدس و به

که صـحیحه   ، احادیث باب)282، ص1ج ق،1413(نک: ابن بابویه، فراوانی وجود دارد

د کـه توجـه بـه    ست. ذکر این نکته از ایـن نظـر اهمیـت دار   ها آن عمر بن اذینه یکی از

خاستگاه روایت و اخت�ف مهم و مبنایی میان اهل سـنت و شـیعه موجـب درك بهتـر     

  محمل این حدیث خواهد بود.  

ثی را که در مجامع اهل در واقع، حدی دوم آنکه در این روایت، امام صادق نکتۀ

کسی ؛ یعنی نه اند دهجعل اذان و اقامه آمده است تکذیب کر سنت دربارۀ فلسفه و شیوۀ

اذان و  و... بلکـه پیـامبر اکـرم    انـد  دهرؤیایی دیده است و نه خدمت پیامبر مطرح کر

ان دیـن  «هرچند آن حضرت در مقام تعلیل، عبارت  ؛اند تهاقامه را در سفر معراج فراگرف

  .اند دهرا ذکر فرمو» اهللا...

وایـت،  فراز مورد اشاره ر ،چه این روایت از نظر سندي مشکلی ندارداگرسوم:  نکتۀ

جو، حتی یک روایت دیگر با مضمونی و خبر واحد و فرد است و با وجود جست قطعاً

یافت نشد و عجیب اسـت کـه مخالفـان،    » ان دین اهللا أعز من أن یري فی النوم«مشابه 

کـم   ه حتی اگر متواتر هم نباشند، دسـت چندین روایت متنوع و با مضمون مشترك را ک

  !اند تهوایت کنار گذاش، با همین یک راستدر حد تظافر 

 ،1393 (ترابی و شـهبازیان، انـد  تـه برخ�ف آنچـه برخـی از محققـان گف    م:چهار نکتۀ

ایـن حـدیث را بـه هرگونـه رؤیـایی تسـري دهـیم، در ایـن          اگر بخواهیم دامنۀ )25ص

در تعـارض بـا احادیـث    » ان دیـن اهللا أعـز...  «عبارت مورد توجه منتقدان، یعنی  صورت،

به برخـی رؤیاهـا و عـدم ردع نسـبت بـه       �لت بر توجه اهل بیتفراوانی است که د
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  .اشاره شدنمونه  اندکی از این روایات براي که به شمار؛ اند تهاستفاده از برخی رؤیاها داش

میان احادیث رؤیت و صحیحه عمر تعارض و تساقطی  گفته، با توجه به نکات پیش

، عمـر  مـدعایی از صـحیحۀ  ضمون با فرض پذیرش م بن اذینه رخ نداده است. اما حتی

عدم توان معارضه با مضمون روایات متنوع و چشمگیر رؤیت در رؤیا، بایـد آن   دلیل به

  را بر یکی از وجوه زیر حمل کرد:

به اسـتنباط   آید، امام صادق هاي تاریخی به دست می گونه که از گزارش همان ـ

ـ اهللاِ عزَّ و جلَّ أَعزُّ مـنْ أَنْ   نَیإِنَّ د«حدیث نظر داشته و صورت تأسیسی  احکام به رَى ی

مِ یفیا سایر مضامین  در مقام نفی حکم تأسیسی است، نه کشف حکمی از احکام »النَّو

؛ اگرچـه  انـد  دهمرحوم مجلسی این احتمال را مطـرح کـر   اخ�قی، اعتقادي، عرفانی و...

  )469، ص15ج ق،1404مجلسی، (پذیرند. نمی خود آن را

کننـد و دیگـر جـایی     می هرچند امام صادق، اصل این روایت را تکذیب دوم آنکه،

ماند اما طبق همین نقل تکذیب شده، شـخص مـذکور در    نمی براي بحث تاریخی باقی

دهـد؛   مـی  بیند و آن ملک، اذان و اقامه را به او تعلیم می را در خواباي  هروایت، فرشت

و در  ، ائمـه معصـومین  امبردرحالی که روایات رؤیت در رؤیا، اختصاص به پیـ 

ین روایات، ذکري از ملک نشـده  شیعیان خاص دارد و در هیچ یک از ا ،برخی روایات

ست و پذیرش یا رد آن است و رؤیت فرشته و ملک الهی در خواب، موضوع دیگري ا

  دارد.اي  هجداگان نیاز به ادلۀ

یـث رؤیـت مطـرح    احادمقام تعارض بـا  از جمله روایاتی که منتقدان محترم در  .2

، مجموعه روایاتی است که مربوط به اقسام رؤیا و دشواري تشخیص رؤیاهاي اند دهکر

در نمونـه،   بـراي  باشـد.  می صادقه از سایر رؤیاها و نیز دشواري تعبیر رؤیاهاي صادقه

 يبشارت از خداست بـرا  یا بر سه بخش است: بخشیکه رؤیکی از این احادیث آمده 

ن اسـت؛ و بخـش سـوم    یاطیوحشت افکندن مؤمن توسط شـ  گر بهیمؤمن؛ و بخش د

 ق،1403؛ مجلسـی،  91ــ 90، ص8ج ق،1407کلینـی،  (.اسـت  یا�ت نفسـان یسم ختج

  )44، روایات باب 151، ص58ج

امر خواب بر  یوقت، بر این باورند که تاپس از استناد به این روایبرخی از منتقدان، 

تمییـز   یطانیشـ  يایـ ؤرا از ر یمـان خـواب رح تـوان   مـی  ن مبنا استوار است، چگونهیا
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  )29ـ28ص ،1393نک: ترابی و شهبازیان، (؟داد

تشـخیص   بـراي اگر این نقد، به معناي لزوم توجهی بسیار ویژه  ید گفتدر پاسخ با

ي تعبیر باشد، یا توجه دادن به اینکه �زم است محتواي رؤیا به منـابع اصـیل   ها و شیوه

 ي تأیید شده باشد، در این صورت این نقد، کام�ًها عرضه شود و مطابق مبانی و آموزه

چـون  اما اگر حاصل این نقد چنین باشد که  و بر آن اشکالی وارد نیست. است صحیح

رؤیا غیر قابل استفاده، بلکه باطل است؛ در این صـورت  تشخیص و تعبیر دشوار است، 

رسـالت ایـن   اشکا�ت اساسی و مهمی وارد است؛ با توجـه بـه اینکـه     ،بر چنین نقدي

به عناوین و کلیات ایـن اشـکا�ت    نوشتار بحثی مستوفا در این خصوص نیست صرفاً

  شود: می اشاره

تعارض با حجم عظیمی از آیات و روایات که به اهمیت و حتی حجیت رؤیاهاي  ـ

تـوجهی   به لزوم بیاي  ه؛ بدون آنکه تصریح یا حتی اشاراند تهحضرات معصومین پرداخ

  ؤیاها شده باشد؛معصومان به رغیر

تعارض با روایات فراوانی که انبیا و اولیاي الهی به نقل رؤیاهاي اصـحاب توجـه    ـ

فرمودند؛ بدون  می کردند یا مضمون آن را تأیید می داده و براي آن تعابیري ذکر می نشان

له مهم داشته باشند که جز نزد معصـوم، تعبیـر   ئبر این مساي  هآنکه تصریح یا حتی اشار

  تان را جویا نشوید؛خواب

که به رؤیاهـاي خـویش توجـه نشـان     و متشرعه بسیاري از علما  تعارض با سیرۀ ـ

چنـین برخـوردي از سـاحت علمـاي      اعتبار بود، قطعاً ؛ و اگر رؤیا تا این حد بیاند دهدا

  به دور بود. و متشرعه دین

د اسـتناد  کـه در روایـت مـور    و چنـان  با توجه به مبانی اعتقـادي  و در آخر اینکه ـ

رؤیا نیز مخلوق خداوند و خلقتش بنا بر حکمت است؛ بـر ایـن   مخالفان نیز آمده بود، 

 یی کـه در روایـات تأییـد شـده    مبنا، باید از قائلین به این نظر پرسید: اگر ارزش رؤیاها

پیـامبر اکرم(بـراي شـیعه و اهـل سـنت) و حضـرات        ۀ حیـات صـحابۀ  محدود به دور

همه رؤیاي رؤیت معصوم، بلکه  بر ایناي  هاست، چه ثمر براي شیعیان) بوده(معصومین

دهـد مترتـب    مـی  براي مطلق رؤیاهاي خاصی که براي مؤمنان و حتی افراد عـادي رخ 

از سوي شـیطان   ها را باید قطعاً گونه خواب جز این است که بر این مبنا، این است؟ آیا
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معرفتـی   جـۀ یاهـایی نتی نست؛ زیرا وقتـی چنـین رؤ  نفسانی دا یا نتیجۀ توغ�ت بیهودۀ

 نداشته باشد، رؤیاي معصوم عملی لغو خواهد بـود و فعـل لغـو نیـز از حکـیم صـادر      

شـیطانی یـا    مبدأ چنـین رؤیاهـایی صـرفاً   بر مبناي نظر مخالفان، شود؛ نتیجه آنکه  نمی

نفسانی است! و آیا قائلین محترم، ملتزم به این نیز خواهند بود که تمام احساس معنوي 

نقل رؤیاهایی کـه توسـط    و همۀ شیطان است؟ ۀت ایمانی این رؤیاها نیز زاییدو تأثیرا

بـوده   مخاطبـان  ، خطـا و حتـی بـراي فریـب    لماي بزرگ شیعه صورت گرفتهبرخی ع

  است؟!

 نجـوا  روایتی که در تفسیر قمـی، ذیـل آیـۀ    همچنین برخی منتقدان با استفاده از .3

آمده است، به عدم اعتماد به رؤیـت معصـوم در   ) 10جادله: م(»طَانِیمنَ الشَّ  إِنَّما النَّجوى«

بـراي  یکـی از شـیاطین   گر ایجـاد تخیـل   بیـان . مضمون این روایـت  اند دهخواب نظر دا

 درآمده و مرگ این شیطان در چهره رسول خداطبق این نقل، است.  حضرت زهرا

را و از ایـن طریـق او    نشان داده را به حضرت فاطمه حضرت علی و حسنین

وجوي معنـاي آن   یا و جستؤپس از اط�ع از این ر رسول خدا .است غمگین کرده

یا را ایجاد کرده ؤاین ر شود شیطان براي آزار حضرت فاطمه از جبرئیل، متوجه می

منتقدان با استفاده از این روایـت و مطـابق قیـاس     )356، ص2 ج ق،1404 قمی،(ست.ا

و در  توانـد در رؤیـاي حضـرت زهـرا     می نکه وقتی شیطا اند تهاولویت نتیجه گرف

سیماي پیامبر خدا وارد شود، براي دیگران به طریق اولی چنین امکانی خواهد داشـت؛  

  دانند.  می اعتبار ه همین دلیل چنین رؤیاهایی را بیو ب

  این نقل از سه نظر داراي اشکال جدي است:

دانـیم   مـی  مـده اسـت و  آ تفسیر قمیدر با این تفصیل تنها این روایت  نخست آنکه

، ســخنان متفـاوتی وجــود  بــالطبع پـذیرش روایــات منفـرد آن  دربـاره تفســیر قمـی و   

البته بخشی از این روایت که محـل اسـتناد    )35ـ34: ص 1394شهیدي و توسل، (دارد

کـه   )142، ص8: ج1407کلینـی،  (منتقدان نیست در کتاب شـریف کـافی آمـده اسـت    

 بی الورد در سلسـله سـند، روایتـی ضـعیف شـمرده     رون بن منصور و اها وجود دلیل به

  شود. می

بلکـه متعـارض اسـت؛ از    روایات بسیاري، ناسازگار و شده با  ایت یاددوم آنکه رو
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، روایـات یکسـانی خـواب و بیـداري     مقام عصمت حضـرت زهـرا  جمله روایات 

حضرات معصومین، روایات دال بر اخبـار بـه حضـرات معصـومین از طریـق رؤیـا و       

و بـا پـذیرش چنـین     )، بسیاري از احادیث باب150، ص58ج :1403: مجلسی، نک(...

 روایتی، این شبهه درباره رؤیـاي هریـک از انبیـا یـا حضـرات معصـومین قابـل طـرح        

  رسد منتقدان محترم قائل به چنین لوازمی باشند. نمی باشد؛ درحالی که به نظر می

ه عـدم حجیـت کـه روایـات     سوم آنکه با پذیرش این روایت؛ حتی توجیه قائ�ن ب

شـود و در   مـی  دانستند نیز بدون وجه می رؤیت را مختص صحابه حضرات معصومین

شود؛ زیرا وقتـی شـیطان در    می نتیجه روایات رؤیت معصومان در رؤیا از اساس باطل

آن هم در تمثل بـه چهـره پـدر بزرگوارشـان      شخصی مانند حضرت زهرارؤیاي 

شان را تمثـل بخشـد و چنـین تصـرفاتی داشـته      رزندانفظاهر شود و شوهر بزرگوار و 

عدم امکان تصرف شیطان براي اصـحاب   دربارۀبه طریق اولی جایی براي بحث  باشد،

  ماند. نمی و ... باقی

  گیري بندي و نتیجه . جمع6

من رآنی فـی  «از مجموع سخنان مخالفان و منتقدان به مقبولیت و بلکه حجیت روایات 

شود که براي عدم پذیرش این روایات، سه دسته اشـکال   می استفاده »المنام فقد رآنی...

اشکا�ت محتوایی و نیز تعارض بـا   ،: اشکا�ت سندياند تهرا بر این روایات وارد دانس

  ادله نقلی و عقلی.

وارد نیست؛ زیرا روایات مربوطه خبر واحد رسد هر سه دسته اشکال،  می اما به نظر

هات محتوایی بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است؛ و در و با سند ضعیف نیست؛ توجی

 تنهـا روایـت رؤیـت بـه کنـاري نهـاده       اده و در نتیجه نـه نهایت تعارض ادعایی رخ ند

  دهد. نمی بلکه حتی تساقطی هم رخ شود نمی

و  هـا  نگرانـی  دلیـل  بهبه گمان نویسنده، در موضوع روایات رؤیت، علماي مخالف، 

ذهنـی، بـه    زمینۀ و در واقع با پیش اند تهچنین رؤیاهایی داشیی که در پذیرش ها دغدغه

و به همین  اند تهاین روایات ورود کرده و ممشاي علمی و تحقیقی خود را در نظر نگرف

قابل دفاعی فرموده و به لوازم کـ�م خـود توجـه    لیل، گاه سخنان بسیار ضعیف و غیرد

  .اند تهنداش
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مخالفان و نقد آن بود؛ روشن اسـت کـه    سی ادلۀنوشتار، بیشتر ناظر به بررالبته این 

مخالفان، از نظر منطقـی، بـه معنـاي اثبـات جانـب مخـالف نیسـت.         ۀحتی رد تمام ادل

هاي استد�ل مخالفان و لزوم بحـث   بنابراین تمام سخن در این نوشتار، توجه به ضعف

  و تدقیق بیشتر در این موضوع است.

که حتی با فرض دفاع از روایـات رؤیـت، ایـن     کنیم می به ع�وه بر این نکته تأکید

ه رؤیا نیـز از ایـن   بلک ،نیستها  آن دفاع به معناي اعتبار مطلق چنین روایاتی و حجیت

و  هـا  هاي دینی دیگر است که پذیرش آن منوط بـه بررسـی   دریافت نظر، همچون همۀ

از آن جمله مباحث نظري فراوانی است که باید با دقت و وسواس فراوان انجام پذیرد؛ 

حجیـت   ،حجیت آن براي شـخص  ،ي تعبیر رؤیاها شیوه ،است: مباحث تشخیصی رؤیا

  . تعارض مضمون با د�یل عقلی و نقلی و... ،آن براي دیگران

  

  ها نوشت پی

توجه به این نکته ضروري است که این روایات دربارۀ نیازمندي به تأویل یـا عمـل بـه ظـاهر رؤیـا       *

ی با فرض پذیرش مفاد روایات رؤیت، حجیت ظاهر رؤیا نیازمند دلیل مسـتقلی  اند؛ بنابراین حت ساکت

  است که رسالت این نوشتار پرداختن به آن نیست.
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