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حجیّت خواب و رؤیا از دیدگاه آیات و روایات
حسین جالئی نوبری
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سالمت منطقه  2کشور (نویسنده مسئول)

چکیده
«خواب» و «رؤیا» مضامینی هستند که در قرآن ،احادیث ،روایات ،متون عرفانی ،ادبی و از جنبه علمی بسیار موردتوجه بوده
بهطوریکه کتب و مقاالت فراوانی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است .خواب و رؤیا از نشانههای خداوند است برای اینکه
ما انسان ها درک بهتری از مرگ و روز رستاخیز داشته باشیم .روزانه همه ما حداقل  ۶-۵ساعت از  2۴ساعت شبانهروز را می-
خوابیم و بدن ما طوری طراحیشده که به خواب نیازمند است و بدون خوابیدن سیستم ایمنی بدن به هم میریزد .حال هنگام
خواب ما رؤیاهایی را میبینیم که مثل این میماند که در دنیایی دیگر سیر میکنیم .بهجاها و مکانهای دیگر میرویم و یا
افرادی را که میشناسیم و یا نمیشناسیم را میبینیم اینها همان رؤیاهایی هستند که به هنگام خواب مشاهده میکنیم .پس
بحث مقاله ما درباره حجیت این خوابها و رؤیاهایی است که میبینیم و ما میخواهیم این حجیت را از دیدگاه آیات و روایات
و قرآن کریم موردبحث قرار دهیم .امید است خوانندگان این پژوهش هرچند کوچک از بحث شیرین رؤیا بهره کافی را ببرند.
واژههای كلیدی :خواب ،رؤیا ،حجیت ،رؤیاهای صادق
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مقدمه
مسئله رؤیا و خواب دیدن ،همیشه از مسائلی بوده است که فکر افراد عادی و دانشمندان را از جهات مختلف به خود جلب کرده
است .این صحنههای زشت و زیبا ،وحشتناک و دلپذیر ،سرور آفرین و غمانگیز که انسان در خواب میبیند چیس ت؟ آی ا اینه ا
م ربوط به گذشته است که در اعماق روح انسان النه کرده و با تغییرات و تبدیالتی خودنمایی میکنند و یا مربوط به آینده است
که بهوسیلۀ دستگاه گیرنده حساس روح آدمی از طریق ارتباط مرموزی از حوادث آینده عک سب رداری م ینمای د و ی ا ان واو و
اقسام مختلفی دارد که بعضی مربوط به گذشته و بعضی مربوط به آینده و قسمتی نتیجۀ تمایالت و خواس تهه ای ارض ا نش ده
است .قران درآیات متعدد صراحت دارد که حداقل ،پارهای از خوابها ،انعکاسی از آینده دور یا نزدیک هست.
خواب یکی از نعمتهای خداوند است که تقریباً یکسوم عم ر انس ان را در برم یگی رد .انس ان و هم ه موج ودات زن ده ب رای
تجدیدقوا و به دست آوردن نیروی الزم و برای ادامه کار و فعالیت ،به استراحت احتیاج دارند .خواب ،استراحتی الزامی است که
خود به سراغ انسان میآید و او را وادار میسازد که تمام فعالیتهای جسمانی و بخش مهمی از فعالیتهای فکری و ذهنی خود
را فروگذارد و تنها دستگاههایی از بدن که کار آنها ،برای ادامه حیات ،الزم است به کار خود ادامه دهند و ب ه فعالی ت مش غول
باشند ،آنهم بسیار آرام و آهسته1.برخی از اندیشمندان قدیم نیز چون ابنخل دون ،خ واب را ب ه خ اطر تعطی ل ح واس
بهنوعی باعث رفع خستگی و فرسودگی بدن میداند و این را فقط یکی از فواید خواب

اهر

میشمارد2.

نوم یعنی خواب ،منام نیز به معنی خواب است3.رؤیا به معنی دیدن خ واب اس ت و رؤی ت عب ارت از دی دن در بی داری اس

ت۴.

صاحب کشاف گوید :رؤیا به مع نی رؤیت و دیدن است ولی اختصاص بدیدن خواب دارد سوای بیداری بیشتر خوابها را میتوان
بهعنوان خیال ابتکاری با آن انطباق داد یعنی عبارت است از یادآوری و حاضر ساختن م درکات س ابقه آنه م خ الی از فک ر و
اندیشه و تحقیق دربارۀ منظرههای پراکنده و مضطرب و نیز اوضاو درهموبرهم زمانها و مکان هائی ک ه بهس رعت تغیی ر م ی-
کنند .این صفات عمومی اغلب خواب هائی است که همان صفات تخیل ابتکاری است و خاصیت مهم خواب (رؤیا) این است که
باکمال سهولت در همان حین وقوو ،رنگ حقیقی بگیرد و چهبسا اشخاص خفتهای که این خوابها را میبینند و خود را مانن د
مردم بیدار با حقایقی مواجه مالحظه مینمایند بخصوص در اطفال بیشتر به چشم میخورد که غالباً اینگون ه رؤیاه ا ب هعنوان
موضوو یا حقیقت نه آن چیزی که در خواب مشاهده کردهاند برای اشخاص شرح

میدهند۵.

در کتاب سفینه البحار محدث قمی حدیثی از امام صادق (و) نقلشده که فرمودند؛ «یا من حتی االّ و هو نیام خالاهللَ عزوّج ل»؛
(هیچ موجود زندهای نیست که نخوابد مگر ذات باریتعالی که زنده است و خواب در او راه

ندارد)۶.

 .1خواب
خواب پدیده ای شگرف در زندگی انسان است .در فرهنگ معین ،در تعریف خواب چنین آمده است :حالتی است توأم با آس ایش
و آرامش که براثر از کار بازماندن حواس اهر در انسان و حیوان پدید میآید7.ازنظر فیزیولوژیک ،خواب حالتی است ک ه در آن

1

 .مکارم شیرازی ،تفسیرنمونه ،ج ،ص .398
 .ابنخلدون ،شرح مقدمه قیصری بر فصوصالحکم ،ج  ،1ص .19۵
3
قرشی .قاموس قرآن ،ج  ،7ص .132
۴
 .محقق ،خواب و بیداری و خواب دیدن از نظر علمی و دینی ،ص .
۵
 .همان منبع ،صص  19و 2۰
۶
 .محقق ،خواب و بیداری ،...ص 1۶
2
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ساختمان زنده موجودات ،به تجدید حیات شیمیایی میپردازد .ازنظر روانشناس ی در هنگ ام خ واب فعالی ت اص لی انس ان در
بیداری که درک واقعیت و واکنش در باربر آن است به حالت تعلیق و وقفه موقت درمیآید و تفاوتی که بین فعالی ت بیولوژی ک
انسان در هنگام خوابوبیداری موجود است در حقیقت تفاوتی است بین دو حالت زیستی

متفاوت8.

خواب ،رشتهای از صورتها یا واقعههاست که در ذهن شخص خوابیده پدید میآی د9اندیش مندان م ا ،گ اه خ واب را عب ارت از
 1۰گ اه آن را رم زی م ی-
مجموعه تأثیرات گوناگونی از افکا ر و اعمال ،گفتار و عواطف و احساسات محیط عالم بیداری میدانند و
دانند که اگرچه به اهر بیمعنی جلوه می کند اما در حقیقت معنی و پیامی است که برای دست یافتن به آن ،باید به تأوی ل ی ا
تعبیر رمزهای آن

پرداخت11.

مسلم این است که خواب و خواب دیدن بیش از سه ریشه نمیتواند داشته باشد .نخس ت ریش ه طبیع ی ،دوم ریش ه انس انی و
روانی و سوم ریشه ملکوتی .در قرآن آیات متعددی درباره اهمیت خواب و نقش آن در سالمتی انسان وج ود دارد و بس یاری از
آنها ازلحاظ علمی نیز ثابتشده است که خواب سبب تقویت سیستم ایمنی بدن و بازگرداندن قوای جسمی میش ود .از س وی
دیگر ،بیخوابی و کمخوابی ناراحتیها و بیماریهای گوناگونی را به دنبال

میآورد12.

در این مقاله بحث درباره ریشه سوم خواب یعنی حالت ملکوتی آن هست و حجیت رؤیاهایی را ک ه درآی ات و روای ات مختل ف
آمده است را موردبررسی قرار میدهیم.
 .1-1اقسام خواب
خوابها ازنظر علل و تعلیل بر سه قسم است -1 :یا بشارتی از سوی خداوند است -2 ،یا غم و اندوهی از طرف ش یطان اس ت و
 -3یا مشکالت روزمرۀ انسان است که در خواب آن را میبیند.
عالمه طباطبائی میگوید :سه عالم وجود دارد؛ «عالم طبیعت ،عالم مثال و عالم عقل»؛13روح انسان به خ اطر مج رّدی ک ه دارد،
در خواب با دوعالم ارتباط پیدا میکند و به میزان استعداد و امکان ،حقایقی را درک میکند .اگ ر روح کام ل باش د ،در فض ای
صاف حقایق را درک میکند و اگر در کمال به آخرین درجه نرسیده باشد ،حقایق را در قالبهای دیگر مییاب د .هم انطور ک ه
در بیداری ،شجاعت را در شیر و حیله را در روباه و بلندی را در کوه میبینیم ،در خواب علم را در قالب ن ور ،ازدواج را در قال ب
لباس و نادانی را بهصورت تاریکی مشاهده

میکنیم1۴.

ما بحث ایشان را با ذکر مثالهایی بیان میکنیم؛ کسانی که خواب میبینند چند دستهاند:
 .1-1-1دستۀ اول .کسانی که روح کامل و مجردی دارند و بعد از خواب رفتن حواس ،با عالم عقل م رتبط ش ده و حق ایقی را
صاف و روشن از دنیای دیگر دریافت میکنند( .نظیر تلویزیونهای سالم با آنتنهای مخصوص جهتدار که ام واج م اهواره را از
نقاط دوردست میگیرد) .اینگونه خوابها که دریافت مستقیم و صاف است ،نیازی به تعبیر ندارد.
7

 .معین ،فرهنگ معین.
 .فروم ،زبان از یاد رفته ،ص .33
9
 .حلبی ،الجامع ،امیر رشیدی ،ص .1۵۴
1۰
 .اسالمی ،روانشناسی و رویا ،ص .1۵
11
 .پورنامداریان ،رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،ص .199
12
 .حصارکی ،مفهوم خواب و رویا از منظر قرآن ،عرفان و فلسفه ،ص .۴
13
 .طباطبائی ،المیزان ،ج  ،11ص .299
1۴
 .محمدزاده ،خواب و رؤیا ،ص .3۶ -3۵
8
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 .۲-1-1دستۀ دوم .کسانی هستند که دارای روح متوسط هستند و در عالم رؤیا ،حقایق را ناصاف و همراه بارنگ دریافت م ی-
کنند( .که باید مفسّری در کنار دستگاه گیرنده ،ماجرای فیلم را توض ی ده د و ب ه عب ارتی ،ع المی آن خ واب را تعبی ر کن د
مثلاینکه شجاعت را در شیر ،حیله را در روباه و بلندیها را در کوه و علم را در قالب نور و جهل و نادانی را بهص ورت ت اریکی و
ازدواج را در قالب

لباس)1۵.

 3-1-1دسته سوم .کسانی هستند که روح آنان بهقدری متالطم و ناموزون است که خواب آنها مفهومی ندارد( .نظیر صحنه-
های پراکنده و پربرفک تلویزیون که کسی چیزی سر درنمیآ رد) این نوو رؤیاها ک ه قاب لتعبیر نیس تند ،در ق رآن ب ه اض غاث
احالم تعبیر شده است.
 .۲رؤیا
 .1-۲رؤیا در قرآن
رؤیا در قرآن کریم ،تنها در مورد «رؤیاهای صادقه» استعمال شده است که خداوند در جریان آن نوعی وحی و الهام را به انبی ا
خود یا دیگر مردم القا مینماید و به نحوی ،از حوادث خارجی پرده برداشته و برخی از حقایق را کشف

مینماید1۶.

قرآن در سورههای مختلف ،از رؤیاهایی نامبرده که حقیقت آنها به وقوو پیوسته ،ازجمله:
الف) رؤیای یوسف (و) دربا رۀ سجدۀ یازده ستار و ماه و خورشید بر او که با رسیدن او به قدرت و تواضع ب رادران و پ در و م ادر
در برابر او تعبیر گردید.
ب) رؤیای دو تا از زندانی همبند یوسف (و) که بعداً یکی از آنها آزاد و دیگری اعدام شد.
پ) رؤیای پادشاه مصر دربارۀ گاو الغر و چاق که تعبیر قحطی و خشکسالی بعد از فراخ شد.
ج) رؤیا پیامبر اسالم (ص) دربارۀ عدد اندک مشرکان در جنگ بدر که تعبیر به شکست مشرکان

شد17.

د) رؤیای پیامبر اسالم (ص) دربارۀ ورود مسلمانان با سر تراشیده به مسجدالحرام که با فت مکّه و زیارتخانۀ خدا تعبیر
ر) رؤیا حضرت ابراهیم (و) در مورد ذب فرزندش حضرت اسماعیل

شد18.

(و)19.

ز) خواب اصحاب کهف
 .۲-۲رؤیا در روایت
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده :اگر شیاطین دلهای فرزندان آدم را احاطه نکنند میتوانند به جهان ملکوت نظر

افکنند2۰.

در حدیث معروف از امیر مؤمنان آمده است :اگر پردهها کنار رود ایمان من افزوده نخواهد شد21.یعنی هم ۀ حق ایق را هماکن ون
از پشت پرده غیب با شهود درونی میبینیم و چشم بصیرتم پردهها را میشکافد و به پشت پردههای غیب نفوذ میکند.

1۵

 .محمدزاه ،خواب و رویا در قرآن و روانشناسی ،ص .3۶
 .منتظری ،خواب و رؤیا ،ص .88 -87
17
 .انفال۴3 :
18
 .فت 27 :
19
 .صافات1۰2 :
1۶

20

« .لوال أنََّ الشََّياطينَ يَحُومونَ على قُلوبِ بَنی آدمَ لَنَظَروا إلى مَلَكوتِ السََّماءِ» مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۷0ص .۵۹
ف ا ْلغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً» معراجنامه ،ابنسينا ،ترجمه نهجالبالغه ،ج  ،۷ص .1۴۹
« .لَوْ كُشِ َ
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احادیث و روایاتی که در مورد رؤیا نقلشده است بیش از آن است که در این مجموعۀ مختصر مورداشاره و بح ث ق رار گی رد و
کثرت این روایات خود بیانگر اهمیت و نقش ویژۀ رؤیا در زندگی انسان هست و روایات مربوط به رؤیا را میت وان ب ه دو بخ ش
تقسیم نمود یک بخش روایاتی است که به نقل یا تعبیر رؤیا پرداخته ،بخش دیگر روایاتی است که در آن از ابعاد مختل ف رؤی ا
سخن گفتهشده

است22.

پیامبر اکرم (ص) میفرماید( :نبوت پس از من به پایان میرسد امّا بشارت دهندهها باقی است) ،پرس یدند ی ا رس ولاهلل بش ارت
دهندهها چیست؟ فرمود :رؤیای نیک و شایسته23.در روایتی دیگر میفرماید( :رؤیای مؤمن همانند سخنی است ک ه پروردگ ار ب ا
بندهاش

دارد)2۴.

 .1-۲-۲رؤیای معصومین علیهالسالم
امّا جهت تبیین اهمیت بیشتر رؤیا نقش ویژۀ آن در زندگی معص ومین (علیهالس الم) و در روش نت ر و س ریعت ر ش دن برخ ی
تصمیمگیریها و اتخاذ سیاستهای آنان ،به مواردی از رؤیاهای مذکور در روایات اشارهکرده و آن را موردبررسی و تحلی ل ق رار
خواهیم داد.
رؤیاهای امام حسین (و) در مورد واقعه کربال  -1در آستانه خروج از مدینه  -2هنگام خروج از مکّه  -3بعد از خروج از مکّ ه -۴
در سرزمین جلیله  -۵در سرزمین بطن عقبه  -۶در عصر تاسوعا  -7در شب
نقش رؤیاهای امام حسین (و) در قیام

عاشورا2۵

کربال2۶

با تأملی در رؤیاها نقش ویژه آنها در قیام امام حسین (و) بهخوبی روشن میشود و میتوان دس ت آوردهای زی ادی را از آنه ا
استنباط نمود که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
الف) امام حسین (و) از مدینه تا کربال و در موقعیتهای مختلف ،از طریق رؤیاهای راس تین و وح ی گون ه اله ام م یگرف ت و
نسبت به سرنوشت خونین خودآگاهی بیشتری مییافت.
ب) در مواردی ،رؤیا و یفه و تکلیف آن حضرت را که از قبل نسبت به آن آگاهی داشت مورد تأکید قرار م یداد مانن د رؤی ای
دوم ،سوم و هفتم
ج) در مواردی نیز رؤیا به یاری آن حضرت میشتافت در پاسخ گوئی و اقناو کسانی که با اصرار زیاد ،آن حضرت را از این س فر
بر حذر میداشتند و خواستار عدم قیام ایشان میشدند.
د) در برخی موارد نیز ،حضرت از رؤیاهای خود برای آگاه نمودن یارانش نسبت به سرنوشت خونبارشان استفاده مینمود ت ا ب ا
آگاهی و بصیرت بیشتری در این راه قدم برداشته و جان خود را تقدیم نمایند.
ه ) در مواردی هم رؤیا ماهیت و باطن درندهخویی و وحشیگری دشمنان امام (و) را نشان داده و تبیین

میکرد27.
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 .ر.ک :منتظری ،خواب و رؤيا -ص .10۷
ل اهللِ يقول :لَمْ يَبْقَ ِمنَ النُبُوََّة إِالََّ المبُشَِّراتُ .قالوا :وَمَا المُبشَِّراتُ؟ َقالَ :الَُّرؤْيَا الصََّالِحةُ».مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،۵۸ص .1۹2
« .سَمِعتُ رَسُو َ
2۴
ب عَبْدَهُ ».نوری طبرسی ،دارالسالم ،ج  ،۴ص .23۶
« .رُؤْيَا الْمُؤ ِمنِ تَجْری مَجْری كَالمٍ تَكَلََّمَ ِبهِ الرََّ ُ
2۵
 .محمدبن قولویه قمی ،کاملالزیّارات ،ص .11۵ -1۰9
2۶
 .ر.ک :منتظری ،خوابورؤیا ،ص .1۰7 -11۶
27
 .همان.
23
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 .۲-۲-۲نقش رؤیاهای حضرت نرجس خاتون (علیهالسالم) در تغییر سرنوشت وی
رؤیاهای بشارت بخش و انقالب خیز حضرت نرجس خاتون (س) بهخوبی نشان میده د ک ه رؤی ای ص ادقه و اله ام آور از چ ه
میزان اهمیت و تأثیری برخوردار بوده و دارای چه نقش و جایگاه واالیی است بهگونهای که میتوان د ب االترین و ارزش مندترین
برکات و دستاوردها را برایشان داشته باشد .آنچه باعث شد ملکه و فرزندزادۀ پادشاه روم ،سلطنت و شوکت قیصری و عظم ت و
قداست کلیسای آن روز را رها نموده و از جهان مسیحیت به جهان اسالم روی آورد و به پیوند مبارک با ش جرۀ طیب ۀ نبّ وت و
امامت مفتخر گردد ،قدرت جنگها و فتوحات اسالم نبود چراکه ایشان قبل از اینکه به اهر اسیر شود ،از طریق دومین رؤی ای
الهامبخش و انقالب خیز خود به دست سَرور زنان عالم مسلمان شده بود و اسارت وی نیز -که طبق توصیه امام حسن عس گری
(و) در عالم رؤیا به وقوو پیوست -وسیلها ی برای انتقال وی از دیار کفر به جهان اسالم بود ،بلکه آنچه باعث این انقالب بزرگ و
مبارک در زندگی این بانوی بزرگوار شد و سرنوشت وی را تغییر داد رؤیاهای صادقه و بشارتآمیز او بود که به ارادۀ الهی تحقق
یافت .اینیک اتفاق تصادفی و موضوو سادهای نیست که بتوان بهراحتی از کنار آن گذشت ،بلکه از اتفاقات عجیب و خارقالعاده
جهان است که دختر امپراتور بزرگ روم -که هم دارای مقام سلطنت بود و هم مقام خلیفهگری عیسی (علیهالسالم) را داش ت-
اینگونه سریر سلطنت قیصری و آنهمه شوکت و عظمت اهری را رها سازد و خود را به دست سرنوش تی مجه ول و ب ه اهر
خطرناک بسپارد و با کشتی متالطم رؤیا ،خود را در جرگه اسیران دربیاورد و سرانجام به دیار اسالم آمده و خ ود را ب ه س احل
نجا ت و سعادت ابدی برساند .این مشیّت الهی بود که فرزندزادۀ قیصر روم را بهوسیلۀ رؤیاهای راستین و هدایت بخش از اقت دار
و شوکت اهری امپراتوری بزرگ روم جدا ساخت و به دیار اسالم آورد و سرانجام به وصلت ب ا خان دان طیب ه نب وت و امام ت
مفتخر گشت و ستارۀ درخشان عالم اسالم گردید و درنتیجه ،آخرین حجت و ذخیره الهی و عدالتگستر جهان حض رت مه دی
(عج) از وی متولد گردید و در دامان وی پرورش یافت .درود و سالم خداوند بر روح مطهرش باد.
قرآن کریم و روایات اهلبیت (علیهالسالم) همواره با نگاهی مثبت به رؤیای صادقه نگریس ته و اهمی ت وی ژهای ب رای آن قائ ل
شدند ،وقتی به قرآن و روایات و سیرۀ انبیا الهی (علیهالسالم) مراجعه میکنیم درمییابیم رؤیای صادقه یکی از ط رق دریاف ت
وحی بوده و نقش بسزایی در برخی تصمیمگیریها ،اتخاذ سیاستها و انجام مأموریتهای انبیا و اولی ا اله ی داش ته و گ اهی
بعضی از تصمیمهایی که به اهر ،خطرناک و غیرمعقول بوده است بر اساس رؤیا اتخاذ نموده و به انجام آن مبادرت ورزیدهاند
 .3حجّیت و ارزش رؤیا
از مجموو آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت علیهمالسالم که تاکنون مورداشاره و بررسی قرار گرفت حجیت و اعتبار رؤیا ف ی-
الجمله استنباط میشود ،امّا اینکه محدوده و گستره این حجیت چه مقدار است و آیا رؤیای همۀ افراد در یک سط از حجیت
قرار دارد و رؤیای هر فرد با هر ویژگی حجت و معتبر است یا فقط برخی رؤیاها ،آنهم از بعضی افراد ،حجت و معتبر اس ت .آی ا
گستره حجیت و اعتبار رؤیا امور مربوط به دین و احکام الهی را نیز در برمیگیرد و اگر کس ی یک ی از احک ام را از طری ق رؤی ا
استنباط نمود آیا حجیت و اعتبار دارد یا خیر و پرسشهای دیگری که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد و ما در این قس مت
به حول و قوۀ الهی به پاسخ هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
در روزگاران قدیم ،گروهی از انسانها همه رؤیاها را دارای ارزش و اعتبار دانسته و آن را قاصد خدایان و پیامآور خبرهای غیب ی
 28حتی در زمان پادشاهی پارسیها بر ایران ،پادشاهان همیشه معبران رؤیا داش تهان د و بیش تر آن ان ب رای
بهحساب میآوردند .و
28

 .اکبری بیرقی ،تعبیر خواب معبران ایرانی و غیرایرانی.37 ،
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اطمینان کامل از دو معبّر استفاده میکردند .آنها هر صب هنگامیکه از خواب درمیخواستند رؤیاه ای ش ب گذش ته خ ود را
تعریف میکردند و طبق تعبیر خوابگزاران ،تصمیمهای مهمّی برای حمله و شروو جنگ میگرفتن د29.در مقاب ل گروه ی دیگ ر
همۀ رؤیاها را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و آن را جز وهم و خیال نمیدانند ،چنانک ه «بین ز» از دانش مندان غرب ی م یگوی د:
«خواب و رؤیا» عملی است جسمانی و همیشه بدون مقصود و غلب ناش ی از م ر ..ا3۰مّ ا دی ن مب ین اس الم ،راه اعت دال را در
پیشگرفته و بر اساس جهانبینی الهی و شناخت صحی و همهجانبه از جهان و انس ان ،دس تهای از رؤیاه ا را دارای حجّی ت و
اعتبار و دستهای دیگر را کاذب و فاقد ارزش و اعتبار میداند .امام صادق (و) خطاب به یکی از ش اگردان خ ود دراینب اره م ی-
فرماید:
(ای مفضّل! در ارتباط با رؤیاها فکر کن و ببین خداوند متعال چه تدبیر زیبایی را در مورد آنه ا اعم ال نم وده اس ت و چگون ه
رؤیاهای صادق و کاذب را باهم آمیخته است ،زیرا اگر همۀ رؤیاها صادق بود همۀ مردم پیامبر بودن د و از عل م غی ب و حق ایق
عالم باخبر میشدند] و اگر همۀ آنها کاذب بود نفعی در آن نبود و یک امر اضافی و بیمعنی بهحس اب م یآم د ،ام ا برخ ی از
آنها صادق هستند تا مردم به آن منتفع گردند و از هدایتها و هشدارهای آن بهرهمن د ش وند و در بس یاری از م وارد ،ک اذب
هستند تا مردم به آن زیاد اعتماد

نکنند)31

بنابراین ،رؤیاها آمیزهای از رؤیاهای صادق و کاذب بوده و برخی از آنها دارای حجیّت و اعتب ار و بس یاری ه م فاق د حجیّ ت و
اعتبار هستند و تا جهت تشخیص صدق و کذب هر یک و دست یافتن به پاسخی روشن برای سؤاالت م ذکور ،در ی ک دس ته-
بندی منظم حجیّت و اعتبار هر یک را موردبررسی قرار داده و تبیین خواهیم کرد.
 رؤیا به لحاظ شخص خواببین ب ه س ه دس ته تقس یم م یش وند -1 :رؤی ای انبی ا (علیهمالس الم)  -2رؤی ای ائم ه اطه ار(علیهمالسالم)  -3رؤیای رؤیای انبیا (علیهمالسالم)
بر اساس ادلۀ قطعی نقلی و عقلی که بر عصمت انبیا الهی (علیهمالسالم) اقامهشده است آن بزرگواران از هرگونه خطا و اشتباه،
غفلت و فراموشی ،گناه و پلیدی مصون و محفوظ هستند؛ و این ادله دارای اطالق بوده و همانگونه ک ه ش امل حال ت بی داری
آنها میشود حالت خواب و رؤیای آنان را نیز در برمیگیرد -بنابراین ،پیامبران (علیهمالسالم) همانگونه که درهرح ال از خط ا
و غفلت محفوظ هستند در حال خواب نیز از این امور مصون میباشند و درنتیجه ،رؤیای آنان همواره از امور باط ل و القائ ات و
وسوسههای شیطانی به دور بوده و هیچگونه خطا و اشتباهی در آن روی نمیدهد -عالوه بر آن ،از برخی روایات اس تفاده م ی-
شود که رؤیای انبیا الهی (علیهمالسالم) شاخهای از وحی و گوشهای از برنامه نبّوت آنها بوده و آن بزرگ واران هم واره از رؤی ا
بهعنوان وسیله و ابزاری برای ارتباط با عالم غیب و دریافت برخی از حقایق و علوم الهیه استفاده میکردهاند -در روایتی حضرت
علی(و) میفرماید( :رؤیای پیامبران وحی

است)32.

 شیخ مفید (ره) از دانشمندان بزرگ اسالمی در این مورد میفرماید( :رؤیاهای پیامبران (علیهمالسالم) ،همواره ص ادق ب وده ودر حقیقت ،چنین رؤیاهایی وحی

هست)33.

29

 .ر.ک :مقاله «رؤیای پیامآوران نمادین» ،مترجم :سجادیان ،ص .12
 .محقق ،خواب و بیداری و خواب دیدن از نظر علمی و دینی ،ص .32
31
« .فکّر یا مفضّل فیاالحالم کیف دبّر االمریضها .فمزج صادقها بکاذبها فانها لو کانت کلها تصدق لکان الناس کلهم انبیا و لو کانت کلها تکذب لم یکن
ال ال معنی له ،فصارت تصدق احیات ًا فینتفع بها الناس فی مصلحۀ یهتدی لها ،او مضرۀ بتحذّرمنمها و تکذب کثیراً لئال یعتمد علیها
فیها مفعۀ بل کانت فض ً
کل االعتمادی»؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۵8ص .183
32
« .رؤیا االنبیاء وحی»؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،11ص  -۶۴ج  ،۵8ص .181
3۰

33

« .فاما منامات االنبیا (علیه السالم) فالتکون االصادقه ،وهی وحی فیالحقیقه» همان ،ج  ،۵8ص .21۰
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 البته تعبیر به «وحی» در مورد رؤیای مؤمنی که دارای طهارت نفس و صحت یقین و اعتماد باشد نیز آمده اس ت ،در روایت یکه از ائمه اطهار (علیهمالسالم) نقلشده است در مورد رؤیای چنین مؤمنی میفرمایند( :رؤیای چنین م ؤمنی ،وح ی از جان ب
خدای عزیز و جبّار

است)3۴.

 همانگونه که در قرآن کریم نیز از رؤیای مادر موسی (و) با واژۀ «و اوحینا الی امّ موسی»3۵تعبیر شده است. بنابراین ،هم از رؤیای انبیا (علیهمالسالم) به «وحی» تعبیر شده است و هم از رؤیای غی ر انبی ا  ،ازای نرو الزم اس ت جه تروشن شدن تفکیک بین این دو ،توضیحی در مورد وحی و انواو آن داده شود ،اما ازآنجا این بحث مستقیماً ارتباطی ب ا موض وو
تحقیق ندارد آن را بهطور خالصه مطرح نمودهایم؛ و تفصیل آن را به کتب کالم ،تفسیر و علوم قرآنی واگذار مینماییم.
 .1-3وحی
 37تعلیم پنهانی
 3۶تندی و
ازآنچه لغت شناسان عرب در تعریف واژه وحی گفتهاند ،سرعت و

است38،

وحی در لغت چنانکه راغب میگوید «اشاره سریع» است خواه با سخن رمزی باشد ،یا با صدای مجّرد از ترکی ب کالم ی ،ی ا ب ا
اشاره با اعضا و جوارح (چشم ،دست و سر و  )...و یا با نوشتن برخی از اهل لغت ،خفا و پنهانی بودن را به مفهوم وحی اف زوده-
اند و آن را اینگونه معنی کردهاند« :اشاره ،نوشته .نامه ،الهام ،کالم و هر آنچه بهص ورت پنه انی ب ه کس ی الق ا ش ود» .ا39مّ ا در
قرآن و روایات «وحی» به معانی مختلفی بهکاررفته است که همۀ آنها مناسبتی بامعنی اصلی و لغوی دارند و بهگون های معن ی
لغوی در آنها لحاظ شده است.
وحی در اصطالح
وحی اصطالحی ارتباطی معنوی است که برای پیامبران الهی جهت دریافت پی ام آس مانی از راه اتص ال ب ا ع الم غی ب برق رار
میشود .پیامبر گیرندهای است که پیام را بهواسطه همین ارتباط و اتصال از فرستنده آن؛ یعنی خداوند ،دریافت میکند و جز او
هیچکس شایستگی و توان چنین دریافتی را ندارد .به گفته عالمه طباطبائی« :وحی یک نوو سخن گفتن آس مانی اس ت ک ه از
راه حسّ و تفکر عقلی درک نمیشود ،بلکه درک و شعور دیگری است که گاهی در برخی از افراد به مشیت الهی پیدا میشود و
دستورات غیبی را که از حس و عقل پنهان است از وحی و تعلیم الهی دریافت

میکند»۴۰.

 .۲-3استعماالت وحی در قرآن و روایات
 -1سخن گفتن با اشاره ،مانند( :زکریا (علیهالسالم) از محراب عبادت بهسوی قوم خود بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت :صب
و شام خدا را تسبی

گویید)۴1.

3۴

 ...« .فَهیَ وَحْیٌ منَ اللَّه الْعَزیز الْجَبَّار»؛ همان ،ص  ،17۶ج  ،۵8ص .17۶
 .قصص.7 :
3۶
 .ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،1۵ص  3۸0و فراهيدی ،العين 1۴0۹ ،ق ،ج  ،3ص .321
3۷
 .ابن فارس ،احمد ،مقاييس اللغه ،ج  ،۶ص .۹3
3۸
 .راغب اصفهانی ،مفردات راغب ،ص .۵1۵
3۹
 .ابنمنظور ،لسانالعرب ،ج  ،1۵ص .3۵1
۴0
 .عالمه طباطبايی ،محمدحسين ،قرآن در اسالم ،ص .۸۵
۴1
ن سَبَِّحوا بُ ْكرَةً وَ عَشَِّياً»؛ مريم.11 :
نال ِمحْرابِ فًأَوْحی أ َليْهِمْ أ ْ
« .فخرج عَلی قَوْمِه مِ َ
3۵
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 -2الهام غریزی و فطری (تلقین و هدایت تکوینی) ،مانند( :پروردگارت به زنبورعسل الهام غریز

مینمود۴2)...

 -3الهام به قلب و القا در باطن بهگونهای که شخص ،آن الهام را در باطن خود احساس م یکن د ک ه گ اه مص در آن رحم انی
است ،گاه شیطانی و گاهی در خواب انجام میگیرد ،گاهی در بیداری.
 -۴وحی رسالت و نبوّت (وحی تشریحی) که طی آن ،ارتباطی مرموز و غیبی -بدون واسطه یا باواس طه ب ین پی امبر و خداون د
برقرار میشود و پیامبر ،معارف و فرامین الهی را از این طریق دریافت میکند .قرآن کریم در بیش از هفت اد م ورد ،وح ی را در
این معنی استعمال نموده است؛ مانند (و اینگونه قرآنی عربی را به تو وحی ک ردیم۴3)...بعض ی از مفس رین ،کاربرده ای دیگ ری
برای وحی در قرآن و روایات ذکر نمودهاند که برخی از آنها را میتوان در هم ین اقس ام چهارگان ه ج ای داد؛ و م ا ب ه جه ت
اختصار متعر .آن

نمیشویم۴۴.

 .3-3انواع وحی رسالت و نبوت
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید « :شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوی د مگ ر از راه وح ی (اله ام) ،ی ا از
پشت حجاب ،یا رسولی (فرشتهای) را میفرستد تا بهفرمان او آنچه را بخواهد وحی

کند۴۵.»...

 بنابراین طبق مفاد آیۀ مذکور ،وحی رسالت و نبوت به یکی از سه طریق ،ممکن است انجام گیرد: -1الهام به قلب و القا در باطن که گاه در بیداری انجام میگیرد و بهوسیلۀ شعور ب اطنی خ اص احس اس م یگ ردد و گ اه در
خواب عالم رؤیا.
 ۴۶از طریق ایجاد امواج صوتی در فضا ،مانند س خن گف تن خداون د ب ا موس ی
 -2سخن گفتن خداوند با پیامبر از پشت حجاب و
(و) در کوه طور و با پیامبر (ص) در شب معراج.
 -3فرستادن فرشته وحی (جبرئیل) جهت رساندن پیام الهی که گاه پیامبر (ص) او را میبیند ،وگاه او را نم یبین د بلک ه فق ط
صدایش را میشنود۴7.بنابراین هر جا واژه «وحی» در مورد یکی از پی امبران اله ی (علیهمالس الم) بهکاررفت ه اس ت م راد از آن
«وحی رسالت و نبوت» هست که به یکی از سه طریق مذکور انجام میگرفته است .برخی از پیامبران (علیهمالسالم) از ه ر س ه
طریق وحی را دریافت میکردهاند مانند پیامبر اسالم (ص) و برخی دیگر فقط از دو طریق.
با تبی ین مفهوم لغوی وحی و کاربردهای مختلف آن در قرآن و روایات ،روشن شد که اطالق وحی بر رؤیای انبیا عل یهمالس الم
به معنی «وحی رسالت و نبوّت» است و بر رؤیای مؤمنانی که دارای طهارت نفس و ص حت یق ین و اعتم اد هس تند ب ه معن ی
«الهام رحمانی» هست ،همانگونه که بر رؤیای مادر موسی (علیهالسالم) نیز به همین معنی اطالق وحیشده است.

۴2

« .وَ أوْحی رَ ُبکَ إلی النَّحِل»...؛ نحل.۶۸ :
« .وَكَذلِکَ أَوْحَيْنا إلَيْکَ قُرْآناً عَربِياً »...شوری۷ :؛ ر.ک :معرفت ،المتهد فیالعلومالقرآن ،ج  ،1ص .30-2۶
۴۴
 .ر.ک :مكارم شيرازی ،تفسير نمونه ،نامه ،ج  ،2ص .۴۸
۴۵
ی بِإذ ْنهِ مايَشاءُ »...شوری.۵ :
ن وَراءِ حِجابٍ أوْيُرسِلَ َرسُو ًال فَيُوحِ َ
« .و ما كان لِبَشَرٍ أنْ يَحكلِّمةُ اهلل إلَّا وَحْي ًا أوْ مِ ْ
۴۶
 .معرفت ،التمهيد فی علومالقرآن ،ج  ،1ص .۵۵
۴۷
 .همان ،ج  ،1ص .۵۵ - 30
۴3
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«.4-3رؤیای صادقه» یکی از طرق وحی الهی به پیامبران (علیهالسالم)
از مباحث گذشته روشن شد که در رؤیای صادقهی کلی از طرق وحی از جانب خداوند به پیامبران (علیهالس الم) ب وده و انبی ا
الهی (علیهمالسالم) برخی حقایق و خبرهای غیبی را از طریق رؤیای صادقه دریافت میکردهاند.
– حضرت علی (و) در جواب فردی که مدعی تناقض در برخی آیات متشابه قرآن بود فرمودند( :ک الم خ دا ،ب ه ی ک ش یوه و
روش نیست بخشی از آن ،سخنی است که خدای عزوجل با پیامبران (علیهمالسالم) دارد؛ بخشی از آن ،مطلبی است که به قلب
آنها الهام میکند؛ بخش دیگر آن ،رؤیایی است که پیامبران (علیهمالسالم) میبینند و

۴8.)...

 دلیل دیگری که میتوان بر حجیت و اعتبار رؤیای ائمه اطهار (علیهالسالم) اقامه نمود عبارت است از که آن بزرگ واران «ح قمطلق» هستند همانگونه که در زیارت جامعۀ کبیره که از امام هادی (و) نقلشده است خطاب به اهلبیت عص مت و طه ارت
علیهمالسالم عر .میکنیم:
( -حق با شمار و در خاندان] شما است ،مبدأش از شما و مرجعش بهسوی شماست و شما اهل حق و معدن آن

هستید)۴9.

در کتاب خواب و رؤیا چنین ذکرشده که در عالم حیوانات بدون استثنا خوابوبیداری مشاهده گردیده و هر چ ه مغ ز حی وان
تکامل مییابد اختالف این دو مرحله زیادتر و نظم و ترتیب خاصی میان آن دو حالت بچشم

میخورد۵۰...

بدون خواب زندگی محال است ،هستند ،حیواناتی که بیست روز اگر غذا به آنها نرسد تحملپذیرند ولی اگر چه ار روز ی ا پ نج
روز نخوابند بیخوابی آنها را از پای درمی آورد و انسان تا شش هفته ممکن است بدون غذا باقی بماند ولی اگ ر ده روز بخ واب
فرورود میمیرد خالصه اینکه بیخوابی زودتر از گرسنگی انسان و حیوان را از پا

درمیآورد۵1.

نتیجهگیری
همانطور که در متن مقاله بدان اشاره شد« ،خواب» و «رؤیا» جزئی از زندگی و حیات موجودات زنده است که دراینبین ب رای
انسان که خلیفهاهلل است معنا و مفهوم خاص خود را دارد .در قرآن و احادیث از «خواب» و «رؤیا» تعابیر متعددی وج ود دارد و
در متون عرفانی و ادبی نیز از زوایای مختلف به این حالت در زندگی بشر پرداختهشده است .خواب ازجمله پدیدههایی است که
در قرآن بهکرات به آن پرداختهشده است؛ و حجیت خواب ازجمله مسائل مهم و اساسی بود که در این مقاله س عی ک ردیم ب ه
اثبات آن بپردازیم و برای اثبات آن اشارهای اجمالی به وحی کردیم که نشانهای از حجیت رؤیاهای انبیا علیهالسالم هست.

۴۸

 ...« .وكالم اهلل ليس بنحو واحد .منه ماكلَّماهلل عزوجل به الرسل و منه ما قذف فیقلوبهم و منه رؤيا يراها الرسل و »...؛ االطبرسی ،االحتجاج ،ج  ،1ص
۵۷؛ مجلسی ،بحاراالنوا ،ج  ،1۸ص .2۵۷
۴۹
ق مَعَكُم وَ فيكُم وَ مِنْكُم وَ إلَيْكُم وَ أنْتُم أ ْهلُهُ َو مَعْ ِدنَهُ» مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۹۹ص .12۹
« .وَ الحَ َُّ
۵0
 .رابرت الكس جانسون ،تحليل كاربردی خواب و رؤيا ،ص .1۶
۵1
 .محمدی ،دانستنيهای جهان علم ،تيرماه  13۸۵هـ .ش.
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