
اســتفاده از خواب و رؤیــا در میان مدعیان 

دروغیــن جایگاهی ویــژه دارد و چون دالیل 

کافــی برای اثبات ادعای خــود ندارند، به آن 

متوسل می شوند. احمد بصری نیز یکی از ادلة 

حقانیت خود را دیدن خواب و رؤیا دانسته و 

برای آن دستورالعمل هایی مانند سه روز روزه 

گرفتــن و یا خواندن یک دعــا به مدت چهل 

شب ارائه داده است.

نوع تبلیغــات احمد بصری، بــا روش کار 

مدعیانــی همچون »فضــل اهلل حروفی« رئیس 

فرقة حروفیه و مدعی مهدویت، ســید محمد 

نوربخش، مؤســس صوفیة نوربخشیه و مدعی 

مهدویت، بایزید انصاری، معروف به پیر روشن 

و مدعی مکاشــفات متعدد، مهدی ســودانی 

مدعی مهدویــت و همچنین جهیمان عتبی، از 

شیوخ ســلفی و وهابی مقیم عربستان و محمد 

بن عبداهلل قحطانی مدعی مهدی موعود بسیار 

نزدیک می باشد.))) 

هدف از این نوشــتار بررســی میزان اعتبار 

1. مهدیان دروغین، رسول جعفریان، ص 260.

خواب برای اثبات حقانیت یک مکتب یا فرد 

است. 
اعتبار خواب در مکتب شیعه

شــیعة امامیه اصل خــواب و رؤیا و امکان 

ارتباط روحی میان انسان خاکی و مبادی عالی 

و کشــف بخشــی از حقایق از طریق خواب 

برای انســان را می پذیرد و به استناد آیات و 

روایات آن را نوعی الهام درونی می داند.

در روایات شــیعه، رؤیا به چندگونه تقسیم 

شده اســت: پیامبر اکرم می فرماید: »الرؤيا 

ثالثة: بشــري من اهلل و تحزين من الشيطان و 

الذي يحدث به االنسان نفسه فيراه في منامه؛))) 

خواب سه گونه است: گاهي بشارتي از ناحیة 

خداوند است، گاه وسیلة غم و اندوه از سوي 

شیطان، و گاه مسائلي است که انسان در فکر 

خود مي پروراند و آن را در خواب مي بیند.«

در برخی روایات نیز آمده اســت: »خواب 

یا بشارتی است که خداوند به مؤمن می دهد، 

یا آن چیزی اســت که شیطان القا می کند و یا 

2. بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج 58، ص 181.

تردیدی نیســت کــه طبق روایــات، جنیان 

قالــب حقیقــی  و شــیاطین نمی تواننــد در 

معصومین درآمده، سخن گزافه ای بگویند؛ 

اما می تواننــد ایجاد تخیل نمایند تا بینندة رؤیا 

 گمان کنــد که یکی از حضرات معصومین

را در خواب دیده اســت، پس باید توجه کرد 

که اگر مطلبــی در رؤیا، مخالــف با روایات 

و عقل ســلیم باشــد؛ گرچه از جانب یکی از 

معصومین بیان شود، به یقین رؤیای کاذبی 

نیست.  بیش 

و البته در مورد احمد اسماعیل و امثال وی، 

بــا توجه به ادلة متقن، تردیدی در کذب بودن 

ادعای آنها وجود نــدارد. بنابراین، اگر خوابی 

دیده شــود، به یقین حمل بر تصرف شیاطین 

در آن می شود)1)) و در بهترین حالت می توان 

گفــت که آن خواب زاییدة افکار و تمرکز وی 

بــر موضوع احمد اســماعیل بوده که در زمرة 

خوابهای پریشان قرار می گیرد.

10. ره افسانه، ص 125.



چیزی جز خوابهای آشفته نیست.«)))

بر مبنای روایات باب خواب، رؤیای صادقه 

و خواب رحمانی قابل اعتناست؛ ولی القائات 

شــیطان در خواب برای گمراهــی افراد بوده، 

اعتباری نــدارد. با توجه بــه انحرافات ثابت 

شــده در ادعاهای احمد بصــری، آنچه را که 

طرفداران او دیده اند، به یقین القائات شیطانی 

اســت. به عبارت دیگر، وقتی به یقین برای ما 

اثبات شــده است که این فرد از جمله مدعیان 

دروغین اســت، مگر می توان عقل و روایات 

اهل بیــت را تعطیل کرد و به خواب روی 

آورد؟ 

اگر بخواهیم باب خواب و رؤیا را به صورت 

عاّم و بدون در نظر گرفتن موارد آن باز کنیم، 

امــروزه بســیاری از ادیان و فــرق انحرافی 

می توانند ادعاهای باطل خود را با تمســک به 

خواب به مریدان خود القا کنند. همان طور که 

 ،برخی اهل سنت ادعا دارند که رسول خدا

 ابوبکر و عمر را در خواب دیده اند و پیامبر

3. دایرة المعارف تشیع، ج 8، ص 398، مدخل رؤیا.

آنها را به عنوان خلیفه معرفی کرده است.))) 

به یقیــن ما ایــن خوابها را بــه تعبیر قرآن 

»أضغاث احالم«))) و خواطر شیطانی می دانیم؛ 

چراکــه به دالیل متقن ثابت شــده اســت که 

حضــرت علی جانشــین به حق رســول 

خدا بوده است.

 مفید از شاگردان شیخ  مرحوم کراجکی، 

در کتاب خود، بحث مفصلی را از شــیخ نقل 

کرده و این گونه رؤیاها را باطل می داند.))) 

 تعــدد خوابهایی که در آن رســول خدا

تخیل شده اســت و ایشان به عقیده ای دستور 

داده کــه در باطل بودن آن تردیدی نیســت، 

نشان می دهد که شیاطین می توانند چهره سازی 

کــرده، بینندة رؤیا را دچار توهم کنند. به ویژه 

اینکه هیــچ یک از افراد بشــر در این دوران 

چهرة حقیقی پیامبر را ندیده اند و نمی دانند 

ایشــان به چه صورتی بوده تا بخواهند درستی 

یا نادرســتی رؤیای خود را تشــخیص دهند؛ 

4. ترتیب المدارک و تقریب المسالک ، قاضی عیاض، ج1، ص263.
5. انبیاء/ 5.

6. کنز الفوائد، کراجکی، ج 2، ص 65.

یعنــی از کجا معلوم آن کســی که در خواب 

به عنوان پیامبــر اکرم دیده اند، واقعًا خود 
باشد.))) حضرت 

ــياطيَن  إِنَّ الشَّ تعالــی می فرماید:  خدای 

لَيُوُحوَن إِلي  أَْولِيائِهِْم لِيُجادِلُوُکْم َو إِْن أََطْعتُُموُهْم 

َُّکْم لَُمْشرُِکونَ)))؛ »شیاطین به دوستان خود  إِن

مطالبــی را القا می کنند تا با شــما به مجادله 

برخیزنــد. اگر از آنها اطاعت کنید، شــما نیز 

هستید.«  مشرک 

همچنین، افراد بی شماری را می توان نام برد 

که دروغگو بودن احمد و یارانش را در رؤیا 

دیده انــد. به عنوان مثــال، در کتاب »الجواب 

المنیر« ســؤال ))) که سؤاالت افراد از طریق 

اینترنــت به احمد اســماعیل و جوابهای وی 

به آنهاســت، فردی به نام »السلمانی الذری« 

که از معتقدین به احمد اســماعیل می باشــد، 

از او می پرســد: »همسرم نمازی که شما منت 

گذاشــته و بر مــا تعلیم دادیــد را خواند و 

7. ره افسانه، محمد شهبازیان، ص 122.
8. انعام/ 121.

خوابید؛ ولی خواب وحشــتناکی دید و دیگر 

دعوت شــما را قبول نکرد و من تالش کردم 

وی را متقاعد کنم؛ ولی فایده نداشت. از شما 

تقاضای دعا دارم و اینکه راهکاری برای حل 

مشکل ارائه دهید.« 

احمد اســماعیل در جواب این مرید خود 

»فاصبر صبراً جميــالً خاٍل من  می نویســد: 

الشــکوی لغير اهلل؛ صبری زیبــا و خالی از 

شــکایت برای غیر خدا داشته باش.« در این 

پاســخ اوالً کلمة خالی در حالت نصبی است 

و باید »خالیًا« نوشــته شود، نه »خاٍل« و ثانیًا، 

فارغ از این اشــتباه ادبی، احمد اســماعیل با 

این جواب اعتراف کرده اســت خوابهایی که 

با دستور او صورت گرفته، باطل بودن وی را 

بر بیننده مکشوف کرده است. 

امام صــادق می فرماید: »فــإّن ديَن اهلل 

تبارك و تعالى أعــزُّ مِن أن يُری في النَّوم؛))) 

دیــن خدا عزیزتر از آن اســت که بخواهد با 

خواب فهمیده شود.«

9. کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 3، ص 482.


