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 چکيده
درپژوهش حاضر خواب و رویا  از دیدگاه  روانشناسی  واسالم  مورد  مقایسه و بررسی قرار گرفته 

شده است . خواب در  آیات قرآنی جدایی موقت نفس از جسم بیان شده،مرگ موقت ،که در هنگام 

همچون  بیداری دوباره ب جسم باز می گردد. روایات و احادیث  نیز به انواع و اقسام خواب و رویا ها

خواب حضرت محمد )ص(، خواب اصحاب کهف،یا خواب حضرت یوسف و انواع رویا اشاره شده. 

روانشناسی چون فروید خواب رافرصتی میداند که ضمیر ناخودآگاه ،مسائل جنسی ،احساسات 

پرخاشگرانه ،اندیشه ها  وآرزوهای فرد به صورت نماد در میآید وسبب آرامش فرد میشوند  و رویا را 

هبان خواب می داند.آدلر که بر میل قدرت تاکید  دارد رویا را به منزله کارخانه عواطف می داند نگ

که به آمادگی فرد برای حل مسائل آینده یاری می رساند.پاولف خواب راتوقف موقت فعالیت مغز 

خواب شکل  remمی دانست که گاها عمیق و بدون رویاست.از لحاظ فیزیولوژیک نیز در مرحله 

یگیرد.روش پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای  یا اسنادیست که با استفاده ازمهمترین ابزار آن م

یعنی فیش برداری  به شکل مراجعه به همه منابع شناسایی شده از قبیل اسنادهای چاپی در این 

رابطه  شامل : قرآن کریم،کتب و احادیث ،فرهنگ نامه ها و مجالت مطالب مهم و ضروری و مورد 

نیاز از دل آنها استخراج و جمع آوری شد.سپس از بررسی های به عمل آمده ،این نتیجه حاصل شد 

که خواب و رویا در تمام سطوح زندگی بشر از گذشته تا به آینده جریان دارد؛اینکه با کنترل عوامل 

ورد استفاده  موثر در آن  می توان به عنوان راهنمایی در  زندگی هر فرد ،با توجه به شرایط خاص  م

قرار گیرد ، همچنین همانند یه سوپاپ روانی موجب تخلیه هیجانات وفشار های درونی فرد شده 

                                                                     .،باعث روشن بینی ذهن فرد می شود

 رویا ، بیداری،اسالم ،روانشناسی.  ،خواب :يديکل واژگان
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 2 سيد علی آل یاسين ،1 زاده زیبا استاد

 خمین واحد اسالمی دانشگاه آزاد،دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی  1
 عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین 2 

 

 نویسنده مسئول:میل انی اینام و نش
  زیبا استادزاده

ziba.ostadzadeh @yahoo.com 

 شناسیانو رواسالم نظر  مخواب و رویا از 
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 مقدمه

 علم از مهم هایی  شاخه دغدغه به آن از رمزگشایی و دهد می شکل و سر را آدمیان زیست و زندگی از مهمی بخشی ، خواب

 سخن در و کرد مطرح قبل سال 1۴۰۰ در کریم قرآن آنچه دهد می نشان ها نظریه این تمامی به نگاهی .است شده تبدیل روانشناسی

 غذا همچون خوابیدن گیرد می صورت آنها درباره نظر ابراز و رود می سخن آن از هم مدرن روانشناسی علم در شده، مطرح( ص)اکرم پیامبر

 .آید می شمار به حیاتی اعمال مهمترین از یکی آشامیدن و خوردن

 خواب بدون جانداران انواع ترین ساده دارحتی مهره جانداران تمام.میخوابند نیز سوسک حتی و موش،فیل جمله از جانداری هر

 خود به مختلفی جهات از را دانشمندان و عادی افرادر فک که است بوده مسایلی از دیدن،همیشه خواب مساله. نیستند حیات ادامه به قادر

 ها این آیا !چیست؟ بیند می خواب در انسان که انگیز غم و دلپذیر،سرورآفرین و وزیبا،وحشتناک زشت های صحنه این.است کرده جلب

 کنند؟ می خودنمایی که است وتبدیالتی تغییرات کرده؟ویا النه انسان روح اعماق در که است گذشته به مربوط

 عکسبرداری آینده حوادث از مرموزی ارتباط طریق از آدمی روح حساس گیرنده دستگاه وسیله به که است آینده به مربوط ویا

 ارضا های خواست و تمایالت نتیجه قسمتی و آینده به مربوط گذشته،بعضی به مربوط بعضی که دارد مختلفی اقسام و انواع نماید؟ویا می

 .کنند می فعالیت به شروع شب جانوران از برخی اما روند می خواب به شب در ها است؟انسان نشده

 جاندار بدن وساز سوخت شدت و جثه به چیز هر از جانداران،بیش خواب مدت طول تعیین اصلی عامل که دهد می نشان شواهد

 دو تنها ها اسب که درحالی.برند می سر به خواب به ساعت بیست کم دست روز شبانه طول در ها خفاش اساس همین بر.دارد بستگی

 بیولوژیکی های پستانداران،مشخصه در کم خوابیدن،دست جانداران،عمل میان در ها تفاوت این رغم علی.دارند استراحت به نیاز ساعت

 زیادی میزان به وساز سوخت ارادی غیر عمل و بدن شده،دمای سست جانداران این بدن خواب هنگام.دارد یکسانی تقریبا و مشابه بسیار

 اوست قدرت های نشانه از":فرماید می کریم قرآن.است خواب او ی حکیمانه خلقت اسرار و خداوند قدرت های نشانه از.یابد می کاهش

 بشنوند،عبرت را حق سخن که قومی برای حالت این در برخیزید روزی طلب به پروردگار فضل از که این روز،تا و شب در شما خوابیدن

 (1،23)روم ".است هایی

( ع)ابراهیم حضرت زبان از صافات، سوره در.یابد می تحقق رویا درآن که است از بخشی "نوم" دارند عقیده مفسران از برخی البته

 "ام دیده خواب در".المنام فی أری إنّی:فرماید می

 (۴7)فرقان،" 2اتاسُب والنّوم":فرماید می که کند،چنان می تضمین را انسان قرآن،آرامش اساس بر خواب

 (9)نبا،"سُباتا نومَکُم جَعَلَنا وَ":فرماید می چنین هم

 سستی موجب خواب که جا آن از.است استراحت و گردیدن تعطیل و شدن قطع معنی به وقت وزن بر سبت ی ماده از سبات

 پاینده و نیست،زنده او جز خدایی هیچ که خداییاست اهلل".است منزه سنگین و سبک از خوابی،اعم گونه هر از شود،خداوند می انسان

 (3،255)بقره.سنگین خواب نه و گیرد می را او سبک خواب نه.است

 و گیرد می را ها جان مرگ وقت در که است خداوند":دارد مرگ با زیادی بسیار شباهت خواب که آید می بر قرآن آیات از

 نزدخود    در شده جاری آنها بر مرگ حکم که را هایی جان است،پس نرسیده فرا آنها مردن هنگام و رفته خواب به که هایی آن نیزجان

                                                                                                                                ۴،۴1)زمر".دارد وجود روشن   هایی نشانه کنند می فکر که آنهایی برای این در.فرستد می است،باز معین زمانی تا را دیگران و دارد می نگاه

 به واژه این.است برده کار به "توفی" لفظ دو هر برای لذا و هستند حس یک از مرگ و خواب که کند می بیان روشنی به آیه ینا

 را شما هنگام شب در که است پروردگاری او و":است رفته کار به "توفی" لفظ نیز دیگری ی آیه در.است "کردن اخذ کامل طور به" معنی

 بازگشت برسد،سپس انتها به عمرتان که هنگام آن تا نموده زنده را شما بامدادان گاه آن.داند اید،می داده انجام روز در چه هر و میراند می

 (6۰)انعام،".نماید می آگاه را اید،شما کرده آنچه از و اوست سوی به شما

 چيست؟ خواب
 قابل رفتن باال و نسبی حرکتی بی با که کرد تعریف ارگانیسم پذیر برگشت آسانی وبه شونده تکرار منظم حالت توان می را خواب

 الکتروآنسفالو الگوی در رود می خواب به شخص وقتی.است مشخص بیداری حالت با مقایسه در خارجی های محرک به واکنش آستانه توجه

                                                           
 فی ذلَک الیات ِلقوم یَسَمعون.َومن آیاته منامکم  بِاللیِل َوالنهاِرَوابتِغاُوکم ِمن ِاَن  1
 َوُهوالذی َجعََل لَُکم اَلیَل ِلباِسا َوالنَوَم ُسباتاَوَجعََل  2
 التاُخذُهُ ِسَنه َوالنَُوم 3
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 منظم ولتازپایین فعالیت با شود می تلقی خواب مرحله ترین سبک از که خواب 1 مرحله. کند می رفتن بین از به شروع آلفا فعالیت گرافی

 امواج و خواب های دوک با که الگویی گردد می 2 مرحله به تبدیل مرحله این دقیقه تا ثانیه چند از پس است مشخص ثانیه در سیکل7تا3

 خواب اصطالحا باشدو می مشخص دلتا امواج با که میگردد ظاهر۴و3 مراحل سپس است مشخصk  کمپلکس به موسوم فازیک تری و کند

   (2صبی تا،، ورافکاری.)پشود می نامیده(sws) آهسته موج

بااضافه  به مفاهیم  گوناگون تفسیر شده است ،به معنای نوم در لغت همواره بصورت شرح االسم و در قالب مثال های مختلف و 

توقف ایستایی و راکد ماندن یک جریان امده است در مفردات راغب آمده است ،که خواب آرامش اعصاب مغز از طریق بخاراتی که به آن 

  (29ص1371طلب متصاعد می گردد و گفته شده خواب آن است که خداوند روح را قبض کند نه تاسر حد موت .) رضوان

 : قرآن دیدگاه از خواب
 تمت کم والتی موتها حین االنفس یتوفی اهلل": تعالی قوله :فرماید می مجید قرآن در جل عزو خدای روح و نفس کردن یاد در

 (۴2،)زمر". مسمی اجل الی االخری ویرسل الموت علیها قضی التی فیمسک منامها فی

 به اینجا در توفی معنی و نگرداند باز را مرده که آن و گرداند باز بیداری در و گرد خویشتن با را نفس که مارا کرد خبر تعالی ایزد

 وروح نفس یعنی است چیز یک هردو که اند گفته معبران از بعضی، خالفت وروح نفس در حکما و علما میان در بدانکه  بستدن معنی

 برادر پنجم و چهارم  جون سوم جان دوم تن نفس یکی جمله از؛ دارد معنی هشت عرب کالم در نفس که گویند و آرند دلیل به و جانست

 سوم باد نسیم دوم جان یکی جمله آن از دارد معنی دوازده عرب کالم در روح که ،گویند همچنین بدر چشم هشتم هستی هفتم همه ششم

 دهم عیسی نهم ،بخوانند کسی به افسونکه هشتم فراخی هفتم وحی ششم تعالی خدای رحمه پنجم جبرئیل چهارم تعالی خدای کالم

 که بوره دیدن در دوازدهم صفت یک فرشتگان همه و دارد صفت یک خویش تن به او که فرشته یازدهم .نباشد مرگ او در که زندگانی

 می یاد به است شنیده یا است دیده چه هر و تعالی خدای فرمان به رود می آسمان وبه آید می بیرون تن از که است جان  خواب بیننده

 (9 و8 ص 137۰ نبی دانیال و سیرین).دادند حجت قول همین وبر گردد می بر تن به آوردوباز

 و «روح قبض»  نوع یک خواب گویدمی زیرا ، کرده بیان خواب مسئله برای را تفسیر تریندقیق زمر سوره از درآیاتی مجید قرآن

 کمرنگی شعاع جز و شودمی برچیده بدن از روح پرتو خدا فرمان به که هنگامی ترتیب این به. کامل جدایی نه اما است جسم از روح جدایی

 برای که هاییفعالیت از قسمتی چند هر ماندمی باز حرکت حس از انسان و افتد،کارمی از شعور و درک دستگاه تابد،نمی جسم این بر آن از

 و حقیقت زمر سوره ۴1 آیه در.یابدمی ادامه تغذیه و تنفس دستگاه فعالیت و خون گردش و قلب ضربان مانند دارد، اوضرورت حیات ادامه

 را هاجان خواب هنگام در که خداست:منامها فی تمت لم التی و موتها حین نفس اال یتوفی اهلل» : شودمی بیان گونهاین خواب ماهیت

 شکل و است«  مرگ»  برادر«  خواب»  ترتیب این به و«.گیردمی را روحش نیز نرسیده فرا مرگش خواب هنگام در که کسی آن و گیردمی

 آیه ادامه. شودمی قطع دو این پیوندهای از بسیاری و رسدمی حداقل به خواب هنگام به جسم و روح روابط که چرا ، آن از ضعیفی

 فرمان که را کسانی ارواح: متفکرون لقوم الیات ذلک فی ان مسمی اجل الی األخری یرسل و الموت علیها قضی التی فیمسک» :فرمایدمی

 به داده حیاتشان ادامه فرمان که را دیگری ارواح و( شودنمی بیدار خواب از هرگز که ایگونه به)  داردمی نگه کرده صادر را آنها مرگ

 که کسانی برای است(  خدا قدرت از)  روشنی هایونشانه آیات مسئله این در آری. رسد فرا آنان حتمی مرگ تا گرددمی باز هایشانبدن

 (۴1زمر،)«.کنندمی تفکر

 جسم با آن ارتباط که مادی غیر است گوهری روح و ، جسم و روح از است ترکیبی انسان: که شودمی استنباط چنین آیه، این زا

 هنگام جسم و روح ارتباط قطع اما برد،می ارواح عالم به را رابطه این خداوند ، خواب و مرگ هنگام به همچنین. است آن وحیات نور مایه ،

 ،(بیداری و حیات حالت) تام ارتباط اول: است حالت سه دارای بدن به نسبت روح ، بنابراین. شود قطع کلی به رابطه که نیست چنان خواب

»  از کاملی نمونه مرگ و است مرگ از ضعیفی چهره خواب»(مرگ حالت) کامل طور به ارتباط قطع سوم، و( خواب حالت) ناقص ارتباط دوم

 ترروشن معنی این باشد توأم صادقه رؤیای هم آن «رؤیا» با که مخصوصاًهنگامی است، روح اصالت و استقالل دالیل از خواب ؛« خواب

 که طوری به انجامدمی ارتباط این کامل قطع به گاه ، شودمی ضعیف جسم با آنها رابطه خواب عالم در که هنگامی ارواح از بعضی. شودمی

 که حقیقت این به توجه. رسد فرا الهی فرمان تا نوسانند در بیداری و خواب حال در ، دیگر ارواح اما و ، شوندنمی بیدار هرگز آنها صاحبان

 کافی او«  بیداری»  برای بیندیشند آن در اگر که است عبرتی درس ، گیردمی قرار مرگ آستانه در ،« خواب»  هنگام به شب همه انسان

 .است

 هنگام به)  شب در را شما(  روح)  که است کسی(  خداوند)  او» :شودمی بیان گونه این خواب حقیقت نیز5 انعام سوره 6۰ آیه در

 این. ) انگیزدمی بر(  خواب )از روز در را شما پس است خبر با( شما گفتار و کردار تمام از ) ایدداده انجام روز در آنچه از و ، گیردمی(  خواب

                                                           
 ثَُم ینبئکم بِما ُکنتُم تَعَملُون.م َوُهَوالَذی یَتَوفُکم بِالَیِل َویَعلَُم ما َجرحتُم بِالنَهاِر ثُم َیبِعثُُکم فیِه لَیُقضی اََجُل ُمَسمی ثَُم اِلیِه َمرَجعُکُ  5
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 فرا شما زندگی پایان تا(  دارد ادامه همچنان وضع این و کندمی بیدار را شما روز و خوابیدمی شب ، شودمی تکرار بیداری و خواب نظام

 جرحتم ما یعلم و بالیل یتوفاکم هوالذی و »سازدمی آگاه ایدداده انجام آنچه از را شما و است خدا سوی به شما بازگشت سپس. رسدمی

 ، خواب و مرگ درحال که آیدبرمی چنین آیه، از«.تعلمون کنتم بما ینبئکم ثم مرجعکم الیه ثم مسمی اجل لیقضی فیه یبعثکم ثم بالنهار

 سیر دیگر عالم در انسان روح و است زمین روی انسان بدن ، خواب حال در.انسان بدن نه ، رودمی دیگر عالم به عالم این از انسان روح

 از یکی.گرددبرنمی و رودمی دیگر عالم به روح ولی است زیرزمین یا زمین روی بدن مردن، ل حا در و گرددبرمی سپس و کندمی

 فهماند،می شفاف صورت به را مرگ و خواب، دارد مرگ به نزدیک بسیار شباهت و افتاده اتفاق بشر تاریخ در که هاییخواب انگیزترینشگفت

 دیگر سوی از و شده گذاشته نمایش به خداوند انتهایبی قدرت سو یک از آن در که خوابی. است کهف اصحاب نظیربی و طوالنی خواب

  (6۰)انعام،.است جسمانی معاد بر دلیل ترینروشن و بهترین

 اشبیداری و مرگ، به شبیه خوابی ترتیب این به و گردید بالغ سال 3۰9 به که شد طوالنی آنقدر کهف اصحاب خواب 

 افراد از نسل پنج یا چهار عمر با برابر واقع در که خوابی است؛ قرآن آموزعبرت و دهندهتکان هایداستان از واقعاً خواب این و همانندرستاخیز

 قادر بریم، فرو طوالنی خواب چنین در را آنها بودیم قادر که همانگونه: ) فرمایدمی کهف اصحاب درباره کریم قرآن. انجامیدمی طول بشربه

 مدت چه کنیدمی فکر)  پرسید آنها از یکی ، کنند سوال یکدیگر از تا(  برانگیختیم خواب از را آنها ما گردانیم باز بیداری به را آنها بودیم

: گفتند(  لذا بوده چقدر خوابشان بدانند دقیقاً نتوانستند سرانجام ولی)  روز یک از بخشی یا روز یک: گفتند جواب در آنها اید؟خوابیده

 «.است تر آگاه خوابتان مدت از شما پروردگار

 احادیث در مورد خواب

 به وضو طهارت با جز و ، بخوابد جنابت حالت با نباید مسلمان »:دادمی تعلیم چنین یارانش به ـ حدیثی در ـ( ع) علی مؤمنان امیر -1

 ، دهدمی برکت او به و پذیردمی را او رود،می باال تعالی خداوند سوی به مؤمن روح زیرا ، کند تیمم نیابد آب هرگاه ، نرود بستر

 فرشتگان از امنایش با را او باشد، نرسیده فرا اگر و ، دهدمی قرار رحمتش هایگنج در را او ، باشد فرارسیده عمرش پایان هرگاه

 ( ۴8،ص1383،   حویزیرداند.)گمی باز جسدش به

  بخوابد جنابت هنگام در نباید مسلمان «جُنُبٌ هُوَ وَ المُسلِمُ یَنامَ ال»  که است آمده( 563 ،،ص1388 )االحادیث جامع در -2

 یعنی. دشمنی و بیماری خواب، آتش،. است بسیار هم آنها کم مقدار که است چیز چهار: اند فرموده( السّالم علیه) علی امام حضرت -3

مجلسی، ).باشد زیاد آثار منشا میتواند و است بسیار نیز آنها کم مقدار بلکه نکنید تلقی ناچیز را چهار این از یک هر کم مقدار

  (.26۴،ص13۰7

 است بار زیان عوارض جلب ی مایه و مزاج تباهی و فساد باعث پرخوابی و پرخوری: اند فرموده( الساّلم علیه) علی امام حضرت -۴

 (. 1۴و13،ص1۴17رسولی،).

 درخارج اینکه مثل دیدم خواب در اهلل رسول بن یا کرد عرض.شد یاب شرف( السّالم علیه)صادق امام حضرت حضور مردی_6

 خود برّاق شمشیر و است سوار چوبی اسب بر و شده تراشیده چوب از که دیدم را مردی است، کجا دانم می که ای نقطه ، هستم شهرکوفه

.  بزنی گول اش زندگی امر در را مردی داری قصد تو: فرمودند حضرت. کنم می تماشا را او ترس و وحشت شدّت در من و دهد می جوالن را

 اینک. ای گرفته فرا علم معدن از را دانش که دهم می شهادت: کرد عرض حضرت به مرد. بترس میراند می را تو و آفرید را تو که خدایی از

 از غیر چون. بود آورده فروش برای من نزد را خود متاع من همسایگان از یکی ، کنم می آگاه نمودی من رویای برای که تفسیری از را شما

 (293ص 136۴،کلینی رازی  .)کنم خریداری او از نازلی خیلی قیمت به داشتم تصمیم نیست متاع آن طالب کسی من

 از دسته چهار را احالم اضغاث و. احالم اضغاث متشابه، محکم،:است قسم سه بر خواب: فرمایددر جایی دیگر می ( ع) صادق امام

 :بینندمی مردم

  (روانی بیماران و دارتب مریض،)باشد یافته راه بیماری و فساد مزاجشان در که کسانی ـ1

 (.اندشده مست چیزی خوردن با که افرادی) مستان ـ2

 .باشند خورده سنگین و غلیظ غذاهای که کسانی -3

 (32،ص 138۴)تفلیسی،.نابالغ کودکان ـ۴

 روایات  
 از است عبارت ها خواب از قسمتی. داند می قسم سه را رویا بلکه ،کند نمی نگاه چشم یک به را ها خواب تمام اسالمی روایات

 صورت با داده شکل تغییر عللی به گاهی و شود می ظاهر خودش صورت به گاهی خواب در که ،است انسان نهانی اسرار یا عادی افکار

 می آنها ی وسیله به و دارد بسیار علمی ارزش روانشناسان نظر به و روانکاری در که است ها خواب قسم نای.کند می نمائی خود دیگری

 افکار از عبارت ها، خواب دیگر قسمت. داد تشخیص را روحی های مرض روانی ناخوشی ی ریشه و برد پی اشخاص مخفی ضمیر به توان
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 و دارد الهامی ی جنبه که است هایی خواب سوم قسمت. ستا  ناخوشی مواقع در خصوص به و بیداری در گاهی که است ای آشفته و ولگرد

 .گردد می آشکار و واضح مجهولی، جهت هر از حقایق آنها ی وسیله به گاهی

 به شب هر که است خوابی همین مرگ :فرمود چنین پاسخ در حضرت ، شد سوال مرگ حقیقت درباره السالم علیه محمدتقی امام از -1

 حال در که افرادی قیامت، روز مگر شودبیدارنمی خواب این در انسان و است طوالنی مدتش که اختالف این با ، آیدمی شما سراغ

 و دهشت حال یا آنها شادمانی و سرور حال است نیاید چگونه اندازه و وصف به که فرح انواع به حال آن در و بینندمی خواب ، خواب

 ، شیخ صدوق).شوید مرگ آماده پس آید،می پیش انسان بر حال آن در که احواالتی و مرگ همینطوراست خواب، در آنها اضطراب

 (289،ص1379

 که زنی: فرمودند حضرت.  کنم می ادرار خود دست در اینکه مثل دیدم خواب: کرد عرض( السّالم علیه) سجّاد امام حضرت به مردی -2

 دست خواب این در. شوهراست رضاعی خواهر زن، شد معلوم کردند تحقیق. است محرم تو با شوی می بستر هم او با و داری خانه در

 در ادرار ، تفسیرخواب مقام در( علیهالساّلم) امام. منی جای به ادرار و آمده است خانواده عضو که خواهر از کنایه است بدن عضو که

 خواب تعبیر است کرده ازدواج او با خائنانه و اواست خواهر زنش که دانست می مرد اگر. است تفسیرکرده محرم با آمیزش با را دست

  (89ص، ق1268، محقق)است الهام رویا این دانست نمی اگر و است پنهان ضمیر کردن آشکار و روانکاری

 که داشتم دامادی. است شده ام نگرانی موجب که ام دیده خوابی: کرد عرض آمد( السّالم علیه) صادق امام حضور عطار موسی -3

 ای: فرمودند پاسخ در حضرت. باشد شده نزدیک اجلم که خائفم. کند می معانقه من با انداخته گردنم در دست دیدم خواب در رفته، دنیا از

 عمر از اند حیات قید دره ک کسانی با اموات ی معانقه ولی. آید می ما وقت سر ناخواه و خواه که باش مرگ انتظار در شب و صبح موسی

 زیارت به و مانی می باقی که دارد داللت رویا این: فرمود. حسین: کرد عرض بود؟ چه دامادت اسم پرسید آنگاه. کند می حکایت طوالنی

 (۴33،ص1385، مجلسی)د.شوی می مشرّف( الساّلم علیه) حسین

 آمده متّقی و ایمان با افراد برای شریف قرآن در که بشارت آن از مقصود: اند نموده حدیث گرامی رسول از صامت بن عبادة -۴

 حال در خداوندکه از است کالمی واقع در چنین این رویایی و. او برای دیگران یا بیند می خود برای مؤمن که است خوبی و صالحه رویای

 (۴۴2 ،صهمان)گوید می خود ی بنده با خواب

 درخارج اینکه مثل دیدم خواب در اهلل رسول بن یا کرد عرض.شد یابشرف ( الساّلم علیه)صادق امام حضرت حضور مردی-5

 خود برّاق شمشیر و است سوار چوبی اسب بر و شده تراشیده چوب از که دیدم را مردی است، کجا دانم می که ای نقطه ، هستم شهرکوفه

.  بزنی گول اش زندگی امر در را مردی داری قصد تو: فرمودند حضرت. کنم می تماشا را او ترس و وحشت شدّت در من و دهد می جوالن را

 اینک. ای گرفته فرا علم معدن از را دانش که دهم می شهادت: کرد عرض حضرت به مرد. بترس میراند می را تو و آفرید را تو که خدایی از

 از غیر چون. بود آورده فروش برای من نزد را خود متاع من همسایگان از یکی ، کنم می آگاه نمودی من رویای برای که تفسیری از را شما

 (293ص 136۴، کلینی رازیکنم.) خریداری او از نازلی خیلی قیمت به داشتم تصمیم نیست متاع آن طالب کسی من

 امام نزد جنابت حال در کنی نمی حیا آیا» :  فرمود وی به حضرت ، رسید( ع) سجاد امام جنابت خدمت حال در مردی-6

 دنیا دیگر عبارتی به و شده وارد انسان روح و جسم بر که است هایی آسیب زمانها دراین خوابیدن با مخالفت اصلی دلیل آید. می خویش

 (52،ص1362کنند)مجلسی، می خراب را انسان وآخرت

 دید بزرگاناز خواب 
 کندمی حرکت روح خواب، وقت در که طورهمین »:نویسدمی چنین خواب حقیقت درباره هرانیط سیدمحمدحسین فقید عالمه

 حرکت روح نیز مردن وقت در ، افتدمی زمین به بدن و است مثال و صورت عالم و اسفل ملکوت عالم همان که الجمله فی تجرد عالم به

 و است ساعت چند مرگ ، خواب پس. گذاردمی رها و یکه را بدن و ، نفس عالم و معنی عالم و اعلی ملکوت به یا عالم همان به کندمی

 چند و ساعت یک و دقیقه یک خواب بین اینکه کما نیست، تفاوتی سال صد وچند سال چند مرگ بین و ، همیشگی و دائمی خواب مرگ،

 ( 155ص 1361هرانی،ط)«.ندارد وجود تفاوتی کهف اصحاب ساله 3۰9 خواب و ساعت

 نظریات روانشناسان
 رویاها فروید نظریه طبق. داد شرح انسان زندگی در ناخودآگاه ضمیر نقش درباره را یی نظریه بار نخستین برای فروید زیگموند

 سطح در. ایم سپرده خاطر به که است حوادثی بیانگر یا است ظاهر سطح دهنده نشان که صریح و روشن سطحی کنند؛ می کار سطح دو در

 به که آیند درمی فردی آرزوهایی و ها اندیشه پرخاشجویانه، احساسات جنسی، مسائل نماد صورت به رویا در اعمال و اشیا نهفته یا نهان

 امیال این مستقیم درک از که یی کننده ناراحت اثرات برابر در را بیننده خواب شخص رویاها، فروید نظر از.شوند می سرکوب عادی طور

 کنند، بیدار خواب از را آدمی آنکه جای به آنها بخشند، آرامش رویاها همه» گوید؛ می فروید همچنین. کنند می محافظت شوند، می حاصل

 فروید،)« .آن زنندگان برهم نه هستند خواب نگهبانان رویاها کنند، می تر طوالنی را خوابش
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 (39 ص ،1388

 نظریه فروید، نظریه کنار در. قدیمی مسائل حل برای بود فعالیتی که دانست می آرزوهایی تحقق را رویا در کتاب دیگری ، فروید

 .بود فروید پیروان از آغاز در او. قراردارد ر6آدل آلفرد

 آغاز در کودکان وی اعتقاد به. کند می هدایت را فرد هر که نامد می فردی روانشناسی را آن و کند می تاکید قدرت میل بر آدلر

 امیال این بازتاب رویاها و دهند سوق برتری و موفقیت اهداف سمت به را احساس این کنند می تالش بزرگساالن دارند، حقارت احساس

 ابداع خواب از خود منظور رساندن برای را تعبیری وچنین کند می عمل «عواطف کارخانه» منزله به رویا تحلیل بود معتقد آدلر. هستند

 برای فرد عاطفی آمادگی صورت به و سادگی به رویاها یعنی آینده، مسائل حل برای دانست می فعالیتی را رویا وی که تفاوت این با کرد،

 ما در احساساتی خواب و رویا طریق از که کرد استفاده آینده مسائل حل برای( دیدن خواب)رویا از آدلر. اند درک و فهم قابل نزدیک آینده

 می هشدارمان و کند می آگاه آمیز مخاطره های موقعیت از یا رساند می مدد آینده مشکالت و مسائل با درمواجهه را ما که آید می وجود به

 شیوه و هدف جهت رویاها بود معتقد که چرا کرد، می مطرح جدی طور به خود درمان روش زمینه در را خواب و رویا آدلر آلفرد. دهد

 می معلوم را بیمار حرکت جهت که شود می مشخص مسائلی رویا در وی نظر از. کنند می مشخص را درمان جهت نتیجه در و فرد زندگی

 ازروانشناسان یکی عنوان به او از و است داشته شخصیت مطالعه بر ماندنی و عظیم تاثیر که بود مطرحی روانشناس موری هنری. کند

 در دیگر روانشناسان نیزهمانند او. است شناسی شخصیت اصول طرح و نیازها فهرست وی کار ترین مهم. کنند می یاد خود زمان برجسته

 وامی عمل به را ما و گوید می سخن که هایماست تکانه این» گوید؛ می گذرد، می اخالق مرزهای از که رویاهایی خصوص به رویاها زمینه

 را خود شریرانه های تکانه و خودم های کاستی من. دهد می هشدار ما به گاهی اگرچه دارد، نمی حذر بر را ما وجدان که حالی در دارد،

 تسلیم همیشه من رویاهایم در ولی نشوم، شان تسلیم شوم می موفق غالباً و کنم می مقاومت برابرشان در شوم می بیدار که هنگامی دارم،

 ( 76 ص ،1382 فروید،)« .زنم می عمل به دست ندامت یا ترس بدون آنها فشار زیر من اینکه تر درست یا شوم می شان

 :7پاولف دیدگاه از خواب

 خواب وقتی.  آید می حساب به مغز فعالیت وقفه یا مکث  خواب ، پاولف ایوان روسی شهیر شناس عصب نظریات حسب بر 

 وقفه انتشار بود معتقد وی.  است یافته گسترش آن مختلف قسمتهای تمام و مغز های نیمکره بداخل وقفه که معناست بدان است عمیق

 گیرد می بر در را سطوح تمام وقفه این گاهی. کند می ایجاد را خارج جهان از درک عدم حالت ، آن مختلف سطوح در مغز سلولهای فعالیت

 و درک ، اما گردند نمی وقفه دچار مغز سلولهای از ای محوطه اوقات برخی.  رویاست بدون و بوده عمیق کامال خواب صورت آن در که

 ضمن در را رویا که هستند ها همین و پردازند می فعالیت به نکرده سرایت آنها به وقفه که سطوحی.  ندارند نیز را خارج جهان از احساس

 ،ص(137۴پاولف ،(کنند می ایجاد انسان برای خواب

 خواب از نظر فيزیولوزي
هنگامی که فرد وارد نخستین مرحله خواب می شود و در حالت انتقال از بیداری به خواب قرار می گیرد امواج تتا از مغز 

هرتز  1۴تا1هرتز ثبت می شوند در حدود ده دقیقه بعد خواب وارد مرحله دوم می شود که طی آن اماج کوتاهی با فرکانس 7تا۴بافرکانس 

دقیقه ظاهر می شوند در این مرحله امواج نوک تیزی با فراوانی یکموج در دقیقه نیز دیده می شود  5تا2به نام دوک های خواب در فواصل 

اهر هرتز ظ ۴امواج بلند دلتا با فرکانس کمتر از  دقیقه بعد آغاز می شود 15خوانده شده اند در مرحله سوم خواب که  در حدود  kکه امواج 

خواب به علت وجود امواج زیاد دلتا به نام مراحل خواب با امواج آهسته  ۴و3فراوانی  این امواج بیشتر می شود مراحل ۴می شوند ودر مرحله 

دقیقه پس از 9۰نامگذاری شده است  در حدود   nonremخواب که در آنها کره های چشم بدون حرکت هستند خواب   ۴تا1و مراحل 

ورت ناگهانی امواج مغز نامنظم شده از ولتاز منحنی ها کاسته می شود در این مرحله از خواب که به علت وجود حرکات شروع خواب به ص

نامیده می شوداگرفرد در این مرحله بیدار شود رویایی را به صورت یک داستان به یاد می آورد ولی اگر در مرحله   remسریع کره چشم 

nremیاد می آورد)حایری  هندارد و فقط یک تصویر ذهنی یا حالت هیجانی مبهمی ب خاطر بیدار گردد رویایی به

 (  11۴و113ص1382روحانی

 

 اقسام خواب ها ) وقت خواب ( ,

 

 : پیامبر اکرم ) صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه ( فرمودند : خواب بر چند نوع است

                                                           
6 Alfred adler 
7 pavlof 
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می فرمایند : یکی از خطباء  اهلل مجتهدی ) حفظه اهلل ( حضرت آیت.خوابیدن در مجلس پند و یادآوری است: خواب غفلت-1

نمی توانستم مطالب تکراری را  همیشه شخصی را می دیدم که در جلسات متعدد پای منبر من می آید ، لذا من هم : تهران می فرمودند

الحمد هلل  نباشم زیرا شما را می بینم که من برای شما مفید باشد ، و باعث تضییع وقتتان بگویم ، روزی به او گفتم : امیدوارم صحبتهای

مدتی است که دچار بی خوابی شده ام ، و دکتر هم توصیه کرده است  مقید به شنیدن صحبتها و احادیث این حقیر هستید ، او گفت : بله ،

انم چگونه است که از همه جا منبر شما نمی د بیشتر استراحت کنی و بخوابی ، اما با این وجود خوابم نمی برد ولی در پای که سعی کن

وُعّاظ ، هم کار پدر را  شدم که این شخص برای خوابیدن می آید نه برای درک مطلب . ظاهراً منبریها و بهتر می خوابم در آن موقع متوجه

 خوانند میچون الالئی  می کنند ، چون نصیحت می نمایند ، و هم کار مادر را ،

  

 .وقت نماز استخوابيدن در  : خواب بدبختی - 2

 

  خواب بعد از طلوع آفتاب است که انسان را کسل می کند : خواب لعنت )فيلوله ( - ۳

. 

 .خواب بين الطلوعين ؛ از فجر )نماز صبح( تا طلوع آفتاب که مذموم و بد می باشد : خواب عذاب )عيلوله ( - ۴

 

 . است، بسيار نهی شده و مکروه  در روایات از خوابيدن قبل از طلوع آفتاب

 : حضرت رسول )صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه ( -

  

 .خواب کردن بر آن قبل از طلوع آفتاب ... : زمین به سوی خدا ناله و فریاد می کند از سه چیز

  
و  زرد می کند و صورت را زشت می کند ... صادق )علیه السالم ( : خواب بامداد شوم است و روزی را منع می کند و رنگ را حضرت-

اسرائیل در این وقت نازل  طلوع صبح تا طلوع آفتاب قسمت می نماید ...و مرغ بریان و ترنجبین بر بنی بدرستی که خداوند روزی را ما بین

 .نمی شد می شد ، هر که در این وقت خواب بود ، بهره او نازل

   
فرمودند که چون نماز صبح کردی و ذکر خدا )  به شخصی در چند حدیث این خواب را اجازه داده اند ؛ حضرت صادق )علیه السالم( اما-

)علیه السالم( به شخصی  طلوع آفتاب بخوابی اشکالی ندارد . چنان چه در حدیث صحیح است که امام رضا تعقیبات( خواندی ، اگر قبل از

  .نماز صبح خواب می کنم فرمود که فردا بعد از طلوع آفتاب بیا که من بعد از

 

 : ()قیلوله  خواب راحت - 5

  
آن وقت اگر کسی خوابی ببیند دروغ نمی شود . و این  خواب قبل از ظهر تا ظهر و بعد از نماز ظهر تا عصر است ، که مستحب است و در

 .هضم کننده غذا است خواب رفع کننده کسالت و

  
ظه قوی داشتم و اکنون فراموشی بر من غالب شده حاف خدمت حضرت رسول )صَلَّى اللُّه عَلَیِْه وَ آلِه( آمد و عرض کرد که من شخصی به

خواب قیلوله بکن . چنان  خواب قیلوله می کردی و حال ترک کرده ای ؟ گفت : بلی . حضرت فرمودند که باز است . حضرت فرمودند که آیا

 . ری و عبادت شبخواب قیلوله نعمت است و نیکو یاوری است بر بیدا کرد و حافظه اش برگشت . و در روایت دیگر است که

 .خوابیدن بعد از نماز عشا است: خواب رخصت ) خوابی که اجازه داده شده( - 6

 

 .خوابیدن در شب جمعه است: خواب حسرت - 7
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 : خواب حیلوله _ 8

  
تأخیر نماز از نماز )ظهر( است ،حیلوله گویند . و چون  خواب بعد از ظهر یا خواب وقت ظهر است ،چون این خواب حایل و فاصل بین ظهر و

 . خوابیدن در این وقت خوب نیست اول وقت ناپسند است ،

 

بعد از عصرمکروه است . چنانکه از امیر المومنین ) علیه السالم (  خواب،  خواب آخر روز است که موجب بیماری است : خواب غیلوله - 9

 (126ص1362) مجلسی. پریشانی و فقر می شود ( موجب خوابیدن بین الطلوعین و بین العشائین ) بین نماز مغرب و عشاء روایت است

 جایگاه واهميت خواب:

وقوع  بشر را تغییر ،اصالح  ویا به سوی موقعیت  خواب و رویا  از چنان جایگاه بلندی برخوردار است که بسیاری از سرنوشت های 

سعادت  رقم می زند واین ایی تعبیر شود آینده اورا به سوی تسریع  بخشیده است.چنانچه خوابی به موقع  و توسط  شخصی  دانا و معبر توان

بستگی  به  فراست و چیره دستی و زکات  وصفای  معبر دارد  تا چه اندازه  نقش حقیقی خود  را در تعبییر آن ایفا می 

 (22ص1382نماید.)رجبی،

 :هستند دسته چند بينند،می خواب که کسانی
  و صاف را حقایقی و شده مرتبط عقل عالم با ، حواس رفتن خواب از بعد و دارند مجردی و کامل روح که کسانی اول دسته

 امواج ، بلندی و هاقله فراز بر که دارجهت مخصوص هایآنتن با سالم هایتلویزیون نظیر) کنندمی دریافت دیگر دنیای از روشن

 .ندارد تعبیر به نیازی ، است صاف و مستقیم دریافت که هاخواب گونه این( . گیردمی دور نقاط از را ایماهواره

 تخیل و تشبیه و برفک با همراه و ناصاف را حقایق رؤیا عالم در که هستند متوسط روح دارای که است کسانی خواب: دوم دسته

 تعبیر را خواب آن عالمی عبارتی، به و دهد توضیح هابرفک از دور را فیلم ماجرای ، گیرنده دستگاه درکنار مفسری که. )کنندمی دریافت

 (.کند

 فیلم به آشنایان چنانکه. )ندارد مفهومی آنها خواب که است ناموزون و متالطم قدری به آنان روح که هستند کسانی: سوم دسته

«  احالم اضغاث»  به قرآن در که نیستند، تعبیر قابل رؤیاها نوع این آورند،نمی در سر چیزی ، تلویزیونی پربرفک و مختلف هایصحنه از هم

 (8،۴3)یوسف.است شده تعبیر

 خواب بینی چیست ؟

خواب بینی  یک تجربه  است فقط به این معنی  نیست که  ما رویا هایی داشته باشیم ،خیال پردازی کنیم، آرزو ها و یا تصوراتی 

قطعا  برای ما قابل  توصیف  نیز هستند ولی  نمی توانیم   داشته باشیم ، ما می توانیم از راه  خواب بینی دنیا های دیگری را درک کنیم  و

این  آنچه  را که  این  دنیا ها  را برای  ما قابل  رویت  می کند توصیف  کنیم؛ با وجود این  می توانیم  حس کنیم  که چگونه  خوابی  راه 

 (3،ص 1373ما و معرفتی در اندیشه مان است.) کاستا،سرزمین ها را برایمان باز  می کند.خواب بینی  یک احساس ، جریانی  در بدن  

 زمان خواب:

 :خواب در دو زمان توصیه شده است
همانطوریکه قبالً آورده شد بهترین زمان مناسب برای خوابیدن ، خواب در شب می باشد . تاریکی هوا ،  .     خواب شبانه :1

از ویژگیی های شب باعث خواب بهتر ما در این بخش از زمان می شود .پس  کاسته شدن از سر و صداهای مزاحم ، کاهش دما و برخی دیگر

یکی از زمانهای اصلی و مناسب ترین زمان برای استراحت ، خوابیدن در طول شب می باشد و همانطوریکه ذکر شد در قرآن کریم ، روایات 

کان این است که جهت تجدید قوای جسمی و روحی اهل بیت )ع( و سفارش های مختلف از سوی علمای دین و مذهب و حتی سفارش پزش

 بایستی در شب استراحت کرد .

 .     خواب قیلوله :2

زمان مناسب دیگر برای خواب که در روایات اهل بیت )ع( به آن اشاره شده است ، خواب قیلوله است . منظور از خواب قیلوله 

بل از اذان ظهر باشد را خواب قیلوله می گویند .از آنجا که مومن بین )خواب کم( خواب پیش از ظهر است ؛ خوابی که یکی دو ساعت ق

الطلوعین بیدار است پیش از ظهر نیازمند استراحت خواهد بود . بنابراین روشن ترین فایده خواب قیلوله بدست آوردن انرژی برای ادامه 

                                                           
 اَضغاُث اَحالم َوما نَحُن بِتاویِل اَلحالل بِعالَمین.قالوُ  8
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ر این زمان به واقعیت نزدیک است . از امام حسین)ع( روایت فعالیتهای روزانه است .از دیگر ویژگی های خواب قیلوله آن است که رویا د

 (55،ص138۰،نوریشده که در زمان خواب قیلوله رویا دروغ نخواهد بود.) 

 دیدگاه زیستی خواب 
  :عوامل موثر در خواب

 .(توجه به اهمیت چیزهایی که مصرف می کنید مواد الزم برای انتقال دهنده های عصبی1

دهنده های )خواب و رویا (ما در مجموعه زندگی ما قابل توجه است استیل کولین یک انتقال دهنده عصبی (اهمیت انتقال 2

 پاراسمپاتیک است این ماده همراه با سایر انتقال دهنده ها ی عصبی  دوپامین و نوروآدرنالین روی سیستم سمپاتیک اثر می گذارد بلکه  بر

 .هستند م(و خصوصا بر مراکز عصبی عالی بر فکر و اعمال و حافظه و بیداری خواب حاکزندگی نباتی )اعضا گوارش ریه ها و قلب 

(مقدار مناسب انتقال دهنده های عصبی که بر سطح تحریک ا اثر می گذارد که باعث می شود دوپامین یا نوروآدرنالین بیش از 3

  .حد ترشح شده یا سروتونین به اندازه کافی تولید شود

الت به صورت ناگهانی و یکباره ایجاد نمی شود بلکه روند تدریجی دارد که هریک باید توسط مرحله قبل خود (هیچکدام از حا۴

 .آماده شود

 ( 9۴، ص  1371(این سیتم ها در شخص بالغی که فعالیت کرده و بیمار نباشد به صورت خود کار عمل می کند)فلو شر،5

 تاثر خواب بر عملکرد مغز و تقویت حافظه
حیح و کامل بر عملکرد مغز و کارایی آن تاثیر مستقیم دارد کمبود خواب اثرات مخربی در تنظیم و نگاهداشتن اطالعات خواب ص

حافظه دارد  خواب به بهبود عملکرد مغز انسان کمک کرده م موجب میشود که توانایی افراد در به خاطر آوردن مسائل و یادگیری افزایش 

که حاال زمان آن رسیده که بپذیریم خواب به معنی توقف فعالیت های مغزی و فکری نیست بلکه فرصتی یابد.سی.ان.ان نقل کرده است 

 (5شماره،1395 است تا مغز بتواند با قدرت بیشتری به ثبت و ضبط وقایع بپردازد )بی نام ،

 :سازگاري با بی خوابی

خواب شخص  گفته  می شود  به شرطی که این بی نظمی  تعریف بی خوابی: به هر گونه  بی نظمی  در مسیر و جریان  عادی  

 مزمن بوده و متجاوز  از یک ماه  طول  بکشد پس  یکی  دوشب  بی خوابی  بیماری نیست .

 بی خوابی ها  دو دسته اند:

طبیعت نا بسامانی  کم و کیف خواب )وسی سومنیاز( در این گروه  از بی خوابی ها  نابسامانی  در طول  خواب ،کیفیت  -1

 موقع خواب است.

بدخوابی)پارسومنیار( در بدخوابی ها  رفتارهای توام  با خواب منجر  به نابسامانی  خواب  می شود  مانند  راه رفتن در  -2

 (235،ص1379خواب ، کابوس ویا ادرار  کردن خواب.)معانی،

 عواملی که به داشتن خواب بهتر کمک می کند :

 نظیم ساعت خواب  و بیداری برای خواب در ساعت معینداشتن برنامه منظم برای خواب :ت (1

الکل و قهوه :نوشیدن این دسته از نوشیدنی ها چرخه خواب را بر هم میزند پس چند ساعت  رفتن به رختخواب از خوردن اینها باید  (2

 اجتناب کرد 

 وارش به خاطر آن مجبورغذا خوردن پیش از رفتن به رختخواب :پیش ازخوابیدن غذای سنگین نخورید زیرا دستگاه گ (3

 است چندین ساعت تالش کند  
 آرمیدگی:قبل از خواب از افکار تنش زا اجتناب کنید و به فعالیت های آرامش بخش بپردازیدمثل گرفتن دوش آب گرم ) -۴

 (37۴، ص1382، اتکینسون

 تسریع خواب:
 گوش دهید..اگر ذهن شما بیش از اندازه فعال است دراز بکشید به صداهای بیرون 1

 ریلکس و پذ یرفتن را تمرین –.با بزرگ کردن مسائل خود در شب در خویش ایجاد هیجان نکنید رفتار انفعالی 2

 . اگر در روز فعالیت داشته اید بی جهت  در رختخواب نیروی خود را صرف نگران شدن نکنید.3

 انع آن شود..فراموش نکنید عادت خوابیدن قوی تر ازآنست که نیروی شما بتواند م۴

 (۴۰۰،ص1376.از مصرف داروهای آرامبخش نهراسید  با نظر پزشک مصرف کنید. )کلرویکس،5
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 :قرآن در رؤیا انواع

 :شودمی اشاره اجمال طور به که نموده بیان را گوناگونی رویاهای مختلف هایسوره در مجید قرآن

 و آمده فتح سوره 27 آیه در که( ص) اکرم پیامبر صاقانه رؤیای به توانمی: دهدمی بشارت آینده به که رؤیاهایی جمله از ـ الف

 عشر احد رأیت انی »کنندمی سجده او برای خورشید و ماه ستاره، یازده که بیندمی خواب در یوسف.نمود اشاره( ع)یوسف حضرت رؤیا نیز

 (27فتح،)«ساجد لی رأیتم القمر و الشمس و کوکباً

 این.کرد خواهند تواضع او مقابل در مادر و پدر ، برادران و رسدمی قدرت به او که بود این یوسف خواب برای پدر تأویل و تعبیر 

 رؤیای تأویل هذا ابت یا» :گفت.گرفت قرار خود پدر برابر در یوسف که زمانی. یافت تحقق سال چهل از پس بود یوسف به بشارتی که رؤیا

 این.«گرداند راست را آن خداوند( دیدم زندگی در)  آغاز در که است خوابی همان عبیرت این!  پدرم: (1۰۰حقا)یوسف ربی قدجعلها قبل من

 که شکلی همان به نیز یوسف سرنوشت و دهدمی خبر هاآینده از ایگونه به ما زندگی در رؤیاها از برخی که فهماند می ما به پایان و آغاز

 و تخیالت یا جسمی وضعیت از ناشی را آنها و گرفت نادیده را رؤیاها تمام تواننمی اساس، این بر. خورد رقم ، بود نموده تعبیر را آن پدر

 .دانست کنند،می تحلیل شناسانروان از برخی طوریکه آن روزمره تصورات

 حوادث از واقع در خواب دو این که گردیده بیان نیز دیگر خواب دو داستان یوسف سوره در: آینده حوادث از برداری پرده ـ ب

 اعدام دیگری و آزاد آنها از یکی ـ بود کرده تعبیر یوسف که گونه همان ـ بعداً که است یوسف زندانی یار دو رؤیای یکی.دهدمی خبر آینده

 انا بتأویله نبئنا. منه الطیر تأکل خبزاً رأسی فوق احمل أرانی األخر قال و خمراً اعصر ارانی انی احدهما قال فتیان السجن معه دخل و ».شد

 (36همان،)«.المحسنین من نراک

 شراب، برای که دیدم را خود خواب، در من:  گفت(  و آمد یوسف نزد)  دو آن از یکی ، شدند زندان وارد یوسف، همراه جوان دو

 آگاه خوابمان ازتعبیر را ما خورند،می آن از پرندگان و برممی نانی سرم بر که دیدم خواب در را خود من:  گفت دیگری و فشارممی انگور

 .بینیممی نیکوکاران از ترا ما که ساز،

 آزاد)  شما از یکی اما! زندانیم دوستان ای:کندمی تعبیر گون این را جوان دو آن خواب یوسف حضرت سوره همین ۴۰ آیه در

 او سر از(  خود نوک با)  پرندگان که(  ماندمی دار آنقدرباالی و)  شودمی آویخته دار به دیگری و نوشاندمی شراب خود ارباب به و(  شودمی

 (۴۰همان،)«.است قطعی و حتمی خواستید، نظر من از آن درباره که امری. خورندمی

 دار به دیگری و آزاد یکی خورد؛ رقم ، بود کرده تعبیر را خوابشان یوسف که گونه همان به زندانی جوان دو این سرنوشت سرانجام

 و سبز خوشه هفت و خورندمی را آنها الغر گاو هفت که فربه گاو هفت من: گفت روزی که است مصر پادشاه رؤیای ، دیگر نمونه.شد آویخته

 نظر من خواب درباره کنیدمی خواب تعبیر اگر تعبیر اگر! قوم بزرگان ای ، دیدم(  خواب در)  را دیگر خشکیده(  خوشه هفت) 

 (۴3)همان،.دهید

 عالوه یوسف کنند،می معرفی آشفته و پریشان خوابهای از را آن و مانندمی عاجز خواب این تعبیر از پادشاه اطرافیان که آن از س

 خواهد پرمحصول و حاصلخیز بسیار که ـ سال هفت: گفت(  یوسف)  »:دهدمی ارائه آینده به نسبت نیز تدبیری کند،می تعبیر را آن برآنکه

  (.کنید ذخیره و)  بگذارید خود هایخوشه در را بقیه ـ خوریدمی که کمی ـجز کردید درو را آنچه و ، کنیدمی زراعت جدیت با ـ بود

(  روغنی هایدانه و هامیوه)  عصیر مردم سال آن در و شودمی مردم نصیب فراوان باران که رسدمی فرا سالی سپس. کرد خواهید ذخیره

 (۴9و۴8و۴7)همان،.گیرندمی

 او به خداوند سوی از که بیندمی خواب در( ع) ابراهیم حضرت که بود ساله سیزده اسماعیل حضرت: الهی فرمان و وحی ـ ج

 واقعیت پیامبران خواب که دانستمی ، شد بیدار خواب از زدهوحشت ابراهیم.کند قربانی خود دست با را اشیگانه فرزند تا شد داده دستور

 فوریت و امر این لزوم بر بود تأکید که شد تکرار خواب همان دیگر شب دو حال این با اما است، دور شیطانی هایوسوسه از و دارد

 هر پدرم» :گفت(  اسماعیل)  چیست؟ تو نظر بنگر ، کنم ذبح را تو باید که دیدم خواب در من!  فرزندم:»  گفت فرزندش به ابراهیم.آن

 (122،ص137۴مکارم شیرازی ،)«.یافت خواهی صابران از مرا خداوند خواست به کن اجرا است شده داده تو به دستوری

( ع) موسی مادر به خواب عالم در که چنان بندگانش به است خداوند الهام و راهنمایی نوعی رؤیاها از برخی: راهنمایی و الهام ـ د

 هنگامی» : فرمایدمی چنین( ع) موسی حضرت به خطاب قرآن در خداوند. بیاندازد آب به و گذاشته صندوق در را نوزادش که شودمی الهام

 دشمن من دشمن و ، بیفکند ساحل به را آن دریا تا بینداز دریایش در سپس بگذار، ایصندوقچه در را فرزندت که کردیم الهام مادرت به که

 (38طه،)«.یابی پرورش من( علم) دیدگان برابر در تا افکندم، تو بر خودم از محبتی من و بگیرد را آن او

 رویا هاي صادقانه در قرآن
 :است شده اشاره صادقه رؤیاهاى این از مورد هفت به حدّاقل نیز مجید قرآن در که این جالب

 به دید خواب در که گوید مى سخن( وآله علیه اهلل صلى) اکرم پیامبر صادقه رؤیاهاى از یکی از فتح، سوره در مجید قرآن.1
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 گشتند، شاد همگى کرد، بیان یاران براى را خواب این. شدند مکه وارد خدا، خانه زیارت و عمره مناسک انجام براى یارانش اتفاق 

 ;نپذیرفت صورت و پذیرد، مى صورت شد واقع آن در حدیبیه صلح که هجرت ششم سال در خواب این تعبیر کردند مى گمان آغاز در ولى

 این در که کسانى پاسخ در قرآن.یافت خواهد تحقّق حتماً و بوده صادقه رؤیاى این که داد اطمینان آنها به( وآله علیه اهلل صلى) پیامبر ولى

  :گوید مى بودند داده راه خود به تردید زمینه،

 لَمْ  مَا فَعَلِمَ تَخَافُونَ الَ وَمُقَصِّرِینَ رُءُوسَکُمْ مُحَلِّقِینَ آمِنِینَ اهللُ شَاءَ إِنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ لَتَدْخُلُنَّ بِالْحَقِّ الرُّؤْیَا رَسُولَهُ اهللُ صَدَقَ لَّقَدْ)

 وارد خدا خواست به شما همه مسلّماً است، راست داد، نشان پیامبرش به خداوند که را رؤیایى» ;( قَرِیباً فَتْحاً  ذَلِکَ  دُونِ مِنْ فَجَعَلَ  تَعْلَمُوا

 اید، کرده کوتاه را خود هاى ناخن و تراشیده،( عمره مناسک طبق) را خود سرهاى هستید، امنیّت در که حالى در شد خواهید مسجدالحرام

 فتح آن از قبل و است حکمتى تأخیر، این در و) دانستید نمى شما که دانست مى را چیزهایى خداوند ندارید، وحشتى و ترس کس هیچ از و

 ذى در اش خصوصیات تمام با خواب بوداین بزرگ هاى فتح از یکى خود که حدیبیه صلح یا خیبر نیرومند دژهاى فتح( دارد قرار نزدیکى

 در را آن خواستند مى مسلمانان زیرا. است شده معروف «القضاء عمرة» عنوان به اسالم تاریخ در که یافت تحقّق هجرت هفتم سال القعده

 چنان ;شدند وارد بود دشمن قدرت مرکز که مکه در سالح بدون مسلمانان که این با.نیافت تحقّق قریش ممانعت اثر بر و آورند بجا قبل سال

 دشمن، از اى واهمه و ترس هیچ بدون. یافت تحقق کامال آنها مورد در «التخافون» و «آمنین» تعبیر که فراگرفت را محیط سراسر آنها اُبهت

 به شرایط آن در که اش خصوصیات تمام با رؤیا آن ترتیب این به است، اسالم تاریخ عجایب از این و دادند انجام را خدا خانه زیارت مراسم

 (27)فتح،.پیوست وقوع به نبود، بینى پیش قابل وجه هیچ

 مى سربسته، و کوتاه بسیار اى اشاره. است شده( وآله علیه اهلل صلى) اکرم پیامبر از دیگرى رؤیاى به اشاره اسراء سوره در. 2

 کهبه را رویایى آن ما کَِبیراً طُغْیَاناً إِالَّ  یَزِیدُهُمْ  فَمَا وَنُخَوِّفُهُمْ الْقُرْآنِ فِى الْمَلْعُونَةَ وَالشَّجَرَةَ لِّلنَّاسِ فِتْنَةً  إِالَّ  أَرَیْنَاکَ الَّتِى الرُّؤْیَا جَعَلْنَا وَمَا :فرماید

 و تخویف را آنها ما ایم، کرده ذکر قرآن در که را( دهش نفرین درخت) ملعونه شجره همچنین بود، مردم آزمایش براى فقط دادیم نشان تو

 ( ۴28،ص 1382مکارم شیرازی ،«).شود نمى افزوده طغیانشان بر جز امّا کنیم، مى انذار

 خواب در( وآله علیه اهلل صلى) پیامبر که است آمده اند کرده نقل سنّت اهل و شیعه مفسّران از بسیارى که معروفى حدیث در

 در ناگوارى حوادث از خبر خواب این زیرا شد، غمگین مسأله این از بسیار او. آیند مى پایین و روند مى باال او منبر از هایى میمون دید

 بعد یکى که اند کرده تفسیر امیّه بنى حکومت به را خواب این بسیارى. )داد مى( وآله علیه اهلل صلى) پیامبر شخص از بعد مسلمین رهبرى

 فاقد افرادى آنها ;کشیدند فساد به را( وآله علیه اهلل صلى) خدا رسول خالفت و اسالمى حکومت و نشستند پیامبر جاى بر دیگرى از

 (۴78همان ص  ).کردند مى تقلید جاهلیّت رسم و راه از و بودند شخصیت

 رؤیامسلّماً  این و شده نازل مکه در اسراء سوره که حالى در ;اند دانسته الحرام مسجد در ورود رؤیاى همان را رؤیا این بعضى ولى

 همان لغت متون نظر از«  رؤیا»  اصلى مفهوم که چرا است ضعیف بسیار احتمال این.بود ششم سال در حدیبیه ماجراى از قبل و مدینه در

 .است اوّل تفسیر همان صحیح بنابراین. بیدارى نه و است خواب حال در مشاهده

 مطابق است درختى که «زقوم شجره» به را آن بعضى چیست؟( شده نفرین درخت) «ملعونه شجره» از منظور که این در 

 گنهکاران خوراک دخان سوره ۴7 و ۴6 آیات طبق و دارد ناگوار و طعم بد بسیار اى میوه و روید، مى جهنم قعر در صافات سوره 6۴ آیه

 درگاه مطرود امّا فراوان برگ و شاخ با بودند درختى همانند آنها. اند کرده تفسیر یهود سرکش قوم به را آن بعضى که حالى در.است

 ابن از را آن فخررازى و ;است شده تفسیر امیّه بنى به «ملعونه شجره»  سنّت اهل و شیعه تفسیر معروف کتب از بسیارى در ولى.خداوند

 ( 373،ص137۴مکارم شیرازی) ;است کرده نقل اسالمى معروف مفسّر عباس،

 قرآن در که شود گفته است ممکن .است هماهنگ کامال شد ذکر( وآله علیه اهلل صلى) پیغمبر رؤیاى درباره آنچه با تفسیر این و

 ( 19کهف،) کرده لعن را منافقان شدیداً قرآن که این به توجّه با ولى ;است نیامده میان به «ملعونه شجره»  این از ذکرى مجید

 طُْغیَاناً  ِإالَّ یَزِیدُهُمْ فَمَا وَنُخَوِّفُهُمْ) تعبیر گذشته این از.شود مى حل مشکل این بودند اسالم در نفاق سردمداران از امیّه بنى و

 که است آمده روایتى در.است صادق آنها درباره کامال «شود نمى افزوده عظیمشان طغیان بر جز ولى کنیم مى انذار را آنها ما»;( کَبِیراً

 از منظور»: فرمود. کردند سؤال آیه این درباره( ( السالم علیه)باقر امام پدرش از یا) حضرت آن از( السالم علیه)صادق امام یاران از جمعى

 (   ۴88،ص1383طباطبایی،«).است امیّه بنى "ملعونه شجره"

 و آوردند وجود به عظیمى بالى و فتنه و زدند، تکیه دیگرى از بعد یکى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیغمبر جاى بر سرانجام ملعونه

 .شدند مسلمانان براى مهمى آزمون

 دریک که او. است( السالم علیه)اسماعیل فرزندش ذبح فرمان مورد در( السالم علیه)خلیل ابراهیم رؤیاى دیگر صادقانه رؤیاى .1

 بسیارعزیزش فرزند ذبح مأمور و بود نهاده گام خلق رهبرى و امامت واالى مقام به رسیدن منظور به بزرگ آزمایش میدان
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 او براى وحى همچون که خوابى شد، داده او به خواب عالم در عجیب و بزرگ مأموریت این که این عجب و ;شد اسماعیل

 :گوید مى صافات سوره در قرآن چنانکه. بود آفرین مسؤلیت و داشت واقعیّت

 مِنْ اهللُ شَاءَ إِنْ  سَتَجِدُنِى تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ  أَبَتِ یَا قَالَ تَرَى مَاذَا فَانظُرْ أَذْبَحُکَ  أَنِّى الْمَنَامِ فِى أَرَى إِنِّى بُنَىَّ  یَا قَالَ السَّعْىَ مَعَهُ  بَلَغَ فَلَمَّا)

 تو نظر کنم،ببین ذبح ترا باید که بینم مى خواب در من فرزندم گفت رسید سعى مقام به( اسماعیل) او با( ابراهیم) که هنگامى» ;( الصَّابِرِینَ

  (1۰2صافات،«).یافت خواهى صابران از مرا خدا بخواست کن اجرا شده داده دستور تو به آنچه پدرم: گفتم چیست؟

  را خواب این( السالم علیه)ابراهیم که دهد مى نشان دارد، استمرار بر داللت و است مضارع فعل که( بینم مى) «أرى» به تعبیر

 !پدر اى: گفت او به( السالم علیه) اسماعیل فرزندش لذا و است، خدا فرمان که کرد پیدا کامل اطمینان که چنان آن. دید مکرر

 .کنم مى شکیبایى و ام تسلیم من کن، اجرا است شده داده دستور تو به آنچه

 داده تو به خواب در که را مأموریتى ابراهیم اى که دادیم ندا را او ما» است آمده سوره همین 1۰5 و 1۰۴ آیه در دلیل همین به

 به تواند مى خواب گویند مى که آنها براى است روشنى دلیل ماجرا این).الرُّؤْیَا صَدَّقْتَ قَدْ إِبْرَاهِیمُ یَا أَنْ وَنَادَیْنَاهُ) ;دادى انجام بود، شده

 مِنَ جُزءً سَبْعِینَ  مِنْ جُزْء الصّادِقَةُ الرُّؤْیا إنَّ»: است آمده نیز اسالمى اخبار در و ;شود تلقى پیامبران و انبیاءِ  به نسبت وحى نوعى عنوان

 «.است نبوّت از جز هفتاد از جزئى صادقه رؤیاى: »«النُّبُوَةِ

 گردد؟ نسخ عمل از قبل الهى حکم است ممکن چگونه که اند کرده تردید دستور این در اصولیون از بعضى (گرچه1۰۴صافات )

 به تعبیر و ;است چیزى یا شخص آزمودن آن از هدف که است امتحانى احکام مورد غیر در این شده گفته خود جاى در که همانگونه ولى

 کردن آماده با( السالم علیه) ابراهیم که است این بر دلیل «بخشیدى تحقّق و کردى تصدیق بودى دیده که را خوابى»( : الرُّؤْیا صدَّقْتَ قَدْ)

 .داد انجام بود، او وظیفه که را آنچه تمام نظیر، بى و بزرگ ایثار این براى شدن مهیّا و ،(السالم علیه)اسماعیل فرزندش ذبح مقدمات تمام

  :است شده اشاره آن به یوسف سوره آغاز در که بود صادقه رؤیاهاى از دیگر یکى پدر خانه در( السالم علیه)یوسف خواب. ۴

 به یوسف که را هنگامى بیاور بخاطر»): سَاجِدِینَ لِی رَأَیُْتهُمْ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ کَوْکَباً عَشَرَ أَحَدَ رََأیْتُ إِنِّى أَبَتِ یَا الََِبِیهِ یُوسُفُ قَالَ إِذْ(

 ( 36یوسف ،)«.کنند مى سجده برابرم در ماه و خورشید و ستاره، یازده که دیدم خواب در من! پدرم": گفت پدرش

 بر را اش نعمت و دهد مى تو به واالیى مقام خدا که داد بشارت او به و کرد بینى پیش را آینده حوادث خواب این شنیدن با پدر

 تعبیر بعد سال چهل و دید، سالگى دوازده در را خواب این( السالم علیه)یوسف: اند گفته مفسّران از بعضى.کرد خواهد تمام یعقوب آل و تو

 خضوع او براى و آمدند، او نزد کنعان از مادر و پدر اتفاق به برادر یازده و بود، زده تکیه مصر حکومت اریکه بر که زمان آن! یافت تحقّق آن

 وَخَرُّوا عَلَىالْعَرْشِ أَبَوَیْهِ وَرَفَعَ: (است شده اشاره آن به سوره همین اواخر در چنانکه نمودند، سجده خدا براى نعمت این شکرانه به یا کردند،

 درپیشگاه) او براى همگى و ;نشاند تخت بر را خود مادر و پدر و»): حَقّاً رَبِّى جَعَلَهَا قَدْ قَبْلُ مِنْ رُؤْیَاى تَأْوِیلُ هَذَا أَبَتِ یَا وَقَالَ سُجَّداً لَهُ

  (3۴یوسف ،«).بخشید تحقق را آن پرورگارم ;دیدم این از پیش که است خوابى همان تعبیر این! پدر": گفت و ;افتادند سجده به(خداوند

 در صادقانه رؤیاى یک در شود مى واقع بعد سال چهل در که حوادثى است ممکن که کند مى حکایت خوبى به نیز ماجرا این

 میان در که است نمایان خوبى به آیات قراین از ولى نیامده، قرآن آیات متن در سال ۴۰ عدد گرچه ;گردد منعکس آماده و پاک قلب یک

 اش خردسال فرزند به رؤیا این از پس که هایى بشارت از( السالم علیه)یعقوب که این توجّه قابل .است بوده بسیار فاصله حادثه دو این

  (35یوسف، «).آموزد مى تو به خوابهاى تعبیر از و») : االََْحَادِیثِ تَأْوِیلِ مِنْ وَیُعَلِّمُکَ: گوید مى که است این دهد مى

 المیزان تفسیر در چنانکه آن یا و اند گفته مفسّران از بسیارى چنانکه آن - شود تفسیر خواب تعبیر علم معناى به خواه جمله این

 هرحال در( ۴8و۴7یوسف )شود، شامل نیز را آن نتایج و حوادث ریشه بر آگاهى و باشد، داشته خواب تعبیر علم از تر گسترده مفهومى آمده

 .واقعى و عینى هاى تأویل داراى و باشد صادقه است ممکن رؤیاها از بعضى که است این بر دلیل

 گرفتار مصر عزیز زندان در پاکدامنى جرم به که هنگام آن در( السالم علیه) یوسف زندانى بندهاى هم که هایى خواب. 6 و 5

 أَعْصِرُ  أَرَانِى إِنِّى أَحَدُهُمَا قَالَ فَتَیَانِ السِّجْنَ مَعَهُ وَدَخَلَ):کند مى بازگو چنین را معنا این یوسف سوره همان در قرآن. دیدند بود 

 همراه جوان، دو( هنگام این در) و»(: الْمُحْسِنِینَ مِنَ نَرَاکَ إِنَّا نَبِّئْنَابَِتأْوِیلِهِ مِنْهُ الطَّیْرُ تَأْکُلُ  خُبْزاً رَأْسِى فَوْقَ أَحْمِلُ أَرَانِى إِنِّى االْخَرُ وَقَالَ خَمْراً

 خواب در من": گفت دیگرى و ".فشارم مى شراب( ساختن براى انگور) که دیدم خواب در من": گفت دو آن از یکى ;شدند زندان وارد او

مکارم «).بینیم مى نیکوکاران از را تو که کن آگاه خواب این تعبیر از را ما ;خورند مى آن از پرندگان که ;کنم مى حمل سرم بر نان دیدم

 (122،ص137۴شیرازی،

 کس آن به. پرداخت آنها خواب تعبیر به سپس ;کرد یگانه خداوند پرستش و توحید به دعوت را آنها نخست( السالم علیه) یوسف

 و دارد سر بر نان بود دیده خواب که دوّم نفر به ولى شد، خواهى خالص زندان از تو: گفت فشارد مى شراب براى انگور بود دیده خواب که

 فاسدى محیط در که است طبیعى و .یافت تحقّق تعبیر دو هر سرانجام و شد، خواهى اعدام به محکوم تو: گفت خورند، مى آن از پرندگان

 آماده و ظالم حکّام با سازش افکنند، مى زندان به پاکدامنى جرم به را ها یوسف که جبّار، کامه خود حکومت آن با مصر، محیط همچون
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 اعدام به محکوم دهند پرندگان به نان و باشند داشته ضعیفان از حمایت روح که کسانى امّا شود، آزادى موجب آنها براى شراب کردن

 معرفت براى منبعى عنوان به گاهى تواند مى رؤیاها که دهد مى نشان آمده، قرآن در صراحت با آن شرح که رؤیا دو این حال هر به.(گردند

 .خواب کننده تفسیر و معبّر هر براى نه و رؤیایى، هر نه البتّه امّا ;گردد تلقّى

  از روشنى نمونه که است منعکس دیگرى خواب مجید قرآن در ،( السالم علیه)یوسف داستان همین در: مصر سلطان رؤیاى. 7

 خوشه هفت و خوردند، را آنها و کردند حمله چاق گاو هفت به الغر گاو هفت: که بیند مى خواب در او.است صادقه رؤیاهاى

 مطالبه را خواب آن تعبیر خود اطرافیان از و رفت، فرو وحشت در خواب این از. برد میان از را آنها و پیچید سبز خوشه هفت برگرد خشکیده

 کُنتُمْ إِنْ رُؤْیَاى فِى أَفْتُونِى الْمَلَأُ أَیُّهَا یَا یَابِسَات وَأُخَرَ خُضْر سُنْبُالَت وَسَبْعَ عِجَافٌ سَبْعٌ یَأْکُلُهُنَّ سِمَان بَقَرَات سَبْعَ أَرَى إِنِّى الْمَلِکُ وَقَالَ:کرد

 سبز خوشه هفت و;خورند مى را آنها الغر گاو هفت که را چاق گاو هفت دیدم درخواب من": گفت پادشاه( هنگام این در) و»: تَعْبُرُونَ لِلرُّؤْیَا

 خواب اگر دهید، نظر من خواب درباره! اشراف گروه اى.( بردند بین از را آنها و ;پیچیدند سبزها بر ها خشکیده که) ;خشکیده خوشه هفت و

 (38طه،«).کنید مى تعبیر را

 این کل بر حاکم مصر فرعون و سلطان باشید داشته توجّه. )آورند بیرون نگرانى از را مصر سلطان سخن این با خواستند مى شاید

 نام و ولید بن ریّان را( السالم علیه)یوسف معاصر فرعون نام بود، مصر دارى وزیرخزانه مفسّران از بعضى گفته به مصر عزیز امّا و بود، کشور

 یوسف یاد به بود شده آزاد زندان از خوابش ماجراى از بعد که شاه ساقى جا این در ولى (19یوسف،.()اند عطفیرنوشته یا قطفیر معاصر عزیز

 را خواب و فرستادند( السالم علیه) یوسف نزد را کسى. گفت سلطان به را ماجرا و افتاد، راستگو و بیدار و آگاه مرد آن( السالم علیه) صِدِّیق

 خود هاى خوشه در خورید، مى که کمى جز کردید، درو را آنچه و ;کنید مى زراعت پى در پى سال هفت": گفت»: گفت و کرد تعبیر چنین

 مى اید، اندوخته سالها آن براى را آنچه که آید، مى( خشکسالى و قحطى) سخت سال هفت آن، از پس ـ(. نمایید ذخیره و) بگذارید باقى

 مردم سال، آن در و ;شود مى مردم نصیب فراوان باران که رسد مى فرا سالى سپس ـ. کرد خواهید ذخیره( بذر براى) که کمى جز ;خورند

 (312،ص137۴مکارم شیرازی،«).(است پربرکتى سال و) گیرند مى( را ها میوه) عصاره

  آزادى سبب بود، نمایان آن در هوشیارى و آگاهى و راستى و صدق هاى نشانه چون و پیوست وقوع به دقیقاً نیز تعبیر این

 به را خواب.گردید آباد و پهناور کشور این کل بر او حکومت سپس و مصر، دارى خزانه مقام به او رسیدن و( السالم علیه)یوسف

 و روشن شواهد و قرائن باید بلکه ;ندارد حجیت خواب گویند مى دلیل همین به و کرد، تلقى توان نمى معرفت منبع یک عنوان به تنهایى

 ممکن رؤیاها از قسمتى که شود مى استفاده خوبى به آیات این مجموع از.شود مدرک بتواند تا شود ضمیمه آن به خارج از ناپذیرى انکار

 در فقط نه و یابد تحقّق رؤیا در شهود و کشف مسأله دارد امکان دیگر تعبیر به یا و ;گردد حقایق از اى پاره درک براى منبعى است

  :است گونه سه بر فوق آیات طبق رؤیاها گونه این.بیدارى

 خدا خانه زیارت مورد در( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر رؤیاى مانند دهد، مى رخ بیدارى در تغییرى گونه هیچ بدون و عیناً بعضى. 1

 (27)فتح،.است آمده فتح سوره در که

 خبر با آن از آگاه، معبِّر جز که تفسیرى است، تفسیر به نیازمند حتماً یعنى یابد، مى تحقّق تعبیر صورت به که هایى خواب. 2

 ( )است منعکس یوسف سوره در همه که زندانیان و مصر سلطان و( السالم علیه) یوسف چهارگانه رؤیاهاى مانند. )نیست 

 ولى(السالم علیه ابراهیم رؤیاى مانند. )شود مى محسوب خواب حالت در وحى از نوعى و دارد فرمان و حکم جنبه که رؤیاهائى. 3

 «أَحْالم أَضُغاثُ» همان مصداق رؤیاها از بسیارى بلکه ;شود تلقّى شهود و کشف عنوان به تواند مى خوابى هر که نیست آن سخن این مفهوم

 در:سؤال.است ها ناراحتى و ها ناکامى و ها محرومیّت یا و توهّم نیروى فعالیت نتیجه که رؤیاهایى است؛ تعبیر فاقد و( پریشان هاى خواب)

 پیروى به جمعى که این با باشد؟ داشته علمى جنبه تواند مى آینده حوادث با رؤیاها ارتباط آیا که کنند سئوال بعضى است ممکن جا این

 فریب براى هایى تبدیل و تغییر با که ندارند، کوفته سر و زده واپس تمایالت ارضاى جز تفسیرى ها خواب معتقدند معروف، روانشناس فروید

 در است گردیده پنهان نشده ارضا میل یک صورت به باطن ضمیر در آنچه دیگر تعبیر به یا. آورند مى روى ذهن آگاه خود عرصه به «من»

 از محبوب که عاشقى همانند ـ شود مى تعبیرمنعکس بدون گاه آورد، مى روى آگاه خود مرحله به تخیّلى اشباع یکنوع براى خواب حالت

 به نیاز صورت این در که گردد مى منعکس مناسبى شکل به و دهد مى صورت تغییر گاه و ـ کند مى مشاهده خواب در را خود رفته دست

 باشد، چنین ها خواب از قسمتى است ممکن. ندارند سخن این براى دلیلى هیچ آنها واقع در و نیست، بیش فرضیه یک این:پاسخ.دارد تعبیر

 (32،ص138۴ تفلیسی، .)است برهان و دلیل فاقد کامال است چنین ها خواب همه که ادّعا این ولى

 بعضى کشف براى است کلیدى و دارد، نام صادقه رؤیاى که است آن از بخش یک تنها است، گونه چند رؤیاها که نداریم شک ما

. گرفته صورت زمینه این در که تجربیاتى از بعد درجه در و ایم، گرفته است الهى وحى که قرآن از اوّل درجه در را عقیده این ما. حقایق از

 قبل یا ما، عصر در اى شده شناخته و بزرگ افراد براى دقیقاً که است حوادثى منظور بلکه ;نیست مأخذ بى هاى حکایت تجربیات از) منظور

 از ضمناً .(ایم آورده را آن از روشنى هاى نمونه نهم جلد در نمونه تفسیر در که اند نوشته خود هاى کتاب در و شده، واقع ما، عصر از
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 حجیت خواب گویند مى دلیل همین به و کرد، تلقى توان نمى معرفت منبع یک عنوان به تنهایى به را خواب که شود مى معلوم جا این

 شود  مدرک بتواند تا شود ضمیمه آن به خارج از ناپذیرى انکار و روشن شواهد و قرائن باید بلکه ;ندارد

 رویا از دید روانشناسان 
 رویا  از دید فروید ارزوهای  مبدل مربوط به نیازهای جنسی دوران کودکی هستند رویا را شاهراهی به بسوی ناهوشیار در نظر

 وب شده و پنهانی ک برای اندیشه هوشیار غیر قابل قبول هستند مدفون شده اند)می گرفت ک در ان تکانه های سرک 

 (2و1ص138۰،ویس 

 رویا از دید آدلر
آنچه در مدت خواب به شکل های ویزه در جهان اندیشه های ما تجلی می کند چیزی نیست جز پلی بین شب و روز بعد )یونگ 

 (15۴ص1378،

 

 

 در مورد رویا حکمانظریه 
 : نویسد می شفا کتاب در سینا ابن جمله آن از. اند کرده ارائه بسیاری نظرات آن چگونگی و کاذب رویای درباره حکما اما

 ملکوت از را آنچه متخیله قوه زیرا گردد، آنها فهم به مشغول باشد الزم که نیست درست بیند می که را هایی خواب تمام انسان»

 به نزدیک که اموری محاکات از قوه این که است وقتی او محاکات بیشتر بلکه کند، نمی[ کردن حکایت]=  محاکات شود، می فایض نفس بر

 ( 18۴ ،ص1363 سینا،ابن  . )«است ارادی ای پاره و طبیعی آنها از ای پاره است، تر نزدیک قوه این به که اموری و شده ساکن آنهاست،

 چشم انداز زیستی به رویا

ک های  محیطی  و مغز این مجموعه  نه ای تصادفی  یا به واسطه ی محردر خالل خواب بخش های مختلف مغز فعالند یا به گو

برانگیخته و آماده پردازش REMفعالیت ها را به نحوی  با هم  ترکیب  می کند و معنایی از آنها  استخراج  می کند.مغز در خالل  خواب 

ک های  ناچیزی  فراهم می آورد ،بنابراین فرد اطالعاتی  را که در حافظه  خود اندوخته است پردازش می کند  اطالعات می شود؛ اما محر

وبه افکار وتخیالت واقعیت  می بخشد. به هنگام  خواب ارتباط  با محرک های بیرونی  به طور کامل  قطع  نمی شود  بسیاری  از تحریکات 

ه  به رویای ما راه  می یابند. محرک های بیرونی برخی از قسمت های قشر مخ را فعال می کند از محیطی  دست کم به شکلی تعدیل یافت

 (117ص1383جمله مناطق بینایی، شنواییو حرکتی  و از نواحی  زیر قشری  که در انگیزش  وهیجان نقش دارند.)نیکخو،

 وظایف  رویا 

 :شامل هرویا عالوه بر تخلیه وظایف دیگری نیز دارد ک

 (وظیفه تخلیه نوروفیزیولوزیکی به این صورت ک ساقه مغز نه امیال هوشیار برای قشرتازه مخ درون دادهای تحریکی 1

 عصبی تولید تا آنها را پردازش و معنا می کند

 (وظیفه تثبیت حافظه  به این صورت ک وقایع روزمره از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت انتقال می یابند2

 (وظیفه جلوگیری از استرس)کنار آمدن( بوسیله فراهم کردن فرصت بسیج کردن مکانیزم های دفاعی علیه رویدادهای تهدید 3

 کننده مثل انزوای اجتماعی  و استرس شغلی

 و (وظیفه مساله گشایی  به این صورت که افراد هنگام خواب دیدن اطالعات را پردازش می کنند افکار را سازمان می دهند ۴

 (326و325ص138۴برای حل مشکالتشان به برداشت های اخالقی می رسند )مارشال ریو 

 رویا از منظر حدیث
 .منامه فی فیراه نفسه االنسان به یحدث والذی الشیطان من تحزن و اهلل من بشری ثالثة الرؤیا: فرمود( ص) اکرم پیامبر

  که است مسائلی گاه و شیطان، سوی از واندوه غم وسیله گاه است خداوند ناحیه از بشارتی گاهی است؛ گانه سه رؤیا و خواب

 (312،،ص13۴7  )مکارم شیرازی،.بیندمی خواب در را آن و پروراندمی خود فکر در انسان

 در بخشمسرت حادثه از که باشد خوابی باید حتماً دارد بشارت جنبه که رحمانی خوابهای که شودمی استفاده حدیث این از

 .بردارد پرده آینده

 ضرورت رویا در زندگی بشر
 (26،ص بی تارویا یک نوع عطیه وموهبت ایزدی ودر حقیقت اعجاز است،ولی نه اعجازی که  بوسیله علم غیب باشد .)اسالمی،
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 انواع اصلی رویا:

 رویا های کهن :منبع رویا نشان دهنده  این است که کدام انرزی  در او فعال است. -

 :پویایی دوران کودکی را منعکس می کند،موقت و زود گذر است. رویا های کودکی -

 رویای کودکان :کودکان نیز می توانند مانند بزرگساالن از روند های الهامی همچون هنرو قصه پردازی استفاده کنند. -

 د.رویاهای جبرانی :نقطه نظری راجع به یک موضوع راارائه  می دهند  که غالبا با نظر من تفاوت دار -

رویا های تائید کننده یا تحسین آمیز :وقتی با یک تصمیم  درست  یا با معنا  در زندگی گرفتاریم  رویا می بینیم  که این عمل   -

 را تائید می کند.

رویاهایی ک به موضوع من مربوط می شود:گاهی اوقات  رویاها ،نگرش ها به من خواب  ومن بیداری گوشزد  می کنند که  -

 ه تغییر دارد.احتیاج  ب

 رویا های ابزار کننده :ما قادریم امور و وقایعی را در رویا ها ببینیم و احساس کنیم  که در زندگی بیرونی برایمان مقدور نیست . -

رویا های بزرگ:شامل مشکل اصلی  زندگی یک نفرهمراه  با راه حل های احتمالی آن و یک بصیرت تازه که توسط رویا بین  -

 است. قابل احساس

 رویا های الهامی:گاهی اطالعاتی درباره اشخاص و موقعیت های دنیای بیرونی بر ما آشکار می سازد. -

 رویاهای مربوط به مشکالت :ممکن است مشکالت درونی و بیرونی را به ما خاطر نشان سازند.  -

خص  به این که در حال خواب دیدن است رویاهای کمرنگ:رویاهایی که در آن من بیداری و من خواب در هم می آمیزند و ش -

 آگاه می شود

کابوس ها: این رویا ها دارای عناصر مخالفی  هستند  که در خواب ،در رویا رویی با من قرار می گیرند  این رویا  هنگامی به  -

 کابوس تبدیل می شود که من بیدار به دلیل  ترس مانع ادامه  روند خواب دیدن  می شوند .

نوید بخش: ممکن است  نیروهایی نهفته ای که برای  دستیابی  به رشد  تازه ،مسیر  صحیح  زندگی و حل مشکالتی   رویاها ی -

 که باید  بر آنها غلبه  کنیم نشان دهد.

 رویاهای پیش گو: از وقایع  خارجی مهمی  که در شرف  است مطلع  می نمایند. -

 اطالعاتی  در موردشان  نداریم  به شکل الهامی  مشاهده کنیم.رویا های روان پریشی:اموری را که هیچ  -

 رویا های مربوط به روابط عاطفی و انسانی: پویایی روابط  انسانی  نزدیک را به نحوه صحیح نشان می دهد. -

 رویا های  افشاگری :احتماالت تازه  برای عمل  و کسب  بصیرت را فاش می سازند. -

گوی درونی  زندگی  جنسی  را منعکس  می کند  و بیانگر  تجربه  اتحاد ما با بخش دیگر وجود مان رویا های جنسی :کهن ال -

 باشند.

 رویا های  شخصیت سایه ای:کمک  به دریافتن  هویت واقعی. -

 رویاهای  روحانی: یک دور نمای اصلی  در خصوص  رابطه  من با انرزی های  درونی  ما می نماید. -

ده :با قرار دادن  من خواب  در موقعیت های  دشوار  و نشان دادن  راه حل به من بیداری آموزش  می دهد تا رویاهای آموزن -

 دانش جدید بدست آید.

 رویاهای حل نشده:راه حل مسائل  به  حال راکد  یا به صورت  بغرنج  را برای ما بیان می سازد. -

ونقدر سخت  و تحمل ناپذیر است و نیاز  راه حل باشد  صحنه هایی آکنده  رویاهای  بیدار کننده:وقتی  یک  مشکل  درونی  ا -

 (33۰ص1378از نماد ها  درباره  تصمیمات اشخاص  در زندگی می آفریند.)استرفون کاپالن ،

 مهمترین اثر رویا 
خویشتن شناسی و ایمان و اعتماد به وجود روح از غیر بدن است که با رویا کامال این اعتقاد راسخ می شود با اینکه کیفیت روح 

را نمی تواند درک کند اما آثارش بوسیله حرکت های روحی کامال مشهود است بدن که در خواب چون مرداری افتاده است اما رفتن انسان 

که سابقه آنها را نداشته و دیدن آثاری که کشف بعضی از حقایق را برای او نموده اورا ملزم می کند که معتقد به در خواب به عمل هایی 

 (2ص،1378 ،خسروی) ی بیندبیند اما او چشم ها را م که االبصارو هو یدرک البصار چشم ها اورا نمیالتدرخداوند یکتا شود که 

 چرا برخی افرا د رویا نمی بينند

راد  تصور می کنند  که هرگز رویا  نمی بینند  در واقع  همه انسانها  رویا  می بینند  ولی بیشتر  رویاهای خود را برخی اف

 فراموش می کنند ، چنانچه  در هنگام رویا  دیدن  یا اندکی اگر شخص را بیدار کنیم ؛رویا هایش  را بخاطر  خواهد آورد.
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 کابوس چيست؟

رویاست .یک رویای طوالنی  و ترسناک  که خوابین  را بیدار می کند و به صورت  یک خواب  خیلی  کابوس  گونه ای مشخص از 

 (33ص138۰دقیقه رخ می دهد.) هارتمن، 3۰تا5مفصل  و زنده  و فشرده  به طور  واضح  به خاطر آورده می شود ،که طی  دوره 

 گيري:نتيجه 

عمل می کند که هیجانات و فشار  یک سوپاپ تخلیه روانیبمانند  و سیار واجب استب انسان  واب رفتن برای صحت و سالمت جسم وروانخ

که می تواند  گاهی  به امر خداوند   خواب دیدن نشانه ایی از بشارت و یا هشدار ضمیر ناخودآگاه آدمی استهای روز مره فرد خالی می کند ،

های صادقه و قابل تعبیر می باشد. خواب  یوه های روشن بینی دیدن خوابیکی از شمتعالی اسرار نهان را بر انسان آشکار سازد همچنین 

 با  و بگذاردر روند رویا تاثیدر دمی تواناست ، ها و... و بیماری اه تکی است که مواردی از قبیل باورها و مشغولییژودیدن یک فرآیند فیزیول

 کرد.صادقه آینده را پیشگویی ی ها باور نمود تا از طریق خواب می توان  تجربیات تمرکزی، نیروی روشن بینی ذهن راافزایش 
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 منابع و مراجع

 
 .قرآن الکریم [1]

،تهران:نشر 1، جمیرسول هاش ،ترجمه،(،فهرست غرورالحکم،گردآورنده آمدی عبدالواحد بن محمد 1378علی بن ابی طالب،) [2]

 فرهنگ اسالمی.

   ،کرمان:خدمات فرهنگی کرمان.1چ(،روح یا علم النفس وروانشناسی 1381آرام ،عباس ،) [3]

 (،روانشناسی رویا،تهران:اشراقبی تا اسالمی،حبیب اهلل،)  [۴]

 اکبر سرشت ،تهران :امیر کبیر ،(،روانشناسی شفا،ترجمه1363ابن سینا،ابوعلی ،) [5]

 همکاران،تهران:رشد.دکتر محمد نراقی و ،(زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه1382)سون،ریتال ال وهمکاران،اتکین [6]

 .،تهران: جاویدان 1ترجمه میترا معتضد، چرویا ها به ما چه می گویند،(،1378استرفول کاپلن ،ویلیامز،) [7]

 .5(،نشریه  تفکر متعالی شماره1395)بی نام (،خواب متفکرانه) [8]

 :فرخی.(،نظریات پاولف در مورد خواب ورویا.ترجمه ،مهندس غالمرضا اربابی، تهران137۴پاولف،ایوان،) [9]

 (،چگونه بهتر بخوابیم؟.ترجمه، ساعد زمان ،تهران:نشر ققنوس و آمه.1371پیر ،فلوشیر،) [1۰]

 ،تهران:  نشرفرهنگ معاصر. 2پورافکاری، نصرت اهلل،)بی تا(، فرهنگ معاصر و فرهنگ  جامع  روانشناسی  و روانپزشکی  ج [11]

 قم:قدس. ،1ج،فاطمه امانی ،رجمه (،کامل التعبیر،ت 138۴تفلیسی،شیخ ابوالفضل  حبیش بن ابراهیم،)  [12]

 ی اعصاب و غدد،تهران: سمت. ژ(فیزیولو1382حایری روحانی،سید علی،) [13]

 ( تفسیر الثقلین ، ترجمه ، عالمه طباطبائی ،قم:نوید اسالم1383حویزی،عبدعلی بن جمعه العروسی ،) [1۴]

 ،تهران:حکمت. 2،چ 1(، معاد شناسی ،ج 1361حسینی تهرانی،حسین )   [15]

 (،رویاهای صادقانه  وروش تعبیر از امام صادق تهران: اسالمی .1378،)خسروی،موسی  [16]

 (، رویا از نظر روانشناسی،قم:شفق.1371رضوانطلب، محمد رضا ) [17]

 (،انگیزش وهیجان،ترجمه، یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.138۴ریو،مارشال،) [18]

 سرور.،قم:اتشارات کمال الملک چاپخانه 1(،خواب ورویا،ج1382رجبی،داوود،) [19]

 (, تعبیر خواب)بی جا(.137۰سیرین،محمدبن و دانیال نبی،) [2۰]

 (،معانی االخبار،ترجمه محمدعلی آبادی یزدی و عبدالعلی محمدی شاهرودی ، نشر جمعه مدرسین.1379شیخ صدوق ،) [21]

 ،قم :جامعه مدرسین  حوزه علمیه.17(،تفسیرالمیزان. ج137۴طباطبائی،سید محمد حسین ،)  [22]

 ، المطبعه العلمیه،تهران :فرهنگ سبز 2(،جامع االحادیث،ج13۴۰بروجردی،سیدحسن،)قطباطبائی  [23]

 تهران:ناشر فراهانی. 12(،مجمع البیان  فی تفسیر القرآن ، ترجمه، هاشم رسولی ،ج1351طبرسی ، ابوعلی فضل بن الحسن ،) [2۴]

دی ، عبدالواحد بن محمد.ترجمه هاشم (،فهرست غرر الحکم ودررالکلم امدی ، گردآورنده  آم1378علی بن ابی الطالب،) [25]

 رسولی.تهران :نشر فرهنگ.

 تهران:نشر مرکز.،شیوا رویگران،ترجمه  یر خواب، فست(،1382فروید،زیگموند) [26]

 تهران:نشر فرهنگ معاصر.،نگرد جوانعادل بیابا،(،تعبیر خواب، ترجمه 1388فروید،زیگموند)  [27]

 چ دوم تهران:کتاب سرا. (،اعصاب راحت،ترجمه ،مهدی قرچه داغی1376کلروکس،) [28]

 (،هنر خواب بینی،ترجمه ،فرزاد همدانی،تهران:سیمرغ.1373کاستا،کارلوس،)   [29]

 ،تهران:علمیه اسالمی.1(،الروضه من الکافی،ترجمه هاشم رسولی،ج136۴کلینی،محمدبن یعقوب،) [3۰]

 قم: سرور.(،روضه کافی، ترجمه ،سید علی  مرتضوی، 1392کلینی رازی، ثقه االسالم  محمدبن  یعقوب،) [31]

  حلیه المتقین. (،1362ین محمد تقی)مجلسی،محمد باقر [32]

  . ،قم:اسوه1۴(،   بحاراالنوارالجامعه لدرراخباراالئمه االطهار علیم السالم ،ج بی تا مجلسی،محمد باقرین محمد تقی،) [33]

 ،نشر تهران.2چ بحاراالنوار 1۴(، السما والعالم ،محمد باقر کمره ای ج 1385مجلسی،محمد باقرین محمد تقی، )  [3۴]

 ،تهران:زرین.1چبهزیستی،شناسی  (روان1379معانی،ایرج وهمکاران،) [35]

 ،تهران :دارالکتب االسالمیه.19تفسیر نمونه.ج،(1382مکارم شیرازی، ناصر) [36]
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بیروت لبنان:عالم ،2(،المستطرف فی کل مستطرف ترجمه احمد حیدری، ج1268محقق لحام سعیدمحمد،محمدبن احمد، )  [37]

  .الکتاب

 ، تهران:انتشارات پیام نور.۴ی،چژ(،مقدمات نوروپیسکولو1383مان،)ژو،محمد رضا پنیکخ [38]

 ،تهران : نشر هفت.3(،دارالسالم. ج138۰نوری ، محدث و عبدالرحیم  نیک عمل، ) [39]

 )بی جا(.میر هاشمی و همکاران  ،ترجمه.در روان درمانی(،تحلیل رویا 138۰ویس،لی الی،) [۴۰]

(،کابوس)روانشناسی و زیست شناسی رویاهای ترسناک(،ترجمه ،یاور دهقانی هشتجین .تهران:امیر 138۰،ارنست،)هارتمن  [۴1]

 کبیر.

 ،تهران:میترا.دل آرا قهرمان،رویا از دیدگاه یونگ.ترجمه تحلیل  (،1378،)کارگوستایونگ، [۴2]

 .دیبا:مشهد دکتر محمود سلطانیه ،،(،انسان وسمبول هایش.ترجمه 1378یونگ،کارگوستا،) [۴3]

 پروین فرامرزی، چ اول مشهد:آستان قدس رضوی.،(،خاطرات،رویاها،اندیشه ها.ترجمه 137۰یونگ،کارگوستا،) [۴۴]
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