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Abstract 
Dream has always been an attractive issue for the people in various erras and 

psychologists have investigated it a lot in the past. However, most of the 

issues relating to dreams such as its nature and the reality of prophetic 

dreams are still ambiguous. Mulla Sadra as a philosopher and also as a 

psychologist has relatively considered it in his scientific works. This study, 

after reviewing the litrature and extracting the philosophic foundations of 

sleep and its psychological issues, has shown that given the Mulla Sadra's 

thoughts including principality of existence, gradation of existence, 

substantial motion, bodily origination, spiritual subsistence and consequently 

two-dimensionality of human as well as Mulla Sadra's belief in human 

authority, an appropriate structure is created for difining dream, types of 

dreams and source of dreams. It should be noted that though a number of 

Mulla Sadra's opinions regarding material dimension of human and 

considering one of the dimensions of human relatively corresponds to 

psychology, one can extract exact ideas and opinions regarding dreams and 

particularly prophetic dreams from the perspective of Mulla Sadra due to 

lack of existing immateriality in contemporary psychology. 
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خواب و بررسی  ۀمالصدرا در مسئل ۀاندیش ۀشناسانروان أویلت

 مبانی فلسفی آن
 

 شایستهریحانه 
 مشهد دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی

 علمی سوال محمد کاظم
 دمشه اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی ۀدانشیار گروه فلسف

 حسینی شاهرودی سید مرتضی
مشهد انشگاه فردوسیی دگروه فلسفه و حکمت اسالم استاد  

 17/01/1399 ؛ تاریخ پذیرش:26/07/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 حد تا نیز شناسانروان و ها در اعصار مختلف بوده استمورد توجه انسانمسألة رویا از جمله مسائل 

با این حال بسیاری از مسائل آن مانند ماهیت و  ؛اندبه تحقیق و بررسی پرداختهآن  ۀزیادی دربار

مالصدرا در مقام یک فیلسوف و به در این میان  برد.ای از ابهام به سر میقت رویاهای صادقه در پارهحقی

پس از  این نوشتار و مطرح کرده استشناس، این مساله را تا حدودی در کتب خود مثابه یک روان

دستگاه توجه به  با نشان داده است کهشناسی آن، خواب و مسائل روان فلسفی مرتبط به مبانی استخراج

 الحدوث و روحانیة ةـجسمانیک وجود، حرکت جوهری، ـاصالت وجود، تشکی ی برـمبتن مالصدرافکری 

ای مناسب برای تعریف رویا، انواع به اختیار، شالوده صدرا و اعتقاد انسان و به تبع آن دو بعدی بودن البقا

توجه  به دلیلد که گرچه برخی از نظرات مالصدرا کر البته باید توجه .آیدبه وجود میرویا و منشأ رویا 

شناسی سازگار تا حدودی با روانو درنظر گرفتن یکی از ابعاد وجودی وی )بدنی( انسان  بعد مادی به

توان نظرات خاص و دقیقی درباره انواع شناسی معاصر میدر روان یبه علت فقدان جنبه تجرداما  ،است

  استخراج کرد. مالصدرااز دیدگاه  دقهرویاهای صا ه خصوصخواب و ب
 

 .شناسی شناختیمالصدرا، خواب، رویا، فلسفه، روان: یکلید هایواژه
 

 مقدمه. 1

مسئله خواب از ابتدای زندگی انسان موردتوجه بوده است و ازجمله مسئله رازآلود 

ت شناسی نظراتبع آن در روانرفته است. در فلسفه و بهزندگی انسان به شمار می

شناسان و تلفی درباره این پدیده و منشأ آن بیان شده و از دیرباز ذهن روانمخ

که عالم خواب چگونه عالمی است، ریشه فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. این

توانند فرایندی شناختی را ایجاد کنند و تا چه خواب و رؤیا کجاست، آیا خواب و رؤیا می

نسان دارای اهمیت است، ازجمله مسائلی است که تی احد بررسی آن در زندگی شناخ
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پای هم در پی پاسخگویی به آن هستند، به همین جهت شناسی و فلسفه پابهروان

 شناسی شناختی مطرح کرد. توان آن را در روانعنوان یک مسئله شناختی میبه

ی ه روهای زیادی را بباید توجه کرد که تحقیق در ماهیت خواب و منشأ آن دریچه

عنوان مثال برخی معتقدند رؤیاها در خود نوعی خردمندی برای حل گشاید. بهبشر می

تواند از رؤیاها جهت برخورد مناسب با مشکالت مسئله دارند و انسان از این طریق می

ها نقش تواند در تشخیص بیماریهمچنین رؤیا می (10 :1391)جنت اس، استفاده کند. 

کنند که طور واضح اذعان میکاوان بهو امروز روان (59 :1363 )کاپریز، داشته باشد.

اندیشمندان یونان  (60 :)همان «.هایت را نقل کن تا مشکالتت را شرح دهمخواب»

 مشکالت نوعی پاسخبینیم درواقع بهباستان اعتقاد داشتند هر چه را در خواب می

تواند با ها خواب میینبر اعالوه  (12 :1391)جنت اس، شود؛ جسمانی ما محسوب می

 .(13 :)همانعنوان مرور ذهنی در پیشبرد بسیاری از مسائل شناختی به ما کمک کند 

بخش محسوب نوعی نجاتچنین هشداری برای تغییر باشد، تا جایی که حتی بههم

شود برای جدا شدن از محتوای آن شود، مثالً اینکه هرگاه فرد با کابوسی روبرو می

و سرانجام رؤیاها ممکن است باعث  .(14: )همانند دست به تدبیر بزند تواکابوس می

 :1391؛ جنت اس،  65 :1363ز، )کاپریهای ما در زندگی شوند و خالقیت رخدادهای علمی

12.) 
توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد: منظر فیزیولوژیکی، اما این مسئله را می

شناسی. در این میان مالصدرا گرچه به مسائل روانشناسی و منظر فلسفه منظر روان

از محدوده آراء و نظراتش  تقریباً فیزیولوژیک و کارکردهای مغز درباره خواب نپرداخته و

عنوان یک فیلسوف، نظراتی مرتبط با فلسفه خواب و مبانی آن و خارج است؛ اما گاهی به

ره ارائه کرده است و اگرچه بانهایی را درایشناس، تحلیلمثابه یک روانبههم گاهی 

توان تا حجم مطالب این مسئله در کتب وی کم است، اما با همین مقدار اندک هم می

عنوان یکی حدودی به تحلیل دیدگاه وی پرداخت و در نتیجه مسئله خواب و رؤیا را به

. آوردشناسی شناختی مالصدرا به حساب های اساسی در چینش و تنظیم رواناز مؤلفه

نبوت مطرح  قابل توجه اینجاست که وی این مسئله را غالباً پیرامون مباحث معاد و تهنک

دهد که این و همین امر نشان می (148 :1378همو،  ؛ 467 :1354مالصدرا، )کرده است؛ 

مباحثِ ها و مقدمات کم از زمینهیا دست مبحث برای مالصدرا از مباحث بسیار مهم

 ود.رمیبسیار مهم وی به شمار 
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 فلسفیعنوان یک فیلسوف نظرات عالوه بر این باید دانست که گرچه مالصدرا به

نسبت به درک و بیان حقایق و هستی داشته است؛ اما نکات وی پیرامون مسائل خواب 

شناسانه است تا جایی که تا های رواندهنده دقت نظرات او در ارائه مدلو رؤیا نشان

شناسان گذشته و حال مقایسه کرد، در ا نظرات روانرا بتوان این نظرات حدودی می

های نظرات وی با ها و شباهتهای مختلف، الزم است که تفاوتنتیجه در بحث

توان از نظرات وی آرائی شناسی نیز بررسی شود تا بتوان نشان داد که تا چه حد میروان

 شناسی استخراج کرد.های روانمرتبط به حوزه
 

 ابی خومعناشناس. 2

سعی در  و گاهی بدون قصد از روی قصدطور کلی به اعتقاد مالصدرا نفس گاهی به

توان به مسئله خواب اشاره های این انفصال میانفصال از جسمیت خود دارد که از نمونه

زعم وی در این داند؛ زیرا بهکرد؛ مثاًل وی یکی از دالیل تمایل به خواب را پرخوری می

راند و سعی در انفصال از جسمیت یزیولوژیکی بدن را عقب مییل فحالت شخص به دال

کند. شاید به و به همین دلیل خواب بر وی غلبه می (467 :1354مالصدرا، )خود را دارد 

خواب عبارت است از حبس »گوید این دلیل است که مالصدرا در تعریف خواب می

گرفتن روح از قوای ظاهری و صله یعنی فا (148 :1378، همان و همو)« شدن روح در باطن

 میل آن به قوای باطنی.

 کند.معرفی می را برادر مرگ خوابداند و وی خواب و مرگ را همراه و قرین هم می

کند و تنها تفاوت میکارگیری حواس معرفی دلیل این مشابهت را ترک نفس از بهوی 

حوی که در مرگ این به نداند اتصال به ماده و حواس می در شدت و ضعفرا این دو 

 :1354مالصدرا، ) مانداتصال باقی میاتصال کامالً از بین رفته، اما در خواب اندکی از این 

البته این سخن مالصدرا را نباید  (319 :1354)همو، شود و در واقع بدن ضعیف می .(468

رت، واست)ابا سخن مردمان عوام در زمان گذشته که امروزه علم آن را رد کرده است، 

« خواب برادر مرگ است»مردم از بیان این جمله که  یکی دانست؛ زیرا منظور (16 :1392

های غیرارادی تنفس و ضربان قلب ها به جز سیستمآن بوده است که مغز و همه اندام

که با تأمل در سخن مالصدرا که طور کامل در حال استراحت است )همان( درحالیبه

دخالت روح در حس  عدمتوان به کند میاطن معرفی میدر بخواب را حبس شدن روح 

 کهار افتادن سیستم مغز و ...، چنانو افعال ظاهری در هنگام خواب اشاره کرد نه از ک

های ظاهری بدن در حالت خواب اشاره دارد و علت چنین حالتی علم نیز به سکون اندام



 91/ 1398 زمستان و پاییز ،2 مارۀش ،47 سال فلسفه،

واقع این اعتقاد دارد که در ند وکدر هنگام خواب فرض می ،زدن بدن به خودنرا صدمه 

 :1392)استوارت، نوع واکنش، ابزار محافظ نسبت به واکنش فیزیکی نسبت به رؤیا است 

تواند فرض گرفته است که مغز در حالت خواب میگویی علم این نکته را پیش (26

ه ند کادراکاتی مشابه با عالم بیرون از خواب با ظاهری عینی و واقعی برای مغز تولید ک

در صورت نبود این سیستم محافظ ممکن بود به انسان صدماتی وارد شود. این مسئله را 

گونه مطرح کرد که در هنگام خواب همه چیز در باطن توان اینبه بیان مالصدرا می

توانند به حالت متعارف های بیرونی و حواس ظاهری نمیشود و اندامانسان حبس می

رک حواس ظاهری به سبب امری خارجی است که بر اب تدرواقع خو خود عمل کنند.

کارگیری حواس از بین نرفته است؛ که هنوز استعداد بهشود، درحالینفس عارض می

 :4، ج 1366)مالصدرا، نویسد بیند یا نویسنده که نمیمانند انسانی که فعالً در خواب نمی

نوعی خاص با واب هم بهدر خشناسی امروز ثابت کرده است که انسان البته روان .(100

گونه نیست که مطلقًا در خواب ارتباطش با کند و ایندنیای اطراف خود ارتباط برقرار می

اما دیدگاه این اندیشمندان  (Nolen-Hoeksema, 2009: 205) دنیای خارج قطع شده باشد

 های مادی خواب اشاره دارد.تنها به جنبه

شود دو وجه را باید در نظر گرفت؛ طرح میاب مباید توجه کرد که وقتی سخن از خو

عنوان اثر این فعل. اگرچه تأکید عنوان یک فعل و وجه دوم رؤیا بهوجه اول خوابیدن به

مالصدرا در مباحثش بیشتر ناظر به قسمت دوم است اما وی تا حدودی هم به مسئله 

کند که با ان میعنو خوابیدن توجه کرده است؛ برای نمونه وی دالیلی را برای خوابیدن

شناسی منطبق است؛ مثالً وی به ترین نظرات درباره خواب در روانبرخی از قوی

شود و عارض بر بدن میفعالیت زیاد کند که بر اثر حرکت و خستگی انسان اشاره می

شناسان نیز . درواقع اکثر رواندهدشخص را به سمت استراحت و فعل خوابیدن سوق می

 ,Nolen-Hoeksemaدارند که خواب عامل حفاظت و تجدید نیرو است  تقادبه این امر اع

هایی وجود دارد که روح زمانگوید میعالوه بر این  .(112 :1368روخلین،  ؛ (208 :2009

در نتیجه  (115 :1378مالصدرا، )های مجاری درونی بدن دارد قصد کمک به گرفتگی

توان در مالصدرا را به انحاء مختلف میفته کند. این گخوابیدن را برای بدن تجویز می

تواند با تقویت بدن و مجاری شناسان معتقدند که خواب میعلم بررسی کرد؛ مثاًل روان

های جسمانی کاهش دهد. پذیری انسان را در مقابل بسیاری از بیماریدرونی آسیب

نگه داشتن  وازنعالوه بر این مالصدرا عدم حمایت کافی روح در مت (412 :1390)نولن، 
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وجو در داند و از آنجا که مالصدرا جستظاهر و باطن را از جمله دالیل خوابیدن می

داند الجرم این دلیل های پزشکی میمنشأ این سبب را متعلق به پزشکان و کتاب

مثالً علم پزشکی  (115 :1378مالصدرا، )احتمااًل به دالیل فیزیولوژیکی خواب اشاره دارد 

گیرد که این ساعت تحت تأثیر نور قرار ساعت بیولوژیکی در نظر می ن یکبرای انسا

کند و در این هنگام بدن دارد بنابراین عدم نور پیامی را به ساعت فیزیولوژیکی صادر می

-Nolen 207 ,2009)شود آلودگی انسان میکند که باعث خوابهورمونی را ترشح می

Hoeksema,).  آور در عصر ه هدف مصرف داروهای خوابعی بشاید مالصدرا به نوو یا

خوابی نشده است که ضرورتاً شخص دچار کمبود خواب یا بیامروز اشاره دارد، درحالی

ظاهر و باطن را به  توانندکنند که نمیبلکه درواقع زمانی افراد این دارو را مصرف می

ور جزئی از گروه آابدرواقع داروهای خو .(235 :1363)اوزوالد،  نحو کافی حمایت کنند

چنین از هم (70 :1367)معنوی، شوند؛ آور محسوب میبخش خوابتر داروهای آرامکلی

که مالصدرا یکی از دالیل خواب را ناشی از خستگی که بر روح عارض شده است،  آنجا

عنوان دلیل توان این مسئله را بهبنابراین می (104 :4، ج1366)مالصدرا، کند میذکر 

ذکر نکرد و آن را به عدم ناتوانی روح در حمایت کافی برای کنترل ظاهر و انه جداگ

 باطن مرتبط ساخت.

بر اساس آنچه گفته شد از نظر مالصدرا خوابیدن یک فرد فقط مرتبط به جسم یا 

 شود.فقط مرتبط به روح نیست بلکه هر دو جنبه را شامل می
 

 ها و رؤیاهاشناسی خوابشناخت. 3

نیاز از های بیها را به دو دسته خوابتوان خوابطور کلی میار مالصدرا بهر آثبا تأمل د

هایی هستند که ضرورتاً مطابق تفسیر و نیازمند به تفسیر تقسیم کرد. دسته اول خواب

توان به دو دسته مطابق با واقع و غیر مطابق با با واقع )صادق( هستند و دسته دوم را می

 ةفى اسرار العلوم الکمالی ة)رک المبدا و المعاد، المظاهر االلهی تقسیم کردینی واقع یا فاقد وجود ع

 .(4، تفسیر القرآن الکریم ج 
در این تقسیم داشتن اصل و چیزی منطبق با واقع باید دقت کرد که مراد از مطابق 

ی ـاصل یعنیـهای بق با واقع هم به معنای خوابـر مطابـبر عالم خارج است و غی

 .(150 :1378همو،  ؛471 :1354، )مالصدراد باشی که انطباق با خارج ندارند، میهایخواب

هیچ تناقضی  چنانچه به آن اشاره خواهد شدها بنابراین دریافت پیام و تعبیر این خواب

 گری از عالم خارج ندارند، نیست.ها حکایتبا این سخن که این خواب
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بیند؛ )همان( بر نوع خوابی است که مینده کندر این تقسیم قوت نفس انسان تعیین

تر باشد میزان مطابقت و گزارش دهی خواب نسبت به عالم این اساس هر چه نفس قوی

گیرد؛ های دسته اول شکل میتر است و در نتیجه خوابتر و صریحتر، دقیقواقع واضح

ولی از جهتی  تند؛های دسته دوم که نیاز به تفسیر دارند یا مطابق با واقع هساما خواب

ها را تفسیر کرد. یا که از وضوح و روشنی برخوردار نیستند و حالت تمثیل دارند، باید آن

که نیاز به تفسیر دارند، اما ها با اینهایی غیر مطابق با واقع هستند که این خوابخواب

نای های روحی و جسمی است نه تفسیر بر مبها از جنس دریافت پیامخوابتفسیر این 

احواالت درونی و حاالت  از هایها گزارشمطابقت با عالم خارج؛ یعنی این خواب

جسمانی فرد هستند و گرچه از نظر مطابقت با واقع حرفی برای گفتن ندارند و مالصدرا 

اما این  (471 :1354مالصدرا، )داند؛ اصل و به اصطالح جزاف میمعنا یا بیآن را کاذب، بی

ریشه بودن نیست به این دلیل که وی مانند بسیاری از ای بیمعن اصل خواندن بهبی

هایی حقیقی از درون فرد کننده گزارشها حملشناسان معتقد است که این خوابروان

 توانند از این جهت صادق و بامعنا باشند.هستند )همان( در نتیجه می

ها برخی از آن یرا؛ زهستندها به نوعی صادق توان گفت همه خواببر این اساس می

های اند و برخی با عالم درون، روحیات و ویژگیمطابق واقع هستند و در نتیجه صادق

این یابی کرد و از ها را بررسی و تفسیر و ریشهتوان آنمی که بدنی منطبق هستند

تر شد تا های انسان دقیقهای شناختی را گسترش داد و نسبت به دریافتطریق فرایند

 شود.هتری برای زندگی وی پیدا ای بهحلراه
 

 علل تحقق انواع خواب. 4

کند؛ اول قوت و قدرت ها از یکدیگر بیان میمالصدرا دو عامل را برای جداسازی خواب

بر این اساس هر چه  .(149 :1378همو، ) دخالت و عدم دخالت قوه متخلیه نفس و دوم

ها یشتری داشته باشد خوابلط بفرد قدرت نفس بیشتری داشته دارد و بر بدن خود تس

های صادق نیاز به تفسیر از شفافیت و صدق بیشتری برخوردارند و برعکس؛ پس خواب

کند و در نتیجه ها دخالت نمیوجه در رویت این خوابهیچندارند زیرا قوای متخیله به

این  شند؛تا نیاز به تفسیر داشته با (468 :1354همو، )افتد هیچ دخل و تصرفی اتفاق نمی

 (474 :)همانباشند یه یا حاکی از آن میها از نظر مالصدرا منطبق بر مبادی عالنوع خواب

بر اساس همین قوت نفس است که مالصدرا خواب پیامبران را بسیار متفاوت از خواب 
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خوابد کند که چشمم میباره استناد میداند و به حدیثی از پیامبر دراینبقیه مردم می

 .(28 :7ج ،1981)همو،گیرد واب فرانمیرا خاما قلبم 

هایی از جنس ها نیز فرد دریافتکند که در این نوع خوابالبته مالصدرا تأکید می

همچنان  .(8-467 :1354مالصدرا، )ت ـد داشـاش خواهیـل مهم زندگـاهداف و مسائ

متفاوت و  سیارکنند که رؤیاها انعکاس مناظر بشناسان نیز بر این نکته تأکید میروان

 هایها و تمایالت و فعالیتمتغیری از شخصیت انسانی، تجربه وی در زندگی، خواسته

های و جالب این است که مالصدرا درباره خواب .(80 :1368)روخلین، روزانه وی هستند 

های مطابق با واقع و بدون دخالت قوای متخیله نیز این نکته را عنوان صادق یعنی خواب

های فردی و تواند از ویژگیها هم انسان نمیترین نوع خوابدر عالیعنی کند یمی

 اهداف و نگرش خود دور باشد.

هایی است که کمتر به حواس خود مشغول ها متعلق به انساناز نظر وی این خواب

ها وارد کرده، ها همیشه به تفکر درباره آنچه حواس به آنهستند و ازآنجاکه غالب انسان

که فرصت فراغ پیدا ها دست پیدا کنند، مگر آنگونه خوابتوانند به ایننمیهستند، 

کنند و موانع مرتبط به حواس برطرف شود و مستعد اتصال به عالمی مافوق زمان و 

 .(467 :1354مالصدرا، )مکان یعنی مافوق جسم و جسمانیت را پیدا کنند 

دهنده یاد آگاهیهای پیشرؤیاها با عنوان شناسان هم از این نوع خواباما روان

دهد و ممکن است کنند. این رؤیاها، رؤیاهایی هستند که درباره وقایع آینده خبر میمی

گرچه  .(20 :1391)جنت اس، ی از رخداد باشند به شکل گزارش از همه رخداد یا قسمت

که شوند، اما ازآنجایـادقه محسوب مـاهای صـها درواقع به نوعی رؤینوع خواباین 

تواند درباره وقوع شناسی علمی کمتر به بعد تجرد انسان توجه کرده است، نمیوانر

نهایت تفسیر مثبت و مورد توجهی که از این  هایی سخن زیادی بگوید وچنین خواب

ت داشتن اطالعات غنی از یک موضوع، دهند، این است که به علها ارائه مینوع خواب

تواند با دهد که میرا نسبت به آن موضوع انجام میایی هبینیمغز در هنگام خواب پیش

البته گرچه این مسئله بعید به  .(100 :1368)روخلین، واقعیت آن در آینده سازگار شود 

های صادقه مانند وحی و الهام که محتوایی تواند همه انواع خوابرسد، اما نمینظر نمی

حال سخن مالصدرا را با برگیرد. با این در  خارج از رویدادها و معانی قابل تفکر دارند را

وپاگیر و اتصال به تواند با این نظر منطبق کرد، زیرا گریز از امور دستتفسیر خاصی می

عالم ملکوت و به دست آوردن غنای معنوی درواقع منبع غنی برای دریافت اطالعات 
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پس در این  (467 :1354مالصدرا، )گیرد واسطه آن رؤیاهای صادقه شکل میاست و به

هایی حالت نیز گویی مغز نسبت به موضوعی اطالعات کافی دارد، بنابراین چنین خواب

بینی محدود که در نظر مالصدرا دیگر مسئله به پیش کند، با این تفاوترؤیت میرا 

 شود.فرد حاضر مینیست، بلکه حقیقت واقع نزد 

ر دارند و گرچه ازنظر قوت تفسیهای صادقی هستند که نیاز به اما دسته دوم خواب

های صادق بدون تر از خوابآیند، اما پایینحساب میمعنا بههای بینفس باالتر از خواب

 شوند.معنا از تخیل ناشی میهای بیها مانند خوابتفسیر هستند. این خواب

 تنها براثر دخالت قوه متخیله بههایی هستند که نههای دسته سوم نیز خوابخواب

تری قرار اند، بلکه خواب بیننده از جهت قوت و قدرت نفس در مرتبه پاییند آمدهوجو

بینند غالباً دارای مشکالت بدنی ها را میزعم مالصدرا افرادی که این خوابدارد، زیرا به

ن وی نیز مانند نظر بسیاری از ـبنابرای (469 :)همانی متصل به بدن هستند؛ ـا روحی

کند و اعتقاد دارد های تنی انسان مرتبط میها را به ویژگیگیویژ شناسان اینروان

که نتوانسته است، نفس یا روان و به عبارتی جوهر وجودی خود را انسان به سبب آن

قوی کند و درنتیجه دائماً از آثار قوای خود منفعل شده و نتوانسته توانایی کسب 

)رک  آیدحساب میاسی بهشننکه از شرایط هوش معنوی در روارا معنویت الزم 

( و باالترین سطح 1396ها و مبانی آن در حکمت متعالیه، شایسته، هوش معنوی، مؤلفه

های در خود تقویت کند، ویژگی شودسازگاری و درنتیجه سالمت روانی محسوب می

هایی و خواب (150 :1378مالصدرا، )اتصال به جواهر روحانی برای وی میسر نشده است 

 های آندهنده عدم سالمت کامل مادی اوست و درواقع باقیماندهکه نشانیند بمی

 چیزی است که انسان در عالم خارج به هر نحوی از آن منفعل شده است.

که ادراک خیالی در این اما درباره قوه خیال در خواب چند نکته قابل توجه است؛ اول

هایی که انسان در صدرا صورتمال وبیداری تفاوت اساسی با هم دارند، از نظرخواب

بیند منشأ اثر نیستند، زیرا در خواب نفس و روان انسان هنوز متصل به بدن خواب می

الی ـهای خیی امور مادی است، در نتیجه این صورتـاست و مشغول به بدن و در پ

ر که همین قوه خیال در باالترین درجه خود دتواند هیچ اثری تولید کند؛ درحالینمی

 :1420)همو، د برسد؛ تواند منشأ اثر باشد و به شدیدترین مرتبه وجودی خوداری میبی

ها منشأ اثر نیستند، اما از نظر وی دارای وضوح و که گرچه این خوابدوم این (37

توان از آن روشنی هستند. درواقع یعنی قابل تفسیر و درک برای انسان هستند و می
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شود، مزاحم آنچه در خواب توسط قوه خیال ظاهر می کهناصیلی گرفت و سوم اینتایج 

 .(429-428 :1383)اعوانی، ای این جهان نیست هیک از هستیهیچ

بار چیزی را احساس که از آنجایی که انسان فقط کافی است یکو مطلب آخر این

صرف هایی را بدون ماده خارجی انشاء کند و دخل و تتواند صورتکند و از آن به بعد می

هایی مطابق تواند صورتدر آن ایجاد کند؛ بنابراین با استفاده از قوه تخیل در خواب می

 .(194 :1417)مالصدرا، یدی را ایجاد کند را احضار کرده یا دست به تصرف زده و چیز جد
 

 منابع و منشأ خواب. 5

ماند میی اقاز نظر مالصدرا در هنگام خواب ادراکات خیالی، وهمی و عقلی در انسان ب

دهد جدا شدن از ادراکات حسی و تنها چیزی که رخ می (100 :4، ج1366)مالصدرا، 

هایی که خواب کند،خود صدرا اشاره می کهصورت متداول است. بر این اساس چنانبه

وجود انسان دارد که بیشترین سیطره را بر است بیند متناسب با ادراکاتی انسان می

 .(468 :1354)مالصدرا، 

شناسی منشأ و منبع خواب دیدن بسیار مهم است؛ زیرا از این طریق است رواندر 

توان به افراد در حفظ سالمت روانی یا حل معضالت روانی کمک کرد به این که می

کنند. جالب اینجاست که در یک جهت محققان غالبًا منابعی را برای رؤیا ذکر می

هایی شوند که مالصدرا تحت خوابمیرفی بندی کلی منشأ رؤیاها چیزهایی معتقسیم

 کند.ها را بیان میکه در پوشش و دخالت قوای متخلیه است، آن

که نـدانند، اما همیا روان میـها را از تن یمه خوابـشناسان سرچشی روانـبرخ

افتد؛ اما خواهند یکی از این دو قسم را بر دیگری ترجیح دهند میانشان اختالف میمی

کنند که عبارت است از تحریکات حسی ر منبع را از این دو استخراج میچها درنهایت

کات مطلقًا روانی های حسی، تحریکات داخلی بدن، تحریخارجی، تحریکات داخلی اندام

 .(31 :تا)فروید، بی

ها را تقریبًا به همین منابع نکته جالب توجه این است که مالصدرا این نوع خواب

البته نباید  .(474 :1354مالصدرا، )داند دارای سه منشأ و منبع میرا  کند و آنمنتهی می

های دسته دوم هستند یعنی ها منابع خواباین نکته را از خاطر دور کرد که این

دهد و از آنجا که انسان در بیشتر موارد هایی که با دخالت قوه متخلیه رخ میخواب

 (468 :همان)وارد کرده است  ر ویچیزی است که حواس بمشغول تفکر درباره آن

 الذکر دارند.های فوقها ماهیتی مشابه به خوابدرنتیجه اکثر خواب
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 اند از:ها عبارتاما منشأ این خواب

های روحی انسان: قوای متخلیه که حکم قوای محرکه را در به وجود آشفتگی. 1

ها دارد به سبب شیطنت و اضطرابی که غالبًا همراه انسان است و از وی آمدن این خواب

زند که ظاهراً در وی وجود ندارد، فرد این صور شود، دست به اختراع صوری میدور نمی

 .(476 :)همانکند ه نگهداری میدر حافظ را در خواب تولید کرده و

در این مدل از خواب شی متخیل شده، هیچ منشأ حقیقی در عالم خارج ندارد اما 

درواقع میوه و ثمره حقایقی است که در بیداری برای انسان به وجود آمده است یعنی 

فی داشته باشد و از اثرهای قوای مادی منفعل شود، قوای ـانسانی که نفس ضعی

)همو،  کندهایی را تولید میشود و در نتیجه چنین خوابدچار آشفتگی می اشمتخلیه

شناسی امروز درباره برخی از ای است که روانهـن همان نظریـای (804  :2، ج1417

ها ها و مشکالت روانی انسانهایی که محصول کمبودکند؛ خوابان میـها بیخواب

اب ـحسدآگاه یا ناخودآگاه انسان بهر خوـازهای ضمیـکننده نیهستند و یا کامل

  .(145-141 :1362)سامی، ند ـآیمی

که در را جزئیاتی  های ذخیره شده در بیداری: به اعتقاد وی انسان آنصورت. 2

زندگی روزمره حس کرده و آن را به خیال خود منتقل کرده است در هنگام خواب 

 :2، ج1417)همو، کند مشاهده می ادوباره از خیال به حس مشترک منتقل کرده و آن ر

805). 
صورتی مثالی مناسب با طبع انسان: قوای متخلیه برحسب طبع خود آنچه را که . 3

کند مانند تبدیل علم به شیر یا دشمن به نفس دیده به نماد یا مثالی مناسب تبدیل می

ع گویی در منشأ درواق (804 :2، ج1417؛ همو، 150 :1378؛ همو، 212 :1363همو، )مار و ... 

شده، بود. درواقع این نوع خواب باید به دنبال حقیقتی متماثل به خوابی که دیده 

 ها را رؤیاهای سمبولیسم نامید.توان این خوابمی

البته باید توجه کرد که این بدل ضرورتاً از جنس و مشابه صورت مورد تعبیر یا منشأ 

 :1354همو، )پذیرد. صورت مثالی می به وجود آمدن خواب نیست بلکه گاهی با ضد آن

هایی متضاد یا شناسان نیز اعتقاد دارند که در حالت رؤیا صورتبرخی از روان (469

هایی است که در بیداری وجود دارند که از راه مشابه یا متناقض و متالزم با صورت

 .(93 :1368، ؛ روخلین146 :1379)رضوانطلب،  شوندتداعی معانی در ذهن حاضر می

مشکالت جسمانی و اسباب بدنی انسان: قوای متخلیه بر اساس اینکه انسان . 4

مریض است و دچار ضعف جسمانی است یا بدن انسان در چه شرایط مزاجی قرار دارد، 
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سازد که تعبیر آن به نحوی به منطبق با آن صوری را می (805 :2، ج 1417)مالصدرا، 

مثالً اگر گرمی بر مزاجی غلبه داشته باشد  اوضاع و احوال بدنی شخص مرتبط است.

بر این اساس  .(151 :1378همو، )دهد متخلیه آن را با آتش و حمام و گرما نشان می

انسان در این شرایط شاید نتواند درک درستی از خواب خود داشته باشد، به همین 

غلط یا همراه با کند و گاهی تعبیر معنا و بدون منشأ تلقی میها را بیدلیل گاهی خواب

 .(469 :1354همو، )کند حدسی به آن تحمیل می

کنند که تحریکاتی که از ها را با این تبیین بیان میشناسان نیز این نوع خوابروان

رسد، در اعضا او ممکن است به منابع تحریکی دیگر مبدل بدن شخص خوابیده فرامی

شد، مثالً اگر شخص به علتی شود که ممکن است به دالیل مختلف به وجود آمده با

های وحشتناکی اش دچار مشکل شده باشد ممکن است در خواب، صحنهفعالیت قلبی

همراه با غصه و احساس مرگ را تجربه کند، یا اگر ناراحتی مرتبط به دستگاه تنفس 

کند یا گلویش داشته باشد، ممکن است در خواب مشاهده کند که شخصی او را خفه می

ها راستی که این خواببه .(80 :1368)روخلین، شود دهد یا در آب غرق میرا فشار می

شود. درواقع رؤیا نوعی سیستم کنترل مثابه زنگ خطری برای انسان محسوب میبه

شناخت ناخودآگاه است که اطالعات را در وضعیت فیزیولوژیکی درونی بدن ما ثبت 

 .(10 :1391)جنت اس، د سازمیکند و در هنگام خواب، خود را نمایان می

دهد که او به ضمیر ناخودآگاه و گونه تفاسیر مالصدرا از خواب نشان میاین

شناس به مسئله خواب توجه مثابه یک روانهای رؤیا اعتقاد داشته است و بهآشفتگی

توان از هر خوابی کرده است و با عنایت به همین مفاهیم و نظرات در فلسفه مالصدرا می

دهنده نوعی آگاهیبرد اهداف روانی و جسمانی، انسان سود برد. وی خواب را بهبرای پیش

اما نظرات وی در این حوزه منشعب از  .(319 :1354)مالصدرا، داند و احوال میاز غیبیات 

ساختارها و مبانی فلسفی وی در این زمینه است. این مبانی گرچه ظاهراً باید در ابتدای 

نجا که شناخت نظرات وی درباره خواب به ارتباط آن با مبانی بحث بیان شود اما از آ

 شود.کند در قسمت دوم نوشتار درباره این مبانی بحث میکمک می
 

 مبانی فلسفی اندیشه مالصدرا درباره مسئله خواب. 6

اولین مسئله فلسفی وی نگاه دو بعدی وی به انسان است یعنی انسان در بعد مادی 

طور مثال به اعتقاد مالصدرا شرط معنی احساس، انفعالی نیست خالصه نشده است. به

آید بلکه اگر احضار صورت جزئی برای قوه حساس که برای آلت حسی به وجود می
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شود، تحقق و ثبوت پیدا کند، احساس حاصل بدون انفعالی که برای آلت حس واقع می

چه در شود؛ چنانچه در حس مشترک حضور صورت محسوس چه در خواب و می

شود؛ بنابراین حقیقت احساس عبارت است از حضور صورت جزئی نه بیداری واقع می

بنابراین از ( 20 :8، ج1981)مالصدرا، ش صورت در آن اثرپذیری آلت از آن و نه انطباع و نق

مالصدرا مطلق شنیدن نیازی به آلت مخصوصش ندارد و به این سبب است که نظر 

شود تأثیر آن صدا کمتر از صدایی که در ای مهیبی را میزمانی که انسان در خواب صد

پس در واقع چون فاعل  .(426 :6)همان،  جکند، نیست د منفعل میخارج شخص را از خو

در ذات خودش شنوایی، نفس است که  اینحقیقی هر رویدادی در درون انسان است، 

و بیدار شدن حواس هم به  بویایی، بینایی و ... را دارد و به همین دلیل در هنگام خواب

گوید و به همین خاطر است که مالصدرا می (122 :8)همان، جدهد الیت خود ادامه میفع

میان اعضاء انسان در بیداری و اعضای وی در خواب در دخل و تصرف هیچ تفاوتی 

های طبیعی درواقع تنها مسیری برای ارتباط ما و آلت (384 :1354همو، )وجود ندارد 

 .(8 :3، ج1356)مصلح، الم مادی هستند با ع بزار تأثیر و تأثر مایعنی ا

ها اذعان شناسان در این موضوع این است که آنگرایانه سخن روانتعبیر مادی

کند رود، بلکه نحوه فعالیتش تغییر میکنند که در هنگام خواب مغز به خواب نمیمی

(Nolen-Hoeksema, 2009, 208) . که فقط به ابعاد مادی توجه شاید اشتباه کسانی

حال مالصدرا هم از تغییر بینند اما بااینکنند همین است که تمام امور را در مغز میمی

گوید بنابراین از نظر وی زمانی که نحوه فعالیت خواب در هنگام خوابیدن سخن می

که ا هنگامیکند، امانسان بیدار است برای ارتباط با خارج از ابزارهای بیرونی استفاده می

 پردازد.در خواب است تنها از جنس بعد تجردی خود به مشاهده و تفهم می

اما مطلب دیگر درباره دوبعدی بودن انسان این است که به اعتبار این نوع نگرش 

شناسی امروز به ها سخن گفته و از آن دفاع کرد؛ اما روانتوان از تمام اقسام خوابمی

های صادقه را تواند خوابکی و ادراک تجربی، گرچه نمیجهت غلبه گرایش فیزیولوژی

ها هم ارائه دهد چون عمالً روشی تواند تفسیر مناسبی از این خوابانکار کند، ولی نمی

 برای تحقیق در رؤیای صادقه ندارد.

مالصدرا با توجه به اعتقاد به عالمی غیر عالم ماده و توانایی بررسی و تحقیق در 

ی که منشأ آن از تجربه خارج است. انسان دوبعدی را از جهتی که معقوالت و حقایق

داند های میبمتصل به عالم ماده و عالم شهادت است و به آن کشش دارد، بیننده خوا
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که مظهر تمثیل و تصویر هستند و از جهتی که متصل به عالم مجردات و ملکوت است و 

همو،  ؛ 470 :1354همو، )داند. وحی میبا آن قرابت دارد مدخل الهام و رؤیای صادقه و 

ء حقیقتاً نزد خواب بیننده حاضر است و درواقع گویی در رؤیای صادقه شی( 152 :1378

 شخص به آن علم حضوری دارد.

های خود را به سمتی پیش پس مالصدرا با این نگاه دوبعدی از یک طرف بحث

و زندگی مادی انسان مرتبط  برد که اساسًا مسئله خوابیدن را به ابعاد جسمانیمی

خدا را به دلیل نداشتن ماده و « و الالنوم ةالتاخده سن»تفسیر آیه سازد و ذیل می

( 103-98 :4ج ،1366)رک مالصدرا، بیند های مادی منزه از خواب و خواب دیدن میویژگی

نند گیرد و ماو از طرف دیگر نظرات وی درباره خواب ابعاد متافیزیکی را هم در برمی

توانند بعضی از اقسام خواب را توجیه کنند و الجرم یا شناسان که نمیبرخی از روان

کنند یا باید آن را انکار کنند، نیست، چنانچه برخی از افراد در علم درباره آن سکوت می

کنند که هرگونه تطابق بین رویدادی که در خواب محقق شده شناسی اظهار میروان

 :1390)نولن، کند صرفاً شانس و اتفاق است عداً واقعیت پیدا میاست و رویدادی که ب

های خود درباره تعداد گزارش چنین شناسان دیگر در بررسیگرچه برخی روان .(423

کنند، اما باز هم ها را از دایره شانس و اتفاق خارج میهایی، وقوع این نوع خوابخواب

 .(128 :1362)سامی، د برای آن پیدا کنن توانند توجیه مناسبینمی

شناسی در حوزه تجربی باید حوزه فلسفی خود را تعدیل در این موضع است که روان

کند و به بررسی بعضی از مواضع از منظر متافیزیکی و جنبه تجردی انسان بپردازد تا 

بتواند در همه ابعاد سالمت انسان را فراهم کند و آرامش را برای او به ارمغان بیاورد. در 

ای برای کسب سالمت روان عنوان حوزهتواند شایستگی خود را بهغیر این صورت نمی

پزشکی تفاوتی نخواهد داشت و در نگرش خود نسبت به نشان دهد و عماًل با روان

 ها و نظریات ناقص مواجه خواهد بود.شناخت انسان با تئوری

که در ابتدای تکون عنوان موجودی است دومین مسئله نگاه مالصدرا به انسان به

خود جسمانی است، اما استعداد شکوفایی امری مجرد را در درون خود دارد. به همین 

راحتی داند. وی با این نظر بهمی البقا الحدوث و روحانیة جسمانیةمناسبت انسان را 

ای به که چرا عدهتواند تبیین کند. درواقع اینمنشأ حقیقی اقسام مختلف خواب را می

ای رؤیاهای صادق با تفسیر؛ کنند و عدهاهای صادق بدون تفسیر دست پیدا میرؤی

کنند که تفسیری جز خبردهی از عالم مادی آن هم از ای رؤیاهایی را مشاهده میعده
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های جسمانی و روحانی شخص ندارد، همه به این امر مرتبط نوع خبر دادن از ویژگی

وفا شده است و شخص تا چه اندازه توانسته است که چه میزان از روحانیت در فرد شک

است، هوش معنوی خود را به کار گیرد و منطبق با آن به بهترین شکل به سازگاری با 

 عالم هستی دست پیدا کند.

متر از کند کودکان کشناسان شواهدی وجود دارد که ثابت میهای رواندر بررسی

تواند تا و این نکته می .(,Nolen-Hoeksema 210 ,2009) بینندافراد بالغ خواب می

 حدودی با این بینش فلسفی قابل توجیه باشد.

دهد است که نشان می و مساوقت آن با کماالت سومین نکته بحث اصالت وجود

عالوه بر ( 211 :1ج ،1417 ،)مالصدراانسان حتی در خواب هم از خودش غافل نیست 

منشأ اثر است و همه اتفاقات مادی و دهد وجود به هر شکلی که باشد که نشان میاین

ها و رؤیاهای فرد معنوی انسان با هر سطحی بازخوردی متناسب با آن سطح، در خواب

شود، تفسیری ندارند دارای تفسیر هستند ها که تصور میدارد در واقع بسیاری از خواب

ارد ها در زندگی انسان قابل جستجو است، منتها شاید در برخی از موو منشأ آن

 تشخیص آن به انسان خبره نیازمند است و قابل دریافت برای خود شخص نیست.

بر ها بعد از بیداری همراه انسان بماند و تواند مدتکه اثرات انواع رؤیا میعالوه بر این

این مطلب به این معناست که تمام ابعاد زندگی  .(325 :)همانزندگی او تأثیر بگذارد 

گذارد؛ چون در همه این ابعاد انسان وجود و ظهور دارد و انسان بر وی تأثیر می

رسد، انسان در آن فعالیتی ها که به نظر میترتیب منشأ اثر است و حتی خواباینبه

 ندارد یا دست کم فعالیتش کم شده است.

دارای سطوح خواب دیدن را قائل است هم  که وی در وجود به تشکیکاز آنجا 

داند، لکن به دسترس نمیوح باالی خواب دیدن را غیرقابلسطو هم  داندمختلف می

میزان عدم سرگرم شدن به حس، تهذیب نفس و عقل ورزی در زندگی، این نوع 

بنابراین درواقع ضعف حواس  .(151 :1378)مالصدرا، داند یها را برای فرد میسر مدریافت

 آغاز رؤیای بدون تخیل است.

یک عبارت بدون تفسیر برای مردم باشد اینکه ممکن است عدم مشغولیت به حواس 

اعتنا باشد تا شرایط به آن بی  یا تواند به حواس خود مشغول نباشدانسان چگونه می

 ارتقا برای او فراهم شود؛ زیرا عموماً حواس راه ارتباطی با دنیای مادی است.



 آن فلسفی مبانی بررسی و خواب مسئله در مالصدرا اندیشه شناسانهروان تأویل /102

دادن به آن و اصالت نکه احتماالً مقصود مالصدرا از عدم اشتغال به حس، توضیح این

های مادی انسان است به این معنا که به کنترل ویژگیچنین توجه تبعی به آن و هم

ای زندگی کند که ابعاد مادی وی گونهعلت برتری و کارآمدی بعد مجرد، انسان باید به

هم مطرح  شناسیکه در دنیای امروز روان است ایتحت کنترل قرار بگیرد. این مسئله

ز کنترل جسم و ابعاد جسمانی تنها برآورده شدن نیازهای جسمانی هدف ااست ولی 

عنوان یک انسان مانند شناسان بهشود؛ بنابراین گویی در نهاد روانانسان قلمداد می

ای از کنترل حس و نیازهای حسی وجود دارد، اما هدف محدودتری را وارهمالصدرا طرح

رای دست یافتن به آرامش و کنترل ها بگیرند. در حقیقت آنبرای آن در نظر می

و یوگا ارائه  (meditation)فرایندهای فیزیولوژیکی راهکارهای با عنوان مدیتیشن 

دهند، غافل از اینکه این راهکارها درواقع رسیدن انسان به خودکنترلی و تسلط بر می

و  هایی خاصی مانند کنترلخود، در دنیای مادی است؛ مثالً در مدیتیشن فرد تمرین

به  دهد که به سبب آنهای بیرونی و ... انجام میتنظیم تنفس، از بین بردن محرک

نظر از  .(Nolen-Hoeksema, 2009: 213) کندمیبخش دست پیدا حالتی از هوشیاری لذت

تواند به بهداشت روانی فرد کمک طور مرتب انجام شود میشناسان مدیتیشن اگر بهروان

 .)همان( شناختی را گسترش دهدهای روانرتکند و مها
های دهد فراغت از حس، دریچهشناسی نشان میمطلب دیگری که در علم روان

به  (sensory deprivation) گشاید مسئله محرومیت حسیمتفاوتی را به روی انسان می
های حسی است که گاهی با کنترل معنای کاهش عمده در مقدار یا تنوع محرک

شود. از آنجا که محرومیت حسی فرایندهای عادی و همیشگی را میشناسان انجام روان
های فکری افراد را تحت شعاع تواند باورها و نظامکند، درنتیجه میمتوقف یا مختل می

تر کرده، موجب فعال شدن قرار داده و به این سبب تغییر عادت بد را برای انسان آسان
 :1390)نولن،  رد مزمن را کاهش دهد و ...تفکر خالق شود، از میزان استرس کم کند، د

431). 
گرچه تأکید علم بر کنترل و عدم مشغولیت به دنیای مادی کامالً منطبق با نظریه 

زیرا هنوز هم این عدم اتصال را برای آرامش مادی انسان خواهان هستند  مالصدرا نیست
ند و آن را از معنایی کاما تا حدودی معنای عدم فراغت از حس را برای انسان معلوم می

 کند.دور از ذهن و مختص به فلسفه و عرفان دور می



 103/ 1398 زمستان و پاییز ،2 مارۀش ،47 سال فلسفه،

توانیم با تقویت خودکنترلی درباره احساسات مادی و بر اساس این مبنا ما می
هایی های خود نیز تأثیر بگذاریم و خود را از خوابهای مادی حتی بر نوع خوابدرگیری

 دور کنیم. های بدنی و روحی هستند،که حاصل آشفتگی
توان از نظریات وی درباره خواب استخراج نگاه فلسفی مالصدرا بر اختیار را هم می

که مالصدرا چنانچه اشاره شد اعتقاد دارد حتی در سطوح باالی خواب دیدن، کرد. این
شود. درواقع به تأثیر اختیار در هیچ چیزی خارج از اهداف انسان بر انسان منکشف نمی

های وی و انتخاب ت جوهری زندگی وی اشاره دارد؛ زیرا باطن و درونهمه ابعاد حرک
های وی گذارد؛ بنابراین انتخابطور غیرمستقیم بر فعالیت خواب دیدن او نیز تأثیر میبه

مثابه محرکی جدا از جبر محیط و ژنتیک بر سیستم در سبک زندگی و نوع تفکرات به
ساس خودآگاهی که بخش مهمی از نگاه فلسفی گذارد. بر همین اخواب وی نیز تأثیر می

ها در عصر شود. انساندهد حتی توسط خوابیدن نیز به انسان القا میاو را تشکیل می
کنند امروز چنان سرگرم هستند که کمتر به خودشناسی و خود گرایی توجه می

له توان از مسئهای خواب دیدن و تفاسیر متنوعی که میها و مدلکه خوابدرحالی
های آشفته کند. خوابخواب داشت تا حدود زیادی باطن انسان را برای وی ظاهر می

کند و با تأمل های خودآگاه میزنگ خطری برای انسان است که وی را نسبت به نقص
توان اهدافی که نیاز به تفسیر میهای صادقه نیازمند به تفسیر و بیدر بسیاری از خواب

کند و به هر دلیلی نسبت به آن ناآگاه ود آن را پیگیری میانسان حقیقتاً در درون خ
 است را برای وی معلوم کند.

سخنان مالصدرا درباره خواب به نیروهایی اشاره دارد که ممکن است در دسترس 

ضمیر خودآگاه نباشد. خواب منبع مناسبی برای تحقیق درباره باطن و حقیقت وجود هر 

و بررسی منشأ خواب در دو بعد جسمانی و  کس است و به همین مناسبت تحقیق

 کند.روحانی کمک بزرگی به تصحیح یا تقویت روش زندگی افراد می

ها را یک کیفیت اتفاقی و بدون کند که نباید خوابعلم نیز بر این نکته تأکید می

منزله معمایی است که باید آن را حل کرد و معنی و نامربوط دانست و هر خوابی به

تواند بر نواقص شخصیتی خود و نقاط ضعف خودآگاه شود؛ پس رتیب هر کس میتاینبه

 .(76 :1363)کاپریز، اهی دست پیدا کند تواند از طریق شناخت خواب به خودآگانسان می

کنند که شناسان ادعا میمثالً روان، شناختی داردبنابراین محتوای رؤیاها معنای روان

 211 :2009) ام بیداری نوعی مطابقت وجود داردبه هنگ بین رؤیاها، افکار و رفتار فرد

Nolen-Hoeksema,). 
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گرچه علم معتقد است که کنترل محتوای رؤیاها بسیار دشوار و حتی غیرممکن 

ای را کند که برای کنترل رؤیا باید محیط را تغییر داد یا مسئلهاست، اما خاطرنشان می

شناسان ثابت کردند که تغییر در سبک در بیداری به شخص تلقین کرد. گرچه روان

دهند تا در طول را میگذارد؛ مثالً به افراد عینک قرمزی زندگی بر خواب دیدن تأثیر می

هایی که دیدند ها از خوابروز به چشم بزنند، این محققان بعد از خوابیدن آزمودنی

نگ قرمز داشته است. ای از رها اظهار داشتند که رؤیاهایشان سایهسؤال کردند و اکثر آن

شاید به این دلیل است که مالصدرا نوع رؤیاهای صادقه را نیز نشأت گرفته از )همان( 

ها از یک سو گزارشی از فرد و تنها خوابداند و نههای خواب بیننده میاهداف و ویژگی

 توان با تغییر سبکگذارد، بلکه از سویی دیگر میهایی او در اختیار انسان میویژگی

 هایی منتخبانه را مشاهده کرد.زندگی، خواب
 

 . نتیجه7

توان تأکید کرد که بنا بر آنچه گفته شد نگاه انسان به مسئله خواب و رؤیا در انتها می

تواند در زندگی روحی و روانی او تأثیر زیادی داشته باشد. بر اساس نظر مالصدرا می

معنا شود و در نتیجه ه و ظاهراً بیهای آشفتتواند مانع از خوابمراقبت از جسم می

مثابه یک وی به. های بدنی استماریـهای آشفته ناشی از بیخواب دشویـمعلوم م

داند و به گیری افکار انسان میها را نتیجه سوگیری و جهتشناس برخی از خوابروان

رد... های انسان دااین جهت انتخاب شیوه زندگی در بیداری تأثیر مستقیمی بر خواب

انتخاب رویکرد معنوی و عدم سرگرم شدن به دنیای مادی، باطن انسان را مستعد 

هایی که خارج از زمان و مکان مادی کند؛ خوابهای فارغ از تفسیر میدریافت خواب

 شود.است و باعث ایجاد تحوالت عظیم در هستی انسان می
 

 نوشتپی
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