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  مقدمه

انسـان و . گيـرد سوم عمر انسان را در بر مى های خداوند است كه تقريبًا يك خواب يكى از نعمت

همه موجودات زنده دنيوی برای تجديد قوا و بـه دسـت آوردن نيـروی الزم بـرای ادامـه كـار و 

و  1آيـد اب استراحتى الزامى است كه خود به سراغ انسان مىخو. فعاليت احتياج به استراحت دارند

های فكری و ذهنى خود  های جسمانى و بخش مهمى از فعاليت كند كه تمام فعاليت او را وادار مى

هايى از بدن كه برای ادامه حيات الزم است به كار خود ادامه دهند،  را تعطيل كند و فقط دستگاه

  ).16/398: 1362كارم شيرازی، م(آن هم بسيار آرام و آهسته 

ديدن، بسيار مهم است و هرچه انسان از نظر معنوی، تقوا و معرفـت در سـطح بـااليى  خواب

بينـد غالبـًا صـادق و دارای پيـام  هايى را كـه مى باشد و موازين شرع را بيشتر رعايت كند، خواب

ـّل«به شاگردش ) ع(امام صادق  2.هستند . ها بينـديش ديدن خوابدر ! ای مفّضل«: فرمود» مفض

در مصالح  بينند، هايى كه مى پايه؛ در نتيجه، مردم از خواب ها راست است و گاهى بى گاهى خواب

بـرده، از آن دوری   شـوند يـا بـه زبـان موضـوعى پـى منـد مى خود به وسيله آنها هـدايت و بهره

  ).61/183: 1392مجلسى، (» كنند مى

دهد، ولى گاهى خـوابى  ای از مسائل مهم دين اهميت نمى پارهنكته ديگر اينكه فردی كه به 

يابى را از دسـت  طور نيست كه استعداد و امكان كمال هايى دارد و اين بيند، هنوز قابليت خوش مى

دادن به مبانى عملـى و  چنين افرادی را بايد متوجه اهميت اين موضوع كرد كه اهميت. داده باشد

شـود، بركـات و خيـرات بسـياری در  موجب سعادت دنيا و آخرت مىنظری دين، عالوه بر اينكه 

از برخى روايـات ). ديدن خوب و درست است كه يكى از آنها خواب(زندگى دنيايى انسان نيز دارد 

كنند، ولى گاهى كارهای خوب هـم انجـام  شود اشخاصى كه واجبات مهم را ترك مى استفاده مى

دهد و يكـى از ايـن مزدهـا، رؤيـای  ا را در همين دنيا مىدهند، خداوند مزد كارهای خوب آنه مى

كه خداوند متعال، پاداش مؤمنان را بيشتر به آخـرت واگـذار كـرده  خوب و صادق است؛ در حالى 

  .تر از اين دنيا است زيرا انسان در آن جهان، بسيار محتاج. است

يا معارف الهى است كـه  تعبير خواب از علم لدنى. نكته ديگر درباره خواب، تعبير خواب است

شدنى نيست؛ بلكه اين توانايى را خداوند به هر كسى كـه  از طريق كالس، معلم و كتاب، اكتساب

  .دهد صالح بداند، مى
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  خواب و رؤيا در لغت

، تمايز روشنى وجـود نـدارد ولـى در اصـل، خـواب، »رؤيا«و » خواب«در زبان فارسى بين كلمه 

يعنى رؤيا بخش قابـل تعبيـر و تفسـير خـواب . واقع شده استظرف و حالتى است كه رؤيا درآن 

  .رؤيا از ماده رؤيت، به معنای ديدن است. است

چنين آمده » نوم«در باب لغت  مفردات راغبدر . شود استفاده مى» نوم«در زبان عربى، كلمه 

در خصوص خواب تفاسير مختلفى عرضه شده است كه همه آنهـا بـه نظـرات گونـاگون «: است

گفته شده خواب آرامش اعصاب مغز از طريق بخاراتى اسـت كـه بـه آن متصـاعد . ح استصحي

راغـب (» شود و گفته شده خواب آن است كه خداوند روح را قبض كند نـه تـا سـرحّد مـرگ مى

  ).783-782: 1387اصفهانى، 

  روح؛ مجرد يا مادی؟

أمالتى درباره آن داشـته طلبد آدمى ت ترين موضوعاتى است كه مى موضوع روح انسانى، از شريف

شناسـان، مفسـران و  در اين باب گرچه مسائل فراوانى از سوی فيلسـوفان، متكلمـان، روان. باشد

ای  اند، كه حتى پرداختن به شـمه محّدثان مطرح شده و هر يك از ديدگاه ويژه خود آن را كاويده

قط به برخى مسائل مربوط به از آن بسيار فراتر از چارچوب اين نوشتار است، ولى در حد آشنايى ف

  .پردازيم آن مى

يابيم كه وجود مـا گذشـته از جسـم و آثـار مخصـوص آن، دارای  شك هر يك از ما درمى بى

خواص و حاالتى است، همچون فكركردن، دوسـتى و نفـرت، احساسـات و عواطـف، سـخاوت و 

ين پرسش را بـرای كم ا وجود اين حاالت در وجود انسان، دست. بخل، شجاعت و ترس و امثالهم

مادی مسلكان در پاسخ به اين پرسش، تمامى . ها چيست كند كه خاستگاه اين ويژگى او ايجاد مى

بـه اعتقـاد آنـان، . انـد اند و همه آنها را از ُبعد مادی تفسير كرده اين خواص را از آثار جسم دانسته

و توجيه مادی نداشته باشـد،  توان يافت كه قابل انطباق بر قوانين مادی نباشد هيچ صفتى را نمى

در برابـر آنهـا االهيـون معتقدنـد در . ناچار برای توجيه آن به علتى ماوراء مـاده روی آوريـم تا به

ساختار وجودی انسان، گذشته از جسم، كه از سنخ طبيعت و ماده است، جنبه ديگری از وجود نيز 

شـود و تمـام ايـن  و نفس تعبير مى به كار گرفته شده است كه ماورای ماده است و از آن به روح

  : نويسد ها مى طباطبايى در رّد بر سخن مادی. دانند حاالت و اوصاف را از آِن جنبه روحانى مى
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های علمى و تجربى در سير خود به موجـودی بـه نـام روح، دسـت  اينكه كاوش

نيافته و هيچ وصفى از اوصاف را كه قابل توجيه جسمى نباشد پيدا نكرده اسـت، 

خن درستى است و در آن ترديدی نيست ولى اين سخن به معنای نفـى نفـس س

زيرا علوم طبيعى، . باشد مجرد، كه برهان عقلى بر وجود آن اقامه شده است، نمى

تواند در همان محـدوده  كند، تنها مى كه در دايره طبيعت و خواص ماده بحث مى

وط نيست نفيًا و اثباتًا بـه داوری كند و قادر نيست درباره آنچه به آن محدوده مرب

روح، موجودی است ماورای طبيعى و دست علوم تجربى از دامن . قضاوت بپردازد

آن كوتاه است و اينكه دانش طبيعى به آن دست نيافته است، دليـل بـر نبـود آن 

ها را جرئت داده است تا به انكار روح بپردازند اين بوده  آنچه مادی. تواند باشد نمى

اند معتقدان به وجود روح، چون خواص و اوصـافى را در  ا خيال كردهاست كه آنه

اند  اند كه در نظر آنها توجيه علمى نداشته، لذا به وجود روح قائل شده انسان ديده

در حالى كـه . تا بدين وسيله آن اوصاف را توجيه كنند و منشأی برای آن بسازند

بندی  تجرد روح، چنـين تقسـيم گاه معتقدان به اين اشتباه فاسدی است، زيرا هيچ

اند كه برخى را به جسم و برخى را كه علل آن  در خواص و صفات بشری نداشته

اند به روح نسبت دهند، بلكه تمام آن را مستقيمًا به جسم و توسـط  دانسته را نمى

  ).367-1/366: 1392طباطبايى، (اند  آن به روح مستند كرده

اند و به استقالل موجوديت آن در  وجودی مجّرد از جسم دانستهمعتقدان به وجود روح، كه آن را م

اند و صـدرالدين شـيرازی  اند، برای اثبات اين نظريه داليل بسياری ذكر كرده قبال بدن قائل شده

  : آوريم يازده برهان عقلى بر آن اقامه كرده است كه در اينجا يكى از آنها را به قلم مى

ارگيری مداوم انديشه و نيروی عقالنـى، از يـك ك روشن است كه تفكر زياد و به

سو موجب تحليل بدن و قوای جسمى است و از سوی ديگر مايه تكامل روحى و 

اگر . شود تا نفس در تعقالت خود از قّوه به فعليت درآيد رشد آن است و سبب مى

روح، چيزی جز خواص جسم نباشد، لزومًا بايد آن نيز همراه با فرسايش بـدن رو 

رود، بلكـه  تنها تحليل نمـى حليل رود، در حالى كه گفتيم، نفس با اين كار نهبه ت

كند و اگر با مرِگ بدن، جان هـم بميـرد، بايـد هـر چـه سـبب  تقويت كسب مى

صدرالدين شيرازی، (فرسايش و مرِگ بدن است سبب مرگ و زوال روح نيز باشد 

1378 :8/295.(  
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دن را تحت امر خود دارد، ولى قبل از مرگ، در حالت روح گرچه به بدن تعلق دارد بلكه جسم و ب

شود و با مرگ، ارتباط آن با بدن به طـور  شود و تعلق آن به بدن ضعيف مى خواب از بدن جدا مى

   3.دهد شود و به حيات مجرد خود ادامه مى كامل قطع مى

. اند صـادقهـا بـرای اثبـات تجـرد روح، رؤياهـای  ترين دليل رسد يكـى از واضـح به نظر مى

ها اقسام مختلفى دارند؛ برخى از آنهـا بازتـاب حـوادث  ديدن گويد خواب باره مى  طباطبايى در اين

برخـى . آيند گذارند هنگام خواب به نمايش درمى اند كه با تأثيراتى كه بر سلسله اعصاب مى روزانه

شود كه از آن به  ىنيز بر اثر فشارهای روحى و روانى يا به هم خوردگى و خستگى مزاج حاصل م

شـود؛ و بخشـى ديگـر از آن،  يـاد مى» اضـغاث احـالم«های پريشان و به اصطالح قرآنى  خواب

گويای وقايعى است كه تا آن زمان رخ نداده و پـس از ايـن رخ خواهـد داد و در حقيقـت چنـين 

ا دارای اگـر گـروه اول و دوم از رؤياهـ. رؤياهايى صادق و نوعى گزارش از رويدادهای آينده است

زيـرا . های دسته سوم هيچ توجيه مـادی متصـور نيسـت شك برای خواب توجيه مادی باشند، بى

گونه تماس  ای كه هنوز اتفاق نيفتاده و سلسله اعصاب هيچ ديدن واقعه توان برای خواب چگونه مى

استقالل ها، جز با  ديدن گونه خواب و ارتباطى با آن نداشته است، جهتى طبيعى در نظر گرفت؟ اين

روح از بدن و ارتباط آن با عالم مثال، كه صورت همه حوادث گذشته و آينده بركنـار از حاكميـت 

  ).1/368: 1392طباطبايى، (زمان در آن موجود است، چه توجيه ديگری دارد؟ 

  شود؟ آيا خواب شامل تمام موجودات مى

زيـرا خـواب بـر اثـر خسـتگى و . گيـرد تعالى و تمام موجودات مجرد از ماده را خواب فرا نمى حق

دهد در حالى كه مجردات دارای بدن جسمانى نيسـتند تـا دچـار  رفتن قوای بدنى روی مى تحليل

بر همين اساس، خداوند خودش را از اين صفت مبـرا داشـته و در قـرآن . ضعف و خستگى شوند

، يعنـى )255: بقـره(» مال َتأُخـُذه ِسـنة َو ال نـو«: كريم در ذيل آياتى اين امر را بيان كرده است

  .گيرد خداوند را خواب و چرت فرا نمى

لذا . خواب از احكام طبيعيات در مواليد عناصر است، ولى نشئه آخرت از مّولدات عناصر نيست

پذيرند، مانند فرشتگان و آنچه از مقـام عناصـر  خوابند و اصًال خواب را نمى اهل نشئه آخرت نمى

اش در دنيا بر غيرمثـال  طور كه نشئه خرت بر غير مثال است، همانبرتری دارد و نشئه انسان در آ

از . هيچ يك بر صورت او ظاهر نشـدند) گانه، جماد و نبات و حيوان از مواليد سه(پيش از او . است

طور كه شما را ظاهر كرد، دوباره شما را  و همان» «كما بدأكم«روی در كتاب الهى آمده است  اين
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َو لََقـْد َعلِْمـُتُم «: ، يعنى بر غيرمثال و در واقع، در نشئه آخرت؛ و فرمود)29: اعراف(» گرداند برمى

» گيريـد؟ ايد چـرا پنـد نمى شما كه آفرينش نخسـتين را دانسـته«؛ »النْشَأَة اْألُولى َفَلْو ال َتَذكُرونَ 

در آنى مسافرت ات را افزون كن، زيرا تو از نشئه و عالمى كه  ؛ دلت را تيز كن و توشه)62: واقعه(

  ).207-206: 1384عربى،  ابن) (يعنى اينجايى نيستى(خواهى كرد، در حالى كه تو در آن نيستى 

شـود و حيوانـات بـه  آيد كه چرا خواب بر موجودات مادی چيره مى حال اين پرسش پيش مى

ای  سـتگىبرای خ. الف: رود گويد نوع حيوان به چند دليل به خواب مى سينا مى ابن. روند خواب مى

برای واقعه مهمى كه نفس را در جهت خارج . كه برای نفس از جهت خارج حاصل شده است؛ ب

. شـود؛ ج آوری مى ای كه از خارج برای نفس عارض شده و موجـب خـواب روی داده؛ يعنى حادثه

  .بردن جوارح و جوانح از نفس برای فرمان

رود و  شود و به تحليل مي ه ميدهد، آن است كه روح خست خوابي كه از روي خستگي رخ مي
شود؛ و قواي نفسـاني نيـز آن را در ايـن تحليـل      رو متوجه باطن مي از اين. قادر به انبساط نيست

شود و زماني از افكار، و گاهي از  كنند؛ و گاهي اين خستگي، از حركات بدن عارض مي پيروي مي
آورد، البته  كه فكر، خواب مي شود دهد و بسا مي شود، بلكه مرگ دست مي ترس خواب عارض مي

كند و دماغ رطوبت را بـه سـوي خـود كشـيده و پـر از رطوبـت        به اين علت كه دماغ را گرم مي
  ).187: 1348سينا،  ابن(شود  شود و خواب براي كثرت رطوبت حاصل مي مي

شود، موقعي است كه غذا و رطوبت در درون  خوابي كه به واسطه امر مهمي در باطن پيدا مي
مع شده و محتاج باشد كه روح با حرارت غريزي به آن روي آورد تا بتواند كامالً از عهده هضم ج

خوابي كه از جهت نافرماني اعضا و جوارح حاصـل  . شود رو حواس بيروني تعطيل مي برآيد، از اين
از شود، وقتي است كه اعصاب پر شده باشد و اغذيه كه در آن نفوذ يافته مسدود شده باشد، و  مي

رود تا آنها هضم گردد و روح از حركت براي ترتيـب سـنگين شـده باشـد      اين سبب به خواب مي
  ).188: همان(

  سينا در مسئله خواب و رؤيا تبيين نظر ابن

بـه  4ای باطنى سينا، مثل ديگر فالسفه، به پيروی از فالسفه يونانى، معتقد است در انسان قوه ابن

كنـد و پـذيرا  گانـه ظـاهری را احسـاس مى رش حـواس پنجنام حّس مشترك وجود دارد كه گزا

نحن اذا رأينا شيئًا فى المنام فانمـا نعقلـه اوًال ثـم «: گونه است اين تعليقاتتعبير وی در . شود مى

همو، (» تخيله و سببه ان العقل الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ثم يفيض عنه الى تخيلنا
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گويد نفـس انسـانى در حـال  مى اشارات و تنبيهاتمط دهم وی در فصل هجدهم ن). 83: 1386

يابد از روزمره رها شود و به عالم قدس صعود كند و بـا عـالم غيـب يـا جـواهر  خواب فرصت مى

شـود كـه نفـس، آن  آنگاه نقشى بر وجه كلى از غيب بر نفـس او مرتسـم مى. عاليه متصل شود

آن نقـش » حّس مشترك«دهد و  ت، مى، كه مجمع كليه حواس اس»حّس مشترك«آگاهى را به 

كلى را به كمك قوه متخيله در صور و تصاويری كه متناسب با آن نقش عقلى نفـس اسـت، بـه 

به عبارت ديگر، رؤيا نيز يكى از واردات روحانى است كه همچون الهام . كند طور جزئى ترسيم مى

  ).188-179: 1386، ؛ همو477: الف 1363همو، (شود  بر نفس عارض مى) در حال بيداری(

دهـد و بـر نفـس  مـانع انجـام مى سينا، قوه متخيله در حالت خواب، كار خود را بى به نظر ابن

شـود كـه از چهـار صـورت  خواطری عـارض مى» حّس مشترك«انسان در حال خواب از طريق 

ه خواطری ك. 2اشيا و امثال صوری كه بازتاب مشاهدات و تجارب بيداری است؛ . 1: بيرون نيست

از ناحيه قوه مفكره در قوه متخيله پيدا شده، بدون اينكه در خارج پيدا شده باشد، در عـالم خيـال 

خياالت و تصوراتى كه بر اثر تغيير وضع مزاجى و صحت و مرض و . 3تأثير خود را گذاشته است؛ 

آتـش  شود، مثل اينكه بيمار تبدار، خود را كنار ديگر عوارض جسمى و روحى بر انسان عارض مى

گانه  رؤياهای صادقه كه تحت تأثير هيچ يك از عوامـل و عـوارض سـه. 4بيند؛  يا برف و يخ مى

نباشد و بر كسى كه نيروی جسمى و ذهنى متعادل داشته باشد، از طريق كشف و الهام، مطـالبى 

القـدس و مالئكـه يـا  رسـانى روح شود و اين در اثر تأييد و عنايت الهى از طريـق فيض معلوم مى

  ).217: تا ؛ نجاتى، بى335: تا همو، بى(  گيرد ارواح طيبه صورت مى

ای كـه در رؤيـا  سينا معتقد است شناخت چگونگى ميزان تصرف قوه خيال در صور معقوله ابن

مراتـب عـالى، . شوند اهميت زيادی دارد و به همين دليل رؤيـا مراتـب متعـددی دارد حاصل مى

اين قسم را . ط متخيله كامًال مناسب با نسخه اصلى باشدشده توس رؤيايى است كه صورت ساخته

شده از نسخه  گويند و به هر ميزان كه تصرف متخيله بيشتر باشد، صورت ساخته رؤيای صادقه مى

رو برخى اقسام رؤيا از شدت وضوح احتياج بـه تعبيـر ندارنـد و برخـى  از اين. شود اصلى دورتر مى

اين قسم را . رسد كه تعبيرشدنى نخواهد بود تر به جايى مى يينديگر محتاج تعبيرند و در مراتب پا

  .گويند اضغاث احالم مى

كنـد  سينا اين بحث را در رساله فعل و انفعـال بـا اسـلوبى دقيـق و منسـجم بررسـى مى ابن

گويد بسـياری و  وی در تبيين مسئله صدق و كذب و تعبير رؤيا مى). 226-225: 1400سينا،  ابن(

كمى در الهام، يا صدق و كذب در خواب، منوط و مربوط به شّدت استعداد نفـوس و ضـعف آنهـا 
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. تـر اسـت هـای او افزون تر، الهامـات او بيشـتر و صـدق خواب نفس انسانى صـافهر قدر . است

ها در خبر شريف نبوی در ِعداد اجزای نبّوت به شمار آمده و اينهـا بـر دو  گونه خواب كه اين چنان

يك صنف از آنها محتاج تعبير نيست و آن هنگامى است كه صاحب رؤيـای صـادق بـه : اند قسم

نداشتن به امور مادی در عالم خواب، نفسش به صور روحـانى اتصـال  علقواسطه صافى ضمير و ت

شود و چون مطابق با واقع است ديگـر  پيدا كرده و آنچه را ديده، بدون زيادی و كاستى ظاهر مى

اّما قسم دوم، كه محتاج تعبير است، بدان جهت است كه قوه متخيلـه در آن . الزم به تعبير نيست

زيرا متخيلـه آنچـه را از هيئـت . ، آن را به صورتى ديگر جلوه داده استامر روحانى تصرف كرده

تواند صورتى را بـه صـورتى  ادراكى و مزاجى رؤيت كرده، از آنجا كه ويژگى حكايتگری دارد، مى

از طرف ديگر، . ديگر، خواه صورت دوم مشابه با صورت اول باشد يا مخالف و ضّد آن، منتقل كند

شود گاهى چنـان ضـعيف اسـت كـه سـبب تحريـك خيـال  ض نفس مىآن اثر روحانى كه عار

اما گاهى آن اثر روحـانى قـوی اسـت و محـرك . ماند شود و آثار آن هم در حافظه باقى نمى نمى

خيال است، ليكن قوه ذاكره آن را ضبط نكرده بلكه فقط انتقاالت صور خياليـه و محاكـات آن را 

ر و تأويل است و گاهى آن اثر روحانى آنچنان قـوی محفوظ داشته، در اين صورت محتاج به تعبي

است كه به واسطه شدت آن، متخيله آن را به صورت اصلى انتقال داده و تحويل قوه حافظه داده 

  ).همان(بنابراين، ديگر محتاج تعبير و تأويل نيست . و كامًال ضبط كرده است

ينا بين تأويل و تعبير خواب تفاوت س ای كه نبايد از آن غافل شد اين است كه در نظر ابن نكته

نزد وی تأويل برگرداندن صورت خواب است به معنای آن، اّما تعبير عبوردادن شخص . وجود دارد

كردن از مرتبـه خودشـان و  از صورت خياليه مناميه به سوی واقع است، چراكه معانى پس از تنّزل

كننده  لى، تعبير نيست، چراكه تأويلپس در هر تأوي. ظاهرشدن در مرتبه حسى طالب تعبير هستند

كند،  بيننده را لحاظ نمى گرداند و ديگر احوال و اوضاع و عادات خواب فقط صورت را به معنا برمى

بيننده عالوه بر برگرداندن ظاهر  زيرا معبّر با توجه به احوال خواب. اّما در هر تعبيری، تأويل هست

ت ظاهری خواب به معنای واقعى متناسب با شخص او بيننده را از صور خواب به باطن آن، خواب

  ).264: 1371سينا،  ابن(دهد  عبور مى

  سينا عوامل درستى تعبير خواب از نظر ابن

اعتدال مـزاج؛ : داند سينا در مباحثات به طور كلى عوامل درستى تعبير خواب را در سه چيز مى ابن

يعين على صدق الرؤيا و صحته؛ اّما مـن  مّما«گويى؛ حصول رؤيا در هنگام سحر؛  عادت به راست
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از ديـد ). 367: همـان(» جهة المزاج فاالعتدال و إما من العادة فالصدق و إما من االوقات فالّسحر

شـود، نيسـت بلكـه اكثـر  وی همه محاكات قوه خيال از سنخ ملكوتى كـه بـر نفـس افاضـه مى

بيشتری دارد كه به تعبيـر او ايـن  محاكات آن شامل اموری است كه خيال به آنها قرب و اشتغال

شدن اخـالط  اشتغاالت طبيعى خيال همان غالب. شوند امور به دو قسم طبيعى و ارادی تقسيم مى

كردن صورت كسى در عالم بيداری برای فـرد  اربعه به مزاج فرد است و اشتغاالت ارادی، مشاهده

همـو، (خاصى در حالت بيداری اسـت  كردن زياد به فرد كردن و تأمل بيننده است، يا انديشه خواب

1375 :247.(  

تر باشد و صداقت و خلوص نيـت و صـفای قلـب بيشـتر  تر و مراقبت قوی هرچه مزاج معتدل

ترين مردم در رؤيـا كسـانى  صحيح. تر و حكايات آنها از واقع بهتر است باشد، تمثالت صور روشن

حامى قوه خيال تغيير يابد به حسـب آن  5اگر مزاجِ روحِ بخاری. هستند كه مزاج آنان معتدل است

ها محتاج  سينا درباره علت اينكه چرا برخى خواب ابن). 249: همان(شود  افعال خيال نيز متغير مى

  :گويد تعبيرند و برخى نه چنين مى

تواند قـوه  گردد، و مى افتد كه نفس به ملكوت متصل مى در حال خواب اتفاق مى

تواند به طور كامل مـدرك خـود را  ، آن وقت مىمتخيله را ساكن يا سركوب كند

طوری كه آن صورت مدركه در واقع موجـود اسـت آن را  ثابت نگاه دارد، و همان

و  نيازمند به تعبير نيست،) حالت خواب(در حافظه نگاه دارد؛ پس در چنين حالتى 

اگر وحى باشد به تأويل احتياج نخواهد داشت، چراكه در وحـى، تأويـل جانشـين 

كه هست در ذاكـره نگـاه  كر است؛ و اگر نفس نتواند صور مدركه خود را چنانتذ

دارد بلكه متخيله، هر فردی از صور مرئى را در خواب به خيال جداگانه يـا خيـال 

طـور صـور مؤلـف و   را كه نفس ديـده، بـه  مركب محاكات كند، در نتيجه، آنچه

متخيلـه آن صـورت را بـه يعنى صورتى را كه نفس در خواب ديده، قوه  -معانى 

  .شود برای آن محاكات مى -دهد  صورتى كه بيشتر با آن مأنوس است تغيير مى

افتد كـه انسـان تعبيـر خـواب خـود را در خـواب  در مواقع بسياری اتفاق مى

كه از اصل رؤيا به  بيند؛ و در حقيقت اين كار تذكر است؛ زيرا قّوه مفكره چنان مى

مناسبتى كه ميان اصل رؤيا و حكايت آن است بعيد حكايت آن منتقل شده برای 

دهد كـه همـين عمـل  نيست كه از حكايت هم، به اصل بپردازد؛ و بسا روی مى

بيند كه مخاطبى او را خطاب كرده و گـاهى  كند و در خواب مى خود را تخيل مى

بيند؛ و اين عمـل  احتياج به اين كار و بدون اتصال به ملكوت چيزی را مى هم بى
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كنـد؛ و چنـين رؤيـای  طور محاكات انجام داده و به اصل رجوع مى متخيله به  را

دهـد و در مـواقعى هـم  صحيح را گاهى تخيل بدون كمك قّوه ديگر انجـام مى

همـو، (كنـد  افتد كه آن محاكات را بـه محاكـات ديگـری حكايـت مى اتفاق مى

  ).75-67: ب 1331؛ همو، 181: 1348

  ه خواب و رؤياتبيين نظر مالصدرا در مسئل

صدا با ساير فالسفه بحث خواب و رؤيا را در برخى آثـار خـود بحـث و  صدرالدين شيرازی نيز هم

الناس نيام، فاذا ماتوا «، كه فرمود )ص(وی با استناد به سخنى از پيامبر اسالم . بررسى كرده است

بيند، به منزله رؤيـای  گويد كه هر چه انسان در اين عالم و در حيات دنيوی مى چنين مى» انتبهوا

بـر . يعنى به اصل آن ارجاع داده شود. شود» تأويل«پس به ناچار بايد . شخص نائم و خيال است

» تأويـل«طور كه رؤيا دارای معانى پشت پرده است؛ و نيازمنـد تعبيـر و  اساس اين بينش، همان

والم مافوق حسى هستند ای در ع است، تمامى اموری كه در اين عالم تحقق دارند نيز دارای ريشه

بـدين صـورت وی . نخـواهيم داشـت» تأويـل«كه برای دريافت و بيان آن حقـايق، راهـى جـز 

در اختيار قرار » حقيقت«های پنهان و نيل به  برای كشف افق» روش«را به عنوان يك » تأويل«

ك علـى كّل ما ال يحتمله فهمك فان القرآن يلقيه اليـ«: عين عبارت وی چنين است. داده است

وجه لو كنت فى النوم مطالعًا بروحك للوح المحفوظ، لتمثّل ذلك بمثال مناسب يحتاج الى التعبير، 

  ).96: 1363صدرالدين شيرازی، (» ان التأويل كله يجری مجری التعبير: لذلك قيل

بـه صـورت آشـكار بيـان نشـده و در قالـب » حقيقـت«وی در پاسخ به اين پرسش كه چرا 

انـد و شخصـى كـه در خـواب  ها در اين عالم، در خواب گويد چون انسان مى مطرح شده» مثال«

شخص نائم بيـدار » موت«با پديده . تواند حقايق امور را جز از طريق مثال دريافت كند است، نمى

. شود و بعينه خواهد ديد شود و آنگاه حقايقى را كه در قالب مثال شنيده بود، برای او آشكار مى مى

ان الناس نيام فى هذا العالم، والنـائم لـم ينكشـف لـه «: اين خصوص چنين استعبارت وی در 

غيب من اللوح المحفوظ اال بالمثال دون الكشف الصريح، و ذلك مما يعرفه مـن يعـرف العالقـة 

فكل مايراه االنسان فى هذا العالم من قبيل الرؤيا، و يتصـل كـل ... بين عالمى الملك والملكوت 

  ).همان(» ى تعبير رؤياهاحد بعد الموت ال

دانـد و بـا  ها در قرآن كريم را نيز، ناشـى از همـين اصـل مى مالصدرا، فراوانى و كثرت مثل

اِس َو مـا يْعِقُلهـا ِإال الْعـالُِمون«استناد به آيه شريفه  43: عنكبـوت(» َو تِلْك اْألَْمثاُل َنْضِرُبها لِلنـ (
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است، كه ظواهر آن از حقـايق آن » مثال«به صورت  گويد بيشتر آيات قرآن كريم، برای مردم مى

اند كه  او معتقد است فقط اهل شهود و بصيرت). 324: 1370صدرالدين شيرازی، (كند  حكايت مى

توانند حقيقت آيات قرآنى را دريافت كنند و توده مردم به جهت انس با عالم  مى» تأويل«با روش 

متناسـب بـا درجـه فهـم خـود » مثـال«از طريق محسوسات از درك حقايق امور عاجزند و فقط 

  .توانند حقيقت را دريافت كنند مى

كنند، اصل موازنـه بـين محسـوس و معقـول  را ممكن مى» تأويل«يكى از اصول مهمى كه 

بـه ) جهان شهادت و عالم غيب(صدرا معتقد است اگر باب موازنه ميان محسوس و معقول . است

مور عبور خواهد كرد و باب عظيمى از علم و معرفت بـه روی روی انسان گشوده شود، از ظواهر ا

وی بر اساس اصل موازنه ميان معقول و محسوس، ظـاهر را ). 326: همان(او گشوده خواهد شد 

كند، در عين حال معتقد  طور كه توقف در ظاهر را نادرست قلمداد مى داند و همان نشانه باطن مى

  .كند مين ظاهر عبور مىاست راه نيل به باطن امور از طريق ه

وی تأكيد دارد كه ظاهر به مثابه جسم و باطن به مثابـه روح اسـت و موازنـه بـين آن دو در 

. رؤيا از نظر مالصدرا عبارت اسـت از حـبس روح از ظـاهر بـه بـاطن. كند انسان تعادل ايجاد مى

كه روح از ظاهر به باطن حبس شد و حواس بـه دليلـى از كـار افتادنـد، آنگـاه نفـس از  هنگامى 

زيرا هميشه به تفكـر در آنچـه . شود های حواس رها مى ى و از تفكر در خصوص دادهشواغل حس

آورند گرفتار است؛ و وقتى فراغـت پيـدا كـرد و آن موانـع از او مرتفـع شـد،  حواس به او وارد مى

شود كه نقوش جميـع موجـودات در آن حاصـل  مستعّد اتصال به جواهر روحانيه شريفه عقليه مى

هر در شرع به لوح محفوظ تعبير شده است؛ و چون به آن جـواهر متصـل شـد است كه از آن جوا

را مناسب اغراض او است و  پذيرد، خصوصًا آنچه  نقوشى را كه از صور اشيا در آن جواهر است مى

همچنين، انطباع صور در نفس، مثل انطباع صورتى است در مرآتـى از مـرآت . برای او مهم است

در ميان آنها حجابى نباشد و حجاب در اينجا اشـتغال نفـس اسـت بـه  ديگر كه مقابل آن باشد و

برای رفع اين حجاب اسباب بسياری وجود دارد، مثل صفای نفس . آورد آنچه حواس به او وارد مى

به حسب اصل فطرتش و مثل انزجار او از اين عالم و مثل خواب كه با مرگ، برادری دارد؛ چراكه 

پس چون در وقت خواب كمى از حجاب مرتفـع . كند س را ترك مىدر هر دو، نفس استعمال حوا

پس اگر آن صور، جزئى باشـند و در نفـس . گردد شود صوری از آنها در آينه نفس منتقش مى مى

كند به امثلـه آنهـا در  به همان نحوی كه هستند، باقى بمانند و قوه مخيله كه از اشيا حكايت مى

ريح است و محتاج تأويل نيست، يا اينكه متخيله، به سبب آن تصرف نكند، در اين صورت رؤيا ص
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كنـد، كـه در ايـن صـورت رؤيـا  ای كه بر ادراكات دارد، آنها را به صوری ديگر محاكات مى غلبه

اگر محاكات قوه متخيله با تناسب صورت گرفته باشد، تعبير آن آسان است و . محتاج تأويل است

-467: 1363همـو، (برخى مواقع غيرممكن خواهـد بـود اگر متناسب نباشد تعبيرش دشوار و در 

  ).148: 1378؛ همو، 531: 1362؛ همو، 468

از نظر صدرا، هر معنای عقلى كه در عالم ابداع واقع است، به اعتبـار تطـابق عـوالم، صـورت 

پس چون علم از اشـيائى اسـت كـه نفـس بـه وسـيله آن تقويـت . ای در عالم كون دارد طبيعيه

شود كه زوائد  جوهری است روحانى، و صورت علميه وقتى برای انسان حاصل مى شود، كه آن مى

كند از نوع اشخاص حذف شده باشد، و باقى، صورت غيرمختلفـه  و اختالفاتى كه حس ادراك مى

صافى و خالص، برای عقل انسان باشد، و لبن غذايى لطيف برای بدن است، كـه در اينجـا مثـال 

بدن مثل نسبت علم است به نفس، و در تعبير، از لبن به علم تعبير نفس است، پس نسبت لبن به 

شـود  كنند و اگر عقول خلق در حقيقت مثال عقول عاليه است، پس آنچه به آنهـا خطـاب مى مى

سزاوار است كه امثله برای معارف حقيقيه بوده باشد، و قدر عقول ايشان همان است كه ايشان در 

پـس وقتـى بميرنـد از خـواب بيـدار . گردد مگر بـه مثـال شف نمىاند و بر نائم چيزی منك خواب

: 1378؛ همـو، 532: 1362همـو، (فهمند كه مثال صادق بوده اسـت  شوند، و در آن موقع مى مى

148.(  

مقصود از مثل، ادای معنا است در صورتى كه اگر به آن نظر شـود صـادق اسـت، و اگـر بـه 

متخيله اشيای مرئى در خواب را به متشابه مناسب صورت آن نظر شود كاذب است؛ و در مواقعى 

كند؛ و در مواقعى تصرفات و انتقاالت مخيله منضبط به نوع مخصوصى نيست  يا ضد آن بدل مى

شود و به اعتبار اشخاص و احـوال و صـناعات و فصـول  و در اين صورت وجوه تعبير منشعب مى

توان يافت مگر بـا  ير آن را نمىشود، و صاحب تعب سنه و صحت و مرض شخص نائم مختلف مى

  ).533: 1362همو، (دهد  حدس، كه در اين صورت اشتباه زياد رخ مى

برای هر معنای عقلى صورت حقيقيه و صورت غيرحقيقيه است، و از اين جهت حكم تعبير در 

پـس اگـر نفـس . كننـده اسـت رؤيت هر صورتى مختلف و محتاج به قرينه از احـوال فـرد رؤيت

بيند،  ، عالى و متصل به عالم عقلى يا عالم نفسى و سماوی باشد، آنچه را در خواب مىكننده رؤيت

اگر نفس او سفلى و متعلق بـه . به حسب غالب، يا نفس امر عقلى است، يا مثال حقيقى آن است

بيند مجرد صورت خياليه است كه هيچ معنـايى بـرای  دنيا باشد، پس بيشتر آنچه را در خواب مى

وجهى به عالم غيب و آخرت، : وجهش آن است كه برای نفس انسانى دو وجه است آن نيست؛ و
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كننده، عالى و متصل به عالم عقلى يا عـالم  اگر نفس رؤيت پس. و وجهى به عالم شهادت و دنيا

شود  نفسى و سماوی باشد، در آن، حقيقت برخى اشيا از آن وجه كه مقابل ملكوت است ظاهر مى

زيرا ايـن دو وجـه بـه . تابد ن به وجهى كه مقابل عالم ملك و شهادت است مىو از آنجا اثر نور آ

بعد از اين دانسته شد كه آن جهت . اند كه دنيا و آخرت به يكديگر متصل اند، چنان يكديگر متصل

از نفس كه به سوی عالم غيب است مدخل الهام و وحى است، و آن جهت كـه بـه سـوی عـالم 

شود  صوير است، پس هر چه برای نفس از جانب شهادت ظاهر مىشهادت است مظهر تمثيل و ت

گـاهى از : ها در متخـيالت اسـت، و خيـال بـر دو قسـم اسـت صور متخيله است، زيرا همه عالم

رود، و گاهى از نظر  شود كه صور محسوسه خارجى باال مى مشاهده عالم حس اين امر حاصل مى

رت اول صـورت بـر وفـق معنـا نيسـت؛ و اّمـا در صو. كند به عالم غيب صورت معقول نزول مى

شـود مطـابق بـا معنـا و  صورتى كه در خيال به اشراق عالم ملكوت بر باطن سّر نفس حاصل مى

حقيقت امر عقلى خواهد بود، زيرا صور عالم ملكوت تابع معنا و صفت اسـت، و معنـای قبـيح بـه 

شـود و شـيطان بـه  ده مىشود، و از اين جهت ملك به صـورت جميـل ديـ صورت قبيح ديده مى

  ).149: 1378؛ همو، 535-534: 1362همو، (صورت قبيح يا امثال اينها 

هـای  هـا اضـغاث احـالم يـا خواب مالصدرا نيز مانند فالسفه پيشين معتقد است برخى خواب

طور كـه  همـان. اصل هستند و جز شيطنت قوه خيال چيزی بـيش نيسـتند و تعبيـری ندارنـد بى

. ال در عالم خودش برای نفس به مثابه قوه محركه است بـرای او در ايـن عـالمدانيم، قوه خي مى

كه در عالم محسوسات به قوه محركه و اعانت اسبابى ديگر، اشيايى از بـاب حركـات و  پس چنان

شود، همچنين در عالم خودش به قوه  تحويالت كه موسوم است به صنايع و افعال از او صادر مى

كند كه بعضى از آنها بـا موجـود در خـارج مطـابق  جسمانيه را اختراع مىخياليه، صور و اشخاص 

پس زمانى كه . است و بعضى بيهوده است، كه در هيچ عالم و هيچ برزخى، اصلى برای آن نيست

ای را اختـراع كنـد و  متخيله به شيطنت و اضطرابى كه كمتر وقتى از آن خالى است صور بيهـوده

كه متخيله به محاكات آنها  خواب تبديل كند، نفس آنها را در حالى  آن صور را به امور ديگری در

كند، خصوصًا در صورتى كه به حسب جوهر ضعيف باشد و از آثار قـوی  مشغول است مشاهده مى

منفعل گردد و مستعّد اتصال به جواهر روحانيه نباشد، و متخيله به سـببى از اسـباب در اضـطراب 

كند كه وجودی برای آنها نيست و در حافظه  صوری را اختراع مى قوی باشد، پس دائمًا محاكات،

ايجاد اين صور شـيطنت . مانند تا وقتى كه بيدار شود و آنچه ديده است در خاطرش باشد باقى مى
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هـای  اين قبيل رؤياها را اضغاث احـالم يـا خواب. قوه متخيله است و چنين صوری تعبيرناپذيرند

  ).471: 1363همو،  ؛537-536 :1362همو، (گويند  اصل مى بى

  سبب علم به امور غيبى در حالت بيداری

كند كه وی دليل آن را بر دو وجه  از نظر مالصدرا، انسان در حالت بيداری به مغيبات علم پيدا مى

دليل اول اين است كه نفس قوی باشد، به نحوی كه اشتغال بـه مشـاعر سـافله او را از : داند مى

اش چنان  تواند به مبادی متصل شود و متخيله ارد، كه اين نفس در بيداری مىمدارك عاليه باز ند

پس دور نيست كه بـرای چنـين نفسـى . قوی باشد كه بتواند حس مشترك را از حواس رها كند

پـس بعضـى از . شود، بدون تفاوت در بيداری واقع شود آنچه برای نفوس ديگر در خواب واقع مى

تياج به تأويل ندارند، و بعضى چنـين نيسـتند و بـه تأويـل احتيـاج آنها وحى صريح هستند كه اح

هـای اضـغاث  روی كرده باشـد كـه شـبيه خواب دارند، يا اينكه متخيله در محاكات و انتقال زياده

دوم آنكه نفس در اين مرتبه نباشد، يا اينكه در حال بيداری به آنچه موجب دهشـت . احالم است

يا اينكه به حسب طبيعـت يـا بـه واسـطه . جويد د، استعانت مىگرد در حس و حيرت در خيال مى

اگـر صـوری را كـه نفـس ادراك . شوند مرضى ضعيف است، و گاهى هر دو سبب با هم جمع مى

كردن هـر دو طـرف  كند به سبب اتصال به مبادی عاليه به جهت فراغتش از بـدن يـا ضـبط مى

حقيقت اسـت، كـه خـوابى دروغ اسـت، و نباشد، پس اگر در خواب باشد، اضغاث احالم بر سبيل 

  .اند برای آن چند دليل ذكر كرده

كنـد در قـّوه خيـال بـاقى  اول آنكه صورِت محسوساتى را كـه انسـان در بيـداری ادراك مى

شود، پس اگر متخيله در آن تصرف  ماند، و در وقت خواب از خيال به حّس مشترك منتقل مى مى

دوم آنكـه . بيند كه مناسـب آن اسـت تصرف كند چيزی را مى بيند، و اگر نكند همان را بعينه مى

كند در خيـال منتقـل شـده و بـه حـّس مشـترك  صوری را كه مفكره در وقت خواب احداث مى

دليل سوم اينكه هر گاه مزاجِ روحِ حامِل قوه متخيله متغير شـود، افعـال آن قـوه نيـز بـه . آيد مى

اين امور در بيداری حاصل شود آنها را امور شيطانيه  شود، و اگر امثال حسب آن تغييرات متغير مى

كننـده  ديدن غول و جن و شيطان گاهى از اسباب تخيليه است، و ايـن معنـا، نفى. نامند كاذبه مى

 6تواند به اسباب تخيليه مشاهده و مرئى گردد وجود خارجى آنها نيست و وجود خارجى آنها نيز مى

  ).545-544: 1362همو، (
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ا، رؤيای صادقه نمونه مهمى است كه نفس در آن، از تدبير بدن و مشـغوليت بـه از نظر صدر

يابد تا با عالم قدس مرتبط شود و حقايق را از آن عالم دريافت  شود و فرصتى مى حواس فارغ مى

ای كه قدرت ضبط جوانب متعّدد را دارند و اشتغال به امری آنها را از امـور  برای نفوس قويه. كند

). 472: 1363همـو، (دارد، چنين اتصالى در عالم بيـداری نيـز ممكـن خواهـد بـود  نمىديگر باز 

. شود، معرفتى است الهامى كه مقامات و مراتب متعددی دارد معرفتى كه از اين طريق حاصل مى

ای برخوردار باشند، دارنده ايـن  شود كه از خصايص ويژه مراتب آن برای نفوسى منكشف مى اعلى

  ).482-480: همان( 7گويند مى» مبرپيا«خصايص را 

صدرا معتقد است وجود انسان، بابى به جانب ملكوت دارد و بابى به جانب ملـك و از هـر دو 

يابد، به همين قيـاس  طور كه از صورت محسوسات تا مرتبه معقول ادامه مى همان. شود متأثر مى

ر امـری كلـى باشـد، عقـل اگر بر نفس ناطقه، امری از جانب ملكوت تجلى كند، اين تجلـى اگـ

كند و اگر جزئى باشد قوه خيال، آن را در عالم مثل معلقه درك خواهد كرد، اّما مراتب  دركش مى

ماند، يعنى ادراك، همان مسيری را كـه در سـير صـعودی  نصيب نمى تر ادراك نيز از آن بى پايين

و متخيل از عالم اعلى ابتـدا تواند در سير نزولى هم داشته باشد؛ لذا صور معقول  كند، مى طى مى

شود و  شود و سپس شعاعش در آينه قوای مادون نيز منعكس مى در آينه عقل و خيال متجلى مى

شود كه شرط استماع و رؤيـت، تحقـق  ترتيب آشكار مى بدين. شود در نهايت استماع يا رؤيت مى

  ).475-473: همان(محسوس در عالم عين نيست، بلكه وجود تمثلى آن كافى است 

دهد و  شناختى هم نحوه تمثل و تنزل حقايق در رؤيای صادقه را توضيح مى اين تبيين معرفت

  .كند ای از مراحل وحى را تبيين مى هم مرحله

  نتيجه 

 :كنيم بندی مى با توجه به آنچه گذشت مطالب را در سه بخش جمع

گرفتن روح از حـواس  از نظر فالسـفه اسـالمى، رؤيـا حاصـل فاصـله ماهيت خواب و رؤيا؛. الف

ظاهری و ميل آن به قوای باطنى است، به اين معنا كه انسان گاهى در عالم خواب بـه ادراك 

شود و از اين رهگذر، به ادراك و معرفت شهودی دست  حقايق هستى و وقايع آينده موفق مى

گويند و اگر  مى» مكاشفه«و هشياری روی دهد، به آن اين احوال اگر در عالم بيداری . يابد مى

اسـت و در » رؤيـای صـادقه«در عالم خواب طبيعى پيش آيد، در صورتى كـه شـفاف باشـد، 

. ، روشن شـود)تعبير(صورتى كه ضعيف و مبهم باشد، پيام آن بايد با تفسير و تجزيه و تحليل 
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شـود و از طريـق حـّس  دس متصـل مىسينا، متخيله در حالت خواب، به عالم ق از ديدگاه ابن

به طور خالصه، نظريـه حكمـای مّشـاء دربـاره رؤيـا . گردد مشترك به كشف و الهام نائل مى

  :چنين است

 است و مسير آن متخيله؛» حّس مشترك«جايگاه ظهور صور رؤيا  .1
  يكى عالم قدس، به توسط نفس و ديگری قوه متخيله؛: منشأ اصلى اين صور، دو چيز است .2

اين صور، اگر از عالم قدس و نفس بود، رؤيای صادقه است و اگر از طرف متخيله بود شيطانى . 3

پس آنچه در مبحث رؤيـا، در آن مشـترك هسـتند، رؤيـای صـادقه و دخالـت . و كاذب است

  :اند، چند چيز است متخيله در رؤيای كاذبه است و آنچه در آن مختلف

  سينا حس مشترك است؛ نجايگاه ظهور صور رؤيا، به نظر اب. 1

همـان نفـوس فلكـى يـا عـالم (منشأ اصلى صور رؤيا، به نظر ابن سينا، يا عالم قدس . 2

  است يا قوه متخيله؛) عقول

  .سينا، خود متخيله گاهى منشأ اين صور است به نظر ابن. 3

  .سينا است اصول و قالب كلى سخنان صدرا در باب رؤيا همان بيان ابن

ای باطنى به نام حس  سينا و مالصدرا معتقدند در انسان قوه ابن ا نبودن رؤيا؛زابودن ي معرفت. ب

. شود مشترك وجود دارد كه تمام مدركات حواس ظاهر و مدركات حواس باطن در آن وارد مى

يابد از اشتغاالت جاری و روزمره رها شـود و بـه عـالم  نفس انسانى در حال خواب فرصت مى

شود و نفس آن آگاهى را  صوری از غيب در نفس او مرتسم مى در اين حال. غيب متصل شود

دهد و حس مشترك آن نقش كلى را به كمـك قـوه متخيلـه در صـور و  به حس مشترك مى

بـه عبـارت ديگـر، رؤيـا . كند تصاويری كه متناسب با آن صور است، به طور جزئى ترسيم مى

از نظر آنهـا، هـر چـه . شود مىيكى از واردات روحانى است كه همچون الهام بر نفس عارض 

تر خواهند  شود و رؤياهای او صادق تر و پاك باشد الهامات بيشتری بر او مى نفس انسان صاف

معرفتى كه از اين طريق . آيند ها يكى از اجزای نبوت به شمار مى گونه خواب كه اين بود، چنان

  .ردشود، معرفتى است الهامى كه مقامات و مراتب متعددی دا حاصل مى

سينا و مالصدرا رؤياها را به دو دسـته تقسـيم  ابن ميزان حجيت معرفت ناشى از رؤيا؛. ج

هـای  ايـن دسـته خواب. اند؛ دسته نخست رؤياهايى هستند كه به تعبير احتيـاجى ندارنـد كرده

. بيننده هيچ دخل و تصرفى در آنها انجام نداده اسـت صريح و شفاف هستند كه متخيله خواب

ها به دليل شدت وضوح و مطابقتشان با واقع نيازی به تعبير ندارند و از آنها بـه  وابگونه خ اين
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بيننده، از تدبير بـدن و مشـغوليت بـه  بعد از اينكه نفس خواب. شود تعبير مى» رؤيای صادقه«

يابد تا با عالم قـدس مـرتبط شـود و حقـايق را از آن عـالم  شود، فرصتى مى حواس، فارغ مى

گر اين نفوس قوی باشند و اشتغال به امری، آنها را از امـور ديگـر بـاز نـدارد و ا. دريافت كند

گونـه  اين. بتوانند جوانب متعدد را ضبط كنند، چنين اتصالى در عالم بيداری نيز ممكـن اسـت

های صريحى هستند كـه نيازمنـد  شود، خواب ها، كه از آنها به رؤياهای صادقه تعبير مى خواب

  .اختيار انبيا و اوليا هستند تعبير نيستند و در

  منابع 

 قرآن كريم. 
 محمود : ، تصحيح و تحشيه و مقدمهشناسي رساله در روان). 1315(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

  .خيام: شهابي، تهران
 موسي عمير، تهران: مقدمه و تصحيح رساله نفس،). ب 1331(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن :

  .انجمن آثار ملي
 اكبر داناسرشت، تهران: ، ترجمهشناسي شفا روان). 1348(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن :

 .خانه بانك بازرگاني چاپ
 شاهي، تهران حسن ملك: ، ترجمهاشارات و تنبيهات). الف 1363(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن :

  .سروش
 ه مطالعات اسالمي مؤسس: ، تهرانالمبدأ والمعاد). ب 1363(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

  .گيل با همكاري دانشگاه تهران، چاپ اول دانشگاه مك
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه، چاپ : ، قمالتعليقات). 1379(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

  .چهارم
 خواجه نصيرالدين طوسي، : ، شرحاالشارات والتنبيهات). 1384(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

  .3دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه، چاپ اول، ج: زاده آملي، قم حسن حسناهللا  آيت: تحقيق
 بوستان : يحيي يثربي، قم: ، ترجمه و شرحاالهيات نجات). 1385(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

  .كتاب
 نشر : جا اكبر داناسرشت، بي: ، ترجمهشناسي شفا روان). 1386(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

  .المعي
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 نشر : جا ابراهيم مدكور، بي: ، ترجمهبرگزيده طبيعيات: شفا). تا بي(، حسين بن عبداهللا سينا ابن
  .قاهره

 قم، بيدار، )الرساله العرشيه، الفعل و االنفعال( ، رسائل )ق1400(سينا، حسين بن عبداهللا، ابن ،
  .چاپ اول

 قم، بيدار، چاپ اولمحسن بيدارفر، : ، المباحثات، تحقيق)1371(سينا، حسين بن عبداهللا، ابن.  
 آيت اهللا حسن حسن: ، النفس من كتاب الشفاء، تحقيق)1375(سينا، حسين بن عبداهللا، ابن -

  .زاده آملي، قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه، چاپ اول
 محمد خواجوي، تهران، : فتوحات مكيه، ترجمه و تعليق) 1384(عربي، محيي الدين،  ابن

  .انتشارات مولي، چاپ دوم
 حسين : ، ترجمهالمفردات في غريب القرآن). 1387(صفهاني، حسين بن محمد راغب

  .خداپرست، قم، دفتر نشر نويد اسالم
  احمد حسيني اردكاني، : ، ترجمهمبدأ و معاد). 1362(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران
  محمد خواجوي، تهران: ، تحقيقالغيب  اتيحمف). 1363(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم :

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول
 محمد : ، شرح اصول كافي، تحقيق)1370(، )مالصدرا( شيرازي، محمد بن ابراهيم،  صدرالدين

  .ي مطالعات و تحقيقات فرهنگيخواجوي، تهران، مؤسسه

 المظاهر االلهيه في اسرار العلوم )1378(، )مالصدرا( شيرازي، محمد بن ابراهيم،  صدرالدين ،
اي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات سيد محمد خامنه: الكماليه، تصحيح و تحقيق و مقدمه

  .وزارت ارشاد اسالمي، چاپ اول
 محمد : م، تحقيق، تفسير قرآن كري)1360(، )مالصدرا( شيرازي، محمد بن ابراهيم،  صدرالدين

  .1خواجوي، قم، انتشارات بيدار، ج
  محمد خواجوي، تهران: ، ترجمهاسفار االربعه). 1378(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم :

  .نشر موال
  نشر دار الكتب االسالميه: ، تهرانالميزان في تفسير القرآن). 1392(طباطبايي، محمد حسين.  
  فروشي اسالميه نشر كتاب: ، تهرانالنواربحار ا). 1392(مجلسي، محمد باقر.  
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  دار الكتب االسالميه: تفسير نمونه، تهران). 1362(مكارم شيرازي، ناصر.  
  ،سينا؛بحث في عند النفس عند العرب، ، االدراك الحسي عند ابن)تابي(نجاتي، عثمان محمد

  .نشر مصر

  :ها نوشت پى

 
                                                 

  .نكته مهم اينكه خواب غيرارادی است. ١

او  .د، از آن جمله است رؤيای پادشاه مصـرشو هايى از رؤيای صادقه وجود دارد كه فقط شامل كامالن نمى نمونه. ٢

شبى در خواب ديد كه هفت گاو الغر، هفت گاو فربه را خوردند و نيز هفت خوشه سبز و هفـت خوشـه خشـك 

از اطرافيان خواست خوابش را تعبير كنند، ولـى آنهـا چنـين پنداشـتند كـه . گندم را در عالم خواب، مجسم ديد

افتاد و تقاضـا كـرد كـه او را نـزد ) ع(اّما آن زندانى آزادشده، به ياد يوسف  های پريشان است خواب او از خواب

بـازگو كـرد، ايشـان ) ع(وقتى وی خواب پادشاه را بـرای يوسـف . يوسف بفرستند تا تعبير خواب را از او بپرسد

بـه دسـت هايى كه در اين هفت سال،  گندم. هفت سال، فراوانى كشت و زرع است: خواب را چنين تعبير كردند

گرفتن هفـت  با پايـان. سالى استفاده گردد ها ذخيره شود، تا در هفت سال قحطى و خشك آيد، بايد در خوشه مى

شـاه دسـتور داد يوسـف را از زنـدان بيـرون . رسـد شود و دوران فراوانى نعمت مى سال دوم، بارندگى شروع مى

سئله است كه رؤيای صادقه فقط شامل افـراد دارای دهنده اين م اين واقعيت نشان. آوردند و او را گرامى داشتند

تواننـد  ترنـد، هـم مى شود بلكه افرادی كه از لحاظ مرتبه وجـودی پايين نمى) چه روحى و چه جسمى(كماالت 

  .صاحب رؤيای صادقه شوند

جسـم اگر مدت زيادی روح متعلق و همـراه . اصوًال طبع جسم گرمى و حرارت است و گوهر روح ذاتًا سرد است. ٣

آور اسـت، در حـالى  آور و كسـالت گرمى روح برای روح ماللت. شود ای روح هم گرم مى باشد، به طرز آزاردهنده

روز، جسم و روح مدتى  پس الزم است در هر شبانه. كه سردی جسم برای جسم همان مالمت را به همراه دارد

شـدن  ات، يعنـى از قـوه بـه فعـل تبديلدر حالت غيرمتعلق با هم زندگى كنند و پس از مدتى برای ادامـه حيـ

  .استعدادهای انسانى، روح و جسم در كنار هم باشند

انـد  حكما معتقدند عالوه بر پنج حس سامعه، باصره، ذائقه، شامه و المسه، پنج حس باطن هم داريم كـه عبارت. ٤

ت كه پنج حس ظـاهر ای اس به تعبير فالسفه، مانند حوضچه. حس مشترك، كه خزانه حواس ظاهر است. 1: از

اش ادراك شىء مادی است، در حالى كه آن شـىء نـزد فـرد حاضـر  خيال كه وظيفه. 2شوند؛  به آن سرازير مى

واهمه . 3به عبارت ديگر، بايگانى حس مشترك است؛ . يابد نباشد، بلكه توسط اين قوه صورتى از شىء را درمى

و » مفكـره«مستقل نيست؛ اگر تحت تـدبير عاقلـه باشـد ای  متخيله كه قوه. 4كند؛  كه ادراك معانى جزئى مى

عاقلـه كـه . 5گوينـد؛  و عملـش را تخيـل مى» متخيله«گويند و اگر تحت تدبير واهمه باشد  عملش را فكر مى

  .اش ادراك كليات است وظيفه

يـت و ای است بين نفس و بدن؛ در واقع عامل ارتباط نفـس و بـدن اسـت كـه در بيـان كيف روح بخاری واسطه. ٥

 .تر است تر و از روح غليظ اند از جسم، لطيف چگونگى آن گفته
اين تفصيل كه ذكر شد مبتنى است بر طريقه مشائيان كه وجود صور غايب از حواس را در عالمى غير اين عالم  .٦

 .كنند انكار مى
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ْلنا «از آنجا كه انبيا از جهت مراتب در يك مقام نيستند، . ٧ ُسُل َفض و نيـز ) 235: بقـره(» َبْعَضُهْم َعلى َبْعضتِْلك الر

نبى واحد در همه احوال خود در يك مقام نيست، بنابراين نحوه دريافت آنها از عالم غيب و كيفيت اتصال آنهـا 

صدرا اين مراتب را از نازل بـه عـالى . به همين دليل، وحى نيز مراتبى خواهد داشت. به آن عالم يكسان نيست

آن حقايق از مرتبه عالى خود در نزد نبـى، تمثـل و تنـزل يافتـه و بـه شـكل صـور . 1: ستسه مرتبه دانسته ا

واسطه، وجود حقيقى مفـيض وحـى و بـه تعبيـر شـريعت،  نبى، بى. 2كنند؛  محسوس و الفاظ مسموع تجلى مى

د؛ اين مرتبـه ای نباش رسد كه بين او و مبدأ اول هيچ واسطه نبى به مقامى مى. 3كند؛  القدس را مشاهده مى روح

 ).300-1/299: 1360، صدرالدين شيرازی(ترين مرتبه است  عالى
  


