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آیات و روایات بسی اری دربارۀ حقیقت رویا و تعبیر و تأویل آن وارد شدهاند :دستور ذبد
حضرت اسماعیل
حضرت یوسف

در رویا به حضـرت ابـراهیم

ابـال میشـود (وـافات)۱۵۱ /؛

در کودکی با رویایی متوجه میشود که به مقام شامخی دست خواهد

یافت (یوسف )۱-۰ /و در زندان مصر ،رویای زندانیان را تأویل میکنـد (یوسـف-۵۱ /
 )۰۱و درپِی تأویل رویای عزیز مصر ،از زندان رها میشـود (یوسـف)۷۰-۰۵ /؛ پیـامبر
گرامی اسالم 6در رویایی حق و وادق میبینـد کـه مسـلمانان بـا خـاطری آسـوده وارد
مســجدالحرام میشــوند (فــتد )۱۵ /و . ...هم نــین براســاس برخــی احادیــث ،رویــا
یکچهلوششم از نبوت است (مجلسی ،)۱۵۷ /۷۹ :۱۰۵۵ ،آغاز وحی به رسول گرامـی
اسالم 6با رویای وادق بوده اسـت (همـان )۱۰۹ /۱۹ ،و ...؛ پـس میتـوان گفـت نگـاه
شریعت به رویا و تأویل آن ویژه است .اگرچه تقریباً همۀ انسانها هر روز با ایـن مسـئله
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روبهرو هستند ،هم نان یکی از پدیدههای مبهم و کموبیش ناشـناخته اسـت .عـامترین
پرسشها دراینزمینه به ماهیت رویا ،نحوۀ تأویل و تعبیر آن مربوط میشود :ماهیت رویا
چیست ،تأویل و تعبیر رویا به چه معناست و چه سازوکاری میتوان بـرای تأویـل رویـا
درنظر گرفت؟
هر مکتبی باتوجهبه نو جهانشناسی و انسانشناسی خود ،تفسیر و تبیین ویـژهای از
خواب و خواب دیدن عرضه میکند .پرسش اولی این نوشـتار ایـن اسـت کـه عارفـان
مسلمان چه دیدگاهی دربارۀ رویا و تعبیـر و تأویـل آن دارنـد و دیدگاهشـان بـر کـدام
بنیادهای جهانشناختی و انسانشناختی استوار است .در این مقاله تالش میکنیم دیدگاه
ِ
شـناختی عرفـان
عارفان مسلمان را دربارۀ رویا با کمـک مبـانی جهانشـناختی و انسان
اسالمی بررسی کنیم .البته در برخی بحثها برای تحلیل مبـانی عرفـانی ،از تحلیلهـای
حکمت متعالیه (نسخۀ فلسفی عرفان اسالمی) نیز استفاده کردهایم.

 .1معنای رویا

رویا از ریشۀ رویت (دیدن) است و بیشتر به چیزی اطالق میشود که در خواب دیده

میبینیم« :الرویا :ما یری فی المنام» (راغب« ،رأی»)؛ ولی شاید بتوان حقـایقی غیبـی را
هم که در حالت بیـداری یـا حالـت منـامی دیـده میشـوند؛ ماننـد رویاهـای حضـرت
سیدالشهدا

در کربال و مسیر کربال (مفیـد۹۱ /۱ :۱۰۱۵ ،؛ مجلسـی۵۵۷ /۰۰ :۱۰۵۵ ،؛

جوادی آملی ،)۷۱ /۰۵ :۱۵۷۷ ،رویا یـا شـبیه رویـا نامیـد (جـامی)۱۷۵-۱۷۱ :۱۵۵۵ ،؛
برایناساس ،با کمی مسامحه میتوان گفت رویا چیزی غیرمادی و غیردنیایی اسـت کـه
گاهی در خواب و گاهی در بیداری و هشیاری میبینیم.
 .2معنای تأویل

واژۀ «تأویل» از مـادۀ « ْأول» بـهمعنای بازگشـت (جـوهریْ « ،أول»؛ فیـومیْ « ،أول»؛
ِ
تأویل سخن یا آیۀ شریف قرآن ،برگرداندن ظاهر به معنـای پنهـان اسـت
برایناساس،
(طریحی« ،اول») .واژۀ «تعبیر» نیز از مادۀ «عبر» به معنای تجاوز و عبور از حالی به حال
دیگر است« .تعبیر» فقط برای رویا و خواب ،درحالی که تأویل برای غیرخواب ،ماننـد
قرآن و کالم نیز بهکار می رود (راغب« ،عبر»)؛ اما اگر تنها فرق تأویل و تعبیـر ،کـاربرد
وسیع تر تأویل باشد ،باید وقتی تأویل را به خواب اضافه می کنیم ،معنـایی نزدیـک بـه
معنا ی تعبیر داشته باشد و تفـاوت چشـم گیری نداشـته باشـند؛ بـههمیندلیل در ایـن
نوشتار ،این دو واژه را با کمی تسامد یکسان گرفته و بهمعنای « انتقال و عبور از ظـاهر
خواب به باطن آن» (ابنعربی۹۱ :۱۵۵۵ ،؛ قیصـری۱۱۷ :۱۵۵۷ ،؛ ابنترکـه/۱ :۱۵۵۹ ،
 )۵۰۱بهکار بردهایم.
 .3مبانی جهانشناختی و انسانشناختی تأویل

ازنظر عرفان اسالمی ،جهان (عالم کبیر) و انسان (عالم وغیر) ،مراتب طولی متعددی
دارند که متناظرند؛ یعنی  )۱هر دو ذومراتباند؛  )۱هر حقیقتی کـه در عـالمی اسـت ،در
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فیروزآبــادیْ « ،أول»؛ طریحــی« ،اول») یــا بازگشــت بــه اوــل (راغــب« ،آل») اســت؛

60

سایر عوالم هم متناسب با مرتبۀ وجودی آن عالم است (قیصری)۱۵۷ :۱۵۵۷ ،؛ هرچه در
عالم کبیر است ،نسخهای از آن در انسان نیز است و بـرعکس؛ ازایـنرو جهانشناسـی و
ال مرتبطاند (همان.)۱۵۷ :
انسانشناسی در عرفان اسالمی کام ً
یکی از نکات مهم در این نگاه عرفانی و بسیار مؤثر در بحث رویا و تأویلش این است
که بهاعتقاد عرفا هر موطنی ،حقایق را متناسب با خود جلوه میدهد؛ یعنی خداوند متعال
و اسمای او در تعین اول ،تعین ثانی ،عالم عقل ،عالم مثال ،عالم مـاده و حضـرت انسـان
بهوورتهایمختلف و متناسب با این مواطن ظهور میکنند (ابنعربی ،بیتـا ۱۵۹ /۰ :و
.)۵۱ :۱۵۵۵
ازنظر عرفا همۀ مراتب طولی در عالم کبیر و عالم وغیر ،نسبت ظاهر و باطن دارنـد؛
بهگونهایکه میتوان گفت هرچه در عالم ماده وجود دارد ،باطن آن یا بـهتعبیری ،مرتبـۀ
عالیتر آن ،در عالم ِ
مثال منفصل وجود دارد و هرچه در ماده و مثال است ،کامل و تـام در
باطن و ملکوت آندو ،یعنی عالم عقل است .البته هرچه در این عـوالم خلقـی اسـت ،در
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تعینهای ثانی و اول نیز است (قیصری ۱۵۵ :5731 ،و .)۱۹۷
 .133تطابق عوالم صغیر و کبیر (تطابق نخست)

جلوههای خداوند در نگاه عرفانی ،تعیناتاند و به الهی (ماقبل خلقی) و خلقی تقسیم
میشوند .تعینات قبل از خلق عبارتاند از )۱ :احدیت یا تعین اول (فناری)۱۵۱ :5731 ،؛
ِ
تعینات الهی ،تعینهـای علمیانـد؛ یعنـی
 )۱واحدیت یا تعین ثانی (جامی.)۵۵ :۱۵۵۵ ،
همۀ موجودات در این مراتب ،وجود علمی دارند (قونوی۱۵۷ :۱۵۵۰ ،؛ فنـاری:۱۵۵۰ ،
 .)۱۵۱تعینات خلقی عالوهبر وجود علمی ،وجود عینی و خارجی نیز دارند و عبارتاند
از :عالم عقل یا ارواح (فناری)۱۷۱ :۱۵۵۰ ،؛ عالم مثال منفصل یا محلق (قیصـری:۱۵۵۷ ،
)۵۵؛ عالم ماده یا اجسام (جامی.)۷۹ :۱۵۵۵ ،
اهلمعرفت معتقدند انسان نمونۀ جامعی از عالم کبیر است (ابنعربـی ،بیتـا۱۱۱ : ،؛
قیصری۷۱ :۱۵۵۷ ،؛ فناری)۱۱۷ :۱۵۵۰ ،؛ ازاینرو ،هرچه در عالم کبیر است ،در مقیاس
کوچکتر ،درون عالم وغیر هم است و برعکس (ابنعربی ،بیتـا ۱۱۱-۱۱۵ /۱ :و :۱۵۵۱

۰۷؛ قیصری ۷۱ :5731 ،و ۱۱۷؛ ابنترکه.)۱۰۵-۱۰۱ :۱۵۱۵ ،
 .233مثال منفصل یا مطلق

عالم مثال ،عالمی است که انسـان در خـواب بـه آنجـا منتقـل می شـود و در آنجـا
هرطورکه میخواهد تصرف میکند (ابنعربی ،بیتا .) ۱۹۵ /۱ :اعراض در ایـن عـالم،
وجود مستقل و قائمبه نفس پیدا می کنند و برخی از چیزهایی که در عـالم مـاده محـال
بهنظر می رسند ،ممکن می شوند (همان) .این عـالم بـین عـالم ارواح (عقـول) و عـالم
اجسام (ماده) قرار گرفته است؛ ازاین رو آن را برزخ نیز می نامند .برزخیت ایـن عـالم،
یعنی موجوداتش برخی خصوویات عالم عقل را با برخی خصوویات عـالم مـاده در
خود جمع کردهاند (قیصری . )۷۵ :۱۵۵۷ ،حقایق مثالی همانند عقول ،فاقد ماده و همانند
اجسام ،مقدار و بُعد دارند .عالم مثال ،عالم وورتهاست و مع انی عقلی در آن متصور
حضرت حق و رسیدن آن به عالم ماده الزم است عالمی واسحه باشد کـه ازیک سـو بـا
عالم عقل و ازسوی دیگر با عالم ماده تناسب دارد؛ همین طور بـرای وـعود تـدریجی
فی

به سوی حق نیز ب ه این واسحه نیاز است؛ بهاین ترتیب ،فـی

خداونـد در قـوس

نزول ،پس از عالم ارواح به عالم مثال وارد و در آنجا وورتدار می شود .سسس به عالم
ماده نازل و مادی می شود (قونـوی۱۰۵-۱۰۱ :۱۵۵۱ ،؛ فرغـانی۱۱۹ :۱۵۵۷ ،؛ جـامی،
 .) ۷۷-۷۰ :۱۵۵۵در قوس وعود نیز حقایقی که ظرفیت وعود دارند ،ابتدا ماده را رهـا
می کنند و به تجرد برزخی می رسند .سسس از وورت نیز دل می کنند و مجرد و منـزه از
ماده و وورت ،پای به حریم عقل میگذارند.
 .333مثال متصل یا مقید (خیال)

براساس آموزۀ تحابق نسختین ،انسانها همانطورکه در عالم ماده ،بدنی مادی دارند،
در عالم مثال نیز بدن یا مرتبه یا سهمی دارنـد کـه نـام آن را مثـال متصـل یـا مثـال مقیـد
گذاشتهاند .مثال منفصل ،مرتبهای از جهان و مثال متصل ،مرتبهای از انسـان اسـت .مثـال
متصل سهم انسان از عالم مثال منفصل است و نسبت به آن ،حکم جـدول را بـه نهـر دارد
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و وورتدار می شوند (ابنترکه) ۱۰۱ :۱۵۱۵ ،؛ درواقع ،بـرای نـزول تـدریجی فـی
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(قونوی.)۱۰۷ :۱۵۵۱ ،
ی کی از ثمرات داشتن بعد مثالی این است که هرکس می تواند با مراجعه و شناخت
مرتبۀ مزبور ،به شناخت عالم مثال منفصل برسد؛ یعنی می تواند با مالحظۀ مقید به محلق
پِیببرد (جامی)۱۷۱ :۱۵۵۵ ،؛ ازسوی دیگر ،همانگونه که ارتباط انسان با عالم ماده بـه
برکت بدن و جسم مادی و قوای طبیعی و حواس ظاهری است ،ارتباط او با عالم مثـال
منفصل نیز به یُمن وجودِ مرتبۀ مثالی و قوای مربوط به آن مرتبه است .البته انسـانهای
عادی چون در زندگی دنیوی اسیر شواغل مادی هستند و عالم ماده ،همه یا بیشتر توجه
آن ها را به خود جلب کرده است ،امکان ارتباط ا ختیاری و دائمی با عالم مثال منفصل را
ندارند و فقط هنگامی که به خواب می روند و اشتغال آن ها به تدبیر بدن مادی و حواس
ظاهری کاهش مییابد ،به عالم مزبور راه پیدا می کنند؛ درواقـع ،حقیقـت خـواب نیـز
چیزی جز تعحیل آالت حواس ظاهری (رازی دایه )۰۵ :۱۰۱۷ ،و تمرکـز بـر حـواس
باطنی نیست.
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شباهت مثالهای منفصل و متصل و عالم ماده چنان است که گاهی انسان در خـواب،
حقیقتی را در مثال متصل خود میبنید؛ ولی تصور میکند در مثـال منفصـل دیـده اسـت
(قیصری .)۱۱۵-۱۱۱ :۱۵۵۷ ،گاهی نیز کسی که چشم برزخی او باز شـده اسـت ،عـالم
مثال منفصل یا حقیقتی مثالی را در بیداری و هوشیاری کامل (حالت منامی) میبیند؛ ولی
تصور میکند که در حال دیدن وورتی محسوس در عالم ماده با حواس ظـاهری اسـت.
شاید بتوان برای مورد اخیر ،داستان حضرت مریم
برخی از اندیشمندان مسلمان ،روحالقدس

را مثال زد؛ زیرا دسـتکم بـهاعتقاد

بهوورت حقیقتی مثـالی بـرای حضـرت

جلوه کرد (المناوی)۱۵ /۱ :۱۷۷۷ ،؛ درحالیکـه ایشـان تصـور کـرد او انسـان مـادی و
محسوسی است (مریم.)۱۹-۱۱ /
ِ
شناختی تمییز ندادن عوالم مثالی و مادی ،غلبۀ حکم محسوسات
یکی از دالیل انسان
و عالم ماده بر انسـان اسـت .انسـانها در زنـدگی روزمـره و عـادی ،همـۀ دیـدنیها را
محسوس و مادی میبینند و میدانند؛ بنابراین زمانیکه بههردلیل از عالم ماده بـه عـوالم

باالتر وعود می کنند یا موجودات عالم باال به هیئت ووری در عالم ماده ظهـور (نـزول)
میکنند ،گاهی متوجه این وعود یا نزول نمیشوند و حقایق مثالی را مادی میانگارند.
ِ
شناختی تشخیص ندادن این عوالم از یکدیگر ،چنانکـه گفتـیم،
یکی از دالیل جهان
شباهت بسیار آنهاست .شباهت مثالهای متصل و منفصل ازآنروسـت کـه عـالم مثـال
متصل ،مثال و نمونهای از عالم مثال محلق است (قیصری)۱۵۷ :۱۵۵۷ ،؛ اما شباهت عوالم
مثالی با عالم مادی بهاعتبار وورت یکسـان ایـن عـوالم اسـت .اشـیا در عـوالم مثـالی،
وورتهای مجرد از ماده هستند و در عالم ماده ،وورتهای منحبع در ماده.
 .433قوای مرتبۀ مثالی انسان

معموالً قوای مرتبۀ مثالی انسان را حواس باطنی مینامند و آنها را هم ـون حـواس
ظاهری پنج قوه معرفی میکنند (جندی )521 :۱۰۱۵ ،که بهاعتقاد برخی از اندیشـمندان
 .)۱۹-۱۵ :۱۵۷۷مهمترین کارکرد قوای مرتبۀ مثالی انسان ،حفظ محسوسات (مدرکات
حواس پنجگانۀ ظاهری یا وورتهای حسی و جزئی) ،در و حفـظ معـانی جزئیـه و
تصرف در محسوسات و معانی ذخیرهشده است .باید توجه کرد کـه تصـرف نفـس 1در
وورتها و معانی جزئی (تجزیه و ترکیب آنها) بهاینمعنا نیسـت کـه حـواس بـاطنی
انسان یک وورت موجود را تقسیم فکـی میکننـد یـا چنـد وـورت موجـود را پیونـد
میزنند ،بلکه یعنی انسان با کمک قوای باطنی خود بهاذن خداوند میتواند معادل اجزای
یک وورت یا معنای مرکب را درون خود بازسازی کند (تجزیه) یا با اجزایی مشـابه بـا
اجــزای وــورتها و معــانی موجــود ،ترکیبــاتی بــدیع و بینظیــر بســازد (ترکیــب)؛
بهاینترتیب ،همۀ انسانها ،اعم از عارف و عامی ،بهبرکت قوای مرتبۀ مثـالی نفـس و در
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1نفس اوحالحات متعددی در علوم اسالمی ازجمله فلسفه و عرفان دارد (ابنسبعین .)۱۰۷ :۱۷۹۵ ،در این مقاله ،نفس
درمقابل قلب ،روح ،ودر ،سر ،خفی ،و اخفی بهکار است ،بلکه بهمعنای کل انسان (نفس البهشرط) یا بهمعنای
بخش عالی و مجرد انسان (نفس بهشرط الی از بدن) است.
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مسلمان عبارتاند از :حس مشتر  ،خیال ،حافظه ،متخیله و واهمه (سعیدی و قنبریـان،
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مرتبۀ مثالی خود ،خالق مایشا هستند (ابنعربی۹۹ :۱۵۵۵ ،؛ قیصری.)۱۵۱ :۱۵۵۷ ،
خاویت وورتسازی نفس در مرتبۀ مثالی ،ثمرۀ بسیار مهمی دارد :انسان میتوانـد
برای معانی معقول و همینطور معانی در شده بـا قـوۀ واهمـۀ خـود ،وورتسـازی و
وورتگری کند؛ یعنی انسان میتواند از وورتهای محسوس خود ،وورتهای بـدیع
متناسب با معانی در شدۀ خود درست و بهاوحالح ،معانی را متجسـد کنـد (قیصـری،
.)۱۱۵-۱۱۱ :۱۵۵۷
پس مرتبۀ مثال متصل انسان ،مانند عالم مثال منفصل ،هم با محسوسات سروکار دارد
و هم با معقوالت .انسان با قوای مرتبۀ مثالی خـود ازیکسـو وـورتهای محسـوس و
معانی جزئیـه را حفـظ میکنـد و ازسـویدیگر ،بـرای معـانی عقلـی ،وورتسـازی و
وورتگری میکند.
 .533رابطۀ نفس و قوا

چه تشکیک را در وجود بدانیم و چه در مظاهر وجود ،در نظام تشکیکی ،مراتب عالی
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و دانی ،ودر و ذیل یک حقیقتاند ،هر مرتبۀ عالی در مراتب دانـی حضـور و بـر آنهـا
اشراف و احاطه دارد و هر مرتبۀ دانی نیز بهاجمال و اندماج در مراتب عالی حضـور دارد؛
درواقع ،رابحۀ مراتب عالی و دانی ،رابحۀ حقیقت و رقیقت یا رابحۀ باطن و ظـاهر اسـت؛
بهعبارتدیگر ،دانی همان ِ
عالی ضعیفشـده و تنزلکـرده اسـت؛ ازسـویدیگر ،انسـان
متناسب با مراتب عالم کبیر ،قوای مدر متعددی دارد .انسان برای در عالم محسوس،
حواس ظاهری ،برای در عالم مثال منفصل ،حواس باطنی ،برای در عالم عقل ،قـوۀ
عاقله و برای در تعینهای اول و دوم ،قلب دارد (حسنزاده آملی .)۱۱۵ :۱۵۵۹ ،قوای
مزبور بهدلیل تحابق نسختین و بهدلیل «النفس فی وحدتها کـل القـوی» جـدا از نفـس و
متباین با یکدیگر نیستند ،بلکه نفس انسان ،حقیقت ذومراتب و هر قوه شـأنی از یکـی از
مراتب کثیر آن است .نفس در همۀ قوا حضور و بر فعالیت همـۀ آنهـا اشـراف و احاطـه
دارد ،بلکه نفس در مرتبۀ قوا ،فاعل حقیقی است.
پس هنگامیکه حواس ظاهری با عالم ماده در ارتباط هستند ،قلب و عقـل و حـواس

باطنی نیز همراه نفس در مرتبۀ مادی نفس حضور و بروز دارند و در کنـار بهـرۀ حـواس
ظــاهری و بــهکمک حــواس ظــاهری ،ســهم خــود را از واقعیــت مــادی برمیگیرنــد؛
افزونبراین ،زمانیکه حواس ظاهری با واقعیت مادی ارتباط و اتصـال برقـرار میکننـد،
حواس باطنی انسان عالوهبر حضور در مرتبۀ مادی نفس و مرتبۀ مادی عالم ،با عالم مثال
نیز ارتباط برقرار میکند؛ بههمینوورت ،اگر کسی به تجرد عقلی یـا بـه مراحـل قلبـی
رسیده باشد ،قوۀ عاقله و قلب نیز هنگـام فعالیـت حـواس ظـاهری یـا حـواس بـاطنی،
عالوهبر حضور در این حواس و عوالم مرتبط با آنها ،با عالم عقـل و بـاالتر نیـز ارتبـاط
برقرار میکنند؛ برای مثال ،وقتی کسی با قوۀ باوره ،که مجرد اسـت و چشـم ،کـه ابـزار
مادی قوۀ باوره است ،مشغول دیدن درختی است ،قلب ،عقل و حـواس بـاطنی نیـز بـا

محسوس ،علم خیالی ،علم عقلی و احیاناً علم شهودی قلبـی بـه حقیقـت درخـت پیـدا
میکند؛ بههمینقیاس ،وقتی مراتب عالی نفس ،یعنی قلـب ،عقـل و حـواس بـاطنی ،بـا
حقیقتی در عالم باال ارتباط برقرار میکنند ،بازهم نفس با همۀ شئون خـود در آن مراتـب
حاضر میشود؛ ازاینرو نفسی که حقیقتی از حقایق هستی را شهود قلبـی کـرده اسـت،
میتواند با عاقله ،آن حقیقت را برهانی کند و با حواس باطنی ،برای آن حقیقت ،وـورت
مثالی و محسوس بیابد یا بسازد .درواقع ،قلب و عقلاند که قـوای خیـالی را تـدبیر و در
مرتبۀ خیال نفس ،وورتگری میکنند (قیصری.)۱۱۷-۱۱۹ :۱۵۵۷ ،
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حضور در قوۀ باوره و چشم با درخت مادی مزبور ارتباط برقرار میکنند؛ اما بـا مراتـب
مثالی و عقلی و احیاناً عین ِ
ثابت درخت نیز ارتبـاط برقـرار میکننـد و او همزمـان علـم

اگر کسی این تصور را در کند ،توحید افعـالی را بهتـر میفهمـد (وـدرالمتألهین،
 ۱۱۰-۱۱۵ /۹ :5895و )۷۱ /۷؛ یعنی کسی که در میکنـد افعـال دسـت ،پـا ،چشـم و
گوشش درواقع ،افعال نفس در مرتبۀ این اعضا هستند ،بهتر میفهمد چگونه افعال نفسش
و افعال سایر مخلوقات ،درواقع افعال خداوند در مرتبۀ مخلوقات و قوای اوینـد (انفـال/
« :)۱۵وورتگر همان حق ازپَ ِس حجاب خیال است( ».قیصری)۱۱۹ :۱۵۵۷ ،
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 ..33تطور انسان در عوالم

انســان میتوانــد بــین قــوا و مراتــب خــود و بــین عــوالم مختلــف رفتوآمــد کنــد
(ودرالمتألهین .)۵۵۵ /۷ :5755 ،گاهی به تردد نفـس درمیـان مراتـب و قـوای خـود و
سرکشی آن به عوالم متعدد ،تحور نفس میگوینـد (قونـوی ۱۵۵ :۱۵۹۱ ،و ۱۵۷ :۱۵۵۰؛
فناری .)۱۵۵ :۱۵۵۰ ،کسی که به مراتب عالی نفس نیز توجه کافی کند ،بهتدریج به ملکۀ
تحور میرسد (قیصری :۱۵۵۷ ،تعلیقۀ سیدجاللالدین آشتیانی )۱۱۹ /و کسی که به ملکۀ
تحور برسد ،هرگاه بخواهد ،میتواند بهاذن لال و بهنسبت قـربش بـه حضـرت حـق ،بـه
هرکدام از عوالم سربزند و هرگاه بخواهد چیزی را بداند ،خداوند به او بیاموزد (کلینـی،
 .)۱۰۱-۱۰۵ /۱ :۱۰۱۷چنین انسانی بهتدریج به جایی میرسد که میتوانـد همزمـان بـا
تدبیر مراتب دانی خود ،در چند عالم حضور تفصیلی (با توجه کامل) داشته باشد« :من از
گروهی هستم [ ]...که درهمانحال که بدنشان مشغول کار است ،قلبهایشان در بهشـت
است( ».نهجالبالغه ،خ)۱۷۱
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البته انسان هرقدر به قـوت روحـی برسـد ،بـهحکم انسـان بـودن و مخلـوق بـودن،
حضورش در همۀ عوالم مانند حضور خداوند سبحان نیسـت (قیصـری )۱۵۰ :۱۵۵۷ ،و
دقیقاً بههمیندلیل است که تعبیر تحور ،تقلب و رفتوبرگشـت بـه عـوالم بـرای انسـان
درست است.
 ..33مالک حضور در یک عالم

انسانی که مراتبی از تهذیب نفس را طی کرده و قوت روحی و معنوی پیدا کرده اسـت،
مظهر وفت «من الیشغله شأن عن شأن» 1خداوند میشود و تدبیر یک عالم ،تاحـدودی او
را از تدبیر سایر عوالم بازنمیدارد و محجوب نمیکند (ودرالمتألهین۵۰ :5757 ،؛ :5711
 ۵۷۱و ۰۱۷؛  ۱۱۹-۱۱۵ /۹ ،۱۷ /۵ :5895و  ۱۵۷ /۷و )۱۵۹؛ اما انسانی کـه بـه ایـن قـوت
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1کسی که کاری او را از کار دیگر بازنمیدارد.

روحی نرسیده است ،نمیتواند درآنواحد چند مرتبه و قوۀ خود را بهتفصیل تـدبیر کنـد و
دراثر توجه بیشتر به یک قوه ،از تدبیر سایر قوا کموبیش بازمیماند؛ اما نکتۀ مهم این اسـت
که حضور بیشتر نفس در یک مرتبه از مراتب خود یا عالم است که تعیین میکند هرکس در
هر زمان ،در کدام عـالم قـرار دارد (سـعیدی)۱۷۵-۱۷۵ :۱۵۷۷ ،؛ بـهعبارتدیگر ،انسـان
همواره در عوالم متعددی وجود دارد و توجه و التفات و دلمشغولی به یک عالم یا ظهور و
غلبۀ یک عالم بر باطن او تعیین میکند که ادراکات فعلی او و موقعیت و جایگـاه کنـونی او
کجا باشد و احکام کدامیک از عوالم هماکنون بر او ساری و جاری و از کدامیک از عـوالم،
مهجور و محجوب باشد (ودرالمتألهین۱۱۵ :5793 ،؛ ۰۱۱ :5711؛ .)۱۰۱-۱۰۵ :5757
با تدبر در این نکته بهخوبی میتوان فهمید که بعضی در بیداری نیز خـواب و برخـی
در خواب نیز بیدارند .برخی در خواب هم حقایق باطنی را نمیبینند و برخی در بیـداری
او ظاهر میشود (نهجالبالغه ،ح۰۰۱؛ ودرالمتألهین )۱۷۵ :5757 ،و او در همـین دنیـا،
جحیم و اهلجحیم را هم ون نعیم و اهل آن میبیند؛ درمقابل اگر بزرگترین و بیشـترین
همت کسی دنیا باشد ،از حواس باطنی خود بهرۀ وحید نخواهد برد (اعراف )۱۵۷ /و از
عوالم اخروی محجوب خواهد شد (ورام۱۱۱-۱۱۷ /۱ :۱۰۱۵ ،؛ مازندرانی/۱۱ :۱۵۹۱ ،
۱۱۱؛ [امام] وادق ۱۱۹ :۱۰۵۵ ،؛ کراجکی« :)۵۰۷ /۱ :۱۰۱۵ ،انسان بهاندازۀ اشتغال به
عالم حس ،از دو عالم دیگر محجوب است( ».ودرالمتألهین)۰۵۹ :۱۵۷۰ ،
 .4تفاوت خواب و بیداری (انسانهای عادی)

همۀ انسانها چه در بیداری و چه در خواب ،به همۀ مراتب مـادی و غیرمـادی خـود
علم حضوری دارند؛ بنابراین در همۀ عوالم حضور دارند؛ ولی افـراد ضـعیف ،بسـته بـه
مرتبۀ وجودی خود ،با تمرکز بر هر عالمی از تدبیر تفصیلی و حتی ارتکازی سایر عـوالم
بازمیمانند؛ یعنی توجه آنها به سایر مراتب وجودی خود و سایر عوالم بهحدی ضعیف
ال نمیتواننـد در آنجـا
ال در آن مراتب و عوالم حضور ندارند و اوـ ً
میشود که گویی او ً
منشأ علم ،عمل و اثر باشند .چنین انسانهایی در حالت بیداری از عوالم مثـالی و عقلـی
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هم باطن دنیا را میبینند؛ بهاینترتیب ،اگر آخرت بر باطن کسی غالب باشد ،باطن دنیا بر
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غافلاند و در حالت خواب عالوهبر عوالم مثالی و عقلی ،از عالم ماده نیز غافل میشـوند
و به خیالبافی در مرتبۀ مثالی نفس خویش مشغول میشوند .البته روشن است که امکـان
ندارد کسی از همۀ عوالم بیرونی و درونی غافل باشد (قیصری)۱۵۰ :۱۵۵۷ ،؛ درمقابـل،
کامالن (بسته به درجۀ وجودی خود) ،حتی زمانیکه تمرکز اولیشان بر یکـی از عـوالم
باشد ،از تدبیر ارتکازی یا تفصیلی سایر عوالم بازنمیمانند .رسول لال 6فرمودند ]...[« :من
همانطورکه در بیداری شما را میبینم ،در خواب هم اعمال شما را میبینم .چشمان مـن
میخوابند؛ ولی قلب من نمیخوابد( ».کشی)۱۱۰ /۱ :۱۵۱۵ ،
 .5تفاوت خواب و مرگ

بیشترین توجه روح انسان هم در خواب و هم در مر  ،به عالم مثال یا محابق تعـابیر
شرعی ،به عالم برزخ منتقل میشود (ابنعربی ،بیتا)۷۷۱ /۰ :؛ ازاینرو خـواب ،بـرادر و
نظیر مر است (مجلسی.)۱۹۷ /۵۵ :۱۰۵۵ ،
ِ
انصراف کامل روح از بـدن و تمرکـز و توجـه کامـل روح بـه
بهلحاظ فلسفی ،مر
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جایگاه اولی و وطن اولی ،یا بهاختصار ،تر کامل تـدبیر بـدن اسـت؛ درحالیکـه در
روح کامل از بدن غافل نمیشود و هم نان به بدن و تدبیر قوای آن توجه
حالت خوابْ ،
میکند ،هرچند اند (وـدرالمتألهین .)۷۰۷ /۱ :۱۵۹۵ ،روح هنگـام خـواب ،دسـت از
تدبیر آگاهانه و تفصیلی بدن میکشد و حواس ظاهری را نیمهتعحیل رها میکند تا جسم
و جان انسان هردو استراحت کنند .البته خود روح هرگز در حالت تعحیلـی و اسـتراحت
محلق قرار نمیگیرد و هنگام خواب  )۱تدبیر ارتکازی و نیمهآگاهانـۀ قـوای ظـاهری را
ادامه میدهد و  )۱با تر تدبیر تفصیلی قوای ظاهری مشغول تدبیر تفصیلی قوای باطنی
(مانند خیال و واهمه) میشود و احیاناً با خیال راحت خیالبافی میکند.
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ِ
تفصـیلی قـوای ظـاهری و تـدبیر نیمهآگاهانـه و
سر اینکه نفس در بیداری به تـدبیر
ِ
ارتکازی قوای باطنی مشغول میشود و در خواب برعکس رفتار میکند ،ایـن اسـت کـه
نفوس ضعیف بهاندازۀ ضعف خود از تدبیر همزمان چنـد قـوه عاجزنـد؛ بـههمیندلیل،
چنانکه گفتیم ،کسی که میتواند همزمان قوای ظاهری و باطنی را تدبیر کند ،در حالـت

بیداری نیز عوالم برتر را مشاهده میکند و در حالت خواب ظاهری نیز هم نان در تعامل
با دنیاست و خواب او خواب غافالن نیست (مجلسی.)۱۹۷ /۵۵ :۱۰۵۵ ،
پس میتوان نسبت خواب و بیداری و مر را اینطور جمعبندی کرد کـه در بیشـتر
ِ
تعحیلـی
انسانها بیداری حالتی است که حواس ظاهری فعـال هسـتند ،خـواب حالـت
موقت حواس ظاهری و مر تعحیلی دائم آنهاست (جـوادی آملـی-۱۵۵ /۰۵ :۱۵۷۷ ،
 .)۱۵۹در افراد عادی ،بیداری زمانی است که بیشترین توجه نفس به مرتبۀ دانی خـود در
پستترین عالم است ،خواب وضعی است که بیشترین توجه نفس ،موقت و البته تاحدی
بیاختیار ،به مراتب باالتر نفس یا عوالم برتر منتقل شده و مـر (طبیعـی یـا اخترامـی)
زمانی است که بیشترین توجه نفس تا رجعت یا قیامت ،به مراتب بـاالتر نفـس و عـوالم
مرتبط با آن مراتب است.
تقریباً همۀ اندیشمندان مسلمان معتقدند انسان با حـواس بـاطنی رویاهـای خـود را
میبیند؛ ولی دربارۀ تعداد حواس باطنی و کارویژۀ هریک همنظـر نیسـتند؛ بـرای مثـال،
همنظر نیستند که آیا حس مشترکی ازاساس وجود دارد یا خیر؛ قوۀ خیـالْ وـورتهای
در شده با حواس ظاهری را حفظ میکند یا وور جزئی را در مثال متصل انشا و خلـق
میکند یا در عالم مثال منفصل مشاهده میکند یا همۀ این کارها را در مواقع مختلف انجام
میدهد .ازآنجاکه عارفان کموبیش از همان اوحالحات رایج فلسفی برای قـوا اسـتفاده
کردهاند (جندی ،)۱۱۷ :۱۰۱۵ ،در این بحث بیشـتر از منـابع فلسـفی اسـتفاده کـردهایم؛
بههرحال با کمی تسامد میتوان گفت:
 )۱در معانی جزئی ،چه در خواب و چه در بیداری ،به قوۀ واهمه مربـوط میشـود
(قیصری .)۱۱۵ :۱۵۵۷ ،قوۀ واهمه اوحالحها یـا اقسـام دیگـری نیـز دارد (ابنسـبعین،
 .)۱۵۰-237 :۱۷۹۵واهمه در یکی از این اوحالحات ،عقل ساقط است و همانطور که
عقل رئیس قوای انسانی است ،واهمه نیز رئیس قوای حیوانی یا رئیس قوای جزئیۀ باطنی
است (سبزواری۵۵۵ :۱۵۹۵ ،؛ سعیدی و قنبریان)۱۵ :۱۵۷۷ ،؛
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 )۱حفظ معانی جزئی دیدهشده با حو اس بـاطنی در خـواب و بیـداری ،کـار قـوۀ
حافظه است؛
( )۵حفظ وورتهای جزئی دیدهشده در بیداری و در خواب (حفـظ وـورتهای
محسوس به حواس ظاهری و باطنی) ،کارویژۀ قوۀ خیال است .عرف هم حفـظ وـور و
هم حفظ معانی را به حافظه نسـبت میدهـد؛ درحالیکـه طبـق ایـن اوـحالح ،برخـی
اندیشمندان مسلمان حفظ وور را به خیال و حفظ معانی را به حافظه نسبت میدهند؛

1

( )۰دریافت و در همۀ وورتهای جزئی محسوس و خیالی ،چه در خواب و چـه
در بیداری ،چه در عالم مثال منفصل و چه در مثال متصـل ،کـار حـس مشـتر اسـت؛
بهاینترتیب ،کار اختصاوی حس مشتر  ،برفرض وجود ،دریافـت خروجـی تکتـک
حواس ظاهری و باطنی است؛ یعنی حواس ظاهری و باطنی همۀ دریافتها و ادراکـات
خود را از جهان محسوس و مادی تحویـل آن میدهنـد (فیاضـی )۱۱۵ :۱۵۹۷ ،و حـس
ِ
حسی ظاهری و باطنی است (ابنسینا۱۰۵ /۱ :۱۰۵۰ ،؛ عبودیت،
مشتر مجمع ادراکات
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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 ۱۷۰ /۵ :۱۵۷۱و .)۱۷۹
البته حس مشتر  ،خزانۀ حواس ظـاهری نیسـت (خزانـۀ محسوسـات ،قـوۀ خیـال
است)؛ حس مشتر مانند حواس ظاهری و البته در طول آنهـا ،یکـی از قـوای مـدر
انسان است؛ یعنی حس مشتر با وساطت حواس ظاهری ،محسوسات را در میکند؛
پس میتوان گفت حس مشتر بین نفس (مرتبۀ عالی نفس) و حواس ظـاهری و عـالم ِ
بیرون از نفس قرار گرفته است یا به تعبیری ،حس مشتر واسحۀ علم حضوری نفس به
ِ
محسـوس موجـود در آنهاسـت (عبودیـت/۵ :۱۵۷۱ ،
حواس ظاهری و وـورتهای
 .)۱۷۱ابنسبعین مینویسد« :ادراکی که از قوۀ خیال در نفـس حاوـل میشـود ،ابتـدا از
حس مشتر میگذرد و آن ه از حس مشتر برای قوۀ خیال حاوـل میشـود ،ابتـدا از
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1برخی اندیشمندان حفظ وور را به قوة حافظه نسبت دادهاند (ابنسبعین.)۱۵۵ :۱۷۹۵ ،

حواس خمس میگذرد( ».ابن سنع ی  )253 :5893 ،بـهعبارتدیگر ،حـواس خمـس
ادراکات خود را در اختیار حس مشتر قرار میدهند و حـس مشـتر در اختیـار قـوۀ
خیال؛ بههرحال ،چنانکه گفتیم ،وجود «حس مشتر » اختالفی است.
 )۷دخل و تصرف در وورتها و معـانی جزئـی موجـود در سـایر حـواس بـاطنی،
کارویژۀ قوۀ متخیله (مصوره یا مفکره) است .متخیله نقـش زیـادی در رویاهـای انسـان
دارد .انسان با قلب یا عقل یا وهم (وهمی که رئیس قوای حیوانی است ،نه فقط واهمهای
که معانی جزئی را در میکند) معنایی کلی یا جزئی را در میکند .سـسس بـه خزانـۀ
محسوســات ظــاهری و بــاطنی دســتدرازی میکنــد و از وــورتها و معــانی جزئــی
در شدۀ انسان الگوبرداری میکند ،وورتهای جدیـد یـا ترکیبـاتی بـدیع از وـور و
معانی جزئی خلق میکند و معنای در شده را در قالب جدیدی میریزد.
 )۱متخیلۀ یک انسان میتواند برای معنای واحد ،وورتهای متنوعی بسـازد؛ چنانکـه
ممکن است قوای متخیلۀ چند انسان برای معانی مختلف ،وورت واحد بسازند؛ ازاینرو
معبران گاهی وورتهای متعدد را به یک معنا تعبیر میکنند و گاهی برعکس ،وـورت
یکسانی را که چند انسان در رویاهایشـان دیدهانـد ،بـه معـانی متفـاوت تعبیـر میکننـد
(قیصری.)۱۱۹ :۱۵۵۷ ،
 ..موطن و محل رویا

خواب ها و رویاهای انسان یا با متخیله در مرتبۀ مثالی نفس درست شده یـا بـا سـایر
حواس باطنی در عالم مثال منفصل در شدهاند؛ حتـی زمانیکـه انسـان حقیقتـی را در
عالمی باالتر از عالم مثال میبیند ،خود برای آن حقیقت در مثال متصل وورتگری میکند
و بازهم رویا و خواب او به عالم مثال مربوط میشود؛ یعنی حتی اگر انسـان در خـواب،
معنایی کلی و حقیقتی عقلی یا قلبی را در کند ،در همان عالم خواب با قوۀ متخیلۀ خود
وورت مناسبی برای آن معنا در مثال متصل خود پردازش میکند؛ پـس میتـوان گفـت
موطن اولی رویا ،عالم مثال (متصـل یـا منفصـل) اسـت (قیصـری۱۱۵-۱۱۱ :۱۵۵۷ ،؛
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باید توجه کرده که  )۱گاهی به قوۀ متخیله ،خیال هم میگویند (جامی)۱۱۵ :۱۰۱۷ ،؛

71

ابنعربی)۹۷ :۱۵۵۵ ،؛ ازسـویدیگر ،رویـا وقتـی معنـا دارد کـه موجـودی در دو عـالم
عنصری و مثالی باشد و با انصراف موقت از عالم عنصری ،حقایقی را در مثال منفصل یـا
مثال متصل مشاهده کند؛ بنابراین ازیکسو رویا بهمعنای متعارف آن ،برای فرشتگان ،کـه
مرتبۀ عنصری ندارند ،معنا ندارد و ازسوی دیگر ،برای انسانها حتی در بهشت و جهـنم
برزخی و آخرتی ،بهدلیل داشتن مرتبۀ عنصری ممکن است (ابنعربی ،بیتا.)۵۹۵ /۱ :
 .8تفاوت رویاها بهلحاظ مواطن

یکی از دالیل عمدۀ تفاوت رویاها ،اقتضائات مواطنی است که رویاها در آنها دیـده
میشوند؛ زیرا چنانکه گفتیم ،ازیکسو هر موطنی حقیقت را متناسب بـا خـود بهشـکل
خاوی جلوه میدهد (ابنعربی ،بیتا )۱۵۹ :۰ ،و ازسـویدیگر ،رویاهـا گـاهی در مثـال
منفصل دیده میشوند و گاهی در مثال متصل؛ بنابراین بهاعتقاد عارفان ،معانی یا حقایقی
که در مثال منفصل و مثال متصل دیده میشوند ،دستکم بهلحاظ حکم موطن با یکدیگر
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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فرق دارند« :عالیترین مرتبۀ رویا که با واقعیـت یکـی اسـت ،ویـژۀ کسـانی اسـت کـه
بیهیچگونه مزاحمت و گرفتاری بیرونی ،روح مجردشان به عالم مثال منفصل و ملکوت
مرتبط باشد» (جوادی آملی)۹۹ /۰۵ :۱۵۷۷ ،؛ زیرا مصور در عالم مثال منفصل ،حضـرت
حق بهلحاظ اسم باطن است (قونوی)۱۰۵ :۱۵۵۱ ،؛ بههمیندلیل در آنجا باطل راه ندارد.
عالم مثال منفصل و ملکوت ،واقعیتی خـارجی در بیـرون نفـس دارد و گـزاف در آن راه
ندارد؛ برخالف مثال متصل که دستبافت نفس انسان درون هرکسـی اسـت و واقعیـت
ندارد ،دستپروردۀ الهی است؛ بنابراین اگر کسی بتواند با عالم مثال منفصل رابحه برقرار
کند و حقایقی را که دریافت میکند با حالتهای شخصی خود مخلوط نکند ،با واقعیت
تماس میگیرد و رویایش وادق و بینیاز از تعبیر است (جوادی آملی.)۱۱۰ /۰۵ :۱۵۷۷ ،
همه یا بیشتر خوابهای انبیا مربوط به این عالم است (قیصری.)۱۱۵ :۱۵۵۷ ،
پس رویایی که در مثال منفصل دیده شود ،تعبیر الزم ندارد؛ ولی رویایی کـه در مثـال
متصل انسان دیده شود ،حتی اگر وادق باشد ،تعبیر میخواهد؛ چه رسد به اینکه وـادق

نباشد ،زیرا قوۀ مصورۀ انسان تابع نورانیت روح و اطالعات قبلی و وضع زمانی و مکانی
اوست (قونوی۱۰۵-۱۰۱ :۱۵۵۱ ،؛ کاشانی۷۹ :5731 ،؛ قیصـری۱۱۵ :۱۵۵۷ ،؛ جـامی،
« :)۱۷۵ :۱۵۹۱موطن خیال نیازمند تعبیر است( ».ابنعربی)۹۱ :۱۵۵۵ ،
ِ
مختلف معانی و صور
 .9تفاوت رویاها بهلحاظ مناسبتهای

انسانها بلکه یک انسان در رویاهای مختلـف ،یـک معنـا را بهوـورتهایمختلف
میبینند؛ بهعبارتدیگر ،وورت واحد که چند یک یک نفر آن را در رویاهـای مختلـف
دیدهاند ،حاکی از معانی مختلفی است (ابنعربی .)۷ :۱۵۱۵ ،عالوهبر موطن دیده شـدن
رویا ،دالیل دیگری نیز نظیر زمان و مکانی که رویا در آنها دیده شده است ،بییندۀ رویـا
(رائی) و وضع مزاجیاش (قونوی )۱۰۱-۱۰۷ :۱۵۵۱ ،و آن ه دیده شده اسـت (مرئـی)
در تنو رویاها مؤثرند؛ بههمیندلیل معبر و مؤول رویا باید بـه همـۀ اینهـا آگـاه باشـد
البته بیارتباط هم نیستند ،متفاوت میشـوند )۱ :تفـاوت مـواطنی کـه رویاهـا در آنهـا
مشاهده شدهاند؛  )۱مناسبتهای وورتها و معانی (ابنعربی ،بیتا )۷۵ :۱ ،نسـبت بـه
رائــی و مرئــی و وضــع زمــانی و مکــانی رویــا (قیصــری ۱۱۹ :۱۵۵۷ ،و  .)۱۱۷دقیق ـاً
بههمیندلیل ،برای تعبیر و تأویل رویا باید  )۱به موطنی که رویا در آن اتفاق افتاده و  )۱به
مناسباتهای معانی با وورت مختلف (بهحسب رائی و مرئی و وضع زمـانی و مکـانی
رویا) توجه و با علم به احکام مواطن و مناسبات مزبور ،رویـا را تعبیـر کـرد (ابنعربـی،
۹۷ :۱۵۵۵؛ قیصری۱۱۹ :۱۵۵۷ ،؛ قونوی .)۱۵۱ :۱۵۵۱ ،روشن است که چنین علمـی در
اختیار هرکسی نیست .فقط کسانی که به مراتب نهایی کمال رسیده باشند و درعینحـال،
قرب به خداوند آنها را از تدبیر احکـام مراتـب تفرقـه و تفصـیل بازنداشـته باشـد و ...
واحب چنین علمی میشوند (ابنترکـه« :)۵۰۷ /۱ :۱۵۵۹ ،کامـلترین نـور [ ]...نـوری
است که بهتوسـط آن" ،تعبیـر" یعنـی مقصـود خداونـد از وـورتهای آشکارشـده و
دیدهشده در خواب ،کشف میشود( ».ابنعربی)۷ :۱۵۱۵ ،
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(قیصری ۱۱۹ :۱۵۵۷ ،و  .)۱۱۷با کمی تسامد میتوان گفت رویاها از دو بُعد عمده ،کـه
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 .11تقسیمات رویا

رویاها بهاعتباری سه قسماند )۱ :رحمانی که بشارتی از خداوند است؛  )۱نفسانی که
نوعی حدیث نفس است؛ ( )۵شیحانی که هشداری است از شیحان برای ترغیب به گناه یا
عملی که سبب سلب توفیق از انسان میشود (فناری.)۰۱۹ :5731 ،
هم نین رویاها ازنظر نیاز به تأویل و بینیازی از آن و نیـز ازحیـث وـادق و کـاذب
بودن ،سه دستهاند:
( )۱رویاهای وادق و بینیاز از تأویل یا رویاهایی که بینندۀ رویا با مرتبۀ مثالی خـود
در عالم مثال منفصل در میکند و با قوای مرتبۀ مثالی خود در آن ه دیده است ،دخل و
تصرف نمیکند و رویا را بههمانوورت به خاطر میسسارد که دیده است (جوادی آملی،
 .)۱۱۱ /۰۵ :۱۵۷۷این رویاها بههمانوورت وادقاند که دیده شدهاند و اگـر بـه عـالم
محسوس مربوط باشند ،بههمانوورت اتفاق خواهند افتـاد .بیشـتر رویاهـای انبیـا و
کامالن از این دستهاند (قیصری)۱۱۵-۱۱۱ :۱۵۵۷ ،؛
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( )۱رویاهای وادق و نیازمند تأویل یا رویاهایی که در آنها انسان با کمک قلـب یـا
عقل یا واهمه یا خیال ،معنا یا وورتی را از وقع ربوبی یا عالم عقل یا عالم مثال منفصـل
دریافت میکند و برای آن در مرتبۀ مثال متصـل نفـس خـود ،بـهاذن خداونـد متعـال بـا
ِ
وورت همـراه معنـا
استخدام قوۀ متخیله ،یک وورت (مثل وورت یک خرس) یا یک
(مانند یک گر ترسنا ) میسازد .مناسبتهای رائی و مرئـی در بـهوجود آمـدن ایـن
رویاها نقش اساسی دارند (قونوی .)۱۰۵ :۱۵۵۱ ،رویای حضـرت ابـراهیم

بـهاعتقاد

برخی اندیشمندان مسلمان از این دسته (قیصری )۱۱۵-۱۱۱ :۱۵۵۷ ،و بـهاعتقاد برخـی
دیگر از جزء دستۀ قبل است (جوادی آملی)۱۱۱ /۰۵ :۱۵۷۷ ،؛
( )۵رویاهای کاذب و بیتأویل و تعبیر یا رویاهایی که انسـان در مثـال متصـل خـود
ِ
وورتگزاف میسازد .این رویاها کـه اضـغاث احـالم (خوابهـای آشـفته) نامیـده
به
میشوند ،مختص افراد عادیاند و هرگز برای انبیا ،اولیـا و وارسـتگان اتفـاق نمیافتنـد.
انسان عادی الف) گاهی حقیقتی را بـا قـوۀ مرتبـۀ مثـالی خـود در عـالم مثـال منفصـل،

بههمانوورتی میبیند که قرار است در عالم محسوس اتفاق بیافتد؛ ولـی ذهـن او از آن
وورت به وورت دوم ،سوم و  ...منتقل میشود .در این موارد« ،متخیلۀ بینندۀ خواب ،در
عالم رویا از شبیهی به شبیه دیگر و سرانجام از آن شبیه به شبیه دیگری منتقـل میشـود و
چیزهــایی را میســازد و میبافــد» (جــوادی آملــی)۱۱۵ /۰۵ :۱۵۷۷ ،؛ ب) گــاهی نیــز
هیچچیزی را در عالم مثال منفصل نمیبیند ،از ابتـدای خـواب مشـغول زیروزبـر کـردن
وورتهای ذخیرهشـدۀ خـود میشـود و همانطورکـه در بیـداری ،محـابق عالیـق یـا
ترسهای خود ،وور خوشـایند یـا ناخوشـایندی را از وـورتهای محسـوس مزبـور
میسازد ،در خواب و تعحیلی حواس ظاهری نیز بـه خیالبـافی و سـاخت وـورتهای
گزاف میپردازد.
ِ
حکایـت
خوابهای پریشان در هیچیک از این دو وورت ،از چیزی در عالم خـارج
بیشتر خوابهای افراد عادی از این سنخاند (جوادی آملی.)۱۱۰ /۰۵ :۱۵۷۷ ،
پس مال نیازمندی خواب به تعبیر یا بینیازی از آن ،اتصال به عالم مثـال منفصـل و
دستکاری نکردن آن با مثال متصل است؛ یعنی بینندۀ خواب اگر رویا را با قـوای مرتبـۀ
مثالی خود در مثال منفصل دیده باشد و بدون دخـل و تصـرف قـوای مزبـور بـه خـاطر
ال به مثال منفصل نـرود یـا بـه
بسسارد ،خواب او وادق و بینیاز از تعبیر است؛ اما اگر او ً
مثال منفصل برود و وورتی را در مثال منفصل ببیند و سسس آن را در مرتبـۀ مثـالی خـود
دستکاری کند ،خواب او یا وادق و نیازمند تعبیر یا پریشان است که تعبیر آن دشوار یـا
محال است.
 .11رابطۀ صفای قلب با دیدن رویاهای صادق

انسانها نیز دررابحهبا دیدن رویا ،بهلحاظ مرتبه یا بهعبارتدیگر ،وفای قلب و
امکان ارتباط با عوالم غیبی (عالم مثال و باالتر از آن) ،سه دستهاند:
( )۱برخی قلبهایشان حقانی (جایگاه حقتعـالی) میشـود و غالبـاً در قلـب آنهـا
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وادقی نمیکنند ،هرچند معبر توانا میتواند حاالت درونـی شـخص را در آنهـا ببینـد.
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چیزی از خارج وارد نمیشود ،بلکه حقـایق از قلـب ایشـان مسـتقیم بـه قـوای دمـاغی
میرسد .ایشان غالباً حقایق را در خواب و رویا و عالم مثال دریافت نمیکننـد (قونـوی،
)۱۰۵ :۱۵۵۱؛
( )۱برخی گهگاه قلبهایشان وفا پیدا میکند ،از شواغل خالی میشود و خیال مقید
آنها به مثال محلق متصل میشود (همـان .)۱۰۱ :اینـان در چنـین وضـعی ،هرچـه در
میکنند از قلبشان به قوای قلب منعکس میشود .حال اگر حدیث نفـس در رویاهایشـان
دخالت کند ،قوۀ مصورۀ ایشان وارد عمل میشود و متناسب با اوضا در رویا و وورت
مرئی دخالت میکند .چنین رویایی حق ،اما نیازمند تعبیر و تأویل است .اگر رویا خالی از
حدیث نفس باشد و مزاج رائی سالم باشد ،رویا الهی و غالباً بینیاز از تعبیر خواهـد بـود
(همان)۱۰۵-۱۰۱ :؛
( )۵برخی مهر بر قلبهایشان مینشیند و بـهدلیل نداشـتن وـفای قلـب ،بهنـدرت
چیزی از عالم غیب در نفس و قلب آنها نقش میبندد .بیشـتر رویاهـای آنهـا اضـغاث
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احالم است (همان.)۱۰۱ :
 .12اسباب شکلگیری خوابهای پریشان (اضغاث احالم)

در اضغاث احالم ،نفس انسان عادی باتوجهبه گرایشها و بینشهای قبلی و ملکات
و عادات اخالقی خود و اوضا محیحی ،زمانی ،مکانی و جسمی که در هنگام خوابیدن و
خواب دیدن داشته است ،عمدی یا سهوی در مرتبۀ مثالی خود وورتهایی انشا میکند
که بههمانوورت در خارج وجود نداشتهاند و نخواهند داشت (کاشانی.)۷۹ :۱۵۵۵ ،
اضغاث احالم ،سببهای متفاوتی دارند:

1
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 .1ظاهر یکی از عبارات قیصری چنان است که گویی محلق ًا خواب بدونتعبیر یا اضغاث احالمی وجود ندارد و همة
خوابها تعبیرپذیرند (قیصری)۱۱۹ :۱۵۵۷ ،؛ اما او در جای دیگری بهدلیل شکلگیری اضغاث احالم تصرید کرده
است (قیصری :۱۵۵۷ ،مقدمۀ قیصری۱۵۵ /؛ جامی .)۱۱۱ :۱۵۹۱ ،میتوان سخن قیصری را اینگونه توجیه کرد که
در همه یا بیشتر خوابهای پریشان نیز حقایقی دیده میشود؛ ولی همانطورکه بوعلی نوشته است (ابنسینا:۱۰۵۰ ،


 .۱گاهی آن ه در بیداری در و در خزانۀ حس (قـوۀ خیـال) یـا خزانـۀ واهمـه (قـوۀ
حافظه) ذخیره میشود ،هنگام خواب به حس مشتر منتقل و انسان دوباره همان ادراکات
حسی -خیالی -وهمی را بهعینه یا همراه تغییراتی میبیند که متخیله ایجاد میکند؛
 .۱گاهی قوۀ مفکرۀ انسان با چیزی انس و الفت پیدا میکند ،در خواب آن را به خیـال
و سسس به حس مشتر میریزد و انسان رویایی از سنخ اضغاث احالم میبیند؛
 .۵گاهی انحراف مزاج سبب میشود افعال انسان متغیر و خواب انسـان بـه اضـغاث
احالم تبدیل شود (قونوی۱۵۱ :۱۵۵۱ ،؛ شیرازی.)۵۱۵ :۱۵۱۷ ،
 .13رابطۀ مراقبه در بیداری با رویا و کشف در خواب و بیداری

با مراقبت و سیر و سلو  ،بهتدریج بیشترین توجه انسـان بـه حـق منعحـف ،مـزاج
روحانی او معتدلتر و مناسبت او با حق و عوالم باالتر نمایانتر میشود .هرچه مناسـبت
بیداری زاللتر و شفافتر میشوند (حسنزاده آملی)۹۵ :۱۵۵۷ ،؛ درواقع آن ه در سبک
زندگی دینی در قالب عبادات و حضور قلب بر آن تأکید و به آن توویه میکننـد ،ازنظـر
عارفان سبب ایجاد مناسبت بیشتر انسان با عوالم نزدیکتر به خداوند میشود (قیصـری،
۱۵۵-۷۷ :۱۵۵۷؛ جامی.)۱۱۱-۱۱۵ :۱۵۹۱ ،
نتیجهگیری

ازنظر عارفان مسلمان ،جهان (عالم کبیر) و انسان (عالم وـغیر) مراتـب و الیـههای
طولی بسیاری دارد که با یکدیگر متحابق و متناظرند؛ یعنی هرچه در عالم است ،در انسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷۵ /۱؛ جوادی آملی ،)۱۱۱ /۰۵ :۱۵۷۷ ،طبعهای نازل و گناهکار که به تغییر واقعیت عادت کردهاند ،حقایقی را که
دیدهاند تغییر میدهند؛ درست مثل کسی که ازروی عادت ،بدونغرض نیز درو میگوید؛ ازاینرو ،هرچند
بهیکمعنا دستکم برخی خوابها پریشان و بدون تعبیر (اضغاث احالم) هستند ،با دقت بیشتر ،همه یا بیشتر
خوابهایی که اضغاث احالم میپنداریم ،بدونتعبیرند.
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انسان و عوالم غیبی بیشتر باشد ،رویاها و کشفهای ووری و معنوی انسان در خواب و
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(کامل) نیز نسخهای از آن هست و برعکس .یکی از مراتب عالم ،مثال منفصل اسـت کـه
برزخ و واسحۀ عالم عقل و عالم اجسام است .الیۀ انسانی متناظر با این مرتبه از عالم کبیر،
خیال یا مثال متصل نامیده میشود .بهاعتقاد اهلمعرفت ،رویا همواره در مثال منفصـل یـا
متصل دیده میشود .رویاهایی که در عالم مثال منفصل دیده میشوند و قوای بییندۀ رویا
آنها را بدون دخل و تصرف بهخاطر میسسارند ،بههمانوورت کـه دیـده میشـوند در
عالم ماده محقق خواهند شد؛ درحالیکه رویاهایی که در مثال متصل انسـان وـورتگری
میشوند ،تنها با تأویل و تعبیر میتوانند وادق باشند .مهمترین چیزهایی که بایـد بـرای
تعبیر و تأویل قسم اخیر از رویاها درنظر بگیریم ،عبارتاند از :موطن ،زمان و مکان دیده
شدن رویا ،بینندۀ رویا (رائی) و اعتدال مزاجی او ،آن ه در رویا دیده میشـود (مرئـی) و
ویژگیهای آن.
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الدرقاوی ،دارالکتب العلمیة ،بیروت.
[ .۱۰امام]جعفر وادق

تأویل رویا و مبانی جهانشناختی و انسانشناختی آن در عرفان اسالمی

 .۹ــــــ (( ،)۱۵۱۵مجموعة) رسائل ابنعربی (نقشالفصو

) ،داراحیاء التراث العربی،

( ،)۱۰۵۵مصباحالشریعة ،اعلمی ،بیروت.

 .۱۷جندی ،مؤیدالدین ( ،)۱۰۱۵شرح فصـوص الحکـم ،تصـحید و تعلیـق :جـاللالـدین
آشتیانی ،بوستان کتاب ،قم.
ل
عبدال ( ،)۱۵۷۷تسنیم :تفسیر قرآن کریم ،تحقیق و تنظیم :روحاهلل رزقی
 .55جوادی آملی،
شهرودی ،اسراء ،قم.
 .53جوهری ،اسماعیلب حماد ( ،)5788الصحاح تاج اللغـة و صـحاح العربیـة ،تحقینق:
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احمد ععدالغفور عطار ،دارال لم للماليی  ،بیروت.
اوحدی از عالمان ربانی)،
 .59حسنزاده آملی ،حسن ( ،)۱۵۵۷در آسمان معرفت (تذکرة
ِّ
گردآوری و تنظیم :محمد بدیعی ،تشیع ،قم.

 .58ــــــ ( ،)۱۵۵۹ممد الهمم در شرح فصـوص الحکـم ،سنازاا اناو و اشاشنارات
وزارت ارشاد اسالاى ،تهرا .
ال و مقامات الطـائرین،
 .۱۵رازی دایه ،نجمالـدین ( ،)۱۰۱۷منارات السائرین إلی حضرة ه ل
دارالکتب العلمیة ،بیروت.

 .۱۱راغب اوفهانی ( ،)۱۰۱۱مفردات الفاظ القرآن ،تحقیق :وفوان عدنان داودی ،دارالقلم و
الدار الشامیة ،بیروت و دمشق.
 .۱۱سبزواری ،مالهادی ( ،)۱۵۹۵اسرار الحکم ،محبوعات دینی ،قم.
 .۱۵سعیدی ،احمد ( ،)۱۵۷۷حرکت جوهری نفس در حکمت متعالیه و کتاب و سـنت،
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی  ،قم.
 .۱۰سعیدی ،احمد و علی قنبریان (« ،)۱۵۷۷حـواس بـاینی نفـسا ماهیـت ،کـارکرد و
جایگاه» ،ماهنامة معرفت ،ش،۱۱۵
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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.۱۹-۱۵

 .۱۷شیرازی ،قحبالدین ( ،)۱۵۱۷درة التاج ،انتشارات حکمت ،تهران.
 .۱۱ودرالمتألهین ( ،)۱۵۷۰المبدأ و المعاد ،تصحید :جاللالدین آشتیاني ،انجمن حکمـت و
فلسفه ایران ،تهران.
 .۱۵ــــــ ( ،)۱۵۱۵مفاتید الغیب ،مقدمه و تصحید :محمد خواجوي ،مؤسسـه محالعـات و
تحقیقات فرهنگي ،تهران.
 .۱۹ــــــ ( ،)۱۵۱۱تفسیر القرآن الکریم ،تحقیق محمد خواجوي ،چاپ دوم ،بیدار ،قم.
 .۱۷ــــــ ( ،)۱۵۹۵شرح اوول الکافي ،تصـحید :محمـد خواجـوي ،مؤسسـه محالعـات و
تحقیقات فرهنگي ،تهران.
 .۵۵ــــــ ( ،)۱۵۹۵المظاهر االلهیة في اسرار العلوم الکمالیة ،مقدمه ،تصحید و تعلیق :محمد
خامنهاي ،بنیاد حکمت اسالمي ودرا ،تهران.
 .۵۱ــــــ ( ،)۱۷۹۱الحکمة المتعالیة في االسفار العقلیة االربعة ،دار احیاء التراث العربـي،
بیروت.
 .۵۱طریحی ،فخرالدین ( ،)۱۵۵۷مجمع البحرین ،مرتضوی ،تهران.
 .۵۵عبودیت ،عبدالرسول ( ،)۱۵۷۱درآمدی به نظام حکمت صـدرایی ،سـمت و مؤسسـه

آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ،تهران و قم.
 .۵۰فرغانی ،سعیدالدینسعید ( ،)۱۵۵۷مشارق الدراری شرح تائیة ابن فـار

 ،مقدمـه و

تعلیقات :جاللالدین آشتیانی ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 .۵۷فناری ،شمسالدین محمدحمزه ( ،)۱۵۵۰مصباح األنس بـین المعقـول و المشـهود،
مولی ،تهران.
 .۵۱فیاضی ،غالمرضا ( ،)۱۵۹۷علم النفس فلسفی ،تحقیـق و تـدوین :محمـدتقی یوسـفی،
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ،قم.
 .۵۵فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبنیعقوب ( ،)۱۰۱۱القاموس المحیط ،دار إحیـاء التـراث
العربي ،بیروت.
 .۵۹فیومي ،احمدبنمحمدبنعلي المقري ( ،)۱۰۵۷المصباح المنیر ،دارالهجرة ،قم.
 .۵۷قونوی ،ودرالدین ( ،)۱۵۵۱فکو  ،تحقیق :محمد خواجوی ،مولی ،تهران.
 .۰۵ــــــ ( ،)۱۵۵۱شرح األربعین حدیثا ،بیدار ،قم.
المعقول و المشهود ،مولی ،تهران.
 .۰۱ــــــ ( ،)۱۵۹۱إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن [تفسیر الفاتحة] ،تحقیق :جاللالدین
آشتیانی ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 .۰۵قیصری رومی ( ،)۱۵۵۷شرح فصوص الحکم ،تصحید و تعلیق :جاللالـدین آشـتیانی،
علمی و فرهنگی ،تهران.

 .۰۰کاشانی ،عبدالرزاق ( ،)۱۵۵۵شرح فصوص الحکم ،بیدار ،قم.

ل
عبدال نعمة ،دارالذخائر ،قم.
 .۰۷کراجکی ،محمدبنعلی ( ،)۱۰۱۵کنز الفوائد ،تصحید:
 .۰۱کشی ،محمـد ( ،)۱۵۱۵اختیار معرفة الرجال المعـرو

برجـال الکشـی ،تصـحید و

تعلیق :میرداماد ا سترآبادي ،تحقیق :مهدی رجایی ،آلالبیت

 ،قم.

تأویل رویا و مبانی جهانشناختی و انسانشناختی آن در عرفان اسالمی

 .۰۱ــــــ ( ،)۱۵۵۰مفتاح الغی  ،در شمسالدینمحمدحمزه فناری ،مصباح األنـس بـین

 .۰۵کلینی ( ،)۱۰۱۷کافی ،تصحید دارالحدیث ،دارالحدیث ،قم.
 .۰۹مازندرانی ،محمدوالد ( ،)۱۵۹۱شرح الکافیا األصول و الروضة ،تصحید :ابوالحسن
شعرانی ،المکتبة اإلسالمیة ،تهران.
 .۰۷مجلسی ( ،)۱۰۵۵بحار األنوار ،تحقیق :جمعـی از محققـان ،دار إحیـاء التـراث العربـی،
بیروت.
ال علی العباد ،آلالبیت
 .۷۵مفید ( ،)۱۰۱۵اإلرشاد فی معرفة حجج ه ل

 ،قم.
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