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  :چکیده  

 یشـده اسـت و حتـ    رفتهیو ملل و اقوام، پذ انیاد یاست که در تمام یاله يهااز داده یکیا،یخواب و رؤ

آمدند و یبودند که به کمک آنان م اهایوجود نداشت، رؤ زهایاز چ ياریبس يبرا یکه پاسخ علم ییهازمان

 یمهم است که بخش يانسان است و به قدر ياجبار ازیخواب ن گریبه عبارت د. گشودندیرازها را بر آنها م

-مفهـوم  انیـ در پژوهش حاضر نگارنـده بـا ب  . ردیگیصورت م دن،یخواب د قیاز ارتباط بنده با خدا، از طر

را  یشناسـ پژوهش، خـواب در قـرآن و عرفـان و روان    یخواب پرداخته و در بخش اصل حیبه توض یشناس

 ییجدا یقرآن اتیآتوان گفت که خواب در یپژوهش حاضر م یۀپا بر.قرار داده است سهیو مقا یمورد بررس

و در عرفان . گرددیدوباره به جسم باز م يداریشده، مرگ موقت، که در هنگام ب انیموقت نفس از جسم ب

لطف و رحمت خود آن را بـه موجـودات عـالم عطـا      يکه خداوند به اقتضا میاست عظ یخواب موهبت زین

 ياریکارکرد خواب عرفا حل بس نیترمهماز  یکی. آنها قرار داده است شیآرامش و آسا یۀنموده و آن را ما

عـالوه بـر   . هستند یو عرفان ینیمسائل د ةدر حوز شتریآنان بوده است که ب یذهن يهااز مسائل و دغدغه

اتفاق  تیقعکه هنوز در وا یعیشود که از وقایاز نوع الهام مشاهده م یحل مسائل در خواب عرفا، مکاشفات

ناخودآگـاه،   ریداند که در آن ضـم یم یخواب را فرصت دیچون فرو یشناساما روان. دهندیخبر م فتاده،ین

و سبب آرامـش   دیآیفرد به صورت نماد در م يها و آرزوهاشهیاحساسات پرخاشگرانه، اند ،یمسائل جنس

توانیم بگوییم که در قرآن و بنابراین با بررسی این مطالب می. داندیرا نگهبان خواب م ایشوند و رؤیفرد م

اي از جانب الهی شناخته شده و به عنوان یک پدیـده روحـانی معرفـی شـده     عرفان خواب به عنوان نشانه

شناسی خواب به عنوان یک پدیدة جسمانی معرفی شـده ضـامن حفـظ تعـادل     است در حالی که در روان

گاه مفسـران  باشـند و آن اینکـه از دیـد   باشد ولی این دیدگاهها در اموري نیز مشترك میروانی انسان می

هاي پریشـان و یـا تعبیـر آنهـا     هاي موجود در محتواي رویاها خوابشناسان از مؤلفهآیات الهی و نیز روان

توان براي دست یافتن به ضمیر ناخودآگاه، شناخت بیشتر انسان و درمـان بیماریهـاي روانـی اسـتفاده     می

  . کرد

  .یشناسخواب، قرآن، عرفان، روان: هاي کلیديواژه
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  مقدمه- 1-1

. شـود ترین عناصر حیات است کـه در آن قـوام بـدن اسـتوار مـی     خواب یکی از اساسی

بدون شـک خـواب او نیـز داراي    . مخلوق استانسان در عالم خلقت از لحاظ رتبه باالترین 

ایـن  . گـردد رموز فراوانی است که پی بردن به هر یک از آنها باعـث اسـتواري و قـوام مـی    

شک او را براي رشد و شکوفایی استعدادهایی کـه خداونـد در انسـان قـرار داده     تقویت بی

ت خـود قلمـداد   خـواب را از آیـا  «روم  23خداوند متعال در آیه . است مستعد خواهد کرد

  ).41/بقره(»آیات را به بهاي ناچیز نفروشیم«و در جاي دیگر دستور داده که » نموده

اي دارد و پـس از خـوردن و نوشـیدن بـراي     خواب در زندگی آدمی نقش فـوق العـاده  

در خواب همواره دو بعد مادي و معنوي مورد توجه بـوده اسـت   . انسان اهمیت فراوان دارد

وقتی که بدن آدمی خسته شود و مغـز از ادامـه فعالیـت خـود در بیـداري       که غالباً برآنند

گیرد شود که این وجه در بعد مادي جاي میناتوان گردد آنگاه انسان به خواب نیازمند می

گردد مربوط به بعد معنوي اوست بیند و وجودش از آن متأثر میاما آنچه که در خواب می

ه علـومی ماننـد   رسد پیرو همـین وجـه اسـت کـ    نظر می به. گویندنیز می» رؤیا«که بدان 

شناسی خواب پدید آمده اسـت از آنجـا کـه خـواب، بخشـی مهمـی از       تعبیر خواب و روان

هـایی مهـم   دهد رمزگشایی از آن به دغدغه شاخهدگی و زیست آدمیان را سرو شکل میزن

دهـد آنچـه   شان مـی ها ننگاهی به تمامی این نظریه. شناسی تبدیل شده استاز علم روان

مطـرح شـده، در   ) ص(سال قبل مطرح کرد و در سخن پیامبر اکـرم   1400قرآن کریم در 

گیـرد  رود و ابراز نظر دربـاره آنهـا صـورت مـی    شناسی مدرن هم از آن سخن میعلم روان

  .آیدخوابیدن همچون غذا خوردن و آشامیدن یکی از مهمترین اعمال حیاتی به شمار می

هاي فراوانی پیرامـون مفهـوم خـواب در    یر ما شاهد تحقیقات و پژوهشهاي اخدر دهه

اند که مفهوم خواب را بـه مـردم   که پژوهشگران درصدد این امر بوده. ایمشناسی بودهروان

  . تا مفهوم خواب در جایگاه اصلی و مهم خود محفوظ بماند. بویژه مسلمانان بشناسانند

  بیان مسئله- 1-2

هـاي معینـی   طبیعی انسان است که به وسیله آن بـدن در فاصـله  خواب یکی از اعمال 

قواي خود را تجدید و در عین حال مرمت و براي ساعات بیـداري و کـار کـردن، قـوایی را     

هاي عظمـت خـدا در دو بعـد    قرآن خواب را یکی از نشانه). 1382فروید، (کند ذخیره می

نـوان یـک پدیـده هـم آفـرینش و      شمرده است و آن را بـه ع ) آفاق و انفس(درون و برون 
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لـذا بشـر از   ). 23/روم(نموداري از نظام حکیمانه آفریننده آن مورد توجه قـرار داده اسـت   

اي ببـرد کـه مـورد دعـوت     تواند تا اندازه پی به حقایق نهفتـه روزنه رؤیا و خواب دیدن می

تصـال ایـن دنیـا و    اي از عالم آخرت و بعد از مردن و حلقه اپیامبران بوده، رویا خود نشانه

طهماسب زاده (آخرت است که باید از آن پند گرفت و به حقیقت دعوت انبیاء گردن نهاد 

ترین تفسیر را براي مسئله خـواب  قرآن مجید در آیاتی از سوره زمر دقیق). 1391ملکشاه، 

و جدایی روح از جسم اسـت امـا نـه    » قبض روح«گوید خواب یک نوع بیان کرده؛ زیرا می

اللَّه «: شودهمچنین در سوره زمر حقیقت و ماهیت خواب این گونه بیان می. کامل جدایی

هـا  خداست که در هنگام خواب جان: »یتَوفَّى الْأَنْفُس حینَ موتها والَّتی لَم تَمت فی منَامها

زمـر  (گیردگیرد و آن کسی که در هنگام خواب مرگش فرا نرسیده نیز روحش را میرا می

است و شکل ضـعیفی از آن، چـرا کـه روابـط     » مرگ«برادر » خواب«به این ترتیب ). 42/ 

-رسد و بسیاري از پیوندهاي این دو قطـع مـی  روح و جسم به هنگام خواب به حداقل می

  :شودگونه بیان می در سوره انعام نیز حقیقت خواب این). 1396هاشمی، (شود 

گیـرد، و آنچـه   مـی ) به هنگام خواب(شما را در شب ) روح(کسی است که ) خداوند(او 

از (بـا خبـر اسـت پـس شـما را در روز      ) از تمام کردار و گفتار شـما (اید در روز انجام داده

خوابیـد و روز شـما   شود، شب میاین نظام خواب و بیداري تکرار می. (انگیزدبر می) خواب

انعـام،  (رسـد  پایان زندگی شما فرا مـی تا ) کند و این وضع همچنان ادامه داردرا بیدار می

  بارة خـواب و خـوابگزاري بـه چشـم     عالوه بر اینها در قرآن کریم اشارات متعددي در). 60

  ).1388پارسا و واهیم، (خورد می

  . گذاري داراي دو نوع صادقه و کاذبه استرؤیا از نظر ارزش 

شود، غیره از آنها تعبیر میهاي رحمانی، الهام بخش، پیام آور و رؤیاي صادقه یا خواب

از نظر اسالم در جایگاه بسیار باالیی قرار دارد و یکی از منابع آگاهی و کشف اسرار است و 

رؤیاهاي کاذب که این رؤیا معلول عواملی چون . دهداي از حوادث خارجی خبر میبه گونه

بـه آنهـا   » ث احالماضغا«باشد همانند رؤیاهاي تاریک، نام پرخوري، پرخوابی و بیماري می

  ). 1379رضوان طلب و همکاران، (باشد داده شده و خالی از پیام و محتوي روشنی می

اي قائل شده و عرفـا خـواب   در عرفان هم با الهام از قرآن به مسئله خواب اهمیت ویژه

 هایی به عارفدانند که در قدم اول پیامهاي اولیه ارتباط سالک با خدا میرا به عنوان قدم

هـاي  رسد، یکی از مهمترین کارکردهاي خواب عرفا حل بسـیاري از مسـائل و دغدغـه   می
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ذهنی آنان بوده است که بیشتر در حوزة مسائل دینی و عرفانی هستند و حل این مسـائل  

قربـانی و محمـودي،   (شـده اسـت   در خواب از زبان خدا، پیامبر و مشایخ صوفیه انجام می

1391.(  

کشف است، عرفا راهکار واقعی بسیاري از مسائل ذهنـی خـود را    خواب براي عرفا ابزار

ابـوعلی  «شاهد این ادعا بیان صریح بسیاري از عرفا در این زمینه است . انددر خواب یافته

دیـدم و  شد، پیامبر را در خـواب مـی  هر گاه چیزي بر من مشکل می«: گویدمی» مشتُولی

شناسـی جدیـد   در روان). 1391محمـودي،  ؛ قربـانی و  1386جـامی،  (» پرسیدمآن را می

خصوصاً مکتب فروید از دیدگاه متفاوتی به خواب نگریسته شـده کـه بـا دیـدگاه قرآنـی و      

  شناسان بر این باورند که برخی از معضالت و مسـائل درونـی را   روان. عرفانی متفاوت است

لی که از دیروز بـه  رؤیا چیزي نیست مگر پ«: گویدتوان از طریق رؤیا حل کرد؛ آدلر میمی

آدلـر،  (» گیـرد و نگرش کلی فرد به زندگی براساس رؤیاهاي او شکل می. شودفردا زده می

1379.(  

اي اسـت  از نظر فروید رؤیا راه رسیدن به ناخودآگاه بوده و ناشی از امیال سرکوب شده

بـه  دانسـت کـه فـرد را    فروید رؤیـا را یـک فرآینـدي مـی    . که خودآگاه از آن مطلع نیست

کشاند، فروید رؤیا را افکار و احساسات تعالی یافته نیز پسگرائی به مرحله توسعه بدوي می

داد و معتقد بود کـه  هاي مستقیم خود خواب اهمیت مییونگ بیشتر بر تداعی. دانستمی

گوید که در ناخودآگاه ما وجود دارد و براي تعبیر خواب نیز ها آن چیزي را به ما میخواب

هـایی بکـار گرفتـه شـوند کـه جزئـی از خـواب هسـتند خـواب          ها و انگـاره ید نمایهتنها با

گوید که چه چیز بـا آن در رابطـه   ها و شکل خاص خود را دارد و خود به ما میمحدودیت

امـا از  ). 1392، هجـازي و سـاعتچی   1889فرویـد،  (شـود  است و چه چیـز از آن دور مـی  

به استناد قرآنی به پیامبران و اولیـاي خـدا داده   دیدگاه قرآنی تعبیر خواب علمی است که 

آید، چنان که یوسف نبی خواب آن دو زندانی را به علـم  شود و از عهده هر کس بر نمیمی

الهی دانست و تعبیر کرد، پس علم تعبیر علمی نیست که همه کس آن را بداند و از عهده 

هایی که خبر از آینـده  بلکه خوابتعبیر آن درست برآید و همه خوابها قابل تعبیر نیستند 

فروید از عهده تحلیل و علت خوابهاي غیبـی کـه   ). 1396هاشمی (دهند قابل تعبیرند می

در مورد قربانی نمـودن اسـماعیل یـا    ) ع(اند مثل خواب حضرت ابراهیم در قرآن ذکر شده

جـوانی  در ابتـداي  ) ع(خواب حضرت رسول درباره مسجد الحرام یا خواب یوسـف صـدیق   

توانـد تـوجهی   اندیشد و نمیفروید بیشتر از نکته نظر مادي می. آیدخویش و غیره بر نمی
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رؤیا در واقـع همـان   «فروید معتقد است . به مراتب روحانی و ارتباط آن با عالم باال بنماید

فرویـد،  (» ها و آرزوهاي واپس رانده و سرکوب شـده اسـت در لبـاس مبـدل    انجام خواسته

این رهگذر این پژوهش در نظر دارد تعریف جامعی از خواب را در دیـدگاههاي  از ). 1342

  .شناسی مقایسه کندقرآنی و عرفانی ارائه داده و آن را با دیدگاه روان

  سؤال هاي پژوهش- 1-3

  شناسی وجود دارد؟بین خواب از دیدگاه قرآن و عرفان با روان چه تفاوت و شباهتی-1

  آن و عرفان چیست؟حقیقت خواب از دیدگاه قر-2

  شناسی جدید چیست؟حقیقت خواب از دیدگاه روان-3

  فرضیات پژوهش- 1-4

هاي الهـی و نـوعی قـبض روح و جـدایی روح از     از دیدگاه قرآن خواب یکی از نشانه-1

جسم است اما نه جدایی کامل و از دیدگاه عرفانی خواب نوعی الهام است که در قـدم اول  

کردنـد ولـی از دیـدگاه    و آنها بسیاري از مسائل خود را حل مـی هایی به عارف رسیده پیام

باشـد  شناسی خواب راه رسیدن به ناخودآگاه بوده و روح حقیقت مستقل از بدن نمـی روان

ولی هر سه این دیدگاه بـر ایـن باورنـد     .و بعد مادي نسبت به خواب وجود دارد نه معنوي

دست یـافتن بـه ضـمیر ناخودآگـاه، شـناخت      توان براي که از طریق رویا و یا تعبیر آن می

  . هاي روانی استفاده کردبیشتر انسان و درمان بیماري

هاي الهی و حلقه اتصـال ایـن دنیـا و    از دیدگاه قرآنی و عرفانی خواب یکی از نشانه-2

  .آخرت و برادر مرگ و شکل ضعیفی از آن است

اسـت کـه خودآگـاه از آن    شناسی خواب ناشی از امیال سرکوب شده از دیدگاه روان-3

  .مطلع نیست

  اهداف پژوهش- 1-5

تحقیــق و پــژوهش عمیــق در مــورد خــواب از دیــدگاه اعتقــادي و تناســب آن بــا  -1

  .شناسیتجربی روان -برداشتهاي علمی

  .بررسی عمیق و موشکافانه خواب از دیدگاه قرآن و عرفان-2
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  .دیدشناسی جاثبات استقالل روح و غیر مادي بودن آن در روان-3

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

بـا آنکـه   . اسـت ) رؤیـا (از جمله موضوعات مطرح شده در قرآن، خواب و خواب دیـدن  

-خواب و رؤیا، بخشی از زندگی انسان است و یک سوم از عمر انسان در خواب سپري مـی 

شود و آدمی در عالم خواب با رؤیاهاي گوناگون دست به گریبان است، اما هنوز اکثر مردم 

خواب، خواب دیدن و تعبیر رؤیا از دید باز مورد . خبرنداز حقیقت خواب و خواب دیدن بی

دانشـمندان، فالسـفه و   . ها بوده و هنوز نیـز بـراي انسـانها حـائز اهمیـت اسـت      توجه ملت

پی بردن به حقیقت خواب در . وران، درباره حقیقت خواب و رؤیا اختالف نظر دارنداندیشه

قیقت انسان است، زیرا شناخت خواب و رؤیا، بخشی از شناخت انسـان  واقع پی بردن به ح

شـود  دهد و گام مهمـی اسـت کـه در جهـت شـناخت انسـان برداشـته مـی        را تشکیل می

پنـدارد  هایی از جانب خدا جهت اصـالح فـرد مـی   شرقاوي، رؤیا را مژده). 1396هاشمی، (

که به زمانهاي بسیار کهن، زمـانی   دانداي مییونگ رؤیا را مانند دریچه). 1375شرقاوي، (

بـا توجـه   ). 1352یونگ، (گردد که هنوز انسان با درون و خودآگاهی خود بیگانه بود بر می

به اینکه خواب و رؤیا از دیرباز مورد توجه انسان بوده و در برخی دانشها بسیار مورد توجـه  

شناسـی مـورد   و روان قرار گرفته است، لذا ضرورت دارد جایگاه خـواب در قـرآن و عرفـان   

-بررسی قرار گرفته تا از این طریق بتواند تصور روشنی از خواب در قـرآن و عرفـان و روان  

  .شناسی بدست آید

  ي پژوهشپیشینه- 1-7

شناسی و عرفـان بـه   اي با عنوان رویا و خواب از دیدگاه رواندر مقاله) 1392(سالک -

بـراي صـحت و سـالمت جسـم و روان     مسئله خواب پرداخته و نشان داد که خواب رفـتن  

اي از بشارت و یـا هشـدار ضـمیر ناخودآگـاه آدمـی      بسیار واجب است، خواب دیدن نشانه

باشـد، خـواب   هاي روشن بینی دیدن خوابهاي صادقه و قابل تعبیر مـی است، یکی از شیوه

تواند در می... ها و دیدن یک فرآیند فیزیولوژیکی است که مواردي از قبیل باورها، بیماري

رؤیا اثر بگذارد، با تجربیات مرکزي، نیروي روشن بینـی ذهـن را بـاور نمـود تـا از طریـق       

  .خوابهاي صادقه آینده را پیشگویی کرد

اي با عنوان خواب در انجیل و قـرآن بـه بررسـی    در مقاله) 1393(امیرعلی مازندرانی -

  .پردازدموضوع خواب در قرآن و انجیل می
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اي با عنوان انـواع خـواب و رؤیـا    در مقاله) 1388(واهیم گل اندام  پارسا سید احمد و-

شناسـی، عرفـان و   در مثنوي پرداخته در این پژوهش ابتدا رؤیا از دید قرآن، حـدیث، روان 

تصوف به اختصار بررسی شده، پس به چگونگی برخورد مولوي با تمثیالت مربوطه به رؤیـا  

  . در مثنوي پرداخته شده است

اي با عنوان خواب و رؤیـا در قـرآن بـه بررسـی     در مقاله) 1396(هاشمی  سید حمید-

  .پردازدموضوع خواب در قرآن و روایات می

در کتـاب خـواب از منظـر قـرآن،     ) 1387(دکتر مصطفی قـانعی و طـاهره محمـدي    -

  .پردازدروایات و علم پزشکی به موضوع خواب می

  و روش پژوهش) هاداده(مواد - 1-8

اي و تحلیلی و توصیفی براي رسیدن به هدف استفاده از روش کتابخانه در این تحقیق

  .شده است
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  پیشینه تحقیقو مبانی -2

  خواب- 2-1

ترین ضروریات وجودي طبیعت و کل موجودات جهان اسـت کـه   یکی از مهم» خواب«

کنند و خود را جهت زنـدگی و بیـداري مجـدد آمـاده     با آن تمدید قواي بدنی و روانی می

اي دارد و پس از خوردن و نوشیدن براي العادهخواب در زندگی آدمی نقش فوق. سازندمی

و خواب مانند هر مفهوم دیگـري در علـوم انسـانی هـم تعریـف      . اهمیت فراوان داردانسان 

  .لغوي و هم تعریف اصطالحی دارد

  تعریف لغوي خواب-1- 2-1

هاي جسمانی و روحانی آن بر ویژگی) خواب(راغب اصفهانی در مفردات در تعریف نوم 

هم بدون مـرگ یعنـی   تاکید کرده است خواب عبارت از میراندن خداوند است نفس را آن 

). ق 1425راغـب اصـفهانی،   (خواب مرگی است خفیف و مرگ خوابی است بسیار سنگین 

اي دانسـته  فیومی نیز در مصباح المنیر به ویژگی جسمانی خواب اشاره کرده و آن را پرده

  ).1325فیومی، (گردد گیرد و مانع شناخت اشیا میاست که قلب را در بر می

  ی خوابتعریف اصطالح-2- 2-1

رو هستیم که اي روبهتعریف خواب ذاتاً از دید علمی، چندان ساده نیست؛ زیرا با پدیده

بعدي فیزیولوژیکی و بعدي روانی دارد، طبیعتاً جمع کردن این دو جنبه در تعریفی واحـد  

 ءبرخی به جاي تعریف بـه علتهـاي آن پرداختـه، و مـثالً آن را ناشـی از سـو      . دشوار است

حالـت ناخودآگـاهی کـه بـا تحریکـات      «یا برخـی آن را  ) 1382فروید، (اند ههاضمه دانست

اند؛ شاید بتوان گفـت در  تعریف کرده) 1385احمدوند، (» شودحسی به بیداري تبدیل می

از جمله کسانی کـه بـه دو   . این گونه برداشتها تنها به یکی از سطوح رؤیا توجه شده است

از نظـر  : وي در تعریـف خـواب معتقـد اسـت    . سطح آن توجـه داشـته اریـک فـروم اسـت     
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-فیزیولوژیک، خواب حالتی است که در آن ساختمان زنده به تجدید حیات شیمیایی مـی 

شناسی در هنگام خواب فعالیـت اصـلی انسـان در بیـداري کـه درك      پردازد و از نظر روان

فـاوتی کـه   آیـد و ت واقعیت و واکنش در برابر آن است، به حالت تعلیق و وقفۀ موقت در می

بین فعالیت بیولوژیک انسان در هنگام خواب و بیداري موجود اسـت در حقیقـت تفـاوتی    

  ).1368فروم، (است بین دو حالت زیستی متفاوت 

جنبـۀ  ) الـف : شـود در ایـن تعریـف از دو دیـد توجـه شـده اسـت       چنانکه مالحظه می

اي زیسـتی  ي را مسـئله جنبۀ روانی خواب و نهایتاً تفاوت خواب و بیدار) فیزیولوژیکی و ب

  . دانسته است

  انواع خواب- 2-2

و خـواب بـا   ) NREM(انسان در طول هر شب، از مراحل دو نوع خـواب مـوج آهسـته    

  .آیندمی گذرد که یک در میان می) REM(حرکات سریع چشم 

  )NREM(خواب موج آهسته -1- 2-2

. فرکانس هستندکه در آن امواج مغزي بسیار قوي و کم ) NREM(خواب موج آهسته 

نهایت آرامش بخش است و با کاهش تونوس عروق محیطی و بسیاري دیگـر  این خواب بی

باشد مثالً فشار خون، سرعت تنفس و میزان متابولیسم پایـه  از اعمال نباتی بدن همراه می

-مـی ) رویـا خـواب بـی  (اگرچه خواب موج آهسته را غالباً . یابددرصد کاهش می 30تا  10

افتـد تفـاوت   رویاها و گاهی حتی کابوس هم در جریان موج آهسـته اتفـاق مـی   نامند ولی 

این است کـه  ) REM(شوند با رویاهاي خواب رویاهایی که در خواب موج آهسته ایجاد می

با فعالیت بیشتر عضالت بـدن همراهنـد ضـمن آن کـه رویاهـاي      ) REM(رویاهاي خواب 

به عبارت دیگـر رویاهـاي زمـان خـواب     . ندشوخواب موج آهسته معموالً به یاد آورده نمی

  .گردندموج آهسته در حافظه تثبیت نمی

  )خواب متناقض، خواب ناهمزمان) (REM(خواب -2- 2-2

در خواب طبیعی شبانه معموالً به طور متوسط  REMاي خواب دقیقه 5-30هاي دوره

ت دوره زمانی که شخص خیلی خـواب آلـود اسـت مـد    . شوددقیقه یکبار ظاهر می 90هر 

کوتاه است یا حتی ممکن است وجود نداشته باشد ولی در طول شب که بـه   REMخواب 

  .یابدافزایش می REMهاي خواب کند مدت دورهتدریج بیشتر استراحت می
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  :چند مشخصه دارد REMخواب 

  .معموالً با رویا دیدن فعال و حرکات فعال عضالت بدن همراه است-1

هاي حسی حتی از بیدار کردن از خواب مـوج آهسـته   بیدار کردن شخص با محرك-2

هم دشوارتر است ولی با وجود این افراد معموالً در صبح به طور خـود بـه خـود از یکـی از     

  .شود نه از خواب موج آهستهبیدار می REMهاي خواب دوره

نهایت کاهش یافته و این نمایانگر مهار قـوي نـواحی   تونوس عضالنی سراسر بدن بی-3

  .ی کنترل عضالت استنخاع

  . شوند و این مشخصه حالت رویاستضربان قلب و تنفس معموالً نامنظم می-4

با وجود مهار شدید عضالت محیطی تعداد کمـی حرکـات نـامنظم عضـالنی ایجـاد      -5

  .باشدشود که جدا از حرکات سریع چشم میمی

% 2تـا   بسیار فعال اسـت و متابولیسـم کلـی آن ممکـن اسـت      REMمغز در خواب -6

نامند زیرا این کـه شـخص بـا وجـود     افزایش یابد این نوع خواب را خواب متناقض هم می

  . رودتواند بخوابد یک تناقض به شمار میفعالیت شدید مغز همچنان می

باشـد  نوعی از خواب است که در آن مغز کامالً فعـال مـی   REMبه طور خالصه خواب 

شود تا شخص به محیط خود کامالً واقـف  ت نمیالبته فعالیت مغز در مجرایی صحیح هدای

  .)1387قانعی و محمدي، (و در نتیجه حقیقتاً بیدار باشد 

  رؤیا- 2-3

از آنجایی که سند محکم و مستند علمی دین اسـالم، قـرآن اسـت در لسـان قـرآن از      

: خواب و خواب دیدن با لغات مختلف تعبیر و تفسیر شده است که ایـن لغـات عبارتنـد از   

سنَۀ، نُعاس، نوم، رؤیا، اضغاث و احالم، که سه لغت اول یعنی سنَۀ، نوم، نُعاس مربـوط بـه   

طهماسـب  (خواب و سه لغت آخر یعنی رؤیا، اضغاث و احالم مربوط به خواب دیدن اسـت  

  ).1391زاده ملکشاه، 

  رؤیا در لغت-1- 2-3

» دیـدن «معنـاي  گرفته شده و تمـامی مشـتقات ایـن مـاده در     » رأي«ي رؤیا از ماده

لـذا  . مشترکند، با این تفاوت که رؤیت، دیدن در بیداري و رؤیا، دیدن در خـواب را گوینـد  
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اسـت و  » دیـدن «، »رأي«از مصـادیق  » رؤیـا «آنچه شخص در خواب می بیند رؤیاست و 

از این جاسـت کـه لغـت    . اندچون شخص چیزي را در خواب می بیند، لذا آن را رؤیا گفته

را بـه معنـی آنچـه    » رؤیا«را مترادف دانسته و » خواب«و » رؤیا«ي واژه نویسان عرب، دو

این کلمه شش بار در قـرآن مجیـد آمـده اسـت     . اندکند، گفتهشخص در خواب رؤیت می

  ).1371قرشی، (

  رؤیا در اصطالح-2- 2-3

کنفیلـد،  (اي از تصاویر و رویدادهایی است که در روان انسان آرمیده است رؤیا مجموعه

1389.(  

  تاریخچه رؤیا - 2-4

آمـده  ) ع(رؤیا، قدمتی به دیرینگی تاریخ دارد؛ البته در روایتی منسوب بـه امـام رضـا    

است که رؤیا در ابتداي خلقت و براي انسانهاي نخستین وجـود نداشـته و بعـدها آفریـده     

خداوند رسولی را براي هدایت مردم زمان خود فرستاد و او مردم را بـه عبـادت   . شده است

و اطاعت خداوند فراخواند؛ اما مردم امتناع کردند و گفتند بهرة ما از این اطاعت و عبـادت  

کنـد و اگـر   اگر مرا اطاعت کنید خداونـد، شـما را وارد بهشـت مـی    : چیست؟ رسول فرمود

بینـیم کـه   ما مردگـان خـود را مـی   : ها گفتندآن. افکندمخالفت ورزید، شما را به آتش می

در این زمان بود که خداوند، خواب . وند و سپس بر انکار خود افزودندشتبدیل به خاك می

. کردنـد هاي خود را بـراي رسـول تعریـف مـی    دیدن را در این قوم ایجاد کرد و آنها خواب

خواهد با این رؤیاها بر شما احتجاج کند و بگوید زمـانی هـم کـه    خداوند می: رسول فرمود

بینیـد، در عـالم بـرزخ در    گونه که در عالم خواب مـی مرگ، شما را دریابد ارواح شما، همان

  ). ،8، جزء 1362کلینی رازي، (رنج یا راحت است تا برانگیخته شوید 

اي چـون رؤیـا پدیـده   . اي نیسـت هاي دیرینگی رؤیا، کار سـاده حال دستیابی به نشانه

منـابع  ذهنی و روانی است و محدودة شناخت قدما در حد محسوسات بوده است؛ یکـی از  

، )علیه السـالم (هاي آسمانی و روایات معصومینبجز آیات قرآن و دیگر کتاب(قابل استناد 

هـدایتی شـاهدي،   (اساطیر بازمانده از ملل مختلف است که اثر این قدمت را در خود دارد 

1389.(  
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  رؤیا در اساطیر- 2-5

ی و حقیقـی  هایی است از فرهنگ عامه که مبنـاي منطقـ  ها، افسانهزمینه ساز اسطوره

بینش و تفکر بشر ابتدایی در برخـورد بـا جهـان    «ها نشان دهندة ندارد؛ اما همین اسطوره

آیـد کـه   و دانشی تاریخی و صـوري بـه شـمار مـی    ) 1362الیاده، (» پیرامون خویش است

دربردارندة آداب و عقاید و افکار مردمان دیـروز اسـت؛ همچنـین نـوعی جامعـه شـناختی       

تواند راهگشاي محققان در بررسی دیـدگاه اقـوام باسـتان دربـارة     شود که میمحسوب می

تـوان دریافـت کـه    هاي ملـل، مـی  با نگاهی به اسطوره). 1375بارت، (چنین مسائلی باشد 

ها، خـود در بسـتري از خـواب و    ها، رؤیاست، در واقع اسطورهساز بسیاري از اسطورهزمینه

آنها سبب نوعی ارتباط ناگسستنی بـا رؤیاهـا    کنند و خیال انگیز بودنخیال نمود پیدا می

هـا  پژوهشگران حوزة اسطوره معتقدند که اسطوره شبیه رؤیاست؛ چون اسطوره. شده است

همچون رؤیاها، بیان کننده تمایالت ناخودآگاهنـد و اسـاطیر از همـان قـوانین حـاکم بـر       

طوره، رؤیاي یـک قـوم   با این تفاوت که رؤیا، اسطوره فرداست و اس. کنندرؤیاها پیروي می

  ).1385زمرّدي، (

  رؤیا در ادیان- 2-6

اي فطري در وجـود  کشش به سوي موجودي برتر و تمایل به نزدیک شدن به او، پدیده

پرسـتش  ... هاي خاص، همچون مراسـم عـزاداري، ازدواج، تولـد و    وجود آیین. انسان است

روایتگر توجه عمیق آدمـی   موجودات مختلف و نگاه مقدسانه به بعضی عناصر و موجودات،

هاي نخستین از وقایع البته عدم شناخت انسان. ها به مساله دین استترین زماناز قدیمی

، و عدم درك درست از چگونگی آفـرینش  ...اطراف خود همچون زلزله، کسوف و خسوف و 

هـا،  و بخصوص مبهم بودن دوران پس از مرگ، سبب در آمیخته شدن دیـن بـا پیشـگویی   

در این میان رؤیا به دلیـل جنبـه پیشـگویی کننـده و     . هایی شده استها و اسطورهانهافس

  ).1389هدایتی شاهدي، (هدایتگر، نقش اساسی در ادیان دارد 

  رؤیا در ادیان باستان-1- 2-6

خـدایان در رؤیـا بـه یـاري     . در ادیان باستان، رؤیاها، روشنگر راه رهروان خود هسـتند 

آرزوي مشاهدة عوالم پس از مـرگ و  . کنندرا در مشکالت یاري می آیند و آنهاحاکمان می

اشتغال کاهنان ). 1383بلک و گرین، (یابد بهشت و جهنم نیز در رؤیاي بزرگان تحقق می

هاي باستان به تعبیر خـواب و اختصـاص   و موبدان و به طور کلی روحانیان مذهبی در دین
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وران، یکـی دیگـر از وجـوه اهمیـت رؤیـا در      این شغل به تنها طبقۀ روشنفکر و عـالم آن د 

  ).1381قدیانی، (ادیان باستان است 

  رؤیا در دین یهود-2- 2-6

رؤیا، راه ارتباطی بین دنیاي مادي و ماوراء طبیعـی و  -تورات-در کتاب مقدس یهودیان

گرچه من حضـورم را از اسـرائیل   «: با آدمیان انگاشته شده است-یهوه-وسیلۀ ارتباطی خدا

  ).1350کُهِن، (» ن داشته ام، مع ذلک به وسیلۀ رؤیا با او در تماس خواهم بودپنها

رؤیاي یعقوب که در آن شاهد رفت و آمد فرشتگان از نردبانی مـابین زمـین و آسـمان    

شود، مبنی بر دستیابی خود و نسلش بـه سـرزمین   است و نویدي که طی آن بدو داده می

دة ماه و خورشید و یازده ستاره و سجدة غالت در حاران؛ نیز رؤیاهاي یوسف مبنی بر سج

، سـفر  12-15آیـات  : 1380گلـن،  (برابر وي، از جمله رؤیاهاي ذکر شده در تـورات اسـت   

مشخصۀ اصلی این رؤیاها نمادین بودن غالب آنهاسـت کـه نیازمنـد بـه     ). 28پیدایش باب 

ذکـر  . ال هسـتند دو مفسر برجسته معرفـی شـده در تـورات نیـز، یوسـف و دانیـ      . تعبیرند

رؤیاهاي متعدد از بزرگان، پرداختن به مسائلی همچون انواع رؤیا و تعبیر رؤیا و هماننـدي  

هـدایتی  (هـاي اهمیـت رؤیـا در ایـن کتـاب مقـدس اسـت        مرگ با خواب، از دیگر نشـانه 

  ).1389شاهدي، 

  رؤیا در دین مسیح-3- 2-6

ت کـه در کتـاب مقـدس    نشان اهمیت رؤیا در دین مسیح، وجود رؤیاهاي متعددي اس

گلـن،  (رؤیاي زکریا و بشارت فرزندي که بدو داده شد : آمده است؛ از جمله -انجیل –آنها 

همـان،  (و رؤیاي پولس و سخن گفـتن خـدا بـا وي    ) 22، انجیل لوقا، باب اول، آیه 1380

توجه به همسانی خواب و مرگ در اوراد انجیل، نشان دیگري از ). 19، آیه 18، باب 1380

وي آرام فرو خفته و در خوابی خوش فرو رفته است شـاید کـه آرامشـی    «: ن توجه استای

هاي عهد جدید، منظور از رؤیا، البته در اغلب قسمت) 1362الیاده، (» الهی نصیب او گردد

  ).1377هاکس، (شود سرّ یا مطلبی است که بر شخص در بیداري آشکار می

  رؤیا در دین اسالم-4- 2-6

دین اسالم، سرآمد همۀ ادیان آسمانی و قرآن، کاملترین و جامعترین کتـاب  از آنجا که 

صورت کامل شـدة  . ها توجه و اشاره شده استمذهبی است، موضوعاتی نیز که در آن بدان
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موضوع خواب و رؤیا از جمله مباحثی اسـت  . مطالب مطرح شده در ادیان پیش از آن است

در اخبار و احادیث منقول از بزرگـان ایـن دیـن     که نه تنها در کتاب مقدس مسلمانان، که

رؤیـا،  : آمـده اسـت  » خـواب و رؤیـا  «در قرآن، چهار کلمه در معناي . نیز نمود خاصی دارد

  ).1364قرشی، (منام، بشري و احالم 

آیـۀ  : ؛ صـافات 60؛ اسرا؛ آیه 100، 43، 5آیات : هاي یوسف، شش بار و در سوره»رؤیا«

: ، دو بار به معنی خواب، در سـوره هـاي روم  »منام«. رفته است به کار 27آیه : و فتح 105

آیـۀ  : و صـافات  43آیـه  : هاي انفـال ؛ و دو بار به معنی رؤیا، در سوره42آیۀ : و زمر 32آیۀ 

  . آمده است 102

ذکـر شـده    64آیـه  : در معنی خبر خوب و رؤیا یکبار، آن هم در سوره یونس» بشري«

: هاي پریشان و مشوش دو بار، یکـی در سـوره انبیـا   خواب در معنی» حلم و احالم«. است

  . آمده است 44آیۀ : و دیگر در سوره یوسف 5آیۀ 

مبنی بر امر بـه ذبـح فرزنـد    ) 99-113سوره صافات، آیات ) (ع(رؤیاي حضرت ابراهیم 

دربـارة  ) ع(رؤیـاي حضـرت یوسـف    ) 209: 4، جـزء  1362کلینـی رازي،  (خود اسماعیل؛ 

-100و  4-6سوره یوسـف آیـات   (خورشید و یازده ستاره در برابر وي؛  سجده کردن ماه و

رؤیـاي پادشـاه   ) 36-42یوسف، آیـات  (؛ )ع(رؤیاي دو زندانی هم بند حضرت یوسف ) 99

  ).43-49همان، آیات (مصر؛ 

قبل از جنگ بـدر و انـدك دیـدن سـپاه دشـمن در خـواب،       ) ص(رؤیاي پیامبر اسالم 

قبـل از صـلح حدیبیـه مبنـی بـر بشـارت بـه        ) ص(از پیامبر رؤیاي دیگر ) 43انفال، آیۀ (

رؤیاي دیگـر  ) 27فتح، آیه (مسلمانان به ورود در مسجد الحرام و انجام دادن مناسک حج، 

الي آن حضـرت؛    و تعلـیم  ) ع(و رؤیـاي مـادر موسـی    ) 1376طباطبـایی،  (از پیامبر و تسـ

مجلسـی،  (در قرآن هستند چگونگی نجات فرزندش از دست فرعونیان، رؤیاهاي ذکر شده 

تمام رؤیاها به جز رؤیاي یوسـف  . هاستویژگی اصلی این رؤیاها، راستین بودن آن). 1376

حتّـی  . پیوندندانجامد، در اندك زمانی به وقوع میکه تحقق آن چهل سال به طول می) ع(

شـود و سـبب   قبل از صلح حدیبیـه کـه در همـان سـال محقـق نمـی      ) ص(رؤیاي پیامبر 

ویژگـی دیگـر   . پیونـدد گردد، در سال بعد از آن، به واقعیت میو انکار منافقان می تمسخر

رؤیاهاي مذکور این است که بینندگان آن، هم از پیامبران و افراد صـالح هسـتند و هـم از    

همچنین در این رؤیاها، هم خواب صریح و بدون تعبیـر وجـود دارد و هـم رؤیـاي     . کافران
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. اسـت ) ع(تنها معبر معرفی شده در قرآن نیـز حضـرت یوسـف   . یرنمادین و نیازمند به تعب

  ).60آیه : اسراء ) (ص(البته در رؤیاي نمادین حضرت رسول 

زندگی پر برکت پیامبر اسالم و اهل . کنداین شخص خداوند است که رؤیا را تعبیر می

بخشـی از  سازي است که بیت بزرگوار ایشان نیز سراسر، رؤیاهاي عبرت آموز و یا سرنوشت

عالوه بر این، فراوانی روایاتی کـه در  ) 1385شوشتري، (دهد روایات اسالمی را تشکیل می

آن به اهمیت رؤیا و نقش آن در زندگی انسان اشاره شده است و روایـاتی کـه بـه تشـریح     

هاي رؤیا، انواع آن، ماهیت آن و چگـونگی تشـخیص رؤیاهـاي نیـک و بـد و نحـوه       ویژگی

  .اي صادقه پرداخته است، نشان از اهمیت این پدیده در دین اسالم دارددستیابی به رؤیاه

  انواع رؤیا از حیث منشأ- 2-7

رؤیا از حیث منشأ، به سه بخش رؤیاهاي غیبی، رؤیاهاي شـیطانی و رؤیاهـاي مزاجـی    

  .شودتقسیم می

  رؤیاهاي غیبی-1- 2-7

م مجردات اسـت و گـاهی از   این گونه رؤیاها، معلول ارتباط روح انسان با عالم باال و عال

تـوان گفـت ایـن    گیرد و به عبارتی میاستعداد و درك مغیبات در ارواح متعالی، نشأت می

گونه رؤیاها، نتیجه درك عقل باطن است که همانند عقل ظاهر ادراکاتی دارد و یـا نتیجـه   

ة با توجـه بـه توضـیحی کـه دربـار     . وحی و سوق باطنی انسان به اعمال صالح و نیک است

توان چنین استنباط کـرد کـه خـواب اولیـا و انبیـاء از زمـره       رؤیاهاي غیبی داده شده می

به این معنی که آنـان امـور   . هاي غیبی هستند که داراي تعلیل و علت روحانی استخواب

مستقبل الوقوع یعنی موضوعاتی که در آینده بوقوع خواهد پیوست و در عین حال محقـق  

ه حتماً صورت وقوع پیدا خواهد کـرد را در عـالم رؤیـا و خـواب     الوقوع یعنی موضوعاتی ک

بیند و در اثر ارتباط با عالم ملکوت، حقایق آن به صورت وحی براي آنها مسلم و عملی می

  ).1379رضوان طلب، (شود و باید درصدد عمل برآیند می

  رؤیاهاي شیطانی-2- 2-7

شیطان است که به منظـور گمـراه    هاي شیطانی و ارتباط بااین رؤیاها ناشی از وسوسه

بـر  ) شـیطان (کردن و ترساندن و اندوهگین ساختن فرزندان آدم از سوي دشـمن بشـریت   

هاي آشفته، بی پایـه و شـیطانی، پـر خـوابی     هاي خوابیکی از انگیزه. شودانسان القاء می
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ن «: ضـمن روایتـی فرمودنـد   » علیه السالم«است که در این زمینه امام حسن عسگري  مـ 

رأءي االحالم ناممجلسـی،  (» بینـد هاي شیطانی مـی هر که زیاد بخوابد، خواب» «اَکثَر الم

  ).ق 1404

  رؤیاهاي مزاجی-3- 2-7

رؤیاهاي مزاجی، رؤیاهایی هستند که ناشی از وضعیت جسمانی و مزاجی شخص نـائم  

ل تأثیر بـه  است همانند بیماري، خستگی زیاد، پر بودن معده، نوع غذا و غیره که این عوام

  ).1383منتظري، (سزایی در پیدایش رؤیاهاي آشفته و نامربوط دارند 

  دیدگاه اندیشمندان اسالمی در مورد خواب- 2-8

هاي علما و عرفـا و فالسـفه اسـالمی، خـواب و رؤیـا مقـام و       در متون اسالمی و نوشته

غیب مورد توجـه اسـت   اي دارد؛ در اکثر ادیان دنیا نوعی عالم ماورائی یا عالم اهمیت ویژه

یکی از ابعـاد ایـن عـالم، بـه     . توان کسب کردکه در آن گونه از معرفت منحصر به فرد، می

تـرین نـوع خـواب    در این میان رؤیاي صادقه برجسـته . شودوسیلۀ خواب و رؤیا مطرح می

آیـد و چـون   است و به این دلیل که شبیه وحی است، نوعی تجربه مقدس به حسـاب مـی  

شـده اسـت بنـابراین از محتـوا و معـانی      لۀ رؤیاي صادقه به پیامبر، نازل مـی وحی به وسی

  .اندتوان استنباط نمود که ایشان به این مسئله نظر خاصی داشتهسخنان ایشان می

  ابن سینا-1- 2-8

اي ابن سینا، مثل دیگر فالسفه، به پیروي از فالسفه یونانی، معتقد است در انسان قـوه 

شترك وجود دارد که گزارش حـواس پـنج گانـه ظـاهري را احسـاس      باطنی به نام حس م

وي در فصـل هجـدهم نمـط دهـم اشـارات و      ). 1386ابن سـینا،  (شود کند و پذیرا میمی

یابد از روزمره رها شود و به عـالم  گوید نفس انسانی در حال خواب فرصت میتنبیهات می

آنگاه نقشـی بـر وجـه کلـی از     . قدس صعود کند و با عالم غیب یا جواهر عالیه متصل شود

، کـه مجمـع   »حـس مشـترك  «شود که نفس، آن آگاهی را به غیب بر نفس او مرتسم می

آن نقش کلی را به کمـک قـوه متخلیـه در    » حس مشترك«دهد و کلیه حواس است، می

. کنـد صور و تصاویري که متناسب با آن نقش عقلی نفس است، به طور جزئی ترسـیم مـی  

) در حـال بیـداري  (ر، رؤیا نیز یکی از واردات روحانی است که همچون الهام به عبارت دیگ

ابن سینا معتقـد اسـت شـناخت چگـونگی میـزان      ) 1363همان، (شود بر نفس عارض می



یروانشناس دگاهیآن با د سهیقرآن و عرفان و مقا دگاهیخواب از د 18

شوند اهمیـت زیـادي دارد و بـه    اي که در رؤیا حاصل میتصرف قوه خیال در صور معقوله

الی، رؤیایی است که صورت سـاخته شـده   مراتب ع. همین دلیل رؤیا مراتب متعددي دارد

گویند و بـه  این قسم را رؤیاي صادقه می. توسط متخلیه کامالً مناسب با نسخه اصلی باشد

-هر میزان که تصرف متخلیه بیشتر باشد، صورت ساخته شده از نسخه اصـلی دورتـر مـی   

برخـی دیگـر   از این رو برخی اقسام رؤیا از شدت وضوح احتیاج بـه تعبیـر ندارنـد و    . شود

ایـن  . رسد که تعبیر شـدنی نخواهـد بـود   تر به جایی میمحتاج تعبیرند و در مراتب پایین

-ابن سینا در تبیین مسئله صدق و کذب و تعبیر رؤیا می. گویندقسم را اضغاث احالم می

گوید بسیاري و کمی در الهام، یـا صـدق و کـذب در خـواب، منـوط و مربـوط بـه شـدت         

هر قدر نفـس انسـانی صـاف تـر، الهامـات او بیشـتر و       . ها استآن استعداد نفوس و ضعف

هـا در خبـر شـریف نبـوي در     چنان که این گونه خـواب . تر استهاي او افزونصدق خواب

یـک صـنف از آنهـا محتـاج تعبیـر      : انـد عداد اجزاي نبوت به شمار آمده و اینها بر دو قسم

نفس به صور روحانی اتصال پیدا کرده نیست و آن هنگامی است که صاحب رؤیاي صادق، 

شود و چون مطابق با واقع است دیگر الزم و آنچه را دیده، بدون زیادي و کاستی ظاهر می

اما قسم دوم، که محتاج تعبیر است، بدان جهت است که قـوه متخلیـه در   . به تعبیر نیست

نکتـه  ). 1400ان، همـ (آن امر روحانی تصرف کرده، آن را به صورتی دیگر جلوه داده است 

اي که نباید از آن غافل شد این است که در نظر ابن سینا بین تأویل و تعبیر خواب تفاوت 

ا تعبیـر عبـور       . وجود دارد نزد وي تأویل برگرداندن صورت خواب اسـت بـه معنـاي آن، امـ

دادن شخص از صورت خیالیه منامیه به سوي واقع اسـت، چـرا کـه معـانی پـس از تنـزّل       

همـان،  (مرتبه خودشان و ظـاهر شـدن در مرتبـه حسـی طالـب تعبیـر هسـتند        کردن از 

1371.(  

  ابن عربی-2- 2-8

در تفکر ابن عربی مسائل معنوي و باطنی مانند خواب و رؤیا به اندازة مسـائل عـادي و   

زیـرا خیـال در   . ظاهري اهمیت دارند و مستقیماً با درك او از عـالم خیـال ارتبـاط دارنـد    

او جهان اندیشۀ خود را با اتکاء بر عالم خیـال بنـا   . اي بسیار مهمی داردعرفان او کارکرده

از نظر ابـن  . داندداند بلکه داراي حقیقتی واال میخیال را غیر واقعی و بیهوده نمی. کندمی

آیند یک صورت جسمانی مانند صورت خیال مـا  عربی معانیی که از حضرت الهی فرود می

» خیال منفضل«بدین لحاظ جهان مثال را . آیندک فرود میپذیرند و سپس به عالم ملمی

ها ظاهرند و اکثر و ارواح کلّی انسانی پیش از ظهورشان در بدن به آن صورت. نامندنیز می
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Dreams are one of the divine that are granted and accepted in all religions, 
nations and tribes, and even when there was no scientific response to many 
things, there were dreams that came to their aid and revealed the secrets to 
them. In other words, dream and sleeping is a compulsory need for human and 
it is so important that part of human relationship with God is through 
dreaming. In the present study, the author has explained the concept of the 
dream to explain the dream and in the main part of the research, dreams in the 
Quran and mysticism and psychology have been compared.Based on this 
research, it can be said that sleep in Quran verses is the temporary separation 
of the soul from the body, temporary death, which returns to the body when 
we are awakening. And in mysticism, it is also a gorgeous blessed dream, 
which God granted to the beings of the world, by virtue of his grace and 
mercy, and made them peace and comfort. One of the most important 
functions of the sleep and dreams of the mystics is to solve many of their 
mental problems and concerns, which are mostly in the field of religious and 
mystical issues. In addition to resolving issues in the sleep of the mystics, 
there is a revelation of inspiration that reveals events that have not yet 
happened in reality. But psychologist like Freud said that dream is an 
opportunity in which the unconscious feelings, sexual issues, aggressive 
feelings, thoughts and aspirations of the individual become symbolic and 
cause the person to calm down, making the dream a guardian of sleep.

Keywords:sleep, Quran, mysticism, psychology.
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