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  چكيده
معنا و جايگاه خواب و رؤيـا در فلـسفه بحثـي اسـت كـه كمتـر فيلـسوف                    

اي از آن غافل مانده و به بررسي آن از منظر اصول و مباني فلسفي خـود                   برجسته
در نظر حكماي اسالمي، رؤيا حاصل فاصله گرفتن روح از حـواس            . نپرداخته باشد 

ظاهري و ميل آن به قواي باطني است، به اين معني كـه انـسان گـاهي در عـالم                    
شود و از اين رهگـذر، بـه          خواب به ادراك حقايق هستي و وقايع آينده موفق مي         

ر عالم خواب طبيعي است     اين احوال اگر د   . يابد  ادراك و معرفت شهودي دست مي     
، »رؤيـاي صـادقه   «و در صورتي كه ضعيف و مبهم باشد، پيام آن بايد با تأويـل و                

سهروردي در تبيـين    . شود  پيش آيد، در صورتي كه شفاف باشد تعبير، روشن مي         
ي خواب و رؤياي صادقه، جايگاه ظهور صور رؤيا را نفس، و منشأ اصـلي آن          مسأله

ي   ز نظر فارابي، رؤيا صورتي ذهني است كـه بـه وسـيله            ا. داند  را نفوس فلكي مي   
هـاي زمـان      شود و هنگام خواب و بر اثر قطع رابطـه بـا فعاليـت               خيال ايجاد مي  

شود كـه شـخص بـه     فارابي به اين قائل مي   . يابد  بيداري، گنجايش آن افزايش مي    
مدد خيال، قادر است با عقل فعال متّحـد شـود، الكـن چنـين قـدرتي تنهـا در           

از نظر ابن عربي، دنياي رؤيا دنيـاي رمـز و           . رس افراد ممتاز و برگزيده است     دست
وي خواب  . نماد است و براي فهم معناي رؤيا بايد مĤل نمادهاي رؤيايي را پيدا كرد             

  .داند را نخستين مبدأ تلقي وحي االهي براي اهل عنايت مي
  ،بي ابن عر-4 ، حس مشترك-3 ،خواب -2 ، رؤيا-1 :هاي كليدي واژه

  . فارابي-6 سهروردي، -5
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  مقدمه. 1
  . گيردسوم عمر انسان را در بر مي  يكهاي خداوند است كه تقريباًخواب يكي از نعمت

ي   ي موجودات زنده براي تجديد قوا و به دست آوردن نيروي الزم بـراي ادامـه                 انسان و همه  
مي است كـه خـود بـه سـراغ          خواب استراحتي الزا  . كار و فعاليت، احتياج به استراحت دارند      

ت       آيـد و او را وادار مـي       انسان مي  هـاي جـسماني و بخـش مهمـي از        سـازد كـه تمـام فعاليـ
ي  هايي از بدن كه بـراي ادامـه  هاي فكري و ذهني خود را تعطيل كند و تنها دستگاه   فعاليت

آرام و  حيات آن الزم است به كار خود ادامه دهند به فعاليت مشغول باشند، آن هـم بـسيار                   
  )398: ، ص16: ، ج17(آهسته 

خواب ديدن بسيار مهم است و هرچه انسان از نظر معنوي، تقوا، معرفـت و كمـاالت در                  
هايش بيش از ديگران از نـوع         سطح باالتري باشد و موازين شرع را بيشتر رعايت كند، خواب          

 شـاگرد   در ضـمن سـخناني بـه   )ع(امـام صـادق   . هاي صادق و داراي پيام خواهد بـود         خواب
ها راست    ها بينديش؛ گاهي خواب    ديدن  در خواب ! اي مفضّل «: فرمود» مفضـّل«هوشمندش  

در مـصالح خـود بـه     بيننـد،  هـايي كـه مـي    پايه؛ در نتيجه، مردم از خـواب  است و گاهي بي
 آن دوري ازبـه زيـان موضـوعي پـي نبـرده،      شـوند و   منـد مـي   ها هدايت و بهره    ي آن   وسيله

  ).183: ، ص61 :، ج15(» كنند مي
هاي خوبي ببينند؛ ولي تعبير و پيام هر كدام بـا   گاهي ممكن است دو يا چند فرد خواب  

ديگري تفاوت داشته باشد كه اين تفاوت به يكسان نبـودن حـاالت معنـوي و روحـي آنـان                    
  .گردد بازمي

ـ    اي از مسائل مهم دين اهميت نمي      بسا فردي به پاره     ي ديگر اين كه چه      نكته ي دهـد، ول
هـايي دارد و ايـن طـور         اين بدان معناست كه او هنـوز قابليـت        . بيند گاهي خوابي خوش مي   

چنـين افـرادي را بايـد       . كلي از دست داده باشد      يابي را به   نيست كه  استعداد و امكان كمال      
كـه    متوجه اين موضوع مهم نمود كه اهتمام به مباني عملي و نظـري ديـن، عـالوه بـر ايـن                    

شود، بركات و خيرات بسياري در زندگي دنيوي نيـز در بـر               و آخرت مي  موجب سعادت دنيا    
از برخـي روايـات اسـتفاده       . هاي خـوب و صـادق ديـدن اسـت           ها خواب   دارد، كه يكي از آن    

هـاي خـوب هـم انجـام         كنند، ولي گاهي كـار      شود اشخاصي كه واجبات مهم را ترك مي         مي
هـا،   دهد و يكـي از ايـن مـزد    ين دنيا مي  ها را در هم     هاي خوب آن   دهند، خداوند مزد كار    مي

كه خداوند متعال، مزد و پـاداش مؤمنـان را بيـشتر بـه              رؤياي خوب و صادق است؛ در حالي      
 .تر از اين دنياست آخرت واگذار كرده است، چراكه انسان در آن جهان، بسيار محتاج

يـا معـارف    تعبير خـواب از علـم لـدني         . ي خواب، تعبير خواب است    ي ديگر درباره    نكته
شـدني نيـست؛ بلكـه ايـن توانـايي را             االهي است كه از طريق كالس، معلم و كتاب، كـسب          
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تواند تعبيـر خـواب كنـد؛     بنابراين هركسي نمي. دهد خداوند به هر كسي كه صالح بداند مي      

  .توانند چنين كاري را انجام دهند فقط افراد خاصي هستند كه مي
  

  خواب و رؤيا در لغت. 2
ي خواب و رؤيا تمايز روشني وجود ندارد، ولي در اصل، خواب       رسي، بين كلمه  در زبان فا  

به عبارت ديگر، رؤيا بخش تعبيرپـذير و        . ظرف و حالتي است كه رؤيا در آن واقع شده است          
  .ي رؤيت، به معناي ديدن است رؤيا از ماده. تفسيرشدني خواب است

تاب مفردات راغب در ذيـل لغـت        در ك . است» نوم«ي خواب     در زبان عربي معادل كلمه    
  :آمده است» نوم«

هـا بـه منظرهـاي        ي آن   در مورد خواب، تفاسير مختلفي ارائه گرديده اسـت كـه همـه            «
گفته شده خواب آرامش اعصاب مغز از طريق بخاراتي است كه به آن             . گوناگون صحيح است  

ـ               متصاعد مي  ه تـا سـرحد     گردد و گفته شده خواب آن است كه خداوند روح را قبض كنـد ن
  ). 783 - 782: ، صص5(» مرگ
  

  روح، و مجرد يا مادي بودن آن. 3
طلبـد آدمـي مطالعـات و       ترين موضـوعاتي اسـت كـه مـي        موضوع روح انساني از شريف    
در ايـن بـاب، گرچـه مـسائل و مباحـث فراوانـي از سـوي        . تأمالتي در باب آن داشته باشـد      

ن، مفسران و محدثان طرح شده و هـر يـك بـا    كاوا شناسان و روان    فيلسوفان، متكلمان، روان  
هـا   اي از آناي كه حتي پـرداختن بـه شـمه    ي خود، آن را كاويده است، به گونه         ديدگاه ويژه 

بسيار فراتر از چارچوب اين نوشتار است، در حد آشنايي، تنها به برخي مسائل مربوط به آن                 
  .پردازيم مي

گذشته از جسم و آثـار مخـصوص بـه آن،           يابيم كه وجود ما       بي شك هر يك از ما درمي      
چون فكر كردن، دوستي و نفرت، احساسات و عواطف، سخاوت و           داراي خواص و حاالتي هم    

وجود ايـن حـاالت و اوصـاف در وجـود انـسان،             . بخل، شجاعت و ترس و مانند آن نيز است        
ست؟ هـا چيـ   كند كه خاستگاه و منـشأ ايـن ويژگـي           حداقل اين پرسش را براي او ايجاد مي       

ي انـد و همـه    مسلكان در پاسخ به اين سؤال، تمامي اين خواص را از آثار جسم دانسته               مادي
بـه  . انـد   ها را از بعد مادي تفسير كرده و هر يك را به علتي از علل جـسماني بازگردانـده                    آن

پذير بر قـوانين مـادي نبـوده و توجيـه             توان يافت كه انطباق     اعتقاد آنان، هيچ صفتي را نمي     
در . ناچار براي توجيه آن به علتي ماوراي جسم و مـاده روي آوريـم         ادي نداشته باشد، تا به    م

ها االهيون معتقدند در ساختار وجودي انسان، گذشته از جسم، كه از سنخ طبيعـت        برابر آن 
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اي ديگر از وجود نيز به كار گرفته شده است كه ماوراي مـاده اسـت و از                  و ماده است، جنبه   

ي روحـاني   شـود و تمـام ايـن حـاالت و اوصـاف را از آنِ جنبـه        و نفس تعبير مي   آن به روح  
  .دانند مي

هـاي علمـي و     كـه كـاوش   ايـن «: نويسندها مي در رد سخن مادي   ) ره(عالمه طباطبايي   
تجربي در سير خود به موجودي به نام روح دست نيافته و هيچ وصفي از اوصاف را كه قابـل    

كرده است، سخن درستي است و در آن ترديدي نيست، ولي اين توجيه جسمي نباشد پيدا ن
باشد، زيرا سخن به معناي نفي نفس مجرد كه برهان عقلي بر وجود آن اقامه شده است نمي  

توانـد در همـان       كند، تنهـا مـي      ي طبيعت و خواص ماده بحث مي        علوم طبيعي كه در دايره    
 آن محدوده مربوط نيست نفياً و اثباتاً به         ي آنچه به     داوري كند و قادر نيست درباره       محدوده

روح موجودي است ماوراي طبيعي و دست علوم تجربي از دامـن آن كوتـاه               . قضاوت بپردازد 
آنچـه  . تواند باشد   كه دانش طبيعي به آن دست نيافته است دليل بر نبود آن نمي            است و اين  

انـد  ها خيال كـرده     ده است كه آن   ها را جرأت داده است تا به انكار روح بپردازند اين بو           مادي
ها توجيه و  اند كه در نظر آنمعتقدان به وجود روح، چون خواص و اوصافي را در انسان ديده          

اند تـا بـدين وسـيله آن اوصـاف را توجيـه             تفسير علمي نداشته، لذا به وجود روح قائل شده        
گاه معتقدان زيرا هيچدر حالي كه اين اشتباه فاسدي است،        . كنند و منشئي براي آن بسازند     

اند كه برخي را به جـسم  بندي در خواص و صفات بشري نداشته   به تجرد روح، چنين تقسيم    
اند به روح نسبت دهند، بلكه تمـام آن را مـستقيماً بـه              دانسته  و برخي را كه علل آن را نمي       

  ).366 - 367: ، صص11(» ...اندجسم و توسط آن به روح مستند كرده
جـود روح، كـه آن را موجـودي مجـرّد از جـسم دانـسته و بـه اسـتقالل                     معتقدان بـه و   

انـد  اند، براي اثبات اين نظريه داليل بسياري ذكر كرده        موجوديت آن در قبال بدن قائل شده      
، يازده برهان عقلي بر آن اقامه كرده اسـت          )ره(و فيلسوف نامدار شيعه، مالصدراي شيرازي       

  .آوريمقلم ميها را به  جا يكي از آنكه در اين
كـارگيري مـداوم و مـستمر انديـشه و            روشن است كه تفكر زياد و به      «: نويسدايشان مي 

نيروي عقالني و عمليات ذهني و علمي، از يك سو موجب تحليـل بـدن و فرسـايش قـواي                    
شود تا نفـس   ي تكامل روحي و رشد آن است و سبب مي  جسمي است و از سوي ديگر، مايه      

    ت درآيد   در تعقالت خود از قواگر روح چيزي جز خواص جسم نباشد، لزومـاً بايـد           . ه به فعلي
تنهـا    آن نيز همراه با فرسايش بدن رو به تحليل رود، در حالي كه گفتيم نفس با اين كار، نه                  

كند و اگر بـا مـرگ بـدن، جـان هـم            يابد، بلكه تقويت و شكوفايي نيز كسب مي         كاهش نمي 
   .»مرگ بدن است سبب مرگ و زوال روح نيز باشدبميرد، بايد هرچه سبب فرسايش و 
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روح گرچه به جسم و بدن تعلق دارد، بلكه جسم و بدن را تحت امر خـود دارد، قبـل از                     

گردد و با   رنگ مي شود و تعلق آن به بدن ضعيف و كم          مرگ، در حالت خواب از بدن جدا مي       
بـه  . دهدجرد خود ادامه مي شود و به حيات م      مرگ، ارتباط آن با بدن به طور كامل قطع مي         

. اندها براي اثبات تجرد و استقالل روح، رؤياهاي صادق        ترين دليل رسد يكي از واضح   نظر مي 
هـا    ها اقسام مختلفـي دارنـد؛ برخـي از آن         ديدن  گويد، خواب   باره مي عالمه طباطبائي در اين   

گذارنـد،    ي اعـصاب مـي      اند كه با تأثيراتي كه بر سلـسله       دادهاي روزانه   بازتاب حوادث و روي   
خوردگي  هم برخي نيز بر اثر فشارهاي روحي و رواني يا به. آيندهنگام خواب به نمايش درمي 
اضغاث «هاي پريشان و به اصطالح قرآني، شود كه از آن به خواب و خستگي مزاج حاصل مي

رخ ها گوياي حـوادث و وقـايعي اسـت كـه هنـوز                بخشي ديگر از خواب   . شود  ياد مي » احالم
نداده و در آينده رخ خواهد داد و در حقيقت، چنـين رؤياهـايي صـادق و نـوعي گـزارش از                      

هـا را در     ي ايـن دسـت از خـواب         ترديد بـسياري از مـردم تجربـه         بي. رويدادهاي آينده است  
براي برخي، فراوان اتفاق افتاده اسـت كـه         . اند  زندگي خود دارند و يا آن را از ديگران شنيده         

ي خود را تكراري احساس كنند و پس از درنگ، به ياد آورند كه آن كارهـا را                    نهكارهاي روزا 
اگر گروه اول و دوم از رؤياها داراي توجيه مـادي باشـند،             . اندشبِ پيش در عالم خواب ديده     

توان براي    چگونه مي . ي سوم هيچ توجيه مادي متصور نيست        هاي دسته شك براي خواب    بي
گونـه تمـاس و     ي اعـصاب هـيچ      ه هنوز اتفـاق نيفتـاده و سلـسله        اي ك در خواب ديدن واقعه   

هـا جـز بـا    ديـدن  گونه خـواب ارتباطي با آن نداشته است، جهتي طبيعي در نظر گرفت؟ اين     
ي حـوادث گذشـته و    استقالل و تجرد روح از بدن و ارتباط آن با عالم مثال، كه صورت همه   

تواند داشته باشـد؟      ه توجيه ديگري مي   آينده، فارق از حاكميت زمان در آن موجود است، چ         
  )368: ، ص1: ، ج11(

  
  شود؟ آيا خواب شامل تمام موجودات مي. 4

گيرد، زيرا خواب بر اثر خستگي و       تعالي و هيچ موجود مجرد از ماده را خواب فرانمي         حق
كه مجردات بـدن جـسماني ندارنـد تـا دچـار              دهد، درحالي رفتن قواي بدني روي مي      تحليل

بر همين اسـاس، خداونـد خـودش را از ايـن صـفت مبـرا داشـته و             . ستگي شوند ضعف و خ  
نةٌ و ال نـوم        «: فرموده اسـت   يعنـي خداونـد را خـواب و چـرت          ) 255/بقـره ( » ال تَأخُـذُه سـ

ي عـالم حـس و        ي عالم بـرازخ، از مـشاهده        گيرد؛ به عبارت ديگر، خداوند با مشاهده       فرانمي
 غايـب و    -اوحال عدم حصولشان در برزخ و تحت حكـم           در   -شود  معاني كه از آن خارج مي     

) بنده(كه او خداوند بعضي از بندگانش را چنين ادراكي بخشيده است، با اين     . شود  غافل نمي 
ا در آخـرت، بهـشتيان در       نمـي -ي آن در حالت دنيا و نشأه-متصف به نخوابيدن     باشـد، امـ



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  54
اش   بر مرتبـه _باشد، بلكه تمام عالم  نميخوابند، و چيزي از عالم از ايشان غايب        بهشت نمي 

  ).205: ، ص4(اند  كه غير متصف درخوابباشد، با اين  مشهود آنان مي_
ي آخرت از مولـدات عناصـر         خواب از احكام طبيعيات در مواليد عناصر است، ولي نشئه         

نـد  كننـد، مان    خوابنـد و اصـالً خـواب را قبـول نمـي           ي آخرت نمـي   باشد، لذا اهل نشئه   نمي
ي انسان در آخرت بر غيـر مثـال اسـت،           فرشتگان و آنچه از مقام عناصر برتري دارد و نشئه         

گانه، جماد و نبات  از مواليد سه(اش در دنيا بر غير مثال است، پيش از او       طور كه نشئه  همان
: هيچ يك بر صورت او ظاهر نگرديدند، از ايـن روي در كتـاب االهـي آمـده اسـت            ) و حيوان 

، )29/اعـراف ( » گرداند  طور كه شما را ظاهر كرد، دوباره شما را برمي         و همان » «مكما بدأك «
و لقد علمتم النشأه االولـي فلـوال    «: ي آخرت، و فرمود   يعني بر غير مثال و در واقع، در نشئه        

، دلـت   )62/واقعه(» گيريد؟ايد چرا پند نمي   شما كه آفرينش نخستين را دانسته     «؛  »تذكرون
 و عالمي كه در آني مسافرت خواهي كرد،         ات را افزون كن، زيرا تو از نشئه       وشهرا تيز كن و ت    

  ).207-206: ، صص4) (باشيجايي نمي يعني اين(در حالي كه تو در آن نيستي 
شود و حيوانـات      آيد كه چرا خواب بر موجودات مادي چيره مي         حال اين سؤال پيش مي    

  :كند را چنين بيان ميسينا دليل اين امر  ابن. روند به خواب مي
  :رود نوع حيوان به چند دليل به خواب مي

  اي كه براي نفس از جهت خارج حاصل شده است؛ به سبب خستگي. الف
اي كـه از      ي مهمي كه نفس را در جهـت خـارج روي داده، يعنـي حادثـه                براي واقعه . ب

  شود؛ آوري مي خارج براي نفس عارض شده و موجب خواب
  .ن جوارح و جوانح از نفسبرد براي فرمان. ج

دهد كـه روح خـسته شـده، بـه            دهد، هنگامي رخ مي    خوابي كه از روي خستگي رخ مي      
شود؛ و قواي نفساني نيز       رو متوجه باطن مي    باشد، ازاين   رود و قادر بر انبساط نمي       تحليل مي 

و گاهي اين خستگي از حركـات بـدن عـارض           . كنند  آن را در اين تحليل و ضعف پيروي مي        
دهـد و   شود، بلكه مرگ دست مي شود و زماني از افكار و گاهي از ترس، خواب عارض مي    يم

آورد نه از اين جهت كه فكر است، بلكه به اين علت كه دمـاغ               شود كه فكر خواب مي      بسا مي 
شود و خواب بـراي   كند و دماغ رطوبت را به سوي خود كشيده و پر از رطوبت مي    را گرم مي  

  ).187: ، ص3(شود  يكثرت رطوبت حاصل م
شود، موقعي است كه غـذا و رطوبـت       ي امر مهمي در باطن پيدا مي       خوابي كه به واسطه   

در درون جمع شده و محتاج باشد كه روح با حرارت غريزي به آن روي آورد تا بتواند كامالً                   
  . گردد رو حواس بيروني تعطيل مي ي هضم غذا برآيد، ازاين از عهده
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شود، وقتي اسـت كـه اعـصاب پـر            نافرماني اعضا و جوارح حاصل مي     خوابي كه از جهت     

اي كه در آن نفوذ يافته مسدود شـده باشـد، و از ايـن سـبب بـه خـواب                        شده باشد و اغذيه   
  ). 188: ، ص3(ها هضم گردد و روح از حركت براي ترتيب سنگين شده باشد  رود تا آن مي

رت ملفوظ و مسموع از ملك ابالغ وحـي،         كه مشهور است انبيا غالباً وحي را به صو         چنان
اند؛ لذا اين مسأله هميـشه مـورد توجـه           كرده كه او نيز صورتي محسوس داشته، دريافت مي       

حكيمان بوده است كه اگر وحي از قبيل ادراك معاني است و اگر سرچشمه و مفيض وحـي                  
قابـل  ي وحـي چگونـه       ي الفـاظ و رؤيـت فرشـته         طبيعي است، پس مسأله    يموجودي ماورا 

  . است تحليل
ي رؤيـا   براي بيان اين امور، حكما و از جمله صدرالمتألهين در آغاز مبحث نبوات، مسأله            

  .اند ي مفيد، مورد بحث قرار داده ا ي مقدمه را به منزله
شود كه توجه داشته باشـيم در آيـاتي از قـرآن      ي رؤيا زماني افزوده مي     بر اهميت مسأله  

؛ 100 و   43 و   5/يوسـف (صـراحت پذيرفتـه شـده اسـت           ل رؤيا به  كريم، رؤياي صادقه و تأوي    
در روايات متعددي نيز بر نقـش رؤيـا در نبـوت تـصريح شـده و                ). 27/ و الفتح  105/الصافات

هـاي وارسـته     غيبي در منام نصيب انبيا و انسان       يآمده است كه برخي از اقسام وحي و انبا        
ــه مــسألهي اســالم همــين تأييــدات در اقبــال فالســفه. شــده اســت ــا و تبيــين  ي ب ي رؤي

حدنفـسه    توان گفت تحليل و تبيين رؤيا فـي         تأثير نبوده است؛ لذا مي     شناختي آن بي    معرفت
اي از وحي است و از طرف ديگـر، ادراكـات غيـب در               تبيين بخشي از ادراكات غيبي و نمونه      

: ، ص 18 (گشايي براي ادراك غيـب در بيـداري خواهـد بـود            منام، مدل بسيار آموزنده و راه     
  .اند از اين روست كه حكماي اسالمي رؤيا را مورد توجه قرار داده). 170

  
  ي خواب و رؤيا فارابي در مسأله تبيين نظر. 5

هـا جايگـاه       در آثـار آن    ،ي خواب و رؤيا همواره مورد توجه عارفان و فالسفه بـوده           مسأله
تـه، گـسترش داد و بعـد از او    ي ارسطو گرف فارابي اين موضوع را از نظريه    . مهمي يافته است  

  .  ساير فالسفه و عرفا به آن پرداختند
ي ارسطو در مورد رؤيا را بسط و تفصيل داد و اين امكان را فراهم آورد كـه      فارابي نظريه 

رشد   سينا نظر فارابي را با احتياط تلقي كرد و ابن ابن. مطالب وحي جايي در فلسفه پيدا كند    
سـينا   اما ابن . ده گرفت كه مسائل فلسفه را از اعتقادات جدا سازد         در غرب عالم اسالم، به عه     

اش مقامي به تخيل و عـالم خيـال           ي مشرقي خود و سهروردي در حكمت اشراقي        در فلسفه 
ارسـطو گفتـه بـود در هنگـام         . دادند كه در آن، بعضي از مشكالت قول فارابي نيز رفع شـد            

شـود و ممكـن    ي خيال فراهم مي  فعاليت قوهافتند، مجالي براي  خواب، كه حواس از كار مي     
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هاي خيالي را ببيند كه ديدن آن در بيداري ممكـن            است شخص در خواب، بعضي از صورت      

ي خيـال خـود آورد و    هاي ارسطو را در نظريه    فارابي نه فقط بعضي از ناگفته     . و ميسر نيست  
ا محـدود بـه قلمـرو رؤيـا         به نحوي وجود عالم خيال را اثبات كرد، بلكه ظهور صور خيالي ر            

توانـد در بيـداري       ي خيال در وجود كسي به كمال قوت برسد او مي           ندانست و گفت اگر قوه    
ي وحي را در صورت شخص  فرشته) ص(كه پيامبر هاي خيالي را درك كند، چنان      هم صورت 
 پيونـدد و علـم     به نظر فارابي، پيامبر از طريق عالم خيال به عقل فعـال مـي             . ديد خاصي مي 

  ).55 - 56: ، صص14(گيرد  گذشته و آينده را از عقل فعال مي
ي استثنايي كمال     سنجد، وحي را به مرتبه      وقتي فارابي مقام نبي و فيلسوف را با هم مي         

مبناي اين تفسير، قول وي در مورد كيفيت اخذ علم از عقل            . سازد  ي متخيله مستند مي     قوه
ي متخيلـه،   گيرد و نبي با قـوه عقل از عقل فعال مي  ي    فيلسوف علم را به واسطه    . فعال است 

ي خيـال در   جا كـه قـوه   از آن . كند  صورت جزئيات و حكايات كليات را از عقل فعال اخذ مي          
ي   تري نسبت به عقل قرار دارد، فيلسوف، كه به واسـطه          ي پايين   مراتب قواي نفس در مرتبه    

تدريج از    نظر فارابي، عقل قادر است به     در  . شود، مقام برتر دارد     عقل به عقل فعال متصل مي     
ي صـور   عقل بالقوه پذيرنـده . عقل بالقوه به عقل بالفعل و سرانجام به عقل مستفاد ارتقا يابد         

يابـد و     محسوس است، عقل بالفعل معقوالت را نگه داشته، معاني و مفـاهيم كلـي را درمـي                
 و  60: ، ص 13(يابد    لهام ارتقا مي  ي اتحاد و ارتباط معنوي و جذبه و ا          عقل مستفاد به مرحله   

  ).189: ، ص14
داند و معتقد است كه رئيس مدينه بايد          فارابي فلسفه را عين آراي اهل مدينه فاضله مي        

ي   ي فاضـله    در واقـع، رئـيس مدينـه      . گيـرد فيلسوفي باشد كه علم خود را از مبدأ وحي مي         
رابي در طلـب يـك نظـام و       فـا . فارابي نبي است و دين صحيح به نظر او عين فلـسفه اسـت             

اندازد كه رئيس آن اعلـم و اعقـل قـوم             اي درمي   سازمان عقلي و عقاليي است و طرح مدينه       
ي اجزا و اعضاي مدينه  گيرد و مدد عقل او به همهبهره مي) عقل فعال(است و از روح االمين

دانـد و      مـي  ي پيوندي ميان دانش بشري و وحي و الهام          او عقل مستفاد را به منزله     . رسد  مي
عقل در اين مرتبه به نوعي شهود و الهام يا به بيان ديگر، . شود وسيله از ارسطو جدا ميبدين

ي فهم انساني است و تنها        ترين مرتبه   شود كه شريف    واسطه تبديل مي    نوعي فهم و درك بي    
ت كـه در    اي اسـ    اين مرتبه . اندها به اين مرتبه واصل شده       اي از انسان    ي قليل و برگزيده     عده

در . كنـد   گردد و انسان با عالم مفارق مستقيماً اتحاد و اتصال پيدا مي           آن، امر خفي عيان مي    
آميزد و شناخت عقلي با جذبه و الهـام مـصادف             جاست كه بينش عرفاني با فلسفه درمي      اين
ن و فارابي در بسياري از آثار خود، جهات حسن و لزوم وجود رؤسا و انبيا و قيام مد         . شود  مي

 و بعـضي ديگـر از آثـار خـود،           فـصوص الحكمـه   ها را بيان كرده و در كتاب          امم به وجود آن   
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فارابي قدرت ارتباط و اتصال با عالم سـماوي را جـزء            . ي نبي را شرح داده است       اوصاف ويژه 

كنند   ها را اداره مي     اند و پيامبران آن     آورد، گويي ساكنان مدنْ قديس    اين اوصاف به شمار مي    
  ).52: ، ص13(

ي رؤيـا     ي ارسـطو دربـاره      گونه كه ذكر شد، فارابي تبيين خود از نبوت را از نظريه            همان
ي فارابي و از طريق آثار و آراي او در حكمـت اسـالمي         اين نظريه در فلسفه   . كند  اقتباس مي 

 ي خيـال    اي است كـه بـه وسـيله       بنا بر اين نظريه، رؤيا صورت ذهني      . جد مؤثر بوده است     به
هاي زمان بيـداري، گنجـايش آن     شود و هنگام خواب و بر اثر قطع رابطه با فعاليت            ايجاد مي 

. كند  همه، ارسطو منكر اين است كه رؤياها را خدا به شخص الهام مي              با اين . يابد  افزايش مي 
جاست كه فارابي از ارسطو دور گويي پيغمبران در خواب را قبول ندارد و اين          گاه پيش   او هيچ 

شود كه شخص به مدد خيال، قادر است با عقل فعال متّحد شود؛               شود و به اين قائل مي       يم
ال        به عقيـده  . رس افراد ممتاز و برگزيده است       اما چنين قدرتي تنها در دست      ي او، عقـل فعـ

گونه كه در مباني اسالمي آمده است، شبيه به ي نواميس االهي و الهامات، و همان سرچشمه
بنابراين تنها انساني كه در حـد پيغمبـر يـا فيلـسوف             . است) جبرئيل(وحي  ي حامل     فرشته

اين اتصال در مورد پيغمبر، به مدد تخيل و در مورد           . تواند با عقل فعال متصل شود       باشد مي 
توان دريافـت كـه هـر دو متفقـاً از يـك       پذيرد و ميفيلسوف، از راه تفكر و تعمق صورت مي  

 واقع، حقيقت ديني و حقيقت فلسفي، هر دو، پرتوي از انـوار             در. شوند  سرچشمه سيراب مي  
، 16؛  45 – 44: ، صـص  13(شود    االهي است كه از راه تخيل يا مشاهده و تعمق حاصل مي           

 ).194: ص

شـد ايـن بـود كـه او          ي ديني به نظر فارابي وارد مي        اشكالي كه مخصوصاً در يك جامعه     
ي خيـال از      نسته است، زيرا نبي علم را به واسـطه        گويي مقام فيلسوف را برتر از مقام نبي دا        

در سـير و    . شود  كه فيلسوف با عقل به عقل فعال متصل مي         كند، حال آن    عقل فعال اخذ مي   
 .تدريج حل شد بسطي كه فلسفه مخصوصاً در مبحث خيال پيدا كرد اين اشكال به

  خواب و بيداري از نگاه فارابي. 1. 5
انسان داراي حالتي است كه بـه آن        «كند كه     گونه بيان مي  فارابي خواب و بيداري را اين     

خواب و بيداري عبـارت از      . گويند  گويند و داراي حالتي است كه به آن خواب مي           بيداري مي 
كـه   آن است كه روح انسان از حواس بيرون بيايد تا كارهاي بيرونـي را انجـام دهـد و وقتـي              

وقتـي روح   . ردد تا كارهاي داخلي را انجام بدهد      گ مي كارهاي بيروني را انجام داد به داخل بر       
ت مـي        انسان بيرون مي   شـوند، ايـن حالـت را بيـداري گوينـد و              آيد و حواس مشغول فعاليـ

از ديد  . »گويند  مانند، اين حالت را خواب مي      رود و حواس از كار بازمي      كه به داخل مي    زماني
شـوند، ايـن      س مشغول فعاليت مـي    پردازد و حوا  هاي جسماني مي  وي، وقتي روح به فعاليت    
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گويند و زماني كه حواس از فعاليت بايستند و مشغول استراحت شوند و               حالت را بيداري مي   

: ، ص 13(گوينـد     هاي جسماني رها شود، اين حالت را خواب مـي         روح از پرداختن به فعاليت    
232 .(  

  ديدن از ديدگاه فارابي سبب خواب. 2. 5
ي  يكي حـواس انـدروني و ديگـري مالئكـه         : داند  را دو چيز مي   ديدن    فارابي سبب خواب  

دار حـس مـشترك      خيال خزينه . آنچه از حواس اندروني است خيال و حافظه است        . سماوي
دارند و از گذشت روزگار در نـزد خـود چيزهـايي           هردو خزينه . دار وهم  است و حافظه خزينه   

اگـر ايـن عرضـه در       . ها را عرضه كنند    اند تا وقتي مورد درخواست واقع شدند، آن        نگه داشته 
، و گاهي سـبب خـواب،       ...كند و   خواب باشد فرد خوابيده، در خواب چيزهايي را مشاهده مي         

پس اگر در بدن، يك بار اخالط اربعه غالب شود، مثالً اگـر خـون غالـب                 . هاست ي مزاج  غلبه
ي خيـال چيزهـاي       كند و اگر سودا غالب شود قوه        ي خيال چيزهاي سرخ مصور مي      شود قوه 

ي خـواب،    ي سماوي است چون بـه واسـطه        ، و آن قسم كه از مالئكه      ...كند و   سياه مصور مي  
كنـد و     ي سماوي مناسـبت پيـدا مـي        مانند در آن ساعت، دل با مالئكه       حواس از كار باز مي    

كـه معلـوم    باشند كه در مقابل هم قرار دارنـد و چيـزي از آنچـه                ي صافي مي   مانند دو آينه  
شود و اين همان خواب اسـت كـه يـك             بيننده پديدار مي    كه باشد، عكسي در دل خواب     مالئ

  ).233- 232: ، صص13(جزء از چهل و شش جزء نبوت است 
  

  ي خواب و رؤيا دي در مسألهرسهرو تبيين نظر. 6
سهروردي نيز مانند حكماي پيشين، در معرفت به عالم غيـب، خـود را بـا دو دسـته از                    

ي ديگـر   ي وحيـاني و دسـته      يك دسته قضاياي كلـي و معـارف كليـه         : يندب قضايا مواجه مي  
ي كيفيت اين ادراكات از جانـب نبـي          سينا درباره   او نيز همانند ابن   . انذارات و مغيبات جزئيه   

كسي كـه بـه   . قائل است كه عقل انسان مراتبي دارد، از عقل هيوالني گرفته تا عقل مستفاد 
تواند با عقـل فعـال متـصل گـردد و صـور معقـوالت از آن                   يي  عقل مستفاد برسد، م      مرتبه

  ).445: ، ص6(جواهر عقلي در نفس او نقش بندد 
اند نيز حقايقي نوريـه      نفس انساني حقيقتي نوريه است و جواهر عقالني كه مفيض وحي          

هـا را انـوار       كـه سـهروردي آن     _دارند؛ لذا بين اين موجودات نوري چه نفوس مدبره باشند           
خوانـد، هـيچ     هـا را انـوار مجـرده مـي           و چه عقول، كه سـهروردي آن       _خواند   ه مي اسفهبدي

  ).104: ، ص18؛ 236: ، ص6(حجابي به جز شواغل و برازخ جسماني وجود ندارد 
  خواب و رؤيا در ديدگاه سهروردي. 1. 6

  از ديد وي،  .نـاهر در باطـاس روح از ظـهروردي، خواب عبارت است از انحبـاز نظر س
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 كه مقابل بيداري است و ديگر، خواب      ) نوم(يكي خوابيدن   : رود ب در دو معني به كار مي      خوا

تعريف فوق، تعريف خواب به معني رؤياست كه به نظـر شـيخ اشـراق، حـالتي                 ). رؤيا(ديدن    
ي انساني به سبب تعطيل حواس ظاهر، به باطن، يعنـي             است كه در آن، روح يا نفس ناطقه       

آورد و به نسبت  عالم غير مادي كه عالم عقول و نفوس است روي مي به سوي بعد روحاني و      
ي فلكـي منـتقش    رهايي از عاليق مادي و شواغل حواس ظاهري و باطني، از نفـوس ناطقـه   

ي انـساني معلـول       زيرا نفس ناطقـه   گردد،   شود و بر اسرار غيبي و حوادث عالم مطّلع مي           مي
ها از نوع نورند و در حالـت طبيعـي،            هاست و هر دوي آن      ي فلكي و از سنخ آن       نفوس ناطقه 

ي انساني به تدبير كالبد جسماني و         جا كه نفس ناطقه   ها نيست، اما از آن      حجابي در بين آن   
  .كند جاد ميقواي آن مشتغل است، اين اشتغال، حجابي در بين او و نفوس فلكي اي

انـد و    ي فلكي عالم به حوادث گذشته و آينـده و حـال عـالم               از طرف ديگر، نفوس ناطقه    
ي انساني به داليلي، از جمله خواب و تعطيل حواس، فراغتي حاصل              هنگامي كه نفس ناطقه   

گيرد و نقوش آن، يعني صور حوادث        اي در برابر نفوس فلكي قرار مي       كند، همچون آيينه    مي
يابد؛ اين انتقاش و انعكاس صـور فلكـي و اطّـالع بـر مغيبـات و                   ا در خود منعكس مي    عالم ر 

ابهام است، كه رؤيـاي      حوادث عالم، گاهي همچون ديدن اشيا در حالت بيداري، روشن و بي           
هاي متخيله، اين صور حاصله     بازي اند؛ اما غالباً بر اثر شعبده      ي انبيا و اوليا از اين گونه        صادقه

ي اهل نظر و معبرين  ها، بايد به وسيله  آن   مبهم هستند و براى دستيابي به حقايق       مشوش و 
 ).80: ، ص3: ، ج8(خبره تعبير و تأويل شوند 

ي خواب و رؤيا بر اين باور است كه چـون مـانع ادراك نفـوس                سهروردي در بيان مسأله   
 حـسيه، نفـوس     محفوظه در برازخ علويه، شواغل حسيه است، پـس بعـد از تقليـل شـواغل               

: دهـد اما تقليل شواغل حسيه به دليل يكي از اين اسـباب روي مـي             . شود  كائنات مدرك مي  
يكي از آن اسباب، خواب است كه بعضي اوقات به اقتـضاي اوضـاع فلكـي، آنچـه در افـالك                     

شود و چنانچه از رؤياي صادقه ظاهر شود، متخيله آن را تغيير              منقوش است بعينه ديده مي    
كند؛ سبب ديگر قلت توجه نفس به تدبير بـدن در اصـل فطـرت اسـت، مثـل                     يل نمي و تبد 

بعضي مجذوبان؛ و سبب سوم ميل و خواهش نفس است به عالم نـور در اصـل فطـرت كـه                     
شوند، مانند اكثر انبيا و بعضي از اوليـا؛ دليـل ديگـر،     عوايق بدنيه مانع ادراك آن نقوش نمي 

اب، بدون استعمال آالت بدنيه اسـت، ماننـد مرتاضـين و            قلت اشتغال به تدبير بدن به اكتس      
كنـد؛    هايـشان مـي   ها توجه كمتري به بـدن       مجاهدين، كه به سبب رياضت بسيار، نفوس آن       

پنجمين دليل از نظر وي، قلت اشتغال به تدبير بدن به اكتساب و به اسـتعمال آالت اسـت،                   
شـوند و نفـس ناطقـه         ارغ مـي  مثل كاهنان، كه به بعضي اعمال خيال از تخيالت حـسيه فـ            

شود ماننـد   شود؛ دليل بعدي آالتي است كه باعث فساد بدن مي       مستعد تلقي امور غيبيه مي    
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پـذيرد و نفـس ناطقـه       ي شدت جميع عالئق بدنيه تقليل مي        بعضي از بيماران كه به واسطه     

 شـود، كثـرت     شود؛ و دليل هفتمي كه باعث تقليل شـواغل حـسيه مـي              متوجه عالم نور مي   
، 19؛  500: ، ص 10(شـود     اشتغال به علوم االهي است كه موجب تقليل شواغل حـسيه مـي            

  ).205: ص
هـا    از نظر سهروردي، جميع كائنات در افالك منقوش هستند و تغييـر و تبـديلي در آن                

توانـد ايـن نقـوش را ادراك كنـد و شـواغل حـسيه                 ي انـسان مـي    نفس ناطقه . دهدرخ نمي 
ي انـسان در حـال بيـداري، آن نقـوش را ادراك     نفس ناطقه . ك او شوند  توانند مانع ادرا    نمي
رفتن قواي او در ادراك اين نقوش شده است           كند و فردي كه شواغل حسيه باعث تحليل         مي

ا در خـواب،     . ادراك كنـد  » مابين نوم و يقظه   «تواند بعضي از آن نقوش را در حال           نيز مي  امـ
ها الفت و مناسبت  د، جميع نفوس نقوشي را كه با آنكه حواس اشتغالي به محسوسات ندارن

ماند، گاهي شبيه آن در ياد      كنند؛ اما در مواقعي اين نقوش بعينه در ياد مي           دارند ادراك مي  
ي ادراك آن نقوش براي هر نفسي، بـه انـدازه         . مانندماند و بعضي اوقات اصالً در ياد نمي         مي

ي تقليـل شـواغل حـسيه،    ن نفس ناطقه به اندازه   همچني. باشدميل آن نفس به حسيات مي     
كند، يعني به قدر استعداد و مناسبتي كه او به عالم علوي دارد حقـايق                 حقايق را ادراك مي   

ات و                . كند  را ادراك مي   ه، در وهميـبعضي از نفوس هستند كه با وجود تقليل شـواهد حـسي
شيا را ادراك كنند، زيرا علم به روش        توانند معقوالت و حقايق ا      مانند و نمي  خياالت باقي مي  

كه از بعضي شواغل حسيه خالص شده، به بعضي         به دست آوردن اين حقايق ندارند و يا اين        
 501: ، صـص  10؛  207 – 206: ، صص 19؛  102 – 101: ، ص 1، ج 8(شوند    ديگر مبتال مي  

  ).665: ، ص9؛ 503 –
فالك مرتسم اسـت، سـهروردي      كه معلوم شد صور جميع كائنات در مدبرات ا        بعد از اين  

كه فرد هوشياري خود را به دست آورد، اگر چيزي را كه در اجرام افالك               گويد بعد از اين     مي
مشاهده كرده را بعينه به ياد بياورد، آن رؤيا در خور تعبير نيست و اگـر در حـال يقظـه يـا                       

گـر بعـد از بيدارشـدن،    مابين نوم و يقظه ديده باشد، احتياجي به تأويل و تعبير ندارد، امـا ا            
كـه متخيلـه در آن   را كه در الواح عاليه مشاهده كرده است بعينه به ياد نياورد و يا اينآنچه  

تغييراتي ايجاد كرده باشد، محتاج به تعبير است و اگر مخيله در آنچه فـرد مـشاهده كـرده                   
، در خـور تعبيـر      است انتقاالت زيادي انجام داده باشد، اگر در حال خواب آن را ديده باشـد              

باشد و اگر در بيداري ديده باشـد، بـه          اصل يا اضغاث احالم مي    هاي بي نيست و از نوع خواب    
  ).504: ، ص10؛ 208: ، ص19؛ 104: ، ص1، ج8(گويند  آن تخيالت وهميه مي

ي محصول ارتبـاط بـين        ي آثار فارسي و عربي خود، رؤيا را به مثابه           شيخ اشراق در همه   
،  االشراق هحكمميني و انوار اسفهبدي فلكي توجيه كرده است، اما در كتاب            ي ز   نفس ناطقه 
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و جميع ما يـري فـى المنـام    ... «: فرمايد ي اشراقي خاصي را به مطالب فوق افزوده، مي        نكته

من الجبال و البحور و األرضين و االصوات العظيمة و األشـخاص، كلّهـا مثـل قائمـة، و كـذا                     
  ).240: ، ص2، ج 8(» ...الروائح و غيرها

وي صور و اصـوات و الـوان و         . به رؤياست » عالم مثال «ي اشراقي كشيدن پاي       اين نكته 
ت مـستقلّ          كند، يعني آن    توجيه مي » مثل معلّقه «طعوم رؤيا را با      ها را داراي نوعي موجوديـ

كه در اند، بل  داند كه نه مثل عقول و نفوس مجرّدند و نه مثل اجسام، كامالً مادي               جوهري مي 
  .عين تجرّد از ماده، داراي شكل و مقدارند

اش در مورد رؤيا را  آيد اين است كه آيا شيخ با اين بيان خود، عقيده      سؤالي كه پيش مي   
ي خود را رها كرده باشـد،         گونه نيست كه وي عقيده    پاسخ منفي است و اين    . رها كرده است  

ز انتقاش نفس انساني به صور و نقـوش         كه رؤيا عبارت است ا    بود  زيرا وي پيش از آن نگفته       
ي فلكي، كه اين خود موجب علم نفس است به اسرار و حوادث غيبي، و بـدين                   نفوس ناطقه 

اسـت و   » علم«تعريف، رؤيا نوعي محصول صورت در ذهن و نفس انساني است، يعنى نوعي              
ت اشـيا  ي مشّاء از علم است كه آن را عبارت از حـصول صـور  تعريف آن همان تعريف حكما 

از . اي بر مشرب حكماي مشّاء رفته است       جا تا اندازه  دانند و در واقع، شيخ تا اين        در ذهن مي  
، در مـسائل بـسياري، از جملـه در     االشـراق هحكمـ دانيم كه شيخ اشراق در  طرف ديگر، مي  

مسائل ابصار و ادراك، بر خالف نظر حكماي مشّاء رفته است و ابصار و ادراك را چيزي جـز                   
داند و اين توجيه اخير او از رؤيا در راستاي همان مشي و مشرب               اشيا براي نفس نمي    حضور

ي ادراك است، زيرا اگر ادراك عبارت از حضور اشياء براي نفـس باشـد،                 اشراقي او در مسأله   
پس رؤيا هم نوعي حضور اشيا براي نفس است و مثل معلّقه هم چيزي جـز تجـسد مثـالي                    

   دي هستند از اشخاص، اقوال، افعال، عقايـد و آرا، و خالصـه جـسد               اشيا نيستند، يعني تجس
: ، صـص  7(پس تشتّتي در كار نيـست       . ي كائنات، عوالم عقول و اجسام هستند        شبحي همه 

 ).172: ، ص12؛ 237 – 236
    

  ي خواب و رؤيا تبيين نظر ابن عربي در مسأله. 7
، در آثار خـود، از بحـث رؤيـا            سفهي جهان اسالم، نيز مانند فال       عربي، عارف برجسته  ابن  

هاي يوسفي و اسحاقي، اين بحـث را بـا           خود، در فص    الحكم فصوصغافل نمانده و حتي در      
ت و     ترين پهنـه   عربي خواب و رؤيا را گسترده      ابن  . تفصيل بيشتري بيان نموده است     ي فعاليـ

ي كـه خـواب     حـالت : از نظر وي، انـسان داراي دو حالـت اسـت          . خالقيت خيال شمرده است   
شود و حالتي كه بيداري نام دارد، و خداوند در هـر دو حالـت، ادراكـي قـرار داده                  ناميده مي 

آن ادراك در بيداري، حـس و در خـواب، حـس            . ي آن اشيا را درك كند     است كه به وسيله   
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شـود   كند رؤيت ناميده مي شود، پس هر چيزي را در بيداري مشاهده مي مشترك ناميده مي 

بنابراين تمام چيزهايي را كـه انـسان   . كند رؤيا نام دارد     را در خواب مشاهده مي     و هر چيزي  
كند، همان چيزهايي است كه خيال در حال بيداري از حـواس ضـبط                در خواب مشاهده مي   

يا آن چيزي اسـت كـه صـورتش را در عـالم حـس             : كند و اين ضبط كردن دو نوع است         مي
ي حس ادراك   جزاي صورتش را در خواب به واسطه       است كه ا    ادراك كرده است، و يا چيزي     

كرده است، بنابراين اگر چيزي از ادراك حواس در اصل خلقتش كاستي داشت و در بيداري                
وقـت در   ادراك نشده بود، اين آن چيزي است كه فاقد معني حسي است، پـس آن را هـيچ                 

ي آن در بيـداري  باشد كـه بـه وسـيله   كند، در اين صورت، اصل، حس مي خواب ادراك نمي  
جا تابع است، ولي بعضي افـراد، چيزهـايي را كـه در خـواب                گيرد و خيال در اين    صورت مي 
كنند كه ايـن امـر بـسيار نـادر و كميـاب اسـت و                  كنند در بيداري هم ادراك مي       ادراك مي 

  ).  420 - 419: ، صص4(مندند  از آن بهره- پيغمبر و ولي -اند كساني كه اهل اين طريق
ي عالم   عربي بر اين عقيده است كه خواب عبارت از حالتي است كه بنده از مشاهده               ناب

تـر  ترينِ عوالم است و از آن كامل   كند، كه آن كامل     حس، به شهود عالم برزخ انتقال پيدا مي       
را وجود حقيقي است و در تمام      ) عالم برزخ (آن  . شود، و آن اصل مصدر عالم است        يافت نمي 

دهد و آنچه را كه قـائم بـه نفـس           بخشد و تجسد مي     ي دارد، معاني را پيكر مي     امور، حكمران 
گرداند و آنچه را كه داراي صـورت نيـست، بـرايش            خودش نيست، قائم به نفس خودش مي      

كنـد    كند و هرگونه كه بخواهد در امور تـصرف مـي            دهد، محال را ممكن مي    صورت قرار مي  
  ).205: همان، ص(

 -ؤيا داراي مكان، محل و حال اسـت كـه حـال آن، همـان خوابيـدن                عربي، ر از نظر ابن    
بخش . بخش انتقال، ب  . الف: خواب داراي دو بخش است    .  است -يعني غيبت از محسوسات     

  .آسايش ويژه، كه همان خواب ناب است
اما بخش انتقال همان خوابي است كه همواره بـا رؤياسـت و در آن ابزارهـاي حـسي، از                 

ي خيال جاي گرفته اسـت       شوند تا شخص آنچه را در خزانه        جا مي  جابهظاهر حس به باطن     
كنـد و چـشم       رود، در خواب، شروع به ادراك مي       پس هنگامي كه انسان به خواب مي      . ببيند

نمايد كه آن عالم اكمـل عـوالم اسـت، زيـرا در ايـن عـالم،             باطني عالم خيال را مشاهده مي     
  ).432 - 431: همان، صص(يابند  معاني تجسد مي

ي خيال نسبت به حقايق  ي احكام محسوسات بر انسان يكي از موجبات انحراف قوه   غلبه
احكام ظلمات مادي در مقام غلبه، موجب قلب وحـدانيات عـالم مثـال مطلـق         . موجود است 

ي شدت اتصالي كـه بـه        است، اما اگر نسبت نفس به عالم ارواح قوت بگيرد، نفس به واسطه            
به همـين   . كند  گونه كه هستند ادراك مي     الم برزخ دارد، حقايق را همان     حقايق موجود در ع   



63  عربي  و ابن از نگاه فارابي، سهرورديخواب و رؤياماهيت 
الرؤيـا  «: و نيـز فرمودنـد    » اصدقكم رؤيا اصـدقكم حـديثاً     «: فرمودند) ص(جهت، پيامبر اكرم  

؛ زيرا خيال مقيـد     »ثالث، رؤيا من امر، رؤيا يجري من الشياطين و رؤيا مما حدث المرتسمه            
نظير جداول كوچكي است و عالم مثال مطلقْ منبع بزرگي          انسان نسبت به عالم مثال كلي،       

است كه قواي خيالي افراد انسان بدان اتصال دارد و صحت خيال انسان و مناماتي كه بـراي                  
گردد با صحت مزاج و عدم اختالل قواي دماغي مرتبط است و لذا شدت اتصال              او حاصل مي  

  ).494: ، ص2(شود  و فناي خيال در مثال مطلق، باعث صحت رؤيا مي
اما بخش ديگر از خواب، بخش راحت است و آن خوابي است كه در آن رؤيايي مـشاهده       

  . شود و تنها آسايش و راحتي بدني است نمي
ها رؤيـا ندارنـد،     داند و براي همين، فرشته      عربي محل رؤيا را همين عالم عنصري مي         ابن

لــم االهــي، اســتحاالت و زيــرا رؤيــا خــاص عــالم عنــصري حيــواني اســت و محــل آن در ع
 در  -باشد، پس تمام چيزهايي را كه ما در آنيم، رؤياي حق          هايي در صور تجلي مي     دگرگوني

 است؛ اما مكان رؤيا زير گودي فلك مـاه اسـت و در              -هاها و رنج  راحت برطرف شدن سختي   
 باشد و آنچه كه فوق فلك كواكب است       آخرت، آنچه كه تحت گودي فلك ستارگان ثابت مي        

  ). 436: ، ص4(باشد خواب نيست، كه مراد وي همين خواب معروف در عرف مي
  عربيچگونگي رؤيا از ديد ابن. 1. 7

تر از اي است كه خداوند بر رؤيا گماشته است كه پائينعربي، روح فرشتهي ابن در عقيده
در آن بيننده خود و غير خود را  آسمان دنيا است و در دستش صور اجسادي است كه خواب          

كـه  آيند، و چون انـسان و يـا آن        بيند، و صوري است كه از اين صور، موجوداتي پديد مي          مي
اش او را از  ي ادراك اسـت خوابيـد، محـسوسات در بيـداري    صاحب غيبت و يا فنا و يـا قـوه      

دارد، لذا اين شخص با نيـروي      باشد پوشيده نمي  ادراك آنچه از صور به دست اين فرشته مي        
نمايد، و اين به    كند ادراك مي    بيننده در خوابش ادراك مي      اش آنچه را خواب     داريخود در بي  

ي خيالِ متصلِ ي محسوسات به مرتبهي انساني با قوايش از مرتبه    خاطر اين است كه لطيفه    
شده از خيـال      يابد و آن روح موكّل و گماشته        به او كه محلش در جلوي مغز است انتقال مي         

بيننده و يا غايب و يا فـاني و           تعالي خواسته به خواب     هي آنچه را كه حق    منفصل به فرمان اال   
ي در صوري كه به دسـت ايـن فرشـته اسـت بنمايانـد افاضـه                 يا قوي، از معاني تجسديافته    

  ).426: همان، ص(كند  مي
  

  گيري نتيجه. 8
  ماهيت خواب و رؤيا. 1. 8

  از حواس ظاهري و ميل آن به گرفتن روح  ي اسالمي، رؤيا حاصل فاصله از نظر فالسفه
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قواي باطني است، به اين معني كه انسان گاهي در عالم خواب، به ادراك حقـايق هـستي و                   

ايـن  . يابـد  گذر، به ادراك و معرفت شهودي دست مـي         شود و از اين ره      وقايع آينده موفق مي   
گـر در عـالم     گويند و ا    مي» مكاشفه«احوال اگر در عالم بيداري و هشياري روي دهد، به آن            

است و در صورتي كـه      » رؤياي صادقه «خوابِ طبيعي پيش آيد، در صورتي كه شفاف باشد،          
از ديدگاه  . روشن شود ) تعبير(ضعيف و مبهم باشد، پيام آن بايد با تفسير و تجزيه و تحليل              

شـود و از طريـق حـس     ي متخيله در حالت خواب، به عالم قدس متصل مـي      دي، قوه رسهرو
 اشراق در مورد رؤيا به طور كلي بـه ايـن            نظر شيخ . گردد  شف و الهام نائل مي    مشترك، به ك  

  :گونه است
 .است و مسير آن متخيله» حس مشترك«جايگاه ظهور صور رؤيا   -1
يكـي عـالم قـدس بـه توسـط نفـس و       : منشأ و منبع اصلي اين صور دو چيز اسـت   -2

 .ي متخيله ديگري قوه
ي  قدس و نفس بود، رؤياي صـادقه اسـت و اگـر از طـرف قـوه     اين صور اگر از عالم   -3

 .متخيله بود، شيطاني و كاذب است
پس آنچه در مبحث رؤيا، در آن مشترك هستند، رؤيـاي صـادقه و دخالـت متخيلـه در        

 :اند، چند چيز است رؤياي كاذبه است و آنچه در آن مختلف
اسـت و بـه نظـر حكمـاي مـشّاء،      اشراق نفس جايگاه ظهور صور رؤيا، كه نزد شيخ   -1

 .حس مشترك است
 .اشراق نفوس فلكي استمنشأ اصلي صور رؤيا نزد شيخ   -2
  .كند  اشراق، منشأ نيست، بلكه تنها شيطنت مىمتخيله، به نظر شيخ  -3
 اشراق با قائل شدن به دو عالم عظيم، كـه ذكـرش گذشـت، و بـا     و در نهايت، شيخ -4

در صور رؤيا، به ابتكاري جديد دست زده كه تا قبل از آن، چنـين               » مثل معلّقه «طرح نقش   
 .اي در فلسفه مطرح نبوده است لهأمس

شـود و هنگـام    ي خيال ايجاد مـي  اي است كه به وسيله     از نظر فارابي، رؤيا صورت ذهني     
فـارابي  . يابـد   هاي زمان بيداري، گنجايش آن افزايش مي      خواب و بر اثر قطع رابطه با فعاليت       

ال متّحـد شـود، الكـن                     ه اين قائل مي   ب شود كه شخص به مدد خيال، قادر است با عقـل فعـ
 . چنين قدرتي تنها در دسترس افراد ممتاز و برگزيده است

عربي را از    ي ابن   ي رؤيا انديشه   مسأله. عربي نيز نظري موافق و مطابق با فالسفه دارد        ابن
  : دارد چند جهت به خود مشغول مي

ي وحي و نبوت، چراكه رؤياي صادق راهي براي ارتباط             آن با مسأله    ارتباطاول از جهت    
اي براي وحي باشـد؛ دوم از جهـت ارتبـاط بـا عـالم       با عالم غيب است و ممكن است مقدمه     
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ي تعينات عالم دارد؛ و سـرانجام از جهـت ارتبـاط         مثال و جايگاهي كه عالم مثال در سلسله       

درت بالقوه و استعداد آن نيرو براي آفرينندگي و تصرف در           ي آدمي و ق     رؤيا با نيروي مخيله   
ي عـالم   عربي، خواب عبارت از حالتي است كه بنده از مشاهده         از نظر ابن  . روال معتاد جهان  

از نظر وي، رؤيـا  . ترين عوالم استكند، كه آن كامل حس به شهود عالم برزخ انتقال پيدا مي  
) يعنـي غيبـت از محـسوسات      (ن همان خوابيـدن     داراي مكان، محل و حال است كه حال آ        

ها رؤيا ندارند،   داند و براي همين، فرشته      عربي محل رؤيا را همين عالم عنصري مي         ابن. است
ر علــم االهــي، اســتحاالت و زيــرا رؤيــا خــاص عــالم عنــصري حيــواني اســت و محــل آن د

نـيم رؤيـاي حـق    پس تمام چيزهـايي را كـه مـا در آ   . باشدهايي در صور تجلي مي     دگرگوني
است؛ اما مكان رؤيا زير گودي فلك ماه است كه مراد وي همـين خـواب معـروف در عـرف                     

  . باشدمي
  عالم خيال. 2. 8

 عـالم مثـال، كـه از نظـر          -2 عالم طبيعـت،     -1: جهان هستي مشتمل بر سه عالم است      
بت بـه   انـد و نـس    مـاده هاي بي ي وجود، فوق عالم طبيعي است و موجودات آن صورت           مرتبه

 عالم عقل، كـه فـوق عـالم مثـال اسـت و در آن،                -3ي عليت دارند،      موجودات مادي، جنبه  
ي   حقايق موجودات، بدون ماده و صورت، موجودند و نسبت به موجودات عالم مثـال، جنبـه               

  . عليت دارند
پيوندد و علم گذشته و آينـده   از نظر فارابي، پيامبر از طريق عالم خيال به عقل فعال مي  

ي عاقلـه را      فارابي جميع قواي مربوط به غيـب نفـس، غيـر از قـوه             . گيرد  را از عقل فعال مي    
ي عقل جزئي بعد از موت بـاقي اسـت و    داند، لذا قائل است كه انسان تنها به مثابه  مادي مي 

  .رودساير قواي او از بين مي
ابسته بـه مكـاني     اند، و سهروردي معتقد است در عالم مثال، صور معلقه، كه قائم به ذات           

رغم قائل شدن به جـسمانيت خيـال، صـور خيـالي را مجـرد، بـاقي و                   سهروردي به . نيستند
ي متخيلـه و      از طـرف ديگـر، قـوه      . شـمارد موجود در عالم مثال اكبر يا خيال منفـصل مـي          

بـه همـين دليـل،     . دانـد   طور ساير قواي مربوط به غيب نفسِ غير عاقله را مـادي مـي              همين
اند، اما نه در عالم عين و نه در عـالم ذهـن؛ ايـن                 ت صور خياليه موجود و محقق     توان گف   مي

پـس  . صور در عالم عقول نيز هستي ندارند، چون در عالم عقول، بعد و كم و كيف راه ندارد                 
بايد گفت صور خياليه در موطن و عالم ديگري جاي دارند كه همان عـالم مثـال يـا خيـال                     

  .منفصل است
ي خـود    وي جهان انديـشه   . ي خيالْ بسيار وسيع و گسترده است        بي، عرصه عراز نظر ابن  

دانـد، بلكـه داراي    كنـد، خيـال را غيـر واقعـي و بيهـوده نمـي           را با اتكا بر عالم خيال بنا مي       
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دهد و صورت  وي عالم خيال را واسطه بين عالم ارواح و ماده قرار مي. انگارد حقيقتي واال مي  

داند و به جز اين عالم مثال مطلق كه عالم واسطه است، عـالم                لم مي اشيا را متعلق به اين عا     
توانـد    ايـن قـوه مـي     . ي انسان است   ي مخيله  مثال مقيد هم وجود دارد كه منظور از آن قوه         

  .انسان را به آن عالم برساند، زيرا هر چيزي كه در اين عالم است صورتي در عالم مثال دارد
  زاست؟آيا رؤيا معرفت. 3. 8

اي باطني به نام حس مشترك وجود داردكـه تمـام            رابي معتقد است كه در انسان قوه      فا
نفـس انـساني در حـال       . شـود   مدركات حواس ظاهر و مدركات حواس باطن در آن وارد مي          

. يابد تا از اشتغاالت جاري و روزمره رها شود و به عالم غيب متـصل شـود                  خواب، فرصت مي  
شـود و نفـس آن آگـاهي را بـه حـس               س او مرتـسم مـي     در اين حال، صوري از غيب در نف       

ي متخيلـه در صـور و        دهد و حس مـشترك آن نقـش كلـي را بـه كمـك قـوه                 مشترك مي 
به عبارت ديگـر، رؤيـا      . كند  تصاويري كه متناسب با آن صور است، به طور جزئي ترسيم مي           

ظـر او، هرچـه   از ن. شـود   كه همچون الهام، بر نفس عـارض مـي   يكي از واردات روحاني است 
تـر  شـود و رؤياهـاي او صـادق         تر و پاك باشد الهامات بيـشتري بـه او مـي           نفس انسان صاف  

معرفتي كـه از  . آيندها يكي از اجزاي نبوت به شمار مي      گونه خواب كه اين   خواهند بود، چنان  
اعلي مراتب . شود معرفتي است الهامي كه مقامات و مراتب متعدد دارد اين طريق حاصل مي  

ي ايـن  اي برخـوردار باشـند و دارنـده   گردد كه از خصايص ويژه براي نفوسي منكشف مي  آن
  . خصايص را پيامبر گويند

طور كه بيان كرديم، سهروردي نيز نظري موافق و مشابه با اين فيلسوف دارد، جز               همان
 نفس داند،  مشترك ميكه وي جايگاه ورود صور غيبي را بر خالف فارابي، كه آن را حس            اين

يابنـد، نفـس ناطقـه متوجـه          از نظر وي، هنگامي كه شواغل حسي تقليل مي        . داند  ناطقه مي 
شود و به اين ترتيـب،        در اين هنگام، نفس ناطقه متوجه صور غيبي مي        . شود  عالم قدس مي  

وجـه ترديدپـذير نيـست،        هيچ  رساند كه به    سروش غيبي، صدا و صوتي را به گوش انسان مي         
آنچه بـراي انـسان پـس از ايـن حالـت بـاقي              . ان در خواب باشد يا بيداري     كه انس  اعم از اين  

ولي اگر صوري كه نفس ناطقه دريافت كرده دچار تغييـر شـده             . ماند رؤياي صادقه است     مي
  . باشندباشند نيازمند تعبير مي

ي حقـايق   اي با فالسفه دارد و معتقد است در عالم مثـال، همـه            عربي نيز نظر مشابه   ابن
وقتي چيزي بر حـواس يـا عقـلْ آشـكار           . وجود در صور خيالِ واقعي آشكار شده است       ذاتي  

صرف است و آن  ي  شده باشد، نيازمند تأويل است، زيرا حامل معنايي است كه فوق آن داده            
ي خيال  كند، يعني اين حقيقت رمزي مستلزم ادراك آن در مرتبه           شيء را به رمز تبديل مي     

. هـا و احـالم را حتمـاً بايـد تأويـل و تعبيـر كـرد                 اسـت كـه رؤيـا     رو قائـل    ازاين. فعال است 
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ي صـور     بيند در اثر اتصال فرد به عالم مثـال و مـشاهده            هايي كه انسان در خواب مي      صورت

 .گردند مثالي ايجاد مي
زا بودن رؤيا از ديد اين افراد مشخص        عربي، معرفت با اين بيانات فارابي، سهروردي و ابن      

دانند كه داراي مراتب      باشد و آن را الهامي از غيب مي       زا مي  اين افراد معرفت   رؤيا از ديد  . شد
شود كه قدرت اين را داشته باشند  متعددي است؛ مراتب بااليي آن براي نفوسي منكشف مي

تا با پرداختن به اموري از امور ديگر غافل نشوند؛ اين نفوس قوي در اختيـار انبيـاء و اوليـاء                     
 اما مراتب پائين آن كه بـا شـيطنت متخيلـه دسـتخوش تغييـرات اساسـي                  .االهي قرار دارد  

هـاي  زا نبـوده،  خـواب  مانـد، معرفـت  شود و از آن صور اصلي چيزي در حافظه باقي نمي    مي
  . اند اصل و اساس بي
  معرفت ناشي از رؤيا به چه ميزان حجيت دارد؟. 4. 8

ي اول    انـد؛ دسـته   قـسيم كـرده   عربـي رؤياهـا را بـه دو دسـته ت          فارابي، سهروردي و ابن   
هاي صـريح و شـفافي هـستند كـه          رؤياهايي كه به تعبير احتياجي ندارند، اين دسته خواب        

ها انجـام نـداده، بـه سـبب شـدت             بيننده هيچ دخل و تصرفي در آن        ي خواب   ي متخيله قوه
 صـادقه  هـا بـه رؤيـاي    وضوحي كه دارند و مطابقتشان با واقع، نيازي به تعبير ندارند و از آن           

بيننده، از تدبير بدن و مشغوليت بـه حـواس فـارغ              كه  نفس خواب   بعد از اين  . شود  تعبير مي 
اگر اين  . يابد تا با عالم قدس مرتبط و حقايق را از آن عالم دريافت كند               شود، فرصتي مي    مي

تعـدد  ها را از امور ديگر باز ندارد و بتوانند جوانـب م         نفوس قوي باشند و اشتغال به امري آن       
هـا، كـه از     گونه خـواب  اين. باشدرا ضبط كنند، چنين اتصالي در عالم بيداري نيز ممكن مي          

هاي صريحي هـستند كـه نيازمنـد بـه تعبيـر              شود، خواب   ها به رؤياهاي صادقه تعبير مي       آن
  . باشندنيستند و در اختيار انبيا و اوليا مي
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