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تحلیل رؤیا از منظر ابنعربی و عالءالدوله سمنانی
عظیم

حمزئیان1

طناز رشیدی

نسب2

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی دیدگاههای ابنعربی و عالءالدوله سمنانی دربارة مسألة رؤیاا پرداتهاه اسا
ابنعربی که کاشف عالم تیال بوده ،با ارتباط دادن عالم تیال -تیال منفصل -و رؤیا -تیال مهصل -به ایان
مسأ له پرداتهه اس
اهمی

از سوی دیگر عالءالدوله سمنانی ،قائل به اهمی

شیخ در ارتباط با آن معهقد بوده اس

بوده ،ربط داده اس

رویاا در ساکوب باوده و باه نقاش و

و رؤیا را به لطایف سبعه که از مهمترین مساائل در تفرار وی

دو عارف در بحث رؤیا دربارة بینندة رؤیا ،تود رؤیا و اضغاث احالم دیادگاههاایی را

مطرح کردهاند عکل تفاوت دیدگاههای آن دو عارف را میتوان در سطح عمیقتری ناشی از تفااوت نگار
آنان در حوزههای عمکی و نظری و دیدگاههای معرف شاناتهی و هساهیشاناتهی دانسا

کاه تاأآیر آن در

رویررد آن دو و تحکیلهایشان در باب رویا دیده میشود این پژوهش به شیوة تحکیکی باه مقایساة اقاوال و
نظرات این دو عارف بزرگ و با هدف فهم شباه

و تفاوت دیدگاه این دو ،در مسألة رؤیاا واورت گرفهاه

اس
ککید واژهها:
عرفان اسالمی ،رؤیا ،تیال ،واقعه ،تعبیر رؤیا ،ابنعربی ،عالءالدوله سمنانی

 -1دانشیار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه سمنان ،ایران نویسندة مسئولahamzeian@semnan.ac.ir :

 -2دانشجوی دکهری عرفان و تصوف ،دانشگاه سمنان ،ایران

پیشگفتار
رؤیا و تعبیرِ آن به لحاظ اشاراتی که در قرآن کریم وارد شده برای مسکمانان اهمی
اس

بسیار داشهه

(موحد )352 :1389 ،در قرآن کریم ،رؤیای انبیاء پکی برای ارتباط با تالق محسوب شده و در

این قالب بارها به انبیاء ،از سوی تدای رحمان ،پیامهایی رسیده اس
رؤیای حضرت ابراهیم و یوسف عکیهماالسالم اس

از معروفترین ایان رؤیاهاا،

ابنسینا (مهوفی416ق) در 1نمط دهم اشارات و

تنبیهات در مورد رؤیا گفهه اس « :هرگاه شواغل و موانع حسی کم شود ،بعیاد نیسا

بارای نفا

فرو هایی پیش آید که از شغلها و کارهای تخیل رها شود و به سوی عالم قاد

واعود کناد و

روی میدهد هر قدر نف

قاویتار باشاد

این در حال تواب یا بیماری که موانع حسی کمهر اس

کمهر به شواغل حسی مشغول میشود و طرف دیگر مرجّح میگردد اگر نف

باه ریاضا

مشاغول

باشد نگهداری آن از امور مخالف و تصرف در امور مناسب تود قویتر تواهد شد چنین فردی نه
تنها در تواب ،بکره در بیداری نیز میتواند به عالم غیب راه یابد» (ابنسینا477 :1363 ،و)476
عرفا و مهصوفه به تواب ،به تاطر اتصال روح به عالم غیب و به لحااظ مراشافاتی کاه توساط
سالران روی میداده ،توجه تاوی داشههاند تواب نزد آنان یری از راههاای درب و فهام معاانی و
حقایق غیبی بوده اس

(موحد )352 :1389 ،میبدی مفسر عرفانی قرن ششم ،به نقال از ابانعیسای

رؤیا را چنین تعریف مینماید« :الرؤیا تصور المعنی فی المنام عکی الهوهم االبصاار ،قاال و کلان ان
العقل مغمور فی النوم فاکا تصور االنسان المعنی ،توهم انه یراه» (میبدی )7 :1339،عالوه بار مبحاث
رؤیا و رؤی

آن ،عرفا به پیروی از قرآن و روایات به تعبیر رؤیاها نیز اهمی

محییالدینبن عربی (مهوفی638ق) از بزرگترین عرفای مسکمان اس

دادهاند
اگر چه او اولاین کسای

نبوده که به مباحث نظری عرفان پرداتهه ،ولی مباحث نظری عرفان را مدون و مانظّم سااتهه اسا
(رحیمیان13 :1388 ،و )14از نظر ابنعربی تیال چیزی فراتر از تیال و رویا ،در نظر دیگران اس
او تیال را یری از عوالم هسهی دانسهه اس

از طرفی شماری از مهمترین مراشفات شایخ اکبار در

طی رویاهای او رخ داده و از آنها با لفظ واقعه که از آیة ساورة  56قارآن اقهباا
میکند (چیهین )145 :1392 ،از اینرو ،او به رؤیا توجه زیادی داشهه اسا
اندیشة ابنعربی را از چند جه

به تود مشغول داشهه اس  :اول از جه

شاده اسا  ،یااد

در واقاع مساألة رؤیاا
ارتباط آن با مسألة وحی

 -1به عنوان مثال ،در قرآن کریم به توابهای انبیاء اشاره شده اسا نظیار :حضارت اباراهیم(د) ،در واافات آیاة ،102
حضرت یوسف(د) در سورة یوسف آیة  ،4پیامبر(ص) ،در آیة 27فهح
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و نبوت؛ چرا که رؤیای وادق ،راهی برای ارتباط با عالم غیب اس

و ممرن اس

مقدماهای بارای

وحی باشد دوم از جه

ارتباط با عالم مثال و جایگاهی که عالم مثاال ،در سکساکه مراتاب تعیّناات

دارد و سرانجام از جه

ارتباط رویا با نیروی مهخیّکة آدمی و قدرت بالقوه و اسهعداد آن نیرو ،بارای

آفرینندگی و تصرف در روال عادی جهان (موحد)352 :1389 ،
از سوی دیگر عالءالدوله سمنانی (مهوفی 736ق) ،از جمکه عرفای تراسان بزرگ و از مهمتارین
منهقدان نظریه وحدت وجود ،محسوب میشود مشرب فرری او برگرفهه از سکسکة کبرویه اس
شیخ نجمالدین کبری ،از بزرگترین مشایخ آن بوده ،اس

که

(جدیدی )59 :1389 ،اتفاقاً اتهالف نظر

وی در باب وحدت وجود ابنعربی ،قرنها مورد تحکیل و بررسای مهصاوفه و محققاین قارار گرفهاه
اس

1
ایشان بوده ،وی به مسألة رویای سالرین اهمی
بنا به آنچه در طریقة

داده و نقش مهم شایخ

و مراد را در توجه و تعبیر رؤیای سالرین ،موشرافانه مورد تحکیل قرار داده و از طرفی او رؤیا را باا
مهمترین نظریه تود ،دربارة لطایف سبعه ربط داده اس

با توجه باه مساائکی کاه ککار شاد انجاام

پژوهش در مورد رویا و به طور تطبیقی بین این دو عارف گرانقدر حائز اهمیا

اسا

بناابراین در

این پژوهش ضمن تبیین نظرات این دو عارف ،به تحکیل و مقایسة آراء و اقوال ایشان پرداتهه شاده
اس
جهانبینی عرفانی ابنعربی و عالءالدوله و رابطة آن با رؤیا
آفرینش و خیال در عرفان ابنعربی
به عقیدة ابنعربی ،جهان هسهی شامل پنج عالم اس

که به عوالم تمسه شهرت دارند (آشهیانی،

)159 :1380؛ این عوالم در پنج مرتبه یا حضرات تمسه ،در طول یردیگر قرار دارند که عبارتند از:
 1عالم ح ؛  2عالم مثال یا تیال؛  3عالم ارواح؛  4عالم اسماء و وافات؛  5عاالم غیاب مطکاق
(همان )451 ،عالم مثال یا تیال از ابداعات ابنعربی در عرفان اسالمی محساوب مایشاود بحاث
عالم تیال در بسیاری از جاهای فهوحات مریه ،کهن شیخ اکبر را به تود مشغول داشهه اس

او باا

اشاره به آیة «فَإکا نُفِخَ فِی الصُّورِ» ،واژة وور را با وُوَر (جمع وورت) یری مایداناد و مایگویاد:
تیال در لسان شرد همان ووَر اس

و آن کارگاه آفرینش اس

که اگر نبود ،ما هم نبودیم (موحاد،

:)357 :1389
«لَاااوال الخَیاااالُ لَرُنّاااا الیَاااومَ فِااای عَااادَم

وَ ال انقَضااای غَااارَا فیهاااا وَ ال وَطَااارُ

 -1ر ب :مقالة بررسی اتهالف عالءالدوله سمنانی و ابنعربی در موضود وحدت وجود (قاسم کاکایی)204 :1381 ،
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کَاااااَنَّ ُسااااکطانُها تن کناااا َ تَعقِکُهااااا
او این عالم را حد واسط و برزخ عالم ح
کبیر اس

الشاااردُ جااااءَ بِاااهِ وَ العَقااالُ وَ النَّظَااارُ »
َّ
در واقع ایان تیاال در عاالم

و ارواح دانسهه اس

و اتفاقاً ابنعربی در دیدگاههای تود این عالم را با تیال و رویای آدمی پیوند داده اسا

از اینرو ،او رؤیا در عالم وغیر را به نوعی برزخ و واسطة روح و جسم آدمی تواناده اسا
مسأله در واقع پل ارتباط میان بحث رویای آدمی با عالم تیال ،اس
چیزی فراتر از کهن بشر اس
عوالم هسهی اس

ایان

زیارا از نظار او تیاال و رویاا

در این بیان ،تیال از ین سو در انسان و در سوی دیگار ،عاالمی از

تیال عالوه بر اینکه تود واسطه و برزتی اس  ،بین دو عالم ،تود نیاز باه دو

مرتبه تقسیم میشود که یری از آن دو باه ارواح و دیگاری باه ابادان جسامانی ،نزدیانتار اسا
(چیهین )63 :1388 ،در تفرین تیال در عالم کبیر و وغیر ،ابنعربی تیاال را منفصال یاا مهصال
میتواند (ابنعربی ،بیتا ،ج )442 ،3فرق تیال مهصل و منفصل این اس
رفهن فردِ مهخیل از بین میرود ،ولی تیال منفصل عالم و حضرتی اس
ارواح را دارد و آنها را با تاوی

که تیال مهصل با از بین
که دائمااً قابکیا

معاانی و

تویش تجسد میبخشد (همان،ج )311 :2در واقع تیاال مهصال

از تیال منفصل نشأت میگیرد (کاکایی )461 ،1391،از طرفی وقهی تیال به عنوان واقعیهی در عالم
وغیر در نظر گرفهه شود ،به دو معنا به کار میرود که رباط نزدیرای باا یرادیگر دارناد در معناای
نخس

تیال همان نف

اس

که عبارت اس

از عالم تیال در محدودة عالم وغیر اسا

و تاود

انسان که واسطة بین روح و جسم اس ؛ روح و بدنی که هیچ اشهراکی با هم ندارند در معناای دوم
یری از قوای نف

که در انگکیسی به همین نام تیال ( ) imaginationتوانده مایشاود (چیهیان،

115 :1392و )116بر این اسا  ،نف

ممکو از وورتهایی اس

که از عاالم بیارون و عاالم درون

نشأت گرفههاند (همان) بنابراین به نظر ابنعربی آنچه در درون ،در قالب رؤیا تحقق مییابد ناشی از
امر واقعی و بیرونی اس
تود معهقد اس

او نه تنها عالم تیال را عالم غیرواقعی نمیداناد بکراه در راساهای عقایاد

که جهان محسو

رؤیایی بیش نیس

فصوصالحرم میگوید« :عالم امری توهّم شده اس
اس

یعنی به تیال تو رسیده اس

(ایزوتسو)27 :1392،؛ از اینرو اس

که در

که وجود حقیقای نادارد و ایان معناای تیاال

که عالم امری زاید و قائم باه نفا

و تاارج از حاق اسا  ،در

وورتی که در نف ِ امر چنین نیس » (ابنعربی،ج )103 :1946 ،1در نهیجه میگوید« :بدان کاه تاو
تیال هسهی و همة آنچه را که ادراب میکنی و آن را غیر تود میشمری تیال اسا
همها

تیال در تیال اس » (همان)200 ،

 -1ر ب( :ابنعربی ،بیتا ،ج)304 :1

پا

وجاود
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شأن تیال این اس
میکند زیرا تیال اس
در امور این اس

که چیزی را که تجسد ندارد تجسد ببخشد این امر را حضرت تیاال عطاا
که جمع بین نقیضین میکند و حقایق عالم در آن ظاهر میشود چرا که حاق

که بگویی «هو ال هو» (کاکایی )454 :1391 ،به عقیدة او واقعات ممران اسا

در تواب یا بیداری رخ دهند(چیهین )145 :1392 ،بنابراین بایاد گفا  ،رؤیاا جایگااه ویاژهای در
جهانبینی ابنعربی داشهه اس

همچنین از نود جهانبینی او میتوان دریاف

آنچه آدمی در رویای تود میبیند بیهوده نیس
میتوان دریاف

بکره انعراا

که بناا باه عقیادة وی

حقیقهای تاارجی اسا

از ایان رو

که ابنعربی همة رؤیاها را امور واقعی میداند

پیوند عالم کبیر با عالم صغیر از نظر عالءالدوله
عالءالدوله همانند نجم الدین کبری به انوار و مراشفات و اطوار قکبی عالقاهمناد باوده اسا
بدان توجه نشان میدهد وی بر این اسا

و

در نگاه تود به عوالم هسهی ،باه ارتبااط عاالم واغیر و

کبیر توجه داشهه و در جهانبینی تود ،چون پیر طریقهش -که توجاه باه اطاوار هساهی داشاهه -باه
تقسیمی ،تح
داشهه اس

عنوان لطایف سبعه پرداتهه و این نگر
او نیز چون شیخ اکبر معهقد اس

در دیادگاههاای وی در بااب رؤیاا ،تاأآیر

رؤیا عالوه بر تواب ،واقعه را نیز شامل میشود وی

آنچه آن را کبرویه ،اطوار سبعة قکب میتوانند ،با احوال روحِ در ارتباط حاق کاه از آنهاا تعبیار باه
لطایف میکند ،تطبیق مینماید او هر ین از لطایف سبعه را موافق با رنگی نشان میدهد این الاوان
لطایف که میراث مراشفات شیخ کبری اس
عالءالدوله تقریری دارد که تاص اوس

و در فوایح الجمال بادان اشااره شاده اسا ؛ در بیاان
از جمکه میگوید :این لطایف سابع در وجاود انساان کاه

عالم وغیر محسوب شده اس  ،حرم وجود انبیاء را در عالم کبیر دارد؛ چناانکاه هار یان از ایان
لطایف حاکی از وورت روحانی بیانگر مقام و مرتبة شیخ اس

(زریانکاوب )176 :1389 ،از ایان

رو میگوید« :آنچه از عجایب مکن و مکروت در مقام ،مشاهده میکنی و میبینی بیرون ز تو نیس ،
همه در ممکر
اس

انف

تود میبینی و نسب های وجود مفردات و مرکبات عکوی و سفکی عالم آفاق

که غیب و شهادت تو از آن مرکب اس

در تود مشاهده میکنی فیالمثل گاه هس

که هماة

عالم را ین لقمه ساتهی و فرو بردی» (عالءالدوله )162:1383،در اقوال عالءالدوله هر کدام از این
لطائف نیز نوری تاص دارد چون هر ین از این انوار حاکی از طور و مقام اوس  ،باید در بااب آن
انوار در طی اطوار مراشفات توجه و مراقب

تاص بورزد (زرینکوب)1389:176 ،

بنابراین هر واقعه در عالم وغیر ،راه به ین لطیفه در عالم کبیار دارد از ایان رو وقاایع را دارای
حرم

میداند که این حرم

وجود بیننده ،حرمهى اس

بسهه به مقام و مرتبة سالن اس « :و دیگر آنراه وقاایع را در عاالم

تاص ،و در تارج حرمهى اس

دیگر و سالن را جز با حرام تااص
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که بدان سبب او را بر کمال و نقصان و ضاعف و قاوت تاود در ارادت و ساکوب اطاالد حاوال
تواهد آمد ،کار نیس

اگر در تارج که عالم شهادت اس

ظاهر شود یا نشود الهفاات نرناد ،فاماا

چون سیر در عالم غیب سابغ افهاد» (عالءالدوله)266 :1383،
عالءالدوله در بیانی دیگر میگوید« :در وجود انسان به حرم آنکه مجموعة عالم غیب و شهادت
اس  ،جمع گشهه و به سبب اینره آنچه عکی سبیل االنفراد در هرچیزی عکاوی یاا سافکی مفارد یاا
مرکب تعبیه بود به تمام و کمال در وی نهاد ،سری دیگر ،کاه در هایچ یان از مفاردات و مرکباات
سار بازد و آن لطیفاة انانیا

عکوی و سفکی غیبی و شهادی نبود ،از نهاد

کامکاه اسا » (هماان،

159و)160
عالءالدوله نیز چون ابنعربی به ارتباط بین تیال در عالم کبیر و عالم وغیر قائل بوده اس

پ

و آن را با بیانی دیگر ،اظهار داشهه اس

یعنی ارتباط بین درون آدمی (عالم انف ) و عالم بیرون باه

عبارتی دو عارف رویا را عامکی برای پیوند میان عالم وغیر و کبیر در جهان بینی تویش دانساههاناد
که آدمی به واسطة آن از عالم وغیر جسم و جان تویش ،در عالم کبیر سیر کارده و باه حقاایق راه
مییابد به عالوه دو عارف در این معنا در واقع معهقدند که رویاها حقیقایاناد ،چاه آنراه آن را باا
جهان حقیقی بیرونی مرتبط دانسههاند .البهه نود بیان دو عارف دربارة ارتبااط رویاا و عاالم واغیر و
کبیر با هم تفاوت داشهه اس

که میتوان ناشی از نود دغدغهها در بیان معارف آن دانس

تعبیر رویا از منظر ابنعربی و عالءالدوله
انواع رویا براساس تعبیر آن از نظر ابنعربی
ککمة « تعبرون» از مادة (د ب ر) ،به معنای بیان تأویل رویاس
عبور از نهر و امثال آن گرفهه شده اس

که تعبیر هم گفهه مایشاود و از

زیرا شخص تعبیرکننده از رؤیا به تأویل آن عبور مایکناد و

از وورت رؤیا ،به حقیقهی که برای واحب تواب مجسم شده اسا
 )12عوامل مخهکفی در تعبیر تواب دتال

مایرساد (طباطباایی:1364 ،

دارند؛ چنانره تفکیسی تعبیر تواب را با توجه به زماان

تواب دیدن مهفاوت میداند؛ مثالً اگر کسی در شب ،تواب بیند که بر فیل نشساهه اسا
که به شغل بزرگی دس

اس
آن اس

او در آن اس

مییابد که منفع

دلیال آن

و اگر این تواب را روز بیناد دلیال

که زنش را طالق میدهد و به این سبب اندوهگین میشود (تفکیسی)17 :1380 ،

ابنعربی و عالءالدوله نیز در باب رؤیا و تعبیر آن اظهارات قابل توجهی داشاههاناد ابانعربای
تعبیر رؤیا را حائز اهمی
به ح

دانسهه و معهقد اس

که در هسهی ،چیزی پیچیدهتر از مشهبه شادن تیاال

نیس ؛ اگر تدا به شخصی قوة تفصیل عطاا کناد ،هرگااه اماوری را ببیناد بارایش روشان

مینماید که با کدام چشم آنها را دیده اس

تود

به ماهی

آنها پی میبارد ضاروریتارین عکام
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برای اهل اهلل ،همین عکم اس

ولی بسیاری از ایشان به آنچه گفهیم توجهی ندارند (چیهیان:1392 ،

 )137او رؤیاها را به لحاظ تعبیر دو وورت دانسهه اس
الف -رؤیاهای صادقه :دسهة اول رویاهایی اس
باید پذیرف
پدر

(موحد)355 :1389 ،؛ چنانره به عقیدة او ،اگر کسای پادر تاویش را در رویاا ببیناد،

را دیده و نه مادر یا برادر

را ،در عین حال ،آنچه دیده چیزی جز تود

تیالی ادراب شده مانند برزتی اس

بین تود

این وورت رؤیایی به کار برد« ،هو /الهو» اس
در آآار

که باید تعبیر نشوند و عین آنچه دیده شاده را

و پدر

واقعیا

نیسا

موجزترین عبارتی که میتاوان در بااب

(چیهین )40 :1392 ،او دربارة رویاهای تویش که

ککر میکند نیز چنین موضعی دارد؛ چنانره در فصوص الحرم تویش را عینااً در رویاای

تویش دریاف

نموده اس

او بنا به روایهی در مورد 1
مشاهده پیامبر در عالم رویا چناین میگویاد؛

در روایهی منسوب به رسول تدا آوردهاند که فرمود« :اگر کسی مرا در تواب ببیند ،چنان اسا

کاه

در بیداری دیده باشد زیرا شیطان نمیتواند به وورت من در آید» این ضابطه در مورد تاص تود،
توابهای شیطانی را از توابهای رحمانی جادا مایکناد کسای کاه پیغمبار را در تاواب ببیناد
می تواند مطمئن باشد که درس

دیده و در واقع ،به سعادت دیدار رسول تدا نائل آمده اس

تاود

ابنعربی هم در تطبة مقدماتی فصوص الحرم میگوید که این کهااب را در تاواب از آن حضارت
گرفهه اس
روی

(موحد352 :1389 ،و  )353ابنعربی میگوید« :مقصود از چهره و روی

پیاامبر هماان

کاه در هنگاام رحکا

و در

وورت جسمانی» پیغمبر اس  ،به همان شرل و هیئا

داشا

تابِ مدینه مدفون گردید کسی که پیغمبر را در تواب ببیند او را در ین وورت مثاالی کاه شابیه
همان جسد دفن شده پیغمبر اس  ،روی

میکند (همان)

ب -رؤیاهای تأویلپذیر :دسهة دوم رویاهایی که قابل تعبیر و تأویالاناد و بایاد تأویال شاوند
(همان )355،او برای نیازمندی تواب و رؤیا به تعبیر ،اینگونه اسهدالل میکند که تاواب نماوداری
از عالم تیال اس

و عالم تیال عالم نمادها و جوالنگاه رموز و اشارات اس

میگذرد در معرا تعبیر اس

هر چاه در آن عاالم

(همان355 ،و )356و میگوید« :موطن الخیال یطکب الهعبیر » (ابان-

عربی ،ج)86 :1946 ،1
ابنعربی بر اسا
شوند» ،معهقد اس

حدیث پیامبر(ص) در رابطه با اینره «مردم توابیدهاند وقهی مردند بیدار مای-
که عالَم هسهی توابی اس

که نیاز به تعبیر دارد او میگوید« :عالَم مهوهم اس

و وجود حقیقی ندارد معنای تیال همین اس ؛ یعنی به تیال تو میآید که عالم امری مسهقل و قائم

 -1ر ب( :ابنعربی :1947 ،ج ،1ص)47

 /78فصلنامه عرفان اسالمی * سال هفدهم * شماره  * 66زمستان 99

به کات تود اس

حال آنکه چنین نیس » (کاکایی )459 :1391 ،اینچنین اس

که میگوید« :پ

بدان که تو تیالی و هر آنچه را ادراب میکنی و غیر از تود میدانی نیز تیال اس  ،پ
تیال در تیال اس

وجود حقیقی فقط تداس

همة هسهی

آن هم از حیث کات و عینش نه از حیاث اساماء:
اال تیاال فاالوجود ککاه تیاال فای الخیاال و

فاعکم انن تیال و جمیع ماتدرکه مما تقول فیه لای

الوجود الحق انما هو اهلل تاوهم» (ابنعربی،ج )1946:104 ،1در مبحث تعبیر نیز ابن عربای یاادآور
میشود که هر چیزی در دنیا در تیالمان میبینیم ،در واقع نه تیال که تیال در تیال اس

زیرا دنیاا

سراسر تیالی بیش نیس « :فالوجود ککه تیال فی تیاال » (ابانعربای )137 :1389 ،پا

در واقاع

آنچه در رؤیا دیده میشود ،وورتی تخیکی از واقع اس
فقط آن اس

که آن را به جایگاه اوکی و درس

و نه تود آن آنچه را ما بایاد انجاام دهایم

آن بازگردانیم؛ معنی ککمة تأویل این اسا

تعبیار

حدیث «از مردن و بیدار شدن» ،نزد ابنعربی چیزی نیس  ،مگر اشارهای وکنایهای به مارگ زیساهی
که در بردارندة کنار گذاشهه شدن قید حا

مرگ به معنای واقعهای روحی اس

انسان و گذشهن از محدودی های عرضی و دیدن آن چیزی اس
مرگ در اینجا به معنای تجربة «فنا» اس
معهقد نیس

که رؤیا امری بیهوده اس

کاه در ورای اعاراا قارار دارد

(ایزوتسو )28 :1392 ،براسا
و اتفاقا او معهقد اس

و عقال از ساوی

حدیث پیاامبر ،ابانعربای

که آنچه الزم اس

تعبیر رؤیاهاسا

به روشی وحیح و بازگرداندن آن به اوکی درس  ،یعنی تأویل که شاأن عارفاان اسا
 )209 :1388او موت را در حدیث مزبور اشاره به موت و فنای اتهیااری مایداناد پا

(رحیمیاان،
تووایف

واقعی عالم از فردی بر میآید که از تواب برتاسهه یعنی به فناا رسایده باشاد (ابانعربای:1389 ،
 )127بر این اسا

آنچه واقع نامیده میشود ،مؤکداً حقیق

شود که این امر بیارز

و بیهوده اس

کنندة درجهای از حقیق

در تیال اس

تنها چیزی که الزم اس

آن اس

نیس

لیرن این نباید به آن معنا گرفهه

آنچه واقع نامیده میشود و به گوناهای غاام
به عبارت دیگر نمایندة نمادین از حقیق

که ما آن را با روشی وحیح -درس

اسا

و مانعر
در اینجاا

همان طور که رویاهای تود

را از رموز و رویا مهنزد میکنیم و با واقع تطبیق میدهایم -تأویال کنایم (هماان )28 ،بناا بار ایان
نظرات ،او این دسهه توابها را نیازمند به تعبیر دانسهه اس
اس

بهرحال به اعهقاد ابنعربی جهان وجود نیس

زیرا توابها به وورت نماادین باوده

بکره امری توهم شده اس

این ناود رؤیاا نیاز

برای ابنعربی جایگاه ویژهای دارد ،چنانره در مورد تواب حضرت ابراهیم(د) و یوساف(د) چناین
بیان می کند او با اشاره به حدیث پیامبر(ص) ،بر لزوم توجه باه تعبیار ،تأکیاد کارده اسا
روس

از ایان

که در فص اسحاقی در فصوص الحرم میگوید« :تادای مهعاال باه اباراهیم ،هنگاامی کاه

ندایش داد ،فرمود« :ان یا ابراهیم قد ودق

الرؤیا= حقا کاه رؤیاای تاویش را ای اباراهیم راسا

تحلیل رویا از منظر ابنعربی و عالءالدوله سمنانی 79 /

گفهی که او فرزندت اس  ،زیرا او رؤیایش

داشهی104-و/105وافات» و بدو نفرمود در رؤیا راس

را تعبیر نررد ،بکره به ظاهر آنچه دیده بود عمل کرد ،در حالی که رؤیا تعبیر میطکباد» (ابانعربای،
 )93 :1389او معهقد اس

که ابراهیم(د) تصور کرد ،تواب و رؤیا مرتبة تیال اس  ،از ایان رو آن

را تعبیر نررد؛ این در حالی اس

که «تجکی ووری در مرتبة تیال مقید نیازمند به عکمی دیگر اس

که بدان ،آنچه را که تداوند از آن وورت اراده دارد ادراب گردد» (همان)
ابنعربی همچنین در فص حرم
قدرت تعبیر رؤیا و ژرفبینیا

نوریه؛ معهقد اس  :ارتباط بین یوسف(د) و نور به اجمال در

قرار دارد که با نوعی «اشراق» تفصیل ماییاباد در ضامن رؤیاا و

ژرفبینی به عالم تیال مربوط اس  ،که نسب
 )83جامی بر اسا

به عالم جسمانی روشانتار اسا

(چیهیان:1388 ،

سخنان جندی و قیصری میگوید :عاالم مثاال عاالم روشانی اسا

یوسف تیال بود در وی شنات

و کشاف

نوری (النوریّه العکمیه) ،که باه کشاف واور تیاالی نساب

شروفا شد؛ یعنی به عکم تعبیر در کاملترین وجها

دس

یاف

دارد،

هرکسی که بعد از وی این عکم را

شناتهه باشد آن را از مرتبة وجودشناسانة او دریافهاه و از مقاام روحاانیا

بهارهمناد شاده اسا

(جامی )177:1370،ابنعربی دربارة توابی که یوسف(د) در کودکی دیده بود میگوید :این تواب

1

در واقع از تزانة تیالش بوده اس ؛ زیرا اگر غیر از این بود ،آنان بدانچه که یوسف(د) دیده باود،
عکم داشهند (ابنعربی )129 :1389 ،بر همین اسا
اینگونه گف  :این تحقق رویای پیشین من اس
که در وورت تیال بود ،در ح

آشرار

بوده که یوسف(د) بعدها که تحقاق آن را دیاد

که پروردگارم آن را محقق کرد »؛ یعنای :بعاد از آن

کرد

لزوم تعبیر رؤیا از نظر عالءالدوله سمنانی
عالءالدوله معهقد اس

که رؤیاها و وقایع همگی دارای تعبیر هسهند و لذا باید به درسهی تأویال

شوند به عقیدة عالءالدوله واقعات را باید تعبیر کرد« :مطول از آن نوشهم که درویشاان از راه طکاب
حق ،پیش آن فرزند جمع شده و شوند [باید] دریابند که واقعات را با ظاهر نمىبایاد انادات
آن برتوردارى یابند و در عین مشاهده نور ،در ظکم
عک

نیازمندی به تأویل از آن روس

تاا از

غرور نیفهند » (عالءالدوله)335 :1383 ،

که در اندیشة عالءالدوله رویا مربوط به عالم غیب اس

و

از عالم غیب به شهادت وارد میشود؛ در نهیجه تأویل آنها امر الزم و ضروری تکقی میشود وی این
عقیده را چنین بیان داشهه اس « :و این نود ارشاد سن

 -1سورة یوسف آیة 4
 -2سورة یوسف آیة 100

الهى اس

چنانراه در تاواب -کاه بارادر

2
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مرگ اس

ْسانُ الَّهِای
 --133به حرم الکَّهُ یَهَوَفَّى الْأَنْفُ َ حِینَ مَوْتِها وَ الَّهِی لَمْ تَمُ ْ فِای مَنامِهاا فَیُم ِ

قَضى عَکَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُتْرى [ ]42 /39معانى معقوله را در لبا

وور محسوسه پوشانیده باه

شخص بیننده مىنماید ،و در حافظه او نگاه مىدارد تا چون بیدار شود آن حال بر معبر عرضه کند تا
معبر از آن وورت معنى غیبى دریافهه جه

او تعبیر کند و او را بر حقیقا

آن حاال اطاالد دهاد»

(عالءالدوله)178 :1383،
او عکم تعبیر را عکم الزامی برای تعبیر و تأویل واقعات ساالران مایداناد و در ایان بااره چناین
میگوید« :و نیز وقایع را با ظاهر انداتهن ،به آنره سیر در پیش نیفهد ،عجبى و غرورى که ترسان
راه سالن گردد واقع شود و سالن در ظواهر بازماند ،و سر تعبیر بر وى کشف نشود؛ چه عکم تعبیار
از شیرینترین عکوم اس

از غیب و جزوى از اجزاء نبوت اس

شود و دریابند که تعبیر وقایع سالن نوعى دیگر اس

چون بر واوالن ایان عکام کشاف

فى المثل اگر عامیاى بیند که مارى را کش

معبر گوید :تصمى را دفع تواهد کرد و اگر سالن بیند که در بیدارى نفا

ساکوب ماىکناد بایاد

گفهن که وورت وفهى از وفات کمیمه نفسانى هالب تواهد شد و هر دو تعبیر درس

اس

و به

وورت مار تعکقى ندارد اگر بینندهاى این واقعه را با وورت آوردى و مهرود آن شدى که اگر ایان
واقعه راس

باشد من در عالم وورت مارى را برشم و یمرن که کشاهه نشادى و او از ایان واقعاه

هیچ فایده نیافهى و در تاطر

مهمرن گشهى و حقایق غیبیات را منرر شدى و نظر

از ظااهر باه

باطن نفوک نرردى» (همان )163 ،بنابراین از نظر عالءالدوله وقایع و تاوابهاا از آنجاا کاه معناای
غیبی دارند ،پ

ظاهر و باطنی دارند منهها هرکسی قادر به درب معنای آن نیس

جایگاه مراد در تأویل رؤیا از نظرعالءالدوله
از اینجاس

که اهمی

و نقش شیخ در سکوب نیز آشرار میشود زیرا تأویل کار سادهای نیسا

و هر شخص تود قادر به دریافهن حقیق

تعبیار آن نیسا ؛ بخصاوص ساالرانی کاه اول راهناد

عالءالدوله وظیفة شخص سالن میداند که وقایعی را که از راه ظااهر و یاا بااطن کاه بارای او رخ
میدهد بدون کم و کاس

برای شیخ تود عرضه کند در واقاع او یرای از وظاایف شایخ را تعبیار

وقایع سالن و مرید میداند عالوه بر این ،اهمی
در زمان اربعین که وی تأکید بر وم

تعبیر واقعه برای شیخ سمنانی به حدی اس

و تاموشی سالن دارد اجازه مایدهاد جها

کاه

تعبیار واقعاه

سالن با شیخ سخن گوید (همان)257 ،
مشکل عدم تأویل از دیدگاه عالءالدوله
یری از دامهایی که در وورت عدم تأویل وقایع ،سالن به آن دچار میشود دام تناسخ اس

باه
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همین دلیل عالءالدوله از مشایخی که در کهابهایشان وقایعی را بیان کردهاند بادون اینراه تأویال و
تفسیر آن را بنویسند شرای

میکند او بیان اینگونه وقایع را موجب گمراهی و ضاالل

مبهادیان و

گرفهاری آنها در تناسخ میداند او میگوید« :در غیب مشاهده کردیم که گاه بود کاه هازار ساال در
دریا سیر میکردیم چنان که روز و شب را بر شمردیم و در رمضانها روزه میداشاهیم و نمااز عیاد
می گذاردیم ،تا هزار سال تمام شود و چون از غیب به ازل آدم همان قدر بیش نبود که بعاد از نمااز
از ایانجاسا

بامداد و پیش از برآمدن آفهاب و در غیب از این نود بسیار اس

تحقیق بین نداشههاند در دام تناسخ افهادند و پنداشهند که سبب آن اس
بدنی دیگر بوده اس
دیگر بوده اس

کاه عادهای دیادة

که پیش از ایان روح ماا در

و آن عمر هزار سال گذارنده ،با آنچه دیده باشد آنکا

پنادارد کاه در بادن

و براهمه هندو و بخشیان ترکسهان را مذهب این باوده اسا » (عالءالدولاه:1379 ،

 )119بنابراین همة رؤیاها باید تأویل شوند
در مجمود باید گف  ،در بحث تعبیر رؤیا هر دو عارف به تعبیر رؤیاها از آن جه

کاه مرباوط

به عالم دیگری هسهند تأکید داشههاند اما ابنعربی به رویا از نظر هساهیشناسای توجاه نماوده و باه
تحکیل ماهی
داشهه اس

آن پرداتهه اس

و این به دلیل آن اس

او کل عالم را تواب میداند و تصور

که ابنعربی تفسیر ویژهای از حادیث پیاامبر
از اینره تیال عالمی واقعی در عالم کبیر اس

باعث شده که تعبیر رؤیا را به عنوان تواب در تواب تکقی کند و البهاه انعراسای از عاالمی واقعای
بداند اما شیخ عالءالدوله از نظر معرف شناسی به آن توجه نموده و به تعبیر او رؤیا از عالم غیب به
عالم شهادت میآید و از این رو مسألة مهم و در تور توجهی اس
نیز به دلیل فهم تأویل رؤیا و وقایع سالرین اس
اس

حقیق

اهمی

مراد از نظر عالءالدولاه

ولی از دیادگاه ابانعربای باه واساطة فهام بههار

که جنبة معرف شناتهی دارد باید دانس

نگر

عالءالدوله از آن روس

کاه تعاالیم

وی بیشهر به تصوص درزمینة عرفان عمکی بوده که در نگاه وی به رؤیا و تعبیر آن نیاز نماود پیادا
کرده اس

از سوی دیگر عالءالدوله نقدی بر افرادی که رؤیاهایشان را تأویل نرارده و در آآارشاان

ککر کردهاند داشهه ،بنابراین باید دانس
اس

که از نظر وی تأویل و تعبیر همة رؤیاها امری اجهنابناپذیر

در حالی که ابنعربی بخشی از بعضی رؤیاها را عین واقعی

دانسهه و نیز بعضی رؤیاها را باه

ککی حقیقی دانسهه اس  ،چنانره رؤیای تویش دربارة تألیف فصوص الحرم را حقیقی و بدون نیاز
به تعبیر ککر کرده اس

گویی آن را نوعی الهام دانسهه اسا

تعبیرپذیر بوده ،عین حقیق

از طرفای آن دساهه از رؤیاهاا را کاه

دانسهه ،به طوری که در واقع این رؤیاها حقایق عالم تیالاند ،ناه آنراه

حقیقهشان امر دیگری باشد و این از آن روس

که این جهان تود توهم و تخیل اس

هر دو عارف

عکم به تعبیر را مرتبهای دانسههاند؛ چنانره ابنعربی دربارة پیامبران اینگوناه ککار مایکناد و از ایان
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حیث مقام حضرت یوسف را که بر عکم تعبیر تواب میدانس  ،از پیامبر اکرم(ص) کاه واقاف بار
حقیق

رؤیا و عالِم به حضرات عالَم بود ،پایینتر دانسهه اس

از طرفی عالءالدوله نیز شیخ و ماراد

را عالِم به تعبیر و سالن را ناآگاه از آن دانسهه؛ گویی تعبیر رؤیاا کاار هرکسای نیسا

و باه مرتباة

روحانی اشخاص بسهگی دارد
اضغاث احالم از نظر ابنعربی و عالءالدوله
اضغاث جمع ضغث به معنی دسهههای گیاه تشن و تر با هم آمیخهه ،اس
معنی توابهای پریشان اس
معقول و نامعقول درس

اضغاث احاالم باه

توابهای پریشان و شوریده که تأویل آن از جها

اتاهالط اماور

نیسهند (دهخدا ،1385،ج )172:1به عبارتی توابهایی که نمیتوان آنها را

تأویل و تعبیر کرد (ابنمنظور ،بیتا ،ج)163 :1
هر دو عارف مباحثی دربارة اضغاث احالم داشههاند ابنعربی اضغاث احالم را حاوال اتاهالط
نقشهای عالم تیال با عالم پایین میداند چنانره رؤیاهای وادقه نیز حاوال کشاف مجردناد کاه
وضوح و تکوص تام داشههاند از اینرو محهاج به تعبیر نیسهند (موحاد )357 :1389 ،تیاال مقیاد
ین دریچه به عالم تیال مطکق دارد و یری به عالم اجسام نقشی که از باال در آیینة تیاال مایافهاد
رؤیای وادقه اس

اما گاهی آن نقش با تصاویری از عالم پایین اتهالط پیدا مایکناد و حاوال آن

توابهای پریشان (اضغاث احالم) اس

رؤیای وادقانه نیز گاهی به وورت کشف مجرد اس

آن وضوح و تکوصِ تام دارد و از آسیب تصرفات قوة تصور آدمی مصون اسا
نیس

که

اماا گااهی چناین

و تواطر کهن انسانی در نقشابندی و تصاویرگری آن ماؤآر مایافهاد و آن را کشاف مخیّال

مینامند کشف مجرد محهاج تعبیر نیس
چیز دیگر -اس

اما کشف مخیّل محهاج تعبیر -گذر از وورتی که دیده باه

(همان) عالءالدوله معهقد اس

که اضغاث احالم وجود ندارد او در رسااله «فاهح

المبین الهل الیقین» در این تصوص میگوید« :و به نزدین این بیچاره اضغاث احالم وجاود نادارد
از آنره و از مقرِّر سؤاالت از کیفی

و از آنچه او را در وق

مشاهده به وجدان حاول آمده ،مىکند

و تعبیر آن را از حق تکقى مىکند؛ چه عکم تعبیر از عکوم شریفه اس

که موجب امهنان اس

مر انبیاا

را -عکیهم السالم -کما قال تعالى حرایة عن یوسف -عکیه السالم -حیث قال :وَ عَکَّمْهَنِی مِانْ تَأْوِیالِ
الْأَحادِیثِ» (عالءالدوله )265 :1383 ،وی در توضیح چنین میگوید« :از آنره هیچ چیاز در غیاب و
شهادت ندیدم که بىحرم

ظهور یافهه بود ،بکره جمعى که در عکم تعبیر به کمال درجات مکهقیاان

نرسیدهاند اضغاث احالم دانسهه ،و فى الحقیقة آن را تعبیرى بوده -همچنانره در مورد سخن معباران
غیرتبره ،دربارة تواب عزیز مصر ککر شده اس  -کما نطق به حرایة لاه عان المعبارین الناقصاین
حیث یقول :قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِهَأْوِیلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِینَ [ ]44 /12و چون بار رأى یوساف
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ودیق -عکیه السالم -عرضه کردند تعبیر فرمود و بر همان وجهى که فرماوده باود باه ظهاور آماد»
(همان) بنابراین در تصوص اضغاث احالم ،ابنعربی آن را نهیجاة اتاهالط نقاو
اس  ،اما عالءالدوله عقیدة دیگری داشهه و معهقد اس

عاوالم دانساهه

اضغاث احالم نیز چون ساایر رؤیاهاا قابال

تعبیر بوده و کسانی که آنها را تعبیر نرردهاند در واقع اشراف کامکی بر عکم تعبیر نداشههاند
آراء ابنعربی و عالءالدوله دربارة بینندة رؤیا
عالوه بر مسألة رؤیا و تعبیر آن ،ابنعربی و عالءالدوله به تأآیر بینندة رؤیاا ،در تعبیار آن ،توجاه
داشههاند به عقیدة ابنعربی اگر بینندة رؤیا نهوانسا

ماوطن رؤیاایش را تشاخیص دهاد ،تداوناد

تواب را به وورتی که او تعبیر کرده تصدیق میکند چنانره در مورد ابراهیم(د) این کار را کرد در
این باره روایهی را نقل میکند در روایهی از تقی بن مخکّد نقل اس  ،پیاامبر را در تاواب مشااهده
کرد ،پیامبر به او شیر نوشاند اما وی دچار تهود شد اگر او رویایش را تعبیر میکارد مایفهمیاد کاه
شیر در واقع عکم بوده اس

اما تداوند او را از آن مقدار شیری که ننوشید محروم سات

چارا کاه

پیامبر فرمود « :من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظة ،فان الشیطان الیهمثل عکای واورتی= هارک
مرا در تواب مشاهده کند مانند این اس

که در بیداری مشاهده کرده اس

زیرا شیطان بار واورت

من تمثل نمییابد» (ابنعربی ،ب )95 :1389ابنعربی در جای دیگری به روایهی اشاره میکند که در
آن ابوبرر رویایش را نزد پیامبر تعبیر میکند و پیامبر میفرماید که بعضی را درسا
بعضی را نادرس

تعبیار کاردی و

وقهی ابوبرر از او میتواهد که پیامبر درساهش را بیاان دارد ،پیاامبر ایان کاار را

نمیکند (همان )93 ،عالوه بر اینها موارد دیگری را نیز از این قبیل در مورد عایشه بیان کارده اسا
(همان)96،
از سوی دیگر او معهقد اس  ،آفرینش تیالی محصول توجه و تمرکز شدید اراده و کهان اسا
که آن را «هم » می نامد البهه این با آفرینش الهی از نظر آبات آفریده شده و دوام آن و مهمتر از آن
از نظر اسهقالل در آفرینش تفاوتهای عمده دارد حضرت حاق «الیشاغَکُهُ شاأن عَان َشاأنٍ» اسا
(همان )359 ،در این تعریف رؤیا مخکوق بینندة آن محسوب شده اس

که بنا بر مرتبة معبر ،رؤیا و

تعبیر آن نیز تغییر میکند
عالءالدوله که عرفانش بیشهر جنبة عمکی داشهه نیز به نقاش بیننادة رؤیاا باه تصاوص درباارة
رؤیاهای سالرین توجه زیادی نموده اس
لطایف سبعه دانسهه ،معهقد اس

او رؤیا را دری باه عاالم معنای و راهای بارای عباور از

که حاالت و واقعات ،مهناسب با احوال بینندة آن اسا

وی ،با توجه به میزان وفا و کدورت باطن شخص و همچنین مرتبهای که در آن اس

باه اعهقااد
در تواب یاا

بیداری ،تواطر یا وارداتای کاه بارای ساالن روی مایدهاد؛ مایتواناد شایطانی یاا مکرای باشاد
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(عالءالدوله )162 :1383،در واقع او بر این عقیده اس
مخهکفی اس

که رؤیا بنا به احوال بینندة آن دارای تعاابیر

او دربارة تأویل رؤیاها چنین میگوید :تعبیر تواب یرسانی که فارد عاادی ببیناد باا

سالن مهفاوت اس ؛ مثالً اگر فرد عادی ببیند که مار به او حمکه کرده اس

بادین معنای اسا

شخص دشمنی دارد ،ولی اگر سالن این را ببیند به معنی وفهی از وفات کمیمه اس

کاه

که باید آن را

از بین ببرد تا در سکوکش پیش افهد (همان)179 ،
از آنجایی که به عقیدة عالءالدوله وقایعی که شخص در عالم وغیر میبیند مربوط به عالم کبیار
و به لطایف و مراتب عالم کبیر اس ؛ لذا وابسهه به مرتبة شخص و به عالوه به اساهعداد او بساهگی
دارد؛ لذا در این باره میگوید« :و هر واقعهاى در هر غیبى به ازاى سکوب هر لطیفهاى تعبیرى دیگار
شود و به تفاوت اسه عداد نیز مهفاوت شود باید که از آن غافل نماند تا مریاد از حکیاه کماال عاطال
نماند مثال اگر سالرى آتشى دید از رنگش سؤال کند و از جههش سؤال کند و از سرع

واعود

سؤال کند اگر دود آلود بودن بر او غالب بوده ،لقمات حظوظى تود بیشهر تورده اس

از آتش منع

کند و اگر بر روى زمین مىتنیده و به دشوارى مهصاعد مىشده و نقطاتى همچاون تاون جگار بار
آنجا افهاده ،آتش شیطانى بوده و اگر بىدتان و سریع الصعود بوده و زبانههاى ناورانى ماىکشایده،
آتش ککر بوده و اگر به رن
در آنجا سیر تو

عقیق بوده آتش عشق بوده و اگر به رن

آمده و مهناهى بوده ،آتش دل بوده و اگر سیر چشم در آنجا مهنااهى نماىشاده،

آتش مبارکه بوده و اگر زبانه سفید نورانى داشهه آتش والی
اس

طالیی بوده چنانره چشم را

بوده و غیر از ایان آتاشهااى بسایار

چون شمع و قندیل و چراغدان و چراغ و جمرات ،و هر ین را تعبیرى دیگار باشاد و در هار

غیبى فراتور سیر هر لطیفهاى مبدل شود» (همان)264 ،
برای روشن شدن ارتباط بین وقایع و حال بینندة آنها ،عالءالدوله مثالی را مطرح میکناد بادین
مضمون که تعدادی سالن با اسهعدادهای مهفاوت در تکوت ،شیخ تود را میبینناد یرای مایبیناد
شیخ به وورت نورانی از راه بسط او را نواز

میکند دیگری او را به وورت جسمانی میبیند که

از راه قهر او را تأدیب میکند یری شیخ را به وورت پیر ،دیگری به وورت جوان میبیند یری او
را در وح  ،دیگری او را رنجور میبیند این که هر ک
شیخ برمی گردد ،به قدر وح
ضعیف دیده ،به قدر نورانی
و به نسب
تعالی جه

ارادت ،او را قاوی و واحیح دیاده و باه قادر ضاعف ارادت او را
در عالم ارادت او را نورانی و به قدر محافظ

ترب ادبی از آداب او را تشمگین دیده اس
تربی

شیخ را به وورتی دیده ،باه ارادت او باه

همة اینها به باطن مرید بر میگاردد حاق

سالران بر مثال آنره جبرئیل و عزرائیل را لبا

تکق مینماید همچنان وورت روحانیّ

آداب او را راضی یافهاه

وور مخهکفاه مایپوشااند و باه

ولی و نبی را به واور وافات مخهکفاه مایپوشااند و باه
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مریدان و ام

می نماید ،تا آنان را مؤدب و مهذّب کند این نمایش هم به سبب نسبهی که در ایشاان

باشد مهفاوت شود و ممثل و مصور حق باشد و تقد

عن المثل و وور (همان)164 ،

عالءالدوله در جای دیگری در مورد مقام عرفانی بینندة رؤیا میگوید« :همچنانکاه تعبیار وقاایع
اسهعداد واقعه تاص باشد و در مقامى از مقاماات کاه بار آنجاا

سالران که هر شخصى را به نسب

عبره مىکند تعبیر آن واقعه تاص ،دیگر شود و شیخ بر تعبیر آن جز از راه الهام وقوف نیابد هر کاه
را حق تعالى مقهدا گرداند به حرم ادبنى ربى او را در حقایق آدابى و تعبیرى که سالن بدان محهااج
باشد اطالد دهد بر مقهدا واجب اس

که هر کسى را فراتور اسهعداد او ادب آموزد و تعبیار واقعاه

کند از آنره هر شخصى را حالى اس

مخصوص به او ،و حالى مشهرب میان او و دیگاران؛ اگار در

حال مشهرب او را ادب تواهد کرد یا تعبیر واقعه تواهد گف  ،این ادب و این تعبیر عاام باشاد ،در
میان جمع شاید کرد اما اگر در حال مخصاوص باه اساهعداد او ادباش تواهاد آموتا
واقعها

یاا تعبیار

تواهد کرد باید که در تکوت تنها به او بگوید» (همان)111 ،

هر دو عارف نقش بیننده را در رؤیا و تعبیر آن حائز اهمی
بیننده هر برداش

دانسههاند ابنعربی معهقد اس

و تعبیری از رؤیایش کند ،همان میشود عالءالدوله نیز معهقد اس

کاه رؤیاا باه

اسهعداد و مرتبة سکوب بینندة آن بسهگی دارد در اندیشة ابنعربی ،موطن رؤیا همان جایی اس
بینندة آن ،آن را بدان تعبیر و تأویل نموده اس

کاه
کاه

و از سوی دیگر نیز عالءالدوله معهقد اس

که بیننده

به حدی در تواب تأآیر دارد که تعبیر رؤیای یرسان برای بینندگان مخهکف ،مهفاوت اس

لذا بایاد

گف

گرچه دو عارف در بیان نود نقش بیننده نظرات مخهکف داشههاناد ،اماا آن دو از نظار اهمیا

بیننده در تعبیر رؤیا ،نظر یرسانی داشههاند
نتیجهگیری:
ابنعربی و شیخ عالءالدوله سمنانی به دلیل اهمی

مسأله رویا در اندیشه و سکوب عرفانی به آن

توجه داشههاند در مقایسة رؤیا و تعبیر آن در این دو نرههای محوری وجود دارد ابانعربای عاارفی
نظری بوده و در نگر
عمکی اس

او به رؤیا نیز میتوان به توبی آن را ح

کرد از طرفی عالءالدوله عاارفی

و توجه وی به رؤیا مربوط به جنبه و جایگاه رؤیا در سکوب اس

به عالوه هر دو رؤیا

را با جهانبینی عرفانی تویش پیوند زدهاند هر دو عارف رؤیا را پکی برای پیوند عالم درون به عالم
بیرون دانسههاند آن دو معهقدند که رؤیا هم در تواب و هم در بیداری رخ میدهد عالوه بار ایان،
عالءالدوله نیز مانند ابنعربی ،رؤیا را مربوط به عالم دیگری دانسهه که چون پکی عالم کبیار و عاالم
وغیر را به هم ارتباط داده اس

و آدمی به واسطة آن از عالم وغیر جسم و جان تاویش ،در عاالم

کبیر سیر کرده و به حقایق راه مییابد دو عارف معهقدند کاه رؤیاهاا حقیقایاناد و آن را باا جهاان
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حقیقیِ بیرونی مرتبط دانسههاند .هر دو عارف به تعبیر رؤیاها از آن جه

که مربوط به عالم دیگاری

هسهند تأکید داشههاند یعنی رؤیاها از نظر ایشان مربوط به عالم غیاب اسا

و ایان جهاانی نیساهند

چون مربوط به عالم دیگرند و از قید و بندهای این جهان آزادند تفاوتهای نگار

دو عاارف باه

مسألة تعبیر رؤیا و وقایع نیز به دیدگاههای هسهیشناتهی و معرفشناتهی آنان بااز مایگاردد ابان
عربی عالم را رؤیا و البهه انعراسی از عالمی واقعی میداند به تعبیر عالءالدوله ،رؤیا از عالم غیب به
عالم شهادت میآید اهمی
اس
نگر

در جانب مقابل ابنعربی ولی و سالن وارسهه را شایساهة فهام رؤیاا مایداناد بایاد دانسا
که تعالیم وی بیشهر در زمینة عرفاان عمکای و باا نگار

معرفا -

از سوی دیگر عالءالدوله نقدی بر ککر بدون تأویل رؤیا داشاهه اسا

بناابراین

عالءالدوله از آن روس

شناتهی بوده اس
باید دانس
نگر

مراد از نظر عالءالدوله نیز به دلیل فهام تأویال رؤیاا و وقاایع ساالرین

که از نظر وی تأویل و تعبیر رؤیا امری اجهنابناپذیر اس

هسهیشناتهی تویش ،بخشی از رؤیاها را عین واقعی

دانسهه که آنها را الهام میداند او معهقد اس

در حاالی کاه ابانعربای باا

دانسهه و بعضی را باه ککای حقیقای

این رؤیاها حقایق عالم تیالاند ابنعربی عکم به تعابیر

رؤیاها را ضروریترین امر برای اهلاهلل دانسهه و این مسأله هم جه

با قول عالءالدولاه اسا

کاه

شیخ را عالِم به تعبیر رؤیا میداند هر دو عارف عکم به تعبیر را نیازمند برتورداری از شاأن الهای و
به وورت مراتبی دانسههاند از طرفی عالءالدوله نیز شیخ را عالِم به تعبیر و سالن را ناآگااه دانساهه
اس  ،گویی تعبیر به مرتبة روحانی اشخاص بسهگی دارد در تصوص اضغاث احالم ،ابنعربای آن
را نهیجة اتهالط نقو

عوالم دانسهه اس

اما عالءالدوله معهقد اس

اضغاث احالم نیز چون ساایر

رؤیاها قابل تعبیرهسهند هر دو عارف نقش بیننده را در رؤیا و تعبیر آن حائز اهمی
عربی معهقد اس
معهقد اس

و تعبیری از رویای تود کند همان میشود عالءالدولاه نیاز

که رؤیا به اسهعداد و مرتبة سکوب بینندة آن بسهگی دارد در اندیشة ابنعربی موطن رؤیا

همان جایی اس
اس

که بیننده هر برداش

دانسههاند ابان

که بینندة آن ،آن را بدان تعبیر و تأویل نموده و از سوی دیگر عالءالدوله نیز معهقد

که بیننده به حدی در تواب تأآیر دارد که تعبیر رویای یرسان برای بینندگان مخهکف براساا

-سن و جایگاه -مهفاوت اس
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Analysis of Dreams from Ibn Arabi’s and Ala’al-Dawalah
Semnani’s Points of View
Azim Hamzeian1, Tannaz Rashidinasab2

Abstract
Mystics, due to their belief in immediate knowledge and inspiration,
have paid great attention to dreams. The present study addresses the views
of Ibn Arabi and Ala' al-Dawlah Semnani, two of the most important
mystics, about the subject of dream, because on the one hand, these two
mystics have given this issue a special importance. On the other hand,
these two are considered to be mystical pioneers, which have focused on
the theory of thinking in the important issues of morality. In fact, Ibn
Arabi, the discoverer of the universe of imagination, has addressed this
issue by connecting the world of Imagination (separate dreams) and dream
(connected dreams). Also, Ala' al-Dawlah Semnani, believed in the
importance of dreams in conduction and believed in its role and
significance of the Sheikh to it, while he also linked the dream, in the
context of the facetiae of seven, which was one of the most important
issues in his thinking. Therefore, this research is a way of explaining and
analyzing the comparison of the views and opinions of these two great
Sufi mystics, with the aim of understanding the similarities and
differences of their views on the topic of Dreams.
Keywords: Islamic Mysticism, Dream, Imagination, Occurrence, Dream
Interpretation, Ibn Arabi, Ala' al-Dawlah Semnani.
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