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��	 ا���� ا������ ا�����:  

تتناول هذه الدراسة تفسير األحالم من منظور العلم والدين والفلسفة،والجمع بين هـذه  
الميادين الثالثة في تناول هذا الموضوع يتحقق من خالل تناوله من خالل علم النفس 

نشاط معرفي عقلـي  : نظرىاو التاملى االسالمى الذي يمكن تعريفه بأنهالفلسفي أو ال
يبحث في المسلمات النظرية الكلية السابقة على البحث العلمي في الظواهر النفسـية  

و يتخذ من  .التي تضبط حركتها)السنن اإللهية ( القوانين الموضوعيةالجزئية العينية و
ة التي مصدرها الوحي ضوابط موضـوعية  النصوص اليقينية الورود القطعية الدالل

  .لهمطلقة 

	� ا������:  

يظهر في ) الربوبية(يقوم االستخالف كمنهج للمعرفة على أن الفعل المطلق هللا تعالى 
  : على شكلين) صفاتياً(عالم الشهادة 

   :بنوعيها يتمثل في السنن اإللهية :تكوينيشكل 
لطبيعة المسخرة واإلنسان المستخلف تضبط حركة الوجود الشامل ل: كلية ال: أوال

  ) الحركة، والتغيير، والتأثير المتبادل(
المقصور  الجدل ومنها،تضبط حركه نوع معين من أنواع الوجود :نوعية ال: ثانيا

من خالل صراع ) المادي والروحي(على اإلنسان المستخلف اى الترقي أو التطور 
يا أيها اإلنسان انك كادح إىل ربك كدحا  ً﴿"المتناقضات والمعبر عنه بالكدح إلى اهللا 

    .كسنه إلهيه نوعيه تضبط حركه اإلنسان ﴾فمالقيه
يتمثل في القواعد التي مصدرها الوحي والتي تحدد هذه السنن االلهيه  :تكليفيشكل 

  . وال تلغيها
  :  لجدلل شكلينسبق هناك  ويترتب على ما

نه أن حركة اإلنسان جدلية تتم عبر النقيضان فيه الواقع والغاية، ومضمو: تكويني
إلغاء التناقض : (، الحل)تناقض بين واقع وغاية في الذهن(المشكلة : ثالثة مراحل

). إلغاء التناقض بينهما في الواقع بتنفيذ الحل في الواقع: (، العمل)بينهما في الذهن
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 مستواه اى مستواه الصفاتى ال،ما دل عليه ال عينه "النقيضان فيه المطلق: تكليفي
،اى الصفات االلهيه كمثل عليا مطلقه ال تتوافر لإلنسان امكانيه التحقيق  الذاتي

، وهو ما عبر عنه بالجهاد "اى الواقع محدود بالزمان والمكان"والمحدود" النهائي لها
فيروون أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما رجع من غزوة : في اهللا أو جهاد النفس

" وأورد أبن تيمية الحديث ". من الجهاد األصغر إلي الجهاد األكبررجعنا :"تبوك قال 
  ".المجاهد من جاهد نفسه في ذات اهللا

واألخير يحدد األول وال يلغيه، فيكمله ويغنيه، فيكون بمثابة ضمان موضوعي مطلق 
فيحدد لإلنسان نوع المشاكل التي واجهها وطرق العلم بها، ونمط . الستمرار فاعليته

  .لذي يصوغ حلولها، وأسلوب العمل الالزم لحلهاالفكر ا
  :و��� ا�����

أول مراحل عمليه المعرفة، وهى معرفه تلقائية للوقائع المحيطة  :اإلحساس) 1( 
 ﴾أن السمع والبصر والفؤاد كل أؤلئك كان عنه مسئوال ﴿"باإلنسان عن طريق ما تنقله الحواس

  )3: اإلسراء(
  :التفكير المجرد)2(
وهو اعاده تشكيل عناصر الواقع في صوره جديدة هي الغاية أو المثل  :ورالتص -ا 

  األعلى
  :وهنا ميز القران بين مصطلحين

  ﴾من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا ﴿"هو تصور غاية مع السعي لتحقيقها :الرجاء

  .﴾ابليس بأمانيهم وال اماىن أهل الكت ﴿"هو تصور غاية دون السعي لتحقيقها :التمني

  .﴾أن تضل أحدامها فتذكر أحدامها األخرى﴿" استرجاع وقائع الماضي: التذكر- ب
تفسير العالقة بين الوقائع التي تنقلها الحواس وعبر عنها القران بعده :اإلدراك-ج

  ..مصطلحات كالتدبر ،النظر،الفقه
الرؤية الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء من ) "ص(قال:الرؤية الصادقة) 3(

فهي معرفه ) ال الوجود الغيبي المطلق( ومصدرها الخبرة المعرفية المتراكمة " وةالنب
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ذاتية البد لها من معيار موضوعي لها لألخذ بها كوسيلة للمعرفة  هذا المعيار هو 
  . عدم تناقضها مع الحواس الوحي

����� 
��ر ا���� ا���� ��:  

معرفيه  ، لذا لم يرد في القران لفظ ينظر إلي العقل  باعتباره نشاط أو فاعليه : أوال
وكذلك نفصل ً﴿  ...)نعقل، تعقلون، يعقلون( بل ورد بصيغه الفعل  .عقل بصيغه االسم
  .﴾اآليات لقوم يعقلون 

  :والعقل كفاعليه معرفيه محدود :ثانيا
فهو محدود بالوحي في إدراكه لعالم الغيب المطلق عن قيود الزمان والمكان، يقول /ا

فهذا أصل اقتضى  للعاقل أن ال يجعل العقل حاكما بإطالق، وقد ثبت عليه (الشاطبى 
  ) حاكم بإطالق وهو الشرع

واهللا  ﴿كما أنه محدود بالحواس في إدراكه لعالم الشهادة المحدود زمانا و مكانا/ب
  .﴾أخرجكم من بطون  أمهاتكم  ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واالفئده لعلكم تشكرون

أن وظيفة العقل من الناحية الوجودية محاوله تفسير الوجود، ومن الناحية :ثالثا
  .المنهجية حل المشاكل التي يواجهها اإلنسان

رفض النظر له باعتباره ذو وجود مطلق ، اى التعريف اإلسالمي للعقل إذا ي :رابعا
راكه لعالم قائم بذاته ومستقل عن الحواس في إدراكه لعالم الشهادة، والوحي في إد

في الفلسفة ،يقول عالء الدين الطوسي في كتابه ) المثالي(الغيب كما في التيار العقالني
ليس فقوته االدراكيه أيضا وان كانت أتم قواه وأقواها (... الذخيرة أو تهافت الفالسفة
إدراكا قطعيا ال جميع األشياء وأحوالها حتى األمور االلهيه  من شانها أن تدرك حقائق

كيف والفالسفة الذين يدعون أنهم علموا غوامض اإللهيات  ،قى معه ارتياب أصاليب
أذكياء أجالء قد عجزوا  اويزعمون أن معتقداتهم تلك يقينية وان كانو باستقالل العقل

  )..عن تحقيق ما بمرأى أعينهم حتى اختلفوا في حقيقته

 ��و+	�ز( ا��دي ) ا��%�(ا���#� "! ا�
 �ط ا���
  ):ا�,(
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) أو العقل(طرحت هذه المشكلة في الفلسفة تحت عنوان العالقة بين النفس   
 –السيكو (والجسم كما طرحت في علم النفس الفلسفي تحت عنوان المشكلة 

  ).فسيولوجية

الحل األول قائم على أن النشاط العقلي مجرد انعكاس لجهازه :انعكاسعالقة : أوًل
  ).الحل المثالي(أو العكس ) الحل المادي(المادي المخ 

المثال عند أفالطون هو الفكرة، والمثالية تعني أولوية الفكر على المادة، :الحل المثالي
) المخ(على جهازه المادي ) الوعي(والحل المثالي يقوم على أولوية النشاط العقلي 

يترتب على هذا أن الحل يرى أن في اإلنسان وظائف عقلية ونشاطاً معرفياً يعمل 
وقد تبنى هذا الحل الجديد من فالسفة الغرب ).المخ(مجرد التأثر بجهازه المادي ذاتياً ب

  .منهم أفالطون، فالسفة األفالطونية الجديدة وبرجسون

ورغم أن ها الحل مغاير للتصور اإلسالمي للنفس إال أنه تسرب إلى الفكر   
صوفة اإلسالمي في مراحل تالية حيث تبناه ابن سينا ثم بعض الفالسفة والمت

  .اإلسالميين
جهاز نشاط معرفي يعمل ذاتيا بمجرد التأثر بال: بناءا على هذا الحل فان الحلم هو 

  .)مخال(المادي للوعي

المادية تعني أولوية المادة على الفكر والحل المادي يقوم على أن النشاط :الحل المادي
هذا الحل كارل  العقلي مجرد انعكاس لجهازه المادي ومن أهم الفالسفة الذين تبنوا

أن حركة الفكر ليس إال انعكاساً لحركة المادة منقولة ومحمولة (ماركس الذي يرى 
  .وتابعه في هذا علماء النفس الماركسيين) إلى دماغ اإلنسان

عكس الوعي لجهازه المادي اى  شكل من أشكال:بناءا على هذا الحل فان الحلم هو
  المخ 
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العودة إلى وجهة النظر القديمة التي تفسر ) وهرهفي ج(إن الحل المثالي يعني :تقويم
كافة مظاهر الحياة باألرواح الخيرة والشريرة التي تدخل الجسم وتعود جذورها إلى 
ديانة عبادة الرواح التي سادت في الشعوب القديمة، والتي وجد معادل فلسفي لها في 

زعة الحيوية ورغم أن في شكل الن) اليونانية والحديثة والمعاصرة(الفلسفة الغربية 
اإلسالم قد حارب هذه الديانة إال أن جذورها تسربت إلى االعتقاد الشعبي في 

  .المجتمعات المسلمة

ومضمون هذا الحل أن كل من النشاط العقلي وجهازه المادي :عالقة توازي: ثانياً
اإلله قائم بذاته ومستقل عن اآلخر، ولكننا نعتقد أن هناك عالقة بينهما ألن ) المخ(

ويوضح ). المخ(يحدث النشاط العقلي في الوقت ذاته الذي يحدث فيه حركة جهازه 
ليبتز هذه النظرية بمثال ساعتان تعمالن بشكل مستقل ولكن في ذات الوقت تم 

  .إلى ذات الوقت عقاريهمالتشير  اضبطتهم

ة ونالحظ أن هذا الحل في جوهره صورة أخرى للحل المثالي الذي ينتهي إل:تقويم
  .وينطبق عليه ذات النقد الموجه للحل المثالي) الخ(القول بفصل الوعي عن جهازه 

يمكن اقتراح حل آخر للمشكلة ينطلق من النظر لإلنسان :عالقة تأثير متبادل: ثالثاً
). الوعي(والفكر ) الجسم والمخ والجهاز العصبي كجز منه(كوحدة نوعية من المادة 

قيض المادة، فإن هذين النقيضين غير قابلين لالنفصال فإذا جاز لنا اعتبار الفكر ن
ومتفاعلين في اإلنسان، فاإلنسان بال جسم شبح ال إنسان وإنسان بال فكر جثة ال 

) المخ(وجهازه المادي ) الوعي(بناءا على هذا فإن العالقة بين النشاط العقلي .إنسان
ر القرآني للنفس حيث نجد ويمكن استنباط هذا الحل من التصو.هي عالقة تأثير متبادل

أن لفظ نفس يرد في القرآن بدالالت عدة، الداللة األولى اإلنسان كوحدة نوعية من 
  ".185: آل عمران"  )﴾كل نفس ذائقة املوت﴿(: المادة والفكر

: آل عمران" )﴾خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك( ﴿: الداللة الثانية البعد الذاتي لإلنسان
ومن آياته أن خلقكم من ﴿: لقرآن للبعد المادي لإلنسان في جملة آياتكما أشار ا".154
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ولقد خلقنا اإلنسان من ﴿".7: السجدة) " وبدء خلق اإلنسان من طين".(20: الروم"  )تراب
  .﴾ ..مث خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا املضغة عظاماً ﴿ .﴾صلصال من محأ مسنون

ى صحة هذا التصور من أن أي تأثير سلبي أو إيجابي كما يمكن التدليل عل  
على المخ بما هو جهاز النشاط العقلي يؤثر على هذا النشاط العقلي كما في حالة 

كما أن هناك بعض التغيرات في النشاط العقلي يؤثر على هذا . حدوث خلل في المخ
تغيرات في كما أن هناك بعض ال. النشاط العقلي كما في حالة حدوث خلل في المخ

النشاط العقلي تثر على المخ والجسم كما في حالة األمراض العضوية ذات األسباب 
  .النفسية

بين النشاط  متبادلالتأثير العالقة شكل من أشكال  بناءا على هذا الحل فان الحلم هو
في لحظه معينه من لحظاته كما سنوضح  )المخ(وجهازه المادي ) الوعي(العقلي 

  .الحقا

  

  

  

  

  


��" ا! �م                         #  

 ووظيفة،  مكبوتةال الجنسية رغبةلل خيالي إشباععبارة عن فسر األحالم بأنها  :فرويد
  .خياليا بإشباعهاهجمات هذه الرغبات  الحلم حارس للنوم من
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التي هي تعبير سلبي عن  بالحاجةفسر الحلم تفسيرا سلبيا اى  فرويد وهكذا فان 
في  ونزوعها إلى االكتفاء في الماضي شعور ألذات بعدم االكتفاءاى  :المشكلة
العامل االساسى الذي يتحكم في اتجاه الفرد ينطلق من أن  ألنه: أحاديا.  المستقبل

المحاولة الفردية الشعورية وغير الشعورية لحل التناقض بين  ،وسلوكه في المجتمع
االجتماعية التي تحول دون  يزة الجنسية كمحرك أساس للفرد وبين الضوابطرالغ

عصمت سيف الدولة، عن العروبة .د(حرية إشباع هذه الغريزة 

  )1986واإلسالم،بيروت،مركز دراسات الوحدة،

ولقد أثبت يونغ أن الحلم ليس انعكاساً سلبياً للرغبات، كما يعتبره فرويد،  :يونغ
درة الذاتية بل نشاط مستقل يعوض عن الرغبات ويحل صراعاتها كتعبير عن الق

. ويرى يونغ وظائف مختلفة للحلم نضاف إلى وظيفته التعويضية.للنفس على التعديل
اإلنسان (ولهذا يصنِّفها إلى أحالم إرجاعية واستباقية وتفاعلية وتنبؤية وتخاطرية 

  ). 227-203، دار الغربال، ص يبحث عن نفسه

 غير منتظمةئية كهربا إشارات إالالحلم ليس  أن :1973هوبسون و مكارلي  
حال النوم ويقوم نتيجة لذلك بعرض مجموعة من الصور والمواقف  يمر بها المخ

ويأتي دور العقل الواعي الذي ,  غير منتظمولكن بشكل  المختزنة في الذاكرة
  .منظمه وضعها في صورة منطقية يحاول

ه يقارب التصور المادي للعالقة بين الوعي وجهاز رغم علميته وهذا التفسير
، كما انه أن النشاط العقلي مجرد انعكاس لجهازه المادي المادي والقائم على 

التي هي مفهوم ذاتي مرجعه قصور العلم واالراده االنسانيه،  يستند إلى الصدفة
، وقد يصلح فهو لم يفسر لماذا اختار العقل صور ومواقف معينه من الذاكرة 

  .موليس كل االحال األحالملتفسير نوع معين من 
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  الفارابي وابن سينا

قال كل من ابن سينا والفارابي بالرمزية في األحالم ، إذ أن كثيراً مما يراه النائم هو  
المخيلة  إلى أشياء أخرى ، يتضح ذلك من الدور الذي تقوم به عبارة عن رموز تشير

في الحلم من محاكاة ما يقع على النائم من مؤثرات حسية بصورة محسوسة قد ال 
ن مطابقة للمؤثرات الحسية التي تقع على النائم ، كما أشار ابن سينا إلى دور تكو

إشباع الدوافع والرغبات ، فإذا كان البدن في حالة نزوع إلى شيء ما ،  في  األحالم
: ( قامت المخيلة بمحاكاة األفعال التي من شأنها أن تشبع هذا الدافع وبذا الصدد يقول

القوة الدافعة للمنى إلى الدفع ، فإن المخيلة حينئذ تحاكي مثل ما يكون عندما تتحرك 
صوراً من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها ، من كان به جوع حكيت له مأكوالت 

وبهذا سبق ابن سينا فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي في تفسير األحالم ...) 
  .الرغبات والدوافع  عبأنها تقوم على إشبا

  :ى للحلماالشراق عريفالت

تحرر الروح من الجسد في حاله النوم  بأنهلحلم التعريف االشراقى لكما أن هناك 
  . وتنقلها إلى أماكن وازمنه أخرى هي التي يراها الحالم

ال يعبر عن التصور االسالمى للروح أو العالقة بين العقل والجسد  التعريفوهذا 
ياة باألرواح الخيرة والشريرة النظر القديمة التي تفسر كافة مظاهر الح،ومصدره 

رواح التي سادت في الشعوب التي تدخل الجسم وتعود جذورها إلى ديانة عبادة األ
ثم النزعة الحيوية في الفلسفة االفالطونيه التي هي معادل فلسفي لديانة عباده القديمة،

. ي مراحله متاخرهفاألرواح والتي تسربت إلى بعض قطاعات الفكر االسالمى 
 اليتاألنفس حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك  يتوىفاهللا  ﴿بااليه التعريفدالل هذا واست

غير صحيح  إذ أن )  42: الزمر  ( ﴾عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمي  قضي
الروح هي األمر االلهى بالحياة ،وبالتالي فان مفارقتها للجسد معناه الموت ، كما أن 
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القران يقوم على النظر إلى اإلنسان كوحدة نوعيه من الروح والجسد  مفهوم النفس في
  .)185: آل عمران ( )﴾كل نفس ذائقة املوت﴿

البعث بعد الموت ،  اليقضة كمثال للموت والحياة ودليل على وااليه أوردت النوم و
 ، وهذه المقارنة يؤيدها العلم الحديث الذيالمقارنة وتقريب إلى األذهان ال من باب

���  ضا����(و���� ا��� يصف النوم بأنه انخفاظ معدل فعالية � ! �ل و! �ل ا�

  .ا����ض ا;:���#0 �+789$ات ا���ر061و، ) ...در01 /$ارة ا�,+* وه)'ط%$#�ت 

ة بالعاطفة والطموح قنفسيه عميقة متعل تاألحالم تمزقا يرى أن: سيد إدريس
ا أالم نفسيه والخلل الوظيفي الذي ووظيفتها الطبيعية هي إحداث االستيقاظ ألنه

  )32ص (يصيبها هو الذي يسبب االضرابات النفسية

  )انبعاث احتباطى استيقاظي(وبناءا على هذا يسمى الحلم 
  :ويحدد خصائصه

  )اى الحلم عمليه نفسيه حبوطيه(انبعاث أللم نفسي  -1
 تتم بال فاعل -2

يب بتصر على تساألحالم كلها أالم نفسيه وإثره يخفيؤدى إلى االستيقاظ   -3
 التفزع المؤدى إلى االستيقاظ 

انقطاع الوعي عن التفاعل المباشر مع المؤثرات الخارجية  بأنهالنوم ويعرف  
  .ة االحتباطيهرواتصاله بالبؤ

االضطرابات :سيد إدريس صالح شبر، مدخل إلى علم االستقراء االحتباطى (  -4

الطبعة النفسية وامراضيه الحلم، الخرطوم، الكتاب األول ،

 )20-16ص،1989،األولى

 

وهكذا فان سيد إدريس قد تجاوز التفسير االحادى للحلم كما عند فرويد الذي 
 اأضاف إليهوسيد بالعاطفة  ااستبدله تيالالغريزة الجنسية،وقصره على 

،فالحلم تعبير عن مشكله متعلقة بالطموح أو العاطفة، ولكنه حصره في الطموح
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،في حين انه قد يكون تعبير عن لحظه حل المشكلة كما  لحظه التعبير عن المشكلة
  .في الرؤية

 ��ا/� في يحدث بانتظام تام  هي نشاط فسيولوجي دوري: حالم�> ا������ ا��

�D$ر C�B !$ات أ7��ء ا���$ة ا;6��91? �+�'م وه= E =�!$ا/F ا��'م ا��90 وا�

Gا H+Iة ا�$�وقد . M! $6O دورة ا��'م!$/+0 /$آ0 ا� M6 ا�$L 0 وFDKE هBJ ا��
أخرى من األحالم تحدث في النوم  أظهرت األبحاث الحديثة أن هناك أنواعاً

6$ ا� +9= �. الهادي���D$رة !M ا�?+�'م وا�! 09P��! 0��/   =(Q ز ا��Sوء ا���ه

) ;�T'E?  F!�Dا�( ?(/�QL0 وL'6/ 66$اتUEFI!  �#9 �ل اFT ا���Pم و���� ا��
���  ضا����(� و6UE$، ) ...در01 /$ارة ا�,+* وه)'ط%$#�ت  ! �ل و! �ل ا�

��K� $9ط  وآFI!، [�J ه$!'ن ا��9' إV$از # LXL H6/ �SY�إV$از ا�S$!'��ت L
�X69 #�����ض ا;:���#0 �+789$ات ا���ر061 . ا� ,V F= ['رة اG/\مL.   'و ه

��K� �6Pط E دة�C^ 06 6(_ ت  الدماغ��ه$ة����Dا� =V ى$OG0 اL'6aو ا�� ���6ت ا�

06aا� .  

  ألحالممنهجي لالتعريف ال

  :فان تعريفنا لألحالم كاالتى نستخدمه في الدراسة الذياستنادا إلى منهج المعرفة 
شعور (الشعور بمشكله(وجدانيه)محاوله حل مشكله( هاألحالم نشاط أو فاعليه معرفي •

  .))شعور اجيايب(أو حل مشكله )سليب
جى ي هذه النشاطولما كانت العالقة بين الوعي والمخ هي عالقة تأثير متبادل فان  •

) الوعي(بين النشاط العقلي  متبادلالتأثير العالقة كمحصله لشكل معين من أشكال 
 والتي)الكامل  هتوقفال (الجهاز العصبي  سكونله في مرح) المخ(وجهازه المادي 

ال يفلت من قوانين ،فاإلنسان  تميز بانخفاض االستجابة للمؤثرات الخارجيةت
الطبيعة الكلية وهو جزء منها فال يستطيع أن ينفصل منها عن الظروف التي 

  .تحيط به أو أن ال يتأثر بها  أو يتوقف عن التأثير فيها
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استمرار مع ،اإلحساسبانخفاظ فاعليه  ن جهة وسائل المعرفةم هذا النشاط يتميز •
  ... ا^دراك ا��Jآ$ التصور:بأشكاله المختلفة التفكير المجرد

اى نشاط يقوم به اإلنسان ذهني أو ولما كان  المنهج الذي نستخدمه قائم على أن  •
 0L�c MC هJا MD9L ا�� )6$ ، فانهأو سلبي هو محاوله لحل مشكله ايجابي مادي

��6�S ا���Kط!:  �6#��Lا#eTوا �S6V fT���L ?+DK! F/ ?و��a9 ن�!e أرادE?  ا^�
1�? آM! �SV$ L �9 ذاE?#،و:+)�6 �/ M! Bر$aE ?و��a9 F/ أو ?+DK! MC $6( E 'SV ،

F9C 0  .أوL�Uا� BJه hر إ��iأ �Tوظيفة توقعية<ذهب إلى أن للحلم الذي  أدلر و <
فهو يستعد لهذه المواجهة , عما قريب, ه مشكلة مابمعنى أن الحالم يتوقع أن يواج

هي عبارة عن عملية لحل مشاكلنا  ويونج الذي رأى أن األحالم,من طريق الحلم
MD9L ا�� )0L�c MC $6  كما.التفكير فيها على األقل آوالتي نواجهها في حال الوعي 

6$ ا�'اeT آ�9 أدرآ? ا^��ن هJا ا���Kط�E ?و��a9# �Lو1'د. 

الحل ف ،المشاكل أو تفسير الوجود يتصف باالتساق لكان العقل كجهاز لحولما  •
 خطوه إلى اإلمامكوينشا تناقض جديد  ،الذي يتحقق بالعمل ينهي بها تناقض

يبدأ من ذات النقطة التي انتهى  في النوم فان هذا النشاط المعرفي للعقل... وهكذا
اى انه يبدأ من أخر . الزمان ،من ناحية التناول الإليها العقل في حاله اليقظة

مشكلة حاول العقل حلها دون أن يصل إلى حل نهائي لها ، أو واقع حاول تفسيره 
  .دون أن يصل إلى تفسير صحيح له 

  :أنواع األحالم

وتتنوع األحالم طبقا لمضمون المشاكل التي يعير عنها الحلم أو لحظات حل 
تذكر (فة االساسيه التي تستخدم في الحلمأو وسيله المعر) المشكلة،الحل،العمل(المشكلة
  ...أو المؤثرالذى أحدث الحلم....) ."..حتليل، تركيب"إدراك،تخيل، 

  .منظمه في صورة منطقية ضعهي هو الذيالعقل الواعي و :المنظمالحلم الواضح 
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، أو نمط تفكير أو سلوك يتناقض مع وهى تعبير عن مشكله لم تحل:األحالم المكررة
مجموعة القواعد التي تحدد لكل فرد ما ينبغي أن يكون عليه موقفه  الواقع، أو

واتجاهه وسلوكه في مواجهة الغير من األشياء والظواهر والناس، يكتسبها من انتمائه 
  إلى مجتمع معين

وغاية  بين واقع الفرق الكبير، اى المشكلة إلحاده عن   وهى تعبير : أحالم المخاوف
 .بينهما ع القوىالصرا و والتناقض العميق

اى شعور ألذات بعدم  :وهى تعبير سلبي عن مشكلة : )تحقيق الرغبة(أحالم التعويض
 .في الحلم ونزوعها إلى االكتفاء في اليقطه االكتفاء

  م المستقبل بالمخيلةاستقدوهى ا: أحالم التنبؤ
 ع الماضي بالذاكرةاسترجوهى ا:األحالم االسترجاعيه

التخاطر  و عقل بآخر من غير طريق الحواس الخمساتصال اى  :أحالم التخاطر
 .وشكل من أشكال اإلدراك وراء الحسي, ضرب من قراءة األفكار

 IVتحدث في مرحله حركة العين الغير السريعة هى األحالم التي و:  الكوابيس
من الفترة اإلجمالية للنوم وتعتبر فترة النوم العميق الذي يصعب % 15وتشكل 

 .االستيقاظ منه 

 اى ،السالفة الذكرهوبسون و مكارلي بنظرية ويمكن تفسيرها : أضغاث األحالم  
غير بشكل  التي يعرضها العقل مجموعة من الصور والمواقف المختزنة في الذاكرة

 إذ المنطق(منظمه وضعها في صورة منطقيةبالعقل الواعي  دون أن يقوم,  منتظم
 ).فكيرالقوانين التي تضبط حركه الت يتناول كعلم 

  مثيرات األحالم 

ا��= �� V FaE= ا�0P,6 ،و:+)V �6= ا�DK! 01�a+?  وتتمثل في :المثيرات السيكولوجية

0P,6ا� =V �SC�(iإ ��L �� =� . ا�
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اإلنسان الوعي والجسم و وهى محصله التأثير المتبادل بين  :المثيرات الفسيولوجية
  .به المحيطةوالظروف 

  :الرؤية الصادقة
الرؤية ) "ص(قال ،والسنة إلى الرؤية الصادقة كأحد وسائل المعرفة أشار القران

  "الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة
بشرى من اهللا ، وتحزين : الرؤيا ثالثة « : )ص(وهى نوع من أنواع األحالم لقوله 

  »نفسه فيراه في منامه  اإلنسانمن الشيطان ، والذي يحدث به 
جيى كمحصله  ،نشاط معريف وجداين : ها بذات تعريف الحلم بأنهاويمكن تعريف وبالتالي

 واليت،اجلهاز العصيب  سكونيف مرحله  ،املخو الوعي لشكل معني من أشكال عالقة التأثري املتبادل
يتميز باخنفاظ فاعليه اإلحساس مع استمرار التفكري ،و تميز باخنفاض االستجابة للمؤثرات اخلارجيةت

حماوله حل مشكله  ةاجيابيمن ناحية : وغايته منهجيا...التذكر اإلدراك التصور :ملختلفةارد بأشكاله ا
حماوله حترره من حاجته كما يعرفها من ذاته،  ةسلبيمن ناحية يتناقض فيها واقع اإلنسان مع أرادته ،و

انتهى إليها و يبدأ من ذات النقطة اليت فهو تعبري عن مشكله أو حل أو عمل، ووجوديا تفسري الواقع، 
  .العقل يف حاله اليقظة

تصف بالصدق ي حلم غير أن وجه االختالف بينها وبين باقي أنواع األحالم أنها
يتضمن معرفه صحيحة بالمشكلة التي يواجهها اإلنسان أو الحل الصحيح لهذه اى 

   .أسلوب العمل الصحيح الالزم لتنفيذ هذا الحل في الواقع أوالمشكلة 

في رأيي أن جميع الفعاليات التي  (البنية النفسية لإلنسانفي  كارل يونغيقول 
هناك أمثلة كثيرة على .. أيضا  العقل الباطنتظل تعمل في  العقل الواعيتحدث في 

   )..مشكالت فكرية استعصت حلولها في اليقظة ووجدت حلولها في األحالم

االمتالء المعرفي  أول هذه الشروط «:  بقوله ى شروط الحدسإبراهيم البليهويحدد 
وثالثها الحرارة .. وثانيها الشعور القوي بأهمية الحل المطلوب.. حول الموضوع

رابعها و ..الوجدانية التي تحشد كل طاقات اإلنسان المذخورة لتتالحم في اتجاه واحد
وخامسها االختمار  ..االستمرار في االتجاه نفسه حتى تنكشف الحقيقة ويتحقق الحل
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وعند هذه الذروة يكون الحدس .. يؤدي مع التلهف إلى نضج الفكرةالكافي الذي 
  »الخارق متوقَّع البزوغ

بما هي مجموعه (الخبرة المعرفية المتراكمة هي بناءا على هذا فان مصدر الرؤية
في «)ص(لذا ورد عن الرسول) الحلول الصحيحة التي واجهها اإلنسان في الماضي

رواه ( »حديثاً أصدقهموأصدقهم رؤيا تكذب،  آخر الزمان ال تكاد رؤيا المؤمن
فهي معرفه ذاتية البد لها من معيار موضوعي لها لألخذ بها  ،)البخاري ومسلم

بعدان استنادا إلى تعريف العقل كفاعليه معرفيه  وذ المعيارهذا  ،كوسيلة للمعرفة 
  :محدودة بالوحي والحواس وهما

عن قيود الزمان  ةالمطلق للغيبيات اكهالوحي في إدرامع  اتساقهاهو : تكوينيبعد  
فهذا أصل اقتضى  للعاقل أن ال يجعل العقل حاكما بإطالق، (والمكان، يقول الشاطبى 

  ) وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو الشرع
 لعالم الشهادة المحدود زمانا و مكان االحواس في إدراكهمع  اتساقهاهو :تكليفيبعد 

واهللا أخرجكم من بطون  أمهاتكم  ال تعلمون شيئا وجعل  ﴿ته والسنن االلهيه التي تضبط حرك
  .﴾لكم السمع واألبصار واالفئده لعلكم تشكرون

الغيب المطلق الذي يتضمن الوجود الوحي وموضوعه هنا كان التمييز بين من و
والمحدود ) وجود اهللا تعالى(الغيبي المطلق من قيود الزمان والمكان بشكليه المطلق 

  )...الجن، الجنة، النار المالئكةمثل وجود (
الذي يتضمن كل بشكليه التكويني  )المقيد(الغيب النسبيوالرؤية الصادقة وموضوعها 

أو في ظل ظروف  في مرحلة معينة عن عالم الشهادة ما لم تتوافر إمكانية معرفته
او ظروف أخرى أو مع توافر هذه اإلمكانية في مرحلة تالية معينه أو لشخص معين،

ألنه يقع أصالً في  المعرفي فيهعن البحث اإلسالم ينهى ، والذي لم  ص أخرشخ
  .نطاق عالم الشهادة

ليــعلم أنــي لــم أخــنه "قول امراه العزيز  والذي أشار إليه القران كما في 

يتضمن كل ما لم  الذي والتكليفى."بالغــيب ، و أن اهللا ال يـهـدي كـيد اخلــائنني
كما جاءت به النصوص اليقينية الورود  عن عالم الغيب معرفتهتوافر إمكانية ت
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مع توافر هذه  أو في ظروف معينه أو لشخص معين في مرحلة معينة القطعية الداللة
  او ظروف أخرى أو لشخص أخر اإلمكانية في مرحلة تالية

  :تقويم
لمعرفة ليس هو الخبرة الذاتية أو ا  الرؤيةأن مصدر وهنا نوضح خطا الراى القائل 

الكامنة ،بل من اهللا تعالى ، فكل علم صحيح هو موافق للواقع ذو الوجود الموضوعي 
الذي هو ظهور تكويني لصفة العلم اإللهية، وهو على هذا النحو من اهللا، يقول تعالى 

تدل على أن )  بالقلم(فكلمة  ﴾ما مل يعلم علم اإلنساناقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، ﴿
  . يتوسل إلى المعرفة ولكن هذا ال ينفي أن الذي علمه هو اهللاإلنسان 
للعالقة بين اهللا  التنزيه تضمن خروجاً على التصور اإلسالميهذا الراى يكما أن 

واإلنسان ذو الوجود المحدود ، تعالى ذو الوجود المطلق عن قيود الزمان والمكان 
لى أن الوحي من حيث هو إذ يقوم ع. بالوجود في المكان والحركة خالل الزمان

ظهور ذاتي للعلم اإللهي المطلق خص اهللا تعالى به األنبياء والرسل وإنه بوفاة محمد 
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامتك ﴿صلى اهللا عليه وسلم انقطع الوحي 

وحي نفسه بما كما أنه انطالقاً من التصور ألتنزيهي هللا تعالى أكد القرآن أن ال ﴾النبيني
وما "ذاتي للعلم اإللهي المطلق ليس تلقياًً مباشراً بل هو تلق غير مباشر  ظهورهو  

لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب أو أن يرسل رسوالً فيوحي بإذنه ما 
كما أن النظرية تقابل المدرسة العقالنية في الفلسفة )الشورى" (يشاء إنه عليم  حكيم

ة في فهمها للفطرة بأنها معارف قبلية سابقة على التجربة، وهي هنا تخالف الغربي
الوعي  نعالتصور اإلسالمي للمعرفة الذي يجعل للواقع وجود موضوعي مستقل 

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال ﴿وسابق عليه وأن وسائل المعرفة هي الحواس والعقل 
واعلم أن جمهور "ويقول النيسابوري  ﴾ ....فئدة تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واأل

الحكماء زعموا أن اإلنسان بمبدأ فطرته خاٍل من المعارف والعلوم على أنه تعالى 
خلق السمع والبصر والفؤاد وسائر القوى المدركة حتى ارتسمت في خياله بسبب 

ن هذه أ"ويقول الرازي . كثرة ورود حقائق تلك الماهيات وحضرت صورها في ذهنه
، ما حدثت في ....العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا ثم أنها حدثت وحصلت 
ويقول ابن تيمية . نفوسنا بعد علمها بواسطة إعانة الحواس التي هي السمع والبصر

ومعلوم أن كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أن يوم ولدته  أمه  عارفاً باهللا "
   .اآلية. ﴾ .....واهللا أخرجكم ﴿ذلك فإن اهللا يقول موحداً بحيث يعقل 

 #��$ ا! �م  

  :يمكن تلخيص النقاط االساسيه لمنهج فرويد في تفسير األحالم كاالتى:فرويد
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  .رأى أن الحلم تعبير عن الالوعي •
  .انعكاس سلبي للرغبات هأن و •
وأن عناصره تمثل رموزاً يجب تحليلها بالعودة إلى وضع الشخص  •

  .المعني
   رامز : تعامل مع الرمز الذي يظهر في الحلم وكأنه أمام منظومتين كما •

  .ومرموز له، وأن المعنى الحقيقي ال يتبدى إال بعد اإلزاحة
تحليل الرموز من وجهة نظر سببية تميل إلى اإلرجاع  ولكنه انطلق في •

  .األوحد المعنى

  :لتفسير كاالتىكما يمكن تلخيص النقاط االساسيه لمنهج يونج في ا : جيون

نشاط مستقل يعوض عن الرغبات ويحل صراعاتها كتعبير  اعتبر الحلم •
  ..عن القدرة الذاتية للنفس على التعديل

وجهة النظر الغائية التي ترى في تقلبات الصور األحالمية انعكاساً واخذ ب •
  . ألوضاع نفسية متنوعة، فال تضفي على الرموز معاني جامدة

أهميته الخاصة إال بعد النظر إلى ال يكتسب حالم تفسير األ أن ويرى •
  .سلسلة من األحالم يدونها الشخص الذي يخضع للتحليل

يجب إدراك ما يمكن للرمز أن يكتسبه من معانٍ من خالل السياق كما  •
التحليل السليم لألحالم يأخذ بعين االعتبار جنس الحالم، ف العام للحلم

   …لفطرية، وميوله وظروف حياته، وتفاعله مع قضاياه ا
هكذا فقط يمكن أن يظهر السياق الذي يقود إلى فهم الشخصية النفسي  •

  .والجسدي من خالل الحلم

ابن  كما اهتم المسلمين بتفسير األحالم واهم من اهتم بهذا المجال :ابن سيرين
لم يكن من  الراجح انهو» األحالمتفسير «كتاب الذي ينسب له  ) هـ110ت  (سيرين
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 جميع أن :منهاعديد ذكرها الباحثون ألسباب  همن جمع تالميذبل  ،بن سيرين تأليف ا

 مع ذكرهم لبراعته في أصاللم يذكروا له كتاباً  األولىالذين ترجموا له خالل القرون 

ينقل في الكتاب و ،يكتب بلغة القرون المتقدمة بل المتأخرة الكتاب لم أن و،التعبير 
  . بعده أوشرهم ماتوا قبله لم يعا أناسسيرين عن  عن ابن

فان  ،المنهجي لألحالم السابق ذكرهبناءا على التعريف  :ألحالمل المنهجىتفسير ال
حل أو المحاوله تحديد المشكله أو  :غاية تفسير األحالم منهجيا من ناحية ايجابية

 .عنها الحلم يعبر التي ةتحديد الحاج سلبية ناحيةومن  ،عنها الحلم يعبرعمل التي ال
  .ر الحلم عن محاوله تفسيرهبيع الذيالواقع  تحديد ووجوديا

  :ولتحقيق هذه الغاية البد من مالحظه االتى  
 تعبر عن التي األحالماى التمييز بين  ،التمييز بين األنماط المختلفة لألحالم •

الحاجة التي يسعى إلى إشباعها أو الواقع المشكلة التي يواجهها اإلنسان أو 
  ..واألحالم التي ال تعبر ذلك، سيره الذي يسعى تف

الرموز ذات الداللة الواحدة المشتركة التي تعبر عن وحده  التمييز بين •
 ،أو وحده األفراد الذين ينتمون إلى مصدر حضاري واحد،البشر كنوع 

 ،التي تعبر عن تميز كل شخص عن األخر والرموز ذات الدالالت المتعددة
يكون  أنالمعبر يجب  أن(إلى هذه الحقيقةوقد انتبه بعض مفسري األحالم 

عالماً بكتاب اهللا تعالى، وحديث رسول  عالماً ذكياً، تقياً، نقياً من الفواحش ،
وما يجري على ألسنة  ،وأمثالهماهللا صلى اهللا عليه وسلم ولغة العرب 

الناس،  عنها على مقادير المسئوليعبر الرؤيا  أنكما ينبغي له   ،الناس
ابن " )، وفصول سنتهمقهماوأرز، وأوقاتهم، وأديانهممذاهبهم، ومراتبهم، و

  ".اآلداب الشرعية والمنح الربانية مفلح، في

الحلم يبدأ من ذات النقطة التي انتهى إليها في حاله  فيولما كان العقل   •
 فانه البد من مراعاة البعد من ناحية التناول ال الناحية الزمانيه، اليقظة
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الواقع  أو الحاجة أو المشكلةب الشخص الحالم معرفه الذاتي المتمثل في
  .اليقظةتفسيره في حاله  أومعرفته  محاوله إلى العقل انتهى الذي

6$ ا�e#�n ا��P$ي � أن •���h ا�? !��FQ   اG/\م L ;=+9 ا����* ا�  =V
  B�6/،ن�+ F/ h+C F9 ا�DK9+? أو إi)�ع ا�01�a أو S9L 'SV $66UE� � ا^�
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