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خوابھایی روٴیای صادقه ؛ یعنی " آقای سید جعفر سجادی در تعریف رویای صادقه می نویسد:

که درست و مطابق با واقع است و بالجمله آنچه انسان در خواب بیند اگر مطابق با واقع باشد 

 تالیف دکتر سید جعفر سجادی.  فرھنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی  ".روٴیای صادقه گویند

: از توضیح آقای سجادی (که ظاھرا نقل از منبع دیگری ست) دو نکته را می توان دریافت

 ش گویی می کند.خست: رویای صادقه، آینده را پین

ی مورد نظر صادقه بوده است، که رویدادھای رویا در واقعیت به دوم: وقتی می توان فھمید رویا

 وقوع پیوندند.

به عبارت دیگر رویاھای صادقه (با فرض اینکه چنین رویاھایی وجود داشته باشند)، ارزش  

 رویای صادقه استبیداری نمی داند رویایی که در خواب دیده عملی ندارند چون رویابین بعد از 
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مگر اینکه در آینده خواب او به واقعیت بپیوندد. ھیچ معیار روشن و ویژه ای  یا رویای معمول؛ 

این رویاھا ی صادقه نداریم. از آنجا که ھیچ سنجه ای برای شناخت ھابرای شناخت رویا

 عملی ندارد.ارزش  نداریم، پرداختن به آنھا نیز

دینی ست. (حتی عرفانی  اصطالحباید دانست که رویای صادقه نه یک اصطالح علمی بلکه 

 ھم نیست). مفاھیم دینی اعتقادی ھستند و اشخاص یا به آن باور دارند؛ یا ندارند. قواعد 

به انجام می رسند. علمی، دینی نیستند و شما چه به آنھا باور داشته و چه نداشته باشید، 

کسی که به چیزی اعتقاد پیدا می کند راه گفتگو و استدالل را می بندد. او  معتقدات خود را 

زیر سوال نمی برد بلکه به درستی آنھا باور دارد. از این رو درباره رویای صادقه حرف زیادی 

در متون دینی ھم ھیچ کس نتوانسته  مرز دقیق یا معیار  ی گفتن نیست به ویژه اینکهبرا

 برای تشخیص این پدیده ی احتمالی نشان دھد. مشخص 

از تعریف آقای سجادی در می یابیم که اصطالح رویای صادقه با رویای روشن یا خواب روشن 

یکسان نیست. در رویای صادقه، رویابین نمی داند که دارد رویا می بیند و این شرط اصلی و 

رویابین اگر بخواھد می تواند اساسی در خواب روشن است. از طرف دیگر در خواب روشن، 

معنی خواب را در ھمان لحظه ای که خواب می بیند کشف کند. بسیاری از رویابین ھا با 

، با آنھا روبرو می شود) رویاسوال از کاراکترھای خواب (اشخاص یا اشباحی که رویابین در 

ی خود را می معنی نشانه ھایی را که در خواب آنھا ظاھر می شود می پرسند و معنی رویا

 فھمند.  

اما از اینھا که بگذریم پرسش مھم این است که آیا آنچه در خواب می بینیم، می تواند دقیقا و 

 بی کم و کاست به وقوع پیوندد؟ 

پاسخ، مشخصا منفی ست. چرا؟ چون رویاھا نمادین ھستند. زبان رویا زبان نمادھاست. این 

و یا نمادھای شخصی. کھن الگوھا مجموعه ای از نمادھا دو گونه اند: یا کھن الگو ھستند 

 نمادھا ھستند که در ھمه ی انسان ھا مشترکند و کم و بیش معانی یکسان دارند. نمادھای 
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و ھیچ کس جز خود رویابین توانایی معنی کردن آنھا را ندارد.  متفاوتندشخصی، از فرد به فرد 

، دقیقا به ھمان شکل که در رویا دیده شده، بنابراین امکان بروز آنچه که در رویا دیده می شود

 در واقعیت روزمره، وجود ندارد.  

 وزندگی شخصی او  فقط درباره دنیای درون رویابین، رویاھا آینده را پیش گویی نمی کنند. آنھا

ھستند. شناخت نمادھای رویا و به ویژه نمادھای شخصی، برداشت ھای او از دنیای پیرامون 

امند که رویابین خود را بیشتر می شناسد و به ریشه مشکالتی که ممکن به اینجا می انج

می کند و ای ی تازه پیدا رھااراھکاست در زندگی با آنھا روبرو باشد یا روبرو شود پی می برد. 

 جھان بیرون باال رود.پستی و بلندی رویارویی با در   بسا که توانایی اش

ی صادقه و کوشش برای پرداختن به آن به سرعت درگیری ذھنی بیش از حد با اصطالح رویا

به خودشیفتگی (نارسیسم) می انجامد. به این معنی که فرد باورمند رویایی می بیند و چون 

خود را بسیار مھم یا ارشاد یافته می داند و معتقد است که راه حق را پیدا کرده، شروع می 

 است و از این راه به تایید خود می پردازد.  یی که به زعم او رویای صادقهکند به خوابگزاری رویا

 در این فرایند ھیچ نکته مثبتی دیده نمی شود. 
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