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تاملی در خواب و رويا

سفر به سرزمين روياها
تصور اوليه انسانها
در گذشته ،خوابيدن
پدیده غيرفعالي تلقي
ميشد؛ یعنی طبق
باور غیرعلمی که
در گذشتهها وجود داشت ،زندگی
انسان دو فاز فعال (بیداری) و
غیرفعال (خواب) داشت .متاسفانه
هنوز هم اين تصور تا حدودي بين
مردم وجود دارد و حتي بسياري
از سياستمداران و افرادي كه
ميخواهند مهم بودن كار و تالش
زيادشان را به ديگران ثابت كنند
ميگويند در شبانهروز بيش از  3يا
 4ساعت بیشتر نميخوابند

خـواب ،مراحـل و
چگونگي انجــام
يكتا فراهاني آن و ديدن رويا از
موضوعات جالب
توجهي است كه شايد بتوان گفت هنوز
هم تا حدود زيادي ابهاماتي درمورد
آنها وجود دارد؛ دانستن اينكه چگونه
به خواب ميرويم ،چرا خواب ميبينيم،
چراآنهاراازيادميبريميابرعكسهميشه
تصويري از آن در خاطرمان ميماند و در
موارديهمدچاراختاللخوابميشويم
ازجملهسواالتيهستندكهدرصدديافتن
پاسخ مناسبي برايشان هستيم .براي يافتن
پاسخاينسواالتبادكترمصطفياميري،
متخصصمغزواعصاب(نورولوژيست)،
فلوشيپ اختالالت خواب از اسپانیا و
داراي بورد تخصصي مغزواعصاب
گفتوگو كردهايم.

 :با بستن چشمها و رفتن به عالم
خواب چه اتفاقي براي ما ميافتد؟
طبق تصور اوليه انسانها در گذشته ،خوابيدن
پدیده غيرفعالي تلقي ميشد؛ یعنی طبق باور
غیرعلمی که در گذشتهها وجود داشت،
زندگی انسان دو فاز فعال (بیداری) و
غیرفعال (خواب) داشت .متاسفانه هنوز
هم اين تصور تا حدودي بين مردم وجود
دارد و حتي بسياري از سياستمداران و
افرادي كه ميخواهند مهم بودن كار و تالش
زيادشان را به ديگران ثابت كنند ميگويند
در شبانهروز بيش از  3يا  4ساعت بیشتر
نميخوابند.
در واقع چنين افرادي به طور غیرمستقیم
اعتراف ميكنند كه از لحاظ مغزي مشكل
دارند و آمادگی تصمیمگیریهای مهم را
ندارند! دليلش هم این است که اگر كسي
به اندازه كافي نخوابد ،تواناییهاي مغزي
خيلي مهمش دچار نقص ميشوند؛ يعني
قدرت مغز فردي كه  3ساعت ميخوابد با
توانایی مغزی كسي كه به اندازه و به طور
كامل ميخوابد متفاوت است .حتی ميتوان
گفت شخصيت كسي كه خوب نخوابیده با
خود واقعیاش فرق دارد! در واقع وقتی ما
دچار کمبود خواب هستیم ،ضریب هوشی
پایینتر و حتی شخصيت متفاوتي داریم.
مطالعات زياد و آزمايشها و بررسيها در
همه موجودات حاكي از آن است كه وقتي
خواب كم ميشود احتمال خشونت در فرد
يا حتی شناسايي دوستان به عنوان دشمن
افزايش پيدا ميكند.
بنابراين ميتوان گفت خواب برخالف
تصور بسياري افراد اتفاقي غيرفعال و به
معناي خاموش شدن مغز نيست بلكه مرحله
ديگري از فعاليت مغزي و بدني است که
اهمیتش به هیچ عنوان از مرحله بیداری
کمتر نیست.
:مراحل خواب به چه صورت
است؟
خواب دو مرحله اصلي دارد؛ رم (REM؛
 )Rapid eye movementكه به آن مرحله
حركات سريع چشم هم گفته ميشود .مرحله
غيررم هم مرحلهاي است كه در آن حركات
سريع چشم وجود ندارد كه خودش  3مرحله
دارد و هر چقدر به مرحله سوم خواب غیررم
نزديكتر ميشويم خواب عميقتر ميشود.
در واقع مرحله سوم خواب غيررم همان
مرحلهاي است كه به عنوان خواب عميق
نیز شناخته ميشود.
ما هنگام خواب شبانه تا صبح چند نوبت
خواب رم و غيررم را به صورت دورهای
تجربه میکنیم و البته با توجه به سن افراد
نسبت اين مراحل كم و بيش در همه افراد
شبيه هم است اما به هم خوردن اين نسبتها
نشان ميدهد مشكلي در خواب فرد وجود
دارد كه ميتواند داليل مختلفي هم داشته
باشد .مصرف بعضی داروها يا ابتال به
بعضي بيماريهای جسمانی یا روانشناختی
و بسياري داليل ديگر نیز ميتواند علت
اين موضوع باشد.
 :مراحل ديدن رويا چگونه است؟
قبل از آنكه دانشمندان علم تجربی شروع
به بررسي دقیقتر خواب ديدن بكنند ،تفكر
رايج این بوده كه ما فقط در مرحله رم
خواب ميبينيم ولي واقعيت این است که

ما در تمام مراحل خواب ممکن است رویا
(خواب) ببینیم اما معموال خوابهای مرحله
رم بيشتر در خاطرمان ميمانند و خوابهای
بیشتری هم در فاز رم رخ میدهند .خیلی
از افراد خواب دیدن را مساوی مرحله رم
خواب میدانند.
مرحله رم خواب در ابتداي شب كوتاهتر و
اولین فاز رم در حد تقريبا  10دقيقه است،
در حالي كه هر چه بيشتر به صبح نزديك
ميشويم مرحله رم طوالنيتري را سپري
ميكنيم ،مثال ممكن است در حوالی صبح،
یک فاز خواب رم يك ساعته داشته باشيم.
تا قرن نوزدهم رويا و خواب در حيطه علم
نبودند اما از آن به بعد مطالعات علمي روي
خواب و رويا شروع شد و اين مطالعات
در  20سال اخير پيشرفت زيادي داشتهاند.
دليل عمدهاش این است كه تكنيكهاي
تصويربرداري مغزی و مطالعه فعالیت مغزی
به وجود آمده كه ميتوانند فعاليت مغز را
در لحظه نشان دهند.
 :تفسير خواب از لحاظ علمي
چه جايگاهي دارد؟
نخستين تفسيرهايي كه ميتوانیم تا حدی
آنها را علمي بنامیم ،تفسير خواب به
شیوه يونگ و فرويد بودند.اين دو نفر
در واقع خواب و رویا دیدن را ماحصل
ناخودآگاه ما ميدانند و در واقع معتقدند
که چيزهايي را كه ما طي روز سركوب
ميكنيم و از خودآگاه مغزمان دور میکنیم،
در خواب ميبينيم.
از آن زمان تاكنون تفسير خواب به شیوه
ابداعی فروید ،ادامه پيدا كرده ولی از زماني
كه تحقيقات علمي بیشتر شده و ابزارهاي
بيشتري برای مطالعه رویا به وجود آمده،
این روشها مورد شک و تردید جدی قرار
گرفتهاند و میتوان گفت در حال حاضر هم
هنوز از نظر علمي در مورد رويا و خواب
ديدن اطالعات بسيار اندکی داريم.
البته در مورد بعضي چيزها ميتوانيم با
اطمينان بيشتري نظر دهيم .مثال ما با دانش
امروز ميدانيم که يكي از كاركردهاي رويا
اين است كه مسائلي را كه براي ما اتفاق
افتاده طی رویا و خواب بررسي و حل كنيم.
به عنوان مثال يكي از كاركردهاي خواب
اين است كه وقتي مثال در جمعي كسي
ما را ناراحت كرده ،طی خواب این صحنه
بازسازی میشود و مغز ما تالش میکند
اين موضوع را در خواب برای خودمان حل
كنيم و به همین دلیل هم هست که ممکن
است فردای همان روز که از خواب بیدار
میشویم تصمیم بگیریم که فردی که ما را
ناراحت کرده ،ببخشیم.
به عبارتی ،هنگامي كه ميخوابيم مغز ما
اتفاقات گذشته را بازسازي ميكند و به
تدريج با جدا كردن و رقیق کردن خاطرات
دارای احساسات قوی و شدید ،ما را به
اتفاقي كه افتاده عادت ميدهد؛ يعني مغز
ما به تدريج عادت ميكند با اتفاقاتي كه
در گذشته رخ داده ،كنار بيايد ،اين موضوع
عمدتا در خواب رم اتفاق ميافتد.

 :كاركردهاي مهم خواب چه

هستند ؟
يكي از كاركردهاي مهم خواب اين است كه
بتوانيم با ضربهها و حوادثي كه برايمان اتفاق
افتاده كنار بياييم .يكي ديگر از كاركردهاي
خواب هم اين است كه ما را براي آينده
آماده ميكند؛ يعني ما با توجه به دادهها و
اطالعات موجود در مغزمان ،هنگام خواب
ميتوانيم پيشبيني كنيم احتماال در آينده
چه اتفاقي برايمان ميافتد.
مثال وقتي در محل كارمان تعديل نيرو صورت
گرفته باشد يا حقوقها به موقع پرداخت
نشوند ،مغز سيگنالهايي در مورد اينكه
احتمال دارد در آينده نزديك با مشكل مالي
يا كاري مواجه شويم دريافت ميكند .پس
مغز و بدن ما بايد آمادگي آن را داشته باشد
تا هنگام مواجهه با چنين مشكلي ،درست
با آن برخورد كند.
در چنين مواقعی ،رویاهای ما ،آينده محتمل
را پيشبيني ميكنند و بر اساس آن ،فرد
سناريويي را در خواب ميبيند كه مثال
وضع مالياش خراب شده يا شغلش را
از دست داده و ناراحت است و حاال باید
تصمیم بگیرد برای جبران وضعیت کنونی
چه میتواند بکند.
معموال وقتي فرد از خواب بيدار ميشود
فكر ميكند من كه به چيزي فكر نكردم
پس چرا چنين خوابي ديدم! در صورتي
كه مغز تمام اين سيگنالهاي محيطي را
دريافت و در خواب تحلیل میکند و این
روند کامال ناخودآگاه است.
مغز با دريافت اين سيگنالهاست كه آينده را
پيشبيني ميكند و در خواب هم آن صحنه
را بازسازي ميكند تا به اين ترتيب آماده
باشد با قرار گرفتن در شرايط دشوار بداند
به درستی و به سرعت وارد عمل شود.
 :چرا مغز در خواب دست به
سنجش موقعيتهاي مختلف ميزند؟
با توجه به اينكه هنگام خواب شرایط امني
براي آزمون و خطا برای مغز وجود دارد ،مغز
ما تا میتواند سناریوهای مختلف را امتخان
میکند .بهويژه در مرحله رم كه كل عضالت
فلج است اين اتفاق بيشتر ميافتد و مغز ما
بهتر میتواند شرايط را بسنجد .در واقع در
اين مرحله عضالت فلج هستند و اگر در
خواب راه برويم يا هر حركتي انجام دهيم
به دلیل فلج عضالت هیچ حرکتی نمیکنیم،
بلكه تجربه کامل قرار گرفتن در موقعیت
خطرناک را داریم و هیچ آسیبی به خودمان
یا بقیه وارد نمیکنیم.اگر عضالت در مرحله
رم خواب فلج نبودند ما راه میرفتیم ،مشت
و لگد ميزديم و کارهای خشن حرکتی
انجام میدادیم بنابراين در مرحله رم ،ما
نميتوانيم مطابق رويا و خواب خود عمل
و رفتار كنيم و همان كارهايي را انجام
دهيم كه در خواب ميبينيم.
جالب است بدانید همه ما ،بخش زیادی
از مشکالت و سواالت مهم زندگی را در
خواب حل میکنیم و حتی تصمیمات مهم
زندگیمان را در خواب میگیریم! طی

خواب ،ذهن ما فارغ از محر کهای محیطی
متعدد مانند کار ،صدای محیط ،وسایل
الکترونیکی ،نور و… در آرامش کامل و
با حوصله و همچنین با خالقیت به حل
مشکالت ما میپردازد و به همین دلیل هم
این صحنه در خیلی فیلمها وجود دارد
که فردی با فریاد بلند «یافتم،یافتم،یافتم»
از خواب بیدار میشود و با هیجان به
کوچه و خیابان میدود.

بسياري از هنرمندان و دانشمندان هم
بزر گترین آثارشان را در خواب خلق
کرد هاند! مثا لها در این زمینه بسیار
زیاد است ،مثال جدول تناوبی در رویا
به مندلیف الهام شده است یا کشف
ساختار اتم ،کشف سرعت نور ،تئوری
نسبیت انیشتین ،کشف ساختار دی ا نای
یا حتی ایده ساخت سایت گوگل هم
حاصل رویاست!

 :آيا خوابها را ميتوان از لحاظ
علمي تعبير يا تفسير كرد؟
خواب از لحاظ علمي با دانش امروز ما ،تعبير و
تفسير دقیقی ندارد اما از لحاظ علمی میدانیم که
برخی رویاها الزمه سالمت روان ماست ،مثال
در شرايطی که مثال مرگ یکی از عزيزانی که در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری است
محتمل باشد .ما ممكن است بارها خواب مرگ
این عزیز را ببينيم چون مغز ما در حال تکرار
و تمرین برای روبرو شدن با واقعیت محتمل
است و وقتی این اتفاق میافتد ،مغز ما بارها
واکنشاش را امتحان و تنظیم کرده و احتماال
واكنش شديدي در برابر این موضوع نخواهيم
داشت .ميتوان گفت اگر مغز اينگونه عمل
نكند ،ما آمادگي براي مواجهه با موقعيتهای
سخت زندگی نداريم.
پس به طور خالصه ،رویاها عالوه براینکه
حلکننده مشکالت گذشتهاند ،میتوانند
حالل مشکالتی باشند که حتی هنوز به
وجود نیامدهاند.

آيا الزم است ماسک داشته باشم؟
آیا از منزل
بیرون میروید؟

خیر

بهترین
انتخاب
این
است!
مطمئن
هستید؟

بله

خیر

در جمع حضور
خواهیدداشت؟

بله

خیر
یک ماسک درون
پاکت همراه
داشتهباشید

بله

استفاده از ماسک
ناراحتکننده است؟
بله

ماسک داشته باشید!

خیر
نه ،متاسفانه!

احساس ناراحتی
دلیل منطقی است؟

