
تاملی در خواب و رويا

سفر به سرزمين روياها 

: با بستن چشم ها و رفتن به عالم 
خواب چه اتفاقي براي ما مي افتد؟

طبق تصور اوليه انسان ها در گذشته، خوابيدن 
پدیده غيرفعالي تلقي مي شد؛ یعنی طبق باور 
داشت،  وجود  گذشته ها  در  که  غيرعلمی 
و  )بيداری(  فعال  فاز  دو  انسان  زندگی 
هنوز  متاسفانه  داشت.  )خواب(  غيرفعال 
هم این تصور تا حدودي بين مردم وجود 
و  سياستمداران  از  بسياري  حتي  و  دارد 
افرادي که مي خواهند مهم بودن کار و تالش 
زیادشان را به دیگران ثابت کنند مي گویند 
در شبانه روز بيش از 3 یا 4 ساعت بيشتر 

نمي خوابند.
غيرمستقيم  طور  به  افرادي  چنين  واقع  در 
اعتراف مي کنند که از لحاظ مغزي مشكل 
را  مهم  تصميم گيری های  آمادگی  و  دارند 
ندارند! دليلش هم این است که اگر کسي 
توانایی هاي مغزي  اندازه کافي نخوابد،  به 
یعني  مي شوند؛  نقص  دچار  مهمش  خيلي 
قدرت مغز فردي که 3 ساعت مي خوابد با 
توانایی مغزی کسي که به اندازه و به طور 
کامل مي خوابد متفاوت است. حتی مي توان 
گفت شخصيت کسي که خوب نخوابيده با 
خود واقعی اش فرق دارد! در واقع وقتی ما 
دچار کمبود خواب هستيم، ضریب هوشی 
متفاوتي داریم.  پایين تر و حتی شخصيت 

مطالعات زیاد و آزمایش ها و بررسي ها در 
همه موجودات حاکي از آن است که وقتي 
خواب کم مي شود احتمال خشونت در فرد 
به عنوان دشمن  یا حتی شناسایي دوستان 

پيدا مي کند.  افزایش 
برخالف  خواب  گفت  مي توان  بنابراین   
به  و  غيرفعال  اتفاقي  افراد  بسياري  تصور 
معناي خاموش شدن مغز نيست بلكه مرحله 
دیگري از فعاليت مغزي و بدني است که 
بيداری  مرحله  از  عنوان  هيچ  به  اهميتش 

نيست. کمتر 
صورت  چه  به  خواب  :مراحل 

است؟
خواب دو مرحله اصلي دارد؛ رم )REM؛ 
Rapid eye movement( که به آن مرحله 
حرکات سریع چشم هم گفته مي شود. مرحله 
غيررم هم مرحله  اي است که در آن حرکات 
سریع چشم وجود ندارد که خودش 3 مرحله 
دارد و هر چقدر به مرحله سوم خواب غيررم 
نزدیك تر مي شویم خواب عميق تر مي شود. 
همان  غيررم  خواب  سوم  مرحله  واقع  در 
به عنوان خواب عميق  مرحله  اي است که 

مي شود.  شناخته  نيز 
ما هنگام خواب شبانه تا صبح چند نوبت 
خواب رم و غيررم را به صورت دوره ای 
تجربه می کنيم و البته با توجه به سن افراد 
نسبت این مراحل کم و بيش در همه افراد 
شبيه هم است اما به هم خوردن این نسبت ها 
نشان مي دهد مشكلي در خواب فرد وجود 
دارد که مي تواند دالیل مختلفي هم داشته 
به  ابتال  یا  داروها  بعضی   مصرف  باشد. 
بعضي بيماري های جسمانی یا روان شناختی 
علت  مي تواند  نيز  دیگر  دالیل  بسياري  و 

این موضوع باشد. 
: مراحل ديدن رويا چگونه است؟

قبل از آنكه دانشمندان علم تجربی شروع 
به بررسي دقيق تر خواب دیدن بكنند، تفكر 
رم  مرحله  در  فقط  ما  که  بوده  این  رایج 
این است که  خواب مي بينيم ولي واقعيت 

ما در تمام مراحل خواب ممكن است رویا 
)خواب( ببينيم اما معموال خواب های مرحله 
رم بيشتر در خاطرمان مي مانند و خواب های 
بيشتری هم در فاز رم رخ می دهند. خيلی 
از افراد خواب دیدن را مساوی مرحله رم 

می دانند. خواب 
مرحله رم خواب در ابتداي شب کوتاه تر و 
اولين فاز رم در حد تقریبا 10 دقيقه است، 
در حالي که هر چه بيشتر به صبح نزدیك 
سپري  را  طوالني تري  رم  مرحله  مي شویم 
مي کنيم، مثال ممكن است در حوالی صبح، 
یك فاز خواب رم یك ساعته داشته باشيم. 
تا قرن نوزدهم رویا و خواب در حيطه علم 
نبودند اما از آن به بعد مطالعات علمي روي 
مطالعات  این  و  خواب و رویا شروع شد 
در 20 سال اخير پيشرفت زیادي داشته اند. 
تكنيك هاي  که  است  این  عمده اش  دليل 
تصویربرداري مغزی و مطالعه فعاليت مغزی 
به وجود آمده که مي توانند فعاليت مغز را 

در لحظه نشان دهند.
علمي  لحاظ  از  خواب  تفسير   :

چه جايگاهي دارد؟
نخستين تفسيرهایي که مي توانيم تا حدی 
به  خواب  تفسير  بناميم،  علمي  را  آنها 
نفر  دو  بودند.این  فروید  و  یونگ  شيوه 
در واقع خواب و رویا دیدن را ماحصل 
ناخودآگاه ما مي دانند و در واقع معتقدند 
سرکوب  روز  طي  ما  که  را  چيزهایي  که 
مي کنيم و از خودآگاه مغزمان دور می کنيم، 

مي بينيم. خواب  در 
به شيوه  تفسير خواب  تاکنون  زمان  آن  از 
ابداعی فروید، ادامه پيدا کرده ولی از زماني 
که تحقيقات علمي بيشتر شده و ابزارهاي 
آمده،  به وجود  رویا  مطالعه  برای  بيشتري 
این روش ها مورد شك و تردید جدی قرار 
گرفته اند و می توان گفت در حال حاضر هم 
هنوز از نظر علمي در مورد رویا و خواب 

دیدن اطالعات بسيار اندکی داریم. 
با  مي توانيم  چيزها  بعضي  مورد  در  البته 
اطمينان بيشتري نظر دهيم. مثال ما با دانش 
امروز مي دانيم که یكي از کارکردهاي رویا 
اتفاق  این است که مسائلي را که براي ما 
افتاده طی رویا و خواب بررسي و حل کنيم. 
از کارکردهاي خواب  مثال یكي  به عنوان 
کسي  جمعي  در  مثال  وقتي  که  است  این 
ما را ناراحت کرده، طی خواب این صحنه 
می کند  تالش  ما  مغز  و  می شود  بازسازی 
این موضوع را در خواب برای خودمان حل 
کنيم و به همين دليل هم هست که ممكن 
است فردای همان روز که از خواب بيدار 
می شویم تصميم بگيریم که فردی که ما را 

ببخشيم. کرده،  ناراحت 
ما  مغز  مي خوابيم  که  هنگامي  عبارتی،  به 
به  و  مي کند  بازسازي  را  گذشته  اتفاقات 
تدریج با جدا کردن و رقيق کردن خاطرات 
به  را  ما  شدید،  و  قوی  احساسات  دارای 
یعني مغز  افتاده عادت مي دهد؛  که  اتفاقي 
که  اتفاقاتي  با  مي کند  عادت  تدریج  به  ما 
در گذشته رخ داده، کنار بياید، این موضوع 

عمدتا در خواب رم اتفاق مي افتد.

چه  خواب  مهم  كاركردهاي   :
هستند؟

 یكي از کارکردهاي مهم خواب این است که 
بتوانيم با ضربه ها و حوادثي که برایمان اتفاق 
افتاده کنار بيایيم. یكي دیگر از کارکردهاي 
آینده  براي  را  ما  که  است  این  خواب هم 
آماده مي کند؛ یعني ما با توجه به داده ها و 
اطالعات موجود در مغزمان، هنگام خواب 
آینده  در  احتماال  کنيم  پيش بيني  مي توانيم 

برایمان مي افتد. اتفاقي  چه 
مثال وقتي در محل کارمان تعدیل نيرو صورت 
پرداخت  موقع  به  یا حقوق ها  باشد  گرفته 
اینكه  مورد  در  سيگنال هایي  مغز  نشوند، 
احتمال دارد در آینده نزدیك با مشكل مالي 
یا کاري مواجه شویم دریافت مي کند. پس 
مغز و بدن ما باید آمادگي آن را داشته باشد 
تا هنگام مواجهه با چنين مشكلي، درست 

با آن برخورد کند. 
در چنين مواقعی، رویاهای ما، آینده محتمل 
فرد  آن،  اساس  بر  و  مي کنند  پيش بيني  را 
مثال  که  مي بيند  خواب  در  را  سناریویي 
را  شغلش  یا  شده  خراب  مالي اش  وضع 
از دست داده و ناراحت است و حاال باید 
تصميم بگيرد برای جبران وضعيت کنونی 

بكند. چه می تواند 
مي شود  بيدار  از خواب  فرد  وقتي  معموال 
نكردم  فكر  چيزي  به  که  من  مي کند  فكر 
صورتي  در  دیدم!  خوابي  چنين  چرا  پس 
را  محيطي  سيگنال هاي  این  تمام  مغز  که 
دریافت و در خواب تحليل می کند و این 

روند کامال ناخودآگاه است. 
مغز با دریافت این سيگنال هاست که آینده را 
پيش بيني مي کند و در خواب هم آن صحنه 
این ترتيب آماده  به  تا  بازسازي مي کند  را 
باشد با قرار گرفتن در شرایط دشوار بداند 

به درستی و به سرعت وارد عمل شود. 
به  دست  خواب  در  مغز  چرا   :

مي زند؟ مختلف  موقعيت هاي  سنجش 
با توجه به اینكه هنگام خواب شرایط امني 
براي آزمون و خطا برای مغز وجود دارد، مغز 
ما تا می تواند سناریوهای مختلف را امتخان 
می کند. به ویژه در مرحله رم که کل عضالت 
فلج است این اتفاق بيشتر مي افتد و مغز ما 
بهتر می تواند شرایط را بسنجد. در واقع در 
اگر در  این مرحله عضالت فلج هستند و 
خواب راه برویم یا هر حرکتي انجام دهيم 
به دليل فلج عضالت هيچ حرکتی نمی کنيم، 
قرار گرفتن در موقعيت  کامل  بلكه تجربه 
خطرناک را داریم و هيچ آسيبی به خودمان 
یا بقيه وارد نمی کنيم.اگر عضالت در مرحله 
رم خواب فلج نبودند ما راه می رفتيم، مشت 
حرکتی  خشن  کارهای  و  مي زدیم  لگد  و 
ما  رم،  مرحله  در  بنابراین  می دادیم  انجام 
نمي توانيم مطابق رویا و خواب خود عمل 
انجام  را  کارهایي  همان  و  کنيم  رفتار  و 

دهيم که در خواب مي بينيم.
جالب است بدانيد همه ما، بخش زیادی 
از مشكالت و سواالت مهم زندگی را در 
خواب حل می کنيم و حتی تصميمات مهم 
طی  می گيریم!  خواب  در  را  زندگی مان 

خواب، ذهن ما فارغ از محرک های محيطی 
وسایل  محيط،  صدای  کار،  مانند  متعدد 
الكترونيكی، نور و… در آرامش کامل و 
به حل  با خالقيت  همچنين  و  با حوصله 
مشكالت ما می پردازد و به همين دليل هم 
دارد  وجود  فيلم ها  خيلی  در  صحنه  این 
که فردی با فریاد بلند »یافتم،یافتم،یافتم« 
به  هيجان  با  و  می شود  بيدار  خواب  از 

می دود. خيابان  و  کوچه 

هم  دانشمندان  و  هنرمندان  از  بسياري 
خلق  خواب  در  را  آثارشان  بزرگ ترین 
بسيار  زمينه  این  در  مثال ها  کرده اند! 
رویا  در  تناوبی  جدول  مثال  است،  زیاد 
کشف  یا  است  شده  الهام  مندليف  به 
تئوری  نور،  سرعت  کشف  اتم،  ساختار 
انيشتين، کشف ساختار دی ان ای  نسبيت 
هم  گوگل  سایت  ساخت  ایده  حتی  یا 

رویاست! حاصل 

: آيا خواب ها را مي توان از لحاظ 
تفسير كرد؟ يا  تعبير  علمي 

خواب از لحاظ علمي با دانش امروز ما، تعبير و 
تفسير دقيقی ندارد اما از لحاظ علمی می دانيم که 
برخی  رویاها الزمه سالمت روان ماست، مثال 
در شرایطی که مثال مرگ یكی از عزیزانی که در 
بخش مراقبت های ویژه بيمارستان بستری است 
محتمل باشد. ما ممكن است بارها خواب مرگ 
این عزیز را ببينيم چون مغز ما در حال تكرار 
و تمرین برای روبرو شدن با واقعيت محتمل 
است و وقتی این اتفاق می افتد، مغز ما بارها 
واکنش اش را امتحان و تنظيم کرده و احتماال 
واکنش شدیدي در برابر این موضوع نخواهيم 
داشت. مي توان گفت اگر مغز این گونه عمل 
نكند، ما آمادگي براي مواجهه با موقعيت های 

سخت زندگی نداریم. 
پس به طور خالصه، رویاها عالوه براینكه 
می توانند  گذشته اند،  مشكالت  حل کننده 
به  هنوز  حتی  که  باشند  مشكالتی  حالل 

نيامده اند. وجود 

و  مراحـل  خـواب، 
انجــام  چگونگي 
از  رويا  ديدن  و  آن 
جالب  موضوعات 
توجهي است كه شايد بتوان گفت هنوز 
درمورد  ابهاماتي  زيادي  تا حدود  هم 
آنها وجود دارد؛ دانستن اينكه چگونه 
به خواب مي رويم، چرا خواب مي بينيم، 
چرا آنها را از ياد مي بريم يا برعكس هميشه 
تصويري از آن در خاطرمان مي ماند و در 
مواردي هم دچار اختالل خواب مي شويم 
از جمله سواالتي هستند كه در صدد يافتن 
پاسخ مناسبي برايشان هستيم. براي يافتن 
پاسخ اين سواالت با دكترمصطفي اميري، 
متخصص مغز و اعصاب )نورولوژيست(، 
فلوشيپ اختالالت خواب از اسپانيا و 
مغزواعصاب  تخصصي  بورد  داراي 

گفت وگو كرده ايم.

 يكتا فراهاني 

تصور اوليه انسان ها 
در گذشته، خوابيدن 

پديده غيرفعالي تلقي 
مي شد؛ يعنی طبق 
باور غيرعلمی که 

در گذشته ها وجود داشت، زندگی 
انسان دو فاز فعال )بيداری( و 

غيرفعال )خواب( داشت. متاسفانه 
هنوز هم اين تصور تا حدودي بين 

مردم وجود دارد و حتي بسياري 
از سياستمداران و افرادي که 

مي خواهند مهم بودن کار و تالش 
زيادشان را به ديگران ثابت کنند 

مي گويند در شبانه روز بيش از 3 يا 
4 ساعت بيشتر نمي خوابند

آيا الزم است ماسک داشته باشم؟
آيا از منزل 

بيرون می رويد؟

در جمع حضور 
خواهيدداشت؟ مطمئن 

هستيد؟

يک ماسک درون 
پاکت همراه 
داشته باشيد

استفاده از ماسک 
ناراحت کننده است؟

نه، متاسفانه! 
احساس ناراحتی 

دليل منطقی است؟          

بله

بلهبله

بله

خير

خير

خير

خير

بهترين 
انتخاب 

اين 
است!

ماسک داشته باشيد!
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