
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهاردهم

 ی خوابهااختالل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعریف و تاریخچه-1

  بروز آمرانه خواب قابل قیاس با یک ": از دیدگاه کالپارد  اندکردهی متفاوت تعریف هاگونهخواب را به

خواب یک حالت ادواری الزامی و تا حدی مستقل از اوضاع و احوال برونی "رون . برای پیه"غریزه است

 ."شودمی، مشخص سازندمیاست که بر اساس تعلیق روابطی که فرد را با محیط برونی وی مرتبط 

  ترین حالت نشی  شناختیروانخواب را معرف زیست شناختی ترین و  توانمیبر اساس یک تعریف عام

جنبه روانی آن را  -به عنوان یکی از مولفه های اصلی خواب – هادیدهخوابطبیعت انسان تلقی کرد: 

و اهمیت خواب از زاویه زیست شناختی نیز آشکار است چراکه به منزله شرط الزم  دهندمیتشکیل 

 .رودمیتعادل و توازن حیاتی به شمار 

 دگی ارگانیک است که برای تحول و تعادل آن کامال ضرورت دارد. خواب یک رویداد خاص و فعال زن

فعالیت نیرویی است و سوخت و سازی خاصی که در خالل خواب در همه سطوح ارگانیزم ها به وقوع می 

. منابعف ضریب فعالیت و پتانسیل واکنش پذیری کندمیپیونددد، نقش ترمیم کننده آن را تضمین 

 .آیدمیه دست بخش بیداری ما، از خواب ب

  توسط موری برجسته شد  هادیدهخوابی روانی و هاجنبهدر قرن نوزدهم، وابستگی ویژگی های خواب با

 ایگونهو هروه دوسن دنیس نیز بر اساس مشاهدات ظریف و دقیقی که بیشتر جنبه شخصی داشتند، به 

بدیع در پیشرفت این زمینه، مشارکت کرد. این دو مولف نخستین کسانی بودند که زمینه تصاویر نیمه 

 خواب را بررسی کردند.

 رون و دیگران پژوهشهای فیزیولوژیکی واقعی در قلمرو خواب را آغاز کردند. محققانی چون لهرمیت، پیه

نباتی و همچنین بازتاب های این نظام در –صبی این محققان، تاثیر خواب بر ارگانیزم و سازشهای نظام ع

بر اساس استقرار الکتروفیزیولوژی، معلومات سنتی درباره خواب دگرگون  خالل خواب را توصیف کردند.

 تجربی نسبت بخه آن، وارد عصر علمی خود شد. آوردرویشد و 

 

 ی خواب بر اساس موج نگاری الکتریکی مغزهاوهله -2 

  :وکند یا واب معمولی، عمیق اول، خ دو وهله کامال متفاوت در خالل خواب از یکدیگر متمایز گشتند

 خواب سریع، توام با فعالیت مغزی گسترده یا خواب متناقضسوخت و سازی نباتی. دوم، 

 

 مرحله خواب آرام یا کند 2-1

  که فاقد فعالیت حرکتی است، بر اساس امواج کند در موج نگاری های الکتریکی مغز مشخص این وهله

؛ مراحلی که گرددمیتقسیم  I II III IVیف امواج الکتریکی به چهار مرحله و بر حسب ریتم و ط شودمی

 .یابندمی( گسترش IV( تا خواب عمیق )مرحله Iاز خواب سبک )مرحله 



 

 

  مرحلهI و  گیرددربرمیگی، سستی و به خواب رفتن را آلودخوابهای است که وهله ای مختلطمرحله

 IIIمرحله  شامل یک خواب کند و سبک است. IIمرحله  بدین دلیل، با تغییر پذیری مفرط همراه است.

 در نظر گرفت. IVو  IIبه عنوان مرحله گذار بین مراحل  توانمیج دلتا را به علت اهمیت اموا

  مرحلهIV اج دلتا، که ترجمان خواب عمیق مرحله خواب واقعی است که بر اساس غلبه تقریباکامل امو

را به صورت یکی مجموعه یا یک  IVو  IIIمراحل  توانمیو به همین دلیل  شودمیهستند، مشخص 

 مرحله کلی در نظر گرفت.

  شیوه نخست با وجود دارد: در جریان خواب آرام و عمیق، امکان ایجاد تمایز بین دو شیوه بیان خواب

(. و شیوه دوم، مبین خواب عمیق IIو  I)مراحل  کندمیوهله به خواب رفتن و خواب سبک مطابقت 

 (.IVو  III)مراحل  است

 

 وهله خواب متناقض 2-2

  ند( از شدمیگروهی از متخصصان حرکتهای نوسانی چشمها را )که در وهله خواب آرام و عمیق مشاهده

( و این حرکتهای اخیر 4399؛ کالیتمن، 4391، متمایز کردند )دیمنت و  کالیتمن، آنهاحرکتهای سریع 

 نامیدند. ایوهلهرا که با حرکتهای نامنظم چهره و گاهی سخن گفتن همراه بودند، فعالیت 

 یا خواب توام با حرکت سریع چشم به متمایز کردن آن  خواب متناقضالحاتی مانند طبا استفاده از اص

ی هامحرکبپردازند. خواب متناقص در واقع، خواب عمیقی است که در خالل آن، فرد عمال در برابر همه 

 بیدار کننده مقاوم است. 

 مواجه هستیم. اما به رغم تفاوت  پذیریتحریکآستانه  مالحظهقابله عبارت دیگر، در اینجا با افزایش ب

مغز در این دو ی بیداری، نتایج موج نگاری الکتریکی هاوهلهخواب متناقض با آشکار این آستانه در خالل 

 اند و استفاه از اصطالح متناقض در مورد این وهله خواب، نیز مبین همین نکته است.وهله بهم نزدیک

  ی هایحالتی روانی )مانند هااختاللمتناقض بیدار کنند، خواب اگر بزرگساالن را به طور منظم در وهله

خواب در دوره های خواب بعدی نسبت ند، کنمیبروز  آنهاعصبی، اضطراب و فقدان تمرکز( به سرعت در 

 .یابدمیمتناقض آنان افزایش 

 شوندمیی زیر مشاهده هانشانهر وهله خواب متناقض به طور کلی د: 

 چندان تفاوتی ندارند. شوندمیفعالیت الکتریکی سریع که با آنچه در حالت بیداری مشاهده  -

 حرکتهای سریع چشم -

 سست شدن تنود عضالنی و وقفه فعالیت تنودی چانه ای -

 

 گی خوابیافتسازمانتحول و -3

 اوست که تحت تاثیر عوامل  روزیشبانهگی خواب شبانه یک فرد، معموال تابع آهنگ زندگ یافتسازمان

خواب متناقض  گیرد.ی غذایی، نوع فعالیت، شیوه استراحت و سن وی قرار میهاعادتفطری و اکتسابی، 



 

 

. سپس به تدریج، با کاهش طول مدت خواب شودمیظاهر دقیقه پس از خواب آرام عمیق  39معموال 

 .شودمیعمیق، مدت زمان خواب متناقض طوالنی تر 

  مدت زمانی که کندمیطوالنی ترین وهله خواب آرام عمیق قبل از نخستین گذار به خواب متناقض بروز .

کمیت  فرد بزرگسال به طور متوسط به این نوع خواب احتیاج دارد و در حدود پنج ساعت است.یک 

زایش خواب آرام عمیق در خالل یک شب، به موازات طول مدت بیداری فرد قبل از آغاز خواب، اف

 در حالی که خواب متناقض به مدت زمان بیداری وابسته نیست. یابد،می

  موقعیت بهنجار و در شرایط تعادل حیاتی، خواب آرام عمیق و خواب متناقض به صورت متناوب بروز در

و عدم تعادل در ند به اختالل توانمیند اما عوامل مختلفی چون تغییر ساعت خواب یا کار شبانه کنمی

ی خواب منجر شوند. معنای این دو ریخت خواب نیز متفاوت است: خواب کند یا بازسازی نیرو یا هاوهله

(، دهدمییک ترکیب پروتئین همراه است )در خالل خواب کند، هورمون رشد یک قله ترشحی را نشان 

 مطابقت دارد. هادیدهخوابکه خواب متناقض با وهله در حالی

 چندین  .انگیزدمیعالیت پیوسته است و بیداری را بررود. این فخواب از بین نمییت ذهنی با وقوع فعال

 نگه دارند.کنند تا فرد را در حالت خواب با این برانگیختگی مبارزه می ساخت مغزی مانند هیپوکامپ

 فعالیت ذهنی را در خالل خواب مشخص ساخته اند:  ایوهلهالگوی دو 

 در نتیجه خواب عمیق حادث یت ذهنی در باالترین حد خود است و در نخستین وهله، بازداری فعال

گردد. )وهله ایجاد می هادیدهخوابشود و وهله ه دوم، فعالیت ذهنی کمی تشدید میدر وهل .شودمی

 خواب متناقض( در وهله نخست، حرکتهای چشم اندک و در وهله دوم، این حرکتها متعدند.

 

 تمایز خواب بزرگسال و کودک-4

  شود که در ادامه، به بررسی هر میخواب کودک نسبت به خواب بزرگسال بر اساس چند خصیصه متمایز

 پردازیم.ها مییک از این ویژگی

 

 وت کمیتفا 4-1

  نیز  ایمالحظهقابل، اما تفاوتهای فردی خوابدمیساعت  41تا  49یک نوزاد در شبانه روز به طور متوسط

 اند.در این زمینه وجود دارند که به عوامل ژنتیکی و شرایط دوران حاملگی و زایمان وابسته

  طول مدت خواب در شودمیاز شانزدهمین هفته زندگی، دوره خواب آشکارا از دوره روزانه آن متمایز .

 . شوندمیی بیداری در خالل روز طوالنی تر آنهاساعت متوالی( و زم 1بیشتر )تا شب 

  که هماهنگی و تثبیت آن از  در حالی ،به عوامل ژنتیکی وابسته استاستقرار این آهنگ جدید خواب

ساعت خواب  49در پایان نخستین سال زندگی، کودک هنوز هم به  .کندمیشرایط زندگی نوزاد تبعیت 

 نیاز دارد.  روزیشبانه



 

 

  و بیش  خوابدمیصبح و بعد از ظهر هم  ن،و افزون بر آ کشدمیساعت طول  49خواب شبانه وی تقریبا

در جریان سال دوم زندگی، بیشتر کودکان  .شودمیاز پیش خواب بر اثر خستگی و کاهش انرژی حادث 

 مقاومت علیه خواب سخن به میان آورد.  بحراناز  توانمیاز خوابیدن اکراه دارند تا حد که 

  و این بیداری با نخستین رویاهای تصویری همراه است. شوندمیدر خالل شب بیدار  آنهابسیاری از 

ند و مسلم کنمیتمایل به اکتشاف فعال محیط و وابستگی فزاینده نسبت به اطرافیان، علیه خواب مبارزه 

است که کودک برای غلبه بر مشکالت این مرحله، به تفاهم و پشتیبانی والدین بیش از قدرت نمایی و 

 نیازمند است. آنهاتحکم 

  و از آن پس، مجموع ساعات خواب به تدریج  شودمیسالگی حذف  1خواب روزانه )بعدازظهر( در حدود

 3 2/4سالگی،  9تا  9ساعت بین  42 2/4ساعت در حدود یک سالگی به  49تا  49و  یابدمیکاهش 

 .رسدمیسالگی  49تا  49ساعت بین  8 2/4سالگی و  42تا  9ساعت بین 

 

 خواب یهاوهلهتقسیم -4-2

 
 دقیقه ای تشکیل شده  19های خواب از توالی چرخه - های زندگی، آهنگ بیداریدر نخستین هفته

و  شودمیی آن طوالنی تر هاچرخهطول مدت خواب شبانه، مدت زمان سپس همزمان با کاهش  است.

 .رسدمیدقیقه در بزرگسالی  39سالگی و  49دقیقه در  19دقیقه در نوزادی به  19به طور متوسط از 

 و خواب متناقض را فراهم  هادیدهخوابی حرکات سریع چشم )که تکیه گاه فعالیت بعدی هاوهله

، به خصوص در دو آنها مالحظهقابلاما با تغییرپذیری  اند،مشاهدهقابلرحمی ( از حد دوره درونآورندمی

  سال اول زندگی مواجه هستیم:

نخست آنکه در نوزاد و کودک خردسال )قبل از دو سالگی(، یک وهله خواب متناقض زودرس در حدود  

. در حالیکه که بالعکس در کودک بزرگتر، شودمیدقیقه پس از به خواب رفتن مشاهده  19تا  99

. کندمیتر بروز پس از مدت زمانی طوالنی (امشخص و ناقصای نبه گونه) نخستین وهله خواب متناقض



 

 

آمیزی بحرانای از مولفان، سبکی و نااستواری نخستین بخش خواب این کودکان و بروز رویدادهای پاره

 .انددادهدر خالل آن را به همین خصیصه نسبت « گردیخواب»یا « شبانه زدگیوحشت»چون 

در پایان سال  ،دهدمیدرصد خواب را بخود اختصاص  99تا  99متناقض که در بدو تولد دوم آنکه خواب 

و در آستانه بلوغ به خواب بزرگسال  رسد، سپس به تدریج کاهشمیدرصد  99تا  29دوم زندگی به 

  سالگی. 21درصد در  41/41سالگی و 41درصد در 31/49سالگی،  44درصد در  1/22: شودمینزدیک 

 به اثبات رسیده(  با خواب متناقض آنهاکه ارتباط ) این تغییرات به دگرگونیهای هورمونی بخش عمده

)بین  کندمیزمان آغاز خواب شبانه تغییر  .یابدمیخواب با افزایش سن کاهش طول مدت  وابسته است.

حالی که تغییر  شب در پسران نوجوان(، در 42تا  3شب در دختران نوجوان و  42تا  49ساعات 

+ خواب  ی خواب )خواب کندهاچرخهتعداد  .شودمیدر ساعات بیدار شدن مشاهده ن ایمالحظهقابل

آن نسبت به مدت زمان کلی و درصد  کندمیزمان بروز خواب متناقض تغییر  .یابدمیمتناقض( تقلیل 

 است.. این کاهش به خصوص ر دو سال اول زندگی و آغاز بلوغ بسیار چشمگیر یابدمیخواب کاهش 

 

 تغییر معنای خواب-4-3

  خواب  .شوندمیاحیا  را و سلولهای عصبی کندمیارگانیزم، انرژی خود را ترمیم در خالل خواب است که

ای کننده آن به اندازهتاثیر ترمیم ،یشناختفیزیولوژیکی نیست؛ از لحاظ روان -یک کنش عصبیفقط 

های یهشناسی بیمارکنند. همچنین در علتدرمان میو عصبی را با خوابانیدن است که اشخاص تنیده 

برای به خواب رفتن باید قطع روابط با محیط اطراف را پذیرفت.  روانی کودک و بزرگسال - عصبی

 اندشده گذاریسرمایهاز نیروهای لیبیدویی که در اشیاء برون از من  شودمینیرویی برای این عمل صرف 

 .گیردمیقرار « خود دوستدار»شدن در من  جابجاو پس از  آیدمیبه دست 

  (گرسنگی-بیداری»و « خواب سیری»خواب که تا سن سه ماهگی نیازی صرفا جسمانی است )تناوب» ،

نه  .شودمیتحت تاثیر همزمان رشد داخلی و محیط، اندک اندک به یک کنش ارتباطی بنیادی تبدیل 

بد نیز می  شوندمیبلکه کودکانی که خوب تغذیه ن شودمیتنها احساس گرسنگی موجب بیداری نوزاد 

 خوابند و به همین دلیل است که تغذیه شبانه تا پایان دومین ماه زندگی ضروری است.

  باید  وی نیز به شدت وابسته است. شناختیروانی زندگی فیزیولوژیکی و هاجنبهخواب نوزاد با دیگر

در نظر گرفت و به این نکته توجه کرد که در اغلب بیداری و خواب را به منزله دو دامنه یک کنش 

 تحریک شدگی نظام بیداری قرار دارد.-مواقع، مبنای اختالل خواب در فزون

  تقریبا از حدود سه ماهگی، به خواب رفتن نوزاد کمتر با پایان شیر خوردن ارتباط دارد. نوزاد قبل از به

ماهگی، کودک  42تا  3در حدود  .کندمیمبادرت  خواب رفتن به نوعی فعالیت حرکتی ، ادراکی و لهوی

. از همین زمان، کندمینخستین مخالفتهای جدی با خواب و تمایل به حفظ تماس با محیط را آشکار 

 .شودمیسرمایه زدایی لیبیدویی از واقعیت برونی، مشکل تر، دو سو گراتر و متناقض تر 



 

 

  ،د. خواب مستلزم جویمیسود  رویواپساز مکانیزم « من»برای مقابله با این انزوای لیبیدویی دردناک

به حالت تمایزنایافته و خود دوستدارانه نخستین ماه های زندگی است که در عین حال  رویواپسنوعی 

یج  بر اساس این . حالت آرامشی که به تدرکندمیآن اثر  ورزیکنشی هاشیوهبر محتوای روانی و 

 .کندمی، اضطراب ناشی از قطع تماس با واقعیت را جبران آیدمیبه دست  رویواپس

 نسبت به خود و ارتباطهایش مطمئن انجامدمی، تحول کودک به تحکیم روابط موضوعی وی به تدریج ،

مراقبتهای مادرانه در این  .یابدمیو در نتیجه، اضطراب وابسته به حالت به خواب رفتن کاهش  شودمیتر 

اش ی مورد عالقه هاموضوعبا مادر یا دیگر میان نقش بنیادی دارند. اما اگر کودک در روابط محبت آمیز 

چراکه برای به خواب رفتن، کودک باید  ماندمی، اضطراب وی پابرجا نا ایمن باشد به هنگام خوابیدن

را بپذیرد و نیروی  رویواپسمتکی باشد تا  دهکننحمایت «کودک-مادر»بتواند بر یک تصویر واحد 

 کند. گذاریسرمایهلیبیدویی مثبتی را در آن 

 هادیدهخوابدیدگاه های نظری درباره رویاها یا -5

 دیدگاه فیزیولوژیکی-5-1

 فیزیولوژی خواب متناقض الف(

  آورند.با دقت به یاد میرویاهای خود را ، همواره شوندمیافرادی که به هنگام وهله خواب متناقض بیدار 

پژوهشگران به وجود همبستگی بین شدت احساسی رویا و شدت تظاهرات خواب متناقض )مکث 

 اند.پی بردهتنفسی، تسریع ضربان قلب( 

 چرخه با یک وهله خواب متناقض به پایان  ند و هرکنمین ی خواب را تعییهاچرخهها آهنگ دیدهخواب

در آغاز شب، مدت  خالل هشت ساعت خواب شبانه، پنج چرخه وجود دارد.. به طور متوسط در رسدمی

 .یابدمیزمان خواب کند و عمیق بیشتر است اما به تدریج، طول مدت خواب متناقض افزایش 

  وهله   9تا  1دقیقه از مجموع خواب )یعنی  499حدود  خوابدمیساعت  8تا  1در بزرگسال جوانی که

ضمن آنکه خواب صبحگاهی بیشترین زمان  ،یابدمیاختصاص  هادیدهخواببه  ای(دقیقه 29تا  49

 .گیرددربرمیرا  هادیدهخواب

  الزاما سازدمیواب را ممکن خ« پنجم»عامل یا عواملی که توالی مراحل مختلف و به خصوص مرحله ،

 شودمیزی منتقل نخستین عامل مهم به را اندازنده، از راه خون به ساقه مغ شیمیایی هستند. -زیست 

د در مایع نخاع مغز متراکم گردد و یک حالت شیمیایی پایدار را درآنجا حفظ توانمیکه  رسدمیبه نظر 

اند که این نشان داده ،اندخوابی و یا حذف خواب متناقض شدهی که باعث بیهای متعددتجربهکند. 

گان اجرای خواب متناقض را کننددریافتسازی آن است که شود و ذخیرهسروتونین مشتبه نمی عامل با

 .انگیزدبرمی

 درنالین، دوپامین و سروتونین، یعنی کولین، نورآدرنالین، آدیگری مانند استیلشیمیایی  - عوامل زیست

 - گان عصبی درونزاد سیستم عصبی مرکزی و نباتی نیز نقش مهمی را در چرخه خوابدهندانتقال



 

 

درنالین گی تنگانگی دارند )دوپامین و نورآی مختلف این چرخه، همبستهاوهلهبا ند، کنمیبیداری ایفا 

 کولین و دوپامین در خواب متناقض(.ی خواب آرام عمیق، استیلهاوهلهبه هنگام بیداری؛ سروتونین در 

 

 ی نوزادهادیدهخوابب( 

 و این سخن بدان معناست که اضافه  کندمیتعداد دوره های خواب آرام در خالل تحول تغییر زیادی ن

اگرچه فیزیولوژی خواب متناقض نوزاد بسیار  خواب نوزاد به خصوص به صورت خواب متناقض است.

که تصاویر خواب نوزاد  رسدمیشبیه فیزیولوژی خواب بزرگسالی است که خواب می بیند، اما به نظر ن

ه باشند؛ بدین دلیل که ظرفیتهای دیداری یافتسازمانی بزرگساالن صریح و هادیدهخوابمانند محتوای 

 ی نوزاد هنوز محدودند.هاتجربهو 

  رونی فعال شود. یی درونی یا بهامحرکبرخی از متخصصان معتقدند که مغز باید به طور منظم از راه

ی برونی هامحرکارتجاعی است که به هنگام فقدان  سازیفعالبنابراین خواب متناقض معرف نوعی 

ی جهان برونی را هامحرکیی به و چون نوزاد اغلب در خواب است و توانایی پاسخگو شودمیمتجلی 

 ندارد در نتیجه، دوره های خواب متناقض الزم برای تعادل روانی وی متعددترند.

  تصور کرد که وجود حرکتهای  توانمینسبت خواب متناقض در نوزادان نارس باز هم بیشتر است و

. به عبارت دیگر، خواب متناقض در ابتدا کندمیع چشم قبل از تولد، تحول مناسب عصبی را تضمین سری

وسیله ای برای تحریک درونی رشد عصبی است و سپس تکیه گاه دیداری خواب دیه های بزرگسال و 

 .شودمیکودک 

 

 هادیدهخوابدیدگاه فروید درباره -5-2

  پذیرامکانتجربی،  آوردرویبر اساس یک  هادیدهخوابفروید همواره بر این باور بود که بررسی تحلیلی 

، کوشش کرد تا خالء عظیم علوم تجربی را گریتحلیلروانبا ابداع روش بدیع و نظام دار بنابراین  .نیست

 در این قلمرو جبران کند.

  راه را برای دستیابی به راز و رمز  «عقلی همخوانی افکارجانشین محتوای احساسی و »رویا به منزله

را از خواب  آنهاقرار داد و  شناختیرواندر قلمرو ی را هادیدهخوابناهشیاری گشود. در این اثر، فروید 

 که پدیده ای فیزیولوژیک است، متمایز کرد. 

  به  و جز آن گریسرکوبسازی، یی، متراکم سازی، معکوسجابجای مانند هامکانیزموی با استفاده از

 را پیشنهاد کرد: هادیدهخوابانواع متمایز  و ارتباط هر عالمت با معنای آن پرداخت. هادیدهخوابتحلیل 

د معنای خواهمیی نوع اول، قابل درک و آشکارند و مانند خبرها یا پیامهایی هستند که فرد هادیدهخواب -

 را بداند. آنها

برای خواب بین روشن نیست و  آنها شناختیروانمعموال شگفتی برانگیزند، معنای ی نوع دوم هادیدهخواب -

 .گیرندمیدرک این معنا، نیازمند بررسی، تفکر و تحلیل است. رویاهای صادق در این چهارچوب قرار 



 

 

و متخصصان  ددهنمیرا تشکیل  گریتحلیلرواننوع سوم مبهم و تاحدی نامنسجمند، مواد یا مصالح اصلی  -

 .گیرندمیو مراحل خواب متناقض در نظر  هامکانیزم را بمنزله انعکاس آنهافیزیولوژیکی  - عصب

 خواب  گیریشکلیا روزهای قبل از وقوع رویا، در  هاساعتی هامشغولیدلها و ها، احساسهدر یافت

این محتوا شامل تولیدهای دیداری و تصاویر متنوعی است که در حول محور پیام متبلور  مشارکت دارند.

که تحلیل گر با متمایز کردن، بخش کردن و  دهندمیو منبع مواد مستقل و متراکمی را تشکیل  اندشده

که از زمان فروید تحت عنوان محتوای پنهان  یابدمیبه چیزی دست  آنهاطبقه بندی کردن 

 ی مشخص شده است.هایدهدخواب

  یی که رویا را برانگیخته اند دست یافتف چراکه هاموضوعبه مسائل مهم و  توانمیبا تحلیل این محتوا

، رغبت انگیز باشد. بنابراین هادیدهخوابد برای توانمیانچه در خالل روز موضوع رغبت نیست ن

 و باید تحلیل شوند. اندشدههای مبهم و نامفهوم به منزله تحقق مبدل امیال سرکوب دهدیخواب

  رویا، مصالحه بین تحقق یک میل تخیلی ناهشیار و سانسور است؛ سانسوری که در خالل خواب از شدت

. فروید رویا را پاسدار خواب سازدمیامیال ناهشیار را ممکن انه پذیرفعل ریزیبرونو  شودمیآن کاسته 

ی آشکاری که هادیدهخوابچه با رویاهای تاریک و مبهم سر و کار داشته باشیم، چه با  .کندمیتلقی 

، تحلیل مکانیزم گریتحلیلروانی ارضا نشده معقول اند، هدف اصلی روش هاخواستهمبین 

 رمز این پدیده است.ی آن و پرده برداشتن از راز و هاکنش، تعیین هادیدهخواب

  معتقدند که باید نقل یا شرح  گرانتحلیلرواناز  ایپارهدر جریان تحول،  هادیدهخوابدر قلمرو بررسی

و تحقیقات خود را بر اساس  اندکردهتوجه نرویا را از تجربه متمایز کرد. پژوهشگرانی که به نقل رویا 

بر این باورند که تجربه ارضای توهمی یک میل در  انددادهانجام ی پیش کالمی کودک خردسال هاتجربه

در حدود دوسالگی  هادیدهخوابخواب، بسیار زود رس است. اما برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که 

 به نقل رویا دست یافت. توانمیاما فقط از دو سال و نیمگی تا سه سالگی است که  شوندمیظاهر 

  اما احتمال دارد که مقل وی تنها حاکی از  کندمییش را نقل هادیدهوابخسالگی، کودک  9در حدود

 1در حدود  و تصاویر خیال پردازانه باشد. هادیدهخوابتصویر پردازی های رویا نباشد بلکه ملغمه ای از 

 و رویدادهای واقعی یا تخیلی در هم می آمیزد و اگرچه برخی مولفان آنهاسالگی نیز نقل رویا با داست

ی خود را از خیال متمایز هادیدهخوابد واقعیت توانمیسالگی نیز کودک ن 1عقیده دارند که تا قبل از 

 ند تا حد زیادی صادق باشند.توانمیو بطور ارتجالی نقل شوند،  فوری هادیدهخوابکند، با این وجود اگر 

  ند که دارای صورت پردازی های نامطبوع اند مانند کنمییی را نقل هادیدهخوابدر بیشتر موارد کودکان

ند کنمیرا نقل  آنهاکه بسیاری از کودکان  هاموضوعاین گونه  ند.کنمیرا تعقیب  آنهاحیواناتی که 

شده یا تنبیه را به صورت رمزی نشان یا جدایی، تهاجم فرافکندهشدگی احساساتی مانند ترس، رها

 نامطبوع نیستند و رویاهای پایان شب مطبوع ترند.ی کودکان هاخوابتمام  .دهندمی

  شودمیفراوانی رویاهای اضطراب آمیز بدین دلیل است که خواب خوب سرکوفته  و در نتیجه فراموش 

هر دو زمینه  .شودمیاز همین امر ناشی  آنهاد و فراوانی ظاهری ماننمیدر حالیکه کابوسها به خاطر 


