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  چكیده
عنوان جزئی از مباحث روحی و درونی های تاریخ بشری است که همواره بهخواب و رؤیا از رازآمیزترین پدیده

گفتند و اعتقاد داشتند وسیله خواب و رؤیا از آینده سخن میگذشتگان ما بهمانده است. ها، نامکشوف باقیانسان
 گزاران در دربار شاهان مؤید این نکته است. این موضوعتواند کلید حقایق باشد. وجود خوابکه خواب می

ئل گره کتاب مثنوی شریف و شاهنامه جایگاه واال و رمزآلودی دارد که از برخی مسا خواب و رؤیا( در هر دو)
ها برداری از برخی واقعیات و داستانگشاید. گزارش و تبیین رؤیا در شاهنامه با ایجاد شوق و امید و پردهمی

بار رویدادی را قبل از وقوع دیده های مهم شاهنامه حداقل یکها و چهرهبسیاری از شخصیت نقش مهمی دارد.
کند ولی درالبالی و رؤیا بیان نمی درباره اهمیت خواباند. مولوی اگرچه نظر باور قطعی خود را و درک کرده

را ابزاری  ایو رؤ خواب کند. ویمثنوی شریفش تذکار الهی بودن و بازگشت به اصل خداگونگی را یادآوری می
 یفرد معرف اهاییرؤ ریمشکالت را در تعب یبرخ چارهو  داندیناخودآگاه فرد م ریضم اتیمحتو یفکنبرای برون

 یو فرد را به عاقبت شودیم انیدر عالم خواب نما ابد،یینم ییمجال خودنما رونیفکاری که در عالم با کند؛یم
ای به تبیین این موضوع در دو تحلیلی و با روش کتابخانه-این مقاله به شیوه توصیفی  در .کندیخوش داللت م

 .ایماثر شاهنامه و مثنوی پرداخته

 .مثنوی، شاهنامهرؤیا،  خواب،ها: کلیدواژه
 

  مقدمه. 1

مسیر شناخت، تحریک احساسات، آگاهی و ارتقای شناخت است و تجربه افکار، تصاویر یا احساساتی است که  رؤیا
ا هوغریب بشود. انسانپذیرد. رؤیا ممکن است شامل اتفاقات عادی و روزمره یا عجیبانجام می خواب عمیق در هنگام

مثال: گروهی عنواناند. بهصورت تاریخی همواره اهمیت زیادی برای رؤیا قائل بوده به طرق مختلف به آن نگریستهبه
ای برای های خالقانهاند. برخی جوابدر نظر گرفته دنیای مردگان ای به سمت مقدسات، گذشته، آینده یاآن را پنجره

 همه اند. درهای هنری نوینی از خواب اتخاذ کردهاند و هنرمندانی ایدهسؤاالت فکری یا عاطفی خویش در رؤیاها یافته
 سامی و آریایی از اعم) مذاهب و ادیان همه در نیز و( رسکوال و دینی جدید، و قدیم غربی، و شرقی از اعم) هافرهنگ

 از – را هاانسان از بسیاری توجه پیوسته رؤیا، راز و رمز پر دنیای و دیدن خواب و خواب طبیعت ،(دور خاور و
 به را سرزمین هر ادبیات و دینی اعتقادات اساطیر، فرهنگ، از بزرگی بخش و کرده جلب خود به – عوام و خواص

 رؤیا، و خواب درباره متفاوت باورهای و گوناگون هایاندیشه امروز، تا کهن روزگاران از. است داده اختصاص خود
 مرتبه به زمان و احوال بعضی در «ناطقه نفس» یونان، فیلسوفان هاینظریه برابر غرب فلسفه در. است بوده روان

 از و دانست درست را آن باید است؛ انسان وجدان صدای رؤیا سقراط، قول به. شودمی متصل و واصل خود روحانی
 به را حقایق از صورتی صادقه، رؤیای در «کلی عقل»=  فعال عقل ارسطو، قول به( 132:1378فروم، ). کرد اطاعت آن

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 حواس از روح گرفتن فاصله حاصل رؤیا نیز، شرق فلسفه در (312:1384امین،) .کندمی القا یا ارائه نائم «جزئی عقل»
 وقایع و هستی حقایق ادراک به خواب عالم در گاهی انسان که معنی این به است، باطنی قوای به آن میل و ظاهری

 و بیداری عالم در اگر احوال این. یابدمی دست شهودی معرفت و ادراک به رهگذر، این از و شودمی موفق آینده
 باشد، شفاف که صورتی در آید، پیش طبیعی خواب عالم در اگر و گویندمی «مکاشفه» آن به دهد، روی هشیاری

. شود روشن ،(تعبیر) وتحلیلتجزیه و تفسیر با باید آن پیام باشد، مبهم و ضعیف کهدرصورتی و است «صادقه رؤیای»
 حس طریق از و شودمی متصل قدس عالم به خواب، حالت در متخیله قوه سینا،ابن قول به (188:1369ابن خلدون، )

 و خواب مقوله در نیز سهروردی الدینشهاب شیخ (320:1384امین،). گرددمی نائل الهام و کشف به( بنطاسیا=) مشترک
 دو هر این رمزی هایرساله در که است جالب (333:1384همان،). دارد سیناابن مطابق و موافق نظری صادقه، رؤیای

 سالک جزئی عقل ارتباط دارد، اختصاص عرفانی منازل و مراتب در بشر روح سلوک و سیر به که نیز بزرگ فیلسوف
 که ستا خوابی چنیناین. افتدمی اتفاق خواب حالت در همیشه حامی فرشته یا و معنوی مرشد و پیر یا فعال عقل با
 :است بهتر بیداری از موالنا قول به

 شودمی روزن خواب، درون دل شود         می روشن خواب در عجب بس
 تمهیدی صادقه، رؤیاهای یا اهورایی هایخواب نیز حماسی ادبیات حوزه در عرفانی، و فلسفی ادبیات از گذشته

 آینده رخدادهای به ناخودآگاه، ضمیر رهگذر از و دهدمی یاری را حماسه قهرمانان که است متافیزیکی و فراحسی
های ادب نگرش موالنا و فردوسی، دو شاعری که از ستون حاضر، نوشتار. دهدمی هشدار آنان به و کندمی رهبری

 کند.آنان را روایت می های نوفارسی هستند را بررسی کرده و دریافت
 

 ماهیت خواب و رؤیا .1
بسته است، هشیاری تا حدودی یا کامالً از دست خواب حالت طبیعی استراحت ذهن و جسم که طی آن، معموالً چشم

 ذیل خواب( :1381انوری،) شود.کند میهای بدن رود و حرکتمی
 بسیاری اندیشه تاکنون، انسان پیدایش و آفرینش آغاز از که است شگفتی و پیچیده پدیده دو «رؤیا» و «خواب»      

 تجربیات و ما از یک هر زندگی با دو این پیوند .است ماندهباقی مبهم همچنان و کرده مشغول خود به را افراد از
 رؤیا و خواب و ما بین نزدیکی و انس نوعی که ایگونهبه بخشیده، انسان به خاص احساسی یک، هر از ما گوناگون

 گذشته، اعمال باطن از خویش رؤیای رهگذر از که است افتاده اتفاق بسیاری افراد برای بارها. خوردمی چشم به
 ایشایسته هوشیاری و آگاهی آن پی در و اندشده باخبر خود آینده تصمیمات عاقبت حتی و فعلی هایفعالیت چگونگی

 .اندیافته
 فردا ابدی و جاودان حیات به گذرا و امروز زندگی ها،زمان ایپاره در که است گونهبدان رؤیاها تأثیر گستره»        
 «است شده نصیبمان ـ آدمی بار هالکت مسیر تغییر همانند ـ زندگی مختلف مراحل در بسیاری برکات و خورده پیوند

 (20: 1372 مرتضوی،)
 تعلیق هوشیاری، سطح فقدان یا کاهش و فیزیکی محیط کنترل در ارادی توانایی عدم از است عبارت خواب      
 تغییر ذهن و بدن فعالیت کهطوری استراحت زمان در ارادی عضالت تمام تقریباً  شدن غیرفعال و حسی ادراکات نسبی
 سیستم بازسازی و سالمت برای خواب (47:1391فروید،). بشوند واقعی واضح تصاویر جایگزین بینایی هایتوهم و کرده

. (9:78)نبأ:« وَجَعلنا نومَکم سباتاً» .دارد اهمیت جانوران و هاانسان اسکلتی_عضالنی سیستم و ایمنی سیستم اعصاب،
باشد. فروید عقیده داشت که خواب می فروید به ترین نظریه روانشناسی در مورد اهمیت رؤیاها متعلقمعروف

ت عموماً به اشکال نمادینی در ها مطلع نیسای که خودآگاه از آنشدهباشد که امیال سرکوبجهت حائز اهمیت میازآن
دید. به عقیده بوده که خواب را افشاگر ذهن ناخودآگاه می یونگ نظریه دیگر متعلق به (89همان،)شوند.خواب ظاهر می

 ها غافل شدهو به نکاتی در شخصیت خواب بیننده که شخص از آن بینی کردهخواب حوادث آینده را پیش یونگ،
های مربوط به حافظه مغز ای که محرک بخش بارهای الکتریکی ای دیگر خواب را بر اساسکند. نظریهاست اشاره می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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ارد در طول تاریخ همه عالمان و عارفان و حتی کسانی شناس معروف، اعتقاد دالمورو شرق دهد.هستند توضیح می
 اند.اند، معرفتی خواب را نوعی از وحی و نبوت به شمار آوردهسینا که دید فیلسوفانه نسبت به این قضیه داشتهمثل ابن

( ص) پیامبر اکرم (3:1388قبادی،) ارتباطی حدیثی را بین وحی و نبوت و رؤیا مطرح کرده است؛ حتی وی موارد
ال یَبقی مِن بَعدی مِن النّبوّه إال المُبشِّرات. قال: » (332:1364فرید تنکابنی،)«رؤیا المُومنُ جزءٌ ِمن اجزاءِ النّبوّه»فرماید: می

 (119:2003)بخاری،« الرُؤیا الصالحه، َیراها الرَجُل أو ُتری له قال: ما هی المبشرات؟
 

 خواب و رؤیا در متون اسالمی .2
رؤیای  او« خواب یا اضغاث احالم است یعنی خواب پریشان و بیهوده یا خواب نیک» گوید:مرصاد مینجم رازی در 

ب.خوابی که بعضی از آن تأویل  خوابی که هیچ به تعبیر نیاز ندارد. الف.» نیک را نیز به سه نوع تقسیم کرده است:
 (290:1365نجم رازی،) «ج. خوابی که همه آن به تأویل نیازمند است. خواهد.

 اند. سه کلمه اول که در معنی رؤیای خوب عبارتند از:کاررفتهچهار کلمه مختلف در قرآن به معنای رؤیا به
  = آیه  سوره فتح ؛105آیه  سوره صافات ؛60آیه  سوره اسرا ؛100و  43، 5)سوره یوسف آیات  6کلمه = رؤیا؛ میزان تکرار

27) 
  = و دو بارش  (42آیه  سوره زمر ؛23)سوره روم آیه که دو بارش به معنی خواب است  4کلمه = منام؛ میزان تکرار

 (102، سوره صافات آیه 43)سوره انفال آیه به معنی رؤیا 
  ،باشد.می 64آیه  سوره یونس در« بشرا»یکی از تفاسیر « رؤیا»کلمه = بشرا؛ به معنی خبر خوب است 
 برد:ای که قرآن در معنی رؤیای بد به کار میکلمه
  = ؛ سوره یوسف 5های مشوش( در سوره انبیاء آیه )در عبارت أَضغَث أَحْلَمِ )به معنی خواب 2کلمه = حلم؛ میزان تکرار

 (44آیه 

علم به شمار آمده و مقدس است. اگر کسی توانایی تأویل و تفسیر خواب را داشته باشد، آن گزاری اسالم خواب در
فالعابروا » شود و کار او جزئی از نبوت است؛ به تعبیر ابن عربیاعطای مستقیم خداوند به اوست و کرامت محسوب می

 (15:1993الغراب،)«الرُویا هُو الذی لهُ ُجزءٌ من اجزاءِ النّبوّت
 

 در ادبیاتخواب  .3
دانستند. شاهان ها دیدن خواب را در سرنوشت خود مؤثر میخواب در اساطیر ایرانی اهمیت فراوان داشته است و آن

کنند.  تعبیرخواب برایشان تا دندکرمی ها مراجعهگزارانی داشتند که بعد از دیدن خواب به آندر دربار خود خواب
ها، مچنین پایه بسیاری از جنگها به فکر فرو ببرد و هداد ممکن بود شاه را تا مدتگزار میگزارشی را که خواب

در ایران باستان پدیده خواب تأثیر داشته بلکه در جوامع مختلف هم  تنهانهها و تولد و مرگ را مشخص کند ازدواج
و فکر دانشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده که چرا انسان پس از پایان کار روزانه و هنگام به خواب  بوده مؤثر

آید که خواب خیلی عمیق نباشد زیرا وقتی خواب خیلی عمیق باشد انسان زمانی پدید می رؤیابیند. البته می رؤیارفتن 
 توانمی رؤیا وسیلهبه کهطوریبه دارد الهی مبدأ و ماهیت یارؤ که کندمی بیند. سقراط ادعااز فرط خستگی خواب نمی

 .کرد بینیپیش را آینده

دانسته است. ارسطو در کتاب خود راجع به خواب آن را همانند یک عمل بقراط خواب را نتیجه فعالیت مغز می     
، اغلب هیجانات رؤیاها. است پذیرامکانخواب  وسیلهبهگویی آینده داند، این فیلسوف معتقد بود که پیشطبیعی مغز می

دهد. خواب آناکارنین که های برآورده نشده، ترس و سایر احساسات را نشان میقوی، مشاجرات داخلی، خواسته
است. بهترین مثال برای نشان دادن این مسئله است که چگونه احساسات خیلی  شدهدادهلئون تولستوی شرح  وسیلهبه

پیوندد که حالت غم و اندوه او به اوج شوند. رؤیای آناکارنین هنگانی به حقیقت میمنعکس می رؤیاقوی در عالم 
آور شده بود، کدام یک را باید که مسائل برای او خیلی دردناک و وسوسه شدهمطرحرسیده بود و سؤاالت زمانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3
http://payandaneshjo.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%86/
http://payandaneshjo.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%86/
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نویسد، او هر شب تولستوی می یا احساس شدید خود نسبت به آلکسی و رونسکی را زناشوییانتخاب کند، وظیفه 
های خود را ها و نوازشرا دیده است که دو مرد درآن واحد شوهر وی هستند، بنابراین محبت رؤیاهاتقریباً همین 

همچنین خواب فکر بسیاری از دانشمندان مثل فروید، سچنو و پاولف را به خود مشغول کرده است . کردتقسیم می
شود که ناشی از باور و اعتقاد مردم ایران ا در شاهنامه خواب و رؤیاهای بسیاری دیده میام ؛که خارج از بحث ما است

آید در سرنوشتشان که در زمان خواب به دیدنشان می غیرطبیعیباستان بوده است آنان اعتقاد داشتندکه عناصر طبیعی و 
را نشانی از علم پیامبری  آن تعبیرب و شود فردوسی حتی دیدن خواموثربوده و باعث به وجود آمدن حوادث اصلی می

 .داندمی
 رسانهتسلط فنی بر  جزبهقریحه و الهام هنری که انگیزه آفرینش ادبی است و  جزبه عموماً  زبانفارسی شاعران      

ه اند. کما اینکو گاه دسترسی به علوم عهد خود برخوردار بوده الها و آگاهی عمومی بادانسته عموماًهنری شعر، 
سبب نیست بسیاری اوقات لقب شاعران، حکیم بوده است که به معنی آگاهی از دین و فلسفه و ادب و علوم است. بی

از نخستین روزهای زایش شعر پارسی تا به امروز منبع الهام و  انگیزشگفتدو موضوع  عنوانبه رؤیاکه خواب و 
 شمار بوده است.های بیسروده

دو صفت عاشقان بیدل  عنوانبهو بدخوابی  خوابیبینماد در اشعار شاعران آمده است،  صورتبهپدیده خواب       
دیدن و معنی و  رؤیانکوهش شده است.  آساییتنبوده است، در مقابل پرخوابی به معنی تنبلی و  مورداشاره کراتبه

 قراردادن موضوع با یا گرفتن الهام با شعر که است بدیهی .شودحظه میالم گویانپارسیمفهوم آن نیز فراوان در اشعار 
 دیدگاه برحسب. کندمی ورود و رؤیا خواب راز و رمز پر دنیای به دارد وجود اساطیر و ادیان ها،فرهنگ در آنچه

 ندای رؤیا: گفته سقراط به. شودمی متصل خود روحانی مرتبه به زمان و احوال برخی در ناطقه نفس یونان، فیلسوفان
 چون»: است لوحیساده معنی به بودن خواب در گاه .برد فرمان آن از و دانست درست را آن باید است، انسان وجدان

 عنوانبه خواب نیز زمانی و( 830)صائب، «را ما کرد بیدار شبنم وداع اشک/  بودم ناز خواب در لوحیساده ز گل
 شود که درکرات مالحظه میبه اشعار در نیز آشفته زندگی نماد عنوانبه آشفته خواب و زندگی بودن مجازی از نمادی
 :است سروده زیبایی به شاعرانه ابهام و ایهام با بختیاری پژمان اینجا

 دارم تعبیربی خواب زین سبببی انتظاری لوحی        ساده با من و است پریشان خوابی زندگی
 

 خواب و رؤیا در مثنوی .4
ولی  گانه )خواب و رؤیای صادقه، حدیث نفس و خواب شیطانی( وجود دارد؛سهدر آثار مولوی هرچند تقسیمات 

« خاص»و « عام» خورد رؤیای صادقه و کاذبه است. این تقسیم دوگانه در مثنوی به شکل جلوهآنچه بیشتر به چشم می
ند اگر گونه رؤیای صادقه مخصوص خواصّ و رؤیای کاذبه اغلب مخصوص عوام است. هرچرخ نموده است. این

سوره یوسف درماجرای  36خداوند اراده کند، فرد عام هم ممکن است رؤیای صادقه داشته باشد. همین مسأله در آیه 
 شده است.خواب آن دو نفر که با حضرت یوسف در زندان بودند اشاره

 (4066:6مولوی،) مدعی هستم ولی کذّاب نه بینم ولی در خواب نه        خواب می

 شود:های درونی شخص است و یا از همگونی یکی از چهار مزاج بدنی ناشی مینفس انعکاس هوسخواب حدیث 
 (2433:4همان،) بیند منامطبع شوریده همی         از غذای مختـلف یا از طعــام

اهد خوکند، حالتی هشداردهنده دارد، از این لحاظ که میسخن مولوی هرگاه خواب حدیث نفس و شیطانی را مطرح می
 برای عارف و صوفی، تنها خواب صادقه اهمیت دارد و در پی تجربه آن است. عدم مهم بودن آن را بیان کند.

 دوی سوی شهـان با دهامی           در پی تعبیــــر آن تــــــو عمـــــرهـا
 باشد اصل اجتبا و اختصاص خواب عام است این وخود خواب خواص         

 (3068:4همان،)                                                                                      
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شود، به هر نحو که واقعه چیزی است که از عالم باال بر دل عارف وارد می گوید:ابن عربی در فتوحات مکی می     
از آثار و بقایای نبوت برای بندگان مخلص باشد، مثالً از نوع خطاب یا مثال یا غیرآن و آن مبشراتی است که خداوند 

قرار داده است. پس وقایع مخصوص اولیا و وحی مخصوص انبیا است و آن وقایع رؤیای صادقه است و اضغاث 
های آشفته نیست( و جزئی از اجزای نبوت است که پیامبر اکرم )ص( اشاره فرموده است و گاهی ممکن خواب) احالم

که  اند و آن آغاز وحی الهی است؛ها را مبشرات نامیدهترین اسباب بیداری است و آنن کاملاست تنبیه الهی باشد و آ
 (130:1405ابن عربی، ) شود و برخاسته از اصل و ذات وجود انسان است.ها القا میبه آن
شود. موالنا مکررًا میگانه باطنی، تجربه واسطه حواس پنجوانفعاالت درونی انسان بهدر عالم خواب و رؤیا، فعل     

کند؛ قلب دو جنبه دارد. مادی و معنوی؛ قلبی که در آیات و احادیث از آن سخن از ترکیب آینه قلب استفاده می
توان شناخت در اندیشه عرفا همان جایگاه خداست و در حدیثی رود، باوجوداینکه مکان خاصی برای آن نمیمی

به این معنی که قلب ( 133:1381فروزانفر،)«مائی و یسعنی قلب عبدی المومنال یسعنی أرضی و ال س»قدسی آمده است: 
 و رهنمون کننده انسان به دریچه خواب و رؤیا است. ای است که برای انعکاس نور حقنزد اکثر عرفا همانند آیینه

 چون گشاید آن نبیند ای عجب چشـــم بسته خفتـه بیند صد طرب      
 شوددل درون خواب روزن می ود      شبس عجب درخواب روشن می

 (2235:2، 1375مولوی،)                                                               
 تواند دنیای دیگر را به دنیای خواب و رؤیا منعکس کند.آیینه صیقل خورده می     

 لیک کی خسبد دلم اندر رسن          گفت پیغمبر که خسبد چشم من
 (1226:3همان،)                                                                                                    

داند و رؤیای صادقه همان پیام الهی است. البته عالم رؤیا و موالنا قلب را وسیله ارتباطی بین مؤمن و خدا می     
ارتباط متقابل با همدیگرند. حوادث این عالم بر عالم رؤیا و عالم رؤیا بر جسم ما برابر هم نیستند بلکه در  خواب در
 دهند.گذارد؛ بنابراین، این دو عالم باهم یک شبکه پویا تشکیل میتأثیر می

 لیک کس را دید جان دستور نیست. تن زجان و جان زتن مستور نیست          
 (8:1375مولوی،)                                                                                                                 

ها ارتباط نوعی بین افراد مشترک یا مرتبط باشد و بین آنتواند بهاگرچه خواب یک نوع تجربه شخصی است، می     
بیند دقانه سر به نیایش برداشته و در خواب میداده، صاایجاد کند. داستان دفتر ششم مردی که اموال خود را ازدست

آید خوابد مأموری میدهد که از بغداد رهسپار مصر شود. مرد راهی شده و شب را زیر پلی میکه هاتفی به او پیام می
 کند:و سؤال پیچش می

 که به بغداد است گنجی مستمر          بارها من خواب دیدم مستمر
 (4314:6همان،)                                                                                                        

یابد و به خانه بازگشته و دهد مرد فقیر نشانی را دقیقاً خانه خود میوقتی پاسبان آدرس محله و منطقه گنج را می     
 یابد:گنج را می

 کارش از لطف الهی خدایی ساز یافت          ج را او بازیافتخانه آمد گن
 (4385همان،)                                                                                                            

ه قول ابن عربی ظهور اشیاء در یابد و بترین معانی نیز در این دوعالم ظهور میموالنا باور دارد که حتی کوچک     
دهنده این عالم تجسم و در عالم خواب تجسد نام دارد. موالنا در مثنوی معتقد است که خنده و گریه در خواب نشان

 یک واقعیت مادی، مطابق، اما بالعکس است:
 گریـه گوید با دریـــغ و اندهان          خنده را در خواب هم تعبیر خوان

  هست در تعبیر ای صاحب مرح خواب شادی و فرح           گـریه را در
 (3099:4مولوی،)                                                                          
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خندیدن  ای است واقعی همچون تجارب دنیوی؛ گریه کردن در خواب یعنیگوید خواب و رؤیا تجربهمولوی می       
دهنده وجود احتمالی دنیای موازی با همین دنیای مادی ماست که در هردو و بالعکس. این نشاندر دنیای مادی 

واقع در نگاه مولوی این دنیای ما خود، خواب است و همه رفتارهای مادی و رؤیایی ما تجربیات متفاوتی داریم. به
کند که این دنیا گذراست و ادآوری میاو همواره ی مفسر اصلی( تفسیر خواهد شد.) دارای شأنی است که وسیله خدا

الناس نیام »و « الدنیا کحلم النائم»کند و به حدیث پیامبر )ص( که فرمود: برای بیان حقیقت، آن را با خواب مقایسه می
 کند.استناد می (416:1381فروزانفر،)«إذا ماتوا إنتبهوا

از توصیف رؤیایی خدا در اشعار او چندان زیاد  تقدیس موالنا از رؤیا و خواب تا آنجاست که تعریف ظاهری     
الدین زرکوب و خدا را در دیدارهای خواب گونه و رؤیایی خود به زیبایی الدین، صالحنیست. موالنا، شمس، حسام

 کند:توصیف می
 برکنار چشمه خفته درمیان نسترن یــارخـــــود را خـــواب دیــدم ای برادر        دوش من

 زار و از یکی ســـو یاسمناز یکی سـو الله حلقه کـرده دست بسته حـوریان بر گـرد او       
 صبر کن تا با خود آیم یک زمان تو دم مزن زاول این خواب گفتم من که هم آهسته باش      

 (1996:1381مولوی،)                                                                                     
دهند. نکته مهم زمان و مکان در خواب برای حضرت موالنا معنا ندارد و این دو روال منطقی خود را از دست می      

گوید. مولوی در اینجا می« بلی»شود و همیشه او اینجاست که در اندیشه مولوی هنگام خواب ماجرای الست تکرار می
زمان نهنگ، رمزی از رحم مادر است و خواب هم کند. همای مییر بود، مقایسهبین نهنگ و خواب یونس در آن اس

 شود و این بیداری تولدی دیگر است.فضایی است که موجب بازگشت ما به شکل جنینی می
 گوید الستی و بلیخـود همـــــی       تا سحر جمله شب آن شــــاه علی

 نهنـگی خورد کل را کرد و مردیا  جمــله را سیـالب برد       کو بلی گو؟
 از نیـــام ظلمـــت شـــب برکند صبحدم چون تیــغ گوهـر دار خود      

  ها را قی کندآفتاب شــــرق شــــب را طی کند       این نهنگ آن خورده
 (2303:6همان،)                                                                      

 اختـیارهمــچـــــو ذرات هوا بی زاران سال بودم در مطــار     صـد هـــ
  یادگارم هست در خـواب ارتحال وحال     است آن وقتگر فراموشم شده

 (221همان، )                                                                        
 کند. فیل نشانه اولیاءاهلل و کسانی است که بیدارند و هندوستانبه خر تشبیه میمولوی، اولیاءاهلل را به فیل و عوام را       

که خرها و مردم عوام این امکان را ندارند؛ خواب از دیدگاه موالنا چنانچه بینند، درحالیخواب می منزل ازلی( را در)
 (1399مدی،مح)شاهنیافته فرویدی است. از شعرهایش پیداست، همان افکار و آرزوهای تحقق

 خــــــواب بیند خطه هنــدوستان        پیــل باید تا چو خسبد او، ستان
 خر زهندوستان نکرده است اغتراب        خرنبیند هیچ هندوستان به خواب

 تا به خواب او هند داند رفت تفت       جـان همچون پیل باید نیک زفت
 دد آن ذکرش به شبپس مصور گر       ذکر هنــدستان کند پیـل از طلب

  ارجعـــی بر پای هر قالش نیست اذکروا اهلل کــار هر اوباش نیست      
 (3071:4مولوی،)                                                                  

 هایمزاحمت و شدن مشکالت برطرف عرصۀ و روح آزادی گستره را خواب خویش، شناسانۀروان نگاه با مولوی     

 :گویدمی و داندمی روزمره زندگی
 رویمی فراخـــــی بــیابــان در غوی        ایپوشی تنگ کفش که یا

  دشت و صحرا آن آمد زندان تو بر گشت         تنگ بیابـــان فراخیِ آن
 (3548،1380مولوی،)                                                                  
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 گردد:می دور انسان از خواب با که است دنیایی هایسختی نماد کفش، ابیات این در
  است تن از آزاد جانت زمانی که است         کردن بیرون کفش آن تو خواب

 (3552:1380مولوی،)                                                                   

کرد، اما دید که با آن روان آزردگی بیمارانش را کشف میعنوان یک فعالیت آشفته ذهنی میرؤیا را به فروید     
دانست و برخالف فروید بر محتوای آشکار رؤیا عنوان توصیفی خالق و طبیعی از ناخودآگاه میرؤیا را به« یونگ»

بیماران هنگام تداعی  کند.نکه چه چیزی را پنهان میکند، نه ایتأکید داشت تا دریابد که رؤیا چه چیزی را آشکار می
نظر از اینکه چقدر نامربوط است، بیان کنند. هدف از تداعی آزاد رسد، صرفآزاد باید هر فکری را که به ذهنشان می

ه ها تا هرجایی کشود و آن را در زنجیره تداعییابی به ناهشیار است به این صورت که بافکر هشیار شروع میدست
 (1399همان،) کند.کشیده شود، دنبال می

 

 در شاهنامه ایرؤخواب و  .5

 امنیت، و خوابیدن، نعمت صرف معنای است: در کاررفتهبه گوناگونی در اشکال و مفاهیم شاهنامه در خواب یواژه
 و...به کار رفته است. بودن درتالش دید، توانیم رؤیا در تنها که وآنچه محال آرزویی داشتن
 ایرؤشاهنامه فردوسی که نمونه واالی ادبیات حماسی ایران است؛ رویدادهای گوناگونی را در قالب خواب و        

فردوسی خواب  ازنظربیانگر وقایعی است که یقیناً به وقوع خواهد پیوست.  شیوبکم هرکدامبیان کرده است که 
در شاهنامه نوعی نقب به ناخودآگاه  ایرؤ. ندیآیمفرود  ی پاکهاروانی به عالم غیب است که انوار مقدس بر اچهیدر

ی هارواننتیجه شنود  اهایرؤ. این یعنی کندیمبا اسطوره که ناخودآگاه جمعی است شباهت پیدا  رونیازافردی است و 
 :گرددیمفلک نشین برای تعیین سرنوشت زمینیان منبعث  گران ریتقدبیدار در دل شب است که از سخنان 

 پراکـنده گردد به ماه هاسخن ی با چــرخ و ماه       رأه زند ستار
  آبچو آتش بر  هایبودنهمه         ی روشن ببیند به خوابهاروان

 (81:1386فردوسی،)                                                               
به جهان غیب و ابزاری برای شناخت  یاپنجرهرؤیای صادقه یا خواب اهورایی را  اًفردوسی در شاهنامه، مکرر      

 خواب»کند. برای نمونه، در گزارش زندگانی خسرو انوشیروان در همان سرآغاز داستان غیر محسوس شناسایی می
 تعبیر آن موجب قبل از سخن گفتن از خواب معروف انوشیروان که« دیدن نوشین روان و به درگاه آمدن بوذرجمهر

 :گویداهمیت خواب می دربارهبرکشیده شدن بزرگمهر شد، 
 ش ز پیغمبریـیکی بهره دان      مریـــر خواب را بیهده نشـنگ

 نده بگزیندشـــروان درخش      ان بیندشـــبه ویژه که شاه جه
 ها پراکنده گردد به راهسخن      با چرخ ماه یرأاره زند ــــست

 آبها چو آتش درهمه بودنی      ببیند به خواب های روشنروان
 (6،122:1386 ج فردوسی،)                                               

جزء پیغمبری  وششچهلکه نباید خواب را بیهوده شمرد؛ بلکه باید آن را از  کندیم دیتأکفردوسی در این ابیات      
ها( نزول وحی به پیامبران است. مفهوم بیت =)بخش ها «بهره»یکی از  ایرؤمفهوم بیت نخستین، آن است که دانست. 

)افالک( که به عقیده قدما دارای نفس مجردند، درباره سرنوشت مردم « چرخ ماه»سوم آن است که ستارگان آسمان با 
پیامبران، شاهان  ژهیوبههای روشن و نفوس نورانی )انکنند و بعد رومدهای آینده جهان، رایزنی میآروی زمین و پیش

کنند و مشاهده می ایرؤو پهلوانان( در حال خواب، آنچه را که ستارگان و عقول فلکی از آن آگاهی دارند، در عالم 
لم خارج اکثر رویدادها و تحوالت مهم زمینی، پیش از آنکه در عا گریدعبارتبهشوند. گونه از آینده باخبر میبدین 

نمادین و سمبولیک مجسم  یاگونهبهصورت وقوع یابند، برای کسانی که در حال خواب به جهان برین متصل شوند، 
در  مخصوصاًدر اغلب ادیان و مذاهب بلکه در فلسفه یونانی و  تنهانهدر نظر فردوسی )همچنان که  ایرؤشوند. لذا می

 ییگوبیغبرای  یالهیوسدر شاهنامه  ایرؤدر اغلب موارد، . م غیب استبه عال یاچهیدرنظر سقراط و افالطون نیز( 
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که به ماهوی سوری و مرزبان خراسان  یانامهاست. برای نمونه یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی در  شدهشناخته
 :است ادکردهیتازیان به ایران چنین  نوشته است، از خواب انوشیروان در خصوص حمله

 کز این تخت بپراکند رنگ و تاب          روان دیده بد این به خوابکه نوشین
 سته مهارـــست و گســهیونان م           زارــازیان صد هــد کز تـــچنان دی

 …به چرخ زحل برشدی تیره دود           د رودــدی به ارونــــذر یافتنــــگ
 یدــخت گردون بخواهد کشز ما ب         د پدید ـخ آمـــون خواب را پاســکن

 ت گردد بلندـــــــفرومایه را بخ          وار هر کس که بود ارجمندــشود خ
 نهانوبی ــــارا و خــگزند آشک          هانــــدی در جـده گردد بـــپراکن

 (7:231 ج همان،)                                                                              
هاست و اغلب رویدادهای مهم ها و واکنشها، کنشها، ازدواجها، قتل، اساس بسیاری از جنگایرؤدر شاهنامه،       

 وچهاریس درمجموعاست. فردوسی  ظاهرشدهبه شاهان و پهلوانان  ایرؤپیش از آنکه در عالم خارج، واقع شود، در عالم 
های سام )دوخواب(، : خواب کیخسرو، خوابازجملهسخن در میان آورده است؛  ایرؤبار در شاهنامه از خواب و 

خواب گشتاسب، خواب بابک نیای اردشیر )دو شب پیاپی(، خواب کتایون )دختر قیصر و مادر اسفندیار(، خواب 
ه رودابه، خواب کیقباد، خواب افراسیاب، خواب طوس، خواب سیاووش، خواب پیران، خواب گودرز، خواب جریر

های کید هندی )دو خواب(، خواب بهرام چوبین )دو خواب(، )مادر فرود(، خواب ضحاک، خواب رستم، خواب
دوران  ،در شاهنامه را به رؤیاهای دوران اساطیری ذکرشدهرؤیاهای  .خواب انوشیروان و سرانجام خواب خود فردوسی

 :میکنیماشاره  هاآنه بخشی از ب نجایا درکه  توان تقسیم کردرؤیاهای عصر فردوسی می و تاریخی
 

 خواب، نعمت الهی 1-5
 :کندیمی یاد الهیک داده  عنوانبهاز خواب  شماردیمی الهی را هانعمتدر داستان کاموس کشانی وقتی برخی 

 که دل را به نامش خرد داد راه به نام خداونـــــد خورشید و ماه        
 شب و روز گردان سپهر آفرید         خور و خواب و تندی و مهر آفرید

 (342:1381)فردوسی،                                                               
 خواب کتایون 5-1-1

مجلسی ترتیب دهد تا دخترش  خواستیمقیصر تصمیم داشت برای دختر خود شوی انتخاب کند؛ به همین دلیل 
 بیندخود را به خواب می کتایون )دختر قیصر( شوهر آیندهکتایون( از میان سرداران برای خود همسری برگزیند. ) دیناه

 :دهدیمی به او گلدستهکه مردی بیگانه 
 شـــادکام وخردمند و روشندل  یکی بود مهتر کتــــــایون به نــام         

 آفتاب از روشن شدی کشورکه         کتایون چنان دید یک شب به خواب 
 ا شدیــــوه مردم ثریـــــاز انب          دا شدیـرد پیـمن مـــــــیکی انج
 یارزانهــــــــفغریبی دل آزاد           یاگانهیــبود ــمن بــــــــسر انج

 یبوواز او بستدی دسته رنگ و           یکــــــی دسته دادی کتایون بدوی
 (16:1382فردوسی،)                                                                          

 خواب گشتاسب 5-1-2
. شخصی به نام میرین گذراندیمو از راه شکار روزگار  شودیمگشتاسب بعد از ازدواج با کتایون از درگاه قیصر رانده 

فاسقون( است که این کار را ) استد، شرط ازدواجش کشتن گرگ بیشه با دختر دیگر قیصر ازدواج کن خواهدیمکه 
بیند و آن را گشتاسب، پیش از رسیدن به پادشاهی، سلطنت خود را به خواب می. دهدیمبه دست گشتاسب انجام 

 :کندبرای همسرش کتایون نقل می
 همی خورد با شوی تا گاه خواب           ون گــــالبـهمچ آوردیمِکتایون 



 703   /   )با نگاهی به خواب و رؤیا درمثنوی موالنا و شاهنامه فردوسی(بررسی تجارب مقدّس در اندیشه مولوی و فردوسی 

  شیخوبدیدم به خواب افسر و تخت           چنین داد پاسخ که من بخت خویش
 (24:1384فردوسی،)                                                                               

 خواب کید 5-1-3
 :که بیندصحنه خاصی را مکرر به خواب می ده شب متوالیکید )پادشاه هند در زمان فتوحات اسکندر مقدونی( 

 ادل و شادکامـــــــخردمند و بین          اه بد هند را، کید نامــیکی ش                                
 نگرهمی خواب دید، این شگفتی          دمادم به ده شب پس یک دگر

کید تمام حکیمان را گرد کرد و از ایشان انجمنی ساخت تا خواب او را تعبیر کنند، ولی کسی از عهده تعبیر آن      
برنیامد تا آنکه مهران، آن را تعبیر کرد و گفت که اسکندر با سپاهی به هند حمله خواهد کرد و تنها راه نجات، آشتی 

 :لسوف، پزشک و قدح خاص شاه به اسکندر استو صلح با اسکندر از طریق اهدای دختر، فی
 بدو گفت از این خواب دل برمکن          چو بشنید مهران ز کید این سخن

 اهی گزندــــــنه آید بر این پادش          ام بلندـــود بر تو نـر شـه کمتـن
  خوابیکی نغز کرپاس دیــدم به  سه دیگرشب آمد به خوابم شتاب         

 (17:1385فردوسی )                                                                    
 خواب کیقباد 4-1-5

این داستان رستم به  در .اندشدهاین خواب از نوع رؤیاهای پیشگو هست که حوادث و رخدادهای آینده در آن نمایان 
سپید با تاج  باز دو: من در خواب دیدم که دیگویم؛ او به رستم ابدییمو او را  گرددیمدستور زال دنبال کیقباد 

 :گذارندیمو آن تاج را بر سر او  ندیآیمدرخشان نزد وی 
 که خوابی بدیدم به روشن روان شهنشه چنین گفت با پهلوان         

 دیکردارشیکی تاج رخشان به  که از سوی ایـران دوبازسپید         
  سرم برتــــاج را  آننهادندی           شدندی برمخرامان و نـازان 

 (157:1381فردوسی،)                                                         

 خواب سام 5-1-5
دهد و بیند که به او مژده تولد فرزندی میدر داستان زال، سام )نیای رستم( مردی هندو را سوار بر اسب به خواب می

 :کندبیداری رؤیای خود را برای موبدان نقل میسام پس از 
 براند چندگونهوزین در سخن           دار شد، موبدان را بخواندـــچو بی

  دیشنان ـهرچه از کاردان جز آن         بدیشان بگفت آنچه در خواب دید
 (101:1383فردوسی،)                                                              

شبی در خواب  ازآنپسکند و رها می کوه البرزاست، سام او را در  یدمویسپشود، چون زال متولد می کهیهنگام      
گویند که همه جانوران خواهد و آنان میبیند که فرزندش زنده مانده است. سام از موبدان تعبیر این خواب را میمی

دهند و به کوه افکندن فرزند، خالف فرمان ایزد خود را پرورش می وانات اهلی، بچهاز شیر و پلنگ و ماهی تا حی
 .ابدییبازمرود و فرزند خود را است. لذا سام به کوه می

 

 خواب افراسیاب 6-1-5
دهد. افراسیاب که در آن سیاوش در بلخ است، سپاه ایران به سرداری رستم، لشکر تورانیان را شکست می کهیهنگام

کند تا سپاه خود را آماده جنگی برد، در مقام تدارک این شکست، جشنی برای سپاه خود برپا میزمان در سغد به سر می
 و سراپرده. ندیبیم عقاب از پر و خشک زمینی در مار از پر بیابانی در را خود اودیگر با ایران کند اما همان شب، 

 ایران از یانیسپاه و اند؛شدهکشته او سپاهیان از نفر هزاران. گشته سرنگون او درفش ترمهم همه از و او گاهمهیخ
 نامور بادسر یکی میان این در. اندبستهدست و برکنده نشست جای از برگرفته در را او پوشهیس و مسلح و دارنیزه

 نشسته تابنده تختی وبر است شده سالهچهارده یا دوهفته جوانی که کیکاوسی. بردیم کیکاوس نزد به را او پهلوان
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این خواب را به گرسیوز و وزیرش  ابیافراس. کندیم دونیم به میان از را او تیغ با او، با ییارویرو محضبه و است
 :دیگویبازمویسه  پیران

 ای آرام و خوابــــبلرزید برج          برآمد ز افراسـیابخــروشی 
 عقابزمین پر ز گرد، آسمان پر           بیابان پر از مار دیدم به خواب

 (39:1382فردوسی،)                                                                   
 خاطر بهزیبا و دالور ایرانی  یشاهزاده. سیاوش فرزند کاووس، دهدیمخواب افراسیاب در داستان سیاوش رخ        

 برمرحله  نیازاپس. گذردیم آتش ازخود  یگناهیب، برای اثبات زندیمسوداوه به او  اشینامادرتهمت ناروائی که 
وی بخشایش آورند. سوداوه که از عشق  که بر کندیماما سیاوش درخواست  ؛تا سوداوه را بر دار زنند شوندیم آن

حساس است که  یبرههاین  در. شدیاندیمدیگری  یهاسهیدسنیست، برای به دام انداختن او به  برداردستسیاوش 
سوداوه،  اما سیاوش برای دوری از دربار و شود؛یمکارزار  یآماده. کاووس کشدیمبه ایران لشکر  شکنمانیپافراسیاب 

که به جنگ افراسیاب برود. کاووس، در آغاز راضی به رفتن سیاوش نیست. در این رهسپاری  ندکیمدرخواست 
 .کندیمبینی رفتن سیاوش را پیش انیم از و ندیبیمعاقبت شومی را 

  بدنکه دیدار از آن پس نخواهد            گوایی همی داد دل بر شدن
 (243\ 2 همان،)                                                                 

عناصر گوناگون  میتوانیماست. در خواب این شاه پهلوان  زیانگشگفت یهاصحنهخواب افراسیاب آگنده از رمز و       
 ناشناس و بسیاری نکات دیگر بیابیم. یهاچهرهرزمی، حضور  یهادادهجغرافیائی، 

 

 خواب سیاوش 7-1-5
به دلیل بیماری همسرش فرنگیس )دختر افراسیاب( از رفتن نزد افراسیاب پوزش خواسته است، به خواب  کهیدرحال

 :گویدشود و به همسرش فرنگیس میاست و سراسیمه از خواب بیدار می شدهکشتهبیند که می
 لبت هیچ مگــــشای بر انجمن    وش بدو گفت کز خواب من         سیا

 که بودی یکی بی کران رود آب          ام، سرو سیمین به خوابچنان دیده
 روان ه لب آب نیزهـــــــگرفت          وه آتش به دیگر کرانــــــیکی ک

 سیاوخش گردی زو ـــبرافروخت          دی آتش تیز گردـــــز یک سو ش
  منره شد آب ـبه جای آمد و تی            اوش بدو گفت کان خواب منـسی

 (96:1382 یفردوس)                                                                
 ینیچسهیدستعبیر این خواب، آن است که در پی عذرخواهی سیاوش از رفتن به دربار افراسیاب، گرسیوز به      
برد و عاقبت هم در جنگ با افراسیاب کشته پردازد. سیاوش بر اثر دیدن آن خواب، به سرنوشت محتوم خود پی میمی
 .شودمی

 

 خواب گودرز 8-1-5
گودرز فرزند گشواد که از پهلوانان بزرگ ایران است، در خواب از وجود کیخسرو )فرزند سیاوش( در توران آگهی 

 :یابدمی
 ران پر آبــکه ابری برآمد از ای          یک شب به خوابچنان دید گودرز 

 به گودرز گفتی که بگشای گوش          سته سروشــر پران خجـــبر آن اب
  استخسرو ــکجا نام او شاه کی          ار نو استـــوران یکی شهریــبه ت

 (131:1382فردوسی،)                                                                      
دهد که کیخسرو در توران شود و به او مژده میبه شکل ابر در نظر گودرز گشواد نمایان می ایرؤسروش در این       

فرستد تا کیخسرو را برای انتقام گرفتن از افراسیاب به است. در پی این خبر، گودرز، فرزندش گیو را به توران می
 .ایران بیاورد
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 خواب کیخسرو 9-1-5
 :بیندنالد، عاقبت سروش را به خواب میمدت پنج هفته گریان و خروشان به درگاه خدای می بهکیخسرو  کهیهنگام

 که اندر جهان با خرد بود جفت          نخفت روانشروشنت او و ـبخف
 سته سروشـه بگفتی خجـــنهفت         چنان دید درخواب کو را به گوش 

 بسودی بسی یاره و تاج و تخت          بختاختر نیک  نیکاه ـــش یاکه
  یافتیکنون آنچه جستی همه            ان تیز بشتافتیــــن جهـــاگر زی

 (4:114 ج فردوسی،)                                                               

 خواب ضحاک 10-1-5
شبی در خواب دید که سه مرد جنگی، ناگهان در مقابل او پیدا شدند که او را  اشینابودضحاک چهل سال پیش از 

وحشت گرفت. موبدان خواب او را چنان تعبیر کردند که فریدون سر و تخت او را به خاک خواهد  هاآناز دیدن 
 :افکند

 به خواب اندرون بود با ارنواز درایوان شاهی شبی دیربـاز          
 هانـسه جنگی پدید آمدی ناگ          شاهنشهانچنان دید کز کاخ 

 رو و به فر کیانــــبه باالی سَ          دو مهتر یکی کهتر اندر میان
  گاوسار به جنگ اندرون گرزه          مر بستن و رفتن شاهوارـک

 (40:1383فردوسی،)                                                   
 :برند، او را به کوه دماوند میاندانداختهآن سه سوار طناب به گردن او  کهیدرحالکند شاهده میضحاک در خواب م  

 ادی به گردن برش پالهنگــنه           دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ
 کشان و دوان از پس اندر گروه          اوند کوهـــاختی تا دمـــمی تـه

 :شودتوسط فریدون نابود می وتختشتاجبیند که پادشاهی و در خواب می پسازآنضحاک     
 به خاک اندر آرد سر و بخت تو         کسی را بود زین سپس تخت تو

 ایون بودــــزمین را سپهری هم         ریدون بودـجا نام او آفـــــــک
شتابد و با سپاهی که از نقاط مختلف یاری فریدون میپیوندد و کاوه آهنگر به البته این رؤیای ضحاک به حقیقت می    

 .کشندکنند، ضحاک را دستگیر کرده و در پشت کوه دماوند به بند میایران جمع می
 

 خواب بابک 11-1-5
کنند که ساسان عبران آن را چنین تعبیر میبیند که پسرش ساسان بر پیلی سوار است. مُبابک پادشاه ایران، به خواب می

 :سلطنت خواهد رسیدبه 
 چنان دید روشن روانش به خواب شبی خفته بُد بابــــک رودیــاب         
 یکی تیـــغ هندی گرفته به دست که ساسان به پیــل ژیان برنشست         

  آفتابی برآرد سر از ــــــبه شاه          سان به خوابکسی را که بینند زین
 (97:1385فردوسی،)                                                                      

 خواب پیران ویسه 12-1-5
بیند. سیاوش در پیران ویسه، سیاوش را که به دست افراسیاب در توران بر اثر توطئه به قتل رسیده است، به خواب می

ست و باید او را از توران به ایران گوید که از او فرزندی به نام کیخسرو در توران باقی ابه پیران ویسه می ایرؤعالم 
 :آورد تا بر تخت سلطنت بنشیند

 که شمعی برافروختی ز آفتاب          االر پیران به خوابــــچنان دید س
 د نشستــبه آواز گفتی: نشای           اوش بر شمع تیغی به دستـــسی

 اد کنـــز فرجام گیتی یکی ی          ن سر آزاد کنــکزین خواب نوشی
  استشبی سور آزاده کیخسرو           که روزی نوآیین و جشنی نو است

 (107:1382فردوسی،)                                                                   
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 نخواب انوشیروا 13-1-5
و « دالیل»فردوسی در شاهنامه خواب مشهور انوشیروان را که مسلمانان، آن را یکی از معجزات پیامبر اسالم و از 

 یبلعمکند. این خواب همان است که در بسیاری متون همچون تاریخ ، نقل میاندکردهنبوت آن حضرت ثبت « شواهد»
ابن بلخی آمده است که خسرو انوشیروان، خود در شب والدت  (97:1392رستگارفسایی،)و فارسنامه  (1341:1094گنابادی،)

حضرت رسول خواب دید که کنگره ایوان مدائن به زمین افتاد و نوری از جانب حجاز بتابید که جهان را روشن 
موبد رسمی دولت ساسانی نیز به خواب دید که اشتران کوچک  نیتربزرگیعنی « موبدان موبد»ساخت. همان شب، 

ها بود که از سوی خسرو انوشیروان به نعمان بر اشتران بزرگ ایرانی غالب شدند. در پی بازگویی این خوابتازیان 
بن منذر، حاکم حیره دستور داده شد تا بهترین معبر عرب را برای تعبیر خواب وی احضار کنند. صدور فرمان مزبور 

همین  یفردوس (114:1379امین،). انجامدیمکاهن  بنا به روایات اسالمی به تعبیر این خواب، از سوی شق و سطیح
 :مضامین را در شاهنامه چنین به نظم درآورده است

 پس از عهد، یک سال کسری بزیست         فراوان بر آن عهد، کسری گریست
 انـــکن به خواب اندرون شد ستایش         کنان در این سال، یک شب نیایش

 ابــد یکی آفتـــب برآمـــکه در ش          به خواب روانشروشنچنان دید 
 وان سرشـــت تا اوج کیــرفکه می          ان از برشــه نردبـــــل پایـهـچ

 ازـی و نـان به کشـــان خرامـــخرام          ان از حجازـد برین نردبـــــبرآم
 ، سور کردمیــــد ماتبه هر جا که بُ          اف پر نور کردــاف تا قـان قـجه

 ت نورــــاو یاف ان نه از فرّــــد کنبُ         اق هر جا ز نزدیک و دورــدر آف
 ک ماندـــوان کسری که تاریــجز ای          ور نزدیک راندـد نبه هر جا که بُ

فردوسی، اسالم  ازآنجاکهبه گزارش فردوسی، بزرگمهر، تعبیر این خواب انوشیروان را برای او بازگفت، لیکن       
( القمرشق ازجملهاست، در گزارش تعبیر خواب انوشیروان، خود، حقانیت اسالم و معجزات پیامبر ) مذهبیعیشباور و 

ها پیش از ظهور اسالم مسلم و ثابت است که بزرگمهر، سال کهیدرحالرا از زبان بزرگمهر به نظم درآورده است، 
که هنوز اتفاق نیفتاده است، آگاهی داشته باشد. پس باید اعتراف کرد که این گفتار،  یامعجزهتواند از وقوع چنین نمی

نمودی از باورهای خالق شاهنامه است که در مقام گزارش خواب انوشیروان و تعبیر آن از سوی بزرگمهر، باورهای 
 :اسالمی خویش را بر آن گزارش افزوده و گفته است

 شـان پای پیــنهد مردی از تازی          ازاین روز در تا چهل سال بیش
 تیــژی و کاسـد ز هر کـــبپیچ          یــرد ره راستـــکه در پیش گی

 ت راـبه مه چون نماید سرانگش           ن زرتشت راـــبه هم برزند دی

 ت اوـیند کسی پشـبه کوشش نب          شت اوـــبه دو نیمه گردد ز انگ
 ره بودـوس و تبیـل و کـکه با پی           یره بودــپس از وی ز تو یک نب

 ح و جهازــــــاگرچه ندارد سلی          ازـــازد بر او، از حجــسپاهی بت
 ز گردان کند مر جهان جمله پاک          زتخت اندرآرد مر او را به خاک

 دان جمله آتشکدهــــشود خاک          شن سدهـــد همه رسم جــبیفت
  بوداز این راز و این راه آشفته          شتاسب،جاماسب خودگفته بودگبه

 (5:2049 جفردوسی )                                                             

 خواب دیگر انوشیروان 14-1-5
دید که درختی در کنار کاخ او روییده است و در کنار آن، گرازی با او از یک پیاله شراب  ایرؤانوشیروان در عالم 

نوشد. تعبیر این خواب به دست بزرگمهر نوجوان موجب برکشیده شدن بزرگمهر شد. فردوسی پیش از ورود به می
 طوربهاد کل کشور( دیده باشد، نم عنوانبه)« شاه جهان»عام و خوابی که  طوربهاین داستان، در باره اهمیت خواب 
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با گوشه چشمی محسوب کرده و  ی پاک را مهمهاانسانو خواب  شماردیمی رایج انواع خواب را هایبندبخش خاص
 :گویدمی ؛داندرا جزئی از اجزای نبوت می ایرؤبه روایت معروف اسالمی که 
 …بریــپیغمیکی بهره دانش ز           ده نشمریــواب را بیهــــنگر خ

 دار و دولت جوانــخرد پیر و بی         رواناه نوشینـــــشبی خفته بد ش
 تـروانی درخـخس یبرستی یک          چنان دید درخواب کز پیش تخت

 یزدندان گرازـی یکی تــــنشست          ازــــــاه آرام و نــگ ابا آن بر آن
  یخواستروان ام نوشینـی از جمِ                 آراستی خوردنیمنشستی و 

 (81:1386فردوسی،)                                                                
کند که جوانی در شبستان شاه، خود را به شکل زنان درآورده و جامه زنان بزرگمهر، این خواب را چنین تعبیر می     

 :بازدعشق میپوشیده و با یکی از همسران شاه، نرد 
 وــتان تـــان شبســـان بتـمی           چنین داد پاسخ که در خان تو
 به آرایش جامه کرده است زن          یکی مرد برناست کز خویشتن

 یعوفدر جوامع الحکایات محمد  ازجملهاین حکایت البته از شاهنامه به متون منثور پارسی راه یافته است و      
 .فخرالدین علی صفی هم آمده است (214:1371گلچین معانی،) الطوائفو لطایف  (319:1393شعار،)

 

 خواب فردوسی 15-1-5
در اختتام این مقاله جای دارد از آمدن دقیق شاعر به خواب استاد سخن هم نکاتی را بیان کنیم. در این خواب فردوسی 

 1000داستان گشتاسب را در  نیازاشیپمن  داردیمکه به او اظهار  ندیبیمکه شبی دقیقی شاعر را به خوابش  دیگویم
 (23:1387اسعد،) و اگر تو آن را ادامه دهی موجب شادی روان من خواهی شد. امسروده تیب

 ی چون گالبداشتیمِکه یک جام  چنان دید گوینده یک شب به خواب       
 ها زدیـام مِی داستـــانبرآن جــ دقیـــقی زجــایی پــدیـد آمــدی       

  روزگاربگفـــــتم سرآمد مـــرا          زگشتاسب و ارجاسب بیتـی هــزار
 (45:1385فردوسی،)                                                                   

 نتیجه. 6
. صوفیان هم کندیمی زندگی داریوبخوابی در دوعالم نوعبهدر اسالم جایگاه بسیار مهمی دارد و  ایرؤخواب و 

ی عمیقاً با فرهنگ اسالمی مولو .اندستودهرا  فردمنحصربهدادن به رؤیای صادقه این تجربه مقدس و خاص و  تیبااهم
به عوام تا در پی تعبیر آن نباشند. وی معتقد است  است یهشدارخواب آگاهی داشته و اذکار و ابیات او تنها  مورد در

این دنیا و خواب ارتباط وجود داشته و این دو در مقابل هم نیستند و بلکه در امتداد هم هستند. برای شخصی  که بین
 مثل موالنا تجربه خواب صادقه در بیداری نیز ممکن است.

 .شودیمکه حقایق با آن آشکار  ستبرای ادراک ماوراء طبیعی ا یالهیوسدر شاهنامه، ابزار شناخت شهودی و  ایرؤ     
به تعبیر خواب معتقد  یفردوس .اکثر رویدادهای مهم، پیش از وقوع در خواب به پهلوانان و پادشاهان الهام شده است

حوادث آینده را با تعبیر  اندتوانستهکه  اندبودهشاهنامه اغلب موبدان، حکیمان و روحانیان بزرگ بوده و معبران در 
اندکی بعد از دیدن خواب در  بافاصلههستند و  لیتأودر شاهنامه قابل  هاابخوو  اهایرؤاکثر  .درست، پیشگویی کنند

باشد نیاز کمتر به  ترپاک، ایرؤکه هر چه روان بیننده خواب و  دهدیم. فردوسی به ما نشان دهندیمعالم واقع رخ 
 چراکهیار دارد و هماهنگ است ی عرفا همگونی بسهاگفتهخواب آمده با  درباره آنچهمُعبر خواب دارد. در شاهنامه نیز 

 .عرفان ایرانی نیز آبشخوری از فرهنگ ایرانی دارد
 منابع

 قرآن کریم.
 1405خواجوی، چاپ اول، قم: انتشارات مولی، محمد (؛الفتوحات مكیه فی اسرارالمالكیه و الملكیه) علی، بن محمد ابن عربی،
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 1369انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران سیزدهم، چاپ، ترجمه محمد پروین گنابادی، (مقدمه)ابن خلدون، 
 1392،: بنیاد فارس شناسیتهران ،اول منصور رستگار فسایی چاپ (؛فارسنامه)ابن بلخی، 

ی، سال چهارم، شماره شناختاسطوره، فصلنامه ادبیات عرفانی و «در شاهنامه فردوسی ایرؤبازتاب خواب »اسعد، محمدرضا، 
 .1387، زمستان 13

 1384، یشناسرانیاالمعارف دایره : تهران (؛ چاپ اول،ایرؤالمعارف خواب و دایره ) ؛حسنامین، 
 1376،تهران: هرمس، محمد پروین گنابادی، وزارت فرهنگ، (بلعمی تاریخ) ی محمدابوعلبلعمی، 

 1379،: میرکسراحسن امین، تهران دیس ؛()شواهد النبوه بن احمد، عبدالرحمان ،جامی
 1377(؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، نامهلغت) ،اکبریعلدهخدا، 

 1386(؛ چاپ هجدهم تهران: انتشارات اطالعات، شرح جامع مثنوی معنوی)زمانی، کریم، 
 ؛«بازتاب اندیشه و نگاه عرفانی موالنا به ادبیات روانشناختی» ی، سعید، مردآزادبهی، الناز،محمدشاه

 .1399علوم انسانی و توسعه، شیراز  مجموعه مقاالت کنفرانس
 1392میرزائیان، تهران: نشرآینده درخشان، نیرحسیام؛ «به روش یونگ ایرؤفرهنگنامه خواب و »ی، تون کریسپ،

 .73،1389-92 صصاول، شماره اول،  سال نامه ادب پارسی؛ کهن ؛«خواب در شاهنامه» ،هیرق ی،رجب ،احمد گلی،
 1378انتشارات فیروزه،  :ابراهیم امانت، تهران ترجمه ؛(رفتهزبان از یاد )فروم، اریک، 

 1364 ،فرید تنکابنی، مرتضی، )رهنمای انسانیت(؛ چاپ اول تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 1371،اقبال :تهران سوم، چاپ، احمد گلچین معانی، (لطائف الطوائف)فخرالدین علی صفی، 

 1353های جیبی، کتاب :چاپ ژول مول، تهران (؛شاهنامه) ابوالقاسمفردوسی، 
 1397: نشر قطره،تهران ، چاپ چهارم،محمد دبیرسیاقی (؛شاهنامه)، ___________

تا  1381: نشر مرکز. تهران ، چاپ دوم،9 تا 1 ج، به کوشش میرجالل الدین کزازی، شاهنامه() باستاننامه ، ___________
1387. 
 1391سهیل سمی، چاپ اول، تهران: انتشارات پندارتابان، (،ایرؤ لیتأو)، گموندیز فروید،

گوهر گویا(، سال سوم، شماره ) یفارس ادب و؛ پژوهشنامه زبان «در اندیشه مولوی ایرؤخواب »قبادی، حسینعلی و همکاران 
 1388. 20-1 ص، 12 یاپیپچهارم، 

 1393علمی و فرهنگی،  انتشارات دهم، تهران:( جعفر شعار، چاپ جوامع الحكایات و لوامع الروایات)عوفی، محمد، 

 1375(، رینولد نیکلسون، چاپ اول، تهران: انتشارات توس، مثنوی معنوی) محمد، نیالدجاللمولوی، 
 1396شمس تبریزی، تهران: قدیانی، اتیغزل ،_______________

 1386ریاحی، چاپ دوم، تهران: نشر علمی و فرهنگی. نیمحمدام(، به اهتمام مرصادالعبادنجم رازی، عبداهلل بن محمد )

 


