
 

  گزاري در شاهنامه فردوسي دنياي خواب و خواب
  1مينا گلستاني

  :چكيده
توان ادعا كـرد بـا وجـودي كـه      اي پيچيده است، كه از ديرباز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است و مي خواب پديده

خواب و رويـا در ايـران باسـتان    . ي تاريخ انسان دارد، هم چنان رازآميز و تأمل برانگيز باقي مانده است خواب قدمتي به اندازه
هـا بـه    ديدند و مدت اند گاهي خوابي مي دانسته خواب را در سرنوشت خود بسيار موثر مي هم بسيار اهميت داشته و آنها ديدن

  . پيوندند ها به حقيقت مي كردند چون معتقد بودند كه خواب آن فكر مي
ها اعتقاد داشتند و هميشه در دربار خود خوابگزاراني داشتند تا بعـد از ديـدن خـواب، بـراي ايشـان       پادشاهان نيز به خواب

توانست اين كار را انجام دهد كه يا داراي فرّه ايزدي بوده يـا   عبير خواب كند هر كسي قادر به اين كار نبوده است و كسي ميت
  . به نوعي از نيروي الهي و توانايي فكري باال بهره دانست

نـد و در ايـن اثـر ارزشـمند     ا ها، كـه ناشـناخته   ها و ناشنيده اي است به سوي ناديده ي فردوسي نيز خواب پنجرهدر شاهنامه
ها اهورايي و اهريمنـي   ها اهورايي بوده و بعضي خواب اند بعضي از خواب هايي وجود دارد كه همه به نوعي تعبير شده خواب

  . ديده نوع خواب هم متفاوت بوده است ها اهريمني با توجه به شفقت و فكر و انديشه فردي كه خواب مي و گاهي خواب
  . هنامه، اساطير، خواب، خوابگزار، موبدانشا: يكليدواژگان 

  درآمد
ر مـوثّ  در سرنوشـت خـود   ديـدن خـواب را   آنهـا  ت فـراوان داشـته اسـت و   يايراني اهم اساطير رويا در خواب و

بـراي  كردنـد تـا    مي كه بعد از ديدن خواب به آنها مراجعه اند هشاهان در دربار خود خوابگزاراني داشتپاد. دانستند مي
هـا،   ي بسـياري از جنـگ  بـرد و پايـه   ها پادشاه را بـه فكـر فـرو مـي     سخنان خوابگزاران مدت. يرخواب كنندتعب آنان

  . خورد تعبير آن رقم مي  با خواب و... ها، تولّد و مرگ و  ازدواج
شـگفتي  اند راهي براي ورود به اين دنيـاي پـر از    ي خواب و رويا نظر داده و خواستهانديشمندان زيادي در زمينه

تـوان آينـده    ي رويا ميكند كه رويا ماهيت و مبداء الهي دارد به طوري كه به وسيله مثالً؛ سقراط ادعا مي. داشته باشند
  . بيني كرد را پيش

شود كه ناشي از باور و اعتقاد مـردم ايـران باسـتان بـوده      در شاهنامه فردوسي خواب و روياهاي بسياري ديده مي
ند كه عناصر طبيعي و غير طبيعي در زمان خواب به سراغ آنهـا آمـده و در سرنوشتشـان مـوثّر     آنان اعتقاد داشت. است

  . شود بوده و باعث به وجود آمدن حوادث اصلي مي
  : فرمايد داند، آنجا كه مي فردوسي حتي ديدن خواب و تعبير آن را نشاني از علمِ پيامبري مي

  

 يده نشــمربيهــنگــر خــواب را«
 

ــي  ــره دان ــي به ــري يك  »ز پيغمب
)967، ب 110، ص8ج( 

  

شود كه سرنوشت افراد در خواب و رويايشان  مي ي فردوسي موارد بسياري از خواب و تعبير آنها ديدهدر شاهنامه
ها را تعبير كند و اين افراد يا داراي فرّه ايزدي يا دانـش و علـم    توانسته اين خواب هر فرد عادي نمي. گردد تعيين مي
  . اند دهفراوان بو

خواب و رويا در شاهنامه و تعبير آن ارزش خاصي براي پادشاهان، شاهزادگان، پهلوانـان و ديگـر بزرگـان دارد و    
بـر اسـاس خـوابي كـه     . گـردد  هاي آنان مـي  تعبير خواب آنها اساس بسياري از تصميمات، عملكردها و برنامه ريزي

ها در ديدن خواب و  بسياري از ازدواجي  پايه. نمايند پيشگيري مي ها كنند يا از وقوع جنگ بينند، جنگي را آغاز مي مي
شوند و حتي به جنس و نـام نـوزاد پـي     هاست كه از تولد فرزند آگاه مي شود و در خواب رويا و تعبير آنها ريخته مي
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واب و رويـا  كشدو معتقد است، براي تعبيـر خـ   برند، فردوسي براي تمام موارد فوق شواهد بسياري را به نظم مي مي
  . بايستي از نيروي الهي مدد جسته و داراي دين و فرّه ايزدي بود

گـردد و هـر قـدرتي در دنيـا،      دهند كه هر گناهي، روزي آشـكار مـي   در شعر فردوسي روياها به انسان هشدار مي
درسـتي دارنـد و   ها تعبيـر   شود اين است كه همه اين خواب ها نشان داده مي آنچه در اين خواب. پاشد روزي فرو مي

ديدنـد و آن را   مـي   در بين مردم رواج داشته است و آنان وقتـي خـوابي    يابند؛ زيرا اعتقاد به خواب از قديم مي تحقق
هاي شاهنامه، الهي و حقيقـي هسـتند و    به بيان ديگر خواب. كردند و سعي داشتند خواب را با آن وفق دهند تعبير مي

  . دانندها اعتقاد دارند و آن را در سرنوشت خود دخيل مي تان نيز به اين خوابحالتي جبري داشته و پهلوانان داس

  خواب و رويا در شاهنامه
هـاي حماسـي    بسياري از رويدادهاي داسـتان  .رويا در پندار اساطيري، برزخي ميان عالم شهود و عالم غيب است

  .نمايند در خواب رخ مي ،از آنكه در عالم بيداري وقوع يابند قبل
اي نـو از رايزنـي    تباني اختـران بـا يكـديگر گونـه    . هاي اساطيري است انديشه ميراثرويا و اعتقاد به درستي آن، 

انـد و رويـا    ديده رويا را از رواني ناخودآگاه برخوردار مي ،حماسه پردازان جهان .است زمينيانباب تقدير  خدايان در
هـاي حماسـه معمـوالً از گـروه      خـواب  .م اسـت خودآگـاه عـالَ  آگاه شدن از ميل و گـرايش ضـمير نا   ،ر آناندر تصو
و آنـان را از دور   ؛نمايانـد  خـويش را در خـواب راه مـي    هاي رحماني است و همواره خداوند بندگان خاص خواب

  . كه در شاهنامه نيز چنين مواردي وجود دارد ،دارد ها بر حذر مي افتادن در بند بدي
براي تعبير خواب و رويا بايستي از نيروي الهي  .كشد اهد بسياري را به نظم ميفردوسي براي تمام موارد فوق شو«

ـ  . ايزدي باشدي  فرّهمدد جسته و داراي دين و  ط موبـدان و  بنابراين تعبير اين گونه خواب و روياها در شـاهنامه توس
ا ايـن  ام ؛پندارد لهي يكسان ميشاهنامه را با وحي ا ي بسياري از روياهاي هشدارگونه او. گيرد خوابگزاران صورت مي

به اعتقاد او هـر انسـاني كـه روان روشـني داشـته باشـد       .داند پيامبران نمي وحي و الهام از سوي پروردگار را خاص، 
رويـا   ي فردوسي به بهانـه . ها را چون آتش بر روي آب ببيند و از راز و رمز روياها پرده بردارد بودني ي تواند همه مي
افتـد و او بـه خـواب     آدمي از كار مـي  يحواس ظاهري  همه وقتي كه ،كند ان را به اين نكته جلب ميه خوانندگتوج
در  ،روانـش  ،آن هنگام كـه بيـدار اسـت   . نمايد آيد و بيداري راستين بر او رخ مي او به كار مي يحواس باطن ،رود مي

 -980، صـص 1379از رنگ گل تا رنج خـار،  (» .گردد آغاز مي ،روانروح و بيداري  ،رود و چون به خواب مي ؛خواب است
979(   

 ر روياي صادقه يا خواب اهورايي را پنجره اي به جهان غيب و ابـزاري بـراي شـناخت   فردوسي در شاهنامه، مكرّ
خـواب ديـدن   «براي نمونه، در گزارش زندگاني خسرو انوشيروان در همـان سـرآغاز داسـتان    . داند مي غير محسوس

قبل از سخن گفتن از خواب معروف انوشيروان كه تعبير آن موجب بركشيده » مهرزرگگاه آمدن بنوشين روان و به در
  : گويد ت خواب ميياهمي  شدن بزرگمهر شد، در باره

  

ــ« ده نشـــمرينگـــر خـــواب را بيهـ 
 

ــره دانـــ   ــي بهـ ــري ييكـ  ز پيغمبـ
 

 بـــويژه كـــه شـــاه جهـــان بينـــدش
  

ــدش  ــنده بگزينــــ  روان درخشــــ
 

ــرخ ــا چ ــد راي ب ــتاره زن ــاهوس  م
  

 بــه راه هردكــهــا پراكنــده  ســخن
 

 هــاي روشــن ببينــد بــه خــواب روان
  

 »ر آببــهــا چــو آتــش  همــه بــودني
 

)967-970، ابيات110، ص 8ج( 
  

مفهـوم بيـت   . نزول وحي به پيامبران اسـت ) يها بخش( يها»بهره«مفهوم بيت نخستين، آن است كه رويا يكي از 
 ي در بـاره  ،دنـد قـدما داراي نفـس مجرّ  ي  كـه بـه عقيـده   ) افـالك (» ماه و چرخ«سوم آن است كه ستارگان آسمان با 

هـاي روشـن و نفـوس نـوراني      كننـد و بعـد روان   جهان، رايزني ميي  سرنوشت مردم روي زمين و پيشامدهاي آينده
ارنـد، در عـالم   در حال خواب، آنچه را كه ستارگان و عقول فلكي از آن آگـاهي د ) بويژه پيامبران، شاهان و پهلوانان(
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زمينـي،   الت مهـم به عبارت ديگر اكثر رويـدادها و تحـو  . شوند و بدين گونه از آينده باخبر مي ؛كنند رويا مشاهده مي
نـد، بـه   گردصـل  متّ ،پيش از آنكه در عالم خارج صورت وقوع يابند، براي كساني كه در حال خواب به جهان بـرين 

همچنان كه نه تنها در اغلب اديان و مذاهب (لذا رويا در نظر فردوسي . شوند ميم گونه اي نمادين و سمبوليك مجس
  . دريچه اي به عالم غيب است) در نظر سقراط و افالطون نيز يوناني و مخصوصاًي  بلكه در فلسفه

رين براي نمونه يزدگرد سوم، آخـ . در اغلب موارد، رويا در شاهنامه وسيله اي براي غيب گويي شناخته شده است
در نامه اي كه به ماهوي سوري و مرزبان خراسان نوشته است، از خـواب انوشـيروان در خصـوص     ،پادشاه ساساني

  : تازيان به ايران چنين ياد كرده استي  حمله
  

ــ كــه نوشــين« ــده ب  د ايــن بخــوابوروان دي
 

ــت بپرا  ــزين تخـ ــگ و  گكـ ــد رنـ  بآنـ
ــزار ــد هـ ــان صـ ــز تازيـ ــد كـ ــان ديـ  چنـ

  

ــته   ــت و گسســ ــان مســ ــارهيونــ  مهــ
 

ــد رود ــه ارونـــ ــدي بـــ ــذر يافتنـــ  گـــ
  

ــود    ــار و پ ــر ت ــوم و ب ــرين ب ــدي ب  ...نمان
 

 كنـــون خـــواب را پاســـخ آمـــد پديـــد
  

 ز مـــا بخـــت گـــردون بخواهـــد كشـــيد
 

 ارجمنــدهســتشــود خــوار هــر كــس كــه
  

 فرومايــــه را بخــــت گــــردد بلنــــد   
 

 نـــــده گـــــردد بـــــدي در جهـــــانگپرا
  

ــان    ــوبي نهــ ــكارا و خــ ــد آشــ  »گزنــ
 

)365 - 373ابيات ،341، ص 9ج( 

  در شاهنامه تعبير خواب 
خـوابي   رهدر بـا  هميشـه  پرسيدن. ر استفاده شده استپرسش و پاسخ در باب خواب و تعبير آن در شاهنامه مكرّ«

كه بـه پاسـخگويي از سـوي آنـان      خواهد مي تعبير آن را گزاران از دانايان و خوابو بيند  است كه قهرمان داستان مي
دار بودن آن جز پرسش و پاسـخ در بـاب تعبيـر آن، سـخناني را در      گاهي از اوقات اهميت خواب و راز .انجامد مي

گزاران در ميـان گذاشـته شـود بـا      كه خواب با خواب پيش از آن زماني ديگر وكرده  لزوم بازگو نكردن آن ايجاب مي
ان پرداز تا اگر بخواهد بر درازاي داستان در دست داست ،اي بوده يكي از نزديكان مطرح شده است كه اين خود وسيله

  ). 335، ص1379از رنگ گل تا رنج خار، (» .بيفزايد
تنها در خواب است كـه   .ها ها و سرانجام ناشناخته ها، ناشنيده ست به سوي ناديدهدريچه اي در باور شاهنامه رويا 

سـت   اي از پيامبري خواب پارهين سبب است كه به هم. اند  سپهر برين دادهي  سركشيدن به سرا پردهي  جازهآدمي را ا
   :ندشاب مي از يك جنسكه با وحي  ييروياها رايو چه بس

  

 شــمريندهنگــر خــواب را بيهــ«
 

ــري   ــي ز پيغمب ــره دان ــي به  »يك
 

)967، ب 110، ص8ج( 
  

و تقدير  ؛تا در كار زمينيان تدبير كنند ،اند تهسفروزان با هم به رايزني نشديگر سپهر اشباهنگام كه ستارگان و ماه و 
 هاي خفتگان بـا شـنيدن آن   د و روانشو سخنانشان در فضا پراكنده مي .رقم زنند ،بينند هر كسي را چنانكه شايسته مي

  . بينند ها را به خواب مي برند و بودني مي شانبه راز كار  پي سروش غيبي،
  

ــاه« ــرخ و م ــا چ ــد راي ب ــتاره زن  س
 

ــخن ــا پراس ــده گه ــن ــه راه هردك  ب
 

 هــاي روشــن ببينــد بــه خــواب روان
  

 »هــا چــو آتــش بــر آب همــه بــودني
 

)967-970، ابيات110، ص 8ج( 

  گزاران  ويژگي خواب
كننـد؛ و اغلـب بـه     مي امور خود به آنها رجوعي  گزاران در شاهنامه، مقام بزرگي دارند و پادشاهان در همه خواب

خوابگزاران در شاهنامه از موبدان و اخترشناسان هسـتند و بـه   . دهند مي هايشان، ترتيب اثرتعبير آنها در مورد خواب 
  .گشايند مي دهند و با دانش خود راز و رمز آنها را مي گوش فراها  خواب
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انـش  دانايان خوابگزار د. كار خوابگزاران اين بوده كه راز روياها را بگشايند و از اين راه بر اسرار آينده آگاه شوند
اند؛ و پاره اي از اين دانش نهاني و باستاني هنوز در برخـي از   آموخته مي هاي نهاني خود را به همرازان و شايستگان

  .در گوشه و كنار جهان به يادگار مانده استها  فرهنگ
رويا كه  اند؛ و گاه نمادي يگانه در دو خوابگزاران كهن روياي هركس را، در پيوند با منش و خوي وي تعبير كرده

  .اند، دو معناي جداگانه داشته است دو كس ديده

  انواع روياها در شاهنامه
  :توان خواب وروياها را به چند دسته تقسيم كرد كه عبارتند از مي با نگاهي دقيق به شاهنامه

  روياهاي دوران اساطيري -الف
د و در بخـش اسـاطيري شـاهنامه مـثال؛ً     دهـ  در اساطير ايراني، رويا به زبان نمادين و سمبوليك از آينده خبـر مـي  

نماد آتـش افـروزي و   » كوه آتش«نماد قدرت و سلطنت، ) پرنده شكاري(»باز«نماد سروش، » ابر«نماد تولد، » آفتاب«
  : شود هاي بخش اساطيري اشاره مي در اين بخش به تعدادي از خواب. جنگ است

  خواب گشتاسب
بينـد و آن را بـراي همسـرش كتـايون نقـل       خود را به خواب مـي  گشتاسب، پيش از رسيدن به پادشاهي، سلطنت

  :كند مي
  

 چنــين داد پاســخ كــه مــن بخــت خــويش«
 

 »بديــدم بــه خــواب افســر و تخــت خــويش
 

)431، ب 34، ص+ج( 

  خواب كيد
ـ  يچندين شب متوالي صـحنه ) اسكندر مقدونيپادشاه هند در زمان فتوحات (كيد  ي را مكـرر بـه خـواب    خاص

  :بيند مي
  

ــام« ــد را، ن ــد هن ــاه ب ــي ش ــديك  كي
 

 ...نكــردي جــز از دانــش و راي صــيد 
 دمــادم بــه ده شــب پــس يــك دگــر

  

 »خـواب ديـد، ايـن شـگفتي نگـر     همي
 

)104- 106، بيت 12، ص7ج( 
  

تعبيـر   يكرد و از ايشان انجمني ساخت تا خواب او را تعبير كنند، ولي كسي از عهـده جمع كيد تمام حكيمان را 
و گفت كه اسكندر با سپاهي به هند حمله خواهـد كـرد و تنهـا از طريـق      هآن برنيامد تا آنكه مهران، آن را تعبير كرد

يابـد و بـه    مـي  نجـات به اسكندر  يشاهپادو قدح خاص مخصوص پزشك  دربار و فيلسوف ش ودخترهديه كردن 
  :رسد مي آشتي و صلح

  

 چــو بشــنيد مهــران ز كيــد ايــن ســخن«
 

 مكــند بــدو گفــت از ايــن خــواب دل بــ
 

 نــه كمتــر شــود بــر تــو نــام بلنــد
  

 »نـــه آيـــد بـــر ايـــن پادشـــاهي گزنـــد 
 

)158- 159، ابيات 15، ص7ج( 
  

ها را براي او بگويند، اما هـيچ كـس از آن خـوابگزاران     خواهد كه تعبير اين خواب او از همه خوابگزاران خود مي
  .نتوانست آن رازها را بگشايد

هـا را بـراي تـو     تواند آن خواب گويند مردي به نام مهران است كه در صحرا ساكن است او مي سرانجام به شاه مي
هـا هـيچ آسـيبي بـه      گويد كـه ايـن خـواب    كند مهران به او مي هاي خود را براي او تعريف مي شاه خواب. تعبير كند

  . رساند پادشاهي تو نمي
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  خواب گودرز
در تـوران  ) فرزنـد سـياوش  (كه از پهلوانان بزرگ ايران است، در خواب از وجود كيخسـرو   گشواد گودرز فرزند

  :يابد هي مياآگ
  

 چنان ديد گـودرز يـك شـب بـه خـواب«
 

 كـــه ابـــري برآمـــد از ايـــران پـــر آب
ــروش ــته سـ ــران خجسـ ــر پـ ــر آن ابـ  بـ

  

 بــه گــودرز گفتــي كــه بگشــاي گــوش 
 

 بـــه تـــوران يكـــي شـــهريار نـــو اســـت
  

 »شــاه كيخســرو اســت  كجــا نــام او  
 

)3021-3023، ابيات 198، ص3ج ( 
  

دهد كه كيخسرو در تـوران   شود و به او مژده مي سروش در اين رويا به شكل ابر در نظر گودرز گشواد نمايان مي
فرستد تا كيخسرو را براي انتقام گـرفتن از افراسـياب بـه     در پي اين خبر، گودرز، فرزندش گيو را به توران مي. است

  .ايران بياورد
  خواب بابك

كننـد كـه    معبران آن را چنين تعبير مي. بر پيلي سوار است ساسانبيند كه پسرش  بابك پادشاه ايران، به خواب مي
  :ساسان به سلطنت خواهد رسيد

  

 كسي را كه بيننـد زيـن سـان بـه خـواب«
 

ــاب   ــر از آفتـ ــرآرد سـ ــاهي بـ ــه شـ  »بـ
 )95، بيت 118، ص7ج ( 

  خواب سام
تولـد فرزنـدي    يهبيند كه بـه او مـژد   مردي هندو را سوار بر اسب به خواب مي) نياي رستم(داستان زال، سام در 

  :كند دهد و سام پس از بيداري روياي خود را براي موبدان نقل مي مي
  

ــد« ــدان را بخوان ــد، موب ــدار ش ــو بي  چ
 

ــد    ــه بران ــد گون ــخن چن ــن در س  وزي
 در خــواب ديــدبديشــان بگفــت آنچــه

  

 »جـــز آن هرچـــه از كاردانـــان شـــنيد
 

)97-98، ابيات 141، ص1ج ( 
  

كنـد و پـس از آن شـبي در     شود، چون سپيد موي است، سام او را در البرزكـوه رهـا مـي    كه زال متولد مي هنگامي
 يهمهگويند كه  خواهد و آنان مي سام از موبدان تعبير اين خواب را مي. بيند كه فرزندش زنده مانده است خواب مي

دهند و به كوه افكنـدن فرزنـد، خـالف     خود را پرورش مي يجانوران از شير و پلنگ و ماهي تا حيوانات اهلي، بچه
  .يابد رود و فرزند خود را باز مي لذا سام به كوه مي ،فرمان ايزد است

  خواب پيران ويسه
. بينـد  ل رسـيده اسـت، بـه خـواب مـي     پيران ويسه، سياوش را كه به دست افراسياب در توران بر اثر توطئه به قتـ 

گويد كه از او فرزندي به نام كيخسرو در تـوران بـاقي اسـت و بايـد او را از      سياوش در عالم رويا به پيران ويسه مي
  :توران به ايران آورد تا بر تخت سلطنت بنشيند

  

 چنــان ديــد ســاالر پيــران بــه خــواب«
 

ــاب    ــي ز آفت ــمعي برافروخت ــه ش  ك
 

ــمع ــر ش ــياوش ب ــتس ــه دس ــي ب  تيغ
  

ــايد نشســـت: بـــه آواز گفتـــي  نشـ
 

ــن ــر آزاد ك ــين س ــزين خــواب نوش  ك
  

 ز فرجـــام گيتـــي يكـــي يـــاد كـــن
 

 كه روزي نـوآيين و جشـني نـو اسـت
  

ــرو اســت  ــور آزاده كيخس ــبي س  »ش
 

)24-28، ابيات158، ص3ج ( 
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  خواب كتايون
  :بيند شوهر آينده خود را به خواب مي) دختر قيصر( كتايون

  

 كتايون چنان ديد يـك شـب بـه خـواب«
 

 كــه روشــن شــدي كشــوري آفتــاب
 

ــدي ــدا شـ ــرد پيـ ــن مـ ــي انجمـ  يكـ
  

ــدي  ــا شــ ــردم ثريــ ــوه مــ  از انبــ
 

 ســـــر انجمـــــن بـــــود بيگانـــــه اي
  

ــه اي  ــي دل آزاد فرزانــــ  »غريبــــ
 

 هــاي روشــن ببينــد بــه خــواب روان
  

 »ر آببــهــا چــو آتــش  همــه بــودني
 

)225-228، ابيات21، ص6ج( 

  افراسيابخواب 
افراسياب كه در . دهد در بلخ است، سپاه ايران به سرداري رستم، لشكر تورانيان را شكست مي سياوشكه  هنگامي

كند تا سپاه خود را آمـاده   برد، در مقام تدارك اين شكست، جشني براي سپاه خود برپا مي آن زمان در سغد به سر مي
  بيند كه در بيابان خشك و پـر مـار خيمـه زده اسـت و      به خواب مي جنگي ديگر با ايران كند اما همان شب، كابوسي

افراسياب . شود شوند و خود او اسير سپاه ايران مي افتد و سربازانش كشته مي بر اثر گردبادي سراپرده اش به خطر مي
  :گويد باز ميپيران ويسه و وزيرش گرسيوز اين خواب را به 

  

 بيابان پر از مـار ديـدم بـه خـواب«
 

 »ين پـر ز گـرد، آسـمان پـر عقـاب     زم
)725، بيت 49، ص3ج( 

  خواب سياوش
از رفـتن نـزد   ) دختـر افراسـياب  ( فـرنگيس  در حالي كه به دليـل بيمـاري همسـرش   ) فرزند كيكاووس(سياوش 

شـود و بـه    بيند كه كشته شده اسـت و سراسـيمه از خـواب بيـدار مـي      افراسياب پوزش خواسته است، به خواب مي
  :گويد همسرش فرنگيس مي

  

 چنان ديـده ام، سـرو سـيمين بـه خـواب«
 

 كــه بــودي يكــي بــي كــران رود آب
ــران ــه ديگـــر كـ ــوه آتـــش بـ  يكـــي كـ

  

 روانگرفتـــــه لـــــب آب نيـــــزه 
 

 ز يـــك ســـو شـــدي آتـــش تيـــز گـــرد
  

ــرد  ــياوخش گـ ــي زو سـ  برافروختـ
 

ــن ــواب م ــان خ ــت ك ــدو گف ــياوش ب  س
  

 »به جـاي آمـد و تيـره شـد آب مـن     
 

)2157-2160، ابيات139، ص3ج ( 
  

تعبير اين خواب، آن است كه در پي عذر خواهي سياوش از رفتن به دربار افراسياب، گرسيوز بـه دسيسـه چينـي    
برد و عاقبت هـم در جنـگ بـا افراسـياب      سياوش بر اثر ديدن آن خواب، به سرنوشت محتوم خود پي مي .پردازد مي

  .شود كشته مي
  خواب كيخسرو

نالد، عاقبـت   خورد و مدت پنج هفته گريان و خروشان به درگاه خداي مي كه كيخسرو از پادشاهي سر مي هنگامي 
  :بيند سروش را به خواب مي

  

 روانــش نخفــتبخفــت او و روشــن«
 

 كه اندر جهـان بـا خـرد بـود جفـت     
 چنان ديد در خـواب كـو را بـه گـوش

  

 نهفتـــه بگفتـــي خجســـته ســـروش
 

ــر نيــك بخــت  كــه اي شــاه نيــك اخت
  

 بسودي بسـي يـاره و تـاج و تخـت    
 

ــتافتي ــز بشـ ــان تيـ ــن جهـ ــر زيـ  اگـ
  

ــافتي   ــه ي ــتي هم ــه جس ــون آنچ  »كن
 

)2571-2574، ابيات388، ص5ج( 
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اكخواب ضح  
شبي در خواب ديد كه سه مرد جنگي، ناگهان در مقابل او پيدا شـدند كـه    ،اك چهل سال پيش از نابودي اشضح

و تخت او را بـه خـاك خواهـد     تاج فريدونموبدان خواب او را چنان تعبير كردند كه . كرداو از ديدن آنها وحشت 
  :افكند

  

ــهان« ــاخ شاهنش ــز ك ــد ك ــان دي  چن
 

ــان   ــدي ناگه ــد آم ــي پدي ــه جنگ  س
ــان ــدر مي ــر ان ــي كهت ــر يك  دو مهت

  

ــان     ــر كي ــه ف ــرو و ب ــاالي س ــه ب  ب
 

ــاهوار ــتن شـ ــتن و رفـ ــر بسـ  كمـ
  

ــدرون گــرزه گاوســار  ــه جنــگ ان  »ب
 

)44-46، ابيات53، ص1ج ( 
  

انـد، او را بـه كـوه دماونـد      كند در حالي كه آن سه سوار طناب به گردن او انداختـه  اك در خواب مشاهده ميضح
  :برند مي

  

 پيش ضحاك رفتـي بـه جنـگدمان «
 

ــگ    ــرش پالهن ــردن ب ــه گ ــادي ب  نه
 

 تـــاختي تـــا دماونـــد كـــوه  همـــي
  

ــدر پــس از و دوانكشــان  »گــروه ان
 

)47-48، ابيات 53، ص1ج( 
  

شود بيند كه پادشاهي و تاج و تختش توسط فريدون نابود مي اك از آن پس در خواب ميضح:  
  

 كسي را بود زيـن سـپس تخـت تـو«
 

 انـدر آرد سـر و بخـت تـو    به خـاك  
ــود ــدون بــ ــام او آفريــ ــا نــ  كجــ

  

 »زمــين را ســـپهري همــايون بـــود  
 

)89-90، ابيات56، ص1ج ( 
  

شـتابد و بـا سـپاهي كـه از نقـاط       به ياري فريدون مي كاوه آهنگرپيوندد و  اك به حقيقت ميالبته اين روياي ضح
  .كشند پشت كوه دماوند به بند مياك را دستگير كرده و در كنند، ضح مختلف ايران جمع مي

  روياهاي دوران تاريخي -ب
هـاي منـدرج در    هاي روياهاي گزارش شده در بخش تاريخي شاهنامه اين است كه اغلب آنها با روايت از ويژگي

هـاي   نشـانه به نحوي كه بـراي پژوهشـگر آگـاه،     .متون حديث و تفسير و تواريخ ايران پس از اسالم، همخواني دارد
در اينجا ما براي نمونـه بـه دو خـواب    . در اين موارد كامال آشكار است فردوسي از فرهنگ اسالمي شعر پذيري تاثير

  :كنيم اشاره ميانوشيروان 
  خواب انوشيروان درباره پيامبر اسالم  -1

و » داليل«فردوسي در شاهنامه خواب مشهور انوشيروان را كه مسلمانان، آن را يكي از معجزات پيامبر اسالم و از 
اين خواب همان است كه در بسـياري متـون همچـون تـاريخ     . كند نبوت آن حضرت ثبت كرده اند، نقل مي» شواهد«

آمده است كه خسرو انوشيروان، خود در شب والدت حضرت رسول خـواب ديـد كـه     ابن بلخيبلعمي و فارسنامه 
» موبدان موبد«همان شب، . ه جهان را روشن ساختكنگره ايوان مدائن به زمين افتاد و نوري از جانب حجاز بتابيد ك

دولت ساساني نيز به خواب ديد كه اشتران كوچك تازيان بر اشتران بزرگ ايراني غالب   ترين موبد رسمي يعني بزرگ
ها بود كه از سوي خسرو انوشيروان به نعمان بن منذر، حاكم حيره دستور داده شد  در پي بازگويي اين خواب. شدند
بـه تعبيـر ايـن     صدور فرمان مزبور بنا به روايات اسالمي . رين معبر عرب را براي تعبير خواب وي احضار كنندتا بهت

  :فردوسي همين مضامين را در شاهنامه چنين به نظم درآورده است. انجامد خواب، از سوي شق و سطيح كاهن مي
  

 فراوان بـر آن عهـد، كسـري گريسـت«
 

 بزيســتپــس از عهــد، يــك ســال كســري 
 در اين سـال، يـك شـب نيـايش كنـان

  

ــان    ــتايش كن ــد س ــدرون ش ــواب ان ــه خ  ب
 

ــاب    چنان ديـد روشـن روانـش بـه خـواب ــي آفتـ ــد يكـ ــب برآمـ ــه در شـ  كـ
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ــرش ــان از بــ ــه نردبــ ــل پايــ  چهــ
  

 رفــت تــا اوج كيــوان ســرش    كــه مــي 
 

 برآمـــد بـــرين نردبـــان از حجـــاز
  

ــاز    ــي و نـ ــه كشـ ــان بـ ــان خرامـ  خرامـ
 

ــر ــاف پ ــا ق ــاف ت ــان ق ــردجه ــور ك  ن
  

ــرد   ــاتمي، ســور ك ــد م ــه ب ــر جــا ك ــه ه  ب
 

 در آفـــاق هـــر جـــا ز نزديـــك و دور
  

ــور   ــت نـ ــر او يافـ ــه از فـ ــان نـ ــد كـ  نبـ
 

 به هـر جـا كـه بـد نـور نزديـك رانـد
  

ــد     ــك مان ــه تاري ــري ك ــوان كس ــز اي  »ج
 

)، ابيات           110ج      ، ص( 
  

تعبير اين خواب انوشيروان را براي او بازگفت، ليكن از آنجا كه فردوسـي،   بزرگمهر،سپس به گزارش فردوسي،  
ـ      ت اسـالم و معجـزات پيـامبر    اسالم باور و شيعي مذهب است، در گزارش تعبيـر خـواب انوشـيروان، خـود، حقاني  

هـا   مهر، سالرا از زبان بزرگمهر به نظم درآورده است، در حالي كه مسلم و ثابت است كه بزرگ) از جمله شق القمر(
پـس بايـد   . تواند از وقوع چنين معجزه اي كه هنوز اتفاق نيفتاده است، آگاهي داشـته باشـد   پيش از ظهور اسالم نمي

اعتراف كرد كه اين گفتار، نمودي از باورهاي خالق شاهنامه است كه در مقام گزارش خواب انوشيروان و تعبير آن از 
قابل ذكـر اسـت كـه در بعضـي از نسـخ خطـي        بر آن گزارش افزوده و خويش را سوي بزرگمهر، باورهاي اسالمي 

  .شاهنامه به دليلي كه امروزه براي ما نامشخص است، موجود نيست و در تعداد اندكي از آنها ديده شده است
  :گويد مي فردوسي

  

ــيش ــال ب ــل س ــا چه ــن روز در ت  از اي
 

ــيش    ــاي پـ ــان پـ ــردي از تازيـ ــد مـ  نهـ
ــتي ــرد ره راســ ــيش گيــ ــه در پــ  كــ

  

 بپيچـــــد ز هـــــر كـــــژي و كاســـــتي
 

ــت را ــن زرتشـ ــد ديـ ــم برزنـ ــه هـ  بـ
  

ــت را   ــد سرانگشـ ــون نمايـ ــه چـ ــه مـ  بـ
 

 بـــه دو نيمـــه گـــردد ز انگشـــت او
  

ــت او   ــي پشـ ــد كسـ ــش نبينـ ــه كوشـ  بـ
 

 بـــه تخـــت ســـايه پايـــه برآيـــد بلنـــد
  

ــد   ــار پنـ ــه گفتـ ــان را بـ ــر جهـ ــد مـ  دهـ
 

 پـــس از وي ز تـــو يـــك نبيـــره بـــود
  

ــود  ــره بـ ــا پيـــل و كـــوس و تبيـ ــه بـ  كـ
 

ــاز ــر او، از حجــ ــازد بــ ــپاهي بتــ  ســ
  

 اگرچـــــه نـــــدارد ســـــليح و جهـــــاز
 

ــاك ــه خ ــر او را ب ــدر آرد م ــت ان  ز تخ
  

ــاك     ــه پ ــان جمل ــر جه ــد م ــردان كن  ز گ
 

ــده ــن سـ ــم جشـ ــه رسـ ــد همـ  بيفتـ
  

 شــــود خاكــــدان جملــــه آتشــــكده   
 

 به گشتاسب، جاماسـب خـود گفتـه بـود
  

 از ايــــن راز و ايــــن راه آشــــفته بــــود
 

  خواب ديگر انوشيروان  -2
انوشيروان در عالم رويا ديد كه درختي در كنار كاخ او روييده است و در كنار آن، گرازي با او از يك پياله شراب 

فردوسـي پـيش از ورود   . تعبير اين خواب به دست بزرگمهر نوجوان موجب بركشيده شدن بزرگمهـر شـد  . نوشد مي
ديـده باشـد،   ) به عنوان نماد كـل كشـور  ( »شاه جهان«طور عام و خوابي كه  اين داستان، در باره اهميت خواب به به
  :گويد ، مي)داند كه رويا را جزئي از اجزاي نبوت مي به روايت معروف اسالمي  با گوشه چشمي (طور خاص  به

  

ـــ« ده نشــــمرينگــــر خــــواب را بيهـ 
 

ــره دانـــ   ــي بهـ ــريييكـ  ز پيغمبـ
 شـــبي خفتـــه بـــد شـــاه نوشـــين روان

  

ــدار و دولــت جــوانخــرد پيــر   و بي
 

 چنــان ديــد در خــواب كــز پــيش تخــت
  

 برســتي يــك خســرواني درخــت   
 

 شهنشـــــــــاه را دل بياراســـــــــتي
  

ــي ــتي  وم ــگران خواس  رود و رامش
 

 ابـــــا آن بـــــر آنگـــــاه آرام و نـــــاز
  

ــراز  ــدان گـ ــي تيزدنـ ــتي يكـ  نشسـ
 

 خــــوردن آراســــتينشســــتي و مــــي
  

ــي ــتي م ــام نوشــين روان خواس  از ج
 

)967-972ابيات ، 110، ص 8ج ( 
  



 1503/     گزاري در شاهنامه فردوسي  دنياي خواب و خواب

كند كه جواني در شبستان شاه، خود را به شكل زنان درآورده و جامه زنان  بزرگمهر، اين خواب را چنين تعبير مي
  :بازد پوشيده و با يكي از همسران شاه، نرد عشق مي

  

ــو ــان ت ــه در خ ــخ ك ــين داد پاس  چن
 

 ميـــــان بتـــــان شبســـــتان تـــــو
ــتن ــز خويش ــرد برناســت ك  يكــي م

  

ــش  ــه آراي ــرده اســت زن ب ــه ك  جام
 

  

ه از شاهنامه به متون منثور پارسي راه يافته است و از جمله در جوامع الحكايات محمـد عـوفي و   اين حكايت البتّ
  .لطايف الطوائف فخرالدين علي صفي هم آمده است

  فردوسي يروياي شخص -ج
ه ذكـر شـده اسـت، هرچنـد     ديده اسـت، نيـز در شـاهنام    محمود غزنويخوابي كه فردوسي، خود درباره سلطان 

  :خالف ميل فردوسي تعبير شد ردانيم كه اين خواب، در واقع، ب مي
  

ــين« ــهريار زمـــ ــه شـــ ــر انديشـــ  بـــ
 

ــرين   ــر از آفـ ــب پـ ــبي لـ ــتم شـ  بخفـ
ــواب ــه خ ــم ب ــن روان ــد روش ــان دي  چن

  

 كـــه رخشـــنده شـــمعي برآمـــد ز آب
 

ــب الژورد ــي شـــ ــه روي گيتـــ  همـــ
  

ــاقوت زرد   ــو ي ــتي چ ــمع، گش  از آن ش
 

ــر ــته بـ ــاهنشسـ ــو مـ ــهرياري چـ  او شـ
  

ــاله     ــان ك ــه س ــر ب ــر س ــاج ب ــي ت  يك
 

ــپاهش دو ميـــــل ــيده ســـ  رده بركشـــ
  

ــل   ــده پي ــه دســت چــپش هفتصــد ژن  ب
 

ــه پــاي ــش ب ــاك دســتور پيش ــي پ  يك
  

 بــه داد و بــه ديــن شــاه را رهنمــاي    
 

 مـــرا خيـــره گشـــتي ســـر از فـــر شـــاه
  

 و ز آن ژنــده پــيالن و چنــدان ســپاه   
 

 چــــو آن چهــــره خســــروي ديــــدمي
  

ــيدمي از آن ــداران بپرســــــ  نامــــــ
 

 كه اين چرخ و ماه اسـت يـا تـاج و گـاه؟
  

ــا ســپاه؟  ــدرش ي ــيش ان  ســتاره ســت پ
 

 كـاين شـاه روم اسـت و هنـد: يكي گفت
  

ــند    ــاي سـ ــيش دريـ ــا پـ ــوج تـ  ز قنـ
 

ــد ــده انـ ــوران، ورا بنـ ــران و تـ ــه ايـ  بـ
  

 بـــه راي و بـــه فرمـــان او زنـــده انـــد
 

ــزرگ ــاه بــ ــود، شــ ــدار محمــ  جهانــ
  

ــه  ــه آبشــخور آرد هم ــرگب ــيش و گ  م
 

 چــو كــودك لــب از شــير مــادر بشســت
  

ــت    ــد نخس ــود گوي ــواره محم ــه گه  »ب
 

 )185- 198، ابيات 25، ص1ج(  

  :گيرينتيجه
ها  و خوابگزاران اين خواب ؛بينند هاي شاهنامه قهرمانان و پهلوانان، آينده و سرنوشت خود را خواب مي در داستان
و از زبـان   ،افتد فاق ميمنطق خواب اتّ باهاي شاهنامه در اين گونه موارد مطابق  گويي منطق داستان«. كنند را تعبير مي

كـه ديگـر نيـازي بـه تعبيـر هـيچ        ،ها به قدري روشن اسـت  اي كه برخي از خواب به گونه .شود فردوسي روايت مي
رغم  بيند و علي سرنوشت خود را در خواب مي او. اكآهنگر و ضحي  همانند داستان كاوه ؛ندارد و معبريخوابگزار 

بنا به  و بيند افراسياب خوابي مي .فاق افتاده استشود كه در خواب اتّ داستان عيناً همان ميي  تعبير خوابگزاران نتيجه
اب بـا  به همين سبب افراسي .تعبير خوابگزاران نبايد با ايرانياني كه فرماندهي سپاه آن را سياوش بر عهده دارد بجنگد

فاق ا سرانجام داستان آن گونه اتّام ؛كند اش جلوگيري مي كند و به خيال خود از نابود شدن پادشاهي سياوش صلح مي
  ،اش كـه فرزنـد سـياوش اسـت     كـه افراسـياب در خـواب ديـده بـود و آن كشـته شـدن بـه دسـت نبيـره           ،افتـد  مي

  )105، ص1370فردوسي و شاهنامه،( ».باشد مي 
كنـد و   آن را تعبير مـي  ،خوابگزار بزرگ ،مهران .بيند ن اسكندر به هند و خطر او را در خواب ميآمد ،هندي »كيد«

سـياوش كشـته شـدنش را در خـواب     . مانـد  هندي با اسكندر جنگ نكرده و از خطر او در امان مـي  »كيد«در نتيجه 
. شود كه در خواب ديـده اسـت   ن ميسرانجام داستان هم چنا .گويد اين خواب را به فرنگيس ميي  كه نتيجه ،بيند مي
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ـ    ،فرهنگ ايراني نماد پادشاهي و دولت است درخواب كيقباد و دو باز سپيد كه  ق ايـن  به نوعي ديگـر نشـان از تحقّ
  . رسد چرا كه كيقباد هم به دست رستم از البرز كوه نجات يافته و به تخت شاهي مي ست؛ها خواب
رونـد و بـه    هاي نيك مي در خواب به سراغ انسان) ها فرشته(ها  ي سروشهاي شاهنامه گاه ا در برخي از داستانام

سـروش بـه خـواب او آمـده و      كـه  خواب كيخسـرو،  ؛همانند. كنند آنان نويد پيروزي يا پرهيز از خطر را گوشزد مي
كـه   ،گيـرد  كيخسرو نيز با هدايت سروش و سـخنان او راهـي را در پـيش مـي     .گويد كه دست از پادشاهي بردارد مي

ي خسرو پرويز را زماني كه خطر جد ،هايي كه خسرو پرويز با بهرام چوبينه دارد يا در جنگ ؛شود ميسرانجام ناپديد 
 و او را راهنمايي كرده تا سـرانجام از گرفتـاري و خطـر نجـات     ؛رود كند سروش در خواب به سراغ او مي تهديد مي

   .يابد مي
و آگـاهي   غيبـي خواب عـاملي اسـت همچـون هـوش      ،هاي شاهنامه داستاني  در سلسله ،توان گفت در پايان مي

آنـان را   ،هاي مختلف بر قهرمانان و پهلوانان اين منظومه وارد شده و همچون رويـاي صـادقه   گونه ماورالطبيعي كه به
ي چـون رويـاي   هاي شاهنامه عملكرد داستان بد نِناچه بسا همين خواب در باب افراد پليد و قهرما .كند راهنمايي مي
   .بر وقايع شاهنامه گذشت هاها و تاثير آن ه از كنار اين خوابتوج توان بي نميرو از اين . كاذبه دارد

شناسـي؛  بـا ايـن تفـاوت كـه در      پايـه بـا سـتاره   در شاهنامه رويا، پلي است بين عالم غيب و عالم شـهود و هـم   
ا رويـا، آواي عارفانـه    گي به آن روي ميشناسي قهرمانان حماسي از سير ناتواني و درماند ستاره ي طبيعـت  آورنـد، امـ

گزار براي شرح و تفسيرش قدم بـه  افتد و بعد از آن خوابدخالت نيروي فيزيكي خود به خود اتّفاق مياست كه بي
  . گذارد مي پيش

  . و اكنون است ي آن تسخير آيندهداند كه نتيجهنگري ميفردوسي رويا را به منزله يكي از ابزارهاي آينده
تـوان ادعـا كـرد كـه تقريبـاً تمـام       شوند و مـي بسياري از حوادث شاهنامه قبل از اتّفاق، اول در خواب رويت مي

  . بنابراين اخطار رويا براي قهرمانان حماسي بسيار جدي است. اندحوادث اصلي همواره خود را در خواب نشان داده
  : گونه عنوان كردتوان به اينخود دارد، كه چند مورد از آن را ميهاي مخصوص به رويا در شاهنامه ويژگي

مثـل رويـاي   (هـاي بعـد باشـد    روياهاي شاهنامه روشن و دور از پيچيدگي است، حتّي اگر زمان تعبيرشـان سـال  
 ). ضحاك كه چهل سال بعد به وقوع پيوست

زا، آفتاب، مانند؛ باران، باد، ابرهاي باران در روياهاي شاهنامه سروش غيبي همواره به صورت يكي از عوامل عيني
 ). خواب گودرز(نمايد درخت، آتش، مار، باز و غيره رخ مي

تواند پيام خود را به تمام و كمال در يك شب و يك بار به قهرمان داستان القا كند به ناچـار  گاهي رويا چون نمي
روياي كيد پادشاه . (آگاهانداو را از اشارات خود ميشود هاي گوناگون تكرار ميهاي پي در پي و به صورتدر شب

 ) هند

سـازد؛ نقشـي كـه    به طور كلي رويا در شاهنامه نقشي از شرايط دروني و يا بيروني صاحب خواب را روشـن مـي  
  . هاي اوستها و دشوارياي از گرفتاريخواب بيننده، خود از آن آگاهي ندارد و در بيشتر اوقات مجموعه

توان روياهاي حماسي را صورت مينوي رويدادهاي واقعي هاي حماسي تا به آنجاست كه مير داستاننقش رويا د
  .هاي حماسي شاهنامه به شمار آوردداستان
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World Agency sleep in Shahnameh 
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Abstract : 
 
Sleep is a complex phenomenon that has long preoccupied the human mind , and although it could 

be argued that dream as old as human history , there is still mysterious, reflecting the controversial . 
The ancient dream of dreams is very important and very effective in their fate and saw long sleep 
sometimes regarded as a thought to the reality of sleep , they argued, join .The king also believed to 
sleep in his court Khvabgzarany always had the dreams , the dreams he has not been able to do this , 
and anyone who could do this or that, or have some kind of charisma Izadi divine power and high 
intellectual ability did productivity. thinking and thinking about the kind of person who dreamed the 
dream was different . 
Keywords: epic , mythology , dreams, Khvabgzar , priests . 
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