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 مهمقدّ -1 -1

ها از دیرباز های پیچیده و پر رمز و راز حیات بشری است. در تمامی فرهنگیا از مقولهؤخواب و ر   

 ها را به خود مشغول کرده است.تاکنون این رویداد لبریز از معمّا، بسیاری از ذهن

وان به سادگی تهای فردی، جمعی یا تباری انسان هستند که نمییاها صداهایی برخاسته از ناخودآگاهؤر   

توان نوعی معرفت به حقیقت هستی و وقایع پیرامون یاها را میها گذشت. حتّی برخی از رؤار آناز کن

 زندگی دانست.

   ت زندگانی هر بشر را ناپذیر از حیات بشری سهم فراوانی از مدّیا به عنوان بخشی جداییخواب و رؤ   

یا ی خواب و رؤاندیشانه به مقولهاسی بدون رویکردی باریکشنگیرد، لذا هر گونه سخن از انساندر بر می

 ناقص است. ،ی حیات بشریو نقش آن در عرصه

گونه آورده است: علّت روی آوردن سقراط را به شعر این( phaidonی فایدون )افالطون در رساله   

سقراط در هنر »: گفتندمن میها همواره به ام که در اثنای آنرؤیایی را به اقسام گوناگون دیدهتاکنون »

پرداختم. ولی از روزی که حکم بدین منظور من جز به فلسفه که واالترینِ هنرهاست نمی« . . . بکوش

نامند چه مردمان هنر میها این است که به آنکشتن من صادر شد، اندیشیدم شاید معنی آن خواب

رم و شعر هم بگویم تا در اطاعت از فرمانی که بپردازم. پس صالح در این دیدم که احتیاط را به جای آو

 (456: 1، ج1380)افالطون، « ام کوتاهی نکرده باشمدر خواب شنیده

روشنایی. سوی روشن وجود هرکس را  دیگر سوی تاریکی و سوی یک انسان موجودی دوسویه است؛   

که در آن مغز پرباری به ای است نامند. خودآگاهی پوستهخودآگاهی و سوی تاریکش را ناخودآگاهی می

نام ناخودآگاهی نهفته است. عدم معرفت نسبت به ناخودآگاه ما را از قسمت عظیمی از شناخت محروم    

ی خودآگاه ما و محتویات آن تواند به وسیلهنامیم به هیچ وجه نمیچه ما آن را روان میآن»سازد. می

 (.23: 1378)یونگ،« شناسایی شود
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شوند و این تصاویر رمزی یا به تصویر کشیده میهای موجود در ناخودآگاه با رؤدگیپیچی رمز و رازها و   

کوشد کند که ناخودآگاه میخواب همان چیزی را بیان می»و نمادین نیازمند موشکافی و تحلیل هستند. 

 (.29)همان:« بگوید و ابعاد زمانی و مکانی آن با خودآگاه کامالً متفاوت است

ها را یک خواب و رؤیا عی که اساس آنها و رویدادهای تاریخی یا واقها و داستانافسانه چه بسیار   

           اهای یوسف و فرعون، یگمش، رؤتشکیل داده است. رؤیاهای زرتشت، رؤیاهای انکیدو و گیل

      است کهیاهایی های اندکی از رؤودرز و ... نمونهیای افراسیاب، ضحّاک، توس، سیاوش، کیخسرو، گرؤ

ای سان پنجره یا بهرؤ اند.اند و برخی در عالم واقعیّت و بیداری نمود یافتههر کدام تعبیر و تفسیری داشته

 یابین با جهانی کهن و سرشار از تصویر و نماد است.است که رابط فرد رؤ

یابی به برای دستروزنی به جهان دیگر و ابزاری  ،یاهای اهوراییاش رؤاز منظر فردوسی و شاهنامه   

پیش  یا اساس بسیاری از رویدادهاست و اغلب رویدادهای مهمّرؤ در شاهنامه، نوعی از معرفت برتر است.

 یا بر پهلوانان و شاهان ظاهر شده است.وقوع در عالم واقعیّت، در عالم رؤاز 

داستان خواب  یات ازنخستین ابیا و تبیین آن و تأثیرش در رویدادهای آتی در نگرش حکیم توس به رؤ   

  ، به خوبی نمایان است:مهربزرگدیدن انوشیروان و گزارش 

               ده نشمری  نگر خواب را بیه                

 مبریش ز پیغیکی بهره دانَ 
 

               جهان بیندش به ویژه که شاهِ                

 درخشنده بگزیندش روانِ 
 

                   تاره زند رای با چرخ ماهس                

 ها پراکنده گردد به راهسخن 
 

              های روشن ببیند به خوابروان                

 ها چو آتش بر آبهمه بودنی 
 

 (.167: 7، ج1388)فردوسی،                                                             

توان از تأثیرات دهند، امّا نمیشناسی قرار میی روانحوزهیا را در مربوط به خواب و رؤحث اگر چه مبا   

شمول است و الطبیعی و جهانماوراء ییا در بعضی موارد ادراکرؤ»ی این امور غافل بود. شناسانهمعرفت

 (.244: 1384)امین،« گر نوعی معرفت شهودیبیان
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ای هرزمانی و هر مکانی است و هر از درون فرد به درون جمع، پدیده گریز از بیرون به درون فرد و   

شد و با دنیای یا گشوده میگرایی ناخودآگاهانه که تنها با رؤای از تاریخ با این نوع درونانسانی در هر دوره

 رو بوده است.روبه کرد،بیرون رابطه برقرار می

است که شناخت کامل از انسان  آشکارشود و وب میشناسی فرهنگی محسیا بخشی از مردمخواب و رؤ   

 پذیر نیست.ه به این بخش از فرهنگ، امکانای از تاریخ بدون توجّدر هر دوره

ها تشکیل اسطورههای طبیعی را ی حماسههمه زیرساخت ،شناسانات بسیاری از اسطورهبر اساس نظریّ   

گردد. ها باز میژرف برقرار است که به نمادین بودن آنای استوار و یا و اسطوره رابطهدهند و بین رؤمی

 یا برخوردار بوده است.عصر حماسه به ناچار از مکانیسم رؤانسان 

ی زاید. حماسهماند که حماسه را میی اسطوره است. اسطوره به مامی پرورنده میحماسه زاده»   

 (.183: 1376)کزّازی،« آیدراستین و بنیادین جز از دل اسطوره برنمی

رود  چنان تنگاتنگ است با حذف یکی بیم آن می یا، ناخودآگاه، نماد و آیینی بین اسطوره، رؤرابطه   

 ی این مقوالت عقیم بماند.که هر سخنی درباره

 

 ات:و فرضیّ له أمستعریف  -1-2

یا به رؤ اب ودر هر اثری که انسان در آن مطرح است نیازهای انسانی نیز به تبع آن مطرح است. خو   

ها به عنوان نخستین ماسهی ادوار تاریخ مطرح بوده است. حهمهها در ی انسانعنوان یک نیاز برای همه

های سرشار از انواع ادبی و ایران و یونان به عنوان نخستین اقوام دارای حماسه، معدنی بکر از اسطوره

 کارکرد هستند.

دهنده به نیازهای انسان دیروز، اگرچه به نوع تفکّرِ پاسخ ها به عنوان نوعی از شناخت و یکاسطوره  

ی به خواب رفتن انسان عصر دانش، ظاهر در عصر دانش و فلسفه محلّی از اعراب ندارند، امّا از لحظه

ی کنند و رابطهرهایی پنهان در پشت غبار عرض اندام میکها با لشدنیای مجازی و نمادین اسطوره
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یا، پیوسته نمادها، تصاویر،  در عالم رؤ»شود. لحظه پدیدار می در همیناسطوره و خواب درست 

 (.16: 1375)الیاده،« ها هستندی اسطورهیابیم که سازندهها و حوادثی را میتشخصیّ

 شناسی فرهنگی به بررسی عمومی مردم»شناسی فرهنگی است. شناسی بخشی از مردماسطوره   

 (.344: 1386)بهار،« پردازدی ابعاد آن میهای رفتاری انسان در همهقالب

ها و آداب جوامع شناسی این راز را برگشود که اساطیر، آیینی دوم قرن نوزدهم به بعد، مردماز نیمه»   

النهرینی، مصری، هندی، ایرانی، با جوامع اعصار کهن بین مشترکمعموالًها و اهدافی امروزی دارای انگیزه

 (.345همان:)« یونانی و ... است

ها هستند. نتایج حاصل از وامل کنارهم افتادن اجباری فرهنگترین عّها از مهمها و جنگکشورگشایی   

رفتگی و عقب ماندگی قوم غالب برخوردهای فرهنگی چنان متنوّع و وابسته به شرایط پیش این نوع خاصّ

این جستار ذکر کرد. در این جا ما تنها به  ها را دری آنتوان همهی تمّدن است که نمیو مغلوب در عرصه

-می       ی فرهنگی ایران و یونان باشد، بسندهتواند مبیّن رابطهها میی ممکن که یکی از آنسه نتیجه

 کنیم:

   زمانی مناسب  تسلّط قومی با فرهنگ برتر و پیشرفته به قومی با فرهنگ ابتدایی، که در طیّ -الف   

ای ها به بخش عمدهی رومی، نظیر سلطهمنتهی شودیاری از کیفیّات فرهنگی مغلوب تواند به محو بسمی

 از اروپا.

تسلّط قومی با فرهنگ عقب مانده به قومی با فرهنگ پیشرفته، که در کوتاه مدّت با سکوت  -ب   

 همراه فرهنگی قوم مغلوب همراه است و در بلند مدّت با تأثیرپذیری قوم غالب از فرهنگ قوم مغلوب 

 مغوالن به ایران. وی اعراب شود، نظیر حملهمی

تسّلط قومی با سطح باالی فرهنگی بر قومی با فرهنگ غنی و پرمایه، که دادوستدهای بین دو قوم که  -پ

شود، از نتایج مثبت این نوع ها و اشتراکات و تعامالت فرهنگی و ادبی میدلیها و همزبانیمنجر به هم

     مخرّب این نوع برخوردهار اتی و روانی از آثتضادها و تعارضات فرهنگی و شخصیّ برخوردها است و

 (.352-353تواند باشد؛ نظیر اشتراکات و تعارضات فرهنگی میان ایران و یونان)همان:می
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ی اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان بر این سرزمین ای از تاریخ در اثر حملهاز آن جا که در دوره   

اید که در بررسی نمایم، ضروری میرو بودهستدهای فرهنگی روبهر ناچاری با نوع سوم دادوتی از سمدّ

ات یونان در ادبیّ شاخصآثار و آثار  های موجود بین اینفارسی به اشتراکات و تفاوت نخستین آثار ادبیّات

 پرداخته شود.

هایی برای ما مطرح است که سعی در تبیین و فرضچه که گفته آمد، در این مجال پیشبا عنایت به آن   

 ها خواهیم داشت:بررسی آن

، یا به عبارت دیگر شناسانه داشته باشندی معرفتتوانند جنبهها میچون اسطورهها و رؤیاها همخواب -1

 یابد.می یا انسان به نوعی شناخت از هستی دستی رؤبه واسطه

تواند این پیوندها را مشّخص وجود دارد که نمادشناسی می یا پیوندی ژرفبین اسطوره، آیین و رؤ -2

 نماید.

 یاها باشد.ها و رؤی مرکزی اسطورهواند هستهتناخودآگاه بشری می -3

 یاهای جمعی نیز داشته باشیم.اخودآگاه جمعی داریم، ممکن است رؤگونه که نهمان -4

های تعامالت و ناخت رهنمون سازد که زمینهتواند ما را به نوعی شیاهای جمعی میتحلیل و تبیین رؤ-5

 ها را فراهم سازد.ها و دولتوگوهای بین ملّتگفت

 آن ملّت باشد. ولوژی خاصّئبینی و ایدگر جهانتواند بیانیاهای قومی هر ملّتی میرؤ -6

جود دارد در های فردی و جمعی بین ایرانیان و یونانیان اشتراکات فراوانی وگونه که در خودآگاههمان -7

 توان به اشتراکاتی دست یافت.  نیز می« یارؤ»ی ناخودآگاه جمعی و به خصوص همقول

 

 هدف و ضرورت تحقیق  -1-3

های دیروز تفاوت دارد و آن ارتباط و تعامل فراوان و نیاز با انسان مّ انسان امروز از یک منظر بسیار مه   

 و تعامل است. ی ارتباطتر به این مقولهافزونهر چه روز
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رین ت ّها و ارتباطات است. از مهمدیکینزی اخیر عامل اصلی این دو سه سدههای علمی پیشرفت   

 ها  است.تها  و به تبع آن ملّزدایی از روابط متقابل دولتهای دنیای امروز تنشچالش

   ازد، این است که سکه ذهن انسان عصر حاضر را پیوسته به خود مشغول می ترین پرسشیبنیادی   

یابی به های اصلی دستپاسخ به این سؤال از ستون«  نجامد؟د تا ارتباط و تعامل به تقابل نیچه باید کر»

گاه در کف یک است که ریسمان حقیقت هیچ و توأم با مهر و عدالت است و روشندغدغه جهانی آرام و بی

ن بتوان به جهانی که مردمانش و رهبرانش همگی نیست تا به مدد آ ت یا گروه و شخص خاصّدولت یا ملّ

 وجود بزرگانی ،عا نیز در طول تاریخوارث آب و خرد و روشنی باشند، دست یافت. گواه این ادّ

      کارهای آنان درآل و اتوپیایی داشتند اما افکار و راهی ایدهبوده است که هر کدام سعی در تشریح جامعه 

 ق نپیوسته است. ت به تحقّه است و تاکنون چنین شعارهایی در بلند مدّحرف و شعار باقی ماند حدّ

 رسد. معنا به نظر میی آرمانی بیهای آرمانی در یک جامعه به وفور یافت نشوند سخن از جامعهتا انسان   

 ل ا قدم اوّ سازند، لذها جوامع را میت انسان. انسانای دوسویه است با محوریّرابطه ،ی انسان و جامعهرابطه

 است.« مردم شناسی»ای در راستای ترسیم هر گونه جامعه

ی آرمانی را به آل بپردازیم و نه جامعهدر این جستار نه سر آن داریم که به معرفی و تشریح انسان ایده   

عی ها و نیازهای اساسی را تشخیص دهیم و ستتصویر بکشیم، اما اعتقاد داریم در هر دورانی باید اولوی  

 ها و نیازها قدم برداریم.تگویی به این اولویّکنیم تا در جهت پاسخ

مداران و گوی به دور از تنش است که فالسفه و سیاستوبشر امروز ارتباط و تعامل و گفت نیاز   

ی کدام به اندازه ا هیچاند امّکارهایی در این زمینه پرداختهی راههئشناسان و ... هر کدام به اراجامعه

 ات به طور خاصّ و ادبیّ ند. به عبارت دیگر هنر به طور عامّاشناس به این توفیق دست نیافتههنرمندان روان

مدارانه و د بیشترین سهم را در تعامالت صلحنتوانشناسانه میشناسانه و جامعهروان ل مهمّئه به مسابا توجّ

های های یکسان و اشتراکه به زیرساختات توجّادبیّ د. در این میان درنی دنیای امروز ایفا کندوستانهنوع

ترین عوامل های فراوان، از اصلیباریک اندیشینگری و یئی بلکه با جزها نه به صورت کلّتفرهنگی بین ملّ

 به نتایج مثبت همه پسند است.  یابیدست
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 نظر داریم:   بدین منظور اهداف زیر را در اجرای این پایان نامه مدّ   

 ی:داف کلّاه

 و رؤیاهای شاهنامه با ایلیاد و ادیسه. هاـ مطابقت خواب1

 های مشترک ناخودآگاهانه در آثار فوق.یابی به ریشهـ دست2

 بندی و تحلیل خواب و رؤیاهای موجود در این دو اثر.ـ دسته3

 ـ بررسی نقش و جایگاه خواب و رؤیا در فرهنگ ایرانی و یونانی.4

 ت.های آتی یک ملّثیر خواب و رؤیا در رویدادـ بررسی نقش و تأ5

 ی رؤیا با مردم شناسی.ـ تبیین رابطه6

 ی رؤیا.های معرفت شناسانهـ بررسی جنبه7

 ها.ها و دولتتروابط متقابل بین ملّ ـ تأثیر مردم شناسی در بهبود8

 :یئاهداف جز

 ها با یکدیگر.ی آناسطوره، رؤیا و رابطه های ناخودآگاه،ـ آشنایی با مقوله1

 ـ آشنایی با اقسام رؤیا.2

 ـ آشنایی با تأثیر رؤیا در زندگی فردی و گروهی مردمان عصر حماسه.3

 ـ تشابه و افتراق رؤیا، مکاشفه، الهام و مرگ.4

 سازد.رو میهایی روبهه به رؤیا زندگی انسان را با چه کاستیـ بررسی این نکته که عدم توج5ّ

 

 قیقی تحپیشینه  -1-4

 یا در جهان و ایران آثاری وجود دارد که هر یک به طور مجزّا بهی خواب و رؤدر زمینه   

 اند.یا پرداختهاز دنیای پر رمز و راز خواب و رؤ ایگوشه

یاهای ای دارد و حتّی رؤسالم نمود ویژهادبی پیش و پس از ا یا در آثار مهمّخواب و رؤ   

 اند.ایات یونانی راه یافتهضحّاک، کوروش و خشایارشاه به رو
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حاصل است و یا بدون توجّه به اسطوره و ناخودآگاه، کاری سطحی و بیب و رؤبررسی خوا   

الّدین میرجالل»و « کارل گوستاو یونگ»،«میرچا الیاده»،«جوزف کمپل»نویسندگانی نظیر 

 اند.توجّه داشته به این مهمّ« کزّازی

به عنوان نیروی معنوی و تأثیرگذار در  ، خواب و رؤیا ین و فرهنگ ایران باستاندر آی   

 مورد توّجه بوده است. ،رویدادهای آتی یک فرد یا قوم

 اکثر مطالعات تطبیقی که بین شاهنامه و ایلیاد و ادیسه صورت گرفته است، بیشتر در    

 های مربوط به خودآگاه فردی و جمعی است و اگر گاهی وارد مرزهای اسطوره زمینه

   اند. البتّه در این میان ازیا پرداختهب و رؤی خواکمتر به مقوله ،اند به صورت خاصّشده

ی دکتر مهرداد بهار، محمّد مختاری نیز نباید غافل ماند که هر یک در آثار های ارزندهپژوهش

ای که ترین نکتهاند. مهمّای از رمز و رازهای موجود در حماسه و اسطوره را کاویدهخود گوشه

کاوانی های رواننباید مورد غفلت واقع شود آن است که این پژوهش بدون استفاده از پایاب

اند، دچار ی آن با اسطوره پرداختهیا و رابطهؤی رنظیر فروید و یونگ، که در آثارشان به مقوله

 بود.نقصان می

ی در دست اجرا در دانشگاه های شاهنامه تنها به یک رسالهی بررسی خوابدر ایران در زمینه   

 ای و دینی است.های شاهنامه از منظر اسطورهخوریم که موضوع آن بررسی خوابآزاد برمی

یاهایی یاد و ادیسه را از منظر خواب و رؤتالش ما در این جستار بر آن است تا شاهنامه و ایل   

یوندهای میان اسطوره، ها مطرح است، مورد بررسی قرار دهیم و در این میان از پکه در آن

 .یا و ناخودآگاه غافل نخواهیم ماندؤآیین، ر

 

 روش اجرای طرح -1-5

 ای است و به شرح زیر است:روش طرح، اسنادی ـ کتابخانه   

 گردآوری منابع از قبیل کتاب، مقاله و نشریه. -الف
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 ها.برداری از آننامه و فیشی کتب مرتبط با موضوع پایانمطالعه -ب

 ها.بندی فیشقهطب -پ

 نامه.تدوین پایان -ت

ی مرکزی مطرح هستند، لذا از یا به عنوان هستهنامه اسطوره و رؤکه در این پایانجا از آن   

 ایم:های مرسوم در پژوهش تطبیقی فرهنگی و اساطیری به شرح زیر استفاده کردهروش

 :روش درزمانی -الف

  ی هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی خاصّذشتهگ ر بررسی هر فرهنگ و اسطوره، بایدد   

چه بوده و تغییر و تحوّل یافته است، بررسی شود و با اجزای مشابه در ها بر اساس آنآن

 ها دست یافت.های دیگر تطبیق داده شود، تا بتوان به قوانین وجودی آنفرهنگ

 :زمانیروش هم -ب

ه و شناسی و معرفت عامّسپس در مردم شناسی مطرح گردید واین روش نخست در زبان   

ای که به زمانی مانند بازی شطرنج است. هر لحظهشناسی نیز به کار برده شد. روش هماسطوره

ها ارزش توانید وضع صحنه را در آن دریابید. جای قبلی مهرهکنار صحنه بیایید، به خوبی می

 ه ارتباطی با یکدیگر دارندها در این لحظه کجایند و چاین است که آن ندارد. مهمّ

 (.345-346: 1386)بهار،

ی خواب تلفیقی ه ألمس ی ایرانی و یونانی پیرامونهارهروش ما در بررسی و بازشناخت اسطو   

ای به تاریخ تطوّر آن نظر داریم یاهای اسطورهش است. زیرا گاهی برای شناسایی رؤاز دو رو

 یاهای پیرامونشو رؤ ای خاصّل اسطورهشّخص به تحلی)درزمانی( و گاه در مقطعی م

 زمانی(.پردازیم )هممی 
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