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  خواب در شاهنامه
  *احمد گلي
  **رقيه رجبي

  
  چكيده

اسرارآميزي است كه بيان كيفيـت و اسـرار نهـان آن،    خواب از جمله احوال 
تـرين و   تعبير و تحليل رؤياها از جمله پيچيده. نايافتني است ديرياب، بل دست

  .ترين مسائل و موضوعات بشري است رازآلود
هاي شاهنامه، در ايجاد شوق و اميد بـراي نيـل بـه     گزارش رؤياها در حكايت

هـا، نقـش مهـم و     گيري قصه ملي، در شكلآرزوها و تهديد و ترس از انجام ع
هاي مختلـف، برخـي از وقـايعي را     پهلوانان و شاهان در موقعيت. بسزايي دارد

ايـن وقـايع ممكـن    . بيننـد  كه در آينده به وقوع خواهد پيوست، در خواب مي
هاي شادي و جشن و پيروزي، يا خبر از رويدادي ناگوار  است دربردارندة پيام

هاي برجستة شاهنامه دست كم يكبـار در خـواب،    از شخصيتبسياري . باشند
اي در  به همين دليل نياز بررسيِ چنـين پديـده  . اند رويداد پيش از وقوع را ديده

در اين مقاله، كوشش شـده اسـت كـم و كيـف ايـن      . شود شاهنامه احساس مي
  .قضايا در ميان شاهان و  پهلوانان شاهنامه، تحليل و بررسي شود

 . خواب، رؤيا، شاهنامه، تعبير خواب: ها اژهو كليده
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 مهمقد

 اسـت  رؤيـا تاكنون، ديدن خـواب يـا    يهاي انسان از ابتداي تمدن بشر يكي از ويژگي
 ،خواب حالت طبيعـي اسـتراحت ذهـن و جسـم كـه در طـي آن      « )7: 1375 ،كريستي(

هـاي   ركـت رود و ح از دست مـي حدودي يا كامالً  هشياري تا ،معموالً چشم بسته است
  . )ذيل خواب: 1381انوري، ( »شود ، كند ميبدن

شود و او را نگران يا  هاي حساس بر فرد عارض مي ، در موقعيتشاهنامهها در  خواب
  .سازد خاطر مي آسوده

هـا و سـرانجام،    شـنيده  هـا، نـا   اي است بـه سـوي ناديـده    ، رؤيا پنجرهدر باور شاهنامه
كشيدن به سراپردة سپهر بـرين  ك رَس آدمي را اذنِ تنها در خواب است كه. ها ناشناخته

بـه كـار   حـواس بـاطن وي   ، وقتي همة حواس ظاهري آدمي از كار افتاده اسـت . اند داده
ان در خـواب اسـت و   وقتـي بيـداريم روانمـ   . نمايد ري راستين بر او رخ ميافتد و بيدا مي

مبري اسـت و  ااي از پي ه، پارخواب. گردد ، آغاز ميبيداري وي، رويم چون به خواب مي
  :اند رؤياها كه با وحي يگانهچه بسا 

  

 نگــر خـــواب را بيهـــده نشمـــري
  

 يكـــي بهـــره دانـــي ز پيغمبــــري 
  

انـد تـا در    هم به رايزني نشسـته  با ،شباهنگام كه ستارگان و ماه و ديگر سپهرافروزان
، يننـد رقـم زننـد   ب يكـي را چنـان كـه سـزاوار مـي      كار زمينيان تدبير كنند و تقدير هر

 ،با شـنيدن آن بگومگوهـا   ،كار خفتگان روشن آيد و روان سخنانشان در فضا پراكنده مي
  : بينند ها را به خواب مي بودني ،برند و بدين ميانجي راز كار ميپي به 

  

 سـتاره زنـد راي بــا چــرخ و مـاه
 هاي روشن ببينــد بـه خـواب روان

  

 ها پـراكنده گـردد بـــه راه سخـن 
 ها چـو آتـش بــر آب  ـمه بودنيه

 

  )980ـ979: 1367سرّامي، (
ارتبـاط  ، شـود  يك فـرد در هنگـام خوابيـدن عـارض مـي     هايي كه بر رؤياخواب يا 

هـاي فراوانـي    ، گونـه هاي افرادرؤيا). 13: 1377،يونگ(مستقيمي با شخصيت وي دارد 
ه بـه ر   ، هاي گوناگون رايط خاص و در موقعيتدارد كه در ش وح و نفـسِ او و  بـا توجـ

چونان يكي از خـواطر كـه بيشـتر     نيز رؤيا. شود مي بر وي عارض، هدف او در زندگي
رؤيـا را  . توانـد داشـت   هايي مي ، خود گونهشود ، در ذهن پديدار ميو به هنگام، پايد مي
بـه   »نفس«و  »روح«پديد آمدن آنها و پيوندشان با  توان از ديد خاستگاه و چگونگي مي
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  :بخش كرد يادينسه گونة بن
اين گونه از رؤيا، رؤيايي است كه يكسره از نيازهاي تنـي  : هاي پريشان ـ خواب1

  ...و نفساني برآمده باشد
گونه از رؤيا، آن است كه چون خواب پريشان،  اين: هاي كمابيش راست ـ خواب2

يكسره انگيخته و زادة نيازهـاي تنـي و روانـي نيسـت، و بـه يكبـارگي از نفـس        
  ...تواند داشت نقشي مي ،گيرد، بلكه روح نيز در آن بهره يد و مايه نميآ برنمي

هـاي   در فرهنـگ . اين گونـه از رؤيـا، برتـرين گونـة رؤياسـت     : ـ خواب راست3
اي از كسـاني كـه بـه     اند كه خدايان، اين خواب را در دل پـاره  باستان، بر آن بوده

افكندنـد   رازها آگاه گردند، درمياند آينده را پيش گويند و از  توانسته بيني مي نهان
  ).97ـ90 :1376كزّازي، (

هاي شـاهنامه از نـوع سـوم اسـت و      بيشتر خواب. خواب راست، منبعي روحاني دارد
تنهـا خـوابي كـه از ايـن     . افتـد  بيند، نمود آن در بيداري اتّفاق مي هركسي كه خوابي مي

هـاي   خواب. ه خواهد شداست كه به آن اشار بهرام چوبينهقاعده مستثني است، خواب 
بندي شده است و براسـاس آن، ذكـر    شاهنامه، براساس مراتب اجتماعي اشخاص، تقسيم

انـد و بيننـدة    هاي شـاهنامه، سـاده   شود، اما قبل از آن، بايد گفت كه برخي از خواب مي
ر دارنـد و در برخـي        خواب، تعبير آن را حدس مي زد ولي برخي از آنهـا نيـاز بـه معبـ

  .تواند برآيد كه به آنها اشاره خواهد شد هركسي از عهدة تعبير آنها نميموارد، 
  : آمده است كامل التّعبيردر 

خواب در اصل به دو گونه است؛ يكي آنكه از حقيقت امور آگاه : گويد مي دانيال
و ايـن دو اصـل، بـه    . سازد سازد، دوم آنكه پايان و سرانجام امور را آشكار مي مي

  : شود مي چهار قسم تقسيم
ــ خـواب   3. ـ خواب زاجر، يعنـي بازدارنـده  2. دهنده ـ خواب آمر، يعني فرمان1

  .دهنده مژده :ـ مبشّر4. دهنده بيم :منذر
  : فرمودند) ص(گفته است كه رسول خدا  عبداهللا بن عباس

للمـؤمنين فـي حيـاتهِم، و     ٰقسم من اهللا تعالي و بشري: اقسامٍ الرّؤيا ثالثَه«
  ».منَ الشَّيطانِ ليحزِنَ الّذينَ آمنُوا، و الثّالثُ اَضغاثُ احالمٍ الثّاني
يك قسم از خداي متعال و بشارت بـراي مؤمنـان   : خواب ديدن بر سه گونه است: يعني

در زندگي ايشان است، قسم دوم از وسوسة شيطان است تا مؤمنان را انـدوهگين سـازد،   
  ).32ـ  31: 1369تفليسي، (هاي آشفته و پريشان است  قسم سوم خواب
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عالوه . هاي شاهنامه صورت گرفته است هاي بسيار اندكي در خصوصِ خواب پژوهش
و ) 43ــ 9صـص  ( هـا در شـاهنامه   آيـين ، در كتـاب  از رنگ گل تا رنـج خـار  بر كتابِ 

 بـه برخـي از آنهـا اشـاره شـده      ) 82ـ   8صص ( محجوب محمدجعفرمجموعه مقاالت
ها اشاره شـده اسـت، كـه در     شاهنامه، به آن دسته از خوابها در  در كتاب آيين. است

، افراسيابخورد؛ مثل خواب ديدنِ  آنها نوعي پيشگويي و آگاهي از مغيبات به چشم مي
هـا   در اين اثر، جنبة الهامي بودنِ ايـن خـواب  . انوشيروانو  گودرز، كيد هندي، سياوش

ه  شـاهنا «محجوب در مقالـة  . مورد بررسي قرار گرفته است بـه  » مه و فرهنـگ عامـ ،
كـردن شـاهنامه    سلطان محمودخوابي كه در آن، دليلِ به نامِ ( فردوسيهاي خود  خواب

، ضـحاك هـاي   و خـواب ) و گنجاندن ابيات او در شـاهنامه  دقيقيرا آورده و نيز ديدن 
د هـاي بعـ   هاي عاميانة قـرن  انوشيروان و بهرام چوبينه و اهميت و تأثيرِ آنها در داستان

تأكيد كرده و عالوه بر آن، نظـر فردوسـي را نيـز دربـارة     ) خصوصاً جوامع الحكايات(
  .خواب،  آورده است

 ها پرداختـه نشـده،   جانبه به اين خواب ، به طور كلّي و همهاز آنجا كه در اين دو اثر
  .را ذكر كند شاهنامههاي  اين مقاله بر آن است تا همة خواب

شـاهان  (به ترتيب مراتب اجتماعي اشخاص  هنامه راهاي موجود در شا اكنون خواب
  :آوريم مي) و پهلوانان

  خواب هاي شاهان: الف

  خواب ديدن ضحاك فريدون را. 1
شوند؛ به اين  حتّي ظالماني چون ضحاك هم در شاهنامه، با خواب از آيندة خود باخبر مي

بيند كـه از   خواب مي در ايوان شاهي خوابيده بود، ارنوازطريق كه يك شب كه با همسرش 
آنهـا بـا   . شاخ شاهنشاهان سه جنگجوي پديد آمدند، دو تـاي آنهـا مهتـر و يكـي كهتـر بـود      

تـر   عصبانيت پيش ضحاك دويدند و بر سرش گرز گاورنگ زدند، يكي از آنها كه كوچك
بود، سرتاپاي ضحاك را به دوال كشيد و دو دسـتش را بـا زه، محكـم بسـت و بـه گـردنش       

  .د و با خواري و زاري، گرد و غبار بر چهره نشسته، به كوه دماوند بردپالهنگ نها
در ، با همسـرش  استشود و آنچه را ديده  با ناله و لرزش از خواب بيدار ميضحاك 

ا همسـرش   كنـد  تأكيـد مـي   ،عدمِ اطّالعِ ديگران از اين خـواب  گذارد و بر ميان مي امـ ،
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شور را جمع كني و بپرسي كه مرگ تو به ان كموبدبهتر است همة دهد كه  پيشنهاد مي
اك همـين كـار   . پيشگيري كنياز آن تا بتواني  ،افتد ي اتّفاق ميدست چه كسي و كضح

ي از آنهـا  كـه يكـ  ، تـا اين زننـد  موبدان از ترس جانشان مدتي حرف نمـي اما  ،كند را مي
ـ   نشـيند كـه   كسي بر تخت شاهي ميپس از تو : گويد كند و مي جرئت مي درش و تـو، پ

 ،خـواهي آنهـا   اي و او به كـين  است، كشته گاوي را كه وي با شير آن گاو پرورش يافته
  . تو را در دماوند به بند خواهد كشيد

  

ـــاز ــبي ديري ــاهي ش ـــوان ش  در اي
 چنــان ديـــد كــز كــاخ شاهنشــهان

  

 بـه خواب اندرون بــود بـا ارنـواز    
 ...سه جنگـي پديـد آمـدي ناگهـان    

 

  )38-37/ 1: 1388فردوسي، (
بر ضد او، مـردم،   كاوة آهنگرشود كه پس از قيام  خواب ضحاك اين گونه تعبير مي

كشـد و او را بسـته    فريدون، ضحاك را به بند مي. خوانند را به پادشاهي فرا مي فريدون
  .برد به دماوند مي

  قباد خواب ديدن كي. 2
بـراي   رسـتم . دبـو  قبـاد  كـي از ديگر شاهان كه اقبالش در خواب برايش آشكار شـد،  

بيند كه بر روي تخت نشسته  رود و در آنجا جواني را مي قباد به البرزكوه مي آوردن كي
بيننـد، او را بـه مـي     آنهـا وقتـي رسـتم را مـي    . اند و پهلوانان زيادي دور او صف كشيده

پادشـاه مانـده،    زمـين بـي   گويـد، ايـران   پذيرد و مي كنند، اما رستم نمي خوردن دعوت مي
قبـاد   در اين هنگام كي. قباد راهنمايي كنيد مرا به سوي كي. نيست من مي بخورم شايسته

  :كند خندد و خوابش را براي او تعريف مي مي
  

 شهنشه چـنين گــفت  بــا پهلـوان
 كـه از ســوي ايـران دو بـاز سـپيد   
 خـــرامان و نــازان  شـدندي بـرم

  

 كه خوابي بديـدم بـه روشـن روان    
 دار شـيد يكي تاج رخشان  بـه كـر  

ــر ســرم ــاج  را ب  ...نــــهادندي آن ت
 

  :كند و خودش خوابش را تعبير مي
  

 تهمتن مـرا شــد چــو بــاز سـپيد
  

 رسـيدم  ز تــاج دلـــيران نـــويد    
 

  )39/ 2همان، (
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  .رسد با ديدن باز سپيد در خواب، به پادشاهي مي - گرشاسبپسرِ  - قبادبنابراين 
پيـامش   ،توان كشف رمز تفسير كرد و به اين ترتيب رؤياهاي نمادين را مياين گونه «

  . )18: 1374، الياده(» ادرا به شكلي صريح انتقال د
  خواب ديدن افراسياب و ترسيدن او .3

يك شب كه در ايوان خـود خوابيـده بـود، خـوابي وحشـتناك       افراسياب توراني
 گرسـيوز اي خـوابش را بـر  . شـود  بيند و با ناله و ترس و لرز از خواب بيدار مـي  مي

بياباني پر از مار، و زميني پر از گَرد، و آسماني پـر از عقـاب   : كند چنين تعريف مي
وقت آسمان به آن، رويِ خوش نشان  چنان خشك بود كه گويي هيچ زمين آن. ديدم

سـراپردة مـن، بـر كـران زده شـده بـود و در آن، سـپاهي از        . نداده و نباريده اسـت 
د و غبار برخاست و پرچم مـرا سـرنگون كـرد و از هـر     بادي پرگَر. پهلوانان بودند

از لشـكر  . كرد ها را سرنگون مي ها و سراپرده طرف، جوي خون جاري شد و خيمه
آمد كه هـم نيـزه    سپاهي از ايران به سوي ما مي. من بسيار كشته شده و افتاده بودند
هـا   ر كشـته هايشـان سـ   عالوه بر اينكه روي نيزه. به دست داشتند و هم تير و كمان

سواران به من حملـه كردنـد و   ). بسيار كشته بودند(بود؛ در كنار آنها هم سري بود 
در كنـار كـاووس جـواني    . بسته از تختم برداشتند و پيش كـاووس بردنـد   مرا دست

  :همچون ماه بود كه با ديدن من، غرّيد و مرا به دو نيم كرد
  

 چنين گـفت پـرمــايه  افــراسياب
 ام ه مـن ديـده  كجا چون شـب تيــر  

 بيابان پــر از مار ديدم بـه خـواب
  

 كه هرگز كسي اين نبيند بـه  خـواب   
ـــشنيده  ـــيز ن ــوان ن ـــير و ج  ام ز پ
 ...زمين پر ز گرد، آسمان پر عقـاب 

 

  )35/ 3: 1388فردوسي، (
سـپاهي از   ،اكنـون در بيـداري  ، كند كـه  ، موبد چنين تعبير مياين خواب افراسياب را

ست كه راهنمايـان فـراوان   ا اي ، شاهزادهن روان است كه پيشرو آنهاايران به سوي تورا
  .زمين نابود خواهد شد توران، دارد و اگر با او جنگ كنيد و او را بكشيد

بـه دسـت تورانيـان و     سـياوش گري گرسيوز و كشته شدن  اين تعبير موبد با حيله
بـه واقعيـت    ـ پسر سياوش ـ از تورانيـان و كشـتن افراسـياب      كيخسروخواهي  كين

  .شود تبديل مي
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  خواب ديدن سياوش. 4
سياوش پهلوان عفيف و زيباي شاهنامه، سرنوشت شوم و دردناك خود را در خـواب  

ه     دختر افراسياب ـ بازگو مي  ـ   فرنگيسبيند و به همسرش  مي كند و در ادامـه، بـا توجـ
دهـد   نِ خود مـي به نيروي آگاهي شاهان و شاهزادگان از حوادث، نويد فرزندي را از آ

رودي بيكران : خواب وي به اين صورت است كه. كه انتقام خون پدر را خواهد گرفت
از . انـد  وران كـه لـب آب را گرفتـه    بيند و در طرف ديگر، كوهي پر از آتش، و نيزه مي

سوزاند و در سويي، افراسياب به همراه  گرد را مي افروخت و سياوخش يك سو آتش مي
  :دمد كند و بر آتش تيز مي ب با ديدن سياوش روي دژم ميپيلي بود، افراسيا

  

 چنين ديدم اي سرو سيمين بـه خـواب
 يكــي كــوه آتـش بـه ديگـر كــران

  

 كـران رود آب  كـه بودي يكي بــي  
 وران گـــرفتـه لـــب آب، نيـــزه  

 

  )91/ 3همان، (
. شــود يوز ـ بــرادر افراســياب ـ تعبيــر مــي   رســانگيــزي گ بــا فتنــه ســياوش،خــواب 
بعـدها  . كشـند  ند و سياوش جوان را بـه خـواري مـي   سوزان گرد را در آتش مي سياوخش

  .كشد ، افراسياب را ميگيرند و كيخسرو يرانيان انتقام خون سياوش را ميا
   سروش را كيخسروخواب ديدن  .5

اي شاه نيـك  : گويد ، نهفته به گوش او ميسروش بيند كه شبي كيخسرو در خواب مي
ـ   ! بخت اخترِ نيك اگـر از ايـن جهـان بـه سـرعت      . رديدسـت آو ه بسي يـاره و تـاج ب

در همسـايگي داور پـاك جـاي خـواهي     . يـافتي  ، مـي جويي ، هرچه اكنون ميشتافتي مي
خواهي بخشش كني به افراد درويش بخـش و   اگر مي. در اين تيرگي درنگ مكن، يافت

نگر كن و آنها را شـادمان  را توا مردم درويش. اين سراي سپنجي را به كسي ديگر بسپار
خاطر تو رنج ه هركسي ب. كسي از چنگ بال ايمن گردد كه از دم اژدها رهايي يابد. مان

بـه ايرانيـان بخشـش    ، وقتي بر ايران آيي. رنج برد، خاطر گنجه برد اين چنين بدان كه ب
را پادشاهي انتخاب كن كه عادل باشـد و وقتـي گيتـي    . زيرا آنجا زياد نخواهي ماند ؛كن

  :اساي كه روزگار تو به پايان آمدههيچ مي، بخشيدي
  

 چنان ديد در خواب كو را به گوش
 بـختكه اي شاه نيك اختـر و نيك

 نهفته بگــفتي خــجسته  ســروش    
 بسودي بسي  يـاره و تـاج و تخـت   
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 اگـر زيـن جــهان تـيـز بـشتــافتي
  

 ...كـنون آنـچ جســتي همـه يـافتي   
 

  )254/ 5همان، (
در خواب اتّفاق ، ضميران ، براي روشننوع الهامات غيبي و دعوت به عدل و داداز اين 

  .اده استافت
  خواب ديدن گشتاسب. 6

آيد، شبي در  از روم مي كتايونقبل از رسيدن به شاهي ايران، در حالي كه با  گشتاسب
كتـايون علّـت   . پـرد  از خـواب مـي  . جنگد بيند، با گرگي چون اژدهاي نر، مي خواب مي

گويد كه در خـواب، بخـت و تخـت خـويش را      پرسد و گشتاسب مي اش را مي شفتگيآ
  :فهمد كه او به پادشاهي خواهد رسيد ديدم و كتايون هم مي مي
  

 بديدي به خواب اندرون رزم گـرگ
  

 ...به كــردار نـــر اژدهــاي بـزرگ 
 

  )24/ 6همان، (
نماد » اژدها«: ، دو نماد داردنمادين است، هاي شاهنامه مثل اكثر خواب اين خواب كه

نماد رقيبان او بـراي رسـيدن بـه شـاهي اسـت  كـه گشتاسـب بـا         » گرگ«گشتاسب و 
  .زند ، بر تخت شاهي تكيه ميپيروزي بر آنها

    پادشاه قنّوج خواب ديدن كيد .7
هاي عجيب و نمـادينِ   بيند، از خواب هايي كه اين پادشاه، در ده شب متوالي مي خواب

ها، نماد يـك چيـز خـاص در عـالم      هر يك از اين خواب. شاهنامه است ذكر شده در
اسـطوره و رؤيـا هـر دو در قلمـرو      الدين كـزّازي  ميرجاللو بنابر گفتة . بيداري هستند

  ).162: 1376كزّازي (نمادهايند 
  شرح اين ده خواب

بينـد كـه در آن،    اي همچو كاخ مـي  شب اول در خواب، خانه كيد هندي: خواب اول
آن پيـل  . خانه دري نداشت و فقط سوراخي كوچك در ديوار آن بـود . پيلي بزرگ بود

بزرگ از آن سوراخ گذشت و آسيبي به بدنش نرسـيد و تمـام بـدنش از آن سـوراخ رد     
  : شد، ولي خرطومش در آن خانه ماند
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 يكي خانه ديدم چو كاخي بـزرگ
  

 ...پيلـي ستــرگ   بدو انـدرون ژنـده   
 

  )7/12: 1388فردوسي، (
بيند كه در آن خانه، تختي وجود دارد و كسي كـه بـر    شب دوم در خواب مي: خواب دوم

  :كسي ديگر برآن تخت نشست و بر سرش تاج گذاشت. روي آن بنشيند، وجود ندارد
  

 دگر شب بدان گونه ديدم كه تخت
ر آن تخت  عــاج كـيي برنشستي بـ 

  

 بختتهي مانـدي از مـــن اي نيك 
 ي  دل افــروز تـاج بـه سر بــرنهاد

 

  )همانجا(
انـد و   چهار مرد بر كرباسي نغز آويختـه  بيند كه شب سوم در خواب مي: خواب سوم

ا نـه   بـود،  كبـود شـده    ،هايشان از شدت كشيدن به طوري كه چهره ؛كشند آن را مي امـ
  : شدند و نه آن مردها از كشيدن خسته مي شد ميكرباس پاره 

  

 شتــابسه ديگر شب از خـوابم آمـد
 بدو انــــدر آويخته چــار مـــرد
 نــه كرپاس جـايي دريـد از گـروه

  

 يكي نغز كرپاس ديـدم بـه خـواب   
 رخـــان از كـــشيدن شـــده الژورد
 نه مـردم شـدي از كــشيدن سـتوه   

 

  )همانجا(
ريخت و او از  ماهي بر او آب مي بيند كه را بر جويبار ميمردي تشنه : خواب چهارم

  :نمود آب نيز او را دنبال مي، كرد جهيد و فرار مي در حالي كه مرد مي؛ گريخت آب مي
  

 چـهارم چـنان ديــدم  اي  نامـدار
 هـمي آب مــاهي  بــر او ريختـي   
 جهــان مــرد و آب از پــس او دوان

  

 كـه مردي شـدي تـشنه بر جويبـار 
 سـر تـشــنه از آب بگــريختـــي  
 چه گويد بدين خواب نيكي گمان؟

 

  )همانجا(
، كور بودند و هيچ كـس از  بيند كه مردم آن شهر ي نزديك آب ميشهر: خواب پنجم

  : ل و بخشش و خريد و فروش روشن بودو شهر از عد اش غمگين نبود كوري
  

 به پنجم چنـان ديـد جانم بـه خـواب
 هـمه مـردمش كور بـودي بــه چشـم  
 ز داد و دهـش وز خريـد و فروخـت

  

 ك آبكـه شهري بدي هم به نزدي 
 يكي را ز كوري نـديدم  بـه خشـم 
 تو گفتي همي شارستان برفروخـت 

 

  )13 -12/ 7همان، (
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همة اهل يك شهر بيمار بودند و بـه احوالپرسـي    بيند كه در خواب مي: خواب ششم
؟ افراد اي چگونهبا درد گفتند كه  و مي پرسيدند رفتند و حالشان را مي تندرست مي افراد
  .جستند تندرستان مي چارةو جاني ناتندرست با دلي پرخون  ،بيمار

  

ـــر ارجـــمند ــدم اي مهت  ششـــم دي
  

 ...كه شهري بــدندي همـه دردمنـد    
 

  )13/ 7همان، (
چميد كه دو پا و دو دست و دو سـر داشـت و    در خواب، اسبي در دشت مي: خواب هفتم

  :بدنش نبود چريد و جاي دفع آن در داشت و از دو دهانش مي مي هايش گياه بر با دندان
  

 چو نيمي ز هفتم شب اندر گذشـت
 دو پا و دو دست و دو ســر داشـتي 
 چـــران  داشتي از دو رويه دهــن

  

 جهنده يكي باره ديـدم بــه دشـت   
 بــه دنـدان گــيا نـيـز بگذاشــتي 

 ...نَبد بر تنش جـاي بيـرون شـــدن   
 

  )همانجا(
مي تهي در آنها پر از آب است و خُكه دوتا از بيند  ميم در كنار سه خُ: خواب هشتم

يختند كه نـه از  ر م تهي مياز اين دو خُمِ پر، دو نيك مرد به خُ، وسط آن دو قرار دارد
  :گشت ، تر ميشد و نه آن خمِ خشك آبِ اين دو كم مي

  

 به هشتم سه خم ديدم اي پاكــدين
 دو  پر آب و خمي تـهي در مــيان 

 مـرد ز دو خـم پـر آب، دو نــيك
 ه از ريختن زين كـران كـم شـدين

  

 بـرابـر نهاده بــــه  روي زمــــين   
 گذشته بـه خشكي بـر او  ســاليان 

 ريختنــد انــدر او آب  ســرد   همي
 نه آن خشك را دل پر از نم شـدي 

 

  )همانجا(
اي كوچـك   رويش گوساله هو روبخفته ر آفتاب دو ه گاوي بر آب و گيا: اب نهمخو

. خـورد  گاو ماده از آن گوساله شـير مـي  . دآب دار و بيي خشك الغر و صورت بدنيكه 
  : توش و توان بود گاو بسيار كالن و گوساله بي

  

 نهم شب يكي گاو ديدم به خـواب
 يكي خـوب گوسـاله در پـيش اوي  
 همي شير خـوردي از او ماده گـاو

  

 بـر آب و گـيا خــفته بـر آفـــــتاب   
 آب روي تنـش الغر و خشــك و بـي  

 زور و تــاو  او و گــوساله  بيكالن گ
 

  )همانجا(
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اسـت كـه ايـوان و كـاخ از آن بهـره        اي بيند در دشتي پهناور چشـمه  مي: خواب دهم
  :خشك بود ،چشمهخود اما ، اند و همة دشت پر از آب و نم بود برده

  

 يكي چشمه ديدم به دشـت فــراخ
 همه دشت  يكسر پـر از آب و نـم

  

 ان و كـاخ وز او بـــر زبر برده ايـو  
 ز خشكي لـب چشـمه گشـته دژم  

 

  )همانجا(
بينـد،   هاي عجيب كه كيد هندي، ده شب پشت سر هم مي موبدان از تعبير اين خواب

هـاي   را كه با دد و دام همنشين است، براي تعبير خواب مهرانمانند، تا اينكه  عاجز مي
  . خوانند مي او فرا

هـاي درويشـي، ايـن بـاور بـوده       بستاناز ديرباز به ويژه در فرهنگ نهانگرايي و د
است كه رؤيا، دروازة رازهاست و پلي است كه ما را به جهان نهان و بدانچـه در  

از ديرزمـان، همـواره   . رسـاند  هـاي حسـي اسـت، مـي     هـا و يافتـه   فراسوي آزمون
انــد و  دانســته انــد كــه زبــان نمــادين و رمزآلــود رؤيــا را مــي  رازآشــناياني بــوده

ا گزاردن رؤيا و گشودن رازهاي آن، آينده را پـيش بيننـد و پـيش    اند ب كوشيده مي
اي  باور بر آن بوده است كه رخدادهايي سـترگ و تـاريخي كـه در آينـده    . گويند

كـار  . تابنـد  اي رمزي باز مـي  بايست روي دهند در رؤيا به شيوه دور يا نزديك مي
سـان بـر اسـرار     دينگزاران نيز آن بوده است كه راز رؤياها را بگشايند و ب خواب

  ).79: 1376 ،كزّازي( شوندآينده آگاه 
هـاي نمـاديني را ديـده     چنـين خـواب   كـه داراي چه شخصيتي بوده ، اينكه كيد هندي

  .هي استتوج خود نكتة جالب، است
بينندة  مقام و وضع زندگي، شغل، بايد با توجه به شخصيت رؤيا مي«با توجه به اينكه 

هاي كيد  وابخ ،مهران )پيشگفتار: 1369، نيا همداني قاسم( » خواب تعبير و تأويل شود
  :كند هندي را چنين تعبير مي

كنـد و   است كه ظلم و ستم مـي شاهي ناسپاس ، گيتي و آن پيل ، آن خانه: خواب اول
  .فقط نام شاهي دارد

  .آورد برد و ديگري را مي دنيا يكي را مي: خواب دوم
، يكي زرتشت، اند ، براي پاس آن آمدههاي آن نده، دين خدا و كشكرباس: خواب سوم
وجـود نيامـده و     هديگري دين يونانيان و چهارمي ديني است كه هنوز ب، ديگري موسي

كسي از عرب خواهد آمد و آن را به جهانيان عرضه خواهـد كـرد كـه در آينـده ايـن      
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  .دشمن هم خواهند شد، خود آيينبراي حفظ ، چهار دين
د و همـة  نهـ  است كه كسـي بـه دانـش او ارجـي نمـي      انشمنديمرد د: خواب چهارم

شان از آن مـرد   دهد و همه جواب او را نميكند ولي كسي  تشنگان را به آب دعوت مي
  .باز خواهند كردبدي شان را به هاي لبند و ، گريزانپژوه دانش

دان خواهـد شـد و نادانـان سـتوده     پرستار نا، زماني خواهد آمد كه دانا: خواب پنجم
  .خود را به جاهاي بلند خواهند رسانيد ،هاي دروغ شوند و با حرف مي

خوار خواهد شد و بـه درويـش    ،نياز ، بر چشم بيزماني درويش نيازمند: خواب ششم
  .بخشش نخواهند كرد

و خواسـت  زماني خواهد آمد كه مردم همه چيز را براي خود خواهند : خواب هفتم
  .اي به كسي نخواهند رساند و بهره
روزگاري خواهد آمد كه درويش چنان سسـت و خـوار    ،از اين به بعد: واب هشتمخ

آفتـاب آن را از درويـش پنهـان خواهـد كـرد و       ،باران ببـارد  ،مثال براياگر  كهگردد 
و خوش و مهربان خواهند بود و درويـش در ايـن    خواهند بخشيديكديگر توانگران به 

  .شب را به روز خواهد رساند، خشك لب، ميان
گـاه گـنج خـود را     هـيچ ، سست خواهد شد و كيوان، كار درويش و بيمار: خواب نهم

  .بدو نخواهد بخشيد
پادشاهي خواهد آمـد كـه    ،روزگاري خواهد بود كه در جهان ،زين پس: خواب دهم

جهان از رنج او تيره و گنج او از نيكـي  . دانش ندارد و جان تاريكش هم پر از غم است
سـرانجام   آورد كه از او نامدار افسري بسازد و ه لشكري نو ميهر لحظ. ي مانده استته

شاهي نوآيين خواهد آمد كه جهان را ايمن از بـدي خواهـد   . ماند و نه شاه نه لشكر مي
زمان اسكندر است كـه بـر سـر بزرگـان تـاج      ، آن زمان. تابد مي كرد و از او فرّ ايزدي

 2 .ـ دخترت  1: ه و با او جنگ مكندر را به او بداين چهار چيز گرانق) كيد(، تو است
ـ قـدحي كـه در آن     4. ارجمنـدت  ـ پزشك  3. گويد ميـ فيلسوفي كه راز جهان با تو 

  . شود ، گرم نميريزي و از آتش و آفتاب آب مي
اي دور يـا نزديـك رخ    ، اين همـه اتّفاقـات مهـم، كـه در آينـده     كه واضح است چنان

يان شده اسـت كـه بسـيار مـؤثّرتر از تعريـف      گانه ب هاي ده ، در قالب خوابخواهد داد
او را نهـد و   ، تأثير بيشـتري بـر خواننـده مـي    اين طرز بيان .واسطه و مستقيم آنهاست بي

كنـد   تر مي اند حريص موبدان از آن عاجز ماندهكه همة ها  اين خواب براي دانستن تعبير
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  .سپارد به ذهن ميو ذيرد پ ميآنها را ، شود رو مي هو وقتي با تعبيرات سنجيدة مهران روب
  خواب ديدن بابك.  8

بر پيـل نشسـته و يـك تيـغ هنـدي بـه        ساسانبيند كه  در خواب مي بابكيك شب 
كند، زمـين را   گويد و تعظيم مي آيد، درود مي دست گرفته و هركسي كه نزديك او مي

د در در شـب ديگـر، وقتـي بابـك خوابيـ     . پيرايد ها را از غم مي آرايد و دل به خوبي مي
 و خُـرّاد و  آذرگشسـپ پرست با سه آتش فروزان در دسـتش مثـل    خواب ديد كه آتش

  .، مثل خورشيد در پيش ساسان، فروزان بودند و در روي آتش، عودي سوزان بودمهر
  

 شبي خـفته بـُـد بـــابك روديـاب
 كه ساسان بـه پيل ژيـان برنشسـت  
رِ او فـراز   هـر آن كـس كه آمـد بـ 

 ي بيـاراستـــيزميـــن را بـــه خوبـــ
  

 روانش بــه خواب چنان ديد روشن 
 يكــي تيغ هــندي گرفته  به دست
 بـر او آفـرين كـــرد  و بـردش نمـاز  

 ...دل تـيـره از غـم  بـــــپيراستــي 
 

  )7/89: 1388فردوسي، (
اردشـير  دهـد و   شود كه بابك دختر خود را به ساسان مـي  تعبير اين خواب چنين مي

  .آيد ميبه دنيا  بابكان
  خواب ديدن انوشيروان. 9

  . استانوشيروان خواب ، جالب و نمادين شاهنامه، هاي مشهور يكي از خواب
رؤيا نماد واقعيتي در بيداري است، خواه آن واقعيت، به اكنون تعلّق داشـته باشـد،   

مانند كـه   هاي نماديني مي هاي شاهنامه به داستان در حقيقت خواب. خواه به آينده
البتّـه در  . كننـد  مـي  گزاران بـا كشـف راز و رمزهاشـان، آنهـا را گـزارش      خواب

ميانجيگري  پرده و بي شاهنامه، گاه گاه واقعيتي كه در بيداري رخ خواهد نمود، بي
هاسـت   اما آنچه مسلّم اسـت، نمـادينگي خـواب   . آيد نمادها به خواب قهرمان مي

  ).980: 1367سرّامي، (
روييد يك درخت خسرواني  ،بيند كه از پيش تخت او روان شبي در خواب مي نوشين

آرام  شد و مي و رود و رامشگران خواست و كنار آن درخـت  كه موجب شادي دل او
روان  ت و از جام نوشـين خاس ميبرت و سشن ، يك گراز تيزدندان نشسته بود و ميو ناز

  :خواست مي مي
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 چنان ديد در خواب كز پيش تخت
 ــاراسـتـــيشهـنشــــــــاه را دل بي

  

 بِـــرُستي يكـــي خســرواني درخــت 
 مي و رود و رامشـگران خواستــي  

 

  )75/ 8: 1388فردوسي، (
خردسـال، ايـن    بوزرجمهرِتواند اين خواب را تعبير كند تا اينكه  كسي از موبدان نمي

  :كند خواب را چنين تعبير مي
  

 چنين داد پاسخ كــه در خــان تـو
 يكي مـرد برناسـت كـز خويشتــن

  

ــ  ـــو مـ ـــان تـ ـــتان شـبست  ـيان بــ
 ســـت زن بـه آرايـش جامــه كـرده   

 

  ) 77/ 8همان، (
بـه شـكل درخـت     او كه در خـوابِ ، روان نشود كه همسر نوشي االخره معلوم ميو ب

سـر و سـرّي    ،در خواب به شكل گراز بـود  با غالمي كه ،خسرواني نمود پيدا كرده بود
روان با گراز نپيالگي نوشي هم دارد و علّت ،پس . همين است، آرام و ناز كنار آن درخت

  .دش غالم بر دار  آنرا بوزرجمهر تعبير كرد، خواب  اينكه ايناز 
  هاي پهلوانان ب ـ خواب

سخني از افراد فرودسـت نرفتـه و هميشـه از     ،نامة شاهان است، از آنجا كه شاهنامه
بـه ميـان   انـد سـخن    رگ كه در سرنوشت كشور مؤثّر بـوده شاهان نامدار و پهلوانان بز

نـد و هـر   ا هپهلوانان در به قدرت رسيدن شاهان نقش بسـيار پررنگـي داشـت   . است آمده
هـاي حكـومتش    سـتون  كـه اسـت   هيكي دو پهلوان بزرگ در كنار خـود داشـت   ،شاهي

به طوري كـه   ؛كردند اي باز مي ها روي آنها حساب ويژه شدند و در جنگ محسوب مي
اي قوم  پهلوان اسطوره مثل رستم كه؛ خوردند كست مي، شاگر آن پهلوان حضور نداشت

  . و به آنها خدمت كرده استنشانده اريكة قدرت  رايران است و شاهان فراواني را ب
. است  به برخي از پهلوانان شاهنامه الهام شده، وقايع و اتّفاقات آينده در خواببعضي 

  :اهم آنها به اين صورت است
  خواب ديدن سام. 1

د رستم ـ از پهلوانان شاهنامه است كـه صـاحب فرزنـدي بـا موهـاي سـفيد        سام ـ ج 
بعـد  . كنـد  رها مي كوه  او اين واقعه را ننگي بر خود شمرده و فرزند را در البرز. شود مي
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در شـب اول  . بيند هايي مي ، خوابزالها، در دو شب متوالي، دربارة زنده بودن  از مدت
  :دهد كه پسرش نمرده است يبيند كه سواري به او مژده م مي
  

 دل خـــفته بــودشــبي از شــبان، داغ
 چنان ديد در خـواب كـز هنـدوان   
ــه فــــــرزند او  ورا مـــژده دادي ب

  

 ز كــــار زمــانـــه بـــرآشفته بــود 
 يكــي مـــرد بــر تــازي اســپ دوان
ـــد او   ـــاخ بـرومنـ ـــرز ش  از آن ب

 

  )94/ 1: همان(
جـوان   ،ب شد و خوابيـد و در خـواب  ش ،سام وقتي به سوي البرزكوه در حركت بود

ي بـود و در طـرف   موبـد پش سـمت چـ  زيبارويي را ديد كه سپاه انبـوهي داشـت و در   
: مد و با گفتاري سرد به او گفتيكي نزد سام آ ،از آن دو مرد، راستش ناموري خردمند

ريـش و  ، بر مرد عيـب اسـت   اگر سپيدي مو! خدا هم شرم نكردي از ،اي مرد بدانديش
ده و تـو داد را در  هم اين و هم آن را خدا به تو هديه دا. است خار سپيدچون سر تو هم

اي  نون خدا او را پرورده است و دايهاك، اگر پسرت نزد تو خوار بود. اي بيداد گم كرده
شـود   سام با ناله از خواب بيدار مي. رياي ندا ، پايهدر مهر او و تو تر از او نيست مهربان

  : يابد آيد و زال را آنجا مي ند ميسوي كوه هو با سران سپاه، به 
  

 چنان ديد در خواب كـز كوه هنـد
 رويجواني پــديد آمـــدي خـوب

  

 درفشـــي بــرافـراشتنـــدي بـلنــــد 
 ...سپاهي گـران از پـسِ پشـت اوي   

 

  )1/95: همان(
يابـد و بـا    پرورش داده و برناي تنومندي شده بود، مي سيمرغبدين ترتيب، زال را كه 

  .آورد ود ميخ
  خواب ديدن پيران. 2

او از مرگ سياوش كه در . نگر است بين و عاقبت پيران ساالر افراسياب و مردي واقع
غياب او رخ داده، بسيار اندوهگين است و فرنگيس ـ همسر سياوش ـ را به خانة خـود    

پيـران  شِب به دنيا آمدن كيخسرو ـ پسر سياوش ـ   . برد تا امنيت بيشتري داشته باشد مي
بيند كه شمعي از آفتاب، روشن شد و سـياوش بـا آن شـمع، در حـالي كـه       در خواب مي

گفت كه از خواب شيرين بيدار شو و به ياد آخـرت   تيغي در دست داشت، به پيران مي
پيران همسـرش  . شب به دنيا آمدن شاه كيخسرو است. روزي نو و جشني نو است. باش
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  :شوند كه كيخسرو به دنيا آمده است و متوجه مي فرستد را به اتاق فرنگيس مي گلشهر
  

 چــنان ديـد سـاالر پـيـران به خـواب
 سياوش بـرِ  شــمع تــيغي بـه دســت 
 كـزين خـواب  نوشين، سـر آزاد كــن 
 كـه روز نــوآيين و جشنـي نـو اسـت 

  

 كـه شمعي بــرافروختي ز آفتــاب   
 بـه آواز گـفتــي نـشايــد نشسـت   

 تي يكي يــاد كــن  ز فــرجـام گـي
 شب سـور آزاده كــيخسرو  اسـت   

 

  )101/ 3: همان(
، همسرش را بـه  اينكه نيازي به معبر ندارد و پيران به محض بيدار شدن اين خواب با

هـاي   ، از خـواب داند كه بـراي او اتّفـاقي افتـاده اسـت     فرستد، چون مي گيس مينزد فرن
: شمع« دي در عالم واقع دارند كهانم هر يك، شمع و تيغ و آفتاب .نمادين شاهنامه است

ـ   سـياوش خواهي خون  نماد آغاز كين: و تيغ ،گيسفرن: آفتاب ، ونماد كيخسرو ه اسـت ب
  .)983: 1367، سرّامي(» فرزندش كيخسرو دست

  ديدن گودرز كيخسرو را به خواب. 3
طور كه گفته شـد، يكـي از كارهـاي پهلوانـان،      همان. از پهلوانان ايراني است گودرز

گاهي . بوده؛ يعني به شاهي رساندن كسي كه استحقاق حكومت داشته است» نشاني امير«
شـد، كـه يكـي از آنهـا، خـواب       هايي مي به اين پهلوانان در رسيدن به اين هدف كمك

  .به پهلوانان، از احوال آن پادشاه بود) سروش(ديدنِ سروش و الهام كردن او 
ـ   ي از ايـران برآمـد و بـر روي آن ابـر،     گودرز يك شب در خواب ديد كه ابـر پرآب
خـواهي از   هايت را بگشـاي، اگـر مـي    سروش نشسته است و به گودرز گفت كه گوش

تنگي خالص شوي در توران، شهرياري نو است كه نامش كيخسروست از پشت سياوش 
اگر قدم مباركش به ايـران برسـد، بـه    . قباد و از سوي مادر، توراني است و از تخمة كي

گودرز پس از اين خـواب، پسـرش   . گيرد رسد و انتقام پدرش را مي هايش مي همة هدف
  : فرستد را براي پيدا كردن كيخسرو به توران مي گيو

  

 چنان ديد گودرز يك شب به خواب
 بـر آن ابـر بـاران، خجسته ســروش

  

 كه ابـري  بـرآمـد ز ايــران پـرآب 
 ...به گودرز گفتي كه بگشـاي گـوش  

 

  )3/124: 1388فردوسي، (
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  ، سياوش راخواب ديدن طوس .4
، گـاهي اوقـات كـه    تنها دربارة به تخت رساندن پادشاهان نبـود  ،هاي پهلوانان خواب

، مقـامي واالشاهي يا شـخص  ، كردند ، احساس نااميدي ميهاي حساس نبرد آنها در لحظه
به رد تا اينكه ك داد و روحية آنها را تقويت مي اب به آنها نويد فتح و پيروزي ميدر خو

  . شد پيروزي آنها منجر مي
بيند كه شمعي درخشان از آب  ـ پهلوان نامدار ايراني ـ يك شب در خواب مي   طوس

بيرون آمد و در كنار آن شمع، تخت عاجي بود كه سياوش در آن تخـت بـا فـرّ و تـاج     
ـ     ان نشسته بود و با لبي خندان و سخناني شيرين، در حالي كه رويـش مثـل خورشـيد تاب

جا نگـه دار كـه در جنـگ     گويد كه ايرانيان را همين بود، به سوي طوس رو كرده، مي
  :اصالً غمگين مشو كه اينجا گلستاني نو است گودرزياناز . پيروز خواهيد شد

  

 روانــش بـه خـوابچنان ديد روشن
 برِ شمع رخشـان يكـي  تخـت عــاج

  

 كه رخشنــده شـمعي بــرآمد ز آب    
 ...و تـاج  سياوش بر آن تخـت بـا فـرّ   

 

  ) 98/ 4: همان(
  .شود بندد و فاتح مي طوس نصيحت سياوش را به كار مي

   ن بهرام چوبينه و لشكر آراستن اوخواب ديد .5
انـد رؤيـايي را در ذهـن ديگـري      توانسته هاي كهن از كساني سخن رفته است كه مي در متن

اي از  نمونـه . ، در خواب ببيننـد خواهند برانگيزند و او را ناچار گردانند كه آنچه را آنان مي
خوانيم؛ از آنچه در اين باره در نامة باستان آمـده اسـت،    اين انگيختن رؤيا را در شاهنامه مي

انـد؛ زيـرا رؤيـاانگيز در     دانسـته  توان دريافت كه رؤياانگيزي را كاري پليد و اهريمني مي مي
افكند، و بـه گنـاه    ايرانيان درمياي اهريمني است كه دشواري در كار  داستانِ شاهنامه، چهره

 - شـاه  سـاوه ، هرمـز در دهمـين سـال از پادشـاهي    : كننـد  رؤياانگيزي سر از تن وي جدا مـي 
را بـه پيكـار بـا او     بهرام چوبين، هرمز. تازد با سپاهي گران به ايران مي -فرمانرواي تركان 

  : بيند بهرام شبي در خيمة خويش خوابي بدشگون مي. دارد گسيل مي
  

 نان ديــد در خـواب بهـرام شيــرچ
ـــدي ــته  ش ــر شكس ــپاهش سراس  س

  

 كه تركان شدندي بـه جـنگش دليـر    
 ...بـــر او راه، بيـــراه و بســته شـــدي

 

  ) 241/ 8: همان(
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. وردآ شاه را از پاي درمي شكند و ساوه ، سپاه تركان را درهم ميسرانجام بهرام چوبين
از پهلـواني  » ه كيسـت ايرانيان كشـت كز « جويند تا ببينند آنگاه كه در ميان كشتگان مي

چشـم كـه جـادويي     بهـرام بـا تركـي گربـه     ،پـس از چنـدي  . يابنـد  بهرام نام نشان نمـي 
  :شود ، پديدار ميرؤيابرانگيز است

  

 كـم آمــد ز لـشكــر يكـي نامــور
ـــري   ــوي مهت ـــاوش، گ ـــخم سي  ز ت
ـــد اوي  ـــد آم ـــرآمد پـدي ـــاني ب  زم

د او، گربـه     چشـم  ابا سـرخ تركـي بـ 
ــد گـــفتچــ  و بهــرام، بهــرام  را دي

  

د نـــام آن پـرهنـــر    كـه بهــرام بـ 
ـــري  ـــواري، دالور سـ ـــد س  ...سپـهب

 در بستـه را چـون كليــد آمــد اوي  
 تـو گفتـي دل آزرده دارد بــه خشـم   
 !كه هرگز مبادي تو با خاك جفـت 

 

  )80: 1376به نقل از كزّازي، (
يكـي  : تنها دو خواب باقي مانده اسـت ، فتهاي شاهنامه كه ذكرشان ر از اهم خواب

  .، دختر قيصر رومخود فردوسي است و ديگري خواب كتايون خواب
  خواب كتايون

مردانه ترتيب  يكشور از آفتاب روشن شد و انجمن بيند كه ي در خواب ميشبكتايون 
، بيگانـه و غريبـي سـروباال و    در آخـر انجمـن  . اند است و مردم فراوان گرد آمدهيافته 
گل به او داد و يـك   كتايون يك دسته. نشست ، بر گاه ميديدار بود كه مانند شاهان ماه

  .گل از او گرفت دسته 
. كـرد  سرش را انتخاب ميبايست هم مي تعبير خواب كتايون اين بود كه صبح آن روز

كتـايون او را بـراي   . در انجمـن حضـور داشـت   ، از قضا مردي غريب كه اهل روم نبود
  :غريبه كسي نبود جز گشتاسب ايرانيو آن . يدازدواج پسند

  

 كتايون چنان ديد يك شب به خواب
 يكــي انـجمن مـــرد پــيدا شـــدي  

  

 كــه روشــن شــدي كشــور از آفتــاب 
ــدي   ــا ش ـــردم ثري ـــبوه مـــ  ...از انـ

  
 

  )16/ 6: همان(
  خواب فردوسي

يش خود را از ستا، فردوسي براي اينكه توصيف و مدح متفاوتي از سلطان محمود كند
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كـه در آن  طـور   ايـن . زده كـرده اسـت   كند كه او را شـگفت  خوابي بيان مياو در قالب 
آيـد و همـة دنيـا را كـه مثـل       بيند كه از آب بيـرون مـي   خشان را ميشمعي در، خواب

جا مثل ديبا پـرنقش و نگـار    همه. كند ، روشن ميمثل ياقوت زرد ،الجورد تاريك است
بيند با تـاجي بـر سـر     ، شهرياري مثل ماه مييك تخت پيروزه شود و بر روي و زيبا مي

پيل اسـت و در   فتصد ژندهه، صف سپاهش دو ميل است و در طرف چپ تخت شاه كه
فردوسـي از ايـن   . كنـد  او را به عدل و داد راهنمايي مي كنار دست او وزيري ايستاده كه

. كنـد  مبهـوت مـي  ا او ر ،همه فرّ و شكوه خيره مي شود و آن همـه عظمـت و شـوكت   
همه فـرّ و شـوكت كيسـت؟ و آنهـا      پادشاهي با اين پرسد كه فردوسي از پهلوانان او مي

از قنّوج تا درياي هنـد اسـت و ايرانيـان و تورانيـان     ، گويند كه او پادشاه روم و هند مي
او سـلطان محمـود   . او كسي است كه دنيا را با عدل و داد زينـت داده اسـت  . بندة اويند

  .آورد هم به آبشخور مي كه گرگ و ميش را با كسي ؛است
  :هاي مختلف ذكر شده در شاهنامه است برخي از ابيات اين خواب، برگرفته از خواب

  

 روانــم بـه خـوابچنان ديـد روشن
ـــب الژورد  ـــيتي  شـ ـــه روي گ  هم
 در و دشـــت، برســـان ديبـــا شـــدي

  

 كـه رخشنده شـمعي برآمــد  ز آب   
 وت زرداز آن شــمع گشــتي چــو يــاق

 ...يكـي تخـت پيـروزه پيـدا شـــدي    
 

  )1/19: همان(
هاي مطرح شده كه بسيار  برخالف ديگر خواب اين خواب ،شود كه مالحظه مي چنان

زند و اين شـايد بـه ايـن دليـل باشـد كـه        ندان چنگي به دل نميچ، جا و تأثيرگذارند به
  .فردوسي مجبور به مدح سلطاني چون محمود شده است

به كار برده  »روانش به خواب چنان ديد روشن«، عبارت هاي شاهنامه ابدر اكثر خو
روحي  د كهشو ها بر كساني عارض مي حاكي از آن است كه اين خوابشده است و اين 

، نمـادين هسـتند   ،هاي موجـود در شـاهنامه   اينكه اكثر خواب در. وسيع و بزرگ دارند
تعبيـري القـاء   ، هـاي مختلـف   در خوابشدنشان  اما نمادها با تكرار، شكّي وجود ندارد

ي  در شـاهنامه هـا  توان از آن نماد كنند كه مي مي ـ  ، تعبيـر خاصـ كـه در  دسـت آورد  ه ب
، گرگ، )عاج(، تخت آتش، مثل شمع. مشترك دارند تعبير، هاي با نماد مشترك خواب

  .پيل و نمادهاي مشترك ديگر
ديـدنِ  . رسـد  دشـاهي مـي  بيند، بـه پا  معموالً شخصي كه شمع و تخت را در خواب مي
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دهد و گرگ، نمـادي از دشـمن بـه حسـاب      مي) مثل جنگ(اي بد  آتش، خبر از حادثه
دهنـدة ميـزانِ آگـاهي و اطّـالعِ      هاي شاهنامه نشـان  تكرارِ اين تعابير در خواب. آيد مي

فردوسي از علمِ تعبيرِ خواب است؛ زيرا نگاهي به كتبِ تعبيرِ خواب، اين فرضـيه را در  
هـاي فـوق در تعبيـرِ     كند كه تعبيرهاي ذكر شـده بـراي اشـياء و پديـده     داعي ميذهن ت
ها، با تعابيري كه در اين اثر، از آنها به دست داده شده است، تقريباً يكسان است  خواب

  .و جز اختالفات جزئي، آن هم در مواردي خاص، مغايرت چنداني ندارند
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