
 
 

 

 

292- 181، صص22 بهار و تابستان، 92، پياپي اولدهم، شمارة شانزنامة ادب حماسي، سال هشپژو  
 

                           سنتی گزاری از دیدگاه خواب شاهنامهتعبیر رؤیای سیاوش در 

 شناسی یونگو روان
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   شاه، ایرانگاه رازی کرماندکتری زبان و ادبيات فارسي دانش یجودانش
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      مسؤول()نویسندة  طبایي، تهران، ایرانگاه عالمه طبااستاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانش
 ***موسي پرنيان 

 شاه، ایران گاه رازی کرمانیار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشدانش

 92/3/1322تاریخ دریافت: 

 1322 12/12تاریخ پذیرش: 

 چکيده     

ه است ک« گزاریرؤیا و خواب»شناسي بحث یکي از مشترکات بين ادبيات و روان     

شان است. در آثار متعدد ادبي و تاریخي ملل و ساني این دو در زبان نمادینترین یکمهم

و  گزاراني تفسير و تعبير شدهبينيم که توسط خواباقوام مختلف، روایت رؤیاهایي را مي

نيز به عنوان یک اثر ادبي، خالي از این مقوله نيست و امر  شاهنامهاند. وقوع پيوستهبه

توان از آن به اری، یکي از موارد تکرار شونده در این کتاب است. تا جایي که ميگزخواب

پيوندد، گاهي نيمي نمادین به وقوع مي عيناًمایه یاد کرد. این رؤیاها گاهي عنوان یک بن

در این جستار، تعبير رؤیای سياوش در و نيمي حقيقي و گاه تماماً نمادین است. 

گزاری سنتي و مباحث ناخوداگاه فردی و جمعي یونگ مورد ب،  از دو منظر خواشاهنامه

بررسي قرار گرفته و با تعبير مد نظر روایت داستاني مقایسه شده است. روش تحقيق در 

تک گزاری سنتي، تعبير تکاین مقاله، تحليل و مقایسه است یعني در بخش خواب

شود، و اسالمي گزارش مي های تعبير خواب ایرانينمادهای آمده در رؤیا براساس کتاب

شناسي رؤیا، ابتدا با در نظر گرفتن زندگي، شخصيت و روحيات اما در بخش تحليل روان

سياوش و با نگاهي به روش تداعي آزاد یونگ، نمادهای رؤیای او تحليل و در بخش پایاني 
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که است. نتيجه اینای کهن بررسي شده های ساختاری این رؤیا با اسطورهنيز شباهت

اند که در ای کامل و بسامان پرداخته شده و کنار هم قرار گرفتهگونهنمادها در این رؤیا به

شناختي، به پاسخي منطبق با روند طبيعي این کرد تعبير سنتي و کاوش روانهر دو روی

 رسيم. مي شاهنامهداستان در 

 اخودآگاه.گزاری، داستان سياوش، یونگ، ن، خوابشاهنامهها: کليد واژه    
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 مهمقدّ     

رمز و راز بوده و به دليل همين رازناکي، دیدن رؤیا امری طبيعي، اما همواره پر     

است. درواقع هميشه برای بشر این پرسش پيوسته ذهن بشر را به خود معطوف داشته 

بينيم ا در خواب ميشود که تصویرهایي رمطرح بوده است که چه چيزی بر ما عارض مي

ها در زندگي بشر چگونه است؟ این حقيقت که ما برای دیدن و کارکرد و تأثير این دیده

کنند، ها هستند که ما را انتخاب ميرؤیاهایمان، حق انتخاب نداریم و درواقع این خواب

که ردپای خواب و رؤیا را در کند؛ تا جایيای فراسویي تبدیل ميآن را به مقوله

یافتن دقيق و عيني بينيم. تحقق ها نيز ميهای مذهبي و به تبع آن در اسطورهستاندا

سان ها و نمادهای یکها داده و وجود نشانهگویانه به آنای پيشها، جنبهبرخي از خواب

ها گاهي تا حد ساز فرایند تعبير و تأویل رؤیاها شده است. فيزیولوژیستها، زمينهدر خواب

ها را به عوامل فيزیکي چون خورد و خواب اند و آنپذیری رؤیاها پيش رفتهرانکار تعبي

اند؛ مذهبيون دالیل ماورایي برای این پدیده نامناسب و یا خستگي جسمي نسبت داده

حاالت  ةشناسان از دریچاند و روانها را از سوی خدایان و دیوان دانستهذکر کرده، خواب

اند. ای نوع بشر به آن پرداختهها و خاطرات اسطورهغهدادهای شخصي و نيز دغدو رخ

دانستند و برای گشودن رازهای گویانه را امری فراسویي ميایرانيان باستان، رؤیاهای پيش

 کردند که اغلب وجهة دیني داشتند.گزاراني رجوع ميخواب، به خواب

چون سایر آداب و ز، همگزاری ني، ضمن روایات داستاني، به سنت خوابشاهنامهدر       

است. در این اثر گاهي روایت یک  های ایراني اشاره شدهها و باورداشترسوم و فرهنگ

های درآمد و چکيدة یک داستان است. فردوسي با تعریف خواب شخصيترؤیا، پيش

کند که نهایتًا شاهد داستاني و سپس با بيان تعبير آن، مسير داستان را طوری طراحي مي

، نه تنها شاهنامهقيقت پيوستن تعبير رؤیای مذکور باشيم. تکرار چنين مضموني در به ح

گاه ویژة آن در باور گر جایکه نمایاندهنده اهميت رؤیاها در ذهن فردوسي، بلنشان

که های مختلف است. نظر به اینهای ملي و مذهبي قومایرانيان و آثار حماسي و داستان

شناسي قومي را ارائه دهد و به مثابة پلي ميان هایي از روانجلوهتواند یک اثر حماسي مي

گذرد ضروری و چه در حماسه ميرسيدن آنگذشته و اکنون یک قوم عمل کند، بر

 رسد.کاربردی به نظر مي
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شناسانه، یعني با تکيه بر کردی روانتوان با روی، ميشاهنامههای در بررسي رؤیا    

کردهای شخصيت داستاني، خواب او را بررسيد و از روی نمادهای حاالت، روحيات و عمل

چنين مقایسة فردی، به محتویات ناخودآگاه فردیَش دست یافت و رؤیا را تعبير کرد. هم

گزاری سنتي، های خوابذکر شده، با نمادها و نشانه شاهنامهچه در تعبير رؤیاهای آن

، در ناخودآگاه قوم ایراني است و  اگر این گر قدمت و دیرینگي برخي از این نمادهابيان

دهندة تکرار ها و مشترکات فراتر از مرزهای تاریخي و فرهنگي ایران باشد، نشاننشانه

 گر رازهای نهفته در ناخودآگاه جمعي خواهد بود.ها در حافظة بشری و بياناسطوره

سياوش، بررسي شده  ،شاهنامهای های اسطورهدر این جستار، رؤیای یکي از چهره    

ای که گزاران ایراني و اسالمي است؛ به گونهاست. بخشي از این بررسي به شيوة خواب

های تعبير خواب آمده، تعبير و تفسير چه در کتابمفاهيم کّلي رؤیا را براساس آن

کنيم. این نوع از تعبير خواب پيچيدگيي چندان ندارد و اصواًل هر نماد، معنای مي

های فردی شود که ویژگيجا پيچيده مياص خود را دارد. امّا تعبير رؤیا آنمشخص و خ

شناسي بينندة خواب را در پدید آمدن رؤیای او دخيل بدانيم و رؤیا را از منظر روان

ای دارای فرّهِ ایزدی کردی بارز دارد. او چهرهنقش و عمل شاهنامهبکاویم. سياوش در 

 شاهنامهپردازی قوی و پررنگي از او در و شخصيت ای تبارمند استزادهاست، شاه

شناسانه از زندگي های ذکر شده، بستر مناسبي را برای پرداختي روانبينيم. ویژگيمي

جا که کارل گوستاو یونگ یکي از کند. از آنسياوش و تعبير رؤیای او فراهم مي

رؤیاست، این جستار بر  ویژه تحليلشناسي و بهپردازان در حيطة روانترین نظریهبزرگ

های او انجام شده است. روش یونگ در تحليل و تعبير رؤیا تا حدودی متفاوت پایة تئوری

ها دیده گزاران سنتي است؛ یعني او برای هر نماد و تصویری که در خواببا روش خواب

ه بينندة که هر نماد را با توجه بسان نيست، بلشود قائل به معنا و تعبيری یگانه و یکمي

کند. گزارش کامل فردوسي از زمان تولّد تا رؤیا، ذهنيت و ماجراهای زندگي او تحليل مي

مرگ سياوش، این امکان را فراهم کرده که بتوان رؤیای او را با روش تحليلي یونگ 

بررسي کرد. در این بررسي از شيوة مشابه تداعي آزاد معاني که یونگ از فروید آموخته و 

 بود، استفاده شد. تعميم داده

های داند، عالوه بر خوابچنين یونگ که رؤیاها را برآمده از ناخودآگاهي ميهم      

شخصي و فردی، توجهي خاص به رؤیاهایي با مضمون عمومي و تکرار شونده در طي 

دوران مختلف دارد. این رؤیاها که به رؤیای بزرگ معروف هستند، برآمده از ناخودآگاه 
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اشند. ریشة چنين رؤیاهایي، در خاطرات مشترک نوع بشر است و نمادها و بجمعي مي

 است.متحوای آن، با عنوان کهن الگو مطرح شده

که رؤیای سياوش از منظر ناخودآگاهي فردی بررسي شد، با در این مقاله پس از این    

که خواب  توجّه به اشتراکات بين این رؤیا و اسطورة ایزد شهيد شونده، نتيجه گرفتيم

 است.الگویي هم بوده های بزرگ و دارای مفهوم کهنسياوش از جمله خواب

 گزاری سنتيخواب -1     

ترین ای و کهنهای اسطورهوجود عامل خواب و تعبير آن، در مشهورترین افسانه    

گزاری را چون داستان ضحاک، یوسف، موسي و ... قدمت دانش خوابروایات مذهبي، هم

ها، از دیرباز در کند. گزارش رؤیاها و تعبير و تفسير آنان ملل مختلف بازگو ميدر مي

خورد، نه تنها در نيز به چشم مي شاهنامهکه در ایران نيز رواج داشته است. این امر، چنان

تر بين عامة مردم، که در طبقات فرازین جامعه و نيز در طبقة روحاني، به صورتي جدی

موبدان در کنار فعاليت و وظایف مذهبي خود، از جمله »نحوی که شود؛ بهدیده مي

« ارندزادگان در خدمت دربمشاورین شاه بوده، گاهي هم برای تعبير خواب و تربيت شاه

 (.912:1322رستگار، )

اسالم هم که آمد، مهر تأیيدی بر تأثير رؤیاها در زندگي بشری نهاد و بر وجود       

که های یوسف و قصص و کهف( چنانها صحّه گذاشت. )سورهدانشي برای تعبير خواب

پرستي و جاهلي بود گویي دوران بتآموزی و پيشبيني در خواب، تنها شيوة غيبغيب»

ترین رسم بيني در خواب، مهمزدن به رؤیا یا غيبه اسالم آن را طرد نکرد و درواقع تفألک

ها و گویي اعراب پيش از اسالم بوده است. هرچند از عصر جاهليت، نوشتهپيش

چه در مصر و آشور و بابل و یونان باستان و غيره رونق و رواج هایي نظير آنمجموعه

ای، حقيقي یا های واقعي یا افسانهت، اما شمار کثير خوابداشت، به یادگار نمانده اس

ای وافر است که اند، گواه عالقهنویسان عرب دوران اسالم نقل کردهساختگيي که تاریخ

یاب شنيدن ندای غيب و مشاهده و شناخت اسرار اعراب به این وسيلة همگاني و آسان

 (.22-92: 1381ستاری،« )داشته اند

گزاری، در جامعة اسالمي صاحب نام و نشان و مه باعث شد تا دانش خوابها هاین      

نمودن چيزها در رؤیای »اند که نظران این حوزه بر این باور بودهاصالتي بشود و صاحب

شود، از خدای است و تأویل رؤیا حاکي از حکمت به هایي که تعبير ميصادقه یا خواب
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رو همان ز اینبود و ا جبرئيل علم خواب آموختهیوسف را  که به قوليغيب است. چنان

اند که ي مشهور بودهگزاراندر دنيای اسالم خواب(. »9:1381ستاری، )« گفتآمد که ميمي

است. کتاب ارطا ميدورس، در تعبير خواب همواره قبول عام داشتههایشان کتاب

االصل، در سدة سوم رانيمند ایگزاری را حنين بن اسحاق، دانشترین مؤلف خوابآورنام

گزاری برگرداند که تاثيری عظيم بر خوابالرؤیا تعبيرهجری از یوناني به عربي، به نام 

 (.8: 1328کيا، « )اسالمي برجای نهاد

توان به اند، ميگزاری آگاهي داشتهاز جمله افراد مشهوری که گفته شده به علم خواب     

 سيرین و ابوبکر اشاره کرد.يم خليل، ابنذوالقرنين، ضحاک، یوسف نبي، ابراه

گزاری (، در کتب خواب1381) گزاریخواببه استناد بيانات ایرج افشار در کتاب      

برایشان ذکر نشده  خورد که البته توجيهي علميهایي به چشم ميها و تذکراسالمي، نکته

دانستن برخي  داشتن زمان و ساعت دیدن خواب، سعد و نحساست. مثالً اهميت 

های چهارگانه )سودا، صفرا، روزهای هفته برای تعبير خواب، تأثير غلبه هر یک از سرشت

 دم، بلغم( بر خواب و رؤیا.

گزاری گزاری سنتي و نيز خوابگذشته از این جزئيات، روش اصلي تعبير در خواب    

ء و هر حالتي ر شيکه هر حادثه و هر جانور و هاسالمي، معرفي نمادهای رؤیاست. چنان

ها و تواند نماد چيزی بخصوص باشد. اغلب این نمادها در ميان قوميتدر خواب مي

های متفاوت، مشترک نيست. مثالً: ابراهيم کرماني تعبير خوردن سيب ترش را در فرهنگ

داند، ولي آنلي بيتون آن را به پایان رسيدن نگراني و خواب، شنيدن خبر ناخوش مي

 (.کتاب تعبير خواب جامع افزارنرمکند )بير مينااميدی تع

کاوانه یونگ، گزاری سنتي و بررسي رؤیاها با روش روانیکي از مرزهای مشترک خواب     

قابل گزاری سنتي، این نمادها تا حدودی خشک و غيرها است. در خواب«نماد»همين 

بير مشخص و خاص که دیدن موردی در خواب، یک تعرسند. اینانعطاف به نظر مي

های آن خواب که در تبادل با آن مورد هستند، توجهي نشود، داشته باشد و به سایر نشانه

که دیدگاه فروید هم در مسألة نمادهای بندد. چنانراه بسط و گسترش تعبير را بر ما مي

و یونگ نمادهای رؤیا را در سرشت »داند. ای ميگونه است و یونگ آن را نقيصهخواب این

بين، معنا و دانسته است و بر آن بوده است که این نمادها بسته به هر رؤیابنياد فردی مي

باید رؤیای هرکس را با نگرش به خوی و گزار ميپيامي دیگرگون تواند داشت. پس خواب

ها و خواني آزاد اندیشهمنش وی بگزارد. از این روی، یونگ، گاه با بهره جستن از هم
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« یافته استبيمار، کليد گشایش رؤیا و گزارش نمادهای آن را مي جوی ازوپرس

 (.81:1329کزازی،)

سان، ها ذکر شده، گاهي برای خوابي همالبته مُعبّران سنتي هم طي روایاتي که از آن    

های ظاهری اند و در مقام توضيح، تفاوت خلقيات و حتا ویژگيدو تعبير متفاوت ارائه کرده

گزاری سنتي، صرفًا های موجود خواباند. اما در کتابرا عنوان کرده بينندگان خواب

اند و به هر نماد داده شده و نمادها، به ازای بينندگان خواب، منفک نشده توضيحي راجع

 رسد که نمادها برای همة افراد، تعبيری یگانه و مشابه دارند.چنين به نظر مي

 نگبررسي تحليلي رؤیا به روش یو -9      

 1291ژوئن  9در سوئيس به دنيا آمد و در  1821ژوئية  99در »کارل گوستاو یونگ     

کاری شناس شد و با فروید آشنایي و همدر زادگاه خود درگذشت. او پزشک و سپس روان

ها و اقوام پيدا کرد. به اطراف و اکناف جهان رفت و به مطالعه و تحقيق دربارة فرهنگ

شناسي، شناسي، دینکه در قومشناسي، بلنه فقط در روانمختلف پرداخت. یونگ 

نظر است. آثار متعدد او ها نيز مقامي بلند دارد و صاحبِ شناسي و دیگر زمينهاسطوره

گران گذاشته است و مندان و پژوهشتأثير عظيمي بر آرا و افکار بسياری از دانش

ا نظریة او را نظریة تحليلي های شخصيت انسان، سبب شده تهایش در ویژگيموشکافي

 (.2ب :1322یونگ،« )شناسي تحليلي بخوانندشناسي او را روانبنامند و روان

هایشان ادامه پيدا کاری یونگ و فروید، به دليل داشتن اختالِف نظرهایي در تئوریهم     

نکرد. مثالً یونگ معتقد بود که فروید روش تحقيقش را بر پایة نظریة جنسيت پيش 

داند. این امر برد و این غریزه را در ساختار رواني آدمي، دارای اهميتي استثنایي مييم

رو شود. موجب شد تا نمادگرایي رؤیاها با دو دیدگاه متفاوت از جانب فروید و یونگ روبه

شود و به هر فروید اصرار بر وجود یک تمایل شدید سرکوب شده دارد که در رؤیا بيان مي

شود، هميشه این ميل شدید، ساده و ابتدایي است. مثالً از دیدگاه او تمام  شکلي که ظاهر

شوند، نماد مذکر و تمام اشيای گرد مظاهر مونث اشيای درازی که در رؤیا ظاهر مي

دهد. هستند. اما یونگ با نظریة علت اخری، ارزشي دیگر به تصاویر و نمادهای رؤیا مي

ي بر تنوع اصطالحات نمادین است و بر خالصه برطبق نظریة او مفهوم رؤیاها، متک

سویه تأکيد ندارد. یعني بر اساس این دیدگاه انتخابي یونگ، مفاهيم رؤیاها، وضعيتي یک

ترین شود و اصل آن است که بتوانيم تشخيص دهيم بهترین و درستبسيار متفاوت مي
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شود با نمادین مي نامةبرداشت کدام است. با این حساب، رؤیاهای ما، دارای یک واژه

نمودها، تمایالت و... که در ناخودآگاه ها، رههای متنوع تخيل و حتا تفکرات، قضاوتجلوه

 (.992-991: 1382یونگ، مخفي شده بودند )

ای برخوردار است، گزاری یونگي هر رؤیا از نمادشناسي ویژهجا که در خواباز آن»    

بندی رؤیاها روانش، به دستهند فروید و پيیونگ چندان در پي آن نبوده است که مان

 .(81: 1329)کزازی،« دانسته استبپردازد، چنين کاری را بيهوده و کمابيش ناشدني مي

بيند فروید گذشته و پيشينة آدمي را در سرنوشت و رفتارهای او تا دم مرگ مؤثر مي     

سيار اهميت قائل است. و یونگ عالوه بر گذشته، برای تأثيرگذاری آیندة بالقوه هم ب

یونگ شخصيت را متشکل »مند در مسألة ناخودآگاه است. اختالف نظر دیگر این دو دانش

دیگر تأثير متقابل دیگرند، ولي بر یکداند که جدا از یکاز چند سيستم رواني مي

« ها عبارتند از من یا خودآگاه، ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعيگذارند. این سيستممي

 (.2ب :1322یونگ، )

های زدهیونگ بر خالف فروید، ناخودآگاه را تنها یک فضای مملو از ناپسندها و واپس     

داند که شاید طي ای از خاطرات فراموش شده ميکه آن را گنجينهداند، بلذهني نمي

فروید ناخودآگاهي را برآمده از »های ذهني، ناگهان به سطح خودآگاهي برسند. فرایند

انگاشت، ليک یونگ، به وارونگي، بر آن بود که ساختار و خودآگاهي و وابسته بدان مي

« تواند بودای خرد از آن نميسازد و خودآگاهي جز الیهبنياد روان را ناخودآگاهي مي

در یک نگاه تمثيلي اگر خودآگاهي افراد را سطح بيرون »از منظر یونگ  (.91: 1329)کزازی، 

های زیر آب جزایر و ناخودآگاه جمعي، ض کنيم، ناخودآگاه فردی قسمتاز آب جزایر فر

 (.329: 1322کاران )شولتز و هم« کف اقيانوس است که در نهایت همه جزایر بر آن استوارند

ناخودآگاه جمعي داند و شخص ميفردی را مربوط به زندگي ویژة هر آگاهدیونگ ناخو     

پندارد که ميان نوع بشر، مشترکند؛ حتا غير بشر مي ز نياکان بشر ورا خاطراتي دور، ا

آن و بسيار موثر بر  یعني یونگ معتقد است که شخصيت جمعي مبنای شخصيت فردی

 است.

های شخصي ترین سطح روان وجود دارد، حاصل تجربهناخودآگاه جمعي که در عميق     

های گنگ و مبهم که هایي فطری و همگاني است. این داشتهکه داشتهبشر نيست، بل

الگو نام دارد اند، کهنهای متمادی در دهليز تاریک خاطرات نوع بشر جا خوش کردهقرن

گونه که تاریخ، گزارش خودآگاه وقایع کنند. همانتجلي مي و اسطوره که به شکل افسانه
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دآگاه توان گزارش ناخودآگاه نوع بشر در درازنای زمان دانست.  ناخواست، اسطوره را مي

ها و برای بروز و جلوة خود، زباني نمادین چون زبان رؤیاها دارد. به باور یونگ همة اسطوره

ها کهن دیگر شباهت دارند و سرچشمة همة آنای، به یکرؤیاهای نمادین و اسطوره

اند که بالقوه در کهن الگوها، محتویات ناخودآگاه جمعي»الگوهای ناخودآگاه جمعي است. 

های دروني یا بيروني، در خودآگاهي پدیدار موجودند و به سبب انگيزه روان آدمي

ها شناسانند. به طور کلي کهن الگوتر خود را به خودآگاهي ميگردند یا به عبارت دقيقمي

 .(332: 1392کاران، )جونز و هم« وار و عام روان آدميعبارتند از همة مظاهر و تجليات نمونه

های های ایران، کاوش، در حوزة ادبيات حماسي و اسطورههای اخيرطي دهه     

را در قياسي با کهن  شاهنامههایي از شناختي متعددی صورت گرفته است و بخشروان

اند. در این جستار هم کوشش شده است تا رؤیای الگوها، تا حدود زیادی منطبق دیده

جيده، سپس بر پایه گزاری سنتي سن، نخست با معيارهای خوابشاهنامهسياوش در 

 ای و ناخودآگاهي این رؤیا پرداخته شود.های اسطورههای یونگ به کاوش در الیهدیدگاه

 سياوش -3     

مينوی و  کرددین، بندهشنها( و متن پهلوی، در )یشت اوستادر متون دیني اعم از »    
. او و (122: 1322)ميرميران،« خسرو استآمده است که سياوش پسر کاووس و پدر کي خرد

یشت، اند. در فروردینهفت شاه دیگر کياني، دارای فرّهِ ایزدی دانسته و گرامي داشته شده

اش مردانهشود و در چند یشت دیگر، به کشته شدن ناجوانسياوش ستوده ميفروهر کي

اش، توجهي شاهنامهاست. اما فردوسي در  به دست افراسياب و گرسيوز توراني اشاره شده

 شاهنامهترین داستان که طوالنيتر به داستان زندگي سياوش دارد تا جایيویژه و گسترده

 زند. را رقم مي

مدار است که مادر مرد و اخالقدین، جوانای نجيب، پاکزاده، شاهشاهنامهسياوش در      

 خواهد تا پرورش وکاووس ميدهد و رستم از کيتورانيَش را بسيار زود از دست مي

آموزش این کودک را به او بسپارد. پس از چند سال که سياوش به نزد کاووس باز 

شنود، بستة او شده، چون پاسخ مثبتي از سياوش نميسر کاووس دلگردد، سودابه هممي

گناهيَش تن به آزمون پر خطر دهد. سياوش برای اثبات بياو را نزد پدرش خائن جلوه مي

بله با حملة افراسياب، خود آید. سپس به بهانة مقابيرون مي دهد و سربلند از آتشور مي

دهنده کند. افراسياب اما خوابي بيمهای احتمالي سودابه دور ميکاخ و دسيسهرا از 
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گری، پيام دارند. افراسياب به چارهگزاران او را از نبرد با سياوش برحذر ميبيند و خوابمي

فرستد تا از وقوع بالی آمده وران به نزد سياوش ميهایي از بزرگان تصلح و حتا گروگان

بس را دید رستم و توسط او، درخواست آتشدر خواب جلوگيری کند. سياوش با مصلحت

کند رساند. اما کاووس رستم و سياوش را به سستي و اهمال متهم ميبه گوش کاووس مي

ها و گرفتن گروگانحویلدهي سپاه از سياوش و نيز تگيری فرمانپسوس را برای بازتو 

دارد. سياوش که این عهدشکني و گرفتن جان ها، به سوی سياوش گسيل ميکشتن آن

شود تا از ها را آزاد کرده، خود نيز راهي توران ميبيند، گروگانگناه را روا نميچندین بي

ادر بيند که رشک گرسيوز، برخشم و بازخواست پدر دور بماند. در توران چندان ارج مي

شود افراسياب را نسبت به سياوش بدگمان انگيزد. او به حيله موفق ميافراسياب را بر مي

ای دیگر از ای است برای دورهدارد. مرگ سياوش مقدمهکرده، نهایتًا به نبرد و کشتن او وا

خواهي سياوش و نهایتاً نيز به مرگ افراسياب به های ایران و توران، به بهانة خونجنگ

 شود. خسرو، پسر سياوش منجر ميکيدست 

بيند که تعبيرش چنان بر او واضح و اما سياوش پيش از حملة افراسياب، خوابي مي     

بيند و تعبير خوابش را روشن است که برخالف رسم رایج آن زمان، نياز به مُعبّر نيز نمي

خسرو با شش و کيهای سياوش ، در داستانشاهنامهیابد. به طور کلي در به وضوح درمي

های راست و های کوتاه، با پيامخواب»ای مشابهند: ها به گونهرؤیا مواجهيم که همة آن

گزار در گونه نيستند و نيازی هم به تعبير نيست. درواقع امر، خوابپرده که نمادها معمابي

 .(122: 1328)کيا، « دل خواب است، سياوش است یا سروش

 سياوش از زبان فردوسي:و اما روایت رؤیای     
 رویچهااااارم شااااب، اناااادر باااار ماااااه

 بلرزیااااد و از خااااواب خيااااره بجساااات

 همااي داشاات اناادر باارش خااوب چهاار

 خروشااااايد و شااااامعي برافروختناااااد

 بپرساااااايد ازو دخااااااتِ افراسااااااياب

 ساااياوش بااادو گفااات کاااز خاااوابِ مااان

 چنااان دیاادم ای سااروِ ساايمين بااه خااواب

 یکاااي کاااوه آتاااش باااه دیگااار کاااران

 و گاارد]ز یااک سااو شاادی آتااشِ تيااز 

 ز یااک دساات آتااش، ز یااک دساات آب

 بااه خااواب اناادرون بااود، بااا رنااگ و بااوی 

 خروشاااي بااارآورد چاااون پيااالِ مسااات

 باادو گفاات شاااهاو چااه بااودت؟ بااه مهاار

 بااارش عاااود و عنبااار هماااي ساااوختند

 کااه فرزانااه شاااهاو چااه دیاادی بااه خااواب؟

 لباااات هاااايب مگشااااای باااار انجماااان

 کااااران رود آبکااااه بااااودی یکااااي بي

 ورانگرفتاااااااه لااااااابِ آب نيااااااازه

 گرد[برافروختااااااااي زو سااااااااياوخش

 باااه پااايش انااادرون پيااال و افراساااياب
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 بدیاااااادی ماااااارا روی کاااااارده دُژم
 

 دميااااادی بااااار آن آتاااااش تيااااازدم
 (313/ 9: 1392)فردوسي،                       

 شاهنامهتعبير و تفسير رؤیای سياوش به روایت  -3-1     

یستي از نيروی الهي مدد برای تعبير خواب و رؤیا با»اعتقاد فردوسي بر این است که:     

ها و رؤیاها در گونه خوابجست که دارای دین و فرّه ایزدی باشد. بنابراین تعبير این

گيرد. او بسياری از رؤیاهای هشدارگونه گزاران صورت ميتوسط موبدان و خواب شاهنامه

خاص پندارد، اما این الهام از سوی پروردگار را سان ميرا با وحي الهي یک شاهنامه

تواند همة باشد، مي داند. به اعتقاد او هر انساني که رواني روشن داشتهبران نميپيام

ها را چون آتش بر روی آب ببيند و از راز و رمز رؤیاها پرده بردارد. فردوسي به بهانة بودني

کند که وقتي همة حواس ظاهری آدمي از رؤیا توجه خوانندگان را به این نکته جلب مي

آید و بيداری راستين بر او رود، حواس باطني او به کار ميافتد و او به خواب مييکار م

رود، نماید. آن هنگام که بيدار است، روانش در خواب است و چون به خواب ميرخ مي

 . (282-222:  1322)سرامي،« گرددبيداری روح و روان آغاز مي

که گویي نه راه بيند. چناناصره ميسياوش خود را در خواب ميان آب و آتش در مح     

سوزد و از اند و شهرش در آتش ميپس دارد و نه راه پيش. سربازان راه آب را بر او بسته

 خشم افراسياب پيداست که او با آن پيل، به قصد جان سياوش آمده است. 

این دریافت قاطع سياوش از رؤیای خود است که با وجود کوشش فریگيس برای      

که رسم و باورداشتي کهن در داشت تحقق امری خير )چنانير نيکوی خواب و چشمتعب

دهد و باش به سپاهش ميمسألة خواب و رؤیاست(، آرام و قرار ندارد. شبانه دستور آماده

ماند. شاید اگر آن شب به خود بيمناک، دیرزماني در ایوان به انتظار رسيدن طالیه مي

گزاران یاری از خواب شاهنامهدر  ند سایر بينندگان خوابرسيد، سياوش هم مانصبح مي

شود و همان شب به صبح نرسيده، گرفت، ولي خيلي زود خواب سياوش تعبير ميمي

دهد. سپس سياوش به گرد ميطالیه خبر از لشکرکشي افراسياب به سمت سياوش

بيند، از مرگ يداری ميای که گویا، حقایق و وقایع آینده را دیگر نه در خواب که در بگونه

گوید و از اسارت و آزار او توسط پدرش، از وساطت پيران و به دنيا خود به فریگيس مي

خسرو به ایران و نهایتًا از خسرو، از آمدن گيو از ایران و بردن فریگيس و کيآمدن کي

رنگ را دهد. سپس اسب محبوبش شبخواهي سياوش خبر ميخسرو و کينپادشاهي کي

های دیگر کند و اسبخسرو به ایران خواهد بود، رها ميگفتن این راز که او رساننده کيبا 
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سخنان سياوش گزارشي است از »شود. درواقع کند و به سوی ایران راهي ميرا پي مي

گویي آینده، آميزة خواب و کشف و شهود که در فرهنگ ایراني اش و پيشخواب شبانه

 (.121: 1328کيا، )« مرز روشني ميان آن نيست

بيند، اما تا لحظة جاست که سياوش آینده را به درستي و ظرافت ميجالب این     

که حتا فریگيس، به برد، حال آنمواجهه با سپاه افراسياب پي به دسيسة گرسيوز نمي

 گيرد.محض شنيدن خواب سياوش، آشکار انگشت اتهام را به سمت گرسيوز مي

چه در کرد سياوش در مواجهه با این رؤیا، ایمان اوست به آنعمل نکتة مهم دیگر در     

پذیرد و درنگ ميای که تقدیر را بيچون و چرایش. به گونهپذیری بيرؤیا دیده و باور

کند. کاری که ضحاک و افراسياب و هر بينندة خوابي برای مقابله با افراسياب کوشش نمي

ها دهند، کوشش برای دفع بدی خواب است. آنام ميدهنده، انجدیگر، با دیدن رؤیای بيم

گزار اعتقاد دارند، بيم خواب، روان و حتا های خوابهم خواب را باور دارند، به گفته

جنگند. گرچه، روایت داستاني کند، اما باز جهت تغيير تقدیر ميزندگيشان را دگرگون مي

« بودني»شود و سرانجام نميهایشان سودمند واقع کند که کوششدر ادامه اثبات مي

کرد و گفتار سياوش این شود. پيش از این رؤیا هم جای جای، در منش و عملمحقق مي

ایم. او پس از ورود به توران و مواجهه با دادن به سرنوشت را دیدهاعتقاد به جبر و تن

 داند:افراسياب، علت هجرت خود به توران و پذیرش صلح با افراسياب را خواست خدا مي
 سااياوش باار او آفاارین کاارد سااخت

 آفرینسااااپاس از خاااادای جهااااان
 

 کااااه از گااااوهر تااااو مباااارّاد بخاااات 

 کزویسااااات پرخااااااش و آرام و کاااااين
 (982/ 9: 1392)فردوسي،                   

دهد، نصيحت هم او، گرسيوز را که به دروغ خود را بيمناک از افراسياب نشان مي     

 گوید:کرده است، مي
 دم اژدهااااا بسااااپردکسااااي کاااااو 

 

 آفرین نگاااااااااذردز رای جهاااااااااان 
 (339/ 9: 1392)فردوسي،                   

ها، نظریة جبر و اعتقاد به باید به این مسأله هم توجه داشت که اصوالً در اسطوره     

سرنوشت بسيار نيرومند است. بنابراین سياوش گریز از امرِ حتمِي آسماني را پوچ و بيهوده 

، ستيز بين زمين و آسمان است، جنگ بين کوشش و شاهنامهاصالً تمام »داند. مي

های ها و بخشبخشش، تدبير و تقدیر، جبر و اختيار، از اول تا آخر. البته در تمام قصه

شود و این راه خورد، آسمان بر زمين هميشه چيره ميتدبير از تقدیر شکست مي شاهنامه
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« دهدشود، با واقعيت امر در بيرون عالم، وفق مينشان داده مي شاهنامهمحتومي که در 

 .(129:  1322)سرامي، 

ویژگي اصلي انسان تاریخي، رفتار منطبق با جبر حوادث و »یونگ معتقد است:     

اتفاقات است. روند طبيعي وقایع از دیدگاه او ارزشي بسيار زیاد و فراتر از علل طبيعي 

گيری گروه حوادث و از سویي دیگر ند از شکلسو عبارتدارد. حوادث ناگهاني از یک

ناميم. بدیهي کاری عرفاني ميحاصل از فرافکني روح ناخودآگاه که آن را اشتراک یا هم

شناسد. چون روح او چنان کامل در محيط است انسان بدوی چنين تمایزی را نمي

از این رو فاقد داند. فرافکن شده است که دیگر خود را جدا از وقایع فيزیکي عيني نمي

های احساسي الزم برای دخالت در روند طبيعت است. اعتقاد دارد که حوادث، کنش

)یونگ، « که شگفتي خود را به او عاریت دهندلرزانند، جز برای آنتقدیر جبری او را نمي

پذیرد، چه را به خواب دیده، بي مجادله ميگونه است که سياوش هر آنو این (191: 1381

 بيند. کشد و به چشم ميکند، انتظار مييباور م

توان به قدرت روحاني گذشته از اعتقاد سياوش به تقدیر و جبر، این باورمندی را مي     

او در آگاهي از رازهای سرنوشت نسبت داد. سياوش حتا پيش از دیدن این خواب، زماني 

خود و نبردهای آینده ایران  نمایاند، راز مرگدژ را به پيران ميکه شهر آرماني خود، گنگ

و سپس « من آگاهي از فّر یزدان دهمو»گوید: کند و ميو توران را نزد پيران فاش مي

دارد تا دمي پيش از مرگ که رازی را که بر پيران گشود، بار دیگر در دل پنهان مي»

افکند. افتد و سيمای سپهری او به تمام پرتو ميگاه معنوی سياوش از پرده برون ميپای

سياوش قدّیسي است که در خواب و بيداری، در گنج عوالم غيب بر او گشوده است. 

گيرد، پس از کشته شدن، خندان لب و روشن، رازگشایي سياوش با مرگش پایان نمي

)کيا،  «این موهبتي است از آن سياوش و بسو شاهنامهآراید و در های پهلوانان را ميخواب

1328 :181-189). 

 گزاری سنتيتعبير و تفسير رؤیای سياوش بر پایة خواب -3-9     

موجود در رؤیای سياوش بپردازیم، برخي  هایکه به بررسي نمادها و نشانهپيش از آن    

که کنيم. نکتة اول اینگزاری سنتي را در این رؤیا بررسي مياز شروط مفروض خواب

بهره از شب را منتظر رسيدن خبری از بيند و دو سياوش این رؤیا را در ابتدای شب مي

بایست به این نشيند. بر مبنای باور سنتي، خواب ابتدای شب نميطالیه به ایوان مي
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طور ای دور اتفاق بيفتد. اما همانرفت تعبير آن، در آیندهشد و انتظار ميزودی محقق مي

يزی از روز و ماه و که گفته آمد، خواب شَر، خيلي زود تعبير شد. در روایت داستاني، چ

 توان در مورد این رؤیا چيزی گفت.سال دیدن خواب نيامده و بر پایة چنين باورهایي نمي

که برخي از خصوصيات اخالقي و رفتاری سياوش، مثل تردیدها، فکر و نکتة بعدی این     

سانج باودن و افساردگي نشاان خيال فراوان داشتن، نگراني و خودخوری، ریازبين و نکته

و تاار، یکاي از  های آشفته و تيارهمزاج بوده و دیدن خوابدهد که او احتماالً سوداوی يم

هاا و چيزهاای هاا و تلو چون چيرگي گُشِ ساياه را باود، کوه»هاست. مشکالت سوداوی

 .(91: 1381)افشار، « زدن و سنگ انداختن بيندسياه و زنگيان و دشمنان و چنگ 

کاه فردوساي او را بادین زاده است؛ چناناوش قطعاً پاک و پاککه سيو نکتة آخر این     

ای سياهي و دود بر جاماة آید، ذرهگاه که از کوه آتش بيرون ميخواند و حتا آنصفات مي

های دیدن رؤیای صاادقه سپيدش ننشسته است و پاکي ذاتي و حتا ظاهری، یکي از الزمه

 است که در این داستان شاهدش هستيم.

رؤیای سياوش، اگر باه محتاوای کلّاي و فضاای ظااهری بسانده نکنايم و دنباال در      

ها عبارتناد از: رود شناسي باشيم، باید نمادهای آمده در خواب را بکاویم. ایان نشاانهنشانه

گرد، آب، فيل و افراسياب که در ادامه تفساير هریاک در وران، سياوشکران، آتش، نيزهبي

 آید.ميگزاری سنتي و اسالمي خواب

داند و رود بزرگ و صااف را وار ميسيرین رود بزرگ را مردی بزرگابن» کران:رود بي     

و  (932: 1329)تفليساي، « گرآلود را ماردی فاساق و ساتممردی فاضل و با دیانت و رود گل

حضرت دانيال گوید رود بزرگ وزیر پادشاه است و اگر بيند که آب رود زیاد شود، دليال »

امام صادق هم دیادن رود را در خاواب بار هفات وجاه  جا(.)همان« وزیر زیاد شود که مال

حج، بزرگاي و جااه، پادشااهي، نعمات، تجاارت، »داند که همگي تعابير نيکویي است: مي

 .(938)همان : «ریاست، علم و ظفر

کناد و چيازی از صااف یاا سياوش در روایت خوابش، فقط به پار آباي رود اشااره مي     

گوید. صرف نظر از این مورد، تمامي تعابير رود، روشن و مثبت اسات. لود بودنش نميآگل

کاوس دارد نه افراسياب، چراکاه اگر تعبير رود بزرگ پر آب، شاه باشد، به نظر اشاره به کي

بيند که گویا اجازة رفتن سمت رود را هم نداشاته ای ميدرواقع سياوش تصاویر را به گونه

 نماید.تر مير، با بستن راه ایران بر او، توسط سپاه افراسياب، مناسباست و این تعبي
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سيرین گفت: اگر کسي دانيال گفت آتش اندرتأویل، پادشاهي بود. پسر»آتش:      

ای افتادی یا اندر زميني، بدان زمين طاعون بود یا مرگ یا ببيند]که آتش[ اندر قبيله

ر کسي اندر خواب بيند که آتشي بسيار افروخته بود بدان که اگ. »(321: 1381)افشار، «آبله

و روشن و نوراني بود و کس را از آن خوفي نبود و مردم از آن منفعت یافتند، آن اندر 

تأویل پادشاهي باشد عادل که خلق از وی منفعت یابند و نزدیکي با وی کردن خطر 

یا آوازهای سخت ناخوش از  زدر چنان بيند که از آتش زبانه هميو اگ» (88)همان : « باشد

)همان « آمد، آن تأویل سلطنتي باشد با هيبت و قهر که مردم ازو خایف باشندوی همي

اگر کسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل کند که در آن موضع فتنه و جنگ . »(82:

.. زد.افتد... و اگر بيند در شهری یا در محلي یا سرایي آتش افتاد... و آن آتش زبانه مي

: 1329)تفليسي، « دليل کند که در آن موضع جنگ و کارزار بود یا بيماری صعب افتد...

های تر بر پایة اندیشهگزاری سنتي که بيشرسد که در خوابطور به نظر مي. این(33

های ایرانيان باستان بوده و حتا اسالمي است، آتش فاقد آن تقدسي است که در اندیشه

کند و بير کنيم، پادشاهي خواهد بود که با هيبت و قهر سلطنت مياگر آن را پادشاه تع

تواند افراسياب باشد. البته تعبير ترسند و این پادشاه در خواب سياوش ميمردم از او مي

کشد، به معني جنگ و کارزار نماید. آتشي که در شهری زبانه ميپایاني نيز مناسب مي

 است.

اگر بيند نيزه در دست داشت و »هيان، لشکریان(: جویان، سپاجنگوران )نيزه     

 1329)تفليسي،« که از دشمن بدو مضرت رسدبشکست، خاصه به وقت کارزار، دليل آن

دیدن لشگر در خواب بر پنج وجه است: اول: ملخ، »فرماید: )ع( نيز مي. امام صادق(118:

وراني که راه رود را بر نيزه جا(.)همان «دوم: فيل، سوم: باد، چهارم: خصومت، پنجم: محنت

اند، سپاهيان افراسيابند که به خصومت و دشمني، جان شيرین سياوش را سياوش بسته

 ستانند.مي

که سيرین گوید اگر کسي بيند که او جنگ کرد، با مردمان، آن محمدبن» جنگ:     

در خواب و وران . صف کشيدن نيزه(119: 1329)تفليسي، « غالب است بر دشمن ظفر یابد

کند و قاعدتاً در این نبرد، سياوشِ حضور افراسياب با فيل، صحنة نبرد را تداعي مي

 دفاع، غالب نيست و پيروزی از آن افراسياب مجهز و خشمگين است.بي
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فخرالدین رازی معتقد است که تأویل شهر، پادشاه آن است و » گرد )شهر(:سياوش     

 1381)افشار، « گرددبه شهری برسد، به پادشاه آن برمي هر سود و زیاني که در رؤیاها،

 کنيم.سوز سياوش تعبير ميگرد را مرگ جان. با این تعبير، سوختن سياوش(192:

پسر سيرین گفت: آب بسيار پادشاهي است. اگر بيند کي به آب بسيار اندر » آب:     

د کي بر سر آب رفتي، او را کند کي بدان به پادشاه اندر آميزد... اگر بينآميخت کاری 

سفری افتد کي اندر آن مخاطره باشد و عاقبت آن خدای بهتر داند... پسر سيرین گفت: 

که . تعبير آب هم تأکيدی است بر این(312: 1381)افشار، « آتش و آب هردو پادشاه است

 اند.آب و آتشِ آمده در خواب سياوش، کاووس و افراسياب

که همي د که بر پيلي نشسته بودی و مر او را همي راندی، چناناگر کسي بين» فيل:     

خواستي و سالح پوشيده داشتي، او پادشاهي عظيم بياود و یا بر مرد پارسي چيره گردد... 

اگر بيند اندر لشکرگاهي بر وی نشسته بودی، پيروزی بر کسي یاود کي او بدان درجه 

شدن دولتِ پادشاه آن شهر درآمده، آراستهباشد کي شير دارد... اگر بيند پيلي از دِر 

 (.321: 1381)افشار،« والیت بود و خداوند خواب را هم نيکي رسد

ابراهيم کرماني گوید: اگر بيند که بر فيل نشسته بود و آن فيل سالح داشت و نيک »     

د که به مطيع او بود، دليل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند... اگر بين

هنگام رزم بر فيل نشسته، دليل که دشمني بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب 

اگر بيند که فيلي سالح پوشيده و از آن شهر به شهر دیگری  اند...دليل آوردهالفيل را، 

رفت، دليل که مملکت آن دیار، از پادشاهي به پادشاهي دیگر افتد تا او را هالک کند... مي

امام صادق)ع( فرماید: دیدن فيل در خواب بر شش وجه است: پادشاهي عجمي،  حضرت

 1329)تفليسي،« خواهکاری خونمرد غالم، مرد مکار، مرد با قوت و هيبت، مرد حسود، ستم

:393). 

جمالت اول این تعبير، کامالً با حقيقت داستان سياوش منطبق است: پادشاهي که بر      

که در شجاعت و جنگاوری مثل شير است )سياوش(، غلبه  مرد پارسي یا بر مردی

خوانيي بسيار با رؤیای سياوش دارند و اند، باز همکند. تعابيری هم که در ادامه آمدهمي

حتا در تعبير امام صادق، مرد حسود کامالً در داستان سياوش شناخته شده است و ذهن 

راه افراسياب تواند همان فيلِ هميآورد که ممخاطب، مستقيماً گرسيوز را به خاطر مي

توان بر آن بود کسي که در بيت آخر این رؤیا، با رویي دُژم، در آتش تيز باشد و حتا مي
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کند، گرسيوز است که بنياد آن دسيسه و مرگ سياوش را او تر ميدمد و آن را تيزمي

 گذاشت.

ک، حيواني است فرخنده و ، از جمله در خواب بابشاهنامههای پيل در دیگر خواب»      

راه افراسياب جادو، عظيم و خشن نشانة پادشاهي. اما در خواب سياوش، تصویر پيل به هم

تر به نمایش در آمده باشد که کند و خوشایند نيست. شاید به صورتي کهنجلوه مي

و  شنبندهشناختند و از آن واهمه داشتند. در الجثه را نميایرانيان هنوز این حيوان عظيم

 (.121: 1328)کيا،  «پيل حيواني است اهریمني روایت پهلوی

دانيال نبي گوید: اگر بيند پادشاه در کوچه یا در سرای او در » افراسياب )پادشاه(:     

که در آمدن او به زاری و انکار است، دليل است که اهل آن موضع را غم و آمد، چنان

جعفر صادق)ع( فرماید: اگر کسي پادشاه را اندوه رسد از سبب پادشاه... حضرت امام 

اشعث گوید: اگر بن  روی و خرم بيند، دليل است که کار او گشاد شود... اسماعيلگشاده

بيند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دليل نماید که کار آن شهر 

 (.122-128: 1329)تفليسي، « پذیر بودنقصان و آفت

گرد آمده و بيم خود را هم در ش در خواب، پادشاه توران را دیده که تا سياوشسياو     

گرد و بسته شدن کارشان و خواب دیده و این خواب را جز هجوم اندوه به اهل سياوش

 توان تعبير کرد.آفت و نقصان از جانب افراسياب، نمي

کسي خشم گرفت از سيرین گوید: اگر کسي بيند که ابنبن محمد »خشم گرفتن:      

بهر خدای تعالي، دليل بر خير و نيکویي او کند. اگر بيند از بهر دنيا خشم گرفت، دليل 

که کار دین را حقير و خوار گرداند و به دنيا مغرور شود... ابراهيم کرماني گوید: اگر بيند 

 (.183: 1329)تفليسي،« گاهي بلند بيفتدپدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دليل که از جای

اگر بيند کي خشمناک بودی و خشمناکي او خدای را بود، کاری کند کي اندر آن تنگي »

 (.921: 1381)افشار، « بود و اگر باز جهت این جهان بود، خواری کرده است بر دین

که خشم گرفته افراسياب است و ظلم و کشتن سياوش هم، در رؤیای سياوش، آن      

توان نماید و ميدین. گرچه تعبير دوم هم کاماًل موافق مي دیني و خوار کردنعين بي

جایي خواب، به جای پدر او سر سياوش است، در سيستم جابهافراسياب را که پدر هم

گرد، با انگيز سياوش از خدایيِ سياوشفرض کرد و خشم او را در خواب، نشانة سقوط غم

 وار دانست.سربریدني قرباني
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شود، جدای از محتوای کلي و روشن خواب، این نمادها حظه ميطور که مالهمان     

چنان دقيق با رؤیای سياوش و تعبير آن در واقعيت منطبق است که حتا این ذهنيت 

گزاری زمان های خوابآید که شاید سراینده چشمي هم به کتابآميز به وجود ميمبالغه

است. به هر روی، در بررسي خود داشته و بر طبق آن، تصویرهای رؤیا را نقش زده 

تطبيقي تعبير داستاني با تعبير خواب سنتي و اسالمي، هيب تفاوتي در این رؤیای 

 شود.دیده نمي شاهنامه

 های یونگ:تعبير و تفسير رؤیای سياوش بر پایه تئوری -3-3     

گاهي ماهيتاً نوعي الیة سطحي و قشری مواج روی ناخودآگاه است، ناخودآ»خودآگاه،     

که شبيه یک اقيانوس پهناور با تداومي کامل تا اعماق امتداد دارد. کانت این مطلب را 

ای از دنيا را تشکيل هاست که نيمهدریافته بود. از دیدگاه او ناخودآگاه قلمرو تاریکي

    دیگر ارتباط دهيم، آن وقت است که دهد. اگر ما خودآگاه و ناخودآگاه را به یکمي

ترین ابزار مهم(. 81: 1382)یونگ،  «ایمشناسي شدهتوان گفت وارد فضای روانميبيش وکم

ما برای ایجاد این ارتباط و گشودن دری به ناخودآگاه رؤیا است. یونگ از این ابزار، برای 

کند. او گاهي در های ناخودآگاه استفاده ميمانده در تاریکيها و مشکالِت پسبررسي گره

کند و گاهي برای تحليل یک شخصيت و روحيات بيمارش را بررسي ميخالل یک رؤیا، 

گيرد. یکي از رؤیا، از شرایط زندگي و شخصيت و حتا رؤیاهای دیگر بيمار مدد مي

های فروید های یونگ برای تحليل رؤیا، روش تداعي آزاد است که در واقع از نظریهروش

تر و بينيم، بسيار بيشد مختلف مياست. یونگ معتقد است نمادهایي که در خواب افرا

آلود و رازناک به نژندی است. این نمادها اغلب وهمهای جسماني روانتر از نشانهگوناگون

ها را در چند الگوی تر خوابتواند بيشکاو با روش تداعي آزاد، ميرسند، اما رواننظر مي

مطلب ساده اما کارا، نشان داد که فروید با تکيه بر این »گوید: سادة اوليه بگنجاند. او مي

های خود های خواب خود را شرح دهد و برداشتاگر بينندة خواب را تشویق کنيم تا نمایه

های ناخودآگاهي که سبب پریشاني وی ها بيان کند، سرانجام پس اندیشهرا از آن

ی هایي که از بازگوکردنشان خوددارهایي که بازگو کرده و چه آنچه آن ،شدهمي

کند در نظر اول غير منطقي و هایي که بيان ميکرده، فاش خواهد شد. گرچه انگارهمي

چه رسد که کشف آنمي ای فرانماید، اما سرانجام لحظهبدون پيوند با درون ذهن وی مي

خواهد حاشا کند، ای نامطبوع که ميکوشد پنهان نگه دارد یا اندیشه و تجربهوی مي
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روی، هر ترفندی که برای پنهان کاری به کار برد، باز کلمه به کلمه  شود. به هرآسان مي

 .(92-99: 1322)یونگ الف،  «کننده موقعيتش خواهد بودهایش بازگوگفته

چنين چه روان را درگير خود کرده و هماز این رو تداعي آزاد راهي برای رسيدن به آن     

گاهي بعد از انجام آزمون تداعي آزاد، از های معمولي است. یونگ راهي برای گشودن عقده

جایي، حذف، خواهد که یک خواب را چند بار روایت کند تا از طریق جابهبينندة خواب مي

هایي از خواب، با توجه به عنصر کتمان یا تأکيد، ذهن وی را بکاود. گزیني بخشیا جای

ای از رؤیاهای افراد لهکه سلسکند، بلچنين وی گاهي به تحليل یک رؤیا بسنده نميهم

کند. در این گيری را به بعد از بررسي همه رؤیاها موکول ميکند و نتيجهرا تحليل مي

ها، وی بسيار به جزئيات توجه دارد و حتا سن و سال فرد یا درجة سازگاری او را با روایت

تواند تا يکاو مداند. در این روش، روانزندگي، در نحوة تعبير و تفسير خواب مؤثر مي

 حدودی به ناخودآگاه فردی شخص ورود کند.

هایي به کار رفته که بينندة خواب، بالطبع این روش به طور کلي برای تحليل خواب    

هایي باشد و برای تحليل خوابکاو ميگوی روانخود به عنوان راوی حاضر بوده و پاسخ

ا در این جستار، سعي شد، به عنوان شان حضور ندارد، کاربردی نداشته است. امّکه بيننده

از روحيات و منش و  شاهنامهیک آزمون و به صورت مبتکرانه، با توجه به اطالعاتي که در 

دست آمده، حدس زده شود که تداعي آزاد سياوش در پاسخ به های سياوش بهاندیشه

ل شود. البته در ها، رؤیا تحليتواند باشد و بر پایة آن گمانهای رؤیایش چه ميواژهکليد

این فرایند و در این قسمت مقاله به شخصيت زميني و تاریخي سياوش نظر شده و جنبة 

 شود.ای شخصيتش، در بخش دیگر این نوشتار بررسي مياسطوره

 نمادهای ناخودآگاه فردی -3-3-1     

های کليدی و نمادین در خواب سياوش عبارتند از: رود، آتش، آب و آتش، واژه    

 گرد.افراسياب، اخم، فيل، نيزه، سياوش

شود حدس زد که سياوش ترین واژه در این رؤیاست. بالطبع به راحتي ميپررنگ آتش    

اولين تداعيَش از آتش، آزمون است؛ آزموني که پدر برای اثبات صداقتش برپا نمود و 

نجاميد، در سياوش از کوهي از آتش عبور کرد. این آزمون گرچه به سربلندی سياوش ا

ذهن او غم و خشمي نهفته از پدر به یادگار گذاشت. پدری که در صداقت او شک کرد، 

کم برای حتا با برپایي این آزمون تحقيرش کرد و زماني که صداقت فرزند ثابت شد، دست
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گوی واقعي را مجازات نکرد. پدری که شاید حتا ترجيح مي داد عذرخواهي از او، دروغ

ین آزمون نباشد، چراکه صداقت سياوش در این داستان، او را به رقيب سياوش سربلند ا

کرد. رقيبي که از جانب زن محبوب کاووس، نسبت به او برتر دانسته کاووس بدل ميکي

شده بود، رقيبي که جدای از رقابت عاطفي، برای تصدی سلطنت نيز نسبت به کاووس 

ساالر بزرگ ایران، يت و حمایت سپهامتيازاتي داشت؛ امتيازاتي چون جواني و محبوب

رستم. با این پرتاب ذهنيِ سياوش به گذشته، باید پذیرفت که افراسياب هم در تداعي 

معاني، دیگر افراسياب نيست، افراسياب، شاه است. شاه، کاووس است. کاووس، پدر است: 

ينندة خواب در ذهن ب نامد، گاهي یک مضمونجایي ميرا جابه طي فرایندی که یونگ آن

که مثاًل شوند )چنانجا ميبههایي نزدیک به خود یا با صفاتي مشابه، جابا مضمون

ای که به بيند و در تداعي معاني، اولين واژههيکل را ميآموزی در رؤیا مردی قویدانش

قامت است و او در واقع رؤیایي رسد آموزگار است. آموزگار او مردی درشتذهنش مي

جا شده بود(.  این دیده، با تصویری مشابه که با آموزگار جابهموزگارش را ميمربوط به آ

کند: سياوش از پدر دور است و تنها دليلش ترس از خشم پدر تأیيد مي دژمتداعي را واژه 

کاووس به استو سياوش، هميشه برای پدرش حالتي بدتر هم متصور است، چراکه کي

 «.دتر استهمه کارش از یک دگر ب»قول گودرز 

رایيَش، بارها اطرافيان را به رنج کاووس مغرور و متکبر است و خودبيني و خودکي    

خواهيَش، به مرگ پسر توز است تا جایي که برای ارضای حس انتقامانداخته است. کينه

دارو(. شخصيتي ناپایدار دارد و به راحتي شود )با ندادن نوشبخشش راضي ميپهلوان تاج

کاووس با شخصيت پارانویایي خود این عدم اعتماد را در ه تحقير دیگران است. کيحاضر ب

شود گفت ذهن سياوش به وجود آورده، او را در حالت بيم و تردید قرار داده است. مي

شود و رویة خشن، تند مزاج و خودخواه، در شخصيت فرزند به صورت متضاد ظاهر مي»

 (.932:  1389)یونگ،« گيردخود مي نوع دوستي و خود آزاری بهشکل هم

کند که تأیيد پدر را بگيرد و محبت و نگاه او را جلب کند، اما سياوش همه کار مي    

خواهد او را به ایران ببرد تا پدر هنرها و جا که با شوق از رستم ميموفق نيست. آن

ر صداقتش تشویق جا که باید به خاطهایش را ببيند، دنبال تأیيد پدر است. آنشایستگي

جا که با پذیرش صلح افراسياب، شود و آنشود، از سوی پدرش دعوت به سکوت مي

شود و مورد خواهد درستي خود را با وفای به عهد اثبات کند، متهم به اهمال ميمي

ترسد که نتواند راضَيش شناسد و هميشه ميگيرد. او پدر را خوب ميغضب پدر قرار مي
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راه او بوده، از همان زمان که پدر را دورادور، به اسم شاه کودکي همکند. این ترس از 

شناخته و از نوازشش محروم مانده، از همان زمان که مادر خود را به دليل نداشتن پایگاه 

تراز ندیده، از همان زمان که شاید رستم او را از اجتماعي باال، با سودابة محبوب پدر هم

ها با پردگي پدر به افسون او ترسانده و همة این ترسهای نامادرَیش و سرسدسيسه

اند. سياوش با وجود احساس حقارتي که پس از مرگ مادر دچارش شده، جمع بسته شده

باکي چون رستم بزرگ شده، اما گاهي عدم شهامت را در های پهلوان بيکه با آموزهآن

ترسيده، بر چه ميو اغلب از آنرسد او اغلب ترسيده بينيم. به نظر ميرفتار و روابطش مي

سرا و برای دیدار پردگيان و سرش آمده است. از پدر ترسيده که مبادا با دعوت او به حرم

اعتمادی پدر دریافت خویشان، قصد آزمایشش را داشته باشد و پاسخ این ترس را با بي

به افتاده؛ از کرده است؛ از سودابه ترسيده که مبادا دسيسه بچيند و به دام دسيسة سودا

ترس افتادن در دامي دیگر از سوی سودابه، پدر و خانه و وطن را ترک کرده و به توران 

جا هم با وجود مهر افراسياب به خود، پيوسته از او ترسيده و نهایتًا از همان رفته، آن

پذیری بيش از حد ها و سازشگاهي که ترسيده، ضربة آخر را خورده است. ترسجای

تر بود، فروغ کرده است. شاید اگر عنصر پهلواني در او فعالجهة پهلواني او را کمسياوش، و

زش، سودابه را رسوا یا مثالً شاید اگر رستم به جای او بود، همان آغاز داستان، به جای سا

ها، با ماند. اما این ترسکرد و با غرور در ایران ميگاهش را به پدر اثبات ميکرد و جایمي

گيرد. او حتا به فرّهِ ایزدی های سياوش، اعتماد به نفسش را از او ميام شایستگيوجود تم

خود، بدی را انتظار در بيم و اندوه است. گویا سياوش، خود هم اعتماد ندارد و پيوسته 

 کشد.مي

ها و عدم داشتن اعتماد به نفس درسياوش، از خأل محبت رسد این ترسبه نظر مي     

دادن يَش ناشي شده باشد. او کودکي است که بعد از مرگ مادر و از دستوالدین در زندگ

مهر او، به ناچار، از محبت پدر هم دور مانده است. فردوسي این تشنگي عاطفي سياوش 

خواهد برای نمودن هنرهایش نزد پدر، به ایران بازگرداندش، با جا که از رستم ميرا، آن

 «.مد به دیدار شاهم نيازکه آ»دهد: بهترین واژگان نشان مي

گویي مناسب کاووس، نياز به محبت و دریافت تأیيد از سوی سياوش و عدم پاسخ     

اصل روابط عاطفي این پدر و فرزند را رقم زده و در روان سياوش به یک گره تبدیل شده 

پروردة رستم است و دليری و خوی و منش پهلوانان را از او آموخته سياوش دست»است. 
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)یوسفي، « بينيمگر ميست و در حقيقت شخصيت محبوب رستم را به نحوی در او جلوها

. اما رستم اقتدار سياسي را به او نياموخته یا شاید سياوش خود به لحاظ (3:1312

بينيم، سياوش به مي شاهنامهچه در شخصيتي، چنين شخصيت محکمي ندارد. طبق آن

کار و خيال پرورند و به آشنا، محافظهن، دیرگرایادرون»گراست. لحاظ شخصيتي درون

چه آشکار نيست، به نيروهای نگرند. به آندیگران با نظر احتياط و احياناً بدگماني مي

تر اهل نظرند تا اهل عمل. دهند. بيشنامرئي و به نواميس طبيعت، عالقه نشان مي

تصميم، مدتي از خود  کشند. پيش از عزم واندیشند و برای آینده نقشه ميتر ميبيش

بستگي و وفای به بندند، ولي در دلدهند. به اشيا و اشخاص دیر دل ميتردید نشان مي

 (.22:1329زاده، )قلي« گذارندعهد پایدار هستند و به اصول و موازین احترام مي

این همه انطباق خصایص برشمرده برای این تيپ شخصيتي، با سياوش، شاهدی بر      

های روحي و رفتاری پردازی، به ویژگيقدر برای شخصيتست که فردوسي چهاین مدعا

 های مختلف شخصيتي اشراف داشته است.تيپ

است. خودمان را جای سياوش دور از وطن رود ها واژة بعدی برای آزمون تداعي     

ر گاه دمهری پدر تداعي شده و آنبگذاریم که در ناخودآگاهش خاطرات گذر از آتش و بي

ای که به ذهن بياید جيحون است؛ باشيم. شاید اولين واژهرود ذهنمان دنبال تداعي واژه 

جا که سپاه را های حضور در ایران در ذهنش ثبت شد و همانجا که آخرین لحظههمان

خسرو در نخستين گامش برای جایي که کيوس گذاشت و به توران آمد. همانتبرای 

کران بود. یا زد. رودی که مثل همين روِد خوابش، پر آب و بيبازگشت به ایران، دل به در

تواند تداعي جيحون باشد، تداعي روشني، تداعي ایران و توضيِح رود در رؤیای سياوش مي

که لب رودند، عامل زور و جبری را که سياوش برای دوری از وطن تحمل  دارانينيزه

 کند.کرده، تأکيد مي

سازد را مي شهر سياوش است؛ شهری که آنآرمانجا است. آن گردسياوشواژة بعدی     

گوید که از این شهر رؤیایي، چندان تا شاید وطنش شود. اما همان روزها هم به پيران مي

 بر نخواهد خورد: 

 نبایاااد مااارا شااااد باااودن بساااي

 نااه ماان شاااد مااانم نااه فرزنااد ماان

 نباشااااااد ماااااارا زناااااادگاني دراز

 د بااار آن جاااای دیگااار کساااينشاااين 

 ناااه پرمایاااه گاااردی ز پيوناااد مااان

 نيااااازز کاااااخ و ز ایااااوان شااااوم بي
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 شاااود تخااات مااان گااااه افراساااياب
 

 گنااه ماارگ باار ماان شااتابکنااد بي

 (312/ 9: 1392)فردوسي،                      

گر اميد و آرزوست، اما حاال که ایان شاهر در رؤیاای گرد برای سياوش، تداعيسياوش     

اعتمادی ماند. بيشود و حسرتي که بر دل ميميد ميسوزد، اميدی است که نااسياوش مي

کناد و اش در تاوران، ایان آرزو را هام باه حسارت بادل ميو نااميدی سياوش به آیناده

 زند.های خود، رنجي برای خودش رقم ميسوزاند. یعني سياوش، باز هم با ترسمي

اني افکار ساياوش بيش از نمادهای پيشين، پریش ماندن ميان آب و آتشجملة قيدی      

تارین ساازد. باا بزرگهای درونايَش را آشاکار ميکشد و تضادها و تعارضرا به تصویر مي

تضاد وجودیَش شروع کنيم که او را دارای دو چهرة اهورایي و زميني کرده است: ساياوش 

برگونه و آسمانيَش، نقااط ضاعفي هام در رواباط و احساسااتش دارد. با تمام خصائل پيام

ن او به تضاد تربيتي مبتالست که در واقع این تضاد، تضاد بين شخصايت رساتم و چنيهم

کاووس است. او با نگرش و روحية پهلواني رستم بزرگ شاده و حااال درک پادری کاه کي

های شخصيتي است، بارای ساياوش کاار دشاواری باید الگویش باشد و خود پر از اختالل

ي توصيه کرده، صداقتش را ستوده، از او حمایات است. رستم پيوسته او را به صفات پهلوان

کااووس اماا باا کرده و با این همه در مقابل سياوش، اظهار کهتری هام کارده اسات. کي

شود دروغ گفت و تهمت زد، بدی کرد و پيمان شکسات و رفتارش به او نشان داده که مي

م ببينايم، در تاوانيبا این همه بازرگ هام باود. ایان تضااد را در تردیادهای ساياوش مي

کاه اش، ماثالً اینپذیریَش در عين اقتادار، در رفتارهاای دوگاناههایش، در تسليمگویهدل

کاه از مساير دلي ذاتي، مردد و بدگمان است، با وجود اینسياوش با همة مهرباني و خوش

گذارد، پيوسته تارس از مؤاخاذه دارد، باا وجاود داناایيَش، فریاب ایزدی گامي خارج نمي

زده، بارای خورد، با وجودی که به خاطر وفای به عهاد، قياد وطانش را هامز را ميگرسيو

مهاری افراساياب نسابت باه او، از گرسايوز گوید در صورت بيجویي گرسيوز به او ميدل

هاا و تضاادها، چهاار شکند و اوج ایان تعارضکند و پيمانش را با افراسياب ميحمایت مي

گو، که حتا اوج راساتيَش که سياوش راستو سر زده، چنانروز پيش از دیدن این رؤیا از ا

گوید و بهانة نرفتن باه را در آزمون ور به همه اثبات کرده، به راحتي به افراسياب دروغ مي

 کند.نزد او را، بيماری فریگيس ذکر مي
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های زندگي و مخصوصاً تضاد اخيار، آراماش ذهنايَش را از او گرفتاه، همة این تعارض     

ودآگاهش را تحریک کرده و بيم و نگراني ذاتيَش به آن دامن زده است. ضمير او  نيااز ناخ

ای تخليه شود و این تخليه با دیدن رؤیاا صاورت به تعادل دارد، ناخودآگاهش باید به گونه

گون به هم پيوستن اضداد را مشغولي وسواسیونگ در سراسر آثارش گویي دل»گيرد. مي

انسان فقط وقتي قادر به بازیابي وحدتش خواهاد باود کاه مادام بتواناد دارد. به اعتقاد او 

گسيختگي دروني است، پشت سر نهد. جمع یاا باه هام هایي را که موجب از همکشاکش

سياوش ایان هماه تضااد  (.192: 1381)اليااده، « پایة نظام یونگ استپيوستن اضداد، سنگ

ترین گرة روحيَش را با نمااد بيند و بزرگزندگيَش را با نماد ایستادن ميان آتش و آب مي

کند یا دشامني کاه افراسيابي که خود دو جلوه متضاد و واحد دارد؛ پدری که دشمني مي

کااووس و چاه دمد و چه در وجاود کينماد پدر مي شود. پدری که خشمگين بر آتش مي

 برد.سوزاند و از بين ميدر جلوة افراسياب، جواني و زندگي و اميدهایش را مي

است. شاید دور از ذهن نباشد که فيال تاداعي هندوساتان  فيلاشارة آخر رؤیای او به     

تنگي سياوش باشاد، و مصداق دل« فيلش یاد هندوستان کرده»کند و تداعي این مثل که 

 [1] برای بازگشت به اصل خویش.

دروغي باشد که باه تواند احساس گناه او به خاطر با این تحليل، پایة خواب سياوش مي    

افراسياب گفته است و در پي این احسااس گنااه، احسااس تارس و عادم امنيتاي کاه از 

راه بوده و پدرش که عامل اصلي ایان احساساات باوده اسات، در ذهان او کودکي با او هم

شوند و رؤیا، عقدة سرکوب شده را تغيير شود. اصوالً افکار ناسازگار، سرکوب ميمتجلي مي

های ناخودآگااه، شدنش شود. نهایتاً این احساساتِ گم شده در الیهمانع شناخته دهد تامي

کناد و چناان بارای رساند و به صورت نمادهای ذکار شاده جلاوه ميخود را به سطح مي

 زند.شود که گویي خودش، بقية داستان را در بيداری رقم ميسياوش باورپذیر مي

واقعي ضبط شدة مغز سياوش است کاه باا احسااس های ها نشانهبه قول فيزیولوژیست    

بيناي شاود و آیناده را پيشناخوشایند در بارة اتفاقات پيراماون او مخلاوط و تحریاک مي

های مغاز ماسات کاه در منبع رؤیا همان ضبطي»کند. پاولف نيز بر این باور است که: مي

گيارد و ا سرچشمه ميجها را ثبت نموده و مضامين آن از همينجریان زندگي، مغز ما آن

گرفتن آن موثرند، تحریکاتي است که از جهان خاارج باه داخال مغاز مسائلي که در شکل

 .(122:1321)پاولف « گرددمنتقل مي
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سياوش با لشکرکشي به ساوی ایاران، باه جاای مانادن و توضايح دادن مااوقع بارای     

وه داده، موجباات تحریاک دروغين گرسيوز را برای افراسياب واقعي جل افراسياب، داستان

گونه است کاه رؤیاایش باه واقعيات کند و اینافراسياب برای کشتن سياوش را فراهم مي

 شود.تبدیل مي

 نمادهای ناخودآگاه جمعي -3-3-9    

اسات. شوند، نمادهای جمعاي و جهااني ها دیده ميای از نمادهایي که در اسطورهپاره    

ترین جمعي و جهاني دارد و در واقع محتویاتشان از عميقها هم، نمادهایي بعضي از خواب

هایي که تعدادشان هم های چنين خوابهای ناخودآگاهي به سطح رسيده است. نشانهالیه

هاای هاا در داالنمکان و تکرار شونده اسات کاه قرنزمان و بيهایي بيزیاد نيست، نشانه

ها باا تصاویرهای هماننادی در شاانهاست. ایان ناوع ننشين شده تاریک حافظة بشری، ته

کاه مضامون کلاي داساتان اسات. چنان های اقوام مختلف ذکر شادهها و اسطورهداستان

الگوهاا و ها با اشااره باه کهناز آن ای متعددی دارد که برخيهای اسطورهسياوش، مشابه

ایي های مختلف داستان سياوش، پيش از این، در جساتارههای خاصشان در بخشمصداق

 است.بررسي شده 

شود که داستان سياوش در قالاب کلاي ها دیده ميدر این رؤیا نيز، یکي از این موتيف     

که تصاویر این خواب سياوش نياز دقيقااً هماان مضامون را گيرد و جالب اینآن جای مي

هاایي کند. این اسطوره تحت عنوان کلّي ایزد نباتي در بسياری از اقاوام، مشاابهتداعي مي

هاای ایازد دارد. سوگ سياوش و آیين مربوط به آن در آسيای مياناه، عميقااً شابيه آیين

شوندة آسيای غربي و مدیترانة شرقي است. درواقع باید گفت که داساتان ساياوش  شهيد

یافتة یک آیين بومي غير ایراني است. این اسطوره یک پدیدة فرهنگاي اسات شکل توسعه

داستان دماوزی »عموميت داشته است. بهار بر این باور است که که در پهنة آسيای غربي 

و اینين یا اینانا که بعدها تموز و ایشتر و پس از آن مردوخ و آشور خوانده شدند، داساتان 

ایزیس و ایزیریس در مصر، داستان ادونيس و آفریدوت که در اصل به مردم فنيقياه تعلاق 

رسيد، داستان سايبل و آتايس کاه در اصال  داشت و در قرن پنجم پيش از ميالد به آتن

متعلق به فریجيه آسيای صغير بود، و داستان سياوش و سودابه در ایران و داستان رامایانه 

در هند و حتا داستان یوسف و زليخا، همه به برداشت انسان کشاورز اعصار پيش از تااریخ 

شدن یاا باه به جایي تبعيدرفتن، گردد. در این داستان، مرگ، شهادت، به آتش فروباز مي
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زندان تاریک افتادن، همه جانشين و نماد پنهان شدن و از هستي رهيدن دانه گشته است 

و بازگشت از جهان مردگان، از آتاش بارون آمادن، از تبعياد یاا زنادان رهاا شادن و باه 

 بهاار،)« روایي و قدرت رسيدن نيز، جانشين باز رویيدن و باروری مجدد گردیده استفرمان

1389  :192-198.) 

های ستایش ایزد نباتي مربوط است. حتا بنابراین، به گمان بهار، آیين سياوش به آیين     

کاران کاه توان از رؤیایي که سياوش دیده، همين اساطوره را برداشات کارد. رودی بيمي

ت، سالي اساسوزاند و افراسيابي که نمود خشکاند و آتشي که ميوران راهش را بستهنيزه

رحمي شده است و قصد عاروج سالي و بيدرواقع داستان همان دانه است که دچار خشک

چناان در خااک هایي کاه همبرند. ریشاهبه سمت نور را دارد )ایران نور(، اما سرش را مي

هاا ماناده و باه خااک است، پيکر زميني سياوش است که در تاوران، در سارزمين تيرگي

خسروسات کاه درواقاع در رساد، کيروید و باه ناور ميمي سپرده شده و نهالي که از آن

 اسطورة تجلي اهورایي سياوش و کمال او است.

 گيرینتيجه     

مند و محجوب ایراني که در متون مذهبي کهان از او یااد زادة پاک و فرّهسياوش، شاه     

ها بياباد، در ها و اساطورهاش نيز موجب شده تا راه به برخي افساانهشده و مرگ مظلومانه

بيند. این رؤیا که با نمادهایي به تصویر کشيده شده اسات، آخرین شب حياتش خوابي مي

هاا نمادهاا از دو نظرگاه تعبير سنتي و ناخودآگاه یونگ بررسي شد که اساس هار دوی آن

هستند. نمادهایي کاه در ایان رؤیاا آماده، باا توجاه باه تعااریفي کاه از ایان نمادهاا در 

ای گوناهسنتي و حتا اسالمي موجود است کامالً منطبق اسات و ایان امار به گزاریخواب

 دهد. گزاری نشان مياشراف فردوسي را بر دانش خواب

از دیدگاه تحليلي یونگ هریک از نمادهای خواب باا توجاه باه روحياات، شخصايت و      

وی شد که بخش های روحيَش با روش تداعي آزاد واکاها و نيز گرهزندگي سياوش، دغدغه

مهم ایان جساتار را باه خاود اختصااص داد. مساير تحليال در ایان دیادگاه دوم کاامالً 

گزاری سانتي دیادیم، تفااوت داشات. در بررساي چاه در خاوابکاوانه باود و باا آنروان

ناخودآگاه فردی به این نتيجه رسيدیم که برخي تضادها در وجود سياوش منجر به ایجااد 

چاه خودآگاه او با خلق یک رؤیا، سعي در گشایش این گاره دارد. آنگرهي رواني شده و نا

های ذهناي شود، در نتيجة باورها و کنشسياوش پس از دیدن این خواب با آن مواجه مي
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دارد و با فارار اوست که او را در شرایط هيجاني و اضطراب از برگزیدن مسير درست بازمي

 دهد. ابش سوق ميبه سوی ایران، به سوی مرگ و تعبيرشدن خو

های های حماساي نموناه، مانناد اکثار داساتانشااهنامهاز طرفي داستان سياوش در      

 دهندة یاک الگاوی کهانهمانندی در ميان اقاوام و ملال مختلاف دارد. ایان امار نشاان

گاه ها شده و هنوز هام گاهساز این اسطورهاندیشگاني در بين اقوام است؛ الگویي که زمينه

گشاید و با زبان نماد، خاود های انسان امروزی راه ميق ناخودآگاه جمعي، به خواباز اعما

 کشد.را به تصویر مي

کاه ساياوش هایي بسيار دارد. جالب اینداستان سياوش با افسانة ایزد نباتي، همانندی    

 هایبيند و در این رؤیا که خود بخشي کوچک از یک اسطوره است، تمام مؤلفهرؤیایي مي

ای باودن شخصايت اسطورة ایزد نباتي وجود دارد و همين امر بيش از پايش بار اساطوره

 گذارد.سياوش صحّه مي

 

 هانوشتپي
های خود را مورد بررساي قارار داده و مانناد ایان هایش، یکي از خوابیونگ در کتاب انسان و سمبول .1

خواهاد روی شود و مايت به او نزدیک ميالمثلي مي رسد. او مردی را مي بيند که از پشتداعي، به ضرب

اندیشد که بارها آورد. یونگ در بيداری با خود ميکولش بپرد و کالمي از یونگ را تحریف شده به زبان مي

اند و این برایم مهم نيست... در پي این فکر، ناگهان رمز خاوابش های مرا تحریف کردهپيش آمده که گفته

تواني تو مي»گوید: المثل عاميانه ميکند. این ضربي مخفي بود، درک ميالمثل اتریشرا که در یک ضرب

 «.گویيبرایم مهم نيست که دربارة من چه مي»که مفهومش این است: « بر پشت من سوار شوی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 928  1322ستان تاب  بهار و، 92، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 فهرست منابع

 ( .1381افشار، ایرج .)تهران: المعي.گزاریخواب ، 

 ( .1381الياده، ميرچا .)مة جالل ستاری، تهران: مرکز.، ترجاسطوره و رمز 

 ( .1389بهار، مهرداد .)تهران : چشمه.از اسطوره تا تاریخ ، 

 ( 1321پاولف، ایوان پتروویب .)،ترجمه غالمرضا اربابي. تهران: فرخي. خواب و رؤیا 

 ( .1329تفليسي، حبيش بن ابراهيم .)قم: ملينا.کليات تعبيرخواب ، 

 ترجمة جالل ستاری، کاویز و مثل در روانرم(. 1399کاران. )جونز، ارنست و هم ،

 تهران :توس.

 ( .1322رستگار، نصرت .)«رازهای  ،«مشروعيت حکومت از دیدگاه فردوسي
 921-913، به کوشش یاسر موحد فرد، تهران: بنياد فردوسي. صص شاهنامه

 ( .1381ستاری، جالل .)شناسي، اسطوره در جهان عرب و اسالمجهان اسطوره ،

 کز.تهران: مر

 ( .1328سرّامي، قدمعلي .)تهران: علمي و فرهنگي.از رنگ گل تا رنج خار ، 

 ( .1322سرّامي، قدمعلي .)«های ایراني تا شاهنامه آیينة زندگي ایرانيان از اسطوره

فر، تهران: بنياد فردوسي. ، به کوشش یاسر موحدرازهای شاهنامه، «شناسي جهانيروان

 182-121صص 

  ترجمه شناسي نوینتاریخ روان(. 1322شولتز، سيدني الن. )شولتز، دوان پي، و ،

 کاران. تهران: رشد.اکبر سيف و همعلي

 ( .1392فردوسي، ابوالقاسم .)،به کوشش جالل خالقي مطلق، زیر نظر  شاهنامه

 احسان یارشاطر، ج دوم، کاليفرنيا: بنياد ميراث ایران.

 تبریز: هادی.صيتشناسي شخروان(. 1329اهلل. )زادگان، فرضقلي ، 

 تهران: مرکز.رؤیا، حماسه، اسطوره(. 1329الدین. )کزازی، مير جالل ، 

 ( .1328کيا، خجسته .)های های خوابوجوی ویژگيخواب و پنداره: در جست
 تهران: مرکز. ،ایراني

 ( .1389گنجي، حمزه .)تهران: ساز االن.شناسي عموميروان ، 



 

  922 شناسي یونگروان گزاری سنتي واز دیدگاه خواب شاهنامهتعبير رؤیای سياوش در 

 

 

 امه )پایان نامهااهناردیت در شاند فارایاف(. 1322مجتبي. ) ميران، سيدمير-

کدة ادبيات، نما: علي تسليمي، استاد مشاور: موسي کافي، دانش، استاد راهدکتری(

 گاه گيالن.دانش

 افزار کتاب تعبير خواب جامع: نرمhttp://www.beytoote.com.  

 ( .1312یوسفي، غالمحسين« .)دانش ةمجل، «ای معصوم و روشن در شاهنامهچهره-

 91-1، صص 91، سال هشتم، شمارة کدة ادبيات و علوم انساني مشهد

 ( .1381یونگ، کارل گوستاو .)ترجمه محمود مشکالت رواني انسان مدرن ،

 فر، تهران : جامي.بهروزی

 ( .1382یونگ، کارل گوستاو .)ة، ترجموجوی هویت خویشتنانسان در جست 

 فر، تهران: جامي.محمود بهروزی

 ترجمه محمود سلطانيه، هایشانسان و سمبولالف(. 1322ل گوستاو. )یونگ، کار ،

 تهران: جامي.

 ( .1322یونگ، کارل گوستاو .)ترجمه رضا رضایي، تهران: افکار.تحليل رؤیاب ، 

 ( .1383یونگ، کارل گوستاو.) ترجمه علي محمد شناسي و تعليم و تربيتروان ،

 برادران رفيعي، تهران: جامي.


