
  سومر و سومريان 

جنوب  ، از  ) كنوني  عراق  سرزمين اكد (شمالدجله و فرات كه از شمال به    ميانسومر دشت وسيعي است  

ايالم (خليج فارس   به به  از شرق  از غرب به صحاري عربستان و   است.ده شمي) محدود  خوزستان كنوني، 

بر روي فالت شمال عراق كنوني  . قسمت عليا  نداهكردتقسيم    ٰي فلليا و سُبه دو قسمت عُرا  النّهرين  ن بيازديرباز  

زراعت  و    است موسمي  نامنظّم  هاي  به باران   موكولمنحصراً  در آن    برداشت محصولقرار دارد، سرزميني كه  

  داراي (سومر سابق)  آن  فالي  قسمت سُ  آنكهحال .  دگردمي و هجوم حشرات موذي  خشكسالي  دستخوش  دائماً  

به جغرافياي بندي تقسيم اين امّا  د.نگردميآبياري  بواسطة نهرهاي تعبيه شده  كه است  هاي حاصلخيزيجلگه

  شود. ياين سرزمين خالصه نم

 مايان ساخت در اين منطقه ني را  درخشانقرن هجدهم تمدّن    درشناسي  و انكشافات باستان   هاارياوّلين حف

هاي متعدّدي كه بدست آمد امكان قرائت  بهيپنهان مانده بود. كت  اليولگِ  و  دو هزارسال در زير شن  بيش ازكه  

  .فراهم ساخت را (ميخي) خطّ اين اقوام 

  مملو   ياحساس  باكنيم  افمي نظر  از زير خاك بيرون كشيده شده    شناسانباستان   توسط  كه  يمداركبه    هرگاه

  در  پارهسنگ   هزاران  انبوه  در  چراكه.  ميآوري م  فرود  سري  پشتكار  و  صبراينهمه    ر يبرا  در  نيتحس  و  رتيح   زا

  آنها  بر مكتوب متون اوليّة نظم ندديگرد موفق قبل سال هزارپنج  از شده انباشته يوال گِل انيم از و نيزم عمق

 آنها  ريتفس و ترجمه به  سپس و برگردانند نيالت الفباء به اختهس برقرار يرينظيب يبائيشك و صائب  يروش با را

بر اثر مرور  هاقسمتي از آنمتعدّدي است كه گاه  يهاپارهسنگ  آوردنردهم گِ مستلزم ايساده  متن هر. بپردازند

  ي ول.  بطول بيانجامد  هاسال   گاه  و  هاماه   ها،هفته، كاري كه ممكنست  نداپاك شده كامالً  صدمه ديده ويا    زمان  

  آنها   مماشات  و  شت ي مع  نحوة  واعتقادات،مذهب   خ،يوتارفرهنگ  به  كه  است   دانشمندان  نيا  بهمّت   اكنونهم

    .است  شيپ در يطوالن بس يراه  آنان فرهنگ جامع شناخت  يبرا هنوز كه داست يپ ناگفته. مياافته ي يآگاه 

و ظاهراً ربطي به    ندشكالي برميخوردند كه نامفهوم بودبه اَ مكتوب به خطّ ميخي  دانشمندان غالباً در متون  

الفبائي نداشت ابتداء تصوّر  . باستان ندخطّي  اَميشناسان  كه كاهنان معابد    شكال رموزي خاص بودهكردند اين 

  از   ايباقيمانده كه  پس از چندي كاشف بعمل آمد  ليكن  ند.  اه كردميحلقة محدود اصحاب خود ابداع  براي  

تصويري   غيرالفبائي  خطّي  قرن   هستندو  ساكن  كه  قومي  به  پيش  سُها  قسمت  تعلّق   النّهرينبينفالي  در 

بدينداشته  باست.  كه  بود  به    هايري احفّ  اترتيب  بكلّي    تركهنتمدّني  كشف  بعدي  كه  شدند  بدست نائل 

اين   بود.  بينفراموشي سپرده شده  نداشته قوم برخالف ديگر ساكنين  به اقوام سامي تعلّق  لذا النّهرين  است. 

 2كداَرا  ها، بابليان . . .)  ي ها، اَكد(آشوري منطقه    خواندند و ديگر اقوام ساميِ  1سومريدانشمندان آن را تمدن  

 هاي سومر  نزد  يستيبايم   را  نيالنّهرنيب  يبعد  يهاتمدّن  يتمام  ياصل  منشاء  كه  برآنند   شناسانباستان ناميدند.  

 
1 Sumerian 
2 Akkadian 



 هاي سومر  يمذهب  اعتقادات  ريتأث  تحت   بسرعت   كه  خطّه  نيا  يِسام  اقوام  انياد  است   ازآنجمله.  كرد  جستجو

  . گرفت  قرار

شواهد تاريخي الوصف  گردد. مع ميرقبل از ميالد بسال    ٣٥٠٠قابل توّجه است كه قدمت زبان سومري به  

چنان بهم آميختند كه زبان سومري بتدريج جاي خود را به    دو قوم مستقر در شمال و جنوبكه  ند  آنحاكي از  

دانشمندان دريافتند كه بخش عظيمي از مراسم و مناسك مذهبي اكديان  ها داد. بدين لحاظ  ي كداَ  زبان ساميِ

مستقيم دائمي و    ايجوامعي مذهبي و دررابطه اساساً    سومري _  ياكد  اقواماست.  ها گرفته شده بودهاز سومري 

عبادات و قواعد شرح  هاي يافت شده حاوي  عظم كتيبها. بيجهت نيست كه قسمت  اندبوده كاهنان  با معابد و  

،  ميباشد النّهرين  وجه مشخّصة اقوام بين ق دين از ديرباز  د. تفوفّميباش حاد اين جوامع  آحاكم بر حيات مذهبي  

كشيده  اسارت  بند  به  را  آنها  گرديده وگاه  آنان  ترقّي  گاه موجب  را  است امري كه  حقيقت  اين  در  ميتوان  . 

آنجزئي از  كه  عناصري  بجـترين  نگـ ها  است  ازآنجمله  يافت.  مانده  و  پرسش اه  ـا  كاصّـخانگيز  ر  ده  ـي 

بسيار كه  همان دوره    مصريِاي  ـه تنديس  بر  مـحاك  نگاهِ  رخالفـب  هـراكـچ .  شوديم  دهـ دياي آنها  ـه مجسمه 

نگاه همواره به النّهرين  اقوام بين  1يهامه در مجسّ  آيند،بوده گوئي با ما از در سخن برمينافذ ولي كامالً واقعي  

  كه گوئي سراسر مبهوت كائنات است. نگاهي قرين به هيبت و حيرت دارد.  توآدم اشاراي ماوراي عالم نقطه 

 

 
  .مق 2٠٩٠سومر            .م.ق 2٣٤٠سومر                                      

شرح   ميباشددر حيات روزمرّة ساكنين آن    الطبيعهعناصر ماوراءُ  العادةفوق سهم  مثال گوياي ديگري كه مؤيّد  

ن محقّقيخواهيم پرداخت.    اي كه بزودي بداننكته،  است ما رسيدهبدست    از اين دورهو تعبير رؤياهائي است كه  

اشاره    آسمانيبه خدايان و نيروهاي    لزوم ارجاع قلبي ساكنان آنبر    اين ناحيهاقليمي    شرايط غالباً به تأثير  نيز  

را از  اميدي    رگاه ه   براندازخانمان و  هاي مهيب  سيالب  و  هاي مداومخشكساليزارعان درمقابل    هچ اند.  كرده

اين امر را ميتوان   اند.يافته خود نمي براي    مناسك ديني عبادت و  جز  ملجائي  دربرابر خشم طبيعت  ه  دست داد

شناسي  در كيهان   غيرقابل انكار  يتأثيراي كه  م و منسجم آنها از كائنات مشاهده كرد، نظريّه بخوبي در نظريّة منظّ

   .است گذارده آراء افالطون در باب نفوس افالك  وهمچنين در عهد عتيقموجود در 

  

 
1 Sculpture in the round 



  النّهرين كيهان و كائنات نزد اقوام بين 

. اين صفحة عظيم خود محاط در  دانستندميبر روي آب  شناور  صفحة مدوّري  را  النّهرين زمين  اقوام بين 

ط بر كلّ اين محي كروي شكلي    گويِكردند  تصوّر مياست.  دهبو  اي از كوهحلقه   و محدود در بزرگ  اقيانوسي  

را قسمت تحتاني  و  دانسته  ستارگان    حاوي گردش)  آسمان(را قشري جامد    كرهفوقاني    ة. نيمميباشدمجموعه  

با تمامي  را    كرهاين  . كلّ  اندآورده بحساب مي  طيناجهنم و جايگاه شي  يعني  زير زميندر  پنهان و مرموز    يعالم

    .است.بوده تعليق الت ـدر ح تصور ميكردند كه امحدود ـدر دريائي ابدي و ن آنمحتويّات 

  
  

  
  1شناسي سومريانكائنات براساس كيهان                                           

اعتقاد   واحد  يبه خالقگرچه    زيراو شِرك.    توحيد  از  تلفيقي بودباستان    نّهرينِلانيز در بيناعتقادات مذهبي  

از صفات ذات حقّ    در همان حال هر   امّاند  داشت به  يعني    دانستند.مي النوعي خاصّ   ّرببه  منسوب  را  يك 

)  Shamash(خورشيد    .2ند كرداز خدايان كه هريك بنا بر ارادة خود بطور مستقّل عمل مي  يانسانوجهي شبه 

 
1 Kramer, S. N.Sumerian Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievements in the Third Millennium B.C., 
revised ed. New York: Harper & Brothers, 1961. 

ذاتي مطلق  به و اهريمن   داميان اهورامزمعمول وراي ثنويّت    پيروان آنم كه ياي در بطن ديانت زردشت هست فرقه بازگشتدر زمان ساسانيان نيز شاهد  2



تري ا و بابليان جنبة كلّي ه اين اهميّت بعدها در زمان آشوري رفت.  آنان از مهمّترين تجليّات حقّ بشمار مي  براي

براي اين اقوام حركت و تغييرات افالك همگي    .پيدا كرد  طالقبه كلّ منظومة سيّارات و ستارگان ا  و  يافت 

هيچ پديداري را در كائنات تابع تصادف ندانسته  . لذا  1منوط به ارادة وجودي مطلق   است و قانوني بوده   متابع نظ

شناسي در بهمين جهت بود كه نجوم و ستاره  كردند.ميشده تصوّر  ازقبل تعيينموكول به بخت و سرنوشتي  

هر گام تازه در كشف و شناخت نجوم و الهيّات اين  حقيقت اينستكه    توّجهي يافت.اين عصر گسترش قابل 

ي بلكه  تنها در فرهنگ يوناننه هب اين اقوام  اانگيز فرهنگ، تمدّن و مذتداوم حيرت   حاكي ازيش  پدوره بيش از  

    .ميباشد سامياديان متأخّر كلّ در 

خالصه كرد. بعنوان نهادهاي مهمّ جامعه را نميتوان به مذهب و اعتقادات ديني  اني سومر يمعنو  اتيح  امّـا

است. برخالف انسان در قرون  بوده   آنبا عالم همواره مقرون به نوع حضوري خاص در  آنها  نسبت و رابطة  

اشياء عالم داشته    باابزاري  صرفاً    چون ما نسبتيآنكه  بي   ندكردميتصور    كائنات  منحل درمعاصر خود را جزئي  

بهمين نگريستند.  مي  اندرابطه با خدايان و د  جان و درروح وهمه چيز را همچون موجوداتي واجد  لذا    .باشند

  ي نمايشارجاع بدانها بلحاظ كالمي يا  رف  ميشد بلكه صِنا عملي عادّي محسوب  نقش اشياء و ترسيم آنهترتيب  

  بود. مي ن شياطين دفعاحضار ارواح يا چيزي جز 

نگاهي كه حاكم بر فرايند خواب    نوع خاصّ  نكات فوق حائز نهايت اهميّت بلحاظ مطالعة رؤيا هستند. از

ها همه مسائلي است كه به تفصيل  ن عالم رؤيا ميگذرد. ايتا نسبت عميقاً حضوري ما به آنجه در  گرفته  است  

تواند گامي بيشتر درجهت درك ب نيهرالنّنيب تمدّن مطالعة شايدد. ش دخواهندر كتاب حاضر مورد تأمّل واقع 

  باالعمّ باشد. ما و فهم رؤيا باالخّص و حيات نفساني 

حاصل از علوم    ژيِوم مختّص بدانها دانسته بنام ايدئول حضور اين اقوام را در عال  ةاشتباه خواهد بود كه نحو

فاصله گرفته واجد نوع نفسانيّاتي   يبدين توّهم دلخوش كنيم كه انسان در حال حاضر از چنين نسبتجديد  

اي عظيم حفرهت  يّاست كامالً متضاد. برخالف آنچه امروزه اعتقاد جزمي ما را تشكيل ميدهد ميان انسان و واقع

اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي، مذهبي ويا سياسي    –دارد. واقعيّات از هر نوع كه باشند  نو غيرقابل گذار وجود  

اند كه ميان انسان و عالم وجود دارد. ماهيّت  حاصل رابطة عجيني بوده  تاريخاي از  ههمواره در هر بره   -هو غير

 رفاعلي مايشاء تصوّرا    انسانداست كه اين سخن بدين معنا نيست كه  العالم اوست. ناگفته پي في  آدمي در وجودِ

جادوئي كنيم كه بر عالم و آدم تفوّق دارد. همچنين اشتباه است كه اين نكات را دليلي بر حقّانيّت اعتقادات  

خود يكي از تظاهرات رابطة حضوري  خوانده ميشود    افسونخرافي بدانيم. چراكه آنچه خرافات و يا سحروو

 
)  Zervanismآئين زرواني ( اصل و منشاء اين فرقه به  گفته ميشود   محسوب ميشد.و حاكم مطلق عالم    صانعتنها  براي آنها  كه    معتقد بودندو يگانه  

اند.  ؤال بردهشناسان وجود واقعي آن را زير سباسناناز قرار معلوم  است. امّا  ها قبل از ظهور زردشت وجود داشتهمذهبي توحيدي كه قرن،  گرددبازمي
  جهت تفصيل مطلب ن.ك. به: 

L’Iran antique, Élam et Perse et civilization iranienne (Cl. Huart, L. Delaporte, P. Masson-Oursel), Éditions Albin 
Michel, Paris, 1952. 
1 Cf. Roux, G., La mésopotamie, essai d’histoire politique, économique et culturelle, Éditions du Seuil, 1985. 



به  كه در قرن حاضر شاهد آن هستيم  رد آدمي با عالم است. حتّي شايد بتوان گفت كه انسان هرگز بدين حدّ  ف

   است.ات و سحروجادو اعتقاد نداشته خراف

 ها خانه  واريدروداست. بوده وآدم نيز جزئي اليتجزّاء از نسبت حضوري آنها با عالم با كتابت  اين اقوامرابطة  

عملي اساسي بوده كه آنها  نزد آنان  كتابت    .ندابوده  يخ يم  ياو  يريتصو  خطوط  به  منقوش   سراسر  وبازاركوچه  و

روزمرّه. نگارش  ندان دور بل قريب و عجين با زندگي  چ ، عالمي نه است داده ميقرار    ديگر  يعالمرا در محادثه با  

است، خالقيّتي را داشته   آن كم خلق  باشد ُحاصّ  خ  ئي شعنايت به  بيش از آنكه دالّ بر    بر روي كتيبه   لفظهر  

در مقابل    بت يه   و  ُحرم  مستلزم  و  نامرئي  يز عالما  نازل   يعنيمشيّت خدايان  بنا بر    دة نويسنده بلانه بنا بر ار

    .عالماز انكشاف  است ي بودهوجه بديع چون كتابت نيز  قرائت بهمين ترتيب . آنان

  النّهرين از بين   بدست آمده هاي  خوابنامه 

بهمّت   1٩٥٦در سال  انجمن آمريكائي فلسفه    عنوان اثري بينظير است كه  1باستان   انةيخاورم  در  خواب  ريتعب

نسخة خطّي   جامع ازدرابتداء اُپنهايم بر آن بود تا متني    .رسانيدبطبع    2اي چون لئو اُپنهايم متخصّص برجسته 

نخست به    و  تحقيقات خود را گسترش داددامنة    بتدريج  امّا  .تهيّه كند  ٣هاخوابنامة آشوري كتابي تحت عنوان  

از زبان ميخي بجا درباب رؤيا پرداخت كه  شرح و تعبيراتي كامل انواعمجموع ترجمة به آوري و سپس جمع

كه    نبدي  .بود  مانده  است  كهن  اكنونترتيب  متن  به  بار  نخستين  خواببراي  كه  ترين  حدود  گاه  هائي  به 

اي عظيم واجد غنائي غيرقابل تصوّر. چنانكه خواهيم  گنجينه ،  ايميافته د دسترسي  نهزارسال قبل از ميالد ميرسسه 

ي همچنان بلحاظ آنچه امروزه از خواب و رؤيا ميدانيم تازگآنها    و تفسير  ديد اين رؤياها و بخصوص تعبير

هاي خود در آنها خواهند بود بلكه  شاهد تأييد يافته   غالباً تنها  نه براي روانكاوان كه    ويژهاند. بخود را حفظ كرده

  ند.بخشاي خود غنائي بيشتر به تأمالت حرفه بمراتب  ميتوانند بدين وسيله 

اختصاص دارد و دوّمين    اكدي -. نخستين بخش به مطالعة رؤيا نزد اقوام سومريكتاب شامل دو بخش است 

. چراكه  ٤اللغه) (فقه   »شناسيزبان «تنظيم و تكميل آنها بلحاظ قواعد    و  هاي مربوطهكتيبه و ارائة  قسمت به عكس  

ه دربارة  نويسنده در مقدّم   است.قسمتي از آنها ناخوانا باقي مانده اينكه  و يا    ها غالباً يا جزئاً صدمه ديده كتيبه 

كتيبه  مطالعة  آنها  «  :نويسدميچنين    هانحوة  در  اطالعات موجود  استخراج  اختيار  براي  در  عمده  وسيلة  دو 

فقه   .ماست  آنها مي   كه اللغه  نخست  و  به حكّ و اصالح  ادبي كه  سپس پردازد  به تحقيق  بعمق    نقد  يشتري 

موجب كشفيّات    غالباًخود  هاي پيچيده و بغرنج را كه  نكات ظريف و زيروبم متن يعني تمام داده بخشيده تمام  

 
1 The interpretation of Dreams in the Ancient Near East with a trranslation of an Assyrian Dream-Book, 
“Transactions of the american philosophical Society, held at Philadelphia for promoting useful knowledge” – new 
series. Vol. 46, Part. 3 Philadelphia, 1956. 
2 Leo Oppenheim 
3 Assyrian Dream-Book 

البته ترجمه  شده  برگرداندهشناسي»  «زبانبه  دراينجا  مسامحتاً    Philologyاصطالحِ    4 نيست زيرا امروزه «زبانكه  بمعناي  شناسياي دقيق  » در فارسي 
است كه ادباي متأخّر  اصطالحي    اللغهفقه«  است.دهكرتعبير    »اللغهفقه«به  آن را به تبعيّت از زبان عربي  فرهنگ دهخدا    .استآمده  Linguisticsاخضّ ِ  

  واند و منظور از آن دانشي است كه شامل علوم زبانشناسي و مطالعة فرهنگ ملل متمدّن از طريق زبان، ادبيّات در برابر كلمة فيلولوژي فرانسوي قرار داده
  ). مذهب آنهاست (فرهنگ دهخدا



«به انواع متفاوت   گويدوسياق اين متون مي ب سبكسپس دربا  1».دهداي ميشوند در دسترسي ما قرار ميتازه

در مضمون و ماهيّت صوري   تأثيربي كه    است اي  و جاافتادهصائب    ،ادبي نوشته شده هريك تابع سبكي دقيق

  2ميباشد».  دررابطه با منشاء و خاستگاه رؤياهاي ذكر شده آنها نبوده 

كت در  مكتوب  رؤياهاي  انواع  كتاب  اين  در  نخست  بهياُپِنهايم  ميكند.  تقسيم  متمايز  دستة  سه  به  را  ها 

نوعند: يا مستلزم تعبيرند  هستند. اين نوع رؤياها خود از دو    القائات خدايانوحي و  هائي كه حاكي از  خواب

بوده  مخاطب اصلي آنها همواره پادشاهان و كاهنان    ويا برعكس مبيّن و روشن بوده نياز به تفسيروتعبير ندارند. 

آرشيوهاي  .  ديگردهمگي حاوي پيامي خاصّند كه در مواقع بحراني ازطريق رؤيا بر خواص جامعه نازل مي

بدست آمده شناسان  بواسطة حفّاري باستان را  ت اعظم آنچه  سلطنتي محلّ عمدة نگهداري آنهاست كه قسم

  . دده تشكيل مي

به ذكر آنها اكتفاء فقط بيننده كه كاتب مزاجي خوابروحي يا هائي هستند حاكي از وضع دستة دوّم خواب

چنانكه   ند.دار وقايع آينده  پيشگوئي  كه حكايت از  ئي  هاگردد. وباالخره خوابهرگز وارد جزئيّات نمي  كرده

  د.ن گفته شد هريك از اين انواع رؤيا داراي سبك و سياق ادبي خاصّ خود ميباش

در هنگام كه كاتب  بطوري   نداهشدميهاي جدّي  مل مميّزي اهاي افراد عادّي ش اُپِنهايم بر آنست كه خواب

و نامطلوب» كه قاعدتاً    يمنح «بدهاي باصطالاست. بخصوص خوابه نبودورود به جزئيّات  به    ثبت آنها مجاز

بنظر ميرسد ي و قابل قبول.  نمگر همراه با توجيهاتي عقال  ،است آمده كاتبان افتاده ذكري از آنها بعمل نمياز قلم  

شرح و  اند بطوريكه كه حتّي  آمده بحساب مي   شومهاي نامطلوب وقايعي  النّهرين خوابكه براي ساكنين بين

بيجهت نيست كه در زبان اكدي لغتي براي داللت بر  ايج ناگواري بهمراه داشته باشد.  توانسته نت بيان آنها مي

يافت  نميتوان  اين خود مي   ٣«كابوس»  نوع  تواند  كه  اين  بودن  بديمن  به  آنها  اعتقاد خرافي  بر  دليلي روشن 

  ، انكاري اندداشته   ٤باطني. شايد بتوان گفت نسبت به آنها نوعي طرزتلقّي مبتني بر انكار  باشدرؤياهاي نامطلوب  

. بدين معني كه  است فته گرمي صورت آنو يا در هنگام تعبير  رؤيادر فرايند  ٥تعكيس تحت مكانيسم  كه غالباً

آن را بدينصورت    دادميود و كسي به فريادهاي مدام او پاسخ نباگر شخصي در خواب شاهد ويراني شهر  مثال  

كه خواب ميكردند  فرشته تعبير  داراي  نجات بيننده  را  اي  او  كه  است  كرد.  جا  درهمه بخش  همراهي خواهد 

بعداً به   .٦دانستند وجود روحي خبيث در او ميآن را نشاني از   ميدادهاي او پاسخ  دبه فريا   سيآنكه اگر كحال

  خواهيم پرداخت.هاي خاصّ رؤيا اينگونه مكانيسم 

ها و سومريان همواره در حفظ و نگهداري رؤياي خود كوشا بودند و آرشيو مخصوص و بخشي كدي ا

بدانها اختصاص ميمشخّص از كتيبه  وضبط ثبت   خوابنامه هائي مختّص به  ها در كتيبهدادند. لذا خوابها را 

 
1 Ibid., The interpretation of Dreams in the Ancient Near East . . ., part I, p. 184. 
2 Ibid. p. 184. 
3 Ibid. p.197. 
4 Denial 
5 Inversion 
6 Ibid . 



جالب   ند.كرداستفاده مي   هانيز از آنها بعنوان مراجع اصلي جهت تعبير ساير خواب  ند. كاهنان و پيشگويانميشد

  اند. در ميان معبّران خواب داشته  عمدهي جايگاه بخصوص رين زنان هالنّآنكه در بين 

  خوف و رجاء 

نامطلوب و  م به خوابا قواجهت توّجه خاصّ اين  حال بايد پرسيد   هاي مطلوب چيست؟ چرا رؤياهاي 

كابوس بخص شبانه  وص  داشته هاي  آنان  براي  ثانوي  اهميّتي  آكديبظاهر  كه  پيداست  ناگفته  همچون اند.  ها 

آ اهميّت  از  بهيچوجه  و  داشته  شبانه  رويدادهاي  اينگونه  درمقابل  دفاعي  كامالً  واكنشي  غافل نسومريان  ها 

دانستند،  العاده ميرا داراي نيروئي فوق  هااالنّهرين برخي از رؤينويسد: «[. . .] اهالي بيناُپِنهايم مي  اند.نبوده 

  . دادندكساني را كه قادر به دفاع از خود نبودند مورد حمله قرار مي  زنانپرسه   هنگامكه شب   شيطانيموجوداتي  

، نوعي  كردفرمانروائي ميبدسگال    عناصراين    برگرديد كه  موجودي ميچنين اعتقادي لزوماً منجر به تصوّر  

النوعان جاي خود را در سلسله مراتب ربّ  ،اعمال و كردار آنها بودخواب يعني الوهيّتي كه مسئول    النوعِربّ

گفته ميشود   1خدايان».   ديگر بود كه هگااقامت همان نوعساكن اوندي و  شهمان نوع خوي داراي  وباالخره داشت 

نوع مورد دو  و در  است  داشته   هاي بد و نامطلوب (ترسناك) حقيقت مورد خواب  در  بيشترالنوع  اين ربّ  كه

هاي الهامي و نازل شده كه حاوي پيامي خاصّ هستند ويا  ديگر رؤيا كه قبالً برشمرديم يعني درمورد خواب

  . توان يافت آن مي نشاني از  كمتررؤياهائي كه از آينده خبر ميدهند 

باستان مشوب به نوعي عميق    هرينِالنّاهالي بينطرزتلقّي    تر باشد.ولي بنظر ميرسد كه حقيقت از اين پيچيده

ابهام و دوپهلوئي بوده  از  عالم خواب  را    است.درمورد  ابهام  در وجه تسميّة ربّميتوان  اين  النوعان  بخوبي 

معناي اين اسامي و تصوّراتي كه اساس وجه تسميّة نويسد: « مي   آنهااُپِنهايم در باب اسامي  مشاهده كرد.  خواب  

آمد كوششي است    آنچه خواهد  2». ميباشداللغه  بلحاظ فقهترين مسائل  يكي از مشكلآنها را تشكيل ميدهد  

  .وفهم اين معضلدرجهت درك

. گرددبرمي(باد)    وزيدنبمعناي    ) zâquو(كريشة آن به كلمة زا است.يكي از اين اسامي  )  Zaqîqu(وكيكاز

نيروي مخرّب بادوبوران بكار رفته امّا گاه  صيف  «اين لفظ در اسناد پادشاهان آشوري بخصوص در مورد تو

كه   ، نفحاتيآمده)  divine breathبمعناي نفحات الهي (  در جائي ديگر.  است شته دانيز  اشاره به نسيم ماليم  

از خدايان طلب كرده   آنها  مؤمنان در هنگام عبادت  از رحمت (براي  شواهد    ٣. »ست ا ايزدي    ) graceنشاني 

ولي همگي در اين   لفظ آمده كه مجال تفصيل آن در اينجا نيست.معاني ضدّونقيض    ازها  در كتيبه بيشماري  

است وهم توأم با  بودهيمني  خوشالنّهرين هم قرين به  دارند كه رؤيا براي اقوام باستاني بيننظر  معنا اشتراك  

شدند. بلكه  و دستة خوب و بد خالصه نمي به دبسادگي  ها  . بدين معني كه براي آنها خواباضطرابترس و  

بيشتري تأّمل  آن  ماهيّت ثنوي  لذا الزمست كه در مورد    دانستند.بظاهر متضاد مي   رؤيا را تركيبي از اين دو حالِت

 
1 Ibid  .p.232. 
2 Ibid  .p.233. 
3 Ibid. 



. يك چنين برداشتي بدست آوريم  صائب نسبتاً  نظري  وفهم آنها از عالم خواب  شايد بتوانيم از نحوة درككرده  

  تر دريابيم.وآدم بهتر و بصورتي موثّقنسبت و رابطة اين اقوام را به عالم دهدمي است كه بما اجازه 

النّهرين عنايت چنداني به رسد ساكنين بيناي رفت وگفتيم كه بنظر نميهاي هولناك اشاره قبالً به خواب

ورؤيا را بدان نحو  و ذات خواب  الح اين نظر بپردازيماند. حال الزم است كه به اصداشته   نامطلوب  يرؤياها

  م. سازي تركه مورد تجربة روزمرّة آنها واقع ميشده روشن 

  هراس ترس و  شواهد حاكي از آنند كه براي اين اقوام هراس و وحشت در رابطه با رؤيا به چيزي وراي  

است. الزم به تذكّر نيست كه  شان بوده است، نوعي رابطه كه در نسبت مستقيم با آرزومندي باطني اشاره داشته 

كشف تاريخي فرويد در باب ضميرناآگاه موجب گرديد كه ماهيّت فرايند خواب نيز بصورت وجهي بارز از  

آدمي آرزومندي    آرزومندي  شود.  هوي  ازنگريسته  و  رغبت  و  است.  ميل  متمايز  عادي  تمنيّات  و  وهوس 

  ن دارد. بلكه برعكس ما بدان تعلّق داشته حيات نفسانيماآرزومندي نه تحت تصاحب ماست ونه بما تعّلق  

ها براي اكدي   ،آرزومندي است   تقابل باغتنم از  م  زمانيموكول بدانست. همانطور كه براي ما معاصرين خواب  

تنها خالي از هيبت و اين مالقات نه   است.اي استثنائي از ارتباط با خدايان و مقدّسات بوده و سومريان لحظه 

است. ناگفته بوده نيز  تحقّق احتمالي آمال وآرزوها  بل مملو از اميدواري و اطمينان خاطر جهت    بودهحيرت ن

هاي زمانه، از گذشته و  وبلنديپستي هاي ژرف از  ستن از پرسش ب اي است آپيداست كه حيرت و هيبت لحظه 

  . زندگي و از مرگتر از اي ناشناخته، بعبارتي دقيقبخصوص از آينده 

اي كه قدما مقوله   ،ولرزترسهائي احساس ميكند چيزي است وراي  مقابل چنين پرسشدرآنچه فرد آدمي  

هاي عاّدي در اينست كه در خوف همواره نشاني بارز  ميخواندند. تفاوت خوف با ترس و هراس خوفآن را 

ويّاً دريافته بودند كه در ماهيّت النّهرين قاقوام بين  است.موجود  اميدواري  رجاء و  از  _  و نامطمئنگرچه لرزان   -

ها هستند،  بوده وجه مشترك ميان انواع خواب  عميق رؤيا خوف و رجاء دو شكلي متفاوت از عنصري واحد

  روند. به استقبال آينده مي رؤياهائي كه هاي حامل پيام واز رؤياهاي مبتني بر وحي و الهام گرفته تا خواب

خود   2» ترميزيِ «درمقام    آدمي. جائي كه  1است انسان  در آرزومندي    شكاف و انفصام ذاتي موجودزادة  خوف  

همچون فردي درگير در بادوبوران كه    .درمقابل سرنوشت قدّ علم ميكنديعني وراي خياالت و تصوّرات واهي  

د. نيابترس و هراس برايش معنائي مأنوس مي كه    ماندمهيب پايدار مي چنان دربرابر امواج  دل به دريا زده  

ميخوانيم ساحتي است وراي    »مقام ترميزي«اند. آنچه ما دراينجا  نهفته ين امواج  همچراكه اميد و رجاء در دل  

بنا  متفاخر و خودشيفته محلّي از اعراب نداشته نقش و تصوير فريبي بيش نيست.    نِحيث خيالي، جائي كه مَ

محكوم به غربت از خود ساخته نقش و   عليرغم آنچه امروزه عالمگير شده و آدمي را  وروانكاوي    بر اصول

 
مطابقت نداشته ميان    زيرا هرگز «من» با وجود خود  .يابدمي  غيرين شكاف است كه بنا بر آن فرد آدمي همواره در باطن خود وجود خويش را بعنوان  هم 1

ده موجب پيدايش كرايجاد    خالء عالم مادّي    تكاثفانسان درواقع چيزي جز همين شكاف نيست، شكافي كه در  آنها شكاف و انفصامي ذاتي موجود است.  
نحوي  بازهم  خود را ب   بطون  يابد ومياست كه عالم مادّي غناي ديگري    Splitting (Spaltung)گردد. به بركت اين شكاف و انفصام  زبان تكلّم مي

موجب  (نفسانيّات)  الم صغير  كه درمقام ع  ستا  يساحت  ت بلكهنيسها  انسانميان  اي براي ارتباط  وسيلهصرفاً  لذا زبان    ميرساند.  ظهور  انگيزتر بهشگفت
    .1٤٠٠لي)، نشر ني، چاپ دوّم، (كرامت مولّذهن و زمان براي تفصيل مطلب ن. ك.  (عالم خارج) ميگردد.تجلّي عالم كبير اصلي 

2 Symbolic 



آيين خودپرستي   و  انسان نگار  نيست مالك حقيقت  كه ساحت است    انساناز    ديگروجهي    اساسبلكه    ها 

بعداً بكرّات و هربار با تفصيلي بيشتر    خوانده ميشود، ساحتي مبتني بر نسبت قلبي فرد با نام پدر.  1رمزواشارت 

 به اين مهمّ خواهيم پرداخت.

بين درنت اقوام  لحظه النّيجه  آنرا  يافته  دست  رؤيا  عميق  ماهيت  به  خوفهرين  از  رجاء    اي  براي  زماني  و 

و  تقابل با تمنّا  در  چرخد. لذا خواب جسارت  ، دو عنصري كه آرزومندي آدمي به حول آنها ميدانستندمي

متشنّج  بصورت تالشي  گذشته    طيّ آنزماني كه    است، وقتي مغتنم وراي ممنوعات و محرّمات.  آرزومندي

  غير فتوح به  زمان  خواب     گردد.مي آينده  حوادث    ده پذيرايدرآم   هات يّمحدود از  قيدوبند  از    جهت رهائي

ميان    اي است دستخوش تعارضحاصل صحنه  ي چند است.درگيري با موانعميباشد، گشايشي كه مستلزم  

  ، در يك كالم ميان خوف و رجاء.ميان من و غيرمن، نيروهاي متضاد، ميان عناد و مودّت، ميان عشق و نفرت

گاه   را نيز هستند كه محقّقين (خيالي) واجد روايتي خرافي  2واشاري رمزي اصر عنغالباً  النّهرين بين  اقوام نزد

ماهيّتي  . ناگفته پيداست كه خرافات همواره  داردبازمي  ة آنهااوّليّوجه ترميزي  درك كامل  ه از  نداخت به اشتباه ا

) كه براي توصيف تهاجم ناگهاني zâgu( زاگوفعل  المثلفيحيث خيالي آدميان متّكي است.  رتوّهمي داشته ب

بيمار ويا  از كوچكترين منافذ دروديوار سود جسته وارد اطاق  شبانه  «يعني هنگامي كه    ،شياطين بكار ميرود

) دور Zaqîquهمينكه از وجه خيالي (خرافي) لفظ مورد بحث ( زيرا ٣شوند». مي  خواب فرو رفته بهي كه فرد

يابيم. بهمين جهت اُپِنهايم آن را نزديك  مجدّداً معناي ترميزي آن را كه مأمن خوف و رجاء است بازميميشويم  

بمعناي خواب (بد) نيست   Zaqîquدراينجا   مسلّم است كهنويسد: «دانسته مي  ) Inspiration«الهام» (بمعني  

يا  وسيله   بلكه  باشد  الهي  نفحات  از  نشاني  است  از سوي خدايان. ممكن  پيام  نزول  براي  است  عالمتي اي 

همواره  در آنها    Zaqîquگويد كه  صحبت داشته مي   اُپنهايم در پايان از سه متن فاضالنه   ».ناملموس از عالم غيب 

بر خصوصيّتي دارد كه    داللت  آنجهت كه    هاست انسان   خاصّمعيّن و مشخّص  متمايز  از  كامالً  از خدايان 

  . دارد  با ذوات الهي  اء تنها متعلّق به آدميان بوده داللت بر نسبت و رابطة انهاج خوف و ر  بعبارتي ديگر  د.ن ميباش

  رؤياها   مضمون 

نسبتاً مبسوط    ند. بنظر ميرسد روايِتاپرداخته ها  متون ميخي، سومري و اكدي كمتر به شرح و روايت خواب

ماقبل آن  گرددميمندرج در عهد عتيق برقصص    ا بهه خواب به دوران  را   »روايت «  كه  بعالوه الزمست .  تا 

نوعي عبارت از  در اين كتب    صص ق.  نكنيماشتباه  خلط و  با قصص كتب مقدّس    رود امروزه بكار مي  بمعنائي كه

است  تقرير  و  ادبي و درهرحال    .صحابا  سيرتبيان  آميز و  عبرت   حكاياتميان    حديث  از مكتوبات  جدا 

: آرشيوهاي سلطنتي  انداصلي استخراج شده منبع  از دو  بخصوص  النّهرين  متون باقيمانده از بين  ،تقريرات متفرقّه

  ي مذهبدرباب عبادات و فرايض كه و متون مذهبي وي خدايان  سشامل رؤياهائي است حاوي پيام از   غالباًكه 

 
1 Symbolics 
2 Symbolic entities 
3 Ibid. 



برخوردار    و عُرفي  شرعيهر دو قدرت  از  كاهن  بعنوان    خودپادشاهان    غالباًچنانكه ميدانيم    .دانتدوين شده 

بشدّت خونخوار و بيرحم بوده   يشعليرغم زندگي معنوي خوبموجب آن  كه    امري مزيد بر علّت  .اندبوده

  داشتند. ميآميزي ابا نشقاوتشنيع و ازهرگونه عمل 

  . 1هزار سال قبل از ميالد ميرسد به سه   است كهزبان سومري  ه  ب  باب رؤيامتن درترين  قديمي نيز  بلحاظ زماني  

  ميان اين دو دوره   فاصلة  از  اّما  .گردندآنكه مدارك بعدي به قرن هفتم ق.م. يعني به زمان آشوربانيپال برمي حال

  .در دست نيست چنداني مدارك 

و غالباً در اخذ تصميمات رؤسا و پادشاهان    بودهالعاده در زندگي اين اقوام  اهميّتي فوقداراي  خواب و رؤيا  

است. جهت ارتباط با خدايان و مقدّسات بوده اي عمده  رؤيا براي آنان وسيله   چه.  ست امدخليّتي اساسي داشته 

اين اميد كه در خواب   هب  ٣تند خفمي  قدّيسان  2گاه حتّي از اين هم فراتر رفته براي اخذ تصميمي مهمّ در ضريح 

 در پيرا داشته كه  ٤كم اداي نذرُحمرقددريافت كنند. گاه نيز خفتن در مقبره و از سوي آنان را  مناسب  پاسخ

  است.گرفته شان صورت مي نيّاتتحقّق 

بين  براي تجلّي و   بخصوص ي و شخصي داشته  فرد   كمتر جنبة واقعاً  النّهرين خوابدر  موقعيّتي مناسب 

افراد حيّ    حاكي ازلذا بندرت بتوان رؤيائي يافت    است.هور نيروهاي فوق طبيعي و صدور احكام آنها بوده ظ

بنظر اُپِنهايم تجلّي خدايان و قدّيسان در رؤيا وجه مشخّصة اين اقوام  .  بينندهشخص خواب  در زندگيِوحاضر  

نيز مي است. چن اهيم وخبيشتربعداً به اين نكته    توان يافت.انكه همين خصوصيّت را نزد فيلسوفان مسلمان 

در بستر ويا در ضريحي   دفعاًد كه  نهست  انگبينندرؤياها غالباً حاكي از احساس رعب و وحشت خواب  ت.پرداخ

، فوق طبيعي   ميباشندموجودي  بّهت  راُاز خواب پريده شاهد حضور پُ  اندخفتهدر آن  كه بمنظور اداي حاجاتش  

 . كنندالوصف بندرت مردگان در خواب حضور پيدا مي مع آسا ظاهر ميشود.  تي عظيم و غول أموجودي كه در هي

در خواب استثنائي  بصورت  كه  ق.م  ٥٥٦-٥٣٩(كَلدوني  پادشاه    ٥ونيد نابُ   هايمگر  اِ)  بناهاي  خدايان  حداث 

او محوّل كرد به  آمدهكتيبه در  .  ٦ند ه بودمذهبي را  بيننده اساسآ موضعي منفعل داشته در  خواب  هاي بدست 

از    جداناپذيراست    بخشي  البداهه توصيف شده  فيحدوث رؤيا مدخليّتي ندارد. خواب نيز بعنوان فرايندي  

 
1 Eannatum King (Stela of the Vultures VI: 25-27) . 
2 Sanctuary 
3 Incubation 
4 Votive offering 
5 Nabonidus 

حاوي اطالعات ارزشمندي در مورد حوادث تاريخي   - ياد شدهنيز    Nabounaid  دينبونع كه گاه از او بنام    - ونيد  ب دوران نا  زآمده اهاي بدستكتيبه 6
  هاي او كه مرتبط به اين حوادث است ميپردازيم. دراينجا به ذكر يكي از خواب سلسلة مادها و به حكومت رسيدن كوروش كبير است. أواخر

  ن ياوّل  در هپادشاهيم را غرق مرحمت واالي خود ساخت وند كرد شفقتو معبد آن بزرگ بر اين سرزمين  انبرحق و قانونيم خداينروائي ام«در زمان فر    
اهر شدند. مردوك ظ بر من    ،قاهر آسمان و زمينسين،  و    ،بزرگ  يخدا   ، : َمردُوك دندگرديدر من    رؤيائيحدوث  موجب  با عنايت شايان خود    سلطنتم  سال

  . ، در آن اقامت گزيندالهة ماه،  سين   تا  مانت  مرمّ   هول رااِهول  خود بياور و معبدح الزم را شخصاً با ارّابة  ل مصا  ،شاه بابل  ،نابونيد اي  « مرا خطاب كرده گفت  
را   مادها  :گفتپاسخ  مردوك  امّا  .  اندبرپا داشتهدر آن  قدرتي عظيم     مادها در محاصره گرفته  ميدهيمرمّت  گفتم اي مردوك بزرگ معبدي را كه فرمان  

بر آنها شورانيد  با سپاه اندكش كوروش را چنين شد. سه سال بيش نگذشت كه  نيز بدرستي  و .  خواهم كردسرنگون  سروران و حاميانشان    به اتّفاقهمگي  
 . »ي نيستزيركه هيچكس را از آن گ هيلا رادةو امشيّت . اين بود خود بردند به سرزمينبه اسارت نيز را  شانپادشاه بطوريكه

The interpretation of Dreams in the Ancient Near East with a translation of an Assyrian Dream-Book, 
“Transactions of the american philosophical Society, held at Philadelphia for promoting useful knowledge” – new 
series. Vol. 46, Part. 3, 1956, p. 250).                                                                                             



آمده ويا با اين كلمه همريشه  بيداري. بلحاظ لغوي نيز خواب غالباً بمعني «بيداري»    معمولي افراد درزندگي  

   اشد.ميب

هاي سلطنتي هستيم. بدين معني كه ي مهمّ در كتيبه ات) شاهد تغيير٦2٥-٦٦٩با آغازحكمراني آشوربانيپال (

اين امر   گيرند.بخود ميتر در آنها يافته بخصوص وجهي كمابيش شخصي و خصوصي  رؤياها جائي مناسب 

،  ) م.  ق  ٦٤٤  –  ٦٨٠(  هيگِس، پادشاه ليدي ژ بنا بر روايت آشوربانيپال    است.در تعدّد و وفور آنها نيز دخيل بوده

او حكم ميشود   به  بر دشمنان  افتادهآشوربانيپال  كه به پاي    خواب ميبيند  او  نام  پيروز گردد. سپس    با ذكر 

براي سالم و تهنيّت نزد من  همان روزي كافزايد «آشوربانپال مي  او حادث شد سواري را  اين خواب بر  ه 

كه ساكنان سرزمينش را به نيز  آنكه درهمان روز بر سيمريان  را برايم تعريف كند. جالب   شد تا رؤيايفرستا

  1». فائق آمد ستوه آورده بودند 

در زمان بنحو روزافزوني همچنان  هافردي آنو در وجه شخصي بخصوص گرايش به ثبت و ضبط رؤياها 

يافت ٥٥٦-٥٣٩(  دي ابونن ادامه  نيز    .)  نفساني  مسائل   ذكر  به  بار  نخستين  براي  و  واقع  د.ي انجامچنانكه  بيني 

نابونيد   است.اين دوره  ها از ديگر خصوصيّات بارز آرشيوهاي سلطنتي  پرداختن به حقايق مكنون در خواب

پيوسته در رؤياهاي خود پدر    گرفته بودكاهنان زمام امور بابل را بدست    تبانيِبا  ترور پادشاه سابق و    كه در پيِ

بلكه وجدان گناهكار خويش را   كردهاز او طلب آمرزش  به نحوي از انحاء خطاب قرار ميداد تاشاه مقتول را 

در وضعيّت فلكي خاصّي بودند كه  و خورشيد    ماه«  كنيم.دراينجا به ذكر يكي از آنها كفايت مي  .تسكين بخشد

گفت:  مرا خطاب قرار داده مي  فردي  .شدم  در پشت سر خودشخصي  ناگهاني  در خواب نگران حضور  شبي  

خطري ما را تهديد نميكند! همان شب پادشاه اسبق خود را در خواب ديدم كه با  كنوني  در وضعيّت فلكي  

 است كه ديده را  ي  درآ بلكه خواب  سخن  نابونيد از در  اخدمه به او گفت ب   اي بر روي ارّابة خود ايستاده بود.خدمه 

مطلوبي ه نشان چ يد. پادشاه روي خوشي از خود نشان داد و مرا خطاب كرده گفت «بگو بببينم برايمان بازگو

  خورشيد   مشغول بودم كهمشتري  رة  ا، قرص ماه و سيّ هور تابان اي؟ پاسخ دادم در خواب با شادي به نظارة  ديده 

  2». بخود خواند  شخصاًمرا 

ها به مردان منتسب هستند. شايد اين اكثر قريب باتّفاق خوابالنّهرين  هاي بيندر كتيبهقابل ذكر است كه  

كه بزودي مورد    ٣ترميزي هاي  رؤيا خدايان صادق باشد. زيرا  سوي  حاوي پيام از    هايامر بيشتر درمورد خواب

منحصر بفرد  النّهرين مردان مخاطبان  بعالوه در فرهنگ بين  .تعلّق دارندبه زنان  غالباً  بحث قرار خواهيم داد  

ساحت   ازپرسش  را  اساس رؤيا  پايه و  بنا بر تجارب روانكاوي  د. ولي  مدنآخدايان و قدّيسين بحساب مي

 
1 Gyges and Ashurbanipal: A Study in Literary Transmission, Mordechai Cogan and Hayim Tadmor, in Orientalia, 
Vol. 46, No. 1 (1977), pp. 65-85. 
2 Leo Oppenheim, op.cit., p. 250. 
3 Symbolic 



كلّيلذا    .تشكيل ميدهدپدري   جنبة زنان    نزد  ودارد    1افاقيبيشتر جنبة  مردان    نزد  هامضمون خواب  بطور 

  .2انفسي 

  ٣هاي تَرميزي خواب 

هاي حاوي خواب،  هاي حاوي وحيگانة رؤيا يعني خواببه دو نوع از انواع سه   در آنچه به اجمال گذشت 

ها حال به نوع سوّم خواب  .اشاره شد  بيني وقايع آيندهحاكي از پيش هاي  خواب  باالخرهو  انيخدا  القائات  و  پيام

  واشاري هستند. ميپردازيم كه رؤياهائي اساساً رمزي

از   وجه  دو  ميان  عمده  تضادي  به  خيالي روانكاوي  حيث  است:  قائل  آدمي  نفساني  ساَحت   ٤وجوه  و 

هاي قادر ميسازد اوّلين پايه كه طفل را به تشخيص تصوير خود   هه مرحلة آين با ورود كودك ب  .٥رمزواشارت 

وآدم بلحاظ تصويري  با عالم  ة خويشدر رابط  بنا بر اين حيثگيرد. بدين معني كه كودك  حيث خيالي شكل مي

  يرا اساس . زميباشد  اي مخدوش و كاذبرابطه اكي از  ح البته  تصويري كه    .ميكندعمل    داراست كه از خود  

آينه ايجاد اين توّهم در كودك   كه از اين پس خود را ذهناً داراي تفوّق بر عالم دانسته بر آن    است مرحلة 

  گيرد نضج ميكه در اين مرحله   ٦طفل  ن نفسانيِدرآورد. لذا مَ يشد تا همه چيزي را تحت استيالي خوشومي

  دهد.موجودي است متفاخر كه تفرعن و برتري بر ديگران اساس آن را تشكيل مي

را تابع قوانين و موازين    درمقابلِ حيث خيالي ساحت رمزواشارت قرار دارد كه انسان بموجب آن خود 

به اين ساحت بدست آوردگشايش و فتوح الزم را    واقعبر آن ميشود كه نسبت به عالم  دانسته   . دسترسي 

سازد. بموجب اين اسماء عالم ميكه آدمي را قادر به ناميدن  7داللت  تكلّم است، نظامي از اسماء مستلزم زبان

خارج نيز براي آدمي شكوفائي عظيم خود را نمودار ميسازد. زيرا به بركت زبان است كه اشياء عالم جان و 

  سازند.مي ظاهرروح يافته بطون خود را 

بنا بر عمق  بل (حيث خيالي) ذات اسماء داللت در رمزواشارت بوده ماهيّت عالم را نه بلحاظ نقش و نگار 

اي عظيم از رمزوراز اشياء خفته است. حيات آدمي  در هر كلمه (اسم داللت) گنجينه   سازد.ظاهر مي   و بسط آن

وز و اشارات نبوده همواره نسبت ز اين رمچرخد. آرزومندي نيز تبلوري بيش ابحول اين رموز و اشارات مي

گردد. ناگفته  د. بموجب ساحت رمزواشارت است كه آدمي اهل زمان و تاريخ مي كنوآدم عيان مي ما را با عالم 

گذارند.  نمايش مي به  حضور انسان را در عالم خاكي  رف وقايعي نيست كه  پيداست كه مراد از زمان و تاريخ صِ

انتظار محورمرور زمان در عالم    نفسبلكه مراد   ما بگرد آن مياست، جائي كه  .  چرخدي است كه حيات 

  دارد. ، انتظاري كه از مهد تا لحد آدميان را بخود مشغول مي٨آرزومندي و تمنّا بستر اين انتظار است 

 
1 Objective 
2 Subjective 
3 Symbolic dreams 
4 Imaginary 
5 Symbolics 
6 Ego 
7 Signifiers 

  .1٤٠٠، (كرامت مولّلي)، نشر ني، چاپ دوّمذهن و زمان جهت تفصيل مطلب ر. ك.  8



نشأت نگرفته بلكه در خدمت اسماء داللت  بنا بر كشف تاريخي فرويد تصوير در خواب از حيث خيالي  

است. بعبارت ديگر تصاوير موجود در رؤيا تظاهراتي از ضميرناآگاه يعني ساحت رمزواشارت هستند. تصوير  

آنگيز تنها امحاء زبان تكلّم نيست بلكه گويائي آن را بلحاظ ذات پرسش گنگ كه نه در خواب كالمي است  

بدينگونه خوسازدميندان  چ خود دو اي كه اهالي  ، نكته اب و تعبير خواب پيوسته الزم و ملزوم يكديگرند. 

حضور خدايان در رؤياهاي آنان نيز نشاني بارز   هزار سال قبل از ميالد دريافته بودند.از سه بخوبي النّهرين بين

  ودند. زبان دريافته بالعاده ميباشد كه ماهيّت آدمي را بعنوان موجودي اساساً اهل از اين حقيقت فوق

  وتشبيه نيست تمثيل   ، ترميز 

 2فرويد آنها را بترتيب جابجائي و ايجاز   خواب هستند.  دو مكانيسم عمدة ساحت ترميزيِ  1مجاز و استعاره 

  گذارد يم  شي بنما  را  يفرد   اي   موضوع  مثالً.  رديگيم  بكار   را  يمختلف  ليوسا  جازيا«   سم يمكان  سدينوي مميخواند.  

 عنصر   آمده  هم  گرد  يمتفاوت   عناصر  ممكنست   ايو.  ميشود  ظاهر  خواب  در  يمتفاوت  افكار  و  تصوّرات  تحت   كه

  ي اشخاص  از  است   يبي ترك  درواقع  كه  بدهند   نشان  را   يشخص  مثالً.  بگذارند  شي بنما  را  ياپراكنده   يول  واحد

 وتار رهيت  يحالت  آنها  متفاوت  اتيّخصوص  كه  شود  ني ا  به  منجر  مختلف  ريتصو  چند  ادغام  ممكنست   اي.  متفاوت

  افكار   يزيّمم  از  يناش  جازيا   سمي مكان  او  بنظر  ٣. كند»  برجسته  را  مشتركشان  وجه  چند  ا ي  ك ي  تنها  گرفته  بخود

  سم ي مكان  درآنكه  حال.  قبول  رقابليغ  الِيام  نگهداشتن  درپرده  يبرا  ست ياله يوس  بودهدر خواب    ناآگاه  تصوّرات  و

  افكار   به  را  خود  يجا نبوده  رآگاهيضم  قبول  مورد  خود  وحدّتشدّت   بجهت   ناآگاه  تصوّرات  و  افكار  يجابجائ

 را   تصوّرات  و  افكار  از  دسته  نيا   آنچه.  كمترند  بمراتب   يتيّاهم  واجد  ينفسان  بلحاظ  كه  دهنديم  يتصوّرات  و

 تعلّق  يواحد  رةيزنج  به  اتيّ نفسان  بر  حاكم  يِمعان  يتداع   بلحاظ  كه  است   نيا  سازديم  مربوط  گريكديب  ايرؤ  در

  . دارند

گاه ترميز را با تمثيل يا تشبيه خلط و اشتباه ميكنند كه اين خطاست. زيرا تمثيل و تشبيه به حيث خيالي 

بَن در فلسفة  در آنچه هانري كُر  بنحوي خاصّتعّلق دارد درحاليكه ترميز به ساحت رمزواشارت. اين خطا  

ي  گرچه تشبيه و تمثيل مدخليّتي اساسي در رؤياها با اين توضيح كه ميخواند مشهود است. م مثالعالَاسالمي 

تالشي است جهت فراتر رفتن از حيث خيالي كه مبناي دو نزد آنان  عالم مثال  الوصف  مع   دارند،  اين فيلسوفان

نه ساحتي است ترميزي و نه قلمروي از حيث  درواقع  اين عالم  لذا  را تشكيل ميدهد.    ة تشبيه و تمثيلمقول

در سلسله مراتبي وراي حيث ها  وتمثيالت همگي در اين خوابتشبيه گرچه  است.  خيالي. نكته نيز در همين ج 

تر تالشي ناموفقند در جهت  واقعند امّا همچنان با ساحت رمزواشارت فاصلة بسيار دارند. بعبارتي روشن خيالي  

ساحت.تعلّ اين  به  ساحت    ق  به  خيالي  حيث  از  يعني  كالم  به  خيال  (از  صعودي  مسيري  شاهد  اينجا  در 

ت  ارموزواشار  اي است ازه استحال  درواقعرمزواشارت) نيستيم. بلكه عالم مثال بيشتر در جهتي است نزولي. زيرا  

 
1 Metonymy & metaphor 
2 Verschiebung und Verdichtung 
3 Freud, S., (1900). The Interpretation of Dreams. SE, IV, p. 293-5. 



ي نزديك مقوالت  دّرؤيا يعني وجه ترميزي آن به ح   به تمثيل و تشبيه. به زباني ديگر در عالم مثال ساحت كالميِ

نشده نزد فيلسوفان  شايد اين خطا را بتوان نشاني از بازگشت امري پرسش   .1بدياميتمثيل و تشبيه تنزّل    به

شد درمورد عالم مثال   زدگي و تأثير آن در حكمت شرق اشارهمسلمان دانست. بهمان ترتيب كه قبالً به يونان 

الزم به توضيح نيست كه آنكه  حالدانست.    2مسيحي م  كالن از  نيز ممكنست آن را حاصلي از تأثيرپذيري آنا

  .ي آنها را تشكيل ميدهدتوحيد اساس تفكّر ٣تشبيه  ممنوعيِّت

كه عالم مثال  ون شود مرهنتر در مورد اساس و بنياد تفكّري امّا شايد طرح مسائل فوق ما را به نظري جامع 

فيلسوفان ما وراي تأثيرات عميقي كه از يونان پذيرفته    نزدعالم مثال  شايد  است.  از آن    تأخّرو موجهي بارز  

عمل   ٤اميال دفع شده به ضمير آگاه   بازگشت النّهرين كه همچون  بين   يباستان  تفكّراز    باشد  ايبازمانده   بودند

حال    كرده همان  در  گرفته   هيافتتنزّل  يصورتو  ترميزاست بخود  ساحت  «بازگشت»  اين  در  زيرا  اقوام    يِ. 

بازگردد قرين به  افول كرده بيش از آنكه به ساحت رمزواشارت (مثالي) ي تشبيهوجهي از تفكّر  هب نّهرين البين

مستور و ناآگاه    ضمني،  ادامة   در بخش حاضر كه حاكي ازحواي سخنان ما  فست  اين  است.شدهحيث خيالي  

  نشاني بارز از ماهيّت جهان شرق باشد.  كالًمحتمل است كه اين امر  .است  بعديدر اعصار  النّهرينينتمدن ب

متّكي بر تمثيل و تشبيه باشد متوجه فرايندي است  ممكنست ايراد گرفته گفت كه عالم مثال بيش از آنكه  

نيز راستعاري. در اين صورت الزم خواهد بود كه به دو كا برد متناقض در معناي استعاره اشاره كرد. لكان 

آنكه براي او استعاره  حال با چنين ايرادي مواجه شد كه استعاره وجهي بيش از تمثيل و تشبيه نيست. ءاددرابت

، مفهومي كه آن را استعارة پدري  بود  رمزواشارت  ساحت د كودك به  وجهت ورالزم  نخستين ركن از اركان  

اي از كم استعاره آميختة مادر و فرزند ُحاي نخستين بار با دخالت در رابطة همخواند. بدين معني كه پدر بر 

انفصام و شكافي بنيادين در ذهن كودك  براي طفل پيدا ميكند. با تشكّل پدر درمقام استعاره  را  آرزومندي مادر  

آرزومندي انسان است. بنا بر چنين    موجود در  ٥آيد كه همان انفصام ذاتيدر رابطه با امر آرزومندي پديد مي 

عكس موجب اصلي در هجران  يابد آرزومندي تحت استيالي او نبوده بلكه بر انفصامي است كه آدمي درمي

  است. (مادر)  باز مطلومحتوم او 

خود  كه    يافت ميشود   »يمثال«  تفكّر  از  هائيه نشاننيز    ،قرن هجدهم  مسيحيريج، شاعر و عارف  لدر آثار كُو

 متكلّمين نزد    تثليث   ومسلمان  يلسوفان  ف  عالم مثال نزدميان    ي باشد كهما مبني بر قرابتبر نظر  واهي  گميتواند  

هاي عصر ما «يكي از فالكت را از استعاره متماير ميكند.    ٦رمزواشارت نيز    كُولريج  الوصفمع   .يافتيم  مسيحي

معناي   ميان  كه  است  اين  نميشوند.  استعاريِو    الفظيتحت در  قائل  تفاوتي  يا چون    ايمان  الفاظ  كالمي را 

 ي فهموحاصل از دركو    بيقالكاالئي  همچون  لوث كرده  ويا شأن و مقام آن را    يمبه خاك ميسپار  وروحجانبي

 
  د.ن ميخوان  of symbolics ationimaginaris در روانكاوياين نوع استحاله را  1

2 Christian theology 
3 Prohibition against Representation 
4 resurfacing of repressed memories 
5 Splitting (Spaltung) 
6 Symbol 



كوركورانة خويش رمزواشارت را با تشبيه و تمثيل    خودبسندگيِ  بلحاظ  . بطوريكهيمده ميارائه    خشك و قالبي 

  ءيشه  استعاردر  آنكه  حال   .م است انسان با عالَقاي  ج رمزواشارت حاكي از لِيبراي كُولر  1. »يمخلط و اشتباه ميكن

  . داندمينزد اهل ايمان  عين واقعيّت    راحوالت ميشود. ازهمينروست كه رمزواشارت    ثانويهمواره به چيزي  

  اني تصويري نيست، زباني كه خود بمفاهيم انتزاعي در ز«در حال حاضر تمثيل و تشبيه چيزي جز جاي دادن 

تر از ارزشبوده اصلش حتّي كمم ني ناحساس ميكه بواسطة حواس پنجگان  بتداءآنچه در اچيزي جز انتزاعي از 

امور خاصّ را به پديد آورده  در شفّافيّتي است كه در اشياء رمزواشارتخصوصيّت [. . .] امّا  ازاي آنست مابه 

. رمزواشارت يسازدبدل م  ناسوتت را به عالم  الهوعالم  ، كليّات را به جزئيّات، و  اموري فردي و شخصي

  2».آورددرمي وفهم درك بصورت عالمي معقول و قابلاست كه عالم واقع را 

گر درمورد تفاوت ميان رمزواشارت و تشبيه يا تمثيل پرداخت. نخست  يدراينجا ميتوان به دو وجه متمايز د

بعداً به تفصيل به اين امر اساسي  .  وتمثيل معنا هميشه مدخليّتي ثانوي دارده آنكه در رمزواشارت برخالف تشبي

بلحاظ  خواهيم پرداخت. تفاوت ديگر آن با تمثيل در اين است كه مقولة اخير مستلزم هيچگونه ضرورتي  

اي بر متن وارد آنكه خدشه بطوريكه ميتوان براحتي شكل و محتوي آن را تغيير داد بي  .نيست انسجام كالم  

  دهد.ه ركن اصلي كالم را تشكيل ميآنكه رمزواشارت پيوسته كاركردي اساسي در متن داشتشود. حال 

شده برآن  دربرخي  رمزواشارت  كه  از  حال اند  متفاوت  معنائي  رُحاضر  هجدهم)   هات مانتيس زمان    (قرن 

وجود    آمدندكه ذيل آنها بحساب مي   مفاهيميسلسله مراتبي معيّن ميان مقوالت «واال« و  در آن زمان  .  ست ايافته 

اي و سمبوليسم جديد در سطحي افقي عمل كرده وسيله   اييني وجود نداردباال و پ  حاضرامّا «در عصر    .داشت 

عصر رمانتيسم  (ميان  بندي  بنظر ميرسد كه اين تقسيم   ٣زندگي نويسنده».   چندجانبة  است جهت بيان تجاربِ

. چراكه خصوصيّاتي كه كساني چون بِيكِر  باشد  ه شد  طرحبر اساس دركي محدود از رمزواشارت  و زمان حال)  

چه در    .ميباشدهاي تاريخي  در تمام اعصار و دوره  ماهيّت واقعي آنحاكي از  اند  ذكر كرده بدرستي درمورد آن  

گواه روشن آن سهم عظيم رمزواشارت در   زمان باستان باشد، چه در دوران قرون وسطي وچه در زمان حال.

ردار  وبرخ  شبانه  فرايند  اين  ازخود همواره    ٤در تداوم تاريخي و تكامل زيستييرباز  ها از دتشكّل رؤياست. انسان 

  .اندهرگز از آن محروم نگشته  بوده

هائي كه توسط حكماي خواب  .يممتّكي بر حيث خيالي دانستدر تحليل نهائي  را  آن  برگرديم كه  عالم مثال  به  

 ٥اتي هستند كه در جائي ديگر آنها را رؤياهاي تخيّلياند همگي واجد همان خصوصيّعالم مثال آمده شرق ذيل  

باهنگام تشكيل ميدهند. در شرا  ي ترميزي كه اساس فعالّيتهاي نفساني انسان رؤياهاانحرافي بارز از ايم، ناميده

 
1 Lay sermons, ed. R.J. White, vol. 6 of The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, ed. K. Coburn, Bollingen 
Series LXXV, 1972, p. 30. 
2 Op.cit. 
3 Baker, J. V., The Sacred River: Coleridge’s Theory of the Imagination (Baton Rouge, La., 1957), p. 211. 
4 Cf. Franklin MS, Zyphur MJ., The Role of Dreams in the Evolution of the Human Mind, Evolutionary Psychology. 
January 2005. 
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روندي منطقي داراي  و  و مطلوب، مسحوركننده    دلفريب رؤياهاي تخيّلي همواره شاهد بافتي منسجم، غالباً  

ع، پراكنده، غيرمنتظره، «آسمان و ريسماني»، ضدّونقيض قطهاي ترميزي داراي بافتي منآنكه خوابميباشيم. حال 

   و غيرمنطقي هستند.

   خواب، انتظاري سرشار از خوف و رجاء 

ا خدايان  بباستان فرايند رؤيا يكي از طرق عمده در ارتباط    النّهرينِچنانكه قبالً مالحظه شد براي اقوام بين

قدّ ديگر  بوده   نسايو  بعبارتي  خواب  است.  از  در  معكوس  بنحوي  را  خود  دريافت سوي  آرزومندي  آنان 

و اميدهاي    مالالزم به توضيح نيست كه آرزومندي در عُرف روانكاوي بمعناي ميل و خواهش و آ  .اندكردهمي

بيشتر از آنكه عامليّتي در آن داشته باشد  آن بوده    برابر  فرد فاقد هرگونه مدخليّتي آگاه در  عادّي نيست چراكه

معمول و مخاطب اصلي آنست. و اين نيست مگر بدين جهت كه انسان در ذات خويش موجودي منقسم بوده  

از آنرو در  بعبارت ديگر من    سازد.شكاف و انفصامي اساسي وجود او را از خويشتن خويش او متفاوت مي 

مييابم. بيجهت نيست كه لكان آرزومندي را آرزومندي    غيرواقعم كه خود را همواره درمقام    يشفراروي خو

  . ناميدمي اين غيريّت را ضميرناآگاه  فرويدميداند.  غير

جهت  . بهمين  بوداين اقوام با خدايان وجهي بارز از نسبت آنان با امر آرزومندي  رابطة مبهم و بغرنج  لذا  

وجه اساسي دو  اين  در  دانستند كه  مياي استثنائي از خوف و رجاء پي برده  بعنوان لحظه رؤيا    بخوبي به ماهيّت 

خواب  معني كه    ست. بدينانهفته    تقابل با آرزومندي  ي ازرمزوراز  چونچيزي  انسان    1از احوال و انفعاالت 

تنها تقابل با آرزومندي است بلكه درعين حال به مرحلة اجراء گذاشتن آن نيز ميباشد. چراكه «خواب ديدن»  نه 

رؤيا هرلحظه    ٣در اين حيث زماني  .اجراي آن  همهم اداي تمنّا و آرزومندي است و  ،2درواقع فعلي است اجرائي

انتظار (رجاء).  مبهم  است  نويد تحّقق آرزوئي   اشباع ولبريز شدن از   زمانخواب    چراكه(خوف) سرشار از 

  ٤هاي تخيّلي انفصامآنكه در خوابحال   پيوندد.ميبهم  را  است كه خوف و رجاء    ايفاصله انتظار  و    انتظار است.

بلكه    ندي نيستدهد. بدين معني كه اينگونه رؤياها حاكي از درگيري فرد با آرزومندمي  ٥كمال جاي خود را به اِ

در ساحت رمزواشارت   ترتيب كه  بهمان  اميال است. زيرا  ارضاء  بر سر  عامل اصلي در   غيرمسأله همواره 

  گيرد. قرار ميما تماميّت و خودكفائي  توّهمِدرخدمت  برعكسدر حيث خيالي شكاف و انفصام ذاتي ماست 

  سخن   ندهيآ   از  بخصوص  بلكه  هستند  نيّمع  ياميپ  ي حاو  تنهانه كه    در اين است   يزيترم  يهاخواب  خصوص

  و  ل يتمث  ازرا درمقام استعاره  كه آن    مضاعف  يانفصام  است،  كالم  در  انفصام  ت ي نها   نفسهيف  زيترم.  نديگويم

تلفيقي    گانه ي سه صران عدر ساحت رمزواشارت همواره شاهد وجود    .ميسازد  متفاوت  هيتشب هستيم كه در 

 
1 Affects 
2 Performative 
3 Temporality 
4 Splitting (Ger. Spaltung) 
5 Completeness 



يكديگر    و اِكمال  يلمتك   زبايكديگرند. امّا حيث خيالي تنها حاوي دو عنصر است كه كاري ج آميز  كشمكش

    گردند.آميختگي ميموجب توّهم هماهنگي و همنكرده 

اره مندرج در آنست. چراكه آرزومندي همو  واقع برقراري مجدّد رابطه ميان رؤيا و آرزومنديِتعبير خواب در

با تعبير آنهاست.    توأمهاي ترميزي پيوسته  خواب  شرحالنّهرين  . ازهمينرو در بينمميّزي را در خود نهان دارد

 شيطاني است.   يي نامطلوب درنظر گرفته ميشود كه حاوي عناصرئبعنوان رؤيا  باشد  خوابي كه تعبير نشده

 ن يمواز  حفظنوعي مميّزي ثانوي بوده جهت حكّ و اصالح اميال ممنوعه و  گاه    خواب  ريتعبمحتمل است كه  

النّهرين خواب و تعبير خواب هردو از جانب خدايان نازل منتها براي اقوام بين   است.گرفتهصورت مي  ياخالق

 خواب  زيرا در فرايند.  قائل به تفاوتي اساسي نبودند 1ي) نداي غيب(  الهام ميان خواب و بهمين جهت  شدند.مي

به    2نفساني من    بعنوانبيننده  بوده در آن فرد خواب  غيركالم  كه حاصل    ترميزي نظر داشتند  رؤياهاياساساً 

است. و اين نيست    ٣مورد خطاب واقع نميشود بلكه كالم عمداً متوجه وجه ترميزي او بعنوان فاعل نفساني

  آدمي ذاتاً فرد    ،. چراكه بنا بر كشف ضميرناآگاهغيرميان خويشتن خويش و  مگر بجهت انفصام وجود آدمي  

 .٤گردد مي  او  درو وجه متغاير  يابد يعني شكاف و انفصامي ذاتي موجب پيدايش دمي باز  غيرخود را درمقام  

 است جمله  آنازكنيم.  ب و نداهاي غيبي مشاهده ميلحن مشترك ميان خوا و  اين تغاير را بخصوص در زبان  

كه غالباً با نثري مسّجع  مقدّس اقوام سامي    كتب در    هاالنّهرين و حتّي بعدبين   باقيمانده از كاهنان  هايكتيبه در  

كاهنان معموالً اينگونه سخنان موزون  .  دارند  از فصاحت و بالغت زبان آنهاحكايت    همگيتقرير و تدوين شده  

    ت.گشخواهيم باز بعداً به اين مهمّ . ٥آوردند را در حالتي از خود بيخود شده بر زبان مي 

، شكل و  وجه روائي  ،دهد. انسجامرا من نفساني تشكيل ميمحور اصلي  برعكس    ٦هاي خيالي در خواب

هاي تا خواب  است هاي روزانه  خيالپردازي   بيشتر يادآوراينگونه رؤياها  و بخصوص ترتّب زماني    سياق كلّي

    . برخوردار نيستندعارف نيز تترتيب و منطقي ماز تنها پيوسته وجهي غيرمنتظره دارند بلكه واقعاً ترميزي كه نه 

ميكند يكي از خدايان ضريح خود را ترك    ميبيندد كه خواب  دارحكايت از پادشاهي    7بِختين   شهريارافسانة   

سراسيمه از خواب بيدار آنگاه  .  رددگبازميبه مصر    پرواز كرده  گنبد ميناشاهيني طالئي از    همان حال  درو  

تمثيل و  از اي نمونه  پرواز پرنده چنانكه مالحظه ميشود در اين رؤيا .خود يار و ديار غمبار از ياديبا  ،ميشود

 
در مراسم و مناسك مذهبي  قابل توجّه  النّهرين در ميان كاهنان بزرگ رواج داشته و غالباً سهمي  از بدو تمدّن بين)  Oracle (هاتفالهام يا نداي غيبي   1

( ل هـ م ) شكلي باشد مقلوب از ثالثي    الهاماست. بنظر ميرسد  تفكيك ميان ساحر و كاهن امري خالي از دشواري نبودهليكن  نموده است.  ايفاء ميآنان  
هاي سرياني، عبري و عربي بوده به انحاء مختلف ميان  لفظي مشترك ميان زبانكه  صداهاي حيوانات)   نواع(شكلي ديگر از ن ع م بمعناي امجرّد ن هـ م 
اند.  داده. محتمل است كه وجه تسميّة اخير (ن ع م) بعلّت صداهاي عجيب و غريبي بوده كه كاهنان در هنگام خلسه از خود بروز مياستدهآنها ردّوبدل ش

  :ن. ك.
Cf. Fahd, Toufic,  La divination arabe, études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de 
l’Islam, Leiden E. Brill,1966, pp. 172-173. 
2 Ego 
3 Subject 

  .1٤٠٠(كرامت موللي)، نشر ني، چاپ دوّم،  ذهن و زمانبراي تفصيل مطلب ر.ك.  4
5 Cf. Blanvhère, R., Histoire de la Littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle , MAISONNEUVE, 1980. 

  در بخشي بهمين نام.  ذهن و زمان 6
7 Cf. Oppenheim, “Dream of the Prince of Bekhten”, (Bentresh Stela, lines 24-25), p. 206. 



بازگشت به   آهنگبنا بر آرزومندي خدايان  شهريار  لذا    . ترك غربت   لكه رمزواشارتي است ازتشبيه نيست ب

   ميكند. وطن

ن كه بر آن  )، يكي از خداياEnlilيل (لاِنآمده  بدست  كشتي نوح  داستان  بابل از  سرزمين  كه در    يدر روايت

خشمگين نوح را متّهم    هدش خبردار  اش  نجات نوح و خانواده   از  ،دكنها را از روي زمين بربود تا نسل انسان 

نوح قبل از وقوع فاجعه آنرا از   گويد مينموده  . اّما زيركي او را آرام  دميكنبه استراق سمع در جمع خدايان  

ليّت بقابرخالف تمثيل و تشبيه  اينست يكي از مزاياي رمزواشارت كه    .1ه بوددريافتطريق تعبير خواب خود  

  را هميشه در خود جمع دارد. تعبير

 ي برا   نه  ه بودديآفر  محبّت  و  يدوست  يبرا  را  او  بزرگ،   يخدا  ،اِنليل  كه  ميخوانيمنيز    شمِ لگَيگ  افسانة  در

افسانه جاودانه  يزندگ آنها  روايت   2. از اين  هاي مختلفي موجود است كه روايات بابلي و سومري مهمترين 

داناي دانايان،    ،تا رؤياي خود را براي مادرش  خيزدمي گيلگمش از خواب برهستند. مطابق نسخة بابلي آن  

. ستارگان زدم«در اواسط شب خود را درزمرة پهلوانان يافته در ميان آنها با غرور و ابّهت قدم مي  حكايت كند.

را بلند كنم    وادم  ش  بر آنافتاد.  دفرو  كالبدمبر    يآسمان  انخداي ي از  يكناگهان    .خشيدندردمي   گردون  سپردر  

ادم. امّا  تايسه هم برابر بوسيدند. دررا مي  قدامشاَولي بيش از حدّ سنگين بود. اهالي شهر به گرد اوجمع آمده 

كه  است پسرم    روشن«خردمند:    فتم و نزد تو آوردم». مادراو را برگر  سرانجامن فزوني داشت.  مشمارشان بر  

شادي او را  ب اند. زماني  كوه و دشت او را بزرگ كرده بعرصة وجود نهاده    كسي به نيرومندي تو در بيابان پا

يافت و خواهي ديد   به پابوكه  خواهي  او را در آغوش  آيند مي   سشهمه  نيز  نزد من  و  گرفت  خواهي  . تو 

به پيشبازش   ءبا خوف و رجا  است.العاده وارد شهر شده ق رميداند كه فردي خاگيلگمش  ل  حاخواهي آورد».   

ي بر زمين افتاده بود و اهالي بگرد آن جمع  زينميرود. «بعد از اين خواب رؤيائي ديگر ديدم. در مركز شهر تبر

آن را چون همسري سخت در    م.شد  رسندفتاد خايب و غريب. همينكه چشمم بدان  جي ع زينتبرده بودند.  آم

مردي است همان  بري كه در خواب ديدي درحقيقت  تگويد: «آغوش گرفته بر كمر بستم». مادر در پاسخ مي 

تو را همراهي خواهد كرد و چون فردي    مرد .  بيازمايمبا تو  كه بر سينه فشردي تا من او را درمقام مقايسه  

   يرومند در كنارت خواهد ايستاد».ن

سروهاي گران غولي را از پاي درآورند. در سفر  راهي سفر ميشوند تا در سرزمين    سترگدو مرد  بدينسان  

حكايت    و هيوال  مقابله با غولدر  هاي ديگري هستيم كه همگي از خوف و اضطراب  شاهد حدوث خواب

آنكه  جاودانه. حال   است   حياتي  شدهك دوست و همسفرش  كه ناگزير به ترآرزوي گيلگمش    نواپسيدارند. ولي  

   .»جاودانگينه است بودهجهت هستي او در عالم مهر و دوستي «

  دارد هاي شگرفي  افسانة گيلگمش كه اصل آن به دوهزاروپانصد سال قبل از ميالد ميرسد حكايت از پرسش 

كه  . گيلگمش  ندابحال خود واننهاده ها را  نسان عميقاً فلسفي كه هرگز ااست  درباب مرگ و حاكي از تأمّالتي  

 
1 Ibid. 
2 Cf. Gilgamesh, tran. by Stanley Lombardo, Hackett Publishing, 2019. 



سيروسلوك    سرانجام در  است مشغول    بدسگالبا هيوالهاي  به نزاع    پيوسته)  Enkidu(  دوياِنك  شبهمراهي دوست

بخوبي در   شكافآورد. اين  سر فرود مي  درمقابل انفصام ذات انساني خودبه نقطة عطفي عظيم رسيده  خود  

اِ   شرابطة مضاعف اِذنكيدو بنمايش گ با  انفصام  از    بيش رمزواشارتي  نكيدو كه درواقع  ارده شده،  بخش ديگر 

بست رفتن به انتهاء درجة رجاء يعني نااميدي است، نااميدي در مقابل بن  بمعنايگيلگمش  لذا    .نيست   واخود  

زندگي مرگ و  ژيك) ميان  اآميز (ترتلفيق دريغ متي است كه از  كح   ينااميد و  آورد او از اين انسداد  مرگ. ره

  آموزد. مي

صّ از عالم  هائي ترميزي هستند بلكه درعين حال پيوسته حاوي پيامي خاتنها خوابرؤياهاي گيلگمش نه 

النّهرين به دو دسته تقسيم ميكند: رؤياهاي ترميزي ها را در بينخواب  اُپِنهايم  غيب ميباشند. چنانكه قبالً گفتيم

آنها هستيم. علّت تفكيك  هاي حاوي پيام از جانب خدايان. ولي عجالتاً در گيلگمش شاهد هر دو نوع  و خواب

آنكه  حال  .هاي ترميزي نياز به تعبير داشتندالنّهرين تنها خواباهالي بين گويد براي در اين است كه مي   مياُپِنها

دانستند.  كه افراد خود را مكلّف به انجام آنها مي  ندبخصوص حاوي دستورات و اوامري الهي بود ساير رؤياها  

مي  كه  بنظر  بين  مياُپِنها بندي  تقسيم رسد  تمدّن  در  كه  نيز  امر  اين  ميان  با  تفاوتي  قائل  النّهرين  الهام  و  رؤيا 

  قابل تظبيق نيست.چندان شدند نمي

 وّم د  و  هشتم  قرن  اني م  اساساً  كهكتاب مقدّس  شاهد عدم تمايز ميان خواب و الهام هستيم.  هم  عهد عتيق  در  

اي از آن بحساب  ميباشد بلكه طبيعتاً ادامه النّهرين  تنها تحت تأثير عميق تمدّن بيننه   شده  نيتدو   الديم  از  قبل

الهام گذشت آمي لفظ    عهد عتيق نيزدر متون مختلف    يد. در تأييد آنچه درباب عدم تفكيك ميان خواب و 

 اي ديده خوابپيامبر يا  قامة  ابه    هُوَهيَ مثال: «اگر  اند.  بصورت مترادف باهم بكار رفته بكّرات    1ديده خوابپيامبر و  

ما  شبر شما عيان سازد يعني  را عمالً    معجزهو اين آيه و    باشد  ايمعجزه مّدعي آيه و  در ميان شما بپردازد كه  

عشق و    هُوَهيَ. زيرا  د، به سخنانش گوش فرا ندهيدرآييد  هاخدمت آن  تحت   تا  بخواند  ناشناختهبه خداياني  را  

خالف   اند تاامّا بعضي از محقّقين سعي كرده    2».است ه شتگذا به محك آزمايش  ايمان شما را نسبت به خود  

هائي از كتاب مقدّس  اه آنها سورهوآن را ثابت كنند و خواب و الهام را در عهد عتيق از يكديگر متمايز بدانند. گ

ويا    ) ٨و    ٦  فقرات  12آية  (  كتاب اعدادبه  مثالً  .  اشاره داردشان  پيامبران كاذب و رؤياهاي دروغين  بهاست كه  

خالف آنچه در باب  درجهت  ولي روشن است كه اين شواهد  .  ٣اند استناد كرده   ) 2٨تا    2٥  فقرات،  2٣آية  (  ارميا

بود نيست  نمترادف  گفتيم  الهام  و  بلكه  ندخواب  فريبكاران  تنها  .  و  ساحران  كاذب  رؤياهاي  تفكيك   ازبه 

  د. ن هاي پيامبران راستين اختصاص دارخواب

 
د. لذا  يآمناط و مرجع مطلق گفتار و كردار خود بحساب نميانسان    معاصر  قرون  برخالفالنّهرين  زيرا در تمدّن بين  ،»بينندهديده» ونه «خواب«خواب 1

انسان  و  دوشمي حادثفرد آدمي  بر  درواقع  ديده» بناميم تا بر اين امر تأكيد شود كه خواب  خوابرا بنا بر وجهه نظر آنان «  »خواب بيننده«شايد بهتر باشد  
  است.  مدخليّتيهرگونه  اقد  فدر حدوث آن 

  تأكيد از نويسندة اين سطور است. ترجمه و . 1٣٩٨ »، سال انتشارانياد و  حقوق يها  پژوهش« جامع تي سا ،عهد عتيق )، 1/1٣(دواريم هي تثن فرسِ 2
3 Cf. Quick, Laura, Dream Accounts in the Hebrew Bible and Ancient Jewish Literature, Oriel College, University 
of Oxford, October 2018, in Biblical Research Volume:17Issue:1, SAGE Publications, pp.8 – 32 . 



اند. ازآنجمله است  زير سؤال بردهماهيّت واقعي رؤياهاي مندرج در كتاب مقدّس را    حتّيبرخي از محقّقين  

كه هيچيك از اين رؤياها را نميتوان حاصل    به اين نتيجه رسيد  خود  1وپيگير اِرنْست اِرليش كه با مطالعة منظّم 

برشتة  ضاي تعليمات پيامبران  هائي ادبي بوده كه بمقتوپرداخته زيرا همگي ساخته   .وانفعاالت نفساني دانست فعل

اند. كه بر شخص آنها حادث نشده اند  پرداخته   ئيبه ذكر رؤياها  كاتبان عهد عتيق«  گويدمي  .2اند تحرير درآمده 

حول تصويري واحد در بافت توصيفات  اينكه  بكار گرفته و يا    ن خود ودر متادبي كه  دسايسي هستند    بيشتربلكه  

نظر ب  .٤را همچون رؤياهائي واقعي در نظر گرفت»  ٣هاي ادبياند. لذا نميبايستي اينگونه فراوردهگنجانيده خود  

ميباشدرؤيا در عهد عتيق  هميّت  ااِرليش   ميان ذات  هيچگونه رابطه كه    بدين جهت  اي جسماني و ملموس 

در  . بعبارت ديگر  است بوده   محادثهجهت    تنها وسيلهرؤيا  درنتيجه الهام و  .  تصوّر كرد  ت و انسان نميتوانياحدّ

    مقام توحيد تشبيه مطلقاً محلّي از اعراب ندارد.

قبل از آن  . چه  است هبوجود آمد  توراتبحث فوق يادآور مجادالتي است كه در قرون معاصر درباب كتابت  

داشت. امّا ميوجود ندر اينكه نويسندة پنج كتاب نخستين عهد عتيق كسي جز موساي پيامبر نيست ترديدي  

  به اوج خود رسيد.   ديتردوشكّ متفكرين اروپائي در قرن هجدهم ديگر در قرن هفدهم و   ٥نوزا يبا اسپ

 

 
1 Methodic 
2 Ehrlich, E.L., Der Traum Im Alten Testament, de Gruyter, 1953, reprinted 2020, p. 208. 

كه   3 پيداست  ب خواباينگونه  نميتوان  ناگفته  كه  را  سياق  منظورها  و  آمده)  literary stylisics(ادبي    يسبك  اصلي  متن  بر  رؤياهاي   اندمضاف  با 
  : رواج يافته بود خلط و اشتباه كرددر خواب كه در صدر اسالم در مورد رؤيت پيامبر ) Fictive dreams( ازخودساخته

Cf. Fahd, T., La divination arabe, études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’islam, 
Leiden E. J. Brill, 1966. 
4 Ibid. p.120. 
5 Cf. Spinoza, B., A Theologico-Political Treatise, A & D Publishing, 2018. 


