
Arc
hive

 of
 S

ID

  

مة 
صلنا

ف
ي 
علم

-
شي

وه
 پژ

  
دبي

د ا
نق

 .
. 4س

ش
15.

ييز
پا

 
13

90
) 

ص
ص

21
1

- 
23

0
( 

  
  
  

  مثابة يك نوع ادبي ثيل رؤيا بهتم
  پور فاطمه فرهودي

  پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  

  چكيده
ي، رؤيـاگون شـود كـه عناصـري چـون           هاي تمثيلي اطالق مـي      اي از داستان    تمثيل رؤيا به گونه   

ي داستان سفر، به شكل حضور راهنما، سفر به جهان ماورا، بازگشت به جهان بيداري و بازگوي          
ها را دارنـد؛ بارهـا در       هاي اين نوع ادبي ويژگي اسطوره     متن. شود  ها تكرار مي   قراردادي در آن  

پردازي، بـه   منشأ اين نوع داستان   . اند و با همديگر در مكالمه     هاي پس از خود باززاده شده     تنم
هاي   تمدن قلمروويِ دور از    ها و قبايل بد    محدود نيست و در عالم اسطوره      يزمان و مكان معين   

برداري تمدني از تمـدن     گرده حاصل بيش از آنكه     اين نوع ادبي  . بزرگ جهان هم نظايري دارد    
 الگويي بشر و تخيل او از مفهوم مرگ و زنـدگي دوبـاره وابـسته               ديگر باشند، به محتواي كهن    

 .است

 پيروي يهاي يكسانبا توجه به اينكه اين نوع روايت ساختار واحدي دارد و از قرارداد
از سفرهاي  روايت ايم ساختار و كاركردهاي بيش از بيستكند، در اين نوشته كوشيدهمي

 مقايسه و ذيل نوع ، استخراجر گسترة زماني و مكاني گوناگون د راروحاني در جهان مردگان
  .بندي كنيمدسته» تمثيل رؤيا«ادبي 

  .، كاركرد نوع ادبي، تمثيل رؤيا، ساختار:كليدي يها واژه

                                                 
 fatemeh_farhoodi@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 90/ 9/ 14: تاريخ پذيرش    17/3/90: تاريخ دريافت
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   مقدمه .1
هـا   آندر شـود كـه    هاي تمثيلي اطالق مـي  اي از داستان     به گونه  1هاي تمثيل رؤيا  روايت
، هـا   داسـتان در اين نوع .دنشو تكرار مي طور پيوسته و با ترتيبي ثابت  بهي واحدعناصر

 يـا  يقـت به حقگونِ فراتر از بيداري، رؤيا شود تا با ورود به عالم  برانگيخته مي»قهرمان«
. است به عالم بيـداري بـازگردد    شده  كه رازآموخته   و درحاليدست يابد يپاسخ پرسش

قهرمـان پـس از     . كنـد   همراهـي مـي    را او» راهنمـا  « روحاني، يادر اين سفر رازآموزانه     
 بـد ياميبه حقيقتي دست     ،هاي دشوار گذراندن آزمون قهرمانان و ازسر    با ضد  رويارويي

  .كند وايت ميرگردد و داستانش را براي مخاطبان  زمي به جهان بيداري باو
داستان  و  شد غرب مطرح اصطالحات ادبي فـرهنگاصطالح تمثيل رؤيا نخست در    

ايـن شـيوة    .  شـد   معرفـي   ادبي نمونة اين نوع  ترين    كهنعنوان  به) م13قرن  ( »گل سرخ «
تـرين شـعر     بزرگكه اي گونه   به ؛ مورد توجه قرار گرفت    بسيارهاي ميانه     روايت در سده  

هـاي   پس از سده هرچند.  تمثيل رؤياست)م13قرن (  دانتهكمدي الهي   يعني اين دوران، 
 معاصـر، بـا     در دورة . از بـين نرفـت    ري  گاين نوع روايت   ،ا از رونق افتاد   ميانه تمثيل رؤي  

ويـژه در سـينماي     هاي تمثيـل رؤيـا دوبـاره بـه         رويكردي تازه به اين نوع ادبي، روايت      
  .2ورد توجه قرار گرفتمعناگرا م

 تمثيـل   وصف ساختار عناصري كه در    هاي اصطالحات ادبي،      فـرهنگ برخالف نظر 
هـاي  نخستين روايت .  است منطبقها    روايتتري از      بر انواع گوناگون و كهن     ،رؤيا آمده 

هـاي     كرد كـه در نخـستين سـفرنامه        وجو  جستها  تمثيل رؤيا را بايد در جهان اسطوره      
هـاي آمـوزش    در آيين . يابدي روحاني به جهانِ پس از مرگ نمود مي        بشر، يعني سفرها  

دانـيال  . هـا وجـود دارد    هايي از اين نوع روايـت     اسرار مذهبي در قبايل بدوي نيز نمونه      
 ناميـده » رمـان تـشرّف  «، داستان اين گـذرهاي رازآموزانـه را    پرداز چك نظريه هودروا،
  . است

بندي شده، تعيين خاستگاه سفرهاي       دبي دسته  در اين نوع ا    كمدي الهي روي كه    ازآن
هـايي    فرضية وجود شباهت.استشده  تبديل  پردازي تمثيلي به ميداني فراخ براي نظريه    

مـورد توجـه     از قـرن نـوزدهم     ،شـرقي آن    و هماننـدهاي   كمـدي الهـي   ساختاري بين   
از  ولي ؛دش پذيرفته وجود نوعي رابطه بين اين آثار تدريج، در تحقيقاتيبه  و قرارگرفت
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در مـورد   . دكاسـته نـش    هايي  پردازي   خاستگاه چنين داستان   تعيينحدت بحث در مورد     
  : شده استمطرح مشترك ميان آثار يادشده چندين نظر أمنش
  ؛فلسفي هاي انديشه :يوناني منشأ .1
  شتي؛ دهاي اساطيري و زر مايهساختار سفر روحاني و بن: منشأ ايراني. 2
  .)ص(عروج پيامبر اكرمهاي روايتهاي اسالمي و  نامه اجمعر: منشأ اسالمي. 3

اي روشن نخواهـد  اي براي اين نوع روايت به نتيجه  رسد تعيين منشأ يگانه     نظر مي  به
 هستندهاي كالسيكي      متن ة نوع ادبي تمثيل رؤيا در زمر      ةآثار كهن و برجست   رسيد؛ زيرا   

ر آثار پـس از خـود بـه حيـات ادامـه             اند و د   قرار گرفته  3يكه در ميدان مناسبات بينامتن    
هاي ديگر نوع ادبي      متن،  هاي مقدس   اي و كتاب    هاي اسطوره   ها با متن    اين متن . دهند مي

شده هاي ساخته    با فيلم  همحاضر   ةو در سد  تراشي  مثل پيكره  ي ديگر هنرها ،تمثيل رؤيا 
  .)535-510: 1388ك فرهودي،  .ر(  هستندوگو  در گفت، پس از مرگ زندگيِبا مضموِن
ها را   توان ساختار آن   مي ،»نوع ادبي تمثيل رؤيا   «ها ذيل   گونه روايت بندي اين با دسته 
 قبيـل  بنـدي ايـن     ، بـا دسـته    »تمثيل رؤياي تشرّف  «مقالة  در  ) 1385( فتوحي  . وصف كرد 

سدة ( سيرالعباد الي المعادهاي ساختاري  ها ذيل يك نوع ادبي، به بررسي شباهت     داستان
بالغـت  ه و در    پرداختـ  )م17سـدة   (يـن   نوشتة جان بـاني    سير و سلوك زائر   و  ) ق6 و   5

  .4بندي كرده است سفرهاي روحاني را ذيل نوع ادبي تمثيل رؤيا دسته تصوير
در اين مقاله برآنيم تا با رويكردي ساختارگرا، قريبِ بيست روايت رؤياگون از اين              

ادامة حيات آنان در روابط بينـامتني       ها،  مالك انتخاب اين متن   . نوع ادبي را بررسي كنيم    
 سـاختار ايـن   ،كوشيم با بررسي كاركردها در تمثيل رؤيا      مي ،درنهايت. تا به امروز است   

هـاي ديگـر تمثيـل رؤيـا        نوع روايت را وصف كنيم تا به الگويي قابل تعميم در روايت           
يـل رؤيـا    تمث«شناسي پراپ، نظرية ادبي     مبناي نظرية ريخت    بر  ضمن اينكه  ؛دست يابيم 

 .را مطرح كنيم» مثابة نوعي ادبي به

 مثابة روايت تمثيل رؤيا به. 2

آثاري است كه در آن      ادبي مستلزم شناخت ساختار مجموعه    از آنجا كه شناخت هر نوع       
پردازي برگزيديم؛ پس   عنوان اساس نظريه  را به   رويكرد ساختارگرايي  ،اند  نوع خلق شده  
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بنياد تمثيـل   روايت رايان و سپس شناسايي ساختار    ابتدا به تعريف اصطالحات ساختارگ    
  .رؤيا خواهيم پرداخت

  
 روايت. 1-2

اي از هاي فكري و نظري خـود، تعريـف ويـژه     با شالودهاي ، هر نظريه  در عرصة ادبيات  
، روايـت را در محـدودة       5شناسان نظير تودروف    برخي از روايت  . دهد  ارائه مي » روايت«
 و هايـدن    6شناسان ماننـد روالن بـارت        از روايت  ي ديگر د و گروه  نكن  بررسي مي » قصه«

بر ايـن    9 و كالگ  8اسكولز. گيرند  نظر مي تر در   تر و كلّي    ا در معنايي عام   ، روايت ر  7وايت
را مـشاهده   ) راوي(گوي     يا قصه   ها قصه   اي كه بتوان در آن      هاي ادبي باورند كه همة متن   

 سان هـم روايـت را بيـشتر از ديـدگاه          شنا برخي ديگر از روايت   .  است كرد، متن روايي  
او . كـرده اسـت  بر گذشتة روايت تأكيـد   10شوشانا فلمن .اند داده ه قرارباني مورد توج  ز

باربـارا  .  اسـت كاويـده كـاوي و تـاريخ      را در ادبيـات، روان    » گواهي و شـهادت    «مسئلة
  آن اي اسـت كـه در       روايت كنش كالمي  : گويد  در تعريف روايت چنين مي     11هرنشتاين

  . اق افتاده استتف اگويد چيزي كسي به كسي ديگر مي
كـه  اسـت   شود كـه روايـت متنـي          ترين تعريف روايت گفته مي      ترين و عام    در ساده 

هاي   روايت قلمرو وسيعي از تجربه    . اي دارد   كند و گويي قصه، راوي      اي را بيان مي     قصه
،   نامه   و فيلم    لطيفه، فيلم  نگاري،  ش، روزنامه گيرد؛ خاطره، گزار    ها را دربرمي    كالمي انسان 

بنـابراين، روايـت و    . هـستند هايي متفـاوت از روايـت   همگي گونه...  و ه، افسانهروطاس
و بيـان مـاجرا     » نقل« بصري كه درصدد     -هاي بياني كالمي    روايتگري در بين همة گونه    

بـا وجـود اشـتراك ميـان        . شـود   آيند وجود دارد و به عنصري اشتراكي تبديل مـي           برمي
ايـن  . ها هست   هايي نيز ميان آن     روايت و روايتگري، تفاوت     در حوزة  شدهيادهاي    هگون
هاي اجرايي بيـاني بـا يكـديگر تفـاوت      هاي روايي در ادعا، هدف، منش و ويژگي        گونه
هاي روايي از منظري خاص       شود تا هركدام از اين گونه       ها موجب مي    اين تفاوت . دارند

  .اط برقرار كندبا نيازها و مناسبات انساني ارتب
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  روايت و ساختارگرايي. 2-2
 ي مـستقل   از عناصـر   اي   هـر مجموعـه    .بندي اسـت    در لغت به معناي استخوان     12ساختار

ايـن  . كنند  پيروي مي  - به هر شكل كه باشد     - اين عناصر از قوانيني     و تشكيل شده است  
تند؛ بلكـه   اند، به پيونـدهاي دوگانـه محـدود نيـس           معروف» قوانين تركيب «قوانين كه به    

 خواصي كه از  ي دارد؛كنند كه خواص كلمطرح مي» كل«يك مثابة  عناصر مجموعه را به
. تك عناصر متمايز است و ارزش هر عنصر تابع وضع تركيبي آن اسـت  هاي تك ويژگي

تك اجزا بـه      تي فراتر از خواص تك    ن، نظام حاكم در يك مجموعه، خاصي      به ديگر سخ  
  .افزايد  آن مي

صـراحت    بـه شناسي است كه خود را        لين پژوهشگر و انسان   او) م1908( 13استراوس
 ناپـذير   تالش براي يـافتن عنـصر تغييـر       «او روش ساختارگرايي را      .14گرا خواند  ساخت

ساختارگرايي در نقد    .)7: 1380استراوس،  ( داند  مي» در ميان تمايزهاي سطحي   ) نامتغيرها(
 ،شـناس    در نظرگاه سوسـور، وظيفـة زبـان        .ايه گرفته است  م هاي سوسور    نظريه ازادبي  

  .د آن استهاي متعد زبان از راه بررسي گفتهي كشف قوانين كل
دهـي و روابـط عناصـر و اجـزاي            به چگـونگي سـازمان     ، ساختار در اصطالح ادبي  

 بـه شـرح حـال و    توجهجاي  ساختارگرايان به. شود گر گفته ميسازندة اثر ادبي با يكدي    
، بـه  دست يافتن به معنايي يگانه و پايدار      موشكافانة متن براي     عقايد نويسنده يا بررسي   

بـر  » قوانين عمـومي  «كشف و تبيين نظام حاكم بر اثر ادبي و ارتباط آن با نظام حاكم و                
ين مفهـوم آن روش     تـر   سـاختارگرايي بـه وسـيع     «. آن نوع ادبي يا كل ادبيات پرداختند      

  .)18: 1379اسكولز، (» .هاست ابط آن كه در رو،ت نه در اشياي منفردجوي واقعي و جست
شوند، حوادثي    ميهاي زمانمندي كه روايت       همة كنش . بنياد هر روايتي حادثه است    

اين روايت بايد   . كند   آن حادثه را براي ما روايت مي       ، راوي از ديدگاه خود    اند و   داستاني
  .أثير قرار دهدت انديشة خود شريك كند و او را تحتاي باشد كه خواننده را در  گونه به

  پراپ و بررسي حكايت. 3-2
هـاي   از نخستين پژوهشگراني بودند كه به بررسي   استراوس  لوي   و كلود  والديمير پراپ 

هـاي    شـكل « ساختاري به سـراغ      يآنان براي ارائة نظام   . ساختارگرايانة داستان پرداختند  
 و استروس زمينة    هاي پريان انجام داد     حكايتدربارة   خود را    قيحقتپراپ  . رفتند» ساده
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هـاي    ق به فـرم   توجه اين دو محق   . ن مصالح اساطيري انتخاب كرد    فعاليت خود را از ميا    
شـان، نـشان از     ها براي كشف الگوي مشترك بين مواد مورد بررسي         آغازين و تالش آن   

  . هاي داستاني مدرن دارد ها با فرم ارتباط تكميلي اين فرم
صـد    گرايانه،    با نگاهي ساخت   داستان پريان شناسي    ريختدر  ) م1970ـ1895(پراپ  

بنـدي مـشابهي      هـا كـه تركيـب        با بررسي اين حكايت    او. داستان روسي را بررسي كرد    
 تجـاوز   31 جمع كل كاركردها از      ،را يافت كه در آن    » حكايت  شاه«ساختار يك   ،  داشتند
ـ   بـن «هـا را بـر        او برخالف پژوهـشگراني كـه مبنـاي تجزيـة حكايـت           . كرد  نمي  -»هماي

تـرين واحـد هـر حكايـت را           قرار داده بودنـد، كوچـك      -ترين واحد هر زباني     كوچك
 دريافت كه اين كاركردهـا در       پراپ.  ناميد كه شامل عناصر پايدار متن بودند       »15كاركرد«

 نظريات خـود را در      او. آيند   مختلف هميشه با ترتيبي يكسان درپي هم مي        هاي  تحكاي
عمـل  «: را چنـين تعريـف كـرد      » يخويشكار«كرد يا   فرمولي اساسي خالصه كرد و كار     

» .ه دارد تـي كـه در جريـان عمليـات قـص          نظرگاه اهمي تي از اشخاص روايت، از      شخصي
هاي پريـان     كه داستان آيد   پژوهش ساختاري پراپ برمي    از مجموعِ  .)58-53: 1386پراپ،  (

ون زبـان    دارند و همچـ    ينسبت محدود    به هاي ظاهري، ساختار    با وجود تنوع و تفاوت    
  .كنند طبيعي از قوانين مشخصي پيروي مي

 فقـط بـه     او چون معتقدند    ؛اند  نتيجه دانسته   بعضي از پژوهشگران روش پراپ را بي      
 امـا بايـد   .اسـت   تجزية ساختار متن پرداخته و به تحليل خالص صوري آن بسنده كرده    

كــة هــايش، نقطــة شــروع و نيــروي محر ســتياذعــان داشــت كــه نظــام او، بــا همــة كا
 كوشيدند  ،پردازان ديگري نيز با الهام از پژوهش پراپ         شناسان بعدي شد و نظريه      روايت

 انواع ديگر ادبي  به،دست آورده بود ها به  تا نتايجي را كه او در شناخت ساختار حكايت        
   .تعميم دهند

  مثابة روايت  كاركردهاي تمثيل رؤيا به. 3
  در آن  شود كـه     اطالق مي  هاروايتاي از     ونهبه گ » تمثيل رؤيا «،  كه پيشتر گفته شد    چنان
در ايـن   . يابـد  دست   حقيقتي به گونرؤيا يعالم در سفربا  شود تا     برانگيخته مي  رهرو

 ، داسـتان  پايـان  كنـد و در     همراهـي مـي    سالك را  راهنماييسفر رازآموزانه و روحاني،     
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اي مخاطبـان  گـردد و داسـتانش را بـر        مي باز بيداري جهان، به   شودرازآموخته مي رهرو  
  :شود  به شكل قراردادي تكرار ميكاركردهايي ،ها روايت در اين نوع. كند مي روايت

 را  رؤيـاگون  سفري   ،حلجوي راه و   و در جست   شود  رو مي   اي روبه لهئبا مس » قهرمان« -
 .كندآغاز مي

  .شود تا قهرمان را در رسيدن به هدف ياري كندوارد داستان مي» راهنما« -

 را  سـفر  ،حـل جـوي راه  و  قهرمانان، غلبه بر آنان و جست      در مواجهه با ضد   » قهرمان« -
 .دهدادامه مي

ش را بـازگو    داستان سفر ردد و   گميباز به جهان بيداري   ،شودرازآموخته مي » قهرمان« -
  .كندمي

 را  رؤيـاگون  سفري   ،حلجوي راه و   و در جست   شود  رو مي   روبهاي  لهئبا مس » قهرمان«. 1-3
 .دكن آغاز مي

نهايـت بـه رازآمـوختگي يـا        ن سفري در جهان مردگان اسـت كـه در         تمثيل رؤيا، داستا  
از هراسـد و      كسي كه زنده وارد قلمرو مرگ شود، ديگر از مرگ نمي          . انجامدتشرّف مي 

ي فراترند و از رازهـا      ورا و مردگان از زمان و مكان ماد        موجودات جهان ما   سويي چون 
  .)130: 1368الياده، ( اندان از بهترين رازآموزندگ،ندا آگاه

 رازجويان علم جادو يا نوجواناني هستند كه براي رسيدن به           رازآموزان قبايل بدوي  
 گـان  قهرمانان بيشتر اله   ،اي تمثيل رؤيا  هاي اسطوره در داستان . شوند  بلوغ عازم سفر مي   

 هـاي  در اسـطوره  » خـداي خورشـيد   « يـا    النهريني  هاي بين   اسطورهدر  » ايشتر«چون  هم(
اي بـا نيروهـاي غيرطبيعـي         ، پهلوانـان اسـطوره    )»گمـش گيل«مانند  (خدازادگان    ،  )مصر

در » بلـوهر «ماننـد   (زادگـان     و شـاه  ) در اساطير يونـان و روم     » انه«و  » اوليس«همچون  (
، چهـرة سـالكان      هـستند  اسـاس متـون دينـي       بر  كه هايي  در تمثيل . هستند) اساطير هند 

همچـون كرتيـر،   (، مـردان دينـي   ))ص(شت و پيامبر اسـالم  زردمانند(پيامبران  به  معموالً  
ماننـد  (و عارفـان و شـاعران       ) نند گـشتاسب  ما(دار      ، پادشاهان دين  )ارداويراف و يوحنا  

 دوران   مربوط به  هاي نوين كه    در تمثيل . شود  تبديل مي )  سنايي و دانته   ،عربي، بايزيد  ابن
قهرمانـان امـروز    . اند   معمولي يهاست، سالكان اغلب افراد      اسطوره شدن عناصر  ملموس
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مثـل تبحـر قهرمانـان      (هايي چون دانـشي ويـژه          ويژگي ، عادي هستند  هايگرچه انسان 
در سـرزمين عجايـب را      » آلـيس « يا صداقت و تخيل كودكانـة        ) در پزشكي  جويانمرگ

  .كند ها را به عالم رؤيايي سلوك ممكن مي دارند كه ورود آن
يي سفر را آغاز كند؛ ممكن است چند قهرمـان بـا            تنها قهرمان داستان ممكن است به    

 گاه ممكن است در طي مسير قهرمانـان ديگـري           ؛زمان وارد داستان شوند    طور هم  هم به 
  : شود داستان معموالً در يكي از اين چهار حالت آغاز مي. به قهرمان آغازگر بپيوندند

 در روايـت    )ص(امبرمثـل پيـ   ؛  شـود   قهرمان در حالت هوشياري از ماورا فراخوانده مي        -
 .معراج

  .گمشگيل مثل انكيدو در ؛رود قهرمان به شكلي طبيعي به خواب مي -

 . افالطونجمهور مثل ار در شود؛ مرگ مي اي دچار حالتي شبه ثهقهرمان بر اثر حاد -

 علـت  او را بـه   كنـد يـا ديگـران          سفر به جهان مـاورا را انتخـاب مـي           قهرمان آگاهانه  -
 .نامهارداويراف مثل ويراز در  ؛گزينند اي سفر برميهايش بر شايستگي

اسـت كـه       حـالتي    - كه پربسامدتر از موارد ديگـر اسـت        -آغاز داستان به شكل چهارم    
كند   رفتن به جهان مرگ را انتخاب مي       ،اي  لهئدلخواه در برخورد با سؤال يا مس       سالك به 

 ذكـر    بـراي آن    داليلـي  ، سـفر  در اين شـكلِ   . شود  يا براي رفتن به آن جهان انتخاب مي       
  :شود مي
 جادوگر شدن، آشنايي با ارواح و پذيرفته شـدن در  :رسيدن به نوعي دانش فراطبيعي . 1

ها يـا     ي، يافتن پاسخ پرسش   هاي آموزش اسرار مذهب   گروه بالغان در قبايل بدوي، آيين     
ش اهـاي ادبـي   كه درپي يافتن پاسخ براي پرسش  الغفرانةرسالمثل قهرمان   (ل  حل مسائ 

، خبر يافتن از    )جويد اش را مي  هومر كه راه بازگشت به خانه      اديسة است يا اوليس در   
حقيقت مرگ و برطرف شدن شك دربارة جزميات ديني و رسـيدن بـه يقـين دربـارة                  

و ،  )نامـه اراداويـراف مثـل ويـراز در      (ويژه دربارة وجود معاد و پاداش و جـزا            ها به   آن  
 )سير و سلوك زائريا مسيحي در  سيرالعبادان مثل قهرم(رسيدن به بلوغ معنوي 

 يافتن معـشوق   و)گمش مثل گيل( يافتن زندگي جاودان و تولّد دوباره       :غلبه بر مرگ  . 2
مثل اورفه در اسـطورهاي  (مرده كه در جهان مردگان است و بازگرداندن او به زندگي          

 .) همين عنوانديسني با  هاي والتول در يكي از پويانمايييونان و روم و يا هرك
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قبيـل  هاي فلـسفي از    مثل قهرمانان داستان  (ل  پدر يا عقل او   : ديدار با موجودات برين   . 3
ماننـد معـراج    ( خداونـد    هاي بـرين و ديـدار بـا         ، اشخاص يا مكان   ) الغربيه ة الغرب ةرسال

  .)الهي  كمدي بايزيد يا شهود قهرمان
افتد و نويسندگان آثـار نيـز در    ي معموالً داستان در عالم رؤيا اتفاق م     ،در تمثيل رؤيا  

كنند؛ البته رؤيا، بـا توجـه بـه           ريح مي بودن قهرمان داستانشان تص    بيشتر موارد به خواب   
در خـواب   فقـط     گونـاگوني دارد و لزومـاً      هاي  ها و تعريف    ، شكل هاي مختلف   فرهنگ

تـوان   اي اسـت كـه مـي       گونه  وارگي در تمثيل رؤيا به      بسامد باالي خواب  . افتد  فاق نمي ات
در آثـاري كـه بـر       . ورود به عالم رؤيا را يكي از عناصر ثابت ايـن نـوع ادبـي دانـست                

گونـه اسـت و سـفر بـا             شود، فضاي داستان وهـم      گونه بودن داستان تصريح نمي      خواب
 زمـان    معمـوالً  .شـود   فرورفتن به عمق آب، غارها، زيرزمين يا فرازمين و زمان آغاز مي           

  .افتد ي رمزگونه اتفاق ميخوابت و يا در طول روايت  اس اين سفرهاي هوشيارانه شب
هاي ورود به تجربه، عارض شدن حالتي          يكي ديگر از راه    گفته شد، كه پيشتر      چنان

 بـراي رسـيدن بـه       ي نيازي بـه ابـزار خاصـ       ،صورت اين    در .شبيه مرگ بر سالك است    
رؤيـايي  خواست خـود پـاي در راه سـلوك            گاه كه سالك به     خويشي نيست؛ ولي آن     بي
ا گـوش سـپردن بـه موسـيقي         رازآموزان ب .  دارد  نياز ي خاص رد، به داروها و ابزار    گذا  مي

كمك   ، مرگ موقت به   »16هوم«آور و جادويي مانند     هاي خواب داروآور، نوشيدن   خلسه
دشوار و ترسناك    گذر از دروازة خواب      .شوند   به جهان رؤيا وارد مي     ...دانش پزشكي و  

پايد و راه بـا حـضور          نمي يديرقهرمان  تنهايي است، ولي تنهايي      هزيرا آغاز راه ب   است؛  
  .شود تر مي  آسانشناس   راهارواحي مهربان و

شوند تا قهرمان را در رسـيدن بـه هـدف يـاري              راهنماياني وارد داستان مي    /راهنما. 2-3
 .كنند

يـل   تمث ،هـا   در اسطوره  ،بخش او دهنده و نجات  نما و كاركرد ياري   راهشخصيت  حضور  
بـه مقـصود   يـابي   دسـت  يكـي از شـرايط   ،حالهاي عرفاني گذشته و   در سلوك  ا و رؤي

 فرسـتاده   قهرمـان  معموالً به خواست نيروهاي خير فرازميني براي هدايت          نماراه .است
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ت     آشناو  نور و زيبايي    سمبل    او :ي فرابشري دارد  ها  ويژگي  و معموالً  شود  مي بـه ماهيـ 
  . كند مان را رازآموخته ميخير و شر است و در طي راه قهر

 گاه فقط   .راهنمايان از نظر نوع، جنس، شمار و چگونگي حضور در داستان متغيرند           
در برخـي   . كننـد   شوند و گاهي در تمام مسير سالك را هدايت مي           ها ظاهر مي    در بزنگاه 
كنـد و     در طي سفر و باالتر رفتن مقام روحاني سالك، راهنما نيـز تغييـر مـي                ،هاداستان
از ديگر    بيش الهي   كمديها در     اين تغيير راهنما  . يابد  تر مي   تر و قدسي    هايي نوراني   جلوه

يازد كه راهنما از      در برخي شهودها سالك به چنان بلندايي دست مي        . آثار مشهود است  
هـاي    توان از روايـت    نمونه مي  برايرسد؛    ماند و سالك تنها به شهود مي        همراهي بازمي 

بـه  ،  »عقـل كـل   «رسيدن به مقـام     با  سنايي سالك    سيرالعباددر  . ياد كرد  )ص(معراج پيامبر 
حـضور زنـان     .شـوند    راهنما و رهرو يكي مي      در اين مرحله   ؛رسد  فنا مي بلوغ و    ةمرحل
 نمـودي قابـل     الغفرانةرسال در   )س( يا حضرت فاطمه   كمدي الهي  مثل بئاتريس در     راهنما

نوع نگاه بـه     اين. شودت مادر وصف مي   راهنماي زن به صف    ،وضوح به و گاه    ل دارد تأم
 .شناسي يونگ قابل مقايسه است در روان17ه كاركرد عنصر مادينابزنان راهنما 

 راهنمـا    پـس معمـوالً    ؛گونه و جـادويي اسـت      جهان قهرمانان خداي   ،جهان اساطير 
 راهنمايـان جهـان اسـطوره،       .نسبت به قهرمان از دانش و توان بيشتري برخوردار است         

 در  بانوي قايق  مانند( الهگان   ،)گمش ، راهنماي گيل  مرد عقرب مثل  (ت جادويي   موجودا
 چـون   .هـستند )  ويرژيـل  ايـد انـه  در   سـيبيل ماننـد   (و جادوگران   ) هاي مصري  اسطوره
انـد،   هاي ديني، پيامبران يا افراد برگزيـده     شده بر اساس كتاب    هاي ساخته تمثيل قهرمانانِ

شـده  وف آن دين، پيامبران، مـردان و زنـان سـتوده          راهنمايان هم فرشتگان بزرگ و معر     
بهمن و ديگر ايزدان آيين زردشت و وجدان ديني سالك، دئنا، مسيح در معراج              . هستند

  .، وظيفة راهنمايي را برعهده دارند)ص(يوحنا و جبرئيل در معراج پيامبر اسالم
در چنـد    هدهـد كـه      ،بـراي مثـال   . هاي ديني در اين آثار مشهود اسـت       ثير روايت أت

هـاي    در داسـتان  . نيز چنين نقـشي دارد     رسالة الغربة الغربيه   در   ،داستان ديني راهنما بوده   
 و كمدي الهي ؛ ويرژيـل در     اند   معروف راهنماي قهرمان    گاه شاعران و فيلسوفانِ    ،فلسفي

  .دست راهنمايان هستند اقبال الهوري از اين جاويدنامةمولوي در 
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بـه   اش نـسبت  ساني معمـولي اسـت كـه اوج برتـري          تمثيل رؤياي نوين، ان    قهرمانِ
تبـع آن راهنمايـان نيـز         داشتن دانشي چون پزشكي يا تخيلي كودكانه است؛ به         ،ديگران

  .)آيند چه روياهايي كه ميمثل استاد قهرمان در داستان (شر بفراافرادي داناترند و نه 

 را  سـفر حـل،    جوي راه و  با ضد قهرمانان، غلبه بر آنان و جست        روياروييقهرمان در   . 3-3
 .دهدادامه مي

 در  كـه  راهـي    ؛نهنـد  مـي پـاي    در آن     سالكان راهي كه تمثيل رؤيا، داستان سفر است و       
 هـاي دينـي و منطبـق بـا اقلـيم آفريننـدگان اثـر              هاي بدوي و جادويي يا انديشه       انديشه

يشة زمين است كه در انداي سفرهايي به زير  سفرهاي اسطوره  بيشترِ.تعريف شده است
ي ائهاي آسماني را برآمـده از منـش       اگر كتاب . آيدشمار مي  انسان كهن، جهان مردگان به    
هـا نيـز دور از انتظـار نيـست؛ پـس در              هـا و تـصاوير آن     يگانه بدانيم، شباهت روايـت    

 مـشابه   ي واحـد و سـلوك     يراهـ اسـاس متـون مـذهبي بـه          گرفته بـر   هاي شكل  روايت
ـ        ، ولي خوش  گذر و تنگ    سخت هاين را  .خوريم برمي نمـودار  ل  عاقبت كه گاه به شكل پ
  . محمل داستان سفرگونة تمثيل رؤياست،شود مي

 با ياري راهنمـا يـا       ؛شود  مواجه مي اني  قهرمان ها و ضد     با مشكل  ، سالك در طول راه  
 اسـتعاري و    يانـه يـا   گرا  زبـاني واقـع   قالـب    در   ؛يابـد   عبور مي  موجودات آسماني پروانة  

 بازدارندهموانع  . شود  رازآموخته مي در انجام داستان،    رسد و      روحي مي  نمادين به تكامل  
 كـه   اوو يـا تمثّـل اعمـال ناشايـست            است هاي بشري   ناشي از كاستي  در راه سلوك يا     

 گاهي هـم  .  چنين است  سيرالعباددر   نمونه   برايرسد؛   به بلوغ مي   ها  سالك با غلبه بر آن    
  ضـد  ، هـستند كـه اغلـب      اي  طبيعـي ، بيماري يا باليـاي       فراطبيعي اين موانع موجودات  

   را برانگيخته است تا از رسيدن قهرمان به هدف جلوگيري كنـد؛            ها   آن ها  داستانقهرمان  
در هر مرحله از فرود، زيورآالتش را از        » ايشتر«النهريني،  هاي بين  در اسطوره  براي مثال 
  .شود داستان بيمار و ناتوان ميپاياندهد و در دست مي
ه  با توج   و ماهيتي نمادين دارد   ي رسيدن به مقصد،   قهرمانان برا جهت حركت   گاهي  

؛ هاي مقدس   سوي مكان   به   حركت ؛ يعني عرفاني تعريف شده است    -به تفكرات مذهبي  
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ــر ســير و ســلك اورشــليم در ماننــد ــه ســمت راســت و شــرق در  زائ ــا حركــت ب  ي
  .نامه اراداويراف

شـود و در تمثيـل      ار آغاز مي  و  جهان تمثيل رؤيا از گذر به جهان زير زمين و دوزخ          
 دوزخ، برزخ و بهشت تكامل سه واديتر، به شكل گذري بر  رؤياهاي پيشرفته و مفصل   

هـاي    ها وجود ندارد و قهرمـان متناسـب بـا كـنش             گاهي نيز تفكيكي بين وادي    . يابد  مي
  .رسد هاي نيك و بد مي درست يا نادرستش به وادي

 دوزخ .3- 3- 1

 ارواح  اغلـب   كـه  استجايگاهي    و  مكاني اندوهناك   زمين  جهان زير  در زبان اسطوره،  
 اين جهـان كـه بعـدها دوزخ نـام           .رسندد و به آن مي    گذرن  مية مرگ   با قايق از رودخان   

 آزاري فراگيـر، موجـوداتي دهـشتناك،        .نااميدي جاودانه است  تاريكي و    گيرد، مأمن   مي
نـه  . خ سايه افكنـده اسـت     هاي دوز   تمام تصوير بر  هايي تند     نگاهباناني ترسناك و عتاب   

رحمتي از جهان ماورا در راه است، نه توان توبـه هـست و نـه دوزخيـان بـا يكـديگر                      
  . اند مهربان

هاي روحي محدود اسـت و تـصويرسازي بـا             و حالت  هازبان بشر در بيان احساس    
ت ايـدئولوژيك    بـا توجـه بـه ماهيـ        ،سوي ديگر از   .هايي مشكل   اندوهبراي چنين    كالم

كنندگي بيـشتري دارنـد و بـراي         نهي هاي جسمي توانِ    ين آثار، وصف عذاب   برخي از ا  
مواجـه  هـاي روحـي       عـذاب بـا   نـدرت    به بنابراينترند؛    دركباورشان قابل   مخاطبان دين 

 تـأثير اقلـيم و تفكـرات دينـيِ         شود، تحت   ه مي ئها ارا   تصويري كه از عذاب    .18شويم  مي
  .19يا سرمايي سوزان استو زان ترين عذاب، آتشي فرو  سخت.آثار استخالقان 

هاي ها يا نامبرداشت نويسندگان آثار از اَعمال نادرست دوزخياني با حرفهبا بررسي   
 عـدة   ؛ به ديگر سـخن هنگـامي كـه        شناسي دست يافت    توان به نوعي جامعه     ميخاص،  

 شـوند، بـه نـوع    زيادي از اعضاي گروهي خاص به گناه واحدي در دوزخ تـصوير مـي     
  .توان پي برد پارسايي در آن گروه مياز ناخاصي 

هـاي     كاسـتي  ها نيل به نوعي آگاهي برتر و رهـا شـدن از            در سفرهايي كه هدف آن    
صـورت   كـه بـه    -هاي نفـسش    افتد؛ سالك از كاستي     فاق مي نفس است، دوزخ در راه ات     
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گـذرد و بـا غلبـة     مي-اندرسان متمثّل شده   ها و موانع طبيعي يا موجودات آسيب        سختي
اي از   در مرحلـه   سـيرالعباد سـالك   براي مثـال،    . يابد  ها به رهايي دست مي      دين بر آن  نما

  بارهـا بـا ضـد   سير و سلوك زائر   شود يا مسيحي در     ها مي سلوك ملزم به بلعيدن عقرب    
  . شودجنگد و اسير يا شكنجه ميقهرمانان داستان مي

اي جهان مردگان در    خد -هادس    او از . ز تطوري قابل بررسي دارد    ني» شيطان«چهرة  
ايـن شـيطان در     . شـود    برآمده از متون مذهبي تبديل مي       به شيطان در آثارِ    -زبان اساطير 

 تـأثيرِ  ي كـه تحـت   هـاي   در تمثيل گاه   اما   ؛شود  خورده وصف مي  عذابي سخت يا شكست   
 زاده، رفتـاري  جمال صحراي محشر هاي نوين مثل       يا تمثيل   است تفكّرات دفاع از ابليس   

  .شود  شيطان ميهمدالنه با
 از تـصويرهاي    ،تـصوير رفتـار بـا مخالفـان        برآمده از متـون مـذهبي،        هايِ  در تمثيل 

آمدن را بـه مخالفـان      در اجازة به سخن     آثارخالقان  . آثار است  و گاه متعصبانة     هسوي يك
  تـرحم و   ،رسـد   آثار مي  روحاني دهند و وقتي سخن به جزميات ديني خالقان         خود نمي 

. وجود ندارند » ايستاده در مقام برزخي   «هاي    در اين آثار انسان   . ردپوشي وجود ندا    چشم
اند  كم نااميدي ابدي از رحمت و يا نيك      ارواح يا در نهايت بدي هستند و شايستة دست        

  .آمرزيده حتماًو 

 برزخ. 2-3-3

روشـني و در برخـي ديگـر پوشـيده از آن سـخن               جايگاه ديگري كه در بعضي آثار بـه       
مكاني اسـت بـراي     يابد و     اي واضح مي     جلوه  برزخ در برخي آثار،  .  برزخ است  ،رود  مي

ارواحي هستند كـه  برزخ ساكنان . ي عروج و بازسازي معنو آماده شدن براي  سكونت يا   
 گـاه در آخـرين      توبه. اند  توبه كرده اند كه   بدكارانييا   و   كردار نيك و بدشان برابر است     

لقـة   ح  و الغفرانةرسـال  عرصـات . دشـو   و باعث آمرزش سالك مـي      لحظة حيات پذيرفته  
تصويرهاي يكساني دارند كه آشـفتگي       كمدي الهي ل برزخ در    نخست دوزخ و طبقة او    

كـه بـه    ننيز سالكان پيش از آ     زائر  سير و سلوك  در   .هاست  آن  ويژگي   بارزترين ،و انتظار 
  . برزخ استمانندكنند كه تقريباً  اقامت مي شهر آسماني روند، در سرزميني
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  بهشت .3-3-3
سـطح  بـا توجـه بـه        هرچنـد  كـه  اسـت     سرزميني  و  جايگاه جاودانگي و آزادي     بهشت
 ،خـود «گـاه     ، تجلـي   دارد نوسـان  مندعات سادة مادي تا شهودي شكوه      از تمتّ  ها روايت

، آسا در زبان اسـطوره      انسان غول سوي   بازگشت به .  است »ترين هستة روان    يعني دروني 
در زبـان   » خـود « سـوي   بازگـشت بـه    اديـان و     خداونـد در زبـان    فطرت و     بازگشت به 

رازآموختـه شـدن و بـه       ، نتيجة نهايي سفرهاي پيشرفتة تمثيل رؤياسـت و          شناسان  روان
غايت آن برترين ،ت رسيدنفردي.  

بـاره چنـدان    ايـن   تجربة بشر نيز در    .بهشت را ندارد   وصف   زبان ظرفيت كافي براي   
تغييـر  . شـود آميز مـي  تناقض و رمز  مزبان هرچه بيشتر    ش،  پس در اين بخ   كامل نيست؛   

هـاي   هاي توصيف  از مشخصه، و اعتراف به ناتواني در وصف ابهامهاي فيزيكي،     ماهيت
 آشـفتگي و  ،كـشد  معموالً طـول نمـي    با اينكه كالم در وصف شهود عالي   .بهشت است 

 ناپـذير   وصفاما ،شدنيي درك ا هاي نگفته، خواننده را در تجربه       احساس نهفته در كالم   
  .كند ريك ميش

 .دارددركـي    جهـان بودنش، از تماميت و جالل پنهـان در          واسطة انسان  هر انساني به  
 بـا    تـا  دهـد    به مخاطـب مجـال مـي       ، شهود دنِ كر يا ناتواني او از تصوير     پرهيز نويسنده 

  .  تصور كندن را از ابديت ارتباط برقرار كند و آزادانه آ خود تصوير دروني و شخصي
 طبيعت،  آميز هاي اغراق   هاي جاودانه، زيبايي    پايان، نعمت   شادي بي روشنايي فراگير،   

 كه در زبـان اديـان       هايي  آب حيات و گياهان شفابخش، ثروت و طال، مجاز بودن لذّت          
وير مادي بهشت است كه در اتصهايي از گوشهسرود و آوا،   و در اين دنيا ممنوع است،    

مثـل  ( تـر وصـف شـده        مـادي  ،در آثـاري كـه بهـشت      . شـود مـي ها وصف     اين داستان 
 و  تأكيد بر عناصري چون شـادخواري      و   لق اثر مشهود است   ا خ  اقليمِ تأثيرِ) الغفران ةرسال
داستان پريان شبيه   جادويي   ي داستان را به فضا    يفضا الساعه  هاي جادويي و خلق     فاقات

  .دكن مي
هـاي     نمونـه  ،هـاي جـسماني دوزخ       ناخوشـي  ماننـد هاي جـسماني بهـشت        خوشي

گـاه زيبـايي جاودانـه و يكدسـت         . اند   زميني هاي   يا ناخوشي  ها خوشي اي از هشد اغراق
بـار تبـديل      كسالتساكت و   هاي روحاني، آنجا را به مكاني         بهشت بدون حضور عاطفه   
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اين احساس . شوند تنگ مي  دل خود ساز زميني هاي دست كند و سالكان براي خوشي      مي
 هـايي ماننـد     در داسـتان  . ي معكـوس دارد   ا  با ميزان حضور روحانيت در داستان، رابطـه       

كه در سطح باالتري از حضور روحانيت جاي دارند، احـساس            كمدي الهي يا   سيرالعباد
  .زدگي از بهشت وجود ندارد ل و دلمال

وجـود  نـوعي    رازآموز دوزخ، برزخ و بهـشت بـه        هاي  گذر از وادي   تمثيل رؤيا،    در
هـايي    پاسـخ . استزانه  هاي رازآمو   ز تجربه  سرشار ا  ،شهاي  اين سفر با تمام سختي    . دارد

از هـا،   ، متناسب بـا سـؤال و خواسـتة آن   رسند  مييابند و هدفي كه به آن     كه سالكان مي  
 در  هـاي ادبـي و لغـوي          شـرح مـشكل   زندگي زميني مثـل     ز  هايي ا يابي به پرسش   پاسخ
كمدي در   شهودرسيدن به   تا  هومر،   اديسةيا يافتن راه بازگشت به خانه در         الغفران ةرسال
  .در نوسان استعربي  ابن االسري  والهي

   .كند گردد و داستان سفر را بازگو مي به جهان بيداري بازميقهرمان رازآموخته. 4-3
گـردد و معمـوالً        به جهان بيداري بـازمي     ،ها و رازآموختگي    سالك پس از گذر از وادي     

 بـه روايـت داسـتان بـراي          وي را  -انـد    كه در سفر او را همراهي كـرده        -نيروهاي خير 
معناي رسيدن به نوعي جاودانگي است؛    ثبت اين تجربه گاه به.20كنند ديگران مأمور مي  

 روي سنگ حـك  از سفر ناموفقش، داستان سفر راگمش پس از بازگشت     كه گيل    چنان
  .ميرد كند و مي مي

وضـوح   ني به افتد، نيروهاي فرازمي    اق مي در سفرهايي كه براي تثبيت عقايد ديني اتف       
كنند تا با نقل وقايع از زبان آسمانيان، جلـوة            سالك را به ثبت سفر و وقايع آن ملزم مي         

بـراي   .چون و چراي امور ديني و حقيقت وجود جهان پس از مرگ را اثبـات كننـد                 بي
سفر تمثيلي رؤيا   «. كند  ميملزم  ويراز را به ثبت تجربه      » اورمزد« نامه  ارداويراف در   مثال،

 ،سـوي آزادي   سـفري اسـت بـه     واقـع   مرگ انجامين نيست؛ چه ايـن سـفر در        ناي  مع  به
 ».شـود  پـشتيباني مـي     ارواح شفيق راهبـري و     ةوسيل قوا كه به   ازخودگذشتگي و تجديد  

  .)227 :1377يونگ، (
   در تمثيـل .اسـت    پيدا كـرده يبازگشت به جهان بيداري تغيير معناداردر گذر زمان    

نيا همواره با اندوه جدايي همراه است؛ زيرا سالك مشتاق          رؤياهاي ديني، بازگشت به د    
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 خواهـانِ گرايانـة نـوين، قهرمـان       هـاي انـسان      ولـي در داسـتان     .است در آن عالم بماند    
  . است بازگشت به زمين و زندگي عاشقانه در آن

   گيري نتيجه .4
قهرمان را   كه در آن راهنمايي      -هاي سفر تمثيلي و رؤياگون به جهان ماورا را        روايت. 1

 .بندي كرددسته» تمثيل رؤيا«توان ذيل نوع ادبي  مي-كندهمراهي مي
 نيـست و در عـالم        محـدود  پـردازي، بـه زمـان و مكـان معـين          منشأ اين نوع داستان   . 2

 .هاي بزرگ جهان هم نظايري داردها و قبايل بدويِ دور از قلمروِ تمدناسطوره
هـاي پـس از خـود       ها را دارند؛ بارها در مـتن      هاي اين نوع ادبي ويژگي اسطوره     متن. 3

  .اند مكالمه درباززاده شده و با همديگر
گرايانـه بـه      هاي تمثيل رؤيا سـاختاري يكـسان دارنـد و بـا نگـاهي سـاخت               روايت. 4

هـايي سـطحي در روايـت          بـا تفـاوت    ،توان به عناصري ثابت     هاي اين نوع، مي     روايت
 :جمله؛ ازدست يافت

وارد داسـتان   )  االهه يا انسان، مرد يا زن، تنها يا به همراهـي ديگـران             اعم از (قهرمان   -
ياگون در بيـداري    مرگ، طبيعي يا حالتي رؤ     ورود او از راه رؤيا، مرگ، شبه      . شود  مي

در چنين حالتي،   . كند   به اختيار خود، خواب و سفر را انتخاب مي         گاه قهرمان . است
گشتگي همـراه اسـت و او بـراي     اس گمآغاز راه با سؤالي دشوار يا آشفتگي و احس  

 . شود هاي غيرطبيعي متوسل مي ورود به فضاي داستان به دارو، موسيقي و يا روش
اعم از موجودات جادويي، االهه، جادوگر، فرشته، مرد يا زن ديني، استاد            (راهنماياني   -

همـراه  گاهي راهنما در تمام سـفر       . كنند  قهرمان را تا رسيدن به هدف ياري مي       ...) و
 . شتابد  مياش ها به ياري  در بزنگاهفقطگشايد و گاه  قهرمان است و راه و راز مي

هاي گوناگون و گاه دشوار آزمـوده      گذرد؛ به آزمون    هايي گوناگون مي    قهرمان از وادي   -
 . شود  رازآموخته مي،در گذر از اين مراحل شود ومي

يـابي    دسـت  ي ولـي گـاه    ؛ديابمي دست   ه آن شود و گاه ب   قهرمان به هدف نزديك مي     -
 . خورد دهد و شكست مي كامل به آن مقدور نيست؛ پس مطلوب را از دست مي

 را بـراي    ش يـا بـه ميـل خـود سـفر           پس از آن   گردد و   قهرمان به جهان بيداري برمي     -
 . دارد  به اين كار وامي رااو برين ي يا نيروي وكند ديگران روايت مي
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 ها نوشتپي
1. allegory of dream  

  .690-659: 1387 پور، فرهودي : نگاه كنيد بههايي ديگر از تمثيل رؤيابراي آشنايي با نمونه. 2
3. intertextuality relationships 

 . 509-498: 1388 ؛ همو،265: 1386 همو،؛ 327: 1385 فتوحي،: نگاه كنيد به. 4
5. Todorov 
6. Roland Barthes 
7. Hyden wite 
8. Scoholes 
9. kelloge 
10. Shoshana Felman 
11. Barbara Hernestin 
12. structure 
13. Claude Levi Strauss  

هاي   پرازي  در نظريه .  مختص به غرب و از اكتشافات قرن بيستم نيست         فقطگرايانه    اين نگاه ساخت  . 14
رشناسـي دسـت    هايي عميق و دقيق از ساختا       توان به ريشه    مي) م1081 /ق471( جرجاني عبدالقاهر

  .254-215: 1380: ابوديب: نگاه كنيد به. يافت
15. function   

 .69-67: 1378 ،آيدنلو:  نگاه كنيد به»هوم«براي آگاهي بيشتر دربارة . 16
17. anima 

نوميـدي و    ،آنتـرين عـذاب در        كـه بـزرگ   كمـدي الهـي     هاي پيشرفته مثل    مگر در برخي تمثيل   . 18
ژينـو،  ( وجـود دارد     نامه ارداويراف چند نمونه عذاب روحي در    . محرومي از لطف پروردگار است    

  .)82  و73: 1382
 در  ؛ همچنـين   وسيلة عذاب نيست   ،هاي وابسته به دين زردشتي، چون آتش مقدس است        در روايت . 19

 .سرما ، سردسير مناطقهاي گرمسير وسيلة عذاب، آتش است و دراقليم

 كمـدي الهـي   كنـد و در        مـي   ملزم  به ثبت تجربه   ويراز را » رمزداو« ،نامه  ارداويراف نمونه در    براي. 20
  .كنند  مي وادار به روايت داستاننيروهاي خير دانته را

  منابع
   كريمقرآن -
 .خان همداني، ويليام گلن هنري مـرتن        برگردان فاضل  .عهد قديم و عهد جديد    ،  كتاب مقدس  -

   .الهي  كتاب مكاشفات يوحناي
  . نشر چشمه: تهران.  زندگي زردشتةاسطور). 1375(  تفضلي و احمدآموزگار، ژاله -
. كيهـان فرهنگـي    .»شـاهنامه هـاي پهلـوي و      ، نوشـته  اوسـتا هوم در    «).1378( آيدنلو، سجاد    -

  .69-67صص. هريور ش.155ش
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 االسـراء الـي مقـام       ترجمـة ( رويـم   يم و بـاال مـي     يما ز باال  ). 1376(  ي  ل   ع  ن  دب  م  ح  ، م   ي  رب  ع ن  اب -
  .طهوري:  تهران. قاسم انصاري ترجمة). ياالسر

 .فرهـاد ساسـاني    ترجمـة  .»)نظـم  (نظرية جرجاني در باب ساخت     «).1380( ابوديب، كمال    -
  .254-215ص ص.4ش. زيباشناخت

  .نشر فردا: اصفهان. دستور زبان داستان). 1371( اخوت، احمد -
 .مركز نشر: تهران. ساختار و تأويل متن). 1380( احمدي، بابك -

:  تهـران  . فرزانه طـاهري   ترجمة .رآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات    د). 1379( اسكولز، رابرت    -
  .آگاه

 علـي    و  فاضـل الريجـاني    ترجمـة . اسـطوره و تفكـر مـدرن      ). 1380( لـوي  كلود استراوس، -
  .نشر پژوهش فرزان روز: تهران .پوالد جهان

  .علمي و فرهنگي: تهران. ترجمة فؤاد حجازي. جمهور). 1379( افالطون -
ترجمـة  ). رازهـاي زادن و دوبـاره زادن   (سازيها و نمادهاي آشنا    آيين ).1368(  الياده، ميرچـا   -

  .آگه: تهران.  زنگوييهللانصرا
  .مدحت: تهران. ترجمة گلناز احمدي. سير و سلوك زائر). 1380(ين، جان  باني - 
  .توس: تهران .اي ريدون بدره فمةترج. هاي پريان شناسي قصه ريخت). 1386 ( پراپ، والديمير-
هـاي    تحليلي از داسـتان   ( هاي رمزي در ادب فارسي      رمز و داستان  ). 1375( پورنامداريان، تقي    -

  . و فرهنگي علمي: تهران. 4چ). سينا و سهروردي  ابن فلسفي-عرفاني
: انتهـر ). شكني در شعر مولوي   شعر فارسي و ساخت   ( در ساية آفتاب   ).1388( ــــــــــــ   -

 . سخن

  .سخن: تهران. تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم). 1377 (تفضلي، احمد -
ترجمـة انوشـيروان     .هايي نو دربـارة حكايـت     بوطيقاي نثر پژوهش   ).1388(روف، تزوتان    تود -

  .نشر ني: تهران. پور گنجي
  .چاپ خرمي: تهران. صحراي محشر). 1323( زاده، محمدعلي ل جما -
: تهـران . الدين شـفا   شجاع ترجمة). Divine Comedy( كمدي الهي). 1347( يري اَليگ،دانته -

  .اميركبير
تأثير متقابل دين و ادبيـات در زنـدگي و آثـار حكـيم               (حكيم اقليم عشق  ). 1378(  .، د بروين -

آسـتان قـدس    : مـشهد . جواد مهـدوي   محمـد  مقـدم و    ترجمة مهيار علـوي   ). سنايي غزنوي 
  . سالميهاي ا رضوي، بنياد پژوهش

  . اميركبير: تهران.  ابراهيم يونسيترجمة. ادبيات يونان). 1378( . جي.رز، اچ -
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 مـتن   ترجمةنويسي،    متن پهلوي، حرف  ( )نامه  ارداويراز (نامه   ارداويراف). 1382 (ژينو، فليپ  - 
شناسي فرانـسه      انجمن ايران  ،معين: تهران.  ژاله آموزگار  ترجمة و تحقيق  . )نامه  واژه پهلوي،
  .در ايران

  .    هيرمند: تهران.  اسماعيل فلزيترجمة. گمش  گيلةحماس. )1376( . ك.ساندرز، ن -
 ترجمـة . از ميـراث عرفـاني بايزيـد بـسطامي        : دفتر روشنايي ). 1384( سهلگي، محمدبن علي   -

 . سخن: تهران. محمدرضا شفيعي كدكني

العبـاد الـي     سـير  (كـيم سـنايي   هاي ح   مثنوي). 1348( سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم       -
 .  دانشگاه تهران انتشارات:تهران. تقي مدرس رضويتصحيح محمد). المعاد

  .)26 (3ش. 2 س. جديدةدور.  ميراثةآين .»هر و بيوذاسفبلو«). 1383( عابدي، محمود -
 . بريل: ليدن هلند. االولياءةتذكر). 1322( الدين عطار، فريد -

مقـاالت     مجموعـه  ( در غزنـه   اي    شـوريده  در   »ثيل رؤياي تشرف  تم«). 1385( فتوحي، محمود  -
  . سخن: تهران). همايش حكيم سنايي

  .سخن: تهران. بالغت تصوير). 1386 (ـــــــــــ -
ـــ - ــيرالعباد  «).1388( ــــــــــ ــسترس ــنايي در گ ــيةس ــات تطبيق ــناييدر  » ادبي ــاي س  ثن

  .509-498صص.  كتابةخان: تهران. )مقاالت همايش حكيم سنايي  مجموعه(
مجموعـه   در» تمثيل رؤيا در ايران و ديگر ملل      بررسي تطبيقي   «). 1387 (پور، فاطمه  فرهودي -

  .ميراثبان: تهران.المللي استادان زبان و ادبيات فارسيمقاالت ششمين مجمع بين
االت مقـ    مجموعـه ( ثنـاي سـنايي    در» تمثيل رؤيا و مناسبات بينـامتني     «). 1388( ـــــــــــ -

  .535-510 صص. كتابةخان: تهران. )همايش حكيم سنايي
  انتـشارات  :تهـران . مـنش   احمد بـه   ترجمة. فرهنگ اساطير ايران و روم    ). 2536( گريمال، پير  -

  .دانشگاه تهران
 ةمؤسـس : كابـل . العباد الـي المعـاد حكـيم سـنايي غزنـوي           سير). 1356 (نجيبمايل هروي،    -

  .انتشارات بيهقي
 :تهـران ). بـن حـبش سـهروردي      يحيي (هاي شيخ اشراق    قصه). 1375( ي، جعفر مدرس صادق  -

 . نشر مركز

 . سازمان انتشارات اشرفي: تهران.  عبدالمحمد آيتيترجمة. آمرزش). 1337 ( معري، ابوالعال-

  .نشر مركز :تهران.  عباس مخبرترجمة. النهريني هاي بين اسطوره). 1373 (كال، هنريتا مك -
  .  مركز نشر:تهران.  عباس مخبرترجمة. هاي مصري اسطوره). 1374(  هارت، جرج -
 . و فرهنگي  علمي :تهران. نفيسي ترجمة. اديسه). 1379( هومر -

  .  مركز نشر:تهران. الدين كزازي  ميرجاللترجمة. ايد انه). 1375 (ويرژيل -

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   230

 و  يزفـون فـرانتس    با همكاري مـاري لو     .هايش  انسان و سمبول  ). 1377 ( كارل گوستاو  يونگ، -
  . جامي: تهران.  محمود سلطانيهترجمة. ديگران
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