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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ،ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺳﺰد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و درود و
ﺳﻼم ﺑﺮ روان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼمص و آل و ﯾﺎوراﻧﺶ ﮐﻪ ﭼﺮاغ راه
ﺳﻌﺎدت و ھﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖاﻧﺪ.
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد رؤﯾﺎ و ﺧﻮاب دﯾﺪن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﻧﯿﺰ ،در زﻧﺪﮔﯿﺶ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﺗﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎ را از ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلھﺎ و داﺳﺘﺎنھﺎی واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪن ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﮐﻪ ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را در ﻣﻮرد آن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :رؤﯾﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ÷ درﺑﺎرهی ذﺑﺢ
ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ÷) ،ﺻﺎﻓﺎت  .(۱۰۲-۱۰۵ /رؤﯾﺎی ﯾﻮﺳﻒ÷) ،ﯾﻮﺳﻒ /
 (۴و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن )ﯾﻮﺳﻒ  .(۱۰۰ /ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ )ﯾﻮﺳﻒ  (۴۳ /و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن
)ﯾﻮﺳﻒ  .(۴۷-۴۹ /ﺧﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر )اﻧﻔﺎل  (۴۳ /و در ﻣﻮرد داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام در ﮐﻤﺎل
اﻣﻨﯿﺖ )ﻓﺘﺢ .(۲۷ /
در ﺳﯿﺮﮤ ﻧﺒﻮی ﻧﯿﺰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﻮاردی از رؤﯾﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺑﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در آن ﺧﻮاب ،ﮔﺎوی را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ،ﺷﮑﺎﻓﯽ را در ﺷﻤﺸﯿﺮﺷﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ آن ﺣﻀﺮت
ﮔﺎو ﮐﺸﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﺷﮫﺪا در آن ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺎف ﺷﻤﺸﯿﺮﺷﺎن را ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﺑﻮد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻮارد
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دﯾﮕﺮی در ﺳﯿﺮﮤ ﻧﺒﻮی در اﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دﯾﺪن ﺧﻮاب و رؤﯾﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آدﻣﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ دھﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﻮاب دﯾﺪن و رؤﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای روﺣﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد روح ﻧﯿﺰ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد روح از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ٓ ُ ُ ّ َ ۡ ۡ َّ
ََۡ َُ َ َ
ك َعن ُّ
ٱلر ِ
وح� ق ِل ٱلروح مِن أم ِر ر ِ� وما أوت ِيتم مِن ٱلعِل ِم إِ�
﴿و��ٔلون
ِ
َ ٗ
قل ِي�] ﴾٨٥اﻹﺳﺮاء.[٨٥ :
»و از ﺗﻮ در ﻣﻮرد روح ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ روح از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و از ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﺑﮫﺮهی اﻧﺪﮐﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«
روح آدﻣﯽ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ و
اﺣﻮال ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺮوح« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
روح آدﻣﯽ از دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺗﺎ دوران ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و ﺟﮫﺎن آﺧﺮت ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 (۱ﺑﺮای ﺑﺎر اول روح وارد ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ھﯿﺞ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و
روح ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
 (۲ﺑﻌﺪاز ﺗﻮﻟﺪ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮ ،روح ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
ﺻﻮرت اول دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺺ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 (۳ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ،ﺷﻌﺎع ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از روح از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺗﻤﺎم روح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
 (۴ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﺟﮫﺎن ﺑﺮزخ ،اﮔﺮﭼﻪ روح ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺪن ﺧﺎرج
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از آن ﺑﺎ ﺟﺴﺪ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺟﺴﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای روح ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﯾﺎ آراﻣﺶ و ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (۵در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ھﻨﮕﺎم زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن روﺣﯽ ﮐﻪ وارد ﺟﺴﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ روح دﻧﯿﻮی ﺗﻔﺎوت دارد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ روح در ﺟﺴﻢ،
ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ،ﻣﺮگ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﻮاب ،از آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )روم  .(۲۳ /ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺧﻮاب ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ » ﹸﺳﺒﺎت« ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﻧﺒﺄ  ۹ /و ﻓﺮﻗﺎن (۴۷ /؛ ﯾﻌﻨﯽ،

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ و اﺷﺎرﮤ
ﻟﻄﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺪامھﺎی ﺑﺪن ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ُﺳﺒﺎت را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺷﺐ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ«) .اﻧﻌﺎم  (۶۰ /و در آﯾﻪ
 ۴۲ﺳﻮرﮤ زﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ارواح را در ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﻧﺴﺎنھﺎ و ھﻨﮕﺎم
ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ارواح ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮگ آﻧﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ارواح دﯾﮕﺮ را )ﮐﻪ ھﻨﻮز اﺟﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ
ﺟﺴﻢ( ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی روﺷﻨﯽ
ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ« .از اﯾﻦرو ،ﺧﻮاب ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻣﺮگ آﻧﺎن و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن
آﻧﺎن ،زﻧﺪه ﺷﺪن دوﺑﺎرﮤ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،اﯾﻦ اوراد ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد�» :ﺴﻤﻚ ا� امﻮات واﺣﻴﺎ« ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻮای
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮم و زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮم »ا� ﺑﻚ وﺿﻌﺖ ﺟﻨﻰﺒ و�ﻚ ارﻓﻌﻪ ﻓﺄن
امﺴﻜﺘﻬﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮﻬﻟﺎ وارﻤﺣﻬﺎ وان ارﺳﻠﺘﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺤﺗﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدك

الﺼﺎﺤﻟ�« ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم اﮔﺮ ﺟﺎﻧﻢ را ﮔﺮﻓﺘﯽ آن را ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻪ آن رﺣﻢ ﻧﻤﺎ و اﮔﺮ آن را
ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ ،از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎ؛ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ،اﯾﻦ ورد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد» :اﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي اﺣﻴﺎﻧﺎ

ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻣﺎﺗﻨﺎ واﻴﻟﻪ اﻟنﺸﻮر«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻤﺎن ﻣﺎ را
زﻧﺪه ﻧﻤﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ.
در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮادر ﻣﺮگ ﯾﺎ وﻓﺎت ﺻﻐﺮی« از
آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ روح و ﺟﺴﻢ ،ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و روح ﯾﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽ از آن ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﺎ ﺑﺪن ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯽ و دﻧﯿﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ در ﺟﻮﻻن و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﮔﺸﺖوﮔﺬار در آن ﻣﯽﭘﺮدازد؛ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،وارد ﻋﺎﻟﻢ
رؤﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و ﯾﺎ آﯾﻨﺪه را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
رؤﯾﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،روح ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
 .1رؤﯾﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دلھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :لﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ

اﻨﻟﺒﻮه اﻻ اﻤﻟبﺮﺸات«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﺟﺰ رؤﯾﺎی ﺻﺎﻟﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ
ﻣﮋده و ﺷﺎدی اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 .2روﯾﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﮐﻤﮏ آن ،اﻧﺴﺎنھﺎ را
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوای آن ،ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا از ّ
ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن و آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﺻﻮرت ،از آن رؤﯾﺎ ،دﭼﺎر زﯾﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮابھﺎﯾﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
 .3ﺧﻮابھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﻮابھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﭼﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :اﻓﮑﺎر دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮﮤ آن ﻓﺮد وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﻮابھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و آدﻣﯽ را ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽدھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن آن
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺳﺮم ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻠﻮ ﻣﻦ اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽﺟﮫﺪ و از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽدوﯾﺪم.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺤﺗﺪث اﻨﻟﺎس ﺑﺘﻠﻌﺐ الﺸﻴﻄﺎن ﺑﻚ ﻲﻓ ﻣﻨﺎمﻚ«؛

ﯾﻌﻨﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ در آن ﺷﯿﻄﺎن ،ﺗﻮ را ﺑﺎزی داده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻦ.
ﺑﻌﻀﯽ از رؤﯾﺎھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رؤﯾﺎھﺎ دارای ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﻤﺎدھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
درﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺧﻮد را از اﺳﺘﺎدان ﻣﺎھﺮ در
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺳﻨﺪ و
ﻣﺪرک ﺻﺤﯿﺤﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮدم در دﯾﺪن ﺧﻮاب و
ﺗﻌﺒﯿﺮ آنھﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب راﺳﺖ از آب درآﯾﺪ،
اﻣﺎ اﻧﺘﺴﺎبھﺎی ﻧﺎﻣﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ،
اﻋﺘﺒﺎر آنھﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮﺧﻮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب
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ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﮤ ﺧﻮاب ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺧﻮاب را ﺑﺮ ﭼﮫﺎر
اﺻﻞ ،ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ ،ﻗﯿﺎس و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﺎتّ .
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد
اول )ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ،ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ
در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﻮابھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺒﯿﺮ آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ؛ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .در ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺧﻮابھﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ
در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال
ﺑﯿﻨﻨﺪﮤ آن ﻧﯿﺰ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ھﻤﺴﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮابھﺎی ﺧﻮد را در آن ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ آن را ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشھﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب و
ﻧﯿﺰ ،ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽھﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ از ﺧﻮاب ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮابھﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮤ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و
اﺣﻮال ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ او ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد
ً
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
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اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮابھﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﺮ ﺣﺎل ،ﻋﺎﻟﻢ روح ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای اﺳﺖ و ھﯿﭻﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد روح و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ـ ازﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ـ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب» ،ﻛﻴﻒ ﺗﻌﱪ رؤﻳﺎك ﰲ

ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﻪ« اﺛﺮ آﻗﺎی ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻨﺒﺮی ،ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ در دﺳﺘﺮس
ُ
ُ
ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ را از ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺮدی آن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی اﻟﯿﺎس ﮐﺮدی،
ً
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ از روی ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﯿﺶ از
ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ دارای ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﻣﯿﺪ دارد .ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده
و ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦرو،
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺻﻞ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮابھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺆون
زﻧﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﯿﺮﮤ ھﺪاﯾﺖ و ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را راھﻨﻤﺎ و راھﺒﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار
دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
و آﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﳍﺪی.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺧﺮداد  ۱۳۸۳ھـ .ش
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺆﻟﻒ
ان اﳊﻤﺪ ﷲ ﻧﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور اﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ

ﺳﻴﺌﺎت اﻋﲈﻟﻨﺎ ،ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ .واﺷﻬﺪ ان ﻻ

اﻟﻪ اﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ واﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ . ..اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
َ َ
َُ
ََ َُ ُ
و� َّن إ َّ� َوأَ ُ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ َّٱ� ُقوا ْ َّ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
﴿ ٰٓ
نتم
ٱ� َح َّق �قاتِهِۦ و� �م
ِ
َ
ُّ ۡ
مسل ُِمون] ﴾١٠٢آل ﻋﻤﺮان.[١٠٢ :
ُ َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ
َ َ
َّ ۡ
َ ََ ُ
﴿ ٰٓ
اس ٱ�قوا َر َّ�� ُم ٱ�ِي خلق�م ّمِن �ف ٖس َ�ٰح َِدة ٖ َوخل َق
���ها ٱ�
ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ
َ ٓ ُ َ
ٱ� ٱ�ِي � َسا َءلون بِهِۦ
مِنها زوجها و�ث مِنهما رِجا� كثِ�� و� ِساء ۚ وٱ�قوا
ۡ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ۡ ُ
ٗ
َوٱ�رحام ۚ إِن ٱ� �ن علي� ۡم َر�ِيبا] ﴾١اﻟﻨﺴﺎء.[١ :
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ ٗ
ٗ
َ ُ
﴿ ٰٓ
ٱ� َوقولوا ق ۡو� َسدِيدا ٧٠يُ ۡصل ِۡح ل� ۡم
���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱ�قوا
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ
َ ۡ ََٰ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُُ َ ُ
از ف ۡو ًزا
و�� ۡمۗ َو َمن يُطِعِ ٱ� ورسو�ۥ �قد ف
أع�ل�م و�غفِر ل�م ذن
َع ِظ ً
يما] ﴾٧١اﻷﺣﺰاب.[٧١-٧٠ :
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎن اﺻﺪق اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب اﷲ و ﺧﲑ اﳍﺪي ﻫﺪي ﳏﻤﺪص و ﴍ

اﻻﻣﻮر ﳏﺪﺛﺎﲥﺎ ،و ﻛﻞ ﳏﺪﺛﻪ ﺑﺪﻋﻪ و ﻛﻞ ﺑﺪﻋﻪ ﻇﻼﻟﻪ و ﻛﻞ ﺿﻼﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﺎر.

)ای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،از او
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ(.
)ای ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ْ
ْ
را از ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و از آن ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ ،زوﺟﺶ را آﻓﺮﯾﺪ و از آن دو ﻧﻔﺮ،
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ]ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ[ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد و از ﺧﺪا ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ
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ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﺻﻠﻪی رﺣﻢ
را ﺑﮕﺴﻠﯿﺪ ،ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ]اﻋﻤﺎل[ ﺷﻤﺎﺳﺖ(.
)ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﺗﻘﻮای اﻟﮫﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺨﻦ راﺳﺖ و
درﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎلﺗﺎن را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮔﻨﺎھﺎنﺗﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺮﮐﺲ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ(.
ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ،ﺑﺪﻋﺖ در
دﯾﻦ اﺳﺖ و ھﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اذا اﻗﺮﺘب الﺰﻣﺎن م ﺗ�ﺪ رؤ�ﺎ اﻤﻟﺴﻠﻢ ﺗ�ﺬب«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺧﻮاب اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن دروغ از آب درﻣﯽآﯾﺪ(
درﺳﺖ از آب درآﻣﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮابھﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎاﯾﻤﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﺻﻐﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﺪأ اﻻﺳﻼم
ً
ً
ﻏﺮ�ﺒﺎ وﺳﻴﻌﻮد ﻏﺮ�ﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،اﺳﻼم ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و دوﺑﺎره

ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻏﺎزش ،ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ( ﭼﻮن اﺳﻼم ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪدرآﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ را ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ
ّ
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮابھﺎﯾﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل و در ﻣﺴﯿﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ و
ً
ﺑﺎﻃﻞ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ را درﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺆﻟﻒ
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب را ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده؛ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردم ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ روشھﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺒﯿﺮ آنھﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،اداﻣﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »روش اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب« و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻃﻠﺐ ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ او ،ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ راه
راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽ ّ
ﺣﺪ ،او را ﺳﺰد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ اﻟﻌﻨﺒﺮی

روشﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب و ﺷﺮاﯾﻂ آن و اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﯾﺪن ﺧﻮاب
اول:

ﺧﻮاب ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
 .1رؤﯾﺎی ﺻﺎﻟﺤﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﻣﮋدهای اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺑﯿﻨﻨﺪهی آن و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﭼﮫﻞ و ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
اﺳﺖ] .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
 .2ﺧﻮاب ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﺨﺮه
ﮐﺮدن و آزار دادن ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺎﻻت و ﺗﻔﮑﺮات اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل روزﻣﺮۀ اوﺳﺖ.
ﺧﻮابھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎدتھﺎی روزﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ً
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ،ﻓﺮدی ﻋﺎدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ
از روز ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ،اﮔﺮ روزی ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎدت در آن ﺳﺎﻋﺖ ،ﻏﺬا ﻧﺨﻮرد
و ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاب ﻏﺬا ﺧﻮردن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﺪاری ﻏﺬای زﯾﺎد ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ،ھﺮ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺧﻮابھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آنھﺎ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

١٤

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

دوم

اﮔﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی آن ،ﭼﮫﺎر
ﻋﻤﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ:
 .۱ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪن آن ﺧﻮاب ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﺪ.
 .۲ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد آن ،ﻣﮋده دھﺪ.
 .۳ﻧﺰد ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ،آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
 .۴ﻧﺰد ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ اﻣﺮی ﻧﯿﮏ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاب
ّ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻮم

اﮔﺮ ﺧﻮاب ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی آن ھﻔﺖ
ﻋﻤﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم دادن آنھﺎ ،از آن ﺧﻮاب ﺑﻪ ارادﮤ
ﭘﺮوردﮔﺎر دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ واز ّ
ﺷﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
 .۱ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦ »اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ« از ّ
ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
 .۲ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮد ﺗﻒ ﮐﻨﺪ] .ﺑﺪون ﭘﺮت ﮐﺮدن آب دھﺎن.
م[
 .۳ﺟﮫﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
 .۴ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 .۵آن را ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﺪ.
 .۶ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ،آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ» :اذا رأی اﺣﺪ�ﻢ رؤ�ﺎ �ﺒﻬﺎ ﻓﺎﻧﻤﺎ � ﻣﻦ اﷲ ﻓﻠﻴﺤﻤﺪا� ﻋﻠﻴﻬﺎ
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وﻴﻟﺤﺪث ﺑﻬﺎ واذا رأی ﻏ� ذالﻚ مﺎ ﻳ�ﺮه ﻓﺎﻧﻤﺎ � ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن ﻓﻠیﺴﺘﻌﺬ ﻣﻦ

ﺮﺷﻫﺎ وﻻ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﺪ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻀه«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ھﺮﮔﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ
ﮐﻪ از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،آن از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ آن ﺳﭙﺎس
ﮔﻮﯾﺪ و آن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاب ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺒﯿﻨﺪ،
آن از ﻃﺮف ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ّ
ﺷﺮ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد و آن را ﻧﺰد
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،از آن ﺧﻮاب دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻧﻤﯽﮔﺮدد(.
ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ ،از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»اذا رأی اﺣﺪ�ﻢ الﺮؤ�ﺎ اﺤﻟﺴﻨﻪ ﻓﻠﻴﻔﺮﺴﻫﺎ وﻴﻟﺨﺮﺒ ﺑﻬﺎ واذا رأی الﺮؤ�ﺎ اﻟﻘﺒﻴﺢ

ﻓﻼ ﻳﻔﺮﺴﻫﺎ وﻻ �ﺮﺒ ﺑﻬﺎ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاب ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻧﻤﻮده و ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاب زﺷﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دﯾﺪ آن را
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ(.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ
أری الﺮؤ�ﺎ ﻓﺘﻤﺮﺿ� ﺣﻰﺘ ﺳﻤﻌﺖ اﺑﺎ ﻗﺘﺎده ﻳﻘﻮل واﻧﺎ ﻛﻨﺖ أری الﺮؤ�ﺎ ﺗﻤﺮﺿ�
ﺣﻰﺘ ﺳﻤﻌﺖ اﻨﻟﻰﺒص ﻳﻘﻮل الﺮؤ�ﺎ اﺤﻟﺴﻨﻪ ﻣﻦ اﷲ ﻓﺬا أری اﺣﺪ�ﻢ ﻓﻼ
�ﺪث ﺑﻪ اﻻ ﻣﻦ �ﺐ واذا رأی ﻣﺎ ﻳ�ﺮه ﻓﻠﻴﺘﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷﻫﺎ وﻣﻦ
ً
ً
ﺮﺷالﺸﻴﻄﺎن وﻴﻟﺘﻔﻞ ﺛﻼﺛﺎ وﻻ �ﺪث ﺑﻬﺎ اﺣﺪا ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺮﻀه«؛ یﻋﻨﯽ) ،ﻣﻦ

ﺧﻮاب ﻣﯽدﯾﺪم و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺘﺎده ﻧﯿﺰ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺧﻮابھﺎﯾﺶ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﻮاب ﻧﯿﮑﻮ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ھﺮﮐﺲ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺟﺰ ﻧﺰد آنﮐﺲ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارد ،آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺷﺮ آن و ّ
ﺧﻮاب ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺲ از ّ
ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
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دﭼﺎر زﯾﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد( .در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ) :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻄﻠﻮب
و ﻧﯿﮏ ﺑﺒﯿﻨﺪ آن را ﻣﮋده دھﺪ و ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارد(.
اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اذا رأی
ً
اﺣﺪ�ﻢ الﺮؤ�ﺎ ﻳ�ﺮﻫﻬﺎ ﻓﻠﻴﺒﺼﻖ ﻋﻦ �ﺴﺎره ﺛﻼﺛﺎ وﻴﻟﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن
ً
ﺛﻼﺛﺎ وﻴﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﺬﻟي ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯽ

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را دﯾﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮد ﺗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ
اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ و از آن ﺳﻤﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ(.
و ﻧﯿﺰ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻓﺎن رأی اﺣﺪ�ﻢ ﻣﺎ ﻳ�ﺮه ﻓﻠﻴﻘﻢ ﻓﻠﻴﺼﻞ وﻻ �ﺪث ﺑﻬﺎاﻨﻟﺎس«؛

ﯾﻌﻨﯽ) ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاب ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ(.
ﭼﻬﺎرم

ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی درﺳﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻮد:
 .۱آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ :دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺮی
واﻗﻌﯽ اﺷﺎره دارد ،ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﻣﮋدهای ﺑﺮای او
ﯾﺎ ﺳﻮدی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی در آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﺧﻮاب ﮐﻪ
ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎﻣﻔﮫﻮﻣﻨﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
 .۲ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻣﻮر ﻣﮫﻢ ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص،
ﻗﯿﺎس ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،واژهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺎﻣﯽ ،اﺻﻞ ورﯾﺸﻪای ﯾﺎﻓﺖ.
]ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ[.

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن
رﯾﺴﻤﺎن :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ْ
َّ
َۡ
ص ُموا ِ�َ ۡب ِل ٱ�ِ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
اﯾﻦ آﯾﻪَ ﴿ :وٱ�ت ِ
ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ(.
ﮐﺸﺘﯽ :دﯾﺪن آن را درﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
آﯾﻪ﴿ :فَأَ�َ ۡي َ�ٰ ُه َوأَ ۡص َ
ٱلسف َ
َّ
َ
ٰ
ينةِ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،او ]ﻧﻮح[ و آﻧﺎن را ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ
ب
�
ِ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺠﺎت دادﯾﻢ(.
ﺗﺨﺘﻪ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ:
ٞ
﴿ َك َ� َّ� ُه ۡم ُخ ُش ٞ
ب ُّم َس َّن َدة ۖ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ]) ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن[ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ]ﺑﺮ
دﯾﻮار[ ﺗﮑﯿﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ(.
ﺳﻨﮓ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َ َ ۡ َ َ َ ََ َ ٗ
ارة ِ أ ۡو أش ُّد ق ۡس َوة ۚ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ]) ،دلھﺎی آﻧﺎن[ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ
﴿ف ِ� كٱ� ِج

ﺳﺨﺖﺗﺮ از آن اﺳﺖ(.
ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮﺧﻮار :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ُ َ َ
ُ
َ ٗ
َ ۡ َ
َ َ
ً
اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :فٱ�َق َط ُه ٓۥ َءال ف ِۡرع ۡون ِ�َكون ل ُه ۡم ع ُد ّو� َو َح َزناۗ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﭘﺲ
ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮﻋﻮن ،او ـ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزادی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻮد ـ را از آب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
دﺷﻤﻦ آﻧﺎن و ﻣﺎﯾﻪی اﻧﺪوھﺸﺎن ﮔﺮدد(.
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ
َّ َ ُ َّ َ َ َ ْ
َ
َ ۡ ُ
ۡ ۡ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :مثل ٱ�
ِين �ف ُروا ب ِ َر ّ� ِ ِه ۡمۖ أع َ�ٰل ُه ۡم ك َر َما ٍد ٱش َت َّدت بِهِ
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ٱلر ُ
ّ
�ح﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ِ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد آن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
آب :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ و آﺷﻮب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ
ٓ َ ٗ
ّ ۡ
ََ َ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪۡ �﴿ :سق ۡي َ�ٰ ُهم َّما ًء غ َدقاَ�ِ ١٦فت ِ َن ُه ۡم �ِي �هِ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،آب زﯾﺎد ﺑﮫﺮﮤ
آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪان آﻧﺎن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ(.
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ
َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ
ٗ
َ
ۡ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪِ��﴿ :ب أحد�م أن يأ�ل ۡ
� َم أخِيهِ ميتا﴾؛

ﯾﻌﻨﯽ) ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر ﻣﺮدﮤ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد
]ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ(.
ﺳﺒﺰی ،ﺧﯿﺎر ،ﭘﯿﺎز ،ﺳﯿﺮ و ﻋﺪس :دﯾﺪن و اﻧﺘﺨﺎب آنھﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ،ازﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻢ ،داراﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ھﻤﺴﺮ و . ..ﺑﻪ ﺷﮑﻞھﺎی ﺑﺪ
َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ُ ۡ
�ر ۡج َ�َا م َِّما تُ�ب ُ
ت
ِ
آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :فٱدع �ا ر�ك ِ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ
َّ ٓ
ُ
ۡ
َۡ ُ
ُ
َ
ٱ��ض ِم ۢن َ�قل َِها َوق ِثا� ِ َها َوفوم َِها َوع َدس َِها َو َ� َصل َِهاۖ قال �� ۡست ۡبدِلون ٱ�ِي ه َو
َ ۡ َ َّ
َُ َ
ۡ
ٌ
أد ٰ
� ب ِٱ�ِي هو خ� ۚ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ]) ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ [ :از ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ از روﯾﯿﺪﻧﯽھﺎی زﻣﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺧﯿﺎر ،ﺳﯿﺮ ،ﻋﺪس
و ﭘﯿﺎز ﺑﯿﺮون آورد .ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ’ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‘(.
درﺧﺖ ﻧﯿﮑﻮ و زﯾﺒﺎ :دﯾﺪن آن رادر ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ زﯾﺒﺎ و ﭘﺎک ،ودرﺧﺖ
َٗ َ ٗ
زﺷﺖ را ﺑﻪ ﺳﺨﻦ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪَ ﴿ :مث� � َِمة
َط ّي َب ٗة َك َش َ
ج َر� ٖ َط ّي ِ َب ٍة﴾...؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﭘﺎک ،ھﻤﺎﻧﻨﺪدرﺧﺘﯽ
ِ

ﭘﺎک و ﻣﯿﻮه دار اﺳﺖ…(

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن
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ﺑﻮﺳﺘﺎن :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن و ﺳﻮﺧﺘﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪ﴿ :فَأَ َص َ
ا� َها ٓ إ ۡع َصارِ� ٞيهِ نَارٞ
ِ
فَ ۡ
�قَ ۡ
ٱح َ َ
تۗ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﮔﺮدﺑﺎدی ﮐﻪ در آن آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎغ و ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ] .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ[(
ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪه :دﯾﺪن ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رادرﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا
َ َ َّ
ٞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻮرﯾﺎن ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :ك�� ُه َّن َ� ۡيض
ۡ ٞ
َّمك ُنون﴾٤٩؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،اﻧﮕﺎر ﺗﺨﻢھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ]زﯾﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن[ ﭘﻨﮫﺎن

ﺷﺪهاﻧﺪ(.

ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ُ َّ �ِ َ ُ َّ ٞ
اس ل� ۡم﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،آﻧﺎن ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ
در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :هن

ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ(.

روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ :ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺑﯿﺮون آوردن آﻧﺎن را از ﮔﻤﺮاھﯽ،
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
َ
ُۡ
ُّ ُ َ
ّ
ت إِ� ٱ�ُّورِ�﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ] ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص[ آﻧﺎن
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ�﴿ :رِ ُج ُهم م َِن ٱلظل� ٰ ِ
را از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد(.

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﮐﻼغ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻓﺎﺳﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
از ﮐﻼغ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﺳﻖ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮش :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﺳﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻮﺳﯿﻘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪای ﻧﺎزک و ﻇﺮﯾﻒ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص زﻧﺎن را ﺑﻪ آن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺠﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ً
»و �ﻚ ا�ﺸﻪ رو�ﺪا ﺳﻮﻗﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮار�ﺮن«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽای اﻧﺠﺸﻪ ،ﺑﺎ
ﻇﺮفھﺎی ﺷﯿﺸﻪای و ﻧﺎزک ،ـ زﻧﺎن ـ ﻣﺪارا ﮐﻦ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ آراﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ(
ـﺮواﯾﺖ از ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ» .ﻗﻮارﯾﺮ« ﺟﻤﻊ »ﻗﺎروره« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯽ
ﺷﯿﺸﻪای و ﻧﺎزک اﺳﺖ و ﭼﻮن زود ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﻪ آن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺮاھﻦ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و دﯾﺎﻧﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :رأﻳﺖ اﻨﻟﺎس ﻋﺮﺿﻮا ﻰﻠﻋ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻤﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ
اﺜﻟﺪی وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎ دون ذلﻚ وﻋﺮض ﻰﻠﻋ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻴﺺ

�ﺮه .ﻗﺎلﻮا ﻓﻤﺎ اوﺘﻟﻪ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲص؟ ﻗﺎل :اﺪﻟﻳﻦ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،در ﺧﻮاب ﻣﺮدم را
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آنھﺎ ﭘﯿﺮاھﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺮاھﻦھﺎ ﺗﺎ
ﺳﯿﻨﻪی اﻓﺮاد ﯾﺎﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﺻﺤﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،آن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد :دﯾﻦ( .رواﯾﺖ از ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ
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ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

ﺷﯿﺮ و ﻣﺎﺳﺖ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آنھﺎ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زن ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ژوﻟﯿﺪه :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :رأﻳﺖ ﻛﺄن امﺮاه ﺳﻮداء
ﺛﺎﺋﺮه الﺮأس ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻳﻨﻪ ﺣﻰﺘ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻬﺠﻪ ـ و� اﺠﻟﺤﻨﻪ ـ ﻓﺄوﻟﺖ ان

و�ﺎء اﻤﻟﺪﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ اﻴﻟﻬﺎ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ زن ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی
ژوﻟﯿﺪه از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ »ﻣﮫﺠﻪ« رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮاب را
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ وﺑﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺠﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﺳﺪ( .رواﯾﺖ از
ﺑﺨﺎری
اﺑﺮ ﺑﺎرانزای ﺳﻮدﻣﻨﺪ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ھﺪاﯾﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺜﻞ ﻣﺎ

ﺑﻌﺜ� اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻬﻟﺪی واﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﻏﻴﺚ« . ..؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﻣﺜﻞ آن ھﺪاﯾﺖ و
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎآنھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺎراﻧﯽ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺒﺎرد( .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
راه راﺳﺖ و دﯾﻮار :دﯾﺪن راه راﺳﺖ را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﯾﻮار و ﺣﺪود را ﺑﻪ ﺣﺪودات اﻟﮫﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺑﺴﺘﻪ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی از راه راﺳﺖ ،دﯾﻮار و در ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :ﺮﺿب اﷲ
ً
ً
ً
ﻣﺜﻼ ﺮﺻاﻃﺎ مﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وﻰﻠﻋ ﺟﻨبﻰﺘ الﺮﺼاط ﺳﻮران ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺑﻮاب ﻣﻔﺘﺤﻪ وﻰﻠﻋ

اﻻﺑﻮاب ﺳﺘﻮر مﺮﺧﺎه«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻠﯽ آورده اﺳﺖ از راه راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در
دو ﻃﺮف آن ،دﯾﻮارھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داردو در آنھﺎ درھﺎی ﺑﺎز ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﺮدهھﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ( اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی و...

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص

٢٣

ﺧﺎﻧﻪ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻔﺮه :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان را ﺳﺮ ﺳﻔﺮه دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب دﻋﻮت را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻣﮋدهای اﺳﺖ
ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ )انﺷﺎءاﻟﻠﻪ( .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺮه آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ؛ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»ﺟﺎﺋﺖ اﻤﻟﻼﺋ�ﻪ اﻰﻟ اﻨﻟﻰﺒص و ﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ . ..وﻓﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ رﺟﻞ ﺑ� دارا
ً
وﺟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺄدﺑﻪ و�ﻌﺚ داﻋﻴﺎ ﻓﻤﻦ اﺟﺎب اﺪﻟاﻰﻋ دﺧﻞ اﺪﻟار واﻞﻛ ﻣﻦ اﻤﻟﺄدﺑﻪ

وﻣﻦ لﻢ �ﻴﺐ اﺪﻟاﻰﻋ لﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﺪﻟار ولﻢ ﻳﺄ�ﻞ ﻣﻦ اﻤﻟﺄدﺑﻪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ...و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﯾﻦ اﺳﻼم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻔﺮهای را در
آن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه و ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭘﺲ ھﺮﮐﺲ دﻋﻮت را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه و از ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ،ﺑﺨﻮرد و
ھﺮﮐﺲ دﻋﻮت را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه و از ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ،ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺷﺘﺮ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ّ
ﻋﺰت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﺳﺐ :دﯾﺪن آن را در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﺪن
ﺷﺘﺮ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :اﻷﺑﻞ ﻋﺰﻻﻫﻠﻬﺎ واﻟﻐﻨﻢ ﺑﺮ�ﻪ واﺨﻟ� ﻣﻌﻘﻮد ﻲﻓ ﻧﻮاﻰﺻ
اﺨﻟﻴﻞ اﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ّ
ﻋﺰت و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﯾﻪی

ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،و ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺳﺐ ﮔﺮه زده ﺷﺪه
اﺳﺖ(.

ً
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ﺳﮕﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد :ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺪﯾﻪای ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :اﻟﻌﺎد ﻲﻓ ﻫﺒﺘﻪ ﺎﻛلﻠﻜﺐ ﻳﻌﻮد ﻲﻓ ﻗﻴﺌﻪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ،
)ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺪﯾﻪاش را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮرد(.
ﺗﺮﻧﺞ :ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺧﺮﻣﺎ :ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
رﯾﺤﺎن :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺣﻨﻈﻞ )ھﻨﺪواﻧﻪی اﺑﻮﺟﮫﻞ( :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻓﻮق ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :ﻣﺜﻞ اﻤﻟﺆﻣﻦ اﺬﻟي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞ اﻷﺗﺮﺟﻪ ر�ﻬﺎ ﻃﻴﺐ وﻃﻌﻤﻬﺎ
ﻃﻴﺐ وﻣﺜﻞ اﻤﻟﺆﻣﻦ اﺬﻟي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺮﺘه ﻻ ر�ﺢ ﻬﻟﺎ وﻃﻌﻤﻬﺎ ﺣﻠﻮ،
وﻣﺜﻞ اﻤﻟﻨﺎﻓﻖ اﺬﻟي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺜﻞ الﺮ�ﺎﻧﻪ ر�ﻬﺎ ﻃﻴﺐ وﻃﻌﻤﻬﺎ مﺮ وﻣﺜﻞ

اﻤﻟﻨﺎﻓﻖ اﺬﻟي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺜﻞ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻟیﺲ ﻬﻟﺎ ر�ﺢ وﻃﻌﻤﻬﺎ مﺮ«؛ ﯾﻌﻨﯽ،
)ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻧﺞ )ﺷﻤﺎم( اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻮﯾﺶ
ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ھﻢ ﻃﻌﻤﺶ ،ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻄﻠﻮب.
ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ
ﻃﻌﻤﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش دارد؛ اﻣﺎ ﻃﻌﻤﺶ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻨﻈﻞ )ھﻨﺪواﻧﻪی اﺑﻮﺟﮫﻞ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﺪارد و
ﻃﻌﻤﺶ ھﻢ ،ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.
ﺳﺘﻢ و ﺑﺨﺎﻟﺖ :ﺳﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺑﺨﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ و
ﺧﻮنرﯾﺰی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﺗﻘﻮا اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺄن اﻟﻈﻠﻢ

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص

٢٥

ﻇﻠﻤﺎت ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ واﺗﻘﻮ الﺸﺢ ﻓﺄن الﺸﺢ اﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ ﻤﺣﻠﻬﻢ ان

�ﺴﻔﻜﻮا دﻣﺎﺋﻬﻢ واﺳﺘﺤﻠﻮا �ﺎرﻣﻬﻢ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺘﻢ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﺎﮔﻮاری روز ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،و از
ﺑﺨﺎﻟﺖ ،دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا آن ﺑﺎﻋﺚ ھﻼﮐﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
آﻧﺎن را ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و ھﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ( .ﻣﺴﻠﻢ
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ :ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :ان ﻣﻦ الﺸﺠﺮه ﻻ �ﺴﻘﻂ ورﻗﻬﺎ واﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﺴﻠﻢ .ﺣﺪﺛﻮ� ﻣﺎ �؟ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻮﻗﻊ اﻨﻟﺎس ﻲﻓ الﺸﺠﺮ اﺒﻟﻮادی ووﻗﻊ ﻲﻓ

ﻧﻔﻰﺴ اﻧﻬﺎ �ﻠﻪ ﺛﻢ ﻗﺎلﻮا ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎ � ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل � اﻨﻟﺨﻠﻪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،در
ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ،درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮگھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽرﯾﺰد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آن ،ﭼﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدن از درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
آن ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،آن ،ﭼﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ( .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ
ﻋﻄﺮﻓﺮوش و آھﻨﮕﺮ :اوﻟﯽ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و دوﻣﯽ ﺑﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻦ
ﺑﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص» :ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻴﻠﺲ الﺼﺎﻟﺢ وﺟﻠیﺲ

الﺴﻮء) .« . ..ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﻗﯿﺎس
آﺗﺶ :ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا آﺗﺶ ،ھﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎره :ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهھﺎ ،راهھﺎی ﺧﻮد
را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ،راھﻨﻤﺎی ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ.
آھﻦ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﺳﻼح :ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺮوزی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻮی ﺧﻮش :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺒﺎ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮدن و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺧﺮوس :ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع و ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺎر :ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا زھﺮش ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ و دﺷﻤﻦ
و ﺑﺪﻋﺖﮔﺮ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﺮﯾﺾ از ﺧﺎﻧﻪ :اﮔﺮ ﺑﺪون ﺳﺮوﺻﺪا و ﺣﺮف زدن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون
رود ،ﺑﻪ ﻣﺮدﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺮف زدن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رود ،ﺑﻪ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از در ﺗﻨﮓ :ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺠﺎت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن :ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮدن از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در
ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﻓﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺮدن :ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺮدن،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ.
زراﻋﺖ و ﮐﺎﺷﺘﻦ :ﺑﻪ ﮐﺮدار اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺳﮓ :ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎن داری ﻧﮑﺮدن و ّوراﺟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺮ :ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
روﺑﺎه :ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻦ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
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اﻋﻀﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪن :اﮔﺮ آن ﻋﻀﻮ اﺿﺎﻓﯽ ،زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮ و ﺑﺪی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن :اوﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﻮد.

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ
ً
ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﻓﺮدی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ »راﺷﺪ« اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان آن
را ﺑﻪ »ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه راﺳﺖ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا راﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ راه راﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ
»ﺳﺎﻟﻢ« ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ »ﺳﻼﻣﺘﯽ« و اﮔﺮ »ﺳﻌﯿﺪ« ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ »ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ« ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﻮد .ﻧﺎم ھﺎی» :ﻋﻘﺒﻪ« را ﺑﻪ »ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر«» ،ﻧﺎﻓﻊ« را ﺑﻪ »ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ«،
»راﻓﻊ« را ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺪی و رﻓﻌﺖ«» ،اﺣﻤﺪ« را ﺑﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و »ﺻﺎﻟﺢ« را ﺑﻪ
»ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :رأﻳﺖ ذات ﻴﻟﻠﻪ ﻛﺄﻧﺎ ﻲﻓ دار ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ ،ﻓﺄﺗیﻨﺎ ﺑﺮﻃﺐ
ﻣﻦ رﻃﺐ اﺑﻦ ﻃﺎب ،ﻓﺄوﻪﻟ الﺮﻓﻌﻪ ﻨﻟﺎ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻟﻌﺎﻗﺒﻪ ﻲﻓ دﻳنﻨﺎ وان دﻳنﻨﺎ ﻗﺪ

ﻃﺎب«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﻋﻘﺒﮥ ﺑﻦ راﻓﻊ ھﺴﺘﻢ و
ﻣﻘﺪاری ﺧﺮﻣﺎی ﭘﺎک و رﺳﯿﺪه را ﺑﺮای ﻣﺎ آوردﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاب را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ،
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی و رﻓﻌﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و در دﯾﻦ ﻧﯿﺰ،
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا دﯾﻦ ﻣﺎ ،دﯾﻦ ﭘﺎک و ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ(.
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮔﺮاﻣﯽ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯽ را دﯾﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪﻧﺪ ،آنھﺎ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮاﺑﺘﺎن را ﺑﺎ
ھﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آنھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﻮد ـ ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﻗﯿﺎس و ﺗﺸﺒﯿﻪ و واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ آنھﺎ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
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ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮابھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب» ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ« آنھﺎ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪی اول» :ﺣﺠﺎح ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ« در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻨﯿﺰ از آﺳﻤﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ و او ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاب را از »اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ« ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ،ﺧﻮاب را
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن »دو ﮐﻨﯿﺰ«» ،دو ﻓﺘﻨﻪ«اﻧﺪ و »ﺣﺠﺎج« ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ً
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ؛ آن دو ﻓﺘﻨﻪ ،ﻓﺘﻨﻪی »اﺑﻦ
اﺷﻌﺚ« و ﻓﺘﻨﻪی »اﺑﻦ ﻣﮫﻠﺐ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪی »اﺑﻦ اﺷﻌﺚ« ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻪ.
در اﯾﻦ ﺧﻮاب ،دو ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻤﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ :اول ،دو ﮐﻨﯿﺰ و دوم ،ﺑﺮدن
ﯾﮑﯽ از آن دو ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺎج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﮕﺮی .در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی اول،
»اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ« از اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و »زن« را »ﻓﺘﻨﻪ«
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺗﺮ�ﺖ ﺑﻌﺪی ﻓﺘﻨﻪ اﺮﺿ ﻰﻠﻋ

الﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟنﺴﺎء«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻨﻢ ،ھﯿﭻ ﻓﺘﻨﻪای را زﯾﺎن ﺑﺎرﺗﺮ از زﻧﺎن
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ( .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی دوم ﻧﯿﺰ ،از ﻗﯿﺎس و ﻓﮫﻢ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﺑﺮده و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻨﯿﺰ را رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻓﺘﻨﻪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ،
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪی دوم :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮدهام؛
در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﯿﺎه و ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
ّ
»ﺳﯿﺎھﯽاش« ﻧﺸﺎﻧﻪی »ﺛﺮوت و ﻣﺎﻟﺪاری« او و »ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪ« ﺑﻮدﻧﺶ دال ﺑﺮ
»ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎهاش« اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺪﺗﯽ ،آن زن دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ ،و َﻣﺮد ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﺮاث او ﺷﺪ.

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ
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در اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ،دو ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻤﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ :اول ،ﺳﯿﺎھﯽ آن زن و
دوم ،ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪ ﺑﻮدﻧﺶ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی اول از
اﺻﻞ واژهﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ دارای ﭘﻮل و
ﺛﺮوت ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻟﻔﻼن ﺳﻮاد«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻓﻼﻧﯽ ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر
دارد .ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی دوم ﻧﯿﺰ ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ از ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﻗﯿﺎس ﺑﮫﺮه ﺑﺮده و
ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه زن را ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎھﺶ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻨﺎرھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﯾﻦ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻮق را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺳﻮم :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺎھﯽ در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺠﻠﺲ او ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ »اﺑﺎﺿﯿﻪ«ھﺎ
ﻣﯽرﻓﺘﻢ ]اﺑﺎﺿﯿﻪ ،ﮔﺮوھﯽ ﮔﻤﺮاه از ﺧﻮارج ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺑﺎض ﻧﺎم داﺷﺖ[ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪم
ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ّ
ﻋﺪهای ،ﺟﻨﺎزهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﺰد
اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ آﻣﺪه ،ﺧﻮاب را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدم .اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎ
ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آورده
اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ،دو ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد :اول ،ﺟﻨﺎزهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و دوم،
ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ دوش و ﻗﺼﺪ دﻓﻦ آن .در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی اول ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
ّ
»ﺟﻨﺎزهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص« را ﺑﻪ »آﯾﯿﻦ ﺣﻘﯽ« ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت آورده اﺳﺖ ،و
ﻧﺸﺎﻧﻪی دوم را ﺑﻪ دﻓﻦ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن آﯾﯿﻦ ،ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭼﮫﺎرم :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼ ﺑﺮ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪام .اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،ﭘﺪرت در
ﻏﺮﺑﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮوی.
ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای از ﭘﺪرش رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در آن ،از ﮐﻮری
ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده و از ﭘﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮود.
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در اﯾﻦ ﺧﻮاب ،ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد :اول ،ﺳﺮ؛ دوم ،ﺗﺎج و ﺳﻮم ،ﻃﻼ.
ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی اول ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ از اﺻﻞ واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا »ﺳﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »رﯾﺎﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ« ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و رﺋﯿﺲ و
ﺑﺰرگ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» .ﺗﺎج« از ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻋﺮب ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای اﻋﺮاب» ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
»ﻃﻼ« ﻧﯿﺰ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ »از دﺳﺖ دادن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ،
اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی را اراﺋﻪ داد ﮐﻪ راﺳﺖ از آب درآﻣﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮابھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ
اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای آنھﺎ اراﺋﻪ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻮابھﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ان الﺮؤ�ﺎ ﺗﻘﻊ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺒ وﻣﺜﻞ ذلﻚ ﻣﺜﻞ رﺟﻞ
رﻓﻊ رﺟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻳتﻨﻈﺮه ﻣﻰﺘ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﺎذا رأی اﺣﺪ�ﻢ رؤ�ﺎ ﻓﻼ �ﺪث ﺑﻬﺎ اﻻ
ً
ً
ﻧﺎﺻﺤﺎ او ﺎﻋﻤﻟﺎ«؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺧﻮاب آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و

وﻗﻮع آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ آن را روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﯽ را
دﯾﺪ ،آن را ﺟﺰ ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺤﯽ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ( .اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﻧﯿﺰ ،از اﺑﻮرزﯾﻦ ﻋﻘﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :الﺮؤ�ﺎ

ﻰﻠﻋ رﺟﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﻣﺎلﻢ ﺗﻌﺮﺒه ﻓﺄذا ﻋﺮﺒت وﻗﻌﺖ«...؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺧﻮاب اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﻮد
ﭼﻮﻧﺎن ﭘﺮﻧﺪهای ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ،واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد(...
از اﯾﻦرو ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ،ﺑﺪون زﯾﺎدهروی
و ﻋﺪول از ﺣﻖ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺷﯿﻮهای ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه؛ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﮑﺮدن آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﺑﻦ وردی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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و ﻫﻲ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﻃﺎﺋﺮ اذا اوﻟﺘﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﺑﺒﴩی او اذی

ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه و در ﺣﺎل ﭘﺮواز اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﮋدهآور ﯾﺎ
زﯾﺎنﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ،ﺑﺮای ﺧﻮاب دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﯾﮏ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب و ﺗﻨﺎﺳﺐ واژهھﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاب
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﻟﻤﻨﺎوی در ﺷﺮح »اﻟﻔﯿﻪی وردﯾﻪ« از ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻌﺒﺮ ﺧﻮاب ،آرام و ﺑﺎﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮش ،ﺗﻌﺒﯿﺮی درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ واژهھﺎ و
ّ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ دﻗﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮر درﺳﺖ و ﺑﺎﻣﻌﻨﯽ را از ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و اھﺪاف آن ﺧﻮاب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب را ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاب دارای
دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ،آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ]ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و
اﺣﻮال[ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ،در ﻣﻮرد ﺑﯿﻨﻨﺪهی آن واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮادر ،دوﺳﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ،ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺧﻮاب ،اﺑﻮﺟﮫﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﯾﻤﺎن آورد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در
ﺧﻮاب دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ،واﻟﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﭘﺴﺮ اﺳﯿﺪ،
واﻟﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻋﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن
ﻋﯿﺐ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺎش ﻧﻤﻮدن و ﺑﯿﺎن آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدداری
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ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن آن ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،درﺑﺎرۀ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﻮده و دﭼﺎر ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﯾﺪ.
اﺑﻦ وردی ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺑﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،آن را ﭘﻨﮫﺎن دار و
ھﻤﻮاره آن وﺟﻪ از ﺗﻌﺒﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪهی آن و
ﻣﺮﺗﺒﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ،آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮاﻟﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ،رﺣﻤﺖ و
ھﻤﺎن ﺧﻮاب ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،زﺣﻤﺖ و ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ روزی ،ﻣﺮدی از اﺑﻦ
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد :در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﻦ
ﺳﯿﺮﯾﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻣﯽروی و ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ
ً
ﻣﯽآوری .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﺳﺆال را از اﺑﻦ ﺳﯿﺮن
ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﻧﯿﺰ ،در ﺟﻮاب آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دزدی ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ،ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ آن دو ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮاب دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻮدی؟ او ﻧﯿﺰ ،در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :اوﻟﯽ ،ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪی ﻗﺮآن:
َ
ََ ٞ
َّ
اس يَ ۡو َم ۡ َ ّ ۡ َ ۡ َ
و�ِۦٓ إِ� ٱ�َّ ِ
﴿ َوأ�ٰن ّم َِن ٱ� ِ َو َر ُس ِ
ٱ� ِج ٱ���ِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[٣ :
»اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم در روز
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺞ«
اذان را ﺑﻪ ﺣﺞ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدم ،اﻣﺎ دوﻣﯽ ﻣﺮد ﺷﺮور و ﺑﺪﮐﺮداری ﺑﻮد و
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮآن:
َ َّ َ ُ َ ّ ٌ َ َّ ُ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
� ِرقون] ﴾٧٠ﯾﻮﺳﻒ.[٧٠ :
﴿أذن مؤذِن ��تها ٱلعِ� إِن�م ل
»ﻧﺪادھﻨﺪهای ﻓﺮﯾﺎد زدای ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﺷﻤﺎ دزدﯾﺪ«
اذان ﮔﻔﺘﻨﺶ را ﺑﻪ دزدی ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدم.
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اﮔﺮ ﺑﭽﻪای ﮐﻮﭼﮏ ،ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮش ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﺶ اﺳﺖ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب َﺑﺮده ،ﺑﺮای ارﺑﺎﺑﺶ و زن ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺧﻮاب ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آنھﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺑﻦ وردی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
واﻟﻌﺒﺪ رؤﻳﺎه ﲣﺺ اﳌﻮﻟﯽ و ﻣﺎ ﺗﺮی اﳌﺮاه ﻧﺎل اﻟﺒﻌﻼ

واﻧﻘﻞ اﻟﯽ اﻟﻮاﻟﺪ رؤﻳﺎ اﻟﻄﻔﻞ ان ﻛﺎن ﻫﺆﻻء ﻏﲑ اﻫﻞ
ﯾﻌﻨﯽ) ،ﺧﻮاب َﺑﺮده از آن ارﺑﺎب اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را زن در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ

ﺷﻮھﺮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺧﻮاب ﺑﭽﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ]ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺧﻮاب[ آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ(.
اﻟﻤﻨﺎوی در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،در
ﺷﺮح اﻟﻔﯿﻪی وردﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاب ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ّ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و دﻗﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ و در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ،آن ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درﺻﺪد درک
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی آنھﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺻﻮرت درک آنھﺎ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آنھﺎ
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و از ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درک و
ﻓﮫﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاب از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ،واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮابھﺎ آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ
ﻣﻮﺟﮫﯽ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ واژﮔﺎن و اﺳﺎﻣﯽ ،ﻗﯿﺎس و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺎ
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ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﺑﯿﻨﻨﺪهی
ﺧﻮاب ،درﺻﺪد ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺗﻌﺒﯿﺮی درﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻓﺮھﻨﮓ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در
دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ آن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮابھﺎی
ﺧﻮد را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .انﺷﺎء اﻟﻠﻪ
»اﻟﻒ«
آب اﻧﮕﻮر

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آب اﻧﮕﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آن ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد،
ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ او روی ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم آب اﻧﮕﻮر ﯾﺎ ﻋﺼﺎره زﯾﺘﻮن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دروازه ﺧﯿﺮ و
رﺣﻤﺖ ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آب زﻣﺰم

ﺧﻮردن آب زﻣﺰم در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﺑﺮآورده ﺷﺪن
ﻧﯿﺎزھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺑﻠﻪ

آﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل و داراﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری آﺑﻠﻪ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﭘﻮﻟﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
آﺑﯿﺎری

اﮔﺮ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻨﮕﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﻧﺪوه ،رﻓﻊ ﻧﯿﺎز و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺮ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر دﯾﻨﯽ
ﺷﺨﺺ و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ
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ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻮی آب ،زﻣﯿﻨﯽ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﮫﺮهای زﯾﺎد
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و آراﻣﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺗﺶ

دﯾﺪن آﺗﺶ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻋﺪاوت و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﭼﻪ
دود آن آﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
آﺗﺶ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اواﻣﺮ ﺷﯿﻄﺎن
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺣﺮاﻣﯽ را
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮرد .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺧﻮردن آن در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻃﺎﻋﻮن
ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻟﺒﺎسھﺎ ﯾﺎ اﻧﺪاﻣﯽ از ﺑﺪﻧﺶ را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺪن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﮋده و اﯾﻤﻦ ﺷﺪن از ﺗﺮس،
ھﺮاس ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ دارد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،آﺗﺸﯽ روﺷﻦ ﮐﺮد ،ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﺪاوت و ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن آﺗﺶ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺗﺶﺑﺲ

آﺗﺶﺑﺲ در ﺧﻮاب ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﺗﺮس ،راﺣﺘﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ÷
ھﺮﮐﺲ آدمص را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
َۡ
ّ
َ َٗ
ٞ
ۖ
ِ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :إ ِ ِ� َجاعِل ِ� ٱ��ض خل ِيفة﴾؛
ﯾﻌﻨﯽ) ،ﻣﻦ ]آدم را[ در زﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ( .و ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺮﮐﺲ آدمص را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﻣﯽﺧﻮرد،
اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ از ﻓﺮﯾﺐ آﻧﺎن آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
آرزو
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آرزوﯾﯽ در دل دارد ،ﺑﻪ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮادش ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
آﺳﺘﺎﻧﻪ در

دﯾﺪن آﺳﺘﺎﻧﻪ در ،درﺧﻮاب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺳﻤﺎن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ،آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎرد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮرد،
ﺗﻌﺒﯿﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﭼﺎر زﯾﺎن ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد و ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ
رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ ،درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ھﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و دﯾﻨﺪار ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ،ﭘﯿﺸﻮا ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﭘﺪر،
ھﻤﺴﺮ و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪای ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و اﮔﺮ از آن ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد ،ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻻﻟﺖ دارد.
آﺳﯿﺎب

دﯾﺪن آﺳﯿﺎب در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن اﺣﻮال ﺻﺎﺣﺐ آﺳﯿﺎب ﯾﺎ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن او ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن آﺳﯿﺎب در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ازدواج ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺷﺎﻣﯿﺪن

آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ آﺑﯽ ﮔﻮارا ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ و ﻋﻠﻢ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﺑﯽ ﮔﻮارا و ﺳﺮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﭘﻮل ﺣﻼﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد.
آﺷﭙﺰ

دﯾﺪن آﺷﭙﺰ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ آھﻨﮓ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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آﺷﭙﺰی

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ،آﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﺮد و ﻏﺬاﯾﺶ راﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺨﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮادش ﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﻏﺬاﯾﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
آﻏﻮش

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد زﻧﺪهای را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ھﻢ آﻏﻮﺷﯽ ،ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهای را
در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ
را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻏﻮﺷﺶ را ﺑﻪ روی دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ

دﯾﺪن آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮ وزﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻌﺎون او ،دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﻣﺮدی
دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ،ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن آن ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ در دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ

ھﺮ ﻧﻮع آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﻮاب ﮐﻪ ﻧﺰول ﻣﻨﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﺪارد و ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ وارد ﺧﺎک ﻣﮑﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﻮاب،
ﺑﺮ روی آوردن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﮐﺎری آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
آھﻦ

دﯾﺪن آھﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺎل و ّ
ﻋﺰت و ﻗﺪرت ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آھﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ آھﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ از
دوران ﺿﻌﻒ و ذ ّﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ّ
ﻋﺰت ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ

٤٠

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

آھﻦ ﺑﺮای او ﻧﺮم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﻠﮏ و روزی ﻓﺮاوان ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
آھﻮ

دﯾﺪن آھﻮ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و دﯾﺪن آن ﺑﻪ زن و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب آھﻮﯾﯽ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ او
ھﺪﯾﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ آن را ﺑﺨﺮد ،ﺑﻪ او رزق و روزی ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﻮد ،زن
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،آھﻮﯾﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮد ،ﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ آھﻮﯾﯽ را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،دﺧﺘﺮی را
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد .اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آھﻮﯾﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ روی او
اﻧﺪاﺧﺖ ،ھﻤﺴﺮش از اواﻣﺮ او ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﺎت ﻗﺮآن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آن آﯾﺎت ،آﯾﺎت رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﺮده ،ﻣﻮرد
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .انﺷﺎء اﻟﻠﻪ( و اﮔﺮ آن آﯾﺎت ،آﯾﺎت ﻋﺬاب و
ﺷﮑﻨﺠﻪی دوزﺧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﺨﺺ در ﻋﺬاب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی آﯾﺎت
ﻗﺮآن زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آﯾﺎت ھﺸﺪار و اﻧﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ھﺸﺪار ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب،
دﻻﻟﺖ دارد ﺗﺎ از ﮔﻤﺮاھﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و اﮔﺮ آﯾﺎت ﻣﮋدهدھﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی آن ،ﻣﮋدهی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
اﺑﺮ

اﺑﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺪه ﺷﺪن
ﻣﺮدم و ﻧﺠﺎت آنھﺎ از ﮐﻔﺮ ،ﻧﺎداﻧﯽ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺮ ﺑﺮ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎردار ﺷﺪن زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎران ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد
زﯾﺮا ﺑﺎران از اﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺑﺮ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ،
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و آن ﻓﺼﻞ ،ﻓﺼﻞ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ او روی
ﻣﯽآورد .دﯾﺪن اﺑﺮ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
ھﺮﮐﺲ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺒﺶ
ﻣﯽﺷﻮد )انﺷﺎءاﻟﻠﻪ( .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن آن ﺣﻀﺮت ،ﺑﻪ ﭘﺪری ﻣﮫﺮﺑﺎن و
دﻟﺴﻮز ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن آن
ﺣﻀﺮت در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻧﺠﺎت از آن
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺮو

دﯾﺪن اﺑﺮو در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﺮ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،اﻣﺎﻧﺘﺪاری،
ﺷﮫﺮت و ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺮواﻧﺶ در ھﻢ ﻓﺮو
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ و ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﺑﺮوھﺎ ﺑﺮ روی ﭼﺸﻢھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﺣﻮال ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﺪر ،ھﻤﺴﺮ ،دوﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﮏ و ...دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
اﺑﺮﯾﺸﻢ

دﯾﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن ﻟﺒﺎس
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻓﻘﮫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی دﻧﯿﺎدوﺳﺘﯽ آنھﺎ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﺮ ازدواج ﺑﺎ زﻧﯽ ﭘﺎک و ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
اﺗﺎق

اﺗﺎق در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس و ﺑﯿﻤﯽ دارد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ
ُۡ َ
َ
ُ
ت َءام ُِنون﴾٣٧؛ ﯾﻌﻨﯽ ،آﻧﺎن
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪَ ﴿ :وه ۡم ِ� ٱلغ ُر� ٰ ِ
در اﺗﺎقھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪۀ ﺧﻮاب ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﻮد،
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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اﺣﺮام ﭘﻮﺷﯿﺪن

ّ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺮام ﭘﻮﺷﯿﺪه ،دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺣﺮام ﭘﻮﺷﯿﺪن در ﺧﻮاب ﺑﻪ دوری از ﮔﻨﺎه ﯾﺎ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ

اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ در ﺧﻮاب ،ﺟﺪا ﺷﺪن از ھﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ در
اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺷﯿﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﺮی در آن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺧﻢ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﻢ ﮐﺮده و ﭼﮫﺮهای ﻋﺒﻮس دارد ،ﺻﺎﺣﺐ
دﺧﺘﺮ ﺷﻮد.
ادرار

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ادرار ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ادرارش ﺧﻮن وﺟﻮد دارد،
ّ
ﺑﺎ زﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﯽ از ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد ھﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﺧﻮد از آن ﺑﯽاﻃﻼع
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻋﺪهای ،ادرار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داﻣﺎد آنھﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و از آنھﺎ زن ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻋﺎدی ،ﺑﺴﯿﺎر
ادرار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﮐﺮده و ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع از آن ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ادرار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن آﺑﺮوﯾﺶ ﻣﯽرود .ﺧﻮردن ادرار در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﮑﻮک در
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﻮل ﺣﺮام ،دﻻﻟﺖ دارد.
اذان

اذان ﮔﻔﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺗﻌﺒﯿﺮﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم دادن اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮏ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ّ
ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرواﻧﯽ اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دزدی ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اذان ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ در وﯾﺮاﻧﻪای اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آن ﻣﮑﺎن آﺑﺎد و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
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ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮔﺮوھﯽ را ﺑﻪ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّاره

ّاره در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ،ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ازدواج

ازدواج در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ْ
رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ و اﻟﻄﺎف اﻟﮫﯽ دﻻﻟﺖ دارد .ازدواج ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج
ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ آن زن ُﻣﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ روی ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻏﻢ و اﻧﺪوه
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﯽﻋﻔﺖ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ّ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ
درﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﻮاھﺪ ُﻣﺮد و ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
زن دارد ،در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و اﻗﺘﺪاری ﻓﺮاوان دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺐ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﯽ دارد ،ﺑﺮ روزی ﺑﺴﯿﺎر و ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ،دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﺨﻮان

اﺳﺘﺨﻮان در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻣﺮی ﺑﺰرگ و ﺳﺘﺮگ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ،
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ و داراﺋﯿﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود و دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن
او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺮ
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دﯾﺪن آن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺸﺖ اﺳﺘﺮی ﺳﻮار اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮش دراز ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزاﺳﺖ ،ازدواج
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪن اﺳﺘﺮ ﺑﺎ زﯾﻦ و ﺑﺮگ ،ﺑﺮ زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎاﺧﻼق ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﻔﺮی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﺣﺖ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺲ از ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﭘﺲ از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ
دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺟﻠﺶ ،دﻻﻟﺖ
دارد.
اﺳﺘﻌﺎذه )ﮔﻔﺘﻦ »اﻋﻮذﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ«(

ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ
اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ« از ﺷ ّﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺶ و
آ ﮔﺎھﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،او را ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ،ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ّ
ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﻋﻄﺎی ﻣﺎل ﺣﻼل ،او را
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﻣﺮﯾﺾ و ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺟﻦزده ﺷﺪه
ّ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻔﺎ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎذه ،دال ﺑﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮدن از
ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن
ﺑﻌﺪ از ﮐﻔﺮ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻐﻔﺎر )ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت اﻟﮫﯽ(

ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﻟﮫﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زﯾﺎد ﺷﺪن روزی و از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ درد و ﺑﻼ ،دﻻﻟﺖ دارد.
اﺳﺘﻔﺮاغ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﺎل ﺣﺮام ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﯽ
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاﻏﺶ ﻣﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،از ﻓﻄﺮت ﭘﺎک اﺳﻼم
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺮاغ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ،
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اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﯾﺎ رھﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر و ﻏﺼﻪھﺎی دروﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
اﺳﺮاﻓﯿﻞ

دﯾﺪن اﺳﺮاﻓﯿﻞ در ﺣﺎل دﻣﯿﺪن در ﺻﻮر ،ﺑﺮ ﻣﺮدن دﻻﻟﺖ دارد] .اﺳﺮاﻓﯿﻞ،
ﻓﺮﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر دوﺑﺎر در وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻮر ﻣﯽدﻣﺪ :ﺑﺎر
اول ،ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎر دوم ،ھﻤﮕﯽ زﻧﺪه ﺷﺪه رواﻧﻪی ﻣﯿﺪان
ﻣﺤﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ[.
اﺳﻢ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،آن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ
ً
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺜﻼ »ﺳﻌﺪ« را ﺑﻪ ﺷﺎدی و »ﺳﻼم« را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ÷ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ او ﻓﺼﺎﺣﺖ ،ﺑﻼﻏﺖ و رﯾﺎﺳﺖ،
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در راه رﺿﺎی ﺧﺪا ،ﻣﺴﺠﺪی را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﯾﺪن آن ﺣﻀﺮت ،ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ وﻓﺎدار اﺳﺖ.
اﺷﮏ

اﺷﮏ ﺳﺮد ،ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽ و اﺷﮏ ﮔﺮم ،ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه دﻻﻟﺖ دارد .اﺷﮏ
رﯾﺨﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺑﯽﮐﺴﯽ ،ﻏﺮﺑﺖ و ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن از
ﺧﻮﯾﺸﺎن دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
دﯾﺪن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی از
روش آﻧﺎن و ﭘﺎﮐﯽ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺮادری،
وﺣﺪت و اﺗﻔﺎق ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺴﺎدت وﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد .در اﯾﻦ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪ وﻣﺮﺗﺒﻪی ھﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮهھﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .دﯾﺪن اﺻﺤﺎب در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ،
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اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﯾﺎ ﻋﺪل و داد آﻧﺎن در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن ﺗﮏﺗﮏ اﺻﺤﺎب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ
ً
ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺜﻼ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدن »ﺳﻌﺪ« ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی.
اﻋﺘﮑﺎف ﮐﺮدن

اﻋﺘﮑﺎف ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﻋﺘﮑﺎف ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻋﺘﮑﺎف در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ دﻻﻟﺖ دارد.
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده

دﯾﺪن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺮ
رزق و روزی اﯾﺸﺎن ،دﻻﻟﺖ دارد.
اﻓﺘﺎدن

اﻓﺘﺎدن از ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﺣﻮال ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب
دﻻﻟﺖ دارد.
اﻓﺘﺎدن ﺑﺮ روی ﺻﻮرت

دﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻮرﺗﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﯿﯿﻨﺪهی ﺧﻮاب زن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻮھﺮش رویﮔﺮدان و
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺘﺎدن دﻧﺪان

اﻓﺘﺎدن دﻧﺪان در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢﺳﻦ و ﺳﺎﻻن
ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی دﻧﺪانھﺎﯾﺶ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺘﺎدن دﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدن دﻧﺪان در دھﺎن ،ﺛﺮوت وﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
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اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ

دﯾﺪن اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ داده ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎم،
درﺟﻪای ﺑﺎﻻ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺠﺎم وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻞ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺮوھﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرگ و ﺳﺮور
آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻋﺘﯽ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
و ﺣﺮام را اﻧﺠﺎم دھﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺪهای از زﻧﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻋﺪهای ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ دﯾﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﻣﯿﺮ

دﯾﺪن اﻣﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﯾﯿﺲ و ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﺑﻮدن ،دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ
ازدواج اﻓﺮاد ّ
ﻣﺠﺮد؛ زﯾﺮا ﻓﺮد ﺑﺎ ازدواج ،اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺮ ﺷﺪن در
ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﯿﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ
ﻋﺪل و دادش ،آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺎر

اﻧﺎر در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ روزی آﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ زن ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻧﺎر ﺑﻪ زن
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ،زﻧﯽ زﯾﺒﺎروی اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺎری ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺠﯿﺮ

اﻧﺠﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﻮل زﯾﺎد و ﺑﺮﮐﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮاوان دﻻﻟﺖ دارد.
اﻧﺪام
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اﻧﺪامھﺎی ﺑﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪامھﺎی ﺑﺪن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺪ و . ..را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و آنھﺎ را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽرود.
اﻧﮑﺎر

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﺎﻃﻠﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﻮر
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﮕﺸﺖ

دﯾﺪن اﻧﮕﺸﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب دﻻﻟﺖ دارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪن اﻧﮕﺸﺖ را
در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺎل و داراﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦرو ،اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎﯾﯽ دراز ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻣﺎل و داراﯾﯽ او اﻓﺰوده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﮐﻮﺗﺎه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﻧﮕﺸﺘﺮ

اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺧﻮاب ،اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ ﺑﺒﯿﻨﺪ و زﻧﺶ ھﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دارای
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪی اﻧﮕﺸﺘﺮ در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻃﻼق دادن زن
دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪی اﻧﮕﺸﺘﺮی را در اﻧﮕﺸﺘﺶ
ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﯿﺮون آورد ،اﮔﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را از او
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ داراﺋﯿﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ زﻧﺶ را ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ زﻧﯽ
اﯾﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺷﻮھﺮش ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮد .اﮔﺮ ﻣﺮد ّ
ﻣﺠﺮدی در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪی اﻧﮕﺸﺘﺮ در دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زن ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﯾﺪن اﻧﮕﺸﺘﺮی ﮐﻪ از
ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ زﻧﯽ دورو دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﯽ در ﺧﻮاب
اﻧﮕﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه
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ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﮋدهای اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ،
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﯾﺎ از ﯾﮏ ِ
اﻣﺎاﮔﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮ از ﻃﻼ ﯾﺎ آھﻦ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ ﺧﯿﺮی ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده و آنھﺎ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ،
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﮕﻮر

اﻧﮕﻮر در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رزق و روزی ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﺪاوم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
دﯾﺪن اﯾﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی از
آن ﺑﻼھﺎ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دﯾﺪن آن ﺣﻀﺮت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ
ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
»ب«
ﺑﺎد

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ آﻓﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ،ﭼﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽوزد ﮐﻪ دﯾﻮارھﺎ را ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ھﻮا ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺑﻼی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﮋدهی اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺴﯿﻤﯽ از
ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮزد ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و رﺣﻤﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎد ﺷﮑﻢ

ﺑﺎد ﺷﮑﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﮫﻮده و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎر

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﻨﺎه و ﺑﺰھﮑﺎری دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای زن ،ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
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ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎری از ﭼﻮب ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ] .ﺳﺨﻦﭼﯿﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ،ھﯿﺰمﮐﺶ اﺳﺖ[
ﺑﺎران

دﯾﺪن ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺣﻤﺖ و ﺷﺎداﺑﯽ و
ﻃﺮاوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎراﻧﯽ زﯾﺎنآور ﯾﺎ ﺑﺎران ﺧﻮن و ﺳﻨﮓ از
آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎرد ،ﺑﺮ زﯾﺎد ﺷﺪن ﮔﻨﺎھﺎن دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﺎزار

دﯾﺪن ﺑﺎزار در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ دروغ ،ﮔﻨﺎه و ﻏﻢ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ ﺑﺎزاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ :ﺑﺎزار
ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮھﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﺎزار داروﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﺎزار
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم ،ﺑﺎزار زﯾﻨﺖآﻻت ﺑﺮ ﺷﺎدی وﻋﺮوﺳﯽ و
ازدواج ،ﺑﺎزار ﻋﻄﺮﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎزار ﺳﻼحﻓﺮوﺷﺎن
ﺑﺮ ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﺎزار ﺳﺒﺰیﻓﺮوﺷﺎن و ﻣﺎھﯽﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ روزی
و ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ،ﺑﺎزار ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل
ﻧﯿﮏ ،ﺑﺎزار ﭼﻮبﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﻧﻔﺎق و ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺑﺎزار ﺧﯿﻤﻪﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت
دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺎز ﮐﺮدن

ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ و درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎدی ﺑﻌﺪ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن رزق و روزی آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ از ﺳﻔﺮ

ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ از ﺳﻔﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﺑﺎز ﺷﺪن درھﺎی
رﺣﻤﺖ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ّ
ﺷﺮ و ﺑﺪی دﻻﻟﺖ دارد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاب دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪی ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزی ﮐﺮدن

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ

٥١

ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﺮور و ّ
ﺗﮑﺒ ﺮ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن و ﻧﻘﺼﺎن دﯾﻦ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﺎغ

ﺑﺎغ ﺳﺮﺳﺒﺰ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﺳﻼم و دﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺮدهای را در
ﺑﺎﻏﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،او در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم و ارزش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ّ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺟﺎھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻪی ﮐﻮهھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮادش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻋﻤﻮدی و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﺮی در آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺑﺨﺎﻟﺖ

ﺑﺨﺎﻟﺖ در ﺧﻮاب ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺬر

ﺑﺬر ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ھﺮﭼﯿﺰی در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻧﻮه و ﻧﻮادﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﺮج

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮﺟﯽ اﺳﺖ ،از دﺳﺖ آنﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺳﺖ در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد.
ﺑﺮف

دﯾﺪن ﺑﺮف در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رﺳﯿﺪن رزق و روزی و ﺑﮫﺒﻮدی از ﺑﯿﻤﺎری
دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﺮق آﺳﻤﺎن

دﯾﺪن ﺑﺮق آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺮاھﯽ
دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮋدهی ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﮔﻢﮔﺸﺘﻪای ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪن رزق و
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روزی ﯾﺎ ﯾﺎری ﺷﺪن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮ رﻋﺪ و ﺑﺮق،
ﺗﺮﺳﯿﺪن از ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ.
ّ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ

ّ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ
دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن.
ّﺑﺮه

دﯾﺪن ّﺑﺮه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ّﺑﺮه ﻣﯽﺧﻮرد ،داراﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد.
ﺑﺮھﻨﮕﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ّ
ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﺪ،
آﺑﺮوﯾﺶ ﻣﯽرود و اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ و از ﻣﺮدم ﺷﺮم داردو از
آنھﺎ ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﮫﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ او زدهاﻧﺪ ،ﭘﺎک و ّ
ﻣﺒﺮا اﺳﺖ .ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻮدن زن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪا
ﺷﺪن او از ﺧﺎﻧﻪ و ھﻤﺴﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﯾﺪن

ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺑﺪھﮑﺎری اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﮔﺸﺎﯾﺶ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﺮ ﺷﺨﺺ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﺮ زﯾﺎدی از او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪن دﺳﺖ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﺮدن و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﯿﺎز از
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎی ﭼﭗ ﯾﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎی
راﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد در دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن اﻧﺪامھﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دور اﻓﺘﺎدن از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﺮ
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ﺑﺴﺘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮش را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،زﻧﺶ را ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ و اﮔﺮ زﻧﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،از
دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود .ﺑﺴﺘﺮ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن زن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺴﺘﺮی دﯾﮕﺮ در
ﮐﻨﺎر آن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﮔﺮ ﺑﺴﺘﺮ ،زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺶ زﯾﺒﺎ و اﮔﺮ ﺑﺴﺘﺮ
ﭘﺎره ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺶ ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﯽدﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ھﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﻦ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ در ﻧﻮ را ﻣﯽﺑﻨﺪد ،اﮔﺮ ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ،
دﺧﺘﺮی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درﻣﯽآورد و اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﺒﻨﺪدّ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺒﻨﺪد ،در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﺑﺴﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ

ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻠﻢ و ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ.

ّ
ﺑﺸﺎش ﺑﻮدن

ّ
ﺷﺎد و ﺑﺸﺎش ﺑﻮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﻋﺎ ِﻟﻤﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ،ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻃﺎﻋﺖ

از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ اھﻞ ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺪﻋﺖﮔﺮان و ﮔﻤﺮاھﺎن و اﻋﻤﺎل ﺣﺮام دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺛﺮوت و آﺳﺎﯾﺶ و
داﻧﺸﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ آن
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﻮده،
ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽارزش
ﺷﺪن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺟﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ
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ﺑﻨﺪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮدن در دﯾﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺷﮫﺮی او را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﯿﻢ آن ﺷﮫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ زﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
َ
ۡ َ
ِ� يَ ۡو َم�ذ ُّم َق َّر� َ
﴿ َوتَ َرى ٱل ۡ ُم ۡجرم َ
ِ� ِ� ٱ� ۡصفادِ] ﴾٤٩إﺑﺮاﻫﯿﻢ.[٤٩ :
ِٖ
ِ
»در آن روز ﮔﻨﺎھﮑﺎران را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮھﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﺑﻮﺳﺘﺎن

دﯾﺪن ﺑﻮﺳﺘﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زن دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣﯽﺷﻮدو ﻣﯿﻮه ﻣﯽدھﺪ ،زن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب ﻣﺮد
در رﺣﻤﺶ ،ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﻣﺠﺎھﺪ و
رزﻣﻨﺪهی راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )انﺷﺎءاﻟﻠﻪ(؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در داﺧﻞ آن
ﺑﻮﺳﺘﺎن زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ در آن ﺑﻮﺳﺘﺎن ،ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ
ّ
ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن ﺑﻮﺳﺘﺎن در ﺧﻮاب ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ
و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﺼﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻮﺳﻪ

ﺑﻮﺳﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاد و آرزو اﺳﺖ.
ﺑﻮی ﺧﻮش

ﺑﻮی ﺧﻮش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﯾﺎد ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدن از ﮐﺴﯽ دﻻﻟﺖ
دارد .ﺑﻮی ﺧﻮش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮدن اوﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻄﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزد و
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ّ
اﮔﺮ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دزد ﯾﺎ ﺣﻘﻪﺑﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﺪ،
از ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮫﺸﺖ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﮫﺸﺖ را دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮاب
ﻣﮋدهای اﺳﺖ ﺑﺮ او ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﯿﮏ و ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ وارد آن ﺷﺪ ،در
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺸﺘﻪ و در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت در اﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ً
ﮐﻪ در ﺑﮫﺸﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻟﺴﻮزی ،اﺧﻼص و دﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﻮهھﺎی ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮدّ .
ﺗﻔﺮ ج در ﺑﮫﺸﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻘﺎم
ﺑﺎﻻ و ﻓﺮاواﻧﯽ روزی دﻻﻟﺖ دارد .وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
دارد ،ﺑﺮ آراﻣﺶ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻤﯽ دارد ،ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن آن و ﺑﺮای ﻓﺮد
ّ
ﻣﺠﺮداﺳﺖ ،ﺑﺮ ازدواج دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﯽﭘﻮل ﺷﺪن

ﺑﯽﭘﻮل ﺷﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﯽﭘﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ

ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ در اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری

ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن در دﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻨﯽ

دﯾﺪن ﺑﯿﻨﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﻇﮫﺎر ﻓﻀﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنھﺎ زﯾﻨﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل،
ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ ،زن ،ﺷﻮھﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ و ...اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽاش
زﯾﺒﺎﺳﺖ ﯾﺎ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن اﺣﻮال آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﺎم ﺑﺮده
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ﺷﺪﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ،ﺑﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪن و ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن دﻻﻟﺖ دارد.
»پ«
ﭘﺎ

دﯾﺪن ﭘﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﺳﺘﻮاری و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرود ،ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ھﺮدو ﭘﺎی اﻧﺴﺎن در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﻠﮏ و داراﯾﯽ و اﺳﺒﺎب رﻓﺘﻦ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﺎ اﺑﺮﻧﺞ

ھﺮﮐﺲ ﭘﺎ اﺑﺮﻧﺠﯽ از ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺪوھﯽ
دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ زن از ﺑﺪی ﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﺎ
اﺑﺮﻧﺠﺶ ،در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ

دﯾﺪن ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﭘﺎ راه ﻣﯽرود ،ﺷﺮﯾﮑﺶ از او ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن

ھﺮ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ از دﺳﺖ دادن درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از
ھﻤﺴﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺪرﺑﺰرگ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮش ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﻘﺎﻣﺶ واﻻ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
او ﮐﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮ

دﯾﺪن ﭘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﯾﺎ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﺮﺗﺎب
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ﭘﺮﺗﺎب ھﺮﭼﯿﺰ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﺎ ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ زدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺪف و ﻧﺸﺎﻧﻪای را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ھﺪف ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﮫﻤﺖ
ﻣﯽزﻧﺪ.
ﭘﺮﭼﻢ

ﭘﺮﭼﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ زاھﺪ ﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ
دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ ،ﭘﺮﭼﻢ زرد
ﻧﺸﺎﻧﻪ درد و ﺑﻼ ،ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮی ﭘﺮﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪ ِﮔﺮاﻧﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ّ
ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻮاب ،ﭘﺮﭼﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﻌﻠﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪن ﭘﺮﭼﻢ در ﺧﻮاب
ﺑﺮای زن ،ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮده

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮده در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دوﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮی ﮐﻪ اﺳﺮار را ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮده ،ﺑﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ اﻓﺸﺎی راز و آﺑﺮورﯾﺰی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .ﭘﺮده ﺑﺮ دوروﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﺮﻧﺪه

دﯾﺪن ﭘﺮﻧﺪه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زن زﯾﺒﺎروی دﻻﻟﺖ دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪن ﭘﺮﻧﺪه
در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی و زﯾﻨﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهای از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ
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آﻣﺪ و ﺟﻠﻮی او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻣﮋدهای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮواز ﮐﺮدن

ﭘﺮواز ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎل و آرزوھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر دارد.
ﭘﺴﺘﺎن

دﯾﺪن ﭘﺴﺘﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﯽ را در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ آوﯾﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ] ،آن زن[
دﭼﺎر زﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺴﺘﺎن در ﺧﻮاب ﺑﺮای زن ﻧﺸﺎﻧﻪی ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .وﺟﻮد
ﺷﯿﺮ در ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮل ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺟﺴﺘﺠﻮی وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ

ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدن در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻞ

دﯾﺪن ﭘﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در
دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب ﺟﮫﻨﻢ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ

دﯾﺪن ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ در ﺧﻮاب ،اﮔﺮ ﺑﺮ آن آﺳﯿﺐ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای
ھﻤﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺑﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﻠﻨﮓ
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دﯾﺪن ﭘﻠﻨﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻨﮕﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺶ ﻇﻔﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرگ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ

دﯾﺪن ﭘﻠﯿﺲ و دار و دﺳﺘﻪاش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﻨﯿﺮ

دﯾﺪن ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد و
ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوزی او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺮ از ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺧﻮردن ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎن ،ﺑﺮ ّ
ﺧﺴﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﻮﺳﺖ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن ﭘﻮﺳﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ زﯾﺒﺎ و ﺷﺎداب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،از
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و آراﻣﺶ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .زرد ﺑﻮدن
ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری دﻻﻟﺖ دارد.
ﭘﯿﺎز

دﯾﺪن آن در ﺧﻮاب ،ﺧﻮب و ﺧﻮردن آن در ﺧﻮاب ،ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮاھﻦ

دﯾﺪن ﭘﯿﺮاھﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﯾﻦ و ﺗﻘﻮا ،ﮐﺮدار اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﮋده ﻧﯿﮏ دﻻﻟﺖ
دارد .ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ،ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری و ﻋﺒﺎدت او دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺮدهای ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺣﺎل آن ﻣﺮده در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﭘﺮوردﮔﺎر دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﻔﯿﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪۀ ﺧﻮاب
ﺧﻮب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﯿﺎه ﻋﺎدت ﻧﺪارد ،در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،دﯾﺪن آن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﺮف ،ﺛﺮوت و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،در آن
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و زﮐﺎت آن ﭘﻮل را ﺑﭙﺮدازد .دﯾﺪن
ﭘﯿﺮاھﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ و ﺷﻮھﺮ ﻧﻤﻮدن او دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺮاھﻦ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ،و ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮ
ﺛﺮوت و آﺳﺎﯾﺶ ،و ﺑﺮای ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام و ﻗﺮض دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،از ﻏﻢ و
ﻏﺼﻪای ﮐﻪ دارد ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺑﻨﻔﺶ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﻻﻟﺖ دارد و ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺮاھﻦ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺮزن

دﯾﺪن ﭘﯿﺮزن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی
ﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن ﭘﯿﺮزن ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﭘﯿﺮزن زﺷﺖرو در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد

اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻠﻢ و
ادب ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر در ﺧﻮاب ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،ﺷﺮف،
روزی ،ﺑﺮﮐﺖ و درازی ﻋﻤﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮی

ﭘﯿﺮی در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ،
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ /ﭘﯿﺮ ﺑﻮدن در ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺮ
ﻧﺒﻮد ،ﺧﻮب ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
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ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و ﻧﻔﻮذ ﺳﺨﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﻻﻟﺖ دارد از اﯾﻦرو،
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺖ
دﯾﮕﺮی زﺧﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و ﺷﮫﺮﺗﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﻨﻪدوز

دﯾﺪن ﭘﯿﻨﻪدوز در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎر دﻻﻟﺖ دارد.
»ت«
ﺗﺎج

دﯾﺪن ﺗﺎج در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻢ و ﻣﻠﮏ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دارد ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآورد.
ﺗﺎرﯾﮑﯽ

ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ،و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ

اﻓﺘﺎدن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب و اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺪن ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺐ

ﺗﺐ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ دﻻﻟﺖ دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺐ ،ﮔﻨﺎھﺎن آدم
را ﻣﯽزداﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﺗﺒﺴﻢ

ّ
ﺗﺒﺴﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ھﻨﮕﺎم ﺷﺎدیّ ،
ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺑﻮد.
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ّ
ﺗﺠﺎر

دﯾﺪن ّﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ،ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﻣﻘﺎم و
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮاﯾﻀﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،روزه ،ﺣﺞ و ﺟﮫﺎد دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺨﺖ

ﺗﺨﺖ ،ﺑﺮ زن و ھﻤﺴﺮ دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ دﺧﺘﺮی آن را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ،
ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺨﺘﻪ

دﯾﺪن ﺗﺨﺘﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ و ﻧﻔﺎق دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪای را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﺘﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ و
رذﯾﻠﺖ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺨﺘﻪﻓﺮوش

ﺗﺨﺘﻪﻓﺮوش در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪه

دﯾﺪن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ھﺮ ﭘﺮﻧﺪهای ،ﺑﺮ زن دﻻﻟﺖ دارد .ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب
ﺗﺨﻢﻣﺮغ آبﭘﺰ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﺮازو

دﯾﺪن ﺗﺮازو در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ،دادﭘﺮوری ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮاﻧﻪ

ﺗﺮاﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮده و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ّ
ﺗﺮﺣﻢ
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی را ﻣﻮرد ّ
ﺗﺮﺣﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻮرد ّ
ﺗﺮﺣﻢ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اوﺳﺖ.
ﺗﺮس

ﺗﺮس در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ّ
ﺷﺮ و ﺑﺪی دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺸﺖ

دﯾﺪن ﺗﺸﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﻨﮕﯽ

ﺗﺸﻨﮕﯽ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار ﯾﺎ دﻟﺘﻨﮕﯽ و
اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﺗﺸﮫﺪ )ﮔﻔﺘﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ(

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
درھﺎی رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﻪ روی او ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻒ ﮐﺮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ زﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ .اﮔﺮ
در ﺗﻒ ،ﺧﻮن ﯾﺎ ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺑﺎره اﻣﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او
ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
ﺗﮑﺒﺮ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽورزد ،اﺟﻠﺶ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود اﻟﮫﯽ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺪ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﮑﺒﯿﺮ
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ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﺟﺸﻦ ،ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﻻﻟﺖ دارد.
ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺪر ﻣﯽدھﺪ،
ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎ اﺧﻼص در
دﯾﻨﺪاری ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن

ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن و ﻣﺤﺒﺖ اﻟﮫﯽ دﻻﻟﺖ
دارد.
ﺗﻮپ

دﯾﺪن ﺗﻮپ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﺪهای آن را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮت

ﺧﻮردن ﺗﻮت در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ
دﻻﻟﺖ دارد.
ّ
ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﺘﻔﺎت

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ و ھﻮی وھﻮس و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺧﺮت دﻻﻟﺖ دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دزدی ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺷﻪ

اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪای ھﻤﺮاه دارد ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮای او ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﺗﻮﮐﻞ
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ّ
ﺗﻮﮐﻞ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف و آرزوھﺎ و ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن دوران ﻣﺤﻨﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺗﮫﺪﯾﺪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب
ﺗﮫﺪﯾﺪش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪی آﻧﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ،ﭘﯿﺮوز
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺗﮫﻠﯿﻞ )ﮔﻔﺘﻦ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ(

ﺗﮫﻠﯿﻞ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺮ ﺑﮫﺒﻮدی و
ﺷﺎدی دﻻﻟﺖ دارد.
ﺗﯿﻎ

دﯾﺪن ﺗﯿﻎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت دﻻﻟﺖ دارد.

ّ
ﺗﯿﻤﻢ

ّ
ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن دﻻﻟﺖ دارد ﯾﺎ ھﺸﺪاری اﺳﺖ
ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﯿﻤﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
»ث«
ﺛﺮوت

ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زن ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﺶ دﻻﻟﺖ
دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک ،ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی در اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
»ج«
ﺟﺎدو
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ﺟﺎدو در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎدو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زن و ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎدوﮔﺮ

دﯾﺪن ﺟﺎدوﮔﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ّ
ﺷﯿﺎد ،دروﻏﮕﻮ ،ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر و ﻣﻨﮑﺮ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﺟﺎرو

دﯾﺪن ﺟﺎرو در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺬام

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ دﭼﺎر ﺟﺬام ﯾﺎ ﻟﮑﻪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺮص،
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺒﺎﺳﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺮﻗﻪ آﺗﺶ

دﯾﺪن ﺟﺮﻗﻪ آﺗﺶ ﯾﺎ اﺧﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺳﺨﻦ زﺷﺖ و ﻧﺎروا دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﮕﺮھﺎﯾﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﯽ دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪای از آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم و ﻃﺎﯾﻔﻪاش اﻓﺘﺎد ،آﻧﺎن
دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺴﻢ

ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺟﺴﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی آن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای
ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ و آن ﺑﺮاﯾﺶ
ﺿﺮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰوده
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻢ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺟﻐﺪ

دﯾﺪن ﺟﻐﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺗﺮس ،اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﺋﻦ دﻻﻟﺖ دارد.
در ھﺮ ﺣﺎل ،ھﯿﭻ ﺧﯿﺮی در دﯾﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺟﻼد
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دﯾﺪن ﺟﻼد در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺑﺪدھﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮ دﻻﻟﺖ دارد؛ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﺠﺎزات و ﺣﺪ
ﺷﺮﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎ ،دزدی و ﺷﺮاﺑﺨﻮاری[ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اوﺿﺎع ﭘﺮاﮐﻨﺪهی
او را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ و او را از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
اﻟﮫﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽ ،ﺷﺎدی ،ﺟﺸﻦ و دور ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن و رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﺟﻦ

دﯾﺪن ﺟﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺮدی ّ
ﺷﯿﺎد و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ دﻻﻟﺖ
دارد.
ﺟﻨﺎزه

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺟﻨﺎزهای ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮادری ﻣﯽﺑﻨﺪد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای او را ﺑﺮ دوش
ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺮدم را زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهی او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ »انﺷﺎءاﻟﻠﻪ« و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ وی ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ او را ّ
ذم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﺎزهای را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ وداع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽرود.
ﺟﻨﮓ

دﯾﺪن ﺟﻨﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﮔﺮان ﺷﺪن ﮐﺎﻻھﺎ دﻻﻟﺖ دارد .ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ
اھﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖھﺎ؛ ﺟﻨﮓ اھﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﺟﻨﮓ در
ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﻏﺘﺸﺎش دﻻﻟﺖ دارد.
ﺟﻮان
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دﯾﺪن اﻓﺮاد ﺟﻮان در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺟﻨﺐوﺟﻮش و ﻗﺪرت دﻻﻟﺖ دارد.
ﺟﻮراب

ﺟﻮراب در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻮی آب

ﺟﻮی آب ﺑﺮ راه ،ﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺟﮫﺎد

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی
در ﻗﯿﺎﻣﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در
راه ﺧﺪا ﺑﺮود ،ﮐﻮﺷﺶ او ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و روزی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ او
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
»چ«
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ

ّ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اھﺎﻧﺖ ﮐﺮدن و ذﻟﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭼﺎﻗﻮ

ﭼﺎﻗﻮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان،
ﺑﺮای ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن دﻻﻟﺖ دارد .ﺗﯿﺰی ﭼﺎﻗﻮ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﻧﻔﻮذ ﺳﺨﻦ و اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺷﺨﺺ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ را در
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺎرش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک او ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﺎﻗﻮ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از او در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﻼﺣﯽ
ﻧﺪارد ،ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ او دادﻧﺪ ،ﺧﯿﺮ و رزق و روزی ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
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ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ،
ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ.
ﭼﺎﻗﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوﺗﺶ اﻓﺰوده
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﺎه

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﭼﺎه آﺑﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﺶ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺟﺎﯾﯽ ،ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻧﺪارد .ھﺮﮐﺲ ﭼﺎه زﻣﺰم را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ و از آب آن ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ،
ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺑﯽ

دﯾﺪن ھﺮ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﯽ و روﻏﻦ در ﺧﻮاب)ﺟﺰ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن( ،ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه
دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ در ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ روﻏﻦ ،ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﯾﺎ ھﺮ ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺪح ﻧﺎدرﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮت زدن

ﭼﺮت زدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ آراﻣﺶ ،آﺳﺎﯾﺶ و ﺛﺮوت ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺮ دﻻﻟﺖ دارد.
ﭼﺸﻢ

دﯾﺪن ھﺮدو ﭼﺸﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ،ﺷﺨﺺ ﺑﺎ آن ﺣﻖ
رااز ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ دارد ،ﺑﻪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از آھﻦ اﺳﺖ ،اﺳﺮارش ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪای ﺑﺰرگ
دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺰ و ﻧﺎﻓﺬ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ او در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ از
اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ درک و
ﻓﮫﻢ اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
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ﻏﻤﯽ ﺑﺰرگ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺶ دارد ،ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﭼﯿﺰی ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪای دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪی او ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺸﻢدرد
در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ دارد ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺎل ﯾﺎ دﯾﻨﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎری ﭼﺸﻢ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺤﺎرم اﺳﺖ؛ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدهای
ﺳﻔﯿﺪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻤﯽ ﺑﺰرگ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻦ
ﭼﺸﻤﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آنھﺎ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺪود اﻟﮫﯽ و
اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻤﻪ

دﯾﺪن ﭼﺸﻤﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻮﭘﺎن

دﯾﺪن ﭼﻮﭘﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﺴﺆول ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی و دادﭘﺮوری دﻻﻟﺖ دارد.
ﭼﮫﺮه

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﮫﺮه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﺣﻮال ﺧﻮب ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب در دﻧﯿﺎ دﻻﻟﺖ
دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهاش ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺶ
ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮋدهی ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادی دﺧﺘﺮ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﭼﮫﺮه
ﺳﯿﺎه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻦ زﯾﺎد ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﮫﺮهاش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﻮاره ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد .دﯾﺪن ﭼﮫﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ
ﺑﺮ ُﺟﺮم و ﮔﻨﺎه و دﯾﺪن آن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری دﻻﻟﺖ دارد.
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ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺶ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻮد و ﻧﻔﻊ دﻧﯿﻮی
اﺳﺖ .ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺎل و داراﯾﯽ او زﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻣﻠﻪ دﯾﺪن دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻮهزن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدن او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺞ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ دور ﮐﻌﺒﻪ،
ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ،ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ
دﯾﻨﺪاری و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮدن او ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮫﯽ ،ﭘﺎداﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ
او ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪن از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺮضھﺎﯾﺶ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
اﻣﺎﻧﺖھﺎی ﻣﺮدم؛ اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮد؛ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻣﯽرود.
ﺣﺠﺎﻣﺖ

ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ،
ﻋﺎﻟﻢ ،ﭘﺰﺷﮏ و ...دﻻﻟﺖ دارد؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی او را ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭘﻮل دﯾﮕﺮان ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ زور از او ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ
ازدواج ﮐﻨﺪ ،زن ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،دﯾﺪن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎری دﻻﻟﺖ دارد.
ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد

دﯾﺪن ﺣﺠﺮاﻷﺳﻮد )ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه در دﯾﻮار ﮐﻌﺒﻪ( در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﺣﺪ )ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﻋﯽ(

دﯾﺪن ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی دﯾﻨﺪاری و ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﯾﻨﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص
دﯾﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﮋده و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﮏ ﺑﺮای
ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن

ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺑﻪ رزق و
روزی و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻠﻘﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪای ﭼﻨﮓ زده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪای را ﺑﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اھﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺣﻠﻮا

دﯾﺪن ﺣﻠﻮا در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺧﻼص و دﯾﻨﺪاری اﺳﺖ .دﯾﺪن ﺣﻠﻮا ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از زﻧﺪان؛ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدی؛ ﺑﺮای اﻓﺮاد ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﻪ
ازدواج ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن آن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻗﺮآن و روزی ﭘﺎک و ﺣﻼل ﻧﯿﺰ،
دﻻﻟﺖ د ارد.
ﺣﻤﺎل

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن ﺑﺎر دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﻤﺎم

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زن دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺣﻤﺎم ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻮی
آن ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺣﻤﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﺑﺎ وی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ّ
ﺣﻮاء‘
دﯾﺪن ّ
ﺣﻮاء ،ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنھﺎ ،در ﺧﻮاب ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن آدم و ﺣﻮا در ﺧﻮاب ،ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
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ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر
ﮔﻨﺎه ﮔﺮدد.
ﺣﻮض

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻮﺿﯽ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ از آن ﺣﻮض آب ﺧﻮرد ،ﺑﻪ او رزق و روزی
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻮﻗﻠﻪ )ﮔﻔﺘﻦ ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮه اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ(

ﮔﻔﺘﻦ ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮه اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ ،ﮔﺸﺎﯾﺶ ،ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی اﺳﺖ.
»خ«
ﺧﺎﺗﻦ

دﯾﺪن ﺧﺎﺗﻦ )ﺧﺘﻨﻪﮐﻨﻨﺪه( در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ آﺑﺮو رﯾﺰی و ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﻋﯿﺐ و
ﻋﻮرت اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﺎرش

ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﺎراﻧﺪ ،از اﺣﻮال ﺧﻮﯾﺸﺎن و
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﯾﺪار آنھﺎ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنھﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺎک

ﺧﺎک ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺮدم از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ و اھﻠﺶ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ در ﺧﺎک
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﭘﻮل ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﮫﻮده ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻪ
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ﺧﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ھﻤﺴﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﮔﺮ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ او روی
ﻣﯽآورد.
ﺧﺘﻨﻪ

ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﺎک ﺷﺪن از ﮐﺜﺎﻓﺎت و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را
از ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻮھﺮ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺮاش

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن او ﺧﺮاﺷﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ،
آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ زﯾﺎن وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺮاش زدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮﮔﻮش

دﯾﺪن ﺧﺮﮔﻮش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺗﺮﺳﻮ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﺮﻣﺎ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرد ،روزی ﭘﺎک و ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ او ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ھﺮﮐﺲ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭘﻮل ﺑﻪ
دﺳﺘﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻏﻢ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﯾﻢ:
َُّ ٓ َ
�قِ ۡط َعلَ ۡي ِ َ ٗ َ ّٗ
� ۡذ ِع ٱ�َّ ۡخلَةِ � ُ َ ٰ
ك ُرطبا جن ِيا] ﴾٢٥ﻣﺮﯾﻢ.[٢٥ :
﴿وه ِز
ي إ ِ ۡ� ِ
ك ِِ
»ﺗﻨﻪی ﺧﺮﻣﺎ را ﺗﮑﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﻮرس و ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺒﺎرد ]ﺑﻌﺪ از
ﻧﺎراﺣﺘﯽ از زاﯾﻤﺎن[«.
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﻪی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺮون آورد ،ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰهای را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب و
ﻧﯿﮑﯽ را ﺧﻮاھﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮاوان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺶ ﭼﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺮﻣﺎ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﻤﺎن را ﺧﻮاھﺪ ﭼﺸﯿﺪ .دﯾﺪن ﺧﺮﻣﺎی ﻋﺠﻮه )ﺧﺮﻣﺎی
ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎ( در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﯽ ﺣﻼل دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﺮﻣﺎﻓﺮوش

دﯾﺪن ﺧﺮﻣﺎﻓﺮوش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮل از راه ﮐﺴﺐ ﺣﻼل ﯾﺎ
ﺑﺮ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﺮوﭘﻒ

ﺧﺮوﭘﻒ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻤﻦ ﺷﺪن از ﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﺧﺮوﭘﻒ در اﺻﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﯾﻪ آراﻣﺶ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺮوس

دﯾﺪن ﺧﺮوس در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ّ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺳﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽ ُﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺪای ﻣﺆذن ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوس ﺷﺪ ،ﻣﺆذن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوس
در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺟﺮأت و ﺧﻮشﺻﺪا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﺟﻨﮓ
ﺧﺮوسھﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن

ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺪم آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﺸﻢ

ﺧﺸﻢ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻧﺪان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
زﯾﺎد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در
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ﺧﻮاب ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﺧﺸﻢ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ازﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮوز آن را ﻧﯿﺰ ،دارد.
ﺧﻀﺮ÷
دﯾﺪن ﺧﻀﺮ÷ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺖ ،ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻌﻤﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﻄﯿﺐ

دﯾﺪن ﺧﻄﯿﺐ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ،ﺗﻘﻮا و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﻧﮫﯽ از ﺑﺪی دﻻﻟﺖ
دارد .اﮔﺮ زن ّ
ﻣﺠﺮدی ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﭘﺴﺮی ّ
ﻣﺠﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،درﺻﺪد ازدواج اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﻣﺮدی
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر درﻣﯽآﯾﺪ.
ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ

ﺑﯿﺮون دادن ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺑﯿﻤﺎری و روی آوردن
ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﻠﯿﻔﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮدن ﺣﺎل او و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی دﻻﻟﺖ دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،دﯾﺪن ﺧﻠﯿﻔﻪ در
ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﺧﻮاب
ﻗﻮﻟﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﻗﻮل ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و او ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺧﻤﯿﺮ
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دﯾﺪن ﺧﻤﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و روزی و ﻣﺎل ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪن ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻨﺠﺮ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻨﺠﺮی در دﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ او ﻣﺎل و ﻗﺪرت
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻨﺪه

ﺧﻨﺪه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﺑﺨﻨﺪد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻨﺪهاش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهای ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮده در آﺧﺮت در ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺧﻮاب

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ از ذﮐﺮ و ﯾﺎد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی

ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻼک
ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮراک

دﯾﺪن ﺧﻮراکھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ روزی
و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ داﺋﻤﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮراﮐﯽ ،وﯾﮋه ﻓﺼﻞ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﻧﺠﺎن و ﮐﺪو ،ﺑﻪ رزق و روزی در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﺧﻮراک ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ّ
ﻋﺰت اﺳﺖ و دﯾﺪن
ﺧﻮراک ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺑﺮ داﻧﺶ ،ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ
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ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،اﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻪای ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اھﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،ﺷﺮف و ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .دﯾﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ رزق و روزی ،ھﺪاﯾﺖ ،ﭘﯿﺮوی از ﺣﻖ ﯾﺎ ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎر دﻻﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ

دﯾﺪن ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺎل و ﻣﮑﻨﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ﺳﺒﺰ و ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ روزی ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ،و ﺧﻮﺷﻪ
ﺧﺸﮏ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮک

دﯾﺪن ﺧﻮک ﯾﺎ ﮔﺮاز در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ّ
ﺷﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﭘﻮل ﺣﺮام دﻻﻟﺖ دارد.

ﺧﻮن دﻣﺎغ

ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺑﻼ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﯿﺎط

ّ
دﯾﺪن ﺧﯿﺎط در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﻣﺮدم و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن دﻻﻟﺖ
دارد.
ﺧﯿﻤﻪ

دﯾﺪن آن در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ رﺳﯿﺪن ﻣﮋدهای اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮ
ﺷﺨﺺ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
»د«
دار زدن
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دار زدن ،ﺑﺮ ﻓﺤﺶ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ،
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻣﺎد

دﯾﺪن داﻣﺎد در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
داود÷
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ داود ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻗﺪرت دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
داﯾﺮه زﻧﮕﯽ

دﯾﺪن داﯾﺮه زﻧﮕﯽ ﯾﺎ دف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﺮوﺳﯽ و زن ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
دﺟﺎل

دﯾﺪن ّ
دﺟﺎل در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺤﺮ ،ﻓﺮﯾﺐ ،دروغ و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن دﺷﻤﻨﺎن
دﻻﻟﺖ دارد.
درﺧﺖ

درﺧﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ دﯾﺪن درﺧﺘﺎن زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﺰاع و
ﮔﺮﻓﺘﺎری دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن ﭼﻨﺪ درﺧﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪوﯾﮋه ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاب در ﺷﺐ دﯾﺪه ﺷﻮد .دﯾﺪن درﺧﺖ زﯾﺒﺎ و
ﻣﯿﻮهداری ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ و دﯾﺪن درﺧﺖ زﺷﺖ
و ﺑﯽﺛﻤﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺣﻨﻈﻞ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺎروا و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه دﻻﻟﺖ دارد.
درﺧﺖ ﺗﺎک

درﺧﺖ ﺗﺎک در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﺆﻣﻦ ،ﺳﺨﯽ ،ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
درد
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دل درد در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ زﺷﺘﯽ ﺑﺎﻃﻦ و ﺑﺪﮐﺮداری اﺳﺖ .درد ﺟﮕﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﺪی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ و درد زاﻧﻮ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺖ.
درد ﭘﺎھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راھﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا دﻻﻟﺖ دارد.
درو ﮐﺮدن

درو ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب دﻻﻟﺖ دارد.
دروازه

در ﯾﺎ دروازه در ﺧﻮاب ،دروازهی رزق و روزی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
دﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ در ﺗﻨﮓ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی وﺳﯿﻌﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دروغ

دروغ و دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ،ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﺳﺖ.
ّ
دره

دﯾﺪن دره در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮی ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در درهای ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺞ
ﻣﯽرود.
درﯾﺎ

درﯾﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ
ﮐﻪ درﯾﺎﯾﯽ را از دور ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺑﻼ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ روی درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮای زن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدن
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درﯾﺎﭼﻪ

دﯾﺪن درﯾﺎﭼﻪای ﮐﻮﭼﮏ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد.
دزد
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ّ
ّ
دزد در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﮑﺎر و ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دزدی در ﺧﻮاب ﺑﺮ زﻧﺎ و رﺑﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
دﺳﺘﺒﻨﺪ

در دﺳﺖ ﮐﺮدن دﺳﺘﺒﻨﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﻣﺮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و ﺑﺮای
زن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و زﯾﻨﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻧﻘﺮه
ﺑﺮ دﯾﻦ و ﺗﻘﻮای ﮐﺴﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ آن را در دﺳﺖ دارد ،زﯾﺮا از زﯾﻨﺖھﺎ
و ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ.
دﺳﺖ دادن

دﺳﺖ دادن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﯿﺮه

دﯾﺪن دﺳﺘﮕﯿﺮه در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﻨﺪاری اﺳﺖ .ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب
دﺳﺘﮕﯿﺮهای را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻪ دﯾﻦ اﻟﮫﯽ ﭼﻨﮓ زده و ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﺷﻤﻨﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دوﺳﺖ آن
ﺷﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ،و
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آنھﺎ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
دﻋﺎ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﺮ و
ﺑﮫﺮهای ﻧﯿﮏ ﻧﺼﯿﺐ او ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،از ﻏﻢ و اﻧﺪوه
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﻋﻮت

دﻋﻮت ﺑﺮای ﻃﻌﺎم در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ِﮔﺮد آﻣﺪن ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ
دﻻﻟﺖ دارد.
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دﻓﺘﺮ

دﯾﺪن دﻓﺘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ،رزق و روزی و ﻋﻠﻢ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻓﻦ ﮐﺮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ و او را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮی
ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﯽرود و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ او را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ،اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ّ
دﻻل

ّ
دﯾﺪن دﻻل ﯾﺎ واﺳﻄﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ
ﺑﺪی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد.
دﻟﺘﻨﮕﯽ

دﻟﺘﻨﮕﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﮐﻢ ﺷﺪن رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ دل اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ.
دم

دم در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪروی دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
دﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺪهای از ﻣﺮدم دﻧﺒﺎﻟﻪرو او ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
دﻣﭙﺎﯾﯽ

دﯾﺪن دﻣﭙﺎﯾﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ،داراﯾﯽ و دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد از
ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
دﻣﯿﺪن

دﻣﯿﺪن ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮدن در ﭼﯿﺰی در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو دﻻﻟﺖ دارد.
دﻧﯿﺎ

دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ ،ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ،ﻏﺮور و ﺗﮑ ّﺒﺮ ،ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زن ،ﻓﺮزﻧﺪان و اﻣﻮال ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دوات
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دﯾﺪن دوات ﯾﺎ ﻇﺮف ﻣﺮﮐﺐ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ،ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎ
ازدواﺟﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دود

دود در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ درد و آزار و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دوزخ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوزخ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮهای را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از دوزخ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،از ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دوزخ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،درد ،ﺑﻼ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺪا در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪن دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن و ﭘﯿﺮوی از
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﻻﻟﺖ دارد .دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا در
ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻏﻢ واﻧﺪوه دﻻﻟﺖ دارد.
دھﺎن

دﯾﺪن دھﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دھﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺟﻮھﺮ ﺳﺨﻨﺎن از ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دھﻦدره

دھﻦدره ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از آن
ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ.
دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎت

دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎت در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﺻﻠﻪی رﺣﻢ دﻻﻟﺖ
دارد .دﯾﺪار ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ
آﻧﺎن ،و ﺑﺮ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار
اﻓﺮاد ﺷﺮور و ﺑﺪﻋﺖﮔﺮ ﻣﯽرود ،ﺑﺮ ﺗﺒﺎھﯽ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی آن ﺷﺨﺺ دﻻﻟﺖ دارد
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و ﻧﯿﺰ ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن اوﻗﺎت ﮔﺮانﺑﮫﺎ در اﻣﻮر ﺑﯿﮫﻮده و
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ.
دﯾﮓ

دﯾﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
در دﯾﮕﯽ ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺰد ،ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﮔﻮﺷﺖ داﺧﻞ دﯾﮓ در
ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رزق و روزی ﭘﺎک دﻻﻟﺖ دارد.
»ذ«
ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ

دﯾﺪن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ دﻋﺎ ﮐﺮدن و
ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ آﺑﺎد ﺷﺪن و ﺗﺮﻗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﮑﺎن دﻻﻟﺖ
دارد و اﯾﻦ ﺗﺮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﺤﺖ ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﺎت ﻗﺮآن در
آن ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ذﻟﺖ

ّ
ذﻟﺖ و ﺧﻮاری در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ،رذاﻟﺖ و ﻧﻘﺺ دﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد.
»ر«
راﻧﺪه ﺷﺪن

ً
راﻧﺪه ﺷﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا دﯾﻨﺪار و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮ
ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ اھﻞ اﯾﻤﺎن و ﻃﺎﻋﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
راه

دﯾﺪن راه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻻﻟﺖ دارد و راهھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ راهھﺎی
اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
راھﺐ
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دﯾﺪن راھﺐ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺮدی ﺑﺪﻋﺖﮔﺮا ﮐﻪ در ﺑﺪﻋﺖ زﯾﺎدهروی ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد.
راه راﺳﺖ

راه راﺳﺖ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه اﻓﺘﺪ.
راه رﻓﺘﻦ

راه رﻓﺘﻦ درﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮازن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ راه ﻣﯽرود ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﺪاﺣﻮاﻟﯽ و ﻓﺴﺎد دﯾﻦ اوﺳﺖ.
ردا

ﭘﻮﺷﯿﺪن ردا در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا ردا ،ﺑﺪن را از
ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ردا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﻻﻟﺖ دارد.
رﺿﻮان )ﻓﺮﺷﺘﻪ(

دﯾﺪن رﺿﻮان ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺎدی ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﻌﻤﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻋﺪ

ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای رﻋﺪ در ﺧﻮاب ﺑﺪون ﺑﺎرش ﺑﺎران ،ﺑﺮ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس دﻻﻟﺖ
دارد و ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ از ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﯿﺮی در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺎران در ﻓﺼﻞ ﺧﻮد ،ﻣﮋدهی ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای رﻋﺪ ،ﺑﺮ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
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رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﮫﺒﻮدی ،رﻓﻊ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و آﻣﺪن
رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ از
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رزق و روزی ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
رﻗﺺ

رﻗﺺ در ﺧﻮاب ،ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی رﻗﺺ ﮐﻨﺪ ،در
ﻣﺼﯿﺒﺖ او ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻧﮓ زدن

ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻣﻮی رﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮاﻓﺮازی و ﭘﯿﺮوی از
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ در ﺣﻨﺎﺳﺖ،
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﯽدردﺳﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ در ﺣﻨﺎﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ او ﺧﻮب ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻮزدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﺒﺎھﯽ دﯾﻦ و اﺣﻮال ﺷﺨﺺ دﻻﻟﺖ
دارد.
رﻧﮓ زرد

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺮاش زردرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ

ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهاش ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام
ﻣﯽرﺳﺪ.
رﻧﮓ ﺳﯿﺎه

دﯾﺪن رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺎل و ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
روﺑﺎه

دﯾﺪن روﺑﺎه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز دﻻﻟﺖ دارد.
رود
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آب ﺧﻮردن از رود در ﺧﻮاب ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :قَ َال إ َّن َّ َ
ٱ�
ِ
ُ
ُم ۡب َتل ِي�م ب ِ َن َه ٖر﴾...؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ رود آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻮت( .رود در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ روزی ﻣﺪاوم دﻻﻟﺖ دارد.
روز

روز در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و ﺗﻨﮕﻨﺎ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ّ
ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن
دﻻﻟﺖ دارد.
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﮐﻔﺎره ﺳﻮﮔﻨﺪی را ﻣﯽﭘﺮدازد ﯾﺎ ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻔﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮود.
روﺳﺘﺎ

دﯾﺪن روﺳﺘﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ھﻼ ﮐﺖ و ﺳﺘﻢﮐﺎری دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
از روﺳﺘﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﻼح دﯾﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﯽرود ،از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و از ﺗﺮس ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺷﮫﺮ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
روﺳﺮی

دﯾﺪن آن در ﺧﻮاب ﺑﺮای زن ،ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ و زﯾﻨﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
روﻏﻦ

روﻏﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رزق و روزی ﭘﺎک و ﺣﻼل ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮﮐﺖ ،ھﺪاﯾﺖ ،ﺷﻔﺎ و رزق و روزی ﺣﻼل ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
روﻏﻦﻓﺮوش

روﻏﻦﻓﺮوش در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻣﺎل ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺷﺮاﮐﺖ دارد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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رﯾﺤﺎن

دﯾﺪن رﯾﺤﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﯾﺎ ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮدهای رﯾﺤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺪهای ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد او رﯾﺤﺎنھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﺮده در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ .دﯾﺪن رﯾﺤﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای اﻓﺮاد
ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ازدواج و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﺄھﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﺴﻤﺎن

رﯾﺴﻤﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ را
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﯾﻦ اﻟﮫﯽ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
آوﯾﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
رﯾﺶ

رﯾﺶ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﯾﻨﺖّ ،
ﻋﺰت و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ و ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺶ
ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ.
»ز«
زاﻧﻮ

دﯾﺪن زاﻧﻮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
زﺑﺎن

زﺑﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﮫﻨﺎ ﯾﺎ درازای زﺑﺎﻧﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪن
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﺷﺪ.
زﺑﺎنﺷﻨﺎس

دﯾﺪن زﺑﺎنﺷﻨﺎس در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻧﯿﮏ ﮔﺮداﻧﺪن و اﺻﻼح زﺑﺎن دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﮔﺸﺘﻪ و دارای زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺼﯿﺢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ از ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎی روزﮔﺎر ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
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زﺧﻢ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی زﺧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از
زﺧﻤﺶ ﺧﻮن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ زﺧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از زﺧﻢھﺎی آن ﺷﺨﺺ ،ﺧﻮن ﻣﯽآﯾﺪ ،درﺑﺎرهی او ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﺧﻢ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ،ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
زدن

زدن ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ زﺷﺖ و ﺑﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .زدن ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽرود.
زرﮔﺮ

ّ
دﯾﺪن زرﮔﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﯾﺎ ،دروغ ،ﺗﻘﻠﺐ و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری دﻻﻟﺖ دارد.
زره

دﯾﺪن زره در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن
از ّ
ﺷﺮ آﻧﺎن دﻻﻟﺖ دارد.
زﻋﻔﺮان

دﯾﺪن زﻋﻔﺮان در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺪح ﮐﺮدن و ﻧﯿﮏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دﯾﮕﺮان از
ﺷﺨﺺ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻏﻦ )ﭘﺮﻧﺪهی ﮔﻮﺷﺖ رﺑﺎ(

دﯾﺪن زﻏﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دزداﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ دزدی و راھﺰﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺷﯿﺎد و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﮐﺎت

ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ،ﺳﻮد ﺑﺮدن ﻓﺮاوان ،ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ،رﻓﻊ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ّ
زﮐﺮﯾﺎ÷
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ھﺮﮐﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﮐﺮﯾﺎ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮی ﺑﻪ او
ﻓﺮزﻧﺪی ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﺴﺮش را ﺑﺮای او ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
زﻟﺰﻟﻪ

دﯾﺪن زﻟﺰﻟﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﺮس دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪ ،آن ﻧﺎﺣﯿﻪ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺤﻄﯽ
و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ھﺠﻮم ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﯾﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪاﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .دﯾﺪن زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺮای زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﻘﻂ ﺷﺪن ﺟﻨﯿﻨﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .زﻟﺰﻟﻪ ،ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
زﻣﯿﻦ

ﺑﺮای دﯾﺪن زﻣﯿﻦ در ﺧﻮاب ،ﺗﻌﺒﯿﺮات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد و ھﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ً
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻮھﺮ آن ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ،دﯾﺪن زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺸﺮ ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﭘﺎداش ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،راﺳﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎن و در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن و ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﺪن زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ
ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﺮﮐﺖ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺷﺪ ،و ھﻨﻮز
ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ھﻤﺴﺮش ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﺶ دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪ ،زﻧﺶ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و آن زﻣﯿﻦ دﭼﺎر ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﮔﻤﺮاھﯽ ،ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﻧﺎداﻧﯿﺶ درﺑﺎرهی ﺧﺪا و روز آﺧﺮت دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﯽ وﺳﯿﻊ و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب
و ﻋﻠﻒ وارد زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺷﺪ از ﺑﺪﻋﺖ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
روی ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را دﯾﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ﻧﯿﺰ ،ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
زن
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زن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﯽ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽرود ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺪی و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .دﯾﺪن زن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﻣﺠﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن زن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر در
ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ و دﯾﺪن ﭘﯿﺮزن ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺎﮐﺎر

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زن زﻧﺎﮐﺎری را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﮐﺎری زﻧﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮ و ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.
زن رﯾﺴﻨﺪه

دﯾﺪن زﻧﺎن رﯾﺴﻨﺪه در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ رﯾﺴﻨﺪه رﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآن ﺷﺨﺺ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺎن

دﯾﺪن زﻧﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﯾﻨﺖ و ﺧﻮﺷﯽھﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ او روی آوردهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ روی آوردن او ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ و در ﺧﻮﺷﯽھﺎی آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن زﻧﺎن در ﺧﻮاب،
ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد و ﺟﮫﺎد زﻧﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
ﺣﺞ رﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
دﯾﺪن زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،ﺑﺮ ﻣﺎدر و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ زﻧﯽ
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ درﺟﻪای ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﺰد ﭘﺪر و
ﺷﻮھﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دﯾﺪن ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﻮادﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ
دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻨﻮز ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ زﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
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ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﮐﻨﺎرش ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﻣﯽرﺳﺪ.
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

دﯾﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و ﺳﻮد و ﺛﺮوت ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺪان

ّ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ذﻟﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد .زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در
اﺗﺎﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﭻﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ُﻣﺮدن و آن اﺗﺎق ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻮھﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪان رھﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫﺒﻮد
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪ
و ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ دﭼﺎر ﻏﻢ و ﻏﺼﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
از آن رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ
زﻧﺪان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻨﮓ رھﺎ ﺷﺪه و وارد ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺳﯿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ.
زھﺪ

زھﺪ در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ.
زﯾﺘﻮن

زﯾﺘﻮن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ دﻻﻟﺖ دارد و درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر دﺳﺖ ﻋﺼﺎرهی زﯾﺘﻮن را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ.
»س«
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
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دﯾﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻮدی دﻧﯿﺎﯾﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ،
ّ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮی ﯾﺎ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎ زﻧﯽ از اھﺎﻟﯽ آن ﺷﮫﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ازدواج
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎرﺑﺎن

دﯾﺪن ﺳﺎرﺑﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﻓﻮت ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎر دﻻﻟﺖ دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺪاو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺳﺎق ﭘﺎ

ﺳﺎق ﭘﺎ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن و ﺳﺘﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت اوﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎقھﺎﯾﺶ را دراز و دﯾﮕﺮی را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ھﺮدو ﺳﺎﻗﺶ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﺟﻠﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ
واﻗﻌﻪی ﺑﺪی در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ را
آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮده ،دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ روزﺑﻪروز ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻗﯽ زﯾﺒﺎ و ﻓﺮﺑﻪ دارد ،ﺑﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ او دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ ،ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن
ّ
ﺳﺎق ﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز و ذﻟﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺳﺎﯾﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﺎﯾﻪای را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﯽ،
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻣﻘﺎم واﻻ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﻪای ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ ،از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و رزق و روزی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد .ﺳﺎﯾﻪی زن ،ﺷﻮھﺮ اوﺳﺖ و اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪای رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎﯾﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﮐﺮده و ﺟﻠﻮ آﻓﺘﺎب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺒﯿﻞ
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮھﺎی ﺳﺒﯿﻠﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ واﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮھﺎی ﺳﺒﯿﻠﺶ دراز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاب ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎره

ﺳﺘﺎره در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺮدی ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،در ﺧﺎﻧﻪاش ﺳﺘﺎرهای را دﯾﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﭼﺎرﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺘﻢ

ﺳﺘﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و وﯾﺮاﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺳﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺳﺘﻢدﯾﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
از او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﺑﺘﺮﺳﺪ.
ﺳﺘﻮن

ﺳﺘﻮن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪهای
از ﻣﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنھﺎ
ﺗﮑﯿﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺞ ﺷﺪه و
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،او ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺧﺎرج
ﺷﺪه و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮﻣﯽ دارد.
ﺳﺠﺪه

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺶ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،از او ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﺧﻄﺮھﺎ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺧﺪا ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﻧﯿﺘﯽ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ،ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی از
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ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺑﮫﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .ﺳﺠﺪهی
ﺷﮑﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﻓﻊ درد و ﺑﻼ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪن رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد.
ﺳﺨﻦ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻠﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮب
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از
دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ
ُ َ ّ
َ َ َۡ ُ َ
َ َ ٗ
َ ۡ
﴿۞�ذا َو� َع ٱلق ۡول َعل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دآبَّة ّم َِن ٱ� ِ
�ض ت�ل ُِم ُه ۡم﴾

]اﻟﻨﻤﻞ.[٨٢ :

»ھﺮﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎن و ﺣﮑﻢ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«
ﺳﺪر

ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب درﺧﺖ ﺳﺪر را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪای ﺑﺎﻻ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و راه ورع و ﺗﻘﻮا و ﻋﻠﻢ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﯾﺪن درﺧﺖ ﺳﺪر در
ﺧﻮاب ،ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﻪ رزق و روزی ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ

دﯾﺪن ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ ﮐﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ در ﺑﮫﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاد و
آرزوھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮ

ﺳﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﺮ ﺑﺮ
ﺷﺮف ﻓﺮاوان و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن آن ﺑﺮ ﺷﺮﻓﯽ اﻧﺪک دﻻﻟﺖ دارد .ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺳﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از
آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮ درازﮔﻮش
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ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﯽرود ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﺳﺎدهﻟﻮح و
ﻧﺎدان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮاب

دﯾﺪن ﺳﺮاب در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،ﺑﯿﮫﻮده و ﭘﻮچ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد،
دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺳﺮاب را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺧﻮاھﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ آن
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ آورد.
ﺳﺮﺑﺎز

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺳﺮﺑﺎز در ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﻖ و
ﺣﻖﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن

ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺧﻮردن ﺣﻖ آنھﺎ دﻻﻟﺖ
دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ُﺑﺮد ،ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪنﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻇﻠﻢ ﺑﺮ
آنھﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﻣﯽ ُﺑﺮﻧﺪ ،ﻏﻢ
و ﻏﺼﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﺑﻪ زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮری را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ زن دﻻﻟﺖ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ
ھﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،زن ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرش
را ﻣﯽﺑﺮد ،ﺣﻖ آنھﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮزﻧﺶ

ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوی زﯾﺎد از راه و روش ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺮﮐﻪ

دﯾﺪن ﺳﺮﮐﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ،داراﯾﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺣﻼل و ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاب آن را ﺑﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد ﺑﺮ ﮐﻢ
ﺷﺪن رﻓﺎه و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
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ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ

ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب
اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎ

ﺳﺮﻣﺎ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪای
ﺳﺮد را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﻮد ،ﻓﻘﺮ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ از او دور ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ از ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪای رﻓﺖ،
ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ از او دور ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﻪ

دﯾﺪن ﺳﺮﻣﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮاوان ﺷﺪن ﻣﺎل و ﺛﺮوت و درک و ﻓﮫﻢ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻋﯿﺒﯽ دارد در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺳﺮﻣﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﻪدان

ﺳﺮﻣﻪدان در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪن .اﮔﺮ ﻣﺮد ّ
ﻣﺠﺮدی در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ را داﺧﻞ
ﺳﺮﻣﻪدان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﮑﺸﺪ ،زن ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﻄﻞ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻠﯽ از ﭼﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد آب ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﺑﺮای ﺑﮫﺮهی دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻞ
از ﭼﺎه آب ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎ آن آب ،ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺎل دﻧﯿﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد .آب ﮐﺸﯿﺪن از ﭼﺎه ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ دارد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زن ﻧﺪارد ،ﺑﻪ رزق و
روزی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻔﺮه
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دﯾﺪن ﺳﻔﺮه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ،اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ ،ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺸﻦ و
ﺷﺎدی دﻻﻟﺖ دارد.
ﺳﻘﻒ

ﺳﻘﻒ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی واﻻﻣﻘﺎم و ﺑﺎﺷﮑﻮه دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮ او ﺑﯿﻔﺘﺪ از ﻣﺮدی واﻻﻣﻘﺎم و ﺑﺎﺷﮑﻮه دﭼﺎر
ﺗﺮس و ھﺮاس ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮ او اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﮓ

ﺳﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻤﺮاه و ﺑﯽارزش ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪرو ھﻮا و ھﻮس اﺳﺖ،
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮕﯽ ﺑﺮ او ﭘﺎرس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ زﺷﺖ درﺑﺎرهی ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﻮد .دﯾﺪن ﺳﮓ
ﺷﮑﺎری در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و رزق و روزی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻼح

دﯾﺪن ﺳﻼح در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﯿﺮوزی ،ﻗﺪرت ،ﺳﺮاﻓﺮازی و رﻓﻊ ﺑﺪیھﺎ دﻻﻟﺖ
دارد.
ﺳﻼم ﮐﺮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوﺗﯽ
ﻧﺪارد ،از ﻃﺮف او ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﺧﯿﺮ ،ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻦ
آن دو ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪهی ﺳﻼم ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد
درﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽرﺳﺪ و از ّ
ﺷﺮ او دراﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻼم
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻼم او ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻼم ﺟﻮاب ﻧﺪھﺪ،
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺶ ﺑﻪ او ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ھﺪﯾﻪای آورده اﺳﺖ ،دﺷﻤﻨﺶ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ
ﻣﯽدھﺪ و اﮔﺮ دﯾﺪ ،ﺑﺎ او دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و او را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﺷﻤﻨﺶ از
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ﺷﺮارت دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔﺮ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪهای ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﻼم
ﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ
اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺷﮑﻮه ،اﻗﺘﺪار و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ
ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺮ ﻣﺮگ او دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺑﺮ دررأس ﺑﻮدن اﻣﺮی
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ

دﯾﺪن ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﻣﺎﯾﻪی آراﻣﺶ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از دردھﺎی ﺳﺮ و
ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ ،ﭘﺲ دادن اﻣﺎﻧﺖ و اﯾﻤﻦ ﺷﺪن از ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺳﺮش را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ ،ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﺶ
را ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ در ﺧﻮاب ،از دﺳﺖ دادن ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم و ﺷﮫﺮت
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدی و
ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
دﯾﺪن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﻠﮏ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﻻﻟﺖ دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺷﺪن اﻣﻮر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﯿﻨﻨﺪهی
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ،
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻢ

ﺳﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻨﮓ
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دﯾﺪن ﺳﻨﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺳﻨﮕﺪل ،ﻧﺎدان و ﺑﯽﻋﻤﻞ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و از آن ﺳﻨﮓ ،آب ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺗﮫﯿﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و اﮔﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﺶ اﻓﺰوده
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ رزق و روزی ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺑﺎرهی او
ﺳﺨﻦ زﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ و او را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ .ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ
زدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ّ
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﺳﻮار ﺷﺪن

ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ّ
ﻋﺰت دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮاری ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻮا
و ھﻮس رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮراخ

دﯾﺪن ﺳﻮراخ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﭼﻨﮓ زدن ﺑﺮ روش ﺑﺪﻋﺖﮔﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮراﺧﯽ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺳﺨﻦ
از دھﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮزن

اﮔﺮ ﻧﺨﯽ در ﺳﻮزن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻧﺪﮔﯽ؛ و اﮔﺮ ﺟﺪا
ّ
از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺘﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮزن ﺷﮑﺴﺘﻪای را
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮﺳﻤﺎر

ّ
ﺳﻮﺳﻤﺎر در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻪ و ﻓﺮﯾﺐ،
ﺧﻮاھﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ و داراﯾﯽ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﺳﻮﮔﻨﺪ
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ﺳﺨﻦ ّ
ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮهای ﻧﯿﺰ ،اﻧﺠﺎم دھﺪ و
ﭘﺸﯿﻤﺎن و ذﻟﯿﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،درﯾﺎ
و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺷﺨﺺ،
ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻧﻔﺎق را دوﺳﺖ دارد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ راه ﺣﻖ ﻣﯽرود و دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ.
ﺳﻮﮔﻮاری

دﯾﺪن ﺳﻮﮔﻮاری در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ در ﺧﻮﺷﯽ و راﺣﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪهی
ﺧﻮاب ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪن ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺖدﯾﺪهای ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽرود ،ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﻣﮋدهای ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﮔﻮاری ﻻزم اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎھﺪاﻧﻪ

دﯾﺪن ﺳﯿﺎھﺪاﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺳﯿﺮ

دﯾﺪن ﺳﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ داراﯾﯽ و ﻣﺎل ﺣﺮام و ﺳﺨﻨﯽ زﺷﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺧﻮردن ﺳﯿﺮ در ﺧﻮاب ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﺳﯿﻞ

دﯾﺪن ﺳﯿﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ھﺠﻮم دﺷﻤﻦ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ آن ﺳﯿﻞ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﻠﯽ
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ﺳﯿﻠﯽ زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت زن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ
وﯾﮋه اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب از ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا درﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﻣﮋده ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮی را دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﺳﺎره ،ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد زد و ﺧﺪاوﻧﺪ در
َ َ َّ
ك ۡ
ت َو ۡج َه َها﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ) ،ھﻤﺴﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ( ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :فص

ﺻﻮرت ﺧﻮد زد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻠﯽ زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه و
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﻨﻪ

زﯾﺒﺎ وﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد
اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻨﮫﮑﺎر ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن و روی آوردن ﺑﻪ
ﻃﺎﻋﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺳﺎن ﺷﺪن اﻣﻮر ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮓ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
»ش«
ﺷﺎدی

ﺷﺎدی در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن درھﺎی رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﺮ
ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ
دارد .ﺷﺎدی و ﺳﺮور در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ،ﺷﺎد ﺷﺪن در
زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﻊ درد و ﺑﻼ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ

دﯾﺪن ﺷﺎﻋﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮد ﮔﻤﺮاھﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻧﻪ

دﯾﺪن ﺷﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ در اﻣﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎدل ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺷﺎھﯿﻦ

دﯾﺪن ﺷﺎھﯿﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺛﺮوت ﯾﺎ دردﺳﺮ و
ﮔﺮﻓﺘﺎری دﻻﻟﺖ دارد.
ﺷﺐ

ﺷﺐ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آراﻣﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺷﺐ
زﻧﺪهداری ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن ﺷﺐھﺎی ﻣﺒﺎرک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣﮋده ﻧﯿﮏ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﭙﺶ

ﺷﭙﺶ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺬاب اﺳﺖ .دﯾﺪن ﺷﭙﺶھﺎی زﯾﺎد در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ
ﻓﻘﺮ ،ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری درازﻣﺪت دﻻﻟﺖ دارد .ﮐﺸﺘﻦ ﺷﭙﺶ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
َ
رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﭙﺸﯽ ،او را ﻣﯽﮔﺰد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺿﻌﯿﻒ از او ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﭙﺸﮏ

دﯾﺪن ﺷﭙﺸﮏ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺳﺨﻦﭼﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی او ﯾﺎ در ﺑﺪن او ﺷﭙﺸﮏ وﺟﻮد دارد ،از دﻧﯿﺎ
ﻣﯽرود.
ﺷﺘﺮ

دﯾﺪن ﺷﺘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮی ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮدی ﺑﯽارزش درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺎر ﺷﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و او را ﺑﻪ راه ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﺮدی را از ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ راه راﺳﺖ و ﺧﯿﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﺑﺒﺮد،
ﻓﺮدی را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺴﺎد وﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮی را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻏﻢ رھﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ؛ اﮔﺮ از ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮی ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ او
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ﻟﮕﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻧﺎدان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺷﺘﺮی ﺳﻮار اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ازدواج ﮐﺮده و ﺷﻮھﺮش ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮھﺮش ﻧﺰد او ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮی را ﻣﯽدوﺷﺪ ،ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر از ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﺮای او
ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ از ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺘﺮ ﺧﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭘﻮل ﺣﺮاﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺎدهای وارد ﺷﮫﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،آن
َّ ُ ۡ ُ ْ
ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :إِنا مرسِلوا
َ ۡ ٗ َّ
ٱ�َّاقةِ ف ِت َنة ل ُه ۡم﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،و ﻣﺎ ﺷﺘﺮ ﻣﺎده را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪ و
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺎدهای را ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ،ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﭼﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﺑﻪ زن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺷﺘﺮﻣﺮغ

دﯾﺪن ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زن ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺷﺮاب

ﺷﺮاب ،ﺑﻪ ﭘﻮل ﺣﺮام و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮاب درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﺷﺮاب در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ ،آﺷﻮب و
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻋﻘﻞ ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺷﺮابﻓﺮوش

دﯾﺪن ﺷﺮابﻓﺮوش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و
ﺛﺮوﺗﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺷﺮاﮐﺖ
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اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮی در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪﺗﺮ از ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮم

ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ درﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻤﺎن و روزی دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺎﯾﻪی ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﮔﻨﺎھﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺴﺘﻦ

ﺷﺴﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﯾﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺪن ﺑﺎ آب ﺳﺮد در زﻣﺴﺘﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺣﺮام ﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ،ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻟﺨﻮﺷﯽ
او و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺷﺴﺖ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﭘﺮدازد؛ اﮔﺮ
اﺳﯿﺮ و درﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺣﺞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺪن ،ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪای ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،ﻏﻢ و ﻏﺼﻪاش ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ
ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن
ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ،ﺣﺴﺪ ،ﻓﺘﻨﻪ
و آﺷﻮب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻌﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺷﻌﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ را ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ
ﮔﺮانﻓﺮوش و ﮐﻢﻓﺮوش ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻘﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻔﺎﻋﺖ

ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی و ﭘﺎداش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﺎرﭼﯽ

دﯾﺪن ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ زﻧﺎن اﺳﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن دام ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ.
ﺷﮑﺮ

ﺷﮑﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﻓﻊ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻠﻮار

ﺷﻠﻮار در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻠﻮار ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﻤﺸﯿﺮ

دﯾﺪن ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را در دﺳﺖ دارد ،وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ
ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻣﯽدھﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ در درون ﻏﻼف ﺑﺎﺷﺪ ،دﺧﺘﺮ اﺳﺖ .دﯾﺪن ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و
آﺷﻮب ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﻊ

ﺷﻤﻊ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ و دﯾﺪن آن در ﺧﻮاب ﺑﺮای ﺟﻮان ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﻪ
ازدواج و ﺑﺮای ﻓﺮد ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻦ
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دﯾﺪن ﺷﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن دﻻﻟﺖ دارد و راه رﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻦ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪوه و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻨﺎ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽداﻧﺪ،
در ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در وﺳﻂ درﯾﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او در
اﻧﺠﺎم آن ﭘﯿﺮوز و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﮫﺮ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﺷﮫﺮی از ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ /وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ را در ﺧﻮاب،
ﺧﻮب و ﺧﺎرج ﺷﺪن از آن را ،ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﺷﯿﺮ

ﺷﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ،ھﺪاﯾﺖ ،دﯾﻦ ﯾﺎ داﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﺮ )ژﯾﺎن(

دﯾﺪن ﺷﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﺮ ﺟﮫﻞ و ّ
ﺗﮑﺒﺮ و
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﺷﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ
ﻗﻮی و ﺑﺎﻧﻔﻮذ دﻻﻟﺖ دارد.
ﺷﯿﺮ دادن

اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺷﯿﺮ او ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺎل و داراﯾﯽ او را
ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ زن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﯿﺸﻪ

ﺷﯿﺸﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﻓﻘﺎ

ﺑﺎاﻟﻘﻮار�ﺮ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪھﺎ )زﻧﺎن( ﺑﺎ ﻣﺪارا رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن

ً
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دﯾﺪن ﺷﯿﻄﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺪﻋﺖﮔﺮا ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ،ﻓﺮﯾﺐ و
ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﺟﺎدوﮔﺮی ،ﺣﺴﻮدی و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ،ﺧﻮدش را روی او اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ رﺑﺎﺧﻮاری ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﺷﻮد.
»ص«
ﺻﺎﺑﻮن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،از ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ درھﺎی ﺧﯿﺮ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ او ﮔﺸﻮده
ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺮضھﺎﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن ﺻﺎﺑﻮن در
ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺻﺎﺑﻮن ،ﭼﺮک را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و
ﭼﺮک ﻧﯿﺰ ،در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﻋﻘﻪ

ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﯾﺎ ﺟﺰادادن دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺧﻮرد و ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ،ﺑﻪ آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .رﻋﺪ
و ﺑﺮق در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ درد و ﺑﻼﺳﺖ.
ﺻﺒﺢ

ﺻﺒﺢ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ،آﺳﺎﯾﺶ و وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺑﺮده ﯾﺎ اﺳﯿﺮی ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﺻﺒﺢ ﺑﺮای
ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﯾﺎ ﺟﺎھﻼن ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﺮک اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن
ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارش ﮐﺴﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ روﻧﻖ ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ
روزی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ّ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری
آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از ﮔﺮﻓﺘﺎری و رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺒﺮ
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ﺻﺒﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ،رﻓﻌﺖ و ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺨﺮه

ﺻﺨﺮه در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺑﺮدﺑﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮدﺑﺎری ،ﺛﺒﺎت
ﻗﺪم و درازی ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .دﯾﺪن ﺻﺨﺮه در ﺧﻮاب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻓﺮاد
ﺳﻨﮕﺪل و ﺟﺎھﻞ دﯾﻦ ﺧﺪا دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺪا

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻼف ﺷﺮع اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺪای ﺿﻌﯿﻒ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﺮس و
ﻟﺮز؛ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺻﺪا ﺑﺮ ﺗﻮاﺿﻊ دﻻﻟﺖ دارد .ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای زﺷﺖ و
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻢ و ﮔﺮﻓﺘﺎری؛ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺧﻮش ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺪﻗﻪ دادن

ﺻﺪﻗﻪ دادن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﻊ ﺑﻼ و ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎری و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و
روزی اﺳﺖ.
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽآورد و ﺑﻪ دﯾﺪار آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽرود؛ در دﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﮫﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪﻟﯽ

دﯾﺪن ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و رﻓﻌﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ از
آھﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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»ض«
ﺿﻌﻒ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ از ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
»ط«
ﻃﺎﻋﻮن

ﻃﺎﻋﻮن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺰا دادن از ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ،
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺎق

دﯾﺪن ﻃﺎق در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎ ،ﺷﺎدی ﯾﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ در اﻣﻮر
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺮاد و آرزوی ﺧﻮد
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻃﺎووس

دﯾﺪن ﻃﺎووس در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،زﯾﺒﺎروی و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻃﺒﻘﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪای از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻔﺮی دور و دراز ﻣﯽرود.
ﻃﻼ

دﯾﺪن ﻃﻼ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺷﺎدی ،ﮔﺸﺎﯾﺶ در روزی و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﺪوه و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻃﻼق

ﻃﻼق در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﺮک ﮐﺮدن و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از راه و روش ﻗﺒﻠﯽ،
دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ،
َّ ُ ُ ّٗ
َ َ ۡ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ�﴿ :ن َ� َتف َّرقا ُ�غ ِن
ٱ� � ّمِن
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َس َعتِهِۚۦ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،و اﮔﺮ زن و ﻣﺮد از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﻀﻞ و روزی

ﺧﻮد آنھﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
»ع«
ﻋﺎرﯾﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻋﺎرﯾﻪ داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ او
ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ دوام ﻧﺪارد؛ و اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺪ و ﺑﯽارزش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺷﺮی دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ آن ﻧﯿﺰ ،دوام ﻧﺪارد.
ﻋﺎﻟﻢ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺪن ﻋﻠﻤﺎ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ازدﯾﺎد ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎ ﭘﻨﺪدھﻨﺪه و ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه اواﻣﺮ
اﻟﮫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﻨﺪ.
ﻋﺒﺎ

دﯾﺪن ﻋﺒﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و ّ
ﻋﺰت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺘﺎب

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮدن و ﺗﺮک ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدن

ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻋﺪس

دﯾﺪن ﻋﺪس در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ روزی ﮐﻢ و ﺑﯽارزش و ﻋﻮض ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی
ﺧﻮب ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺪ دﻻﻟﺖ دارد.
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ّ
ﻋﺪهی زن

ﻋﺪهی زن ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ّ
ﻣﺪت
ّ
ﻋﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪای دﭼﺎر ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼق داده ﺷﻮد.
ﻋﺮﻓﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻤﺸﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ آن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ او آﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روز ﻋﺮﻓﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺣﺞ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﻋﺮق

ﻋﺮق ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻋﺮق ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎی
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮق را از ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺮوس

دﯾﺪن ﻋﺮوس در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻋﺰل ﺷﺪن

ﻋﺰل ﺷﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻃﻼق دادن ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﻋﺴﻞ

دﯾﺪن ﻋﺴﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺧﺎﻟﺺ و روزی ﺣﻼل ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﻋﺴﻞ ﺑﺮای اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ؛ و ﺑﺮای
اھﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﻋﺴﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﻋﺸﻖ

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ

١١٣

ﻋﺸﻖ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ درد و ﺑﻼ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻋﺸﺎق ،ھﻤﻮاره ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻏﻢ ﺑﺎرﻧﺪ.
ﻋﺼﺎ

دﯾﺪن ﻋﺼﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاد و آرزو ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدن ﺛﺮوت ﻧﯿﺰ،
دﻻﻟﺖ دارد.
ﻋﻄﺴﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ،
درھﺎی ﺧﯿﺮ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ او ﮔﺸﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺴﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻄﺴﻪ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻘﺮب

ﻋﻘﺮب در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺳﺨﻦﭼﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ
ﻣﯽاﻧﺪازد ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺮب او را ﻧﯿﺶ زد،
دﺷﻤﻨﺶ درﺑﺎرهی او ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺪی دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﺎﻣﻪ

دﯾﺪن ﻋﻤﺎﻣﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و اﻗﺘﺪار ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺘﺪار ﯾﺎ ﺟﺎه و
ﻣﻘﺎﻣﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﻣﻘﺎم و ﺷﮫﺮﺗﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس
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ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻋﻤﺮش ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻋﻤﻠﺶ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻇﮫﺎر ﺣﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺷﮫﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎران
زﯾﺎدی در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎرد و اﮔﺮ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪل و داد
در آنﺟﺎ ﺑﺮﻗﺮارﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش
او را ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﺎ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﻮد.
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ از ﺳﺮراه ﯾﺎ اﻣﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﺑﺪی،
در ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮاوان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ را
ﻣﯽﭘﺮدازد ﯾﺎ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻨﺒﺮ

دﯾﺪن ﻋﻨﺒﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ داراﯾﯽ و ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در
ﺧﻮاب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮد

دﯾﺪن ﻋﻮد در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻧﺎم ﺑﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻮدی را ﺑﺎ ﺑﻮی ﺧﻮش در دﺳﺖ دارد ،ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد.
ﻋﻮرت

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺮارش ﺑﺮﻣﻼ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﯿﺪ
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻏﻢ و ﻏﺼﻪاش ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ او روی ﻣﯽآورد .ﻋﯿﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روزی و
ﺑﺨﺸﺶ و ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ ،اﺳﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،او ﻣﺮدی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و اھﻞ ﺧﯿﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻋﻠﻢ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﯿﺴﯽ÷ را در ﺷﮫﺮ ﯾﺎ
ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ آن ﺷﮫﺮ در ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدم آن ﺷﮫﺮ
ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺪن ﻋﯿﺴﯽ÷ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻋﯿﺴﯽ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺷﻔﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ،او را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮی ﭘﺎک و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد.
»غ«
ﻏﺎر

دﯾﺪن ﻏﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس و ھﺮاﺳﯽ دارد ،ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﺎﯾﺐ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺒﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻏﺒﺎر
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دﯾﺪن ﻏﺒﺎر در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺧﻮاب ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻏﺒﺎر ﺑﺒﯿﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽرود.
ﻏﺬا

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺸﻘﺎب ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺸﻘﺎب ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻏﺬا
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﭼﭗ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﺣﺮف دﺷﻤﻨﺶ ﮔﻮش داده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺮف دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻧﮫﺎر
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ دوری ﻣﯽرود و اﮔﺮ او را ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬای آﻣﺎده
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ
از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد .از ﻣﺎل ﺧﻮد ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮرد؛
اﻣﺎ اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رزق و روزی ﻓﻮری دﻻﻟﺖ دارد.
ﻏﺮﺑﺎل

دﯾﺪن ﻏﺮﺑﺎل ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺟﺪاﮐﺮدن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﺮق

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در آﺑﯽ ﻏﺮق ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎ آزﻣﻮﻧﯽ ﺳﺨﺖ
دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ

ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ دﺳﺘﺒﻨﺪ اﺳﺖ و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ
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ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داراﯾﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را از آن
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮدو دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺨﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻏﻼم

دﯾﺪن ﻏﻼم در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﮋدهای ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب دﻻﻟﺖ
دارد.
ﻏﻨﯿﻤﺖ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﺷﺎدﻣﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮادش ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .دﯾﺪن ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ در
روزی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﻮاﺻﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ آب ﻏﻮاﺻﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺶ ﮔﻞآﻟﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮد ﻣﻘﺘﺪری ،او را ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن

ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ از دﺳﺖ دادن ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺧﻮاب از ﮐﺴﯽ ﯾﺎ اﻣﺮی ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ آنھﺎ در دﻧﯿﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﮕﻮ

ّ
دﯾﺪن ﻏﯿﺒﮕﻮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﻣﺘﻘﻠﺐ و دروﻏﮕﻮ ﯾﺎ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻃﻞ و
ﺑﯿﮫﻮده دﻻﻟﺖ دارد.
ﻏﯿﺮت

ﻏﯿﺮت در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدن اﺳﺖ.
»ف«
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از او درﻣﻮرد
ﭼﯿﺰی ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻤﯽ ﺑﺰرگ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺘﻨﻪ

ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
َّ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ ۡ َ ٞ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :إِ�ما أم�ل�م وأو�د�م ف ِتنة ۚ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮار

ﻓﺮار ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و روی آوردن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
اوﺳﺖ .ﻓﺮار ﮐﺮدن ،ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ھﺮاس دارد ،ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ اﯾﻤﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮش

دﯾﺪن ﻓﺮش در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رزق و روزیّ ،
ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻋﻮن

دﯾﺪن ﻓﺮﻋﻮن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دﯾﻦ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ زﻣﯿﻦ

دﯾﺪن ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ زﻣﯿﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﺬاب و ﺑﻼ ﯾﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن دﻻﻟﺖ
دارد.
ﻓﺼﻞ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ رھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﺮ

ﻓﻘﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﻠﺞ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮدو دﺳﺘﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ،
ﺟﺮم و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻓﻠﺞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎر و ﯾﺎوری را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻓﻠﺞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻓﻠﻮت

دﯾﺪن ﻓﻠﻮت ﯾﺎ ﻗﺮهﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯽارزش و ﭘﻮچ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﺑﯿﮫﻮده ﯾﺎ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎری ﻗﺮآن اﺳﺖ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﻮﺗﯽ در دﺳﺖ دارد ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﻞ

ﻓﯿﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ّ
اﺑﮫﺖ ،ﺑﯽرﺣﻢ و ﻣﺎھﺮ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدش
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُّ َ
ك بأَ ۡص َ
ٰ
ب
�
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ�﴿ :لم تر كيف �عل ر� ِ
ِ
ۡ
يل﴾١؛ ﯾﻌﻨﯽ ،آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎ ﯾﺎران ﻓﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ دﯾﺪن ﻓﯿﻞ
ٱلفِ ِ
ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
»ق«
ﻗﺎﺑﯿﻞ

ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﯿﻞ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ از ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺧﻮد ،ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﻧﮫﺪ و
ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ روی ﻣﯽآورد و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ
اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از آن ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺿﯽ
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﻋﺪاﻟﺖ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺠﺎرﺗﺶ ،ﺣﻖ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽﺧﻮرد و اﮔﺮ
اھﻞ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ،در وزن ﮐﺮدن اﺟﻨﺎس ،ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود و ﺑﻪ زھﺪش اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد .دﯾﺪن ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﺮو در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
رﺳﯿﺪن ﻣﮋدهای ﺧﻮش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ،ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر او ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ،از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ

اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ و اﮔﺮ در آن ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ ،از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮن
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﻧﻤﺎز و روزه ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
زﻧﯽ ﻧﺎزا در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪدار
ﺷﻮد.
ﻗﺒﺮ

ﻗﺒﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﻗﺒﺮ ﮐﻨﺪن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮآن

ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﯽ ،ﺷﺮف و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰودن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ و
ﻣﻘﺎم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﮑﺮ و ﻟﺠﺒﺎز اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻓﺰود ﮐﻪ ﺧﻮدش
ھﻢ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
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ﺑﺒﯿﻨﺪﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ در ﮐﻨﺎر اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻔﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ادای ﻧﺬر و رھﺎﯾﯽ از ﺑﻼ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد .آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای رﺿﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﭘﺮدازد؛ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و اﮔﺮ از ﭼﯿﺰی در ﺗﺮس و ھﺮاس ﺑﺎﺷﺪ ،از آن اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ اﮔﺮ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا
ﻣﯽرود؛ اﮔﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ داﺷﺖ
ﺑﻪ او ﮔﺸﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ روی ﺧﻮاھﺪ آورد .دﯾﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ
ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮض

ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﭘﻮل و ﻗﺮض دادن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و
ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺑﮫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺮض ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داد ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﻮب او ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮض دادن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﺜﺎر و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮض
ﻣﯽدھﺪ و آن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻮل و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا
ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﻗﺮض داده از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪاش ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﺿﯽ را ادا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮﯾﺸﺎن
ً
ﻣﯽرود ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﻃﻌﺎم ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،آﺳﺎن
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻗﺼﺎب

دﯾﺪن ﻗﺼﺎب ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﺜﯿﻒ و ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ در دﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺮدی دﻻﻟﺖ دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ھﻼک ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺼﺎص

ﻗﺼﺎص در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ََٰ َ ٞ
ََ ُ
� ۡم � ۡٱلق َ
�أُ ْو� ۡٱ�َ ۡل َ
ٰٓ
ٰ
ِ
ب﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،و در
ة
و
ي
ح
اص
ص
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :ول
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻗﺼﺎص ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖای ﺧﺮدﻣﻨﺪان.
ﻗﻔﺲ

دﯾﺪن ﻗﻔﺲ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﻔﻞ

ﻗﻔﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی اﻣﺎﻧﺘﺪار و درﺳﺘﮑﺎر دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺑﻨﺪ اﺳﺖ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻔﻠﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان رھﺎﯾﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﻏﻢ و ﻏﺼﻪای دارد ،ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎﯾﺶ ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﯾﺪن ﻗﻔﻞھﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد زﯾﺮا
َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
وب أ�فال َها﴾٢٤؛
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :أف� �تدبرون ٱلقرءان أم � قل ٍ
ﯾﻌﻨﯽ ،ﭘﺲ آﯾﺎ در ﻗﺮآن ّ
ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دلھﺎﯾﺸﺎن ﻗﻔﻞ زده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻗﻼده

دﯾﺪن ﻗﻼده در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای زن ﺑﻪ آراﯾﺶ و زﯾﻨﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﻠﺐ

ﻗﻠﺐ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ھﻮﺷﻤﻨﺪی ،ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺨﺸﺶ و
ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮاﺳﯽ در دل دارد ،ﺑﻪ
راه ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ۡ
َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ ْ َ َ َ َ ُّ ُ
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� إِذا ف ّ ِزع عن قلو� ِ ِه ۡم قالوا ماذا قال َر� ۖ
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» ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮاس از دلھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﮔﻔﺖ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻖ را «
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﺎن زﯾﺎد ﺷﺪه و از راه
ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻠﻌﻪ

دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻗﺮآن و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آن ﺧﻮد را
از ّ
ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﻠﻌﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ،از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ از آﻟﻮده
ّ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزد ﯾﺎ داراﯾﯽ و ﻧﻔﺴﺶ را از ﺑﻼ و ذﻟﺖ در اﻣﺎن
ﻣﯽدارد .دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ،ﺑﻪ دوری از ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﻠﻢ

دﯾﺪن ﻗﻠﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ داﻧﺶ ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن و ﺣﺮﻓﻪ و ﺻﻨﻌﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻗﯿﺎﻣﺖ

دﯾﺪن ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺸﺪار ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب اﺳﺖ در ﺑﺎرهی
آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .دﯾﺪن ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه از
ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮﮐﺲ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای او ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﻣﯿﺮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او و ھﻤﺴﺮش ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آنھﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ و
ﺣﺴﺎﺑﺶ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﺮدی ﻧﺎآ ﮔﺎه
و ﺑﯽ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮرد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺮوز و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و دارای درﺟﻪ و
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﺎه
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ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎز ،ھﻼک ﻣﯽﮔﺮدد .ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﭘﻞ
ﺻﺮاط ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از ﺑﻼ و ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﻮﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ک«
ﮐﺎخ

دﯾﺪن ﮐﺎخ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﻖ و ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ،ﺗﻨﮕﯽ ،ﺛﺮوت و
ﺳﺎﻣﺎن و درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ،ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ وارد ﮐﺎﺧﯽ ﺷﺪ ،زن ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺎﺳﻪ

ﮐﺎﺳﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آوردن آب در ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺶ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮی در رﺣﻢ دارد.
ﮐﺎﺷﺘﻦ

ﮐﺎﺷﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ازدواج ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺴﺮ او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد در ﻣﯽآورد.
ﮐﺎﻓﺮ

ﮐﺎﻓﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻓﺮ ﭘﯿﺮ ،دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺪاوﺗﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد.
ﮐﺎﻓﻮر

دﯾﺪن ﮐﺎﻓﻮر در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
ﮐﺒﻮﺗﺮ

ﮐﺒﻮﺗﺮ در ﺧﻮاب ،زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﻓﺮاد واﻻﻣﻘﺎم و ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮی در ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺖ و ھﻨﻮز زن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺎ زﻧﯽ زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش اﺧﻼق ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪن ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﻣﮋدهی ﺧﯿﺮی اﺳﺖ
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ﺑﺮای آنﮐﺲ ﮐﻪ در ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از زﻧﺎن ﺑﺮای او ،ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮی داﻧﻪ ﻣﯽدھﺪ ،زﻧﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدھﺪ و او را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن ﮐﺘﺎب
در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﻮب و دﻟﻨﺸﯿﻦ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺪو

ﺧﻮردن ﮐﺪو در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوی از ھﺪاﯾﺖ اﻟﮫﯽ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺮم

دﯾﺪن ﮐﺮم در ﺷﮑﻢ و روده ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺨﺺ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺧﻮردن ﻣﺎل و داراﯾﯽ او ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺮم از ﺑﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺴﻮف

دﯾﺪن ﮐﺴﻮف در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دﻻﻟﺖ دارد.
ِﮐﺸﺖ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮐﺎرد ،ھﻤﺴﺮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪای ﺳﺮﺳﺒﺰ راه ﻣﯽرود ،در ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ
ﮐﺸﺘﻦ

ُ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﮐﺸﺖ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽﺑﺮد.
َ
ﮐﺸﺘﯽ
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َ
دﯾﺪن ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای آنﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺮس و ھﺮاس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری دارد ﺑﻪ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ او از آن ﺗﺮس و ﺑﯿﻤﺎری دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻋﺪهای ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ راه راﺳﺖ
رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ّ
ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﻪ ّ
ﺷﺮ و ﺑﺪی ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﻮراﺧﯽ در ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان آن
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻀﺮ÷ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻘﺮا را ﺳﻮراخ ﮐﺮد و ﻣﻮﺳﯽ÷
ّ
ﻋﻠﺖ آن را ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﻀﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﻣﻌﯿﻮب ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺘﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﻏﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،آن را ﺑﻪ زور از ﻓﻘﺮا ﻧﮕﯿﺮد.
)اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﻮرهی ﮐﮫﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
ُ
ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ُ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺸﺖ او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زد ،آن
ﻓﺮد ﻣﺎل و ﻣﻠﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب را از دﺳﺖ او ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،رﺑﺎﺧﻮار ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل و داراﺋﯿﺶ
را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﭼﺎر ﺷﻮد.
ﮐﺸﻤﺶ

دﯾﺪن ﮐﺸﻤﺶ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رزﻗﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد.
ّ
ﮐﻔﺎش

ّ
دﯾﺪن ﮐﻔﺎش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ او
ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺗﺰﺋﯿﻦ و اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻒ دﺳﺖ
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ﮐﻒ دﺳﺖ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﭘﮫﻦ
ﮐﺮدن ﮐﻒ دﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮﺷﯽھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب اﺳﺖ.
ﮐﻒ دﺳﺖ ،ﺑﻪ رھﺎ ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﮐﻌﺒﻪ

ﮐﻌﺒﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،از ّ
ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ اﯾﻤﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﯿﺮ و ﭘﺎداش زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دﯾﻮارھﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود ،ﺑﺮﺧﻼف
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﻮاف ﮐﺮدن ﺑﻪ دور ﮐﻌﺒﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﻼح
دﯾﻨﺪاری ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽرود،
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزد ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی آن ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ
درﺑﺮ دارد.
ﮐﻔﺮ

ﮐﻔﺮ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻔﺶ

دﯾﺪن ﮐﻔﺶ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺣﯿﻮانﺳﻮاری ﯾﺎ ﺳﻔﺮ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را از ﭘﺎ درآورده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از
ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ از ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،از ﺑﺮادر ،دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻼغ
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دﯾﺪن ﮐﻼغ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻏﺮﺑﺖ و
دوری از وﻃﻦ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻧﮫﻔﺘﻪ در داﺧﻞ زﻣﯿﻦ و
دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﮐﻼه

ﮐﻼه در ﺧﻮاب ،ﺳﺮوری اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼه ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮوری ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼھﺶ ﭘﺎره و ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻼه ،ﺳﺮورش ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼه از ﺳﺮش اﻓﺘﺎد ،ﺳﺮوری را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼھﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دارد ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآورد.
ﮐﻼھﺨﻮد

دﯾﺪن ﮐﻼھﺨﻮد در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن از دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ رھﺎﯾﯽ از ﺳﺮدرد
دﻻﻟﺖ دارد.
ﮐﻠﯿﺪ

ﮐﻠﯿﺪ در ﺧﻮاب ﺑﺮ رزق و روزی ،ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﭘﯿﺮزوی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ دﻻﻟﺖ دارد و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﻗﺪرﺗﯽ
ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن و ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن
دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺤﻞ
ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺪﻋﺖﮔﺬار ،ﮔﻤﺮاه و ھﻮس ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ

دﯾﺪن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﺮار ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﻨﺠﺪ

دﯾﺪن ﮐﻨﺠﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ روزی ﺣﻼل دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن داﻧﻪھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی دارﻧﺪ.
ﮐﻨﺪن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎھﯽ را در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻋﻤﻖ
آن ﭼﺎه ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﮐﻨﺪن زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎھﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و راھﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﺪارد ،ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد و ﺷﺪت آن ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺮﯾﺐ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و وﺳﻌﺖ آن ﭼﺎه
دارد.
ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ

ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب؛ زﻧﺒﻮرھﺎی آن ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻋﺴﻞ آن ،ﺑﻪ ﻣﺎل و داراﺋﯿﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮﺷﺶ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ،ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد.
ﮐﻮه

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﮐﻮھﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺮم و ﮔﻨﺎھﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ و دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪاش را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و
ّ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﻨﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻪی ﮐﻮھﯽ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﺪف ﯾﺎ آرزوﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ھﻤﯿﺸﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺮ ﺑﻠﻨﺪی از ﮐﻮه و ﺗﭙﻪ
و . ..ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮھﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آرام ﮔﺮﻓﺖ،
در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ واﻗﻌﻪای ﺗﺮﺳﻨﺎک رخ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﮐﯿﻨﻪ
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ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ از او ﮐﯿﻨﻪای در دل داری ،ﺑﺮ دﻟﺘﻨﮕﯽ
دﻻﻟﺖ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ او را
دوﺳﺖ ﻧﺪارد.
»گ«
ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ و ﮐﯿﻨﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
َ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺰد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﯿﻨﻪای
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺴﺎدت و ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ۡ
َۡ َ
َ ُّ ْ َ َ ۡ ُ
ظ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،از ّ
� ُم ٱ�نَامِل م َِن ٱل َغ ۡي ِ �
ﺷﺪت
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :عضوا علي
ﺧﺸﻢﺷﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺰﻧﺪ .ﮔﺰﯾﺪن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻇﺎﻟﻢ
َّ
ُّ
ٱلظال ُِم َ َ ٰ
� يَ َديۡهِ﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻇﺎﻟﻢ،
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪَ ﴿ :و َ� ۡو َم َ� َعض
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺰد.
ﮔﺎو ﻣﺎده

دﯾﺪن ﮔﺎو ﻣﺎده در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺎل دﻻﻟﺖ دارد؛ ﮔﺎو ﻣﺎدهی ﭼﺎق و ﻓﺮﺑﻪ ﺑﺮ
ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ و ﺑﺎﺛﻤﺮ ،و ﻣﺎده ﮔﺎو ﻻﻏﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺑﺮﮐﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎده ﮔﺎو ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺮ ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ و اﻗﺘﺪارش
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎو ﻧﺮ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوھﺎی ﻧﺮ ﺑﺴﯿﺎر دارد ،ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ،
ﺑﻪ او ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮔﺎو ﻧﺮی ﺳﻮار
اﺳﺖ ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل او ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ دوری ﻣﯽرود و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎوی او را
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ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪن ﮔﺎو ﻧﺮ،
ﺑﻪ ﻧﺰاع و ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه،
اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧﻮاب ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎوﻣﯿﺶ

دﯾﺪن ﮔﺎوﻣﯿﺶ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﭻ

دﯾﺪن ﮔﭻ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺗﺪاوم ّ
ﻋﺰت و ﻣﻘﺎم ،ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮاده و زن
و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ،ﺑﮫﺒﻮدی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺬﺷﺖ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪی و ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮان ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،از ﮔﻨﺎھﺎن او ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺮﺑﻪ

دﯾﺪن ﮔﺮﺑﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﺪن آن ﺑﺮ دزدی از اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ دﻻﻟﺖ دارد .ﮔﺮﺑﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ
ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﮔﺮدن

ﮔﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﻮل اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦرو ،اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺘﻤﮑﺎر اﺳﺖ و ﺗﺎب
ﺗﺤﻤﻞ اﻣﺎﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮدﻧﺶ
ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﻮده ﯾﺎ در
اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ

ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺑﺮای زن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﻨﺖ اﺳﺖ .ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ در ﺧﻮاب ﺑﺮای
زن ،ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ
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ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ازدواج او و اﮔﺮ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺶ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎردار
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ

ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ از دادن ﭘﻮل ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮگ

دﯾﺪن ﮔﺮگ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎر و دزدی دروﻏﮕﻮ دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﮔﯽ وارد ﻣﻨﺰل او ﺷﺪه اﺳﺖ ،دزدی ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪی او ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﮔﯽ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﮔﺮﻣﺎ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﻣﺴﺘﺎن در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮد و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ،روزی ﻓﺮاوان و ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاب را در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ آن ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﮔﺮی )ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ(

ﮔﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ در ﺧﻮاب و ﺧﺎرش آن ﺑﺪون ﺗﺮاوش ﭼﺮک ،ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻢ
و ﻏﺼﻪ ﺷﺪن و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﻻﻟﺖ دارد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎرش
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﭼﺮک و آب ﺑﺸﻮد ،ﺑﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل و
ﺛﺮوت ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻤﯽ
ﺷﺪن آن ﺷﻮد ،ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه دﻻﻟﺖ دارد.
ﮔﺮﯾﻪ

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه و ﭘﺎره
ﮐﺮدن ﯾﻘﻪی ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﻏﻢ وﻏﺼﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ دﻻﻟﺖ دارد.
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ﮔﺰ

دﯾﺪن درﺧﺖ ﮔﺰ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رزﻗﯽ ﭘﺎک و ﺣﻼل دﻻﻟﺖ دارد.
ﮔﺸﺎدهدﻟﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب اﺣﺴﺎس ﮔﺸﺎدهدﻟﯽ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ و دوری از
ﮔﻨﺎه دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ در ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﺶ
دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
ﮔﻞ

ُ
دﯾﺪن ﮔﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﺮﯾﺪن ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ
ﻏﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد و ﭼﯿﺪن ﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ِﮔﻞ و ﻻی

راه رﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ِﮔﻞ و ﻻی در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﻢ و ﺗﺮس دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن
ﮔﻞ و ﻻی در ﺧﻮاب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ رﺷﺪ و
زﯾﺎد ﺷﺪن ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻤﺮاھﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از راه راﺳﺘﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و آن را ﮔﻢ
ﮐﺮده و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺣﻖ و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺎه

ﮔﻨﺎه در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻗﺮض؛ و ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻨﺞ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﺎرﺗﺶ روﻧﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮﮐﺲ
در ﺧﻮاب ﻃﻼی ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪهای را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻨﺠﺸﮏ
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ﮔﻨﺠﺸﮏ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺧﻮﺷﮕﺬران و ﺷﻮخ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﮔﻨﺠﻪ

ﮔﻨﺠﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زن و ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺮد دﻻﻟﺖ دارد.
ﮔﻮرﺳﺘﺎن

ﮔﻮرﺳﺘﺎن در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ،ﺗﺮس از ﺧﺪا ﯾﺎ ﻣﺮگ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ّ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و رﻋﯿﺘﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻄﯿﻊ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺖ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ،زن و ﻓﺮزﻧﺪ ،اﻣﻼک و داراﯾﯽ و
درﺧﺘﺎن ﭘﺮﺛﻤﺮ دﻻﻟﺖ دارد.
ﮔﻮش

ﮔﻮش ،ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮش ﮐﺮدن
ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر دﻻﻟﺖ دارد.
ﮔﻮش دادن

ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻞ ھﺪاﯾﺖ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻮش
ﻣﯽدھﺪ)دزدﮐﯽ(ِ ،ﺳ ّﺮ او را ﻓﺎش ﮐﺮده و آﺑﺮوی او را ﻣﯽﺑﺮد.
ﮔﻮﺷﺖ

دﯾﺪن ﮔﻮﺷﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽ و رزق و روزی دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺒﺖ
ُ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮاز در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﻮل و ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺮام دﻻﻟﺖ دارد .ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ رزﻗﯽ ﭘﺎک و ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﮔﻮﺷﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب دﻻﻟﺖ دارد.
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ﮔﻮﺷﻮاره

دﯾﺪن ﮔﻮﺷﻮاره در ﮔﻮش ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدی ،ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت آن ﻣﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
زن ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﻮﺷﻮاره ﺑﺮ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ آوﯾﺰان اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪن ﮔﻮﺷﻮاره ﺑﺮای دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ازدواج او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ

دﯾﺪن ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮای دﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ و دﯾﺪن آن در
ّ
دﺳﺖ ﻣﺮدم ،دال ﺑﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮی در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎھﺎن را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
»ل«
ﻻل

ﻻل ﺷﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺴﺎد دﯾﻦ ﺷﺨﺺ و ﺑﮫﺘﺎن زدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﻻﻟﺖ
دارد.
ﻟﺐ

ﻟﺐ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ در ﺣﻀﻮر
آﻧﺎن ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻋﯿﻮب آنھﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻟﺤﺎف

ﻟﺤﺎف در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻟﺤﺎﻓﯽ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ ،زن ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻟﻮط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
دﯾﺪن ﻟﻮط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوز
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ﺷﺪن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻟﯿﻤﻮ

دﯾﺪن ﻟﯿﻤﻮ در ﺧﻮاب ،اﮔﺮ زرد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن
ﻟﯿﻤﻮی ﺳﺒﺰ در ﺧﻮاب از دﯾﺪن ﻟﯿﻤﻮی زرد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .درﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ،ﺑﻪ ﻓﺮدی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﻤﻮ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﯿﻮان

ﻟﯿﻮان در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ زن ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﺳﺖ و ﻟﯿﻮان ﭘﺮ ﺑﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
»م«
ﻣﺎدر

ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﺪن ﻣﺎدر در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎدر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﯾﺪن ﻣﺎدر در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺑﻼ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدر ﺷﯿﺮی

دﯾﺪن ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن اﺳﯿﺮان و ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﺪن ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ّ
ﻣﺆذن

ﻣﺆذن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اذان ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دزدی ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻣﺴﺠﺪ اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻋﺖھﺎی زﯾﺎدی در دﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺎر

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ
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دﯾﺪن ﻣﺎر در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺪاوت زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺧﻮاب دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﺴﺎﯾﻪای ﺣﺴﻮد و ﺷﺮور دﻻﻟﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎر در ﺧﻮاب ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎری را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش آورد ،دﺷﻤﻨﺶ او را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎر را
ﮐﺸﺖ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎری را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮاﺑﺶ ﮐﺸﺖ ،زﻧﺶ ﺧﻮاھﺪ ُﻣﺮد .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﭘﺮ از ﻣﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و
او از آنھﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد ،دﺷﻤﻨﺎن او از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ھﻮس ﺑﺎزان وارد ﺧﺎﻧﻪ او
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎر ﻣﺮدهای را دﯾﺪ)ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﯽ از ﻃﺮف
او( ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎر وارد
ﺧﺎﻧﻪی او ﺷﺪه و ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ از اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎرﮔﯿﺮ

دﯾﺪن ﻣﺎرﮔﯿﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻟﻮده و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ دﻻﻟﺖ
دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺮم و آرام ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و راﺿﯽ ﮐﺮدن آنھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺎﺳﺖ

ﻣﺎﺳﺖ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ،ھﺪاﯾﺖ ،دﯾﻦ و ﯾﺎ داﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﺳﻪ

دﯾﺪن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﻮل و زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا دﻻﻟﺖ دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ دﺷﻨﺎمﮔﻮﯾﯽ و ﺑﮫﺘﺎن زدن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎه

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎه را در اﺗﺎق ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ھﻤﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﺎﻓﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮود و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎه را در روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺎدرش از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود .ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﺮای او ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش از او راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎھﯽ

دﯾﺪن ﻣﺎھﯽ در ﺧﻮاب ،اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد ﺑﻪ زن
و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺎھﯽ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎﻣﺶ اﻓﺰوده و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻈﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺮدم را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻋﻈﺶ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اواﻣﺮش در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﻣﺮده در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺰا دادن او دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی
ﺷﺨﺺ از ﺧﻮدش ،ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی

دﯾﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ آﺳﺎن ﺷﺪن اﻣﻮر ﺳﺨﺖ و دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ رزق و روزی ﻧﯿﮑﻮ دﻻﻟﺖ دارد .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در
ﺑﺎزاری ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺳﻮددھﯽ و ﻧﻔﻊ ﺑﺴﯿﺎر ،ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در آن ﺑﺎزار
دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ،
ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﻓﻮع

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺪﻓﻮع ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ
او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ آﺑﺮورﯾﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮش ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺶ را ﻃﻼق
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ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری درازﻣﺪﺗﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن و
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع و ﻧﺠﺎﺳﺖ آﻟﻮده ﮐﺮد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎھﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﻨﻪ

دﯾﺪن ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺷﺶ وﺟﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﯿﺮ ،آراﻣﯽ و
آﺳﺎﯾﺶ ،ﻣﻐﻔﺮت ،رﺣﻤﺖ ،ﻧﺠﺎت و ﺧﻮﺷﯽ و رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ.
ﻣﺮدهﺷﻮر

دﯾﺪن ﻣﺮدهﺷﻮر در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮزداری

ﻣﺮزداری ﮐﺮدن در راه ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻘﻮا ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت و دوام داﺷﺘﻦ
ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات ﭘﺮوردﮔﺎر و ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮزداری از ﻣﺮز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﮔﻢﺷﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮغ

دﯾﺪن ﻣﺮغ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زﻧﯽ زﯾﺒﺎ و ﺳﺎدهﻟﻮح دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﺮگ

ّ
ﻣﺮگ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻟﺬتھﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺘﯽ دارد ،ﺗﻌﺒﯿﺮش ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﻣﺮگ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن
آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن آﺧﺮت
و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای آن دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮگ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ،
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺪن ﻣﺮگھﺎی زﯾﺎد در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﻮھﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮگ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮس و ﻟﺮز و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ و
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب
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ﻣﺮدهای را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ،آن ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎم ﺷﮫﯿﺪان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدهای را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﺣﺎل آن ﻣﺮده ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮگ در ﺧﻮاب ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس و ھﺮاس ﯾﺎ ﻏﻢ
و ﻏﺼﻪای دارد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهای را
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮫﻮدی ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺟﺎھﻞ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬار ﺑﻪ دﺳﺖ او
اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهھﺎ را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاھﯽ را
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهای در درﯾﺎﯾﯽ ﻏﺮق ﺷﺪ،
ﻧﺸﺎندھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ در ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﻏﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺮگ ﻋﺎﻟﻢ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻇﮫﻮر ﺑﺪﻋﺖ در دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮ در
ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ از دﺳﺖ دادن ﭼﯿﺰی دﻧﯿﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮوارﯾﺪ

ﻣﺮوارﯾﺪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ داﻧﺶ ،ﭘﻮل ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﻓﺮت

ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺧﻮاب ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻮا و ﺗﮫﯽدﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺷﺪن او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽرود،
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن
و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی دور و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮگ او دﻻﻟﺖ دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺬاب و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺴﺠﺪ در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﺮدی ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺎ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﻟﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و
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دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ دﻻﻟﺖ دارد .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ
در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﺑﮫﺮه ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﮫﺮهای ﻣﯽرﺳﺪ .وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﻮاب ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﺪ ،از ﺗﺮس اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﮫﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن

ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش او را ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺴﻮاک

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﻮاک )ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن دﻧﺪانھﺎﯾﺶ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎک
ﺷﺪن از ﮔﻨﺎھﺎن ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻻﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﺑﺪﻋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺪن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺧﻮاب ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن در ﻟﺒﺎس دوﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم و ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ دوﺷﯿﺰهای
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮏ

ﻣﺸﮏ در ﺧﻮاب ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺑﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺧﯿﺮ و رﻓﺎه در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺼﻼ

دﯾﺪن ﻣﺼﻼ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آھﻨﮓ ﺷﺎدی و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﻌﻠﻢ

ّ
دﯾﺪن ﻣﻌﻠﻢ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻐﺰ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺰرﮔﯽ دارد ،ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻘﻞ او دﻻﻟﺖ
دارد و اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮ ﻧﺎداﻧﯽ او دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﻪ

وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ و اﯾﻤﻦ ﺷﺪن از ﺗﺮس و
ﺑﯿﻢ ،رزق و روزی و ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ اﺳﺖ.
ﻣﮑﯿﺪن

ﻣﮑﯿﺪن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮل و ﺛﺮوت دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﮕﺲ

ﻣﮕﺲ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﯽارزش و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺴﯽ دور ﺳﺮش ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺴﯽ ﺑﺮ روی
ﭼﯿﺰی ،در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﭼﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دزد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺴﯽ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،آراﻣﺶ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺲھﺎی زﯾﺎدی در ﺧﺎﻧﻪی او ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﺑﻪ او زﯾﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻠﺦ

دﯾﺪن ﻣﻠﺦ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﻣﻠﺦھﺎی ﺑﺴﯿﺎر در
دﯾﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎره
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ﻣﻨﺎره در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮدی دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻣﯽﭘﺮدازد .دﯾﺪن ﻣﻨﺎرهی وﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﺎﻟﻤﯽ دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺎرۀ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻔﺎق و ﻇﺎھﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻨﺒﺮ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺸﮫﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮ

دﯾﺪن ﻣﻮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺳﺎﻣﺎن و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺪن ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﻣﻮی زھﺎر در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
وام و ﻗﺮض و رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺪن زﻟﻒ در ﺧﻮاب ﻧﺸﺎﻧﻪ درﺳﺘﮑﺎری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎل و داراﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮج

دﯾﺪن ﻣﻮج در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻋﺬاب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮرﭼﻪ

دﯾﺪن ﻣﻮرﭼﻪھﺎ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪھﺎ وارد ﺑﺪن او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
دﯾﺪن ﻣﻮرﭼﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و روزی ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ او اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ

دﯾﺪن ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮاوان دﻻﻟﺖ دارد.
دﯾﺪن ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
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دﯾﺪن ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻂ و ﭘﯿﺮوزی اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺮ
اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﯾﺪن ﻣﻮﺳﯽ÷ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺪن و ﺟﺪا ﺷﺪن از
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎن ،از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .دﯾﺪن آن ﺣﻀﺮت در ﺧﻮاب
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮی درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را در دﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ درﺟﻪ و
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻮش

ﻣﻮش در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ِﻣﻪ

دﯾﺪن ِﻣﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی دﻻﻟﺖ
دارد.
ﻣﮫﺮ

دﯾﺪن ﻣﮫﺮ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﻣﻮر دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﮫﻤﺎن

دﯾﺪن ﻣﮫﻤﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﮋدهی ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺧﻮاب ،ﻣﮫﻤﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ و زﻧﺶ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ زودی روزی ﭘﺮﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ او
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﮫﻨﺪس

دﯾﺪن ﻣﮫﻨﺪس در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ وﯾﺮانھﺎ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻌﺪ از
ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎری دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﯿﺦ

ﻣﯿﺦ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﻪ ﻣﺮادﺷﺎن
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ
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ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ،ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ،و ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
ﺷﺮﻋﯽ دارﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﯿﻤﻮن

ﻣﯿﻤﻮن در ﺧﻮاب ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد دﺷﻤﻨﯽ و ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﯾﺪن ﻣﯿﻤﻮن ،ﺑﺮ ﯾﮫﻮد دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮن در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻮه

دﯾﺪن ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ روزی و داﻧﺸﯽ ﻣﻔﯿﺪ دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ
ﻣﯿﻮه ﺗﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﻮل ﺣﺮام ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﯿﻮهی ﺗﺮ و
ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ و رزق و روزی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﻮه در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ زن
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻣﯿﻮه ﺑﺮای ﻓﻘﺮا،
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی؛ و ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،زﯾﺎد ﺷﺪن ﺛﺮوت و داراﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻣﯿﻮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﻓﺮدی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺷﮫﺮت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻮهﻓﺮوش

ﻣﯿﻮهﻓﺮوش در ﺧﻮاب ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺮار ﻣﺮدم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺮدم در داراﯾﯽ و اﺳﺮار ﺧﻮد ،او را اﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﯿﻮهﻓﺮوش ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﺎل و داراﯾﯽ ،زن ،روزی و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ن«
ﻧﺎاﻣﯿﺪی

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد و رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ از او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ۡ َّ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َّ َ ۡ َ ٗ ُ َ ۡ
�ة � َّم ن َزع َ�ٰ َها مِن ُه إِن ُهۥ
ٱ���ن مِنا ر
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ﴿ :ول�ِن أذ�نا ِ
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ََُ َُ ٞ
وس كفور﴾٩ٞ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،رﺣﻤﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﭼﺸﺎﻧﯿﺪﯾﻢ،
ل�ٔ
�ٔ ٞ
ٱل� فَ َ ُ
ﺳﭙﺲ از او ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﺎﺳﭙﺎس ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﴿�ن َّم َّس ُه َّ ُّ
وس

َ� ُن ٞ
وط﴾٤٩؛ ﯾﻌﻨﯽ ،و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ّ
ﺷﺮ ﮔﺮدد ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎاﻣﯿﺪی از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮک و ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ در دﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﺧﺪا

دﯾﺪن ﻧﺎﺧﺪا در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮی دور و ﻃﻮﻻﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﺎﻣﻪ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﮋدهای ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی او ﯾﺎ ﻋﻄﺎی
ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪ و روزی ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن

دﯾﺪن ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ ،ﺟﻨﺐوﺟﻮش و ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن دﻻﻟﺖ
دارد.
ﻧﺎن

دﯾﺪن ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش و رزﻗﯽ ﭘﺎک دﻻﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻧﺎنھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و داﻧﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،ﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ واﻋﻆ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزھﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهای ﺑﻪ او ﻧﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﺛﺮوت
ﻣﯽرﺳﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪن ﻧﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ّ
ﻣﺠﺮد ﺑﺮ ازدواج دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﺎن
ﺑﺰرگ ،ﻧﺸﺎندھﻨﺪهی روزی ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﻧﺎن ،ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢ و اﻧﺪوه
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ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد .ﻧﺎن ﮔﺮم و ﺗﺎزه ،ﺑﺮ رزق و روزی؛ ﻧﺎن ﺑﯿﺎت و ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺮ ﺗﺒﺎھﯽ
دﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﺒﺎھﯽ اﺣﻮال ھﻤﺴﺮ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه

دﯾﺪن ﻧﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه در آﺑﮕﻮﺷﺖ ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪاش ﭘﺮ از ﻧﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮاوان دﻧﯿﻮی ﺑﻪ او
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﺎﻧﻮا

دﯾﺪن ﻧﺎﻧﻮا در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺪر و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﻻﻟﺖ
دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻮل ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ او
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮا ﺑﻪ او ﻧﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﮫﺮهی دﻧﯿﻮی ﺑﻪ او
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻏﻢ و اﻧﺪوھﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﻧﺠﺎر

دﯾﺪن ّﻧﺠﺎر در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎادب ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ادب و اﺧﻼق را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﻮزد ،زﯾﺮا ّﻧﺠﺎر ﭼﻮبھﺎ را ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ.
دﯾﺪن ّﻧﺠﺎر در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و
وادار ﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪّ .ﻧﺠﺎری و اﺳﺒﺎب آن ،ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ّﻧﺠﺎری ﺑﺮ دروازهھﺎ ﺑﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪان دﻻﻟﺖ
دارد.
ﻧﺨﻞ

دﯾﺪن ﻧﺨﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻧﺨﻞ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﺎل و ﺛﺮوت دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﺮدﺑﺎن
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ﻧﺮدﺑﺎن ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪی اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ دارد .ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از
ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل؛ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺰاع

ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری دﻻﻟﺖ
دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻤﯽ ﺑﺰرگ
دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺸﺴﺘﻦ

ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺧﻮاب ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ زن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﺮ
ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدن اوﺳﺖ.
ﻧﺼﯿﺤﺖ

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺷﻨﯿﺪن از دﺷﻤﻦ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا
َ َ َ َ ُ َ ٓ ّ َ ُ َ َ َ َّ
ٱل�ٰصح َ
�٢١
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :وقاسمهما إ ِ ِ� لكما ل ِمن
ِ ِ
َ َّ
ُ
ف َدلٮ ٰ ُه َما بِغ ُرورٖ �﴾؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای آن دو )آدم و ﺣﻮا( ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻦ
از ﭘﻨﺪدھﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ و آن دو را ﻓﺮﯾﺐ داد...
ﻧﻔﻘﻪ

ﻧﻔﻘﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﯾﺎ روزی
ﻓﺮاوان دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﻘﺎب

ﻧﻘﺎب زدن ﺑﺮ ﺻﻮرت از ﻃﺮف زن ،ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ او دﻻﻟﺖ دارد و
اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺑﺶ را ﮐﻨﺎر زده اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ادای
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮد.
ّ
ﻧﻘﺎش

ّ
دﯾﺪن ﻧﻘﺎش در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ دﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﺮدی دﻧﯿﻮی دﻻﻟﺖ د ارد.

ﻧﻘﺮه
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ﻧﻘﺮه در ﺧﻮاب ،ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻮل و ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه،
ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﺳﻔﯿﺪ و زﯾﺒﺎروی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺮف ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﺮدار
ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺷﺐ

دﯾﺪن ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺷﺐ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن

ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺧﻮاب ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﻓﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد و آرزو اﺳﺖ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
در ﺗﻨﮕﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﻼص در دﯾﻨﺪاریّ ،
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎره در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﮏ

ﻧﻤﮏ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﻌﻤﺖ و ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮح÷
ھﺮﮐﺲ ﻧﻮح÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف
ﻣﺮدم ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزار دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻧﻮح÷ در ﺧﻮاب ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮان و ﻧﺠﺎت
ﻣﺆﻣﻨﺎن دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﻮر

دﯾﺪن ﻧﻮر در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ھﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺎه و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد .ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮫﺎر
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﻧﮫﺎر ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮫﻨﮓ

دﯾﺪن ﻧﮫﻨﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﻧﺪوه ،ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻻﻟﺖ دارد.
ﻧﯽ

ﻧﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽارزش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪن ﻧﯽﺷﮑﺮ در ﺧﻮاب،
ّ
ﺑﺮ ﻃﻠﺐ روزی ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﻘﺖ دﻻﻟﺖ دارد .دﯾﺪن ﻧﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
آزاد ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﯽ و اﺳﯿﺮ و ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﺰه

دﯾﺪن ﻧﯿﺰه در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪاﯾﯽ و دﺷﻤﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
»و«
واﻋﻆ

دﯾﺪن واﻋﻆ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
وداع ﮔﻔﺘﻦ

وداع ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدن از ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از او ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺮدن ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وداع ﮔﻔﺘﻦ در ﺧﻮاب ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر،
ﺑﻪ ﻣﺮگ او و ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﻃﻼق دادن او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ورم

دﯾﺪن ورم در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ وزﯾﺎدی دﻻﻟﺖ دارد.
وﯾﺮاﻧﯽ

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ آﺑﺎد وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻓﺮو
رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﺎد دﯾﺪ ،ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اھﺎﻟﯽ آن دﻻﻟﺖ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﻞ وﯾﺮاﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
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اھﺎﻟﯽ آن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنھﺎ از ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ زﻧﯽ در
ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪاش ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﻣﯿﺮد و درﮐﻞ،
وﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ،ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻫـ«

ھﺎﺑﯿﻞ÷
دﯾﺪن ھﺎﺑﯿﻞ÷ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و آزار دﯾﺪن از
دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﺎرون÷
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﺎرون÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ ﺑﻼ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ھﺘﻞ

دﯾﺪن ھﺘﻞ در ﺧﻮاب ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ھﺪھﺪ

دﯾﺪن ھﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ راﺳﺘﮕﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﺬاب
و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺪﯾﻪ

دﯾﺪن ھﺪﯾﻪ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﺷﺎدی ،ﻣﺤﺒﺖ و آﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ھﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻼل

دﯾﺪن ھﻼل ﯾﺎ ﻣﺎه ﺷﺐ اول در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ دﻻﻟﺖ
دارد .دﯾﺪن آن در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎهھﺎی ﺣﺞ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﮏ دﯾﺪن ھﻼل وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ھﻮد÷
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ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

ھﺮﮐﺲ ھﻮد÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ اﺑﺘﺪا زﯾﺮ دﺳﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺎھﻞ و
ﺑﯽارزش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻮو

دﯾﺪن ھﻮو در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ی«
ﯾﺎدﮔﯿﺮی

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،از ﻓﻘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ﮔﻤﺮاھﯽ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ راه راﺳﺖ رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎﺳﻤﻦ

ھﺮﮐﺲ در ﺧﻮاب ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺪن ﯾﺎﺳﻤﻦ در ﺧﻮاب ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
ﯾﺎﻗﻮت

دﯾﺪن ﯾﺎﻗﻮت در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﭘﻮل و ﺛﺮوت و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﯾﺎﻗﻮت در
دﺳﺖ دارد ،ﺑﺎ زﻧﯽ زﯾﺒﺎروی و دﯾﻨﺪار ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻮرﯾﺎن
ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت و ﻣﺮﺟﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖَ ﴿ :ك َ� َّ� ُه َّن ۡٱ�َاقُ ُ
وت
ۡ
ُ
َوٱل َم ۡر َجان.﴾٥٨
ﯾﺘﯿﻢ

ّ
ﯾﺘﯿﻤﯽ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ذﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ دﻻﻟﺖ دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮان ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﯾﺘﯿﻢ ،ﺳﺘﻢدﯾﺪه و ﻣﺎل
و ﺳﺎﻣﺎﻧﺶ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﯾﺤﯿﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ و واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ
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ھﺮﮐﺲ ﯾﺤﯿﯽ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ او ورع و ﺗﻘﻮا ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻘﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
دﯾﺪن ﯾﻌﻘﻮب÷ در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮔﻤﺸﺪهای دﻻﻟﺖ دارد و ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ

دﯾﺪن ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ در ﺧﻮاب ،ﺑﻪ رﻓﻌﺖ ،ﺷﮑﻮه و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و
ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻮﻧﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷
ھﺮﮐﺲ ﯾﻮﻧﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ را در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دﭼﺎر زﻧﺪان ،ﻏﻢ ﯾﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﺑﺮ زود
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻨﻨﺪه آن ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ دارد.
ﯾﮫﻮد

دﯾﺪن ﯾﮫﻮدی در ﺧﻮاب ،ﺑﺮ دﺷﻤﻦ دﻻﻟﺖ دارد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
َ َ َ َّ َ َ
َ َ ٰ َ ٗ ّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ َ
َّ
َّ
جدن أشد ٱ� ِ
اس ع�وة ل ِ�ِين ءامنوا ٱ�هود﴾...؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
﴿۞� ِ
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ اﯾﻤﺎن را در ﻣﯿﺎن ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮫﻮدی داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ روی ﮔﺮدان اﺳﺖ.

