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 بانک جامع تعبیر خواب

 مشخصات کتاب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 0931سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 

عنوان و نام پدیدآور : بانک جامع تعبیر خواب / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه 

 هان . ای قائمیه اصف

 .  0931مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 

 مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه

 توضیحات : 

 تعبیر خواب جامع

 - دانیال نبی علیه السالم -یوسف نبی علیه السالم  -از امام جعفر صادق علیه السالم 

ن اسماعیل ب -جابر مغربی  -ابراهیم کرمانی  -سیرین محمدبن  -عالمه مجلسی ) ره ( 

 تام چت ویندو -ابن عباس -منوچهر مطیعی تهرانی -خالد اصفهانی  -جاحظ  -اشعث 

 هانس -اچ میلر  -لیال برایت  -آنلی بیتون  -لوک اویتنهاو  -عبدوس  -فروید -

 کورت و کتاب سرزمین رویاها

 9109تعداد موضوعات قابل جستجو 

 کلمه در این تعبیر خواب استفاده شده است . 0125610ز بیش ا

 تعبیر خواب جامع

 حرف آ 

 آبها 
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 اشاره

 «  0» بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 أَ وَ َلمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا َأنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما َو َجعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ

 «  91» ءٍ حَیٍّ أَ فَال یُؤْمِنُون شَیْ

آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند ، و ما آنها را از یکدیگر باز 

 آورند؟!ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی؛ و هر چیز زندهکردیم

 (  91سوره انبیاء آیه ) 

 آب 

 مولف گوید : 

أولم یر الذین کفروا أن السماوات واألرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل 

 «  91» شیء حی أفال یؤمنون 

د و ما زمین هر دو به هم پیوسته بودن آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و

ای را از آب پدید آوردیم آیا ]باز هم[ آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده

 (  91-آورند ) انبیاء ایمان نمی

دین آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است وضعیت وچگونگی آن 

 بر می گردد به سالمت و وضعیت آن موجود

 نهاو می گوید : لوک اویت

 آب : نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری 

 از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست 

 گوید : لیال برایت می

 ی کیفیت و چگونگی حاالت درونی شما است . واب ، نشانهدیدن آب در خ

 آب ایستاده 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد

 جابر مغربی گوید : 

 آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

 آب بازی 

 گوید : آنلی بیتون می

ازی با دیگران ببینید ، به معنی آن است که ناگهان اگر در رؤیا خود را مشغول آب ب -0

 به مسائل عاشقانه عالقمند خواهید شد . 

اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است که به معشوق خود  -6

 خواهید رسید . 

 آب برداشتن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آب برداشتن : خبر

 آب تیره 
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 تام چت ویندرا گوید : 

اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از 

 قدرتهایش بهره کافی ببرد

 لوک اویتنهاو می گوید : 

پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد 

 یها و انواع و اقسام دلواپسیهای داردآلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگران

 جابر مغربی گوید : 

اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد ، سالی سخت ودشواری 

 در پیش روی اوست

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

 محمد بن سیرین گوید : 

 و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود .  اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال

 حضرت دانیال گوید : 

 اگرکسی آب تیره بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آب تیره غم بود

 دیدن آب تیره در فساد افتد

 دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود

 هیم کرمانی گوید : ابرا

 اگر آب را تیره و ناخوش بیند ، غم و اندوه صعب تر است . 

 گوید : لیال برایت می

 آب کثیف و کدر نیز نشانهء روابط مشکوک و نامطمئن است . 
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 آب جاری 

 تام چت ویندرا گوید : 

اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در 

 ستزندگی ا

 این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه 

درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد . 

انه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است اگر از آب رودخ

یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب 

شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می 

 آورید و بهره مند می شوید . 

 د : یوسف نبی علیه السالم گوی

 دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

 حضرت دانیال گوید : 

اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش 

 و فراغت توام خواهد بود

اگر بیند از جویی ناشناخته آب زالل می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول 

هد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد شد و عمر طوالنی خوا

 خواهد رسید

 اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست

اگر در جوی آب صاف و زالل ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به 
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 جریان خواهد افتاد

ش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کار

 کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود

اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و 

 اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود

ست از غم خالص می شود اگر بیمار باشد اگر بیند در جوی آب صاف و زالل نشسته ا

شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد 

 گذشت که به موطنش باز گردد

 آبجو 

 گوید : آنلی بیتون می

دی باشید ، بدانید که ناامیای مشغول نوشیدن آبجو میاگر در خواب دیدید که در کافه

 باشد . یقی میشما مهم و حق

اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند ، معنی آن این است که دشمنان 

 دهند . چینی آرزوهایتان را بر باد میو بدخواهان شما با توطئه و دسیسه

اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازی هستید ، نشانگر آن است که به خاطر 

اهی خود را گنگیرید ، البته بیاید ، مورد تعقیب قرار میشدهخالفی که ظاهرا مرتکب 

 رسانید . به اثبات می

 آب جوش 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آب جوش : دعوا و دشمنی

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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جوشاندن آب فتنه انگیزی است . سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین 

 است

 آب چشمه 

 و می گوید : لوک اویتنها

 آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره

 جابر مغربی گوید : 

دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه 

 بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد

و صالح  خیربعضی از معبران گویند : چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل ، دلیل بر 

 دین کند و چون روان بود ، دلیل بر غم و اندوه است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آب چشمه بر پنج وجه است

 . بزرگی وجوانمردی 0

 . غم و اندوه 6

 . مصیبت 9

 . بیماری 4

 . طول عمروزندگی 5

 حضرت دانیال گوید : 

 و جوانمردی و سخاوت استاگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی 

 اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است

اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه 

 است
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اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه 

 خودش افزایش می یابدآوازه اش در سر زمین 

 اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد با الست

اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت 

 می کند

اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم 

ره و بدبو باشد غم و اندوهش واندوه گریه آور دچار می شود اگر آب جوشیده تی

 سخت تر است

اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می 

یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و 

 اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود

 گوید : ابراهیم کرمانی 

اگر بیند درخانه او یا دردکان او چشمه آب پدید آمد ، دلیل که او را غم و اندوه و 

 گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه . 

اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست ، دلیل که اگر بنده است آزاد شود . اگر 

ده دارد ، وامش گذارغمگین است ، از غم فرج یابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام 

 شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند . 

 محمد بن سیرین گوید : 

چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده . چون آب خوش طعم و خوشبو بود 

. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود ، دلیل که انجام وی غم و بیماری است . اگر بیند 

از آن چشمه مسح همی کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر بیند آب چشمه زیاد 

شد ، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود . اگر بیند آب چشمه 

نقصان کرد ، تاویلش به خالف این است . اگر بیند آب چشمه خشک شد ، دلیل که 
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 مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد . برخی از 

معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد 

می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند . از جابر مغربی نقل 

چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صالح است و اگر روان  است که

باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط 

می  نقل _ع  _آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است . از اما جعفر صادق 

در مواردی غم و اندوه و رنج . کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و 

دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب 

 ببینید . 

 آب حمل کردن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

 آب خروشان 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یالبی که در مسیل و بستر محدودی اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا س

 روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید . 

 آب خوردن 
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 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش دراز بود و 

ب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند معشیت وی خوش بود . و اگر بیند که از دریا آ

که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، 

دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . و بعضی گویند که به قدر آن که از آب 

دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی 

 د . بو

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که آب صافی در پیاله ، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و 

عشرت گذراند ، اما کاری کند که بال و فتنه بدو رسد ، که مال جمع را اندک اندک 

 به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است اگر از آب رود

یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب 

شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می 

لیوان یا کاسه آب می خورید آورید و بهره مند می شوید . اگر در خواب دیدید که با 

در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق 

ندارد و احتماال مثل مهمان از آن سهم می برید . آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی 

در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سالمت خود 

 شید . در دو هفته آینده با

 آب خنک 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آب خنک : خوشبختی

 آب دادن 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به 

 مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند . 

 حضرت دانیال گوید : 

 ین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیدهآب دادن مردمان را ، دلیل کند بر د

 آب دریا 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آب دریا فراخی روزی بود

 آب ریختن 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد ، دلیل کند که غمگین و 

 متفکر گردد

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زمین ریختن : اشتباه آب را بر روی

 حضرت دانیال گوید : 

اگر آب پاک بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد . واگر 

 آب تیره بود به عکی این است
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از 

نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید . اگر در حالت آن عبور کنید 

خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می 

آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا 

م ضرر پایان بی ضرر یا کبگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در 

 است 

 آب زالل 

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

 بسیار شده که آب زالل بخواب دیدیم و به دانشی رسیدیم 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است . این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی 

روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده 

 خواب در مشکالت و سردرگمی غرق نشده است . 

 آب زالل : شادمانی

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد بهترین نوع آب در 

و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود . آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا 

آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد 

 است . آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آب روشن دولت بود
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 گوید : لیال برایت می

 باشد . آب پاک و زالل ، نشانگر موفقیت و پیروزی شما می

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن آب زالل در خواب ، عالمت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی  -0

 دست خواهید یافت . 

ب زالل در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید نوشیدن آ -6

 یافت . 

 آب سرد 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آب سرد : شما در اشتباه هستید

 آب شدن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانة آن است که امری باعث نگرانی 0

 سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .  شما می شود ، اما به زودی

ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طوالنی یخها آب می شود ، نشانة آن است که در 6

 شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد . 

 آب شور 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که از آب شور بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد 

 . 
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 آب کدر وکثیف 

 گوید : لیال برایت می

 ی روابط مشکوک و نامطمئن است . آب کثیف و کدر نیز نشانه

 آب گرم 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که آب گرم همی ریختند ، چنانکه او را خبر نباشد ، دلیل کند که بیمار شود 

 یا غمی سخت بدو رسد

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ماریآب گرم : بی

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

. چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن 

آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی 

کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می 

به یکی از بستگان بال فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص دارید یا 

ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده 

 دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود

 محمد بن سیرین گوید : 

 داگر بیند آب گرم می خورد گرفتار بیماری خواهد ش

 آب گل آلود 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آب گل آلود : ضرر
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

آب لجن آلود ابتالست . ابتال به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می 

آورند و آرامش را از انسان میگیرند . موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با 

انچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب غصه و نگرانی ولی چن

 افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن آب گل آلود در خواب ، عالمت آن است که لذت بردن از زندگی جای  -0

 خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد . 

ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانة آن است که از نتایج اشتباهات اگر خواب  -6

 خود رنج خواهید برد . 

 نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانة ابتال به بیماری است .  -9

 آب متعفن 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 آب متعفن وتیرگی آن بیماری است . 

 آب معدنی 

 گوید : لیال برایت می

دن آب معدنی در خواب ، به معنی اوقات سالم و خوش است . هم چنین نوشیدن دی

توانید از چیزهای دلربا و زیبا و آب معدنی گازدار ، به معنای این است که شما نمی

 چشمگیر صرف نظر کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می
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شد و  اگر در خواب آب معدنی بخورید ، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد

 های بسیار خوب و طالیی در زندگی به دست خواهید آورد . فرصت

 آب مقدس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آب تقدیس شده : همراه خوب داشتن

 آب میوه 

 گوید : لیال برایت می

باشد و آب ی غرایز روحی و روانی و هیجانات و عالیق شما میدهندهآب میوه نشان

باشد که به زودی هشیار های ظاهر را خوردن مییب خوشیمیوه گرفتن ، بیانگر فر

 شوید . می

 آبادانی 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه 

راکه مربوط به دین می باشد ، دلیل کند بر صالح دین و خرد و ثواب آخری که وی را 

بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد ، چون سرا و دکان و حاصل شود واگر 

مانند این ، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد 

 و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه ، بال و مصیبت رسد . 

 جابرمغربی گوید : 

ایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و اگر کسی خویشتن را به خواب ، در ج

منفعت یابد ، به قدر آبادانی که دیده بود و اگر به خالف بیند ، دلیل بر شر و فساد و 
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 مضرت وی کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود

 اول : بر صالح کارهای این جهانی . 

 .  دوم : خیر و منفعت

 سوم : داد و کامرانی . 

 چهارم : بر گشایش کارهای بسته . 

 نفایس الفنون : 

اگر خود را در ده یا روستا یا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید . چنان چه 

 بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی  چنان چه

مشغولیم ، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته 

شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید 

بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم عملی کامال بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا 

نشان خیر و صالح و نیک فرجامی است . اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان 

تعلق دارد می سازید و آباد می کنید ، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از 

عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید . چنان چه ازدواج کرده و تشکیل 

خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می 

 دهید که سود بخش است

 آباژور 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آباژور آشنایی عاشقانه زودگذر

 آب بینی 

 حضرت دانیال گوید : 

 آب بینی ، دلیل بر فرزند کند . 

 اگر بیند آب از بینی او همی آمد ، دلیل کند که وی را فرزند آید

 اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید ، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و 

 .  سختی و غم برهد . اگر بیمار بود ، شفا یابد

 محمد بن سیرین گوید : 

 آب بینی در خواب فرزند بود ، 

 اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد ، دلیل کند که وی را پسر آید . 

 اگر بیند که بر زمین افتاد ، دلیل کند که دختر آید . 

اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد ، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن 

 د را بیفکند فرزن

 اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند ، دلیل کند که او را پسری آید . 

 اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند ، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند ، 

 اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند ، همین دلیل کند . 

 خورد ، دلیل کند که او را فرزند شود .  اگر بیند که آب بینی خود را همی

 اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود ، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد 

 اگر بیند که آب بینی او زرد بود ، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد . 
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 آبپاش 

 گوید : لیال برایت می

باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک 

 شد . 

 آبتنی 

 غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خود در آب روشن تندرستی بود

 دیدن خود در آب تیره صدقه دهد

 گوید : اچ میلر می

ت بسیاری فقیکنید ، به معنی این است که مواگر ببینید که در هوایی آزاد آب تنی می

 در پیش روی شما است . 

های شما با کنید نشانگر این است که نقشهاگر ببینید که در یک آبشار آب تنی می

 شود . رو میشکست روبه

 کنید ، بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد . اگر ببینید که با لباس آب تنی می

 گوید : آنلی بیتون می

ل آب تنی می کنید عالمت آن است که شادیهای بسیار اگر خواب ببینید در آبی زال

 ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد . 

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، عالمت آن است که باید به 

 انتظارتجربه اندوهباری بنشینید . 

اگر خواب ببینید کودکان در آب زاللی آب تنی می کنند ، عالمت آن است که 
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 افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد . 

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، عالمت آن است که 

 به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد . 

 آبدستان 

 آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند

 محمد بن سیرین گوید : 

در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود ،  آبدستان

اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و 

 اگر او ره کسی دهد هم ، بر این قیاس بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ل ستان او بشکست یا ضایع شد ، دلیآبدستان درخواب ، خادم بود . و اگر بیند که آبد

کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد . و اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد ، 

 دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه ، که آب را صافی بیند و خوش طعم . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود : 

 ،  اول : خادم

 دوم : خزینه ، 

 سوم : مدیر کار ، 

 چهارم : فرزند ، 

 پنجم : روزی اندک از جایی که امید ندارد . 

 آبرو 
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 گوید : لیال برایت می

 داشتن شغل آبرومند در خواب ، نشانگر زندگی شاد است . 

اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبی را با کسانی تقسیم کردید ، نشانگر آن است که 

 ناگواری را به شما خواهند داد . خبر 

اگر آبروی کسی را بریزید ، اوقات بدی خواهید داشت . عذرخواهی کردن به صورت 

 رسمی از کسی ، بیانگر این است که آدم با وجدانی هستید . 

 آب دهان 

 محمد بن سیرین گوید : 

 اگر بیند آب دهان می انداخت ، سخنی گوید که او را حالل نباشد

اگر بیند که در مسجد آب دهان می انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر 

 موضع که آب دهان انداخت ، در اصل آن موضع گوید

 اگر بیند که آب دهان بر دیوار انداخت دلیل که مالی هزینه کند در رضای حق تعالی . 

 اگر آب دهان به زمین افکند ، دلیل که ضیاع خرد . 

 ن به دیوار افکند ، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید . اگر آب دها

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر آب دهان گرم بود ، دلیل درازی عمر است ، 

 اگر سرد بود ، دلیل مرگ است ، 

 اگر سیاه بود غم و اندوه است ، 

 اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است . 

 ستاگرآب دهان خشک بود دلیل درویشی ا

اگر لعاب دهان چون از دهان بیرون آید ، بی آن که جامه را بیاالید ، عملی است که 

 بگوید ، 
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 اگر لعاب خون باشد ، دلیل است که عملی باطل و دروغ گوید . 

 اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . 

 بگرفت ، مال خود بر عیال هزینه کند . اگر دید بلغم از گلو بیرون آور و به آستین 

 جابر مغربی گوید : 

 اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند ، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند . 

 اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ارزش و از دست دادن کار خودتان است . ابط بیدیدن آب دهان ، نشانگر رو

ی آن است که اندازید ، نشانهاگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می

 گیرد . رفتارتان مورد مالمت و سرزنش دیگران قرار می

 آبشار 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 یم پشت آ ن است .آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظ

حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد . هر قدر 

عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما 

نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای 

پیش بینی می کند نشان می دهد . اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما که خواب 

ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما 

مربو ط نمی شود و احتماال ناظر آن خواهید بود . اگر آبشاری که در خواب می بینیم 

اشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه آبی روشن و صاف و زالل داشته ب

می آورد . آب متعفن بیماری است . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می 

آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان 
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ر زد ولی اگر فشامی شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سا

آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب 

 خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آبشار امیدهای بر باد رفته

 گوید : آنلی بیتون می

ت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد . دیدن آبشار در خواب ، عالم

 ثروتی که برای تأمین زندگی آیندة شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد . 

 گوید : لیال برایت می

ی شما دچار مشکل سختی دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانواده

 خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ب آبشار : به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشودخوا

 یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی 

به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد 

 گویی میکنند . 

 از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکالت شما اضافه میشود . 

 آب شدن 

 گوید : لی بیتون میآن

شود ، عالمت آن است که امری باعث نگرانی ای یخ آب میاگر در خواب ببینید تکه

 شود . ولی به زودی برایتان سود زیادی را به دنبال خواهد آورد . و تشویش شما می

ست که ی آن اشود نشانهها آب میاگر ببینید که پس از یخبندانی سخت و طوالنی یخ
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 بسیار مساعد زندگی خواهید کرد .  در شرایطی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب چیزی در حال آب شدن : با مشکالت غیر منتظره مواجه میشوید 

 غذاهای یخ زده به آرامی آب میشوند : یک خطری در نزدیکی شما پنهان شده . 

 یخ آب میشود : دوستان یک بازی زشت با شما خواهند کرد . 

 ت آبگوش

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است . 

 اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند ، نشانة تعلق خاطری پایدار است . 

اگر شخصی در خواب ببیند که مشغول تدارک آبگوشت است ، عالمت آن است که 

 خواهد گرفت .  ی خود و دیگران را در اختیارآینده

 آبگیر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آبگیر : مراقب خودتان باشید

 گوید : لیال برایت می

 دیدن آبگیر نشانهء آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد . 

 آبگینه 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ه جوهر ه آبگینه را نسبت باگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاس

زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی 
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باشد . اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت ، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش 

بماند ، اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند ، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن 

 ند ، او بما

 حضرت دانیال گوید : 

 آبگینه در خواب زن بود ، 

 اگر بیند که در آبگینه آب همی خورد ، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد ، 

 اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد ، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد . 

 محمد بن سیرین گوید : 

ه دولت مش بر آنجا نوشته بود ، دلیل کند کاگر کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نا

 دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد . 

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود ، دلیل کند که اجلش نزدیک بود ، اگر 

 بیننده خواب پادشاه باشد . 

یلل کند که بر ، دلاگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود ، اگر پادشاه نباشد 

 قدر واندازه او خیر و خرمی یابد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که آبگینه داشت ، بیفتاد و بشکست ، دلیل کند اگر زن دارد طالقش دهد و 

اگر زن ندارد ، زنی ازخویشان و ی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل ، به منزله 

 خداوندگار بود

ته اند : آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان بعضی از معبران گف

 مخالطت بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا 

اب وکه زن ظریف و شکننده است . از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خ
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ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج 

می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود . در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو 

است . خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن 

فته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه است و شاید عروسی . روی هم ر

را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از 

آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند . معبران نوشته اند همسر بیننده 

ه همسر ندارد زنی از خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی ک

 نزدیکان خویش را از دست می دهد . 

 آبله 

 محمد بن سیرین گوید : 

 آبله درخواب زیان مال بود . 

 اگر بیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 صل شود . اگر بیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن مال حرام حا

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود : 

 اول : زیادتی مال ، 

 دوم : زن خواهد ، 

 سوم : پسرش آید ، ) از سفر یا سربازی یا جای دور ( 

 چهارم : حاجت روا شدن ، 

 پنچم : از ترس و بیم ایمن شود ، چون آبله سفید . 

 ید : منوچهر مطیعی تهرانی گو
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آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و 

کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی . 

پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سالمت 

یز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر آن نقطه از پوست است . در خواب ن

شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت 

آن را باز می گوید . چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در 

 گسترده که خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و

قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل 

جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است 

 که از طریق نامشروع به دست می آورید . آبله در پا کسالت است و خستگی . 

 گوید : لیال برایت می

 آبله یا داشتن آبله در خواب ، بیانگر ثروتمند شدن شما است . دیدن 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن مرد آبله رو در خواب ، عالمت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتال 

 های خود را عملی کنید . توانید کارها و طرحشوید و نمیمی

 آبنبات 

 گوید : هانس کورت می

کنید ، عالمت آن است که دست به کار بسیار اگر ببینید که آب نبات درست می

 بزرگ و سودآوری خواهید زد . 

 باشد . خورید ، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی میاگر ببینید که آب نبات می

 گوید : آنلی بیتون می

نعتی و کاری ص ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید ، نشانة آن است که به0
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 سود آور دست خواهید زد . 

ـ اگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، عالمت آن است که پیرو جوان به تفاهم می 6

 رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است . 

ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، داللت بر آن دارد که بیمار خواهید 9

 اد زیان و رنج خواهید دید . شد و از افراد قابل اعتم

ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، عالمت آن است که مورد 4

 احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانة آن است که به کسی 5

 ی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید . پیشنهاد غیر اخالق

 آبنوس 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن آبنوس در خواب ، مردی بود که در کار خویش سخت و محکم ، اما توانگر و 

 بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد

 . ابراهیم کرمانی گوید : 

 آبنوس در خواب ، زنی بود هم بر این صنعت که یاد کرده شد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

آبنوس در خواب ، داللت بر کسی باشد که صفات سخت کوشی دارد بر سر پیمان 

 ماندن و به ثروت رسیدن و غیره به او مربوط می شود

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

آبنوس در زندگی ما چوبی است محکم و گران قیمت و در خواب نیز به استحکام و 

می شود . برخی از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبیر کرده اند و نوشته قوت تعبیر 

اند ، داشتن شیئی خاص از چوب آبنوس که احساس کنید به خود شما تعلق دارد بخل 
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است و خست و حسد . اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و 

ود متکی می گردید . اگر استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می ش

صندوق یا کمدی از چوب آبنوس ببینید که در خانه شماست زنی متشخص و مقتدر به 

زندگی شما قدم می نهد ولی اگر آن شیئی را در جایی ناشناخته مشاهده نمودید زنی با 

این خصوصیات با شما برخورد می کند . دیدن دری از چوب آبنوس برخورد و رو به 

ردی است محکم و استوار . اگر آن در بسته باشد نمی توانید از آن مرد رو شدن با م

 بگذرید و از او متنفع شوید ولی اگر باز باشد برای شما موثر و مفید واقع می شود . 

 آب و هوا 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است . اگر هوا 

 گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند . پر 

 گوید : آنلی بیتون می

روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، داللت بر اتفاق های 

 ناگوار برای بینندة خواب دارد . 

ر که داگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است 

 امور کار و روابط خانوادگی دجار اخالل و اختالف خواهید شد . 

اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، عالمت آن است که خوش 

 بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد . 

ی آن هاید ، نشانای هوا قرار گرفتهاگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دم

س آورد . تنفاست که آینده روشن و خوبی نخواهید داشت و بدبختی به شما روی می

اید ، رنج خواهید در هوای گرم ، عالمت آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده

 ی خواب دچار اتفاقاتبرد . دیدن آب و هوا در خواب ، به معنی آن است که بیننده
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 بدی خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 آب و هوای خوب : امنیت در همه امور

 آب و هوای بد : خبرهای نا خوشایند 

 باد شدید : یک رفاقت بزرگ 

 آب و هوای طوفانی : دشمنان بدنبال شکست شما هستند . 

 د . آب وهوای بارانی : خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین میکن

 آبی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است . 

 رنگ آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد . 

 رنگ آبی تیره : خوشبختی که دیگران باعث آن هستند . 

 شبخت دیگران رنگ آبی میزنند : یک زندگی زناشویی آسوده و خو

 آبیاری 

 حضرت دانیال گوید : 

آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و 

 اندوه

 آبیاری گلها 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آبیاری گلها : سرگرمیهای خوشایندی خواهید داشت
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 آپارتمان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نآپارتمان : دوستان خوب داشت

 آپارتمان زیبا : احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد

 آپارتمان کوچک : تالشهای شما بیهوده خواهند بود

 آپارتمان اجاره کردن : یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد

 بازدید کردن آپارتمان : تحوالتی خواهید داشت

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 : مراقب رقیب باشید  در یک آپارتمان هستید

 مالک یک آپارتمان هستید : مشاجره در فامیل 

 تنها در یک آپارتمان هستید : تنهایی و ناکامی 

 با شخص دیگری در آپارتمان هستید : آسایش در عشق 

 در یک آپارتمان خود را پنهان میکنید : به شما هدایای پرارزشی خواهند داد . 

 دردسر و مشکل به شما نزدیک میشود . خواب آپارتمان یک شخص دیگر : 

 آتش 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او 

 گشاده شود . 

اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی 

 رت و نیکوئی یابد . ستم کند ، لیکن زود خالصی یابد و بشا

 اگر بیند که آتش وی را نسوخت ، دلیل کند که روی به کراهت ، سفری کد 
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 اگر آتش را با تف و سوز بیند ، دلیل کند که از علت تب ، بیمار گردد 

اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت ، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و 

 مضرت رسد ، 

در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او اگر بیند که آتش 

سهم و ترس در دل او نیامده ، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری 

 و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند ، 

 د ن ، از مال حرام به وی رساگر بیند که از آن آتش فرا گرفت ، دلیل کند که به قدر آ

اگر بیند که آتش را دود بود ، دلیل کند که به قدر آن مال حرام ، وی را به رنج و 

 تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت 

اگر بیند که از آتش ، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت 

 کند

 . ابراهیم کرمانی گوید : 

تش به مردمان همی انداخت ، دلیل کند که در میان مردم ، عداوت اگر بیند که شعله آ

 و دشمنی افکند 

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کاالی او افتاد ، دلیل کند که کاالئی که دارد 

 بر باد دهد ، یا آن چه به در می ارزد ، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد ، 

افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور  اگر بیند که آتش در خانه کسی

 سلطان افتد . 

اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت ، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند ، 

 یا از سبب مال اندوهگین گردد . 

 اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند ، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد

 لیل کند که از جهت زنان وی ، را با کسی خصومت کند اگر چیزی سوخته بیند د

اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت 
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و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد ، دلیل کند که در آن موضع ، جنگ 

 و کارزار بود ، یا بیماری صعب افتد . 

برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت ، اگر بیند که آتش 

 دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع . 

 اگر زبانه و فروغ نداشت ، دلیل بر بیماری صعب کند . 

 اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها . 

که آن  سرائی بسوخت ، دلیل کنداگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد ، شهری یا محله یا 

 بال و فتنه که گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود . 

اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد ، لیکن گزند نمی 

 کرد ، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع ، گفتگوی و خصومت افتد به زبان . 

گین برآمد سوی آسمان شد ، دلیل بود که اهل آن اگر بیند که از زیرزمین آتش سهم

موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی ، به قدر و قوه آن 

 آتش که دیده بود . 

اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد ، دلیل بود که در 

 گرددآن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر کسی بیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، دلیل بر بال و فتنه و خونریزی 

 بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع 

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت ، دلیل 

 پذیرفته شود . کند که طاعتهای وی ، نزد حق تعالی 

اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت ، بیم عذاب حق تعالی باشد . 

 و باشد که از پادشاه وی را بیم بود 

اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد ، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک 
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 گردد 

 دد . دنیای وی تمام گر اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت ، دلیل کند که شغل

اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت ، دلیل کند که در آن 

 دیار مرگ مفاجات بسیار بود . 

اگر بیند که آتشی بزرگ ، قبه یا مناره بسوخت ، دلیل کند که پادشاه آن موضع هالک 

 گردد . 

لیل از زمین برآید و فروغ می داد ، د بعضی از معبران گویند : اگر کسی بیند که آتشی

 کند که در آن موضع ، گیج بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر بیند پاره های آتش می خورد ، دلیل کند که مال یتیمان خورد 

اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید 

 . 

ایی آتشهای سوزنده می گرفت ، دلیل کند که از هر جائی میانجی اگر بیند که از هر ج

 کند ، میان رعیت و مردمان پادشاه . 

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت ، دلیل کند که بدو خیر 

 و نیکی رسد . 

 اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت ، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار . 

 اگر بیند که آتش در مردم می زد ، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان . 

 اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد . 

اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست ، دلیل است که کسی را از 

ن بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد خویشان و فرزندان وی فرزندی آید ، که مردما

 به قدر آن آتش

اگر در رزمگاه ، آتش بیند ، دلیل کند بر بیماریهای صعب ، چون آبله و طاعون 
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 وسرسام وسکته و مرگ مفاجات . 

اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بیند ، دلیل کند که از پادشاه ، او را ترس و بیم بود 

 . 

ار بیند ، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در اگر آتش را در باز

 تجارت ، انصاف ندهند و در خرید ، دروغ گویند . 

اگر در دریای آتشی افتاده بیند ، دلیل کند که در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و 

 از اوبر رعیت ظلم رسد . 

 نی بود . اگر در راه مجهول آتش بیند ، دلیل بر بی دی

 اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند ، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود 

 اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند ، دلیل که او را رنج رسد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آتش : اعالن خطر در مقابل یک دزد

 شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به 

سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه 

 آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود

می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم . اگر بیننده خواب ببیند که با آتش 

افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از 

اعضا بدنش آسیب می رسد . اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از 

 می سوزید و خود را در کنار شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتماال

کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا 

و آن جا از شما عیب جویی می کنند . معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش 
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خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است . آتش سوزندگی دارد ولی اگر در 

بینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و خواب ب

به اوج موفقیت می رسیم . اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و 

هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را 

رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی نسوزاند نشان آن است که با بی 

 عاید او نمی شود . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آتش فتنه بود

 دیدن سوختن آتش مصیبه بود

 دیدن در میان آتش بینه باشد

 دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

  گوید :آنلی بیتون می

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانة خوشبختی و سعادت است . این 

خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر 

 میبرند ، عالمت موفقیت و خوشبختی همیشگی است . 

همسری سوزد ، تعبیر آن این است که ی شما در آتش میاگر در خواب دیدید خانه

ی آتش روشن در مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهده

 خواب ، عالمت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید : نمی دانید چطور خشمتان را کنترل 

  کنید .

 یک آتش با شعله های خوب : شادی بزرگ در پیش دارید . 

 دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است . 
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 شما اصال توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی دوست دارند . 

 مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش 

 آید یک آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان می 

 یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی 

 بستگان شمای در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید . 

 شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی 

 شما در آتش هستید : موفقیت و خوشحالی 

 یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت . 

 ارها یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در ک

 یک شعله کوچک : خبرهای خوش 

 شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار 

 آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد . 

 آتش از آسمان می بارد : غم واندوه 

 شما یک آتش روشن می کنید : مجذوب یکنفر خواهید شد . 

 می کشید : از موانع و مشکالت عبور می کنید . چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون 

 شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند . 

 آتش مصنوعی : بزودی بچه دار خواهید شد . 

 حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند 

 حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند . 

 ترام و امتیاز شما باالتر می رود . حریق در خانه دیگران : اح

 حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب

 یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی 

 حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت . 
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 آتش افروختن 

 محمد بن سیرین گوید : 

را قوت بود و آتش بی دود ، فروغ قوت بود و آتش آتش افروختن به خواب ، پادشاه 

 با دود ، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود . 

اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود ، یاکسی دیگر بدان گرم شود ، دلیل که 

 چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد

 خصومت کند گ واگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت ، دلیل کند که بی سبب جن

اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند ، دلیل که کاری پیش گیرد به سبب 

غیبت مردمان ، تا طلب حال کسی کند . اگر بیند که از آن بریان بخورد ، دلیل کند که 

 به قدر آن ، روزی به وی رسد ، با غم و اندوه . 

 در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر ،اگر بیند که به زیر دیگر آتش می افروخت ، و 

 دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد . 

اگر بیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود ، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه بود 

 . 

 اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد ، دلیل که او را سخنی نیکو گویند . 

ه آتشی برافروخت از برای روشنائی ، دلیل کند که کاری را به حجت و اگر بیند ک

 برهان روشن گرداند

 . ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند ، دلیل بود که اهل 

 آن موضع راغیبت کند و بدی گوید . 

می افروخت بی آن که طعام پزد ، دلیل کند اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان ه

 که بامردی از خویشان و یا اهل بیت ، او جنگ و خصومت افتد . ودولتش افزون شود
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اگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش ، و آن آتش برنمی 

 نافروخت و روشنائی نمی داد ، دلیل کند که از علم خویش برخورداری یابد . اگر ای

 کس پادشاه بود ، عز و جاه و دولتش افزون گردد ، 

 اگر بیند آن آتش که افروخت بمرد ، دلیل کند که هالک گردد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند ، و 

علم و حکمت او بهره هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند ، دلیل کند که از 

 یابند و راه راست گیرند . 

اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد ، دلیل کند که احوالش 

متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت ، نه به راه 

 راست ، دلیل که علم او مردمان را به راه ضاللت برد . 

ند که آتشی در موضعی برافروخت ، تا آن موضع را بسوزد ، و آتش آن را اگر بی

 بسوخت و از بازرگانان بود ، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود . 

 اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد ، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد . 

 آتش بازی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ای آن : به جشنی دعوت خواهید شدتماش

 آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

 گوید : آنلی بیتون می

 آتش بازی در خواب ، عالمت تندرستی و سالمتی است . 

 د . باشها دور میکند ، دلیل دیدن مکاناگر دختری در خواب بیند که آتش بازی می

 گوید : اچ میلر می
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 ن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است . دید

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید . 

 یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند . 

 یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی 

 آتش پرست 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر که آتش را می پرستید و سجده می کرد ، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و 

 به خدمت او مشغول شود . 

اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد ، دلیل که به خدمت زنان همی 

 مشغول شود . 

ه ل بود که صاحب خبر پادشااگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می پرستید ، دلی

 شود . 

اگر بیند که در میان آتش می غلتید ، دلیل که برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی 

کند ، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود ، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد . اگر 

ر او ااز آتش به او آسیبی نرسد ، دلیل کند بر رسالت و سالمت نفس و جمعیت با روزگ

 از پادشاه وقت . 

 اگر بیند که در میان آتش رفت ، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه منفعت یابد . 

اگر بیند که آتش از روی جامه یا از دست او روشنایی می داد ، چنانکه خلق از نور او 

 متحیر بودند ، دلیل بود که بر دشمن ظفر یابد ، و مراد دو جهانی حاصل شود . 

 ل اشعث گوید : اسمعی

پرستید ، دلیل کند که بازداری و عوانی کند ، و اگر کسی در خواب بیند که آتش می
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پرستید ، اگر بر شکل اخگری بود ، غرض او از دین جمع کردن مال آن آتش که می

 بود ، و مال حرام بسیار حاصل کند . 

 آتش دان 

 محمد بن سیرین گوید : 

ه خدمت خانه کند ، اما اگر آن آتش دان آهنین بود ، آتش دان به خواب ، زنی بود ک

دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبین است ، دلل 

کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود . اگر آتش دان از گل 

 کان نیز بود . است ، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد ، و از مشر

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است : 

 اول : زن خادمه ، 

 دوم : کنیزک . 

 آتش دوزخ 

 گوید : لیال برایت می

 آتش دوزخ ، نشانهء بدشانسی در کار است . 

 آتش زنه 

 ابن سیرین می کوید : 

آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی ودلیر بود ودوم 

سخت دل بود واین هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند کرمانی 

گوید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد واز آن شمع یا چراغ برافروخت 
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ل که مردم از دانش او بهره یابند واگر بازرگان بود دلیاگر بیننده پادشاه است دلیل بر این

کند که با مردم خیر و احسان کند واگر درویش بود دلیل که مردم از سیرت وکردار 

وی منفعت یابند حضرت صادق می فرماید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می 

غل او مشغول شود واز آورد دلیل بر اینکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند یا به ش

رشوه مال بدست آورد واگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دلیل کند که مال 

 طلب کند ونیابد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر ببیند نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد دلیل بر این است که دنبال کسب مال 

 می رود ولی موفق نمی شود

 آتش سوزی 

 گوید : می آنلی بیتون

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست 

نداده است ، نشانة آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم 

 خواهد شد . 

 آتشفشان 

 گوید : آنلی بیتون می

هرت کنید که شآن است که با کسانی مخالفت می دیدن آتشفشان در خواب ، نشانة

 شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند . 

 باشد . ی مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما میدیدن آتشفشان در خواب ، نشانه

 آتشکده 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 آتشکده به خواب ، جایگاه مکروه بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

یگاه مردم احمق و خالی بود . اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا آتشکده جا

چیزی به وی رسید ، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد ، لیکن از 

 بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد . 

 آتش نشانی 

 گوید : آنلی بیتون می

دردسر بسیار بزرگی  نشانی در خواب ، به معنی این است که شما دچاردیدن آتش

 شوید . می

 آثار باستانی 

 گوید : لیال برایت می

اگر آثار باستانی را در خواب ببینید ، بدین معنی است که تا زمان زیادی شادی و 

 خوشحالی برای شما به دست نخواهد آمد . 

 آجان 

ید . ادیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افز

پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است . اگر در خواب 

دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که 

ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و 

و  ر خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیتنباید نگران باشید . چنانچه د
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فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود . اگر دیدید که با پاسبانی 

همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه 

ن زیاد را از دست می دهید . اگر پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندا

شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می 

برید . اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار 

می گیرید و الزم می شود که به پرسشی جواب بدهید . نه سئوال شما را خوشنود می 

د و نه جواب را به رضایت می دهید و باالخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و کن

او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و 

 دروغ می گوید . 

 آجر 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

می توانند موجب  آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که

تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند . 

داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی 

و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید . داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و 

ر کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی سرخ گویای آن است که د

می انجامد . آجر روی هم چیدن نیکو است . اگر دیگری آجر می چیند و شما احساس 

می کنید که او برای شما کار می کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت 

ی چینید از جانب می شوید . اگر شما برای دیگری آجر حمل می کنید یا روی هم م

شما دیگری تقویت می شود . مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است . اگر 

خودتان آجرهایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید . روی 

هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد 
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تر است در جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران که در چنین حالتی به

 دوری بجویید . 

 گوید : لیال برایت می

اگر کسی در خواب آجر سفالی سقف را ببیند ، معنی آن این است که در مسائل مالی 

 شانس بسیار خوبی به او روی خواهد آورد . 

 گوید : آنلی بیتون می

 بر عدم توافق در عشق و کار است .  ـ دیدن آجر در خواب ، داللت0

ـ اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید ، داللت بر آن دارد که تالشهای 6

 شما برای جمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید . 

 آخرین وداع 

 گوید : آنلی بیتون می

 باشد . آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب ، به معنی غم و غصه می

 آخور 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب آخور دیدی ، بدین معنی است که کوشش و سعی شما برای پیشبرد 

 نتیجه خواهد ماند . کارها بی

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن آخور در خواب ، عالمت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش 

 خواهد ساخت . 

 آدامس 
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 ن رویاها آمده است : درکتاب سرزمی

 آدامس : شما آدامس دارید : شخصی شما را مثل سایه دنبال میکند . 

 شما آدامس میجوید : به دالیل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید . 

 آدرس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آدرس رابا صدای بلند خواندن : تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت

 ا روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنیدآدرس ر

 بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان

 به دنبال یک آدرس گشتن : اتالف وقت

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک آدرس می نویسید : بدون دقت و احتیاط هیچگونه معامله یا اقدامی نکنید . 

 س می نویسند : کارهایی که بدشانسی بدنبال آن است . اشخاص دیگر آدر

یک آدرس مربوط به کار : شانس و شادی یک آدرس را روی یک نامه عاشقانه 

 مینویسید : خبرهای خوش

 آدم دزدی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما را دزدیده اند : یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد . 

 را دزدیده اند : عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد . یک دختر 

 یک پسر را دزیده اند : یک مصیبت در پیش است . 

 آدم دزدها را دستگیر کرده اند : پول به دست شما خواهد رسید . 

 آدم کشی 
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 گوید : آنلی بیتون می

اید ، معنی آن این است که عمری اگر در خواب دیدید به دست کسی کشته شده

 طوالنی و پر ثمر خواهید داشت . 

 آدم حقه باز 

 گوید : آنلی بیتون می

ما باشید ، معنی آن این است که شبازی هم سفر میاگر در خواب ببینید که با آدم حقه

اط س به راهتان ادامه دهید ، اما با کمی احتیتر باشید . پترسید که در راه از بقیه عقبمی

 هایتان را با دقت بیشتری عملی کنید . و مراقب باشید نقشه

 آدمخواری 

 تام چت ویندرا گوید : 

اگر در خواب آدمی را خورد ، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش ، استعداد و 

 ثروت او را تصاحب کند

ست ، می توان احتمال داد دلیل چنین بر آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نی

خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می خورند که از 

قوای فکری و ذهنی انها متمتع شوند بی ارتباط نباشد ، نا گفته نماند عمل نادانسته 

ان متمدن انس وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می یابد یعنی

 میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد 

موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری ، به این تعبیر نیز می تواند باشد که میل و 

 هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد

رسیدن به  یعنیتعبیر دیگرش میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است ، 

 جائی که آغاز شده ایم ، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفتن
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 آدم الغر 

 گوید : آنلی بیتون می

 د . رسیاگر ببینید که آدم الغری هستید ، یعنی به چیزهایی که دوست دارید می

اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول الغر هستید ، بدانید که دچار مشکالت 

 شوید . دی میزیا

ای در های تازهها و موفقیتی به دست آوردن موقعیتدیدن زن الغر در خواب ، نشانه

 عشق است . 

دیدن مردی الغر در خواب ، نشانگر این است که آرزوهای قدیمی شما عاقبت پایان 

 خوشی برای شما نخواهد داشت . 

 آدم مست 

 گوید : هانس کورت می

، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادی دارد یا دیدن آدم مست در خواب 

 این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتی شما شده است . 

ها اگر در خواب ببینید که مست هستید ، اوقات خوبی خواهید داشت ولی این خوبی

 باشند زودگذر می

 ی را دارید . هایاگر مردم را مست دیدی ، بدانید که شما از لحاظ روحی ، ناراحتی

 آدم مؤدب 

 گوید : لیال برایت می

ای شما را آزار کنندهدیدن آدم مؤدب در خواب ، داللت بر این دارد که خبر غمگین

 خواهد داد . 
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 آدم و حوا 

 گوید : لیال برایت می

ی در ادیدن آدم و حوا در خواب ، بدین معنی است که اتفاقات و پیامدهای ناامیدکننده

 دهد . رخ می زندگی شما

ود به ی آن است که زنان فریبکار با مکر خکند ، نشانهاگر ببینید حوا با مار صحبت می

 رسانند . شما آسیب می

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است که واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما 

 ت . را برای رسیدن بر موفقیت ناامید خواهد ساخ

دیدن آب و حوا در بهشت ، در حالی که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد 

و حوا عریان است و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش 

اوست ، نشانة آن است که خیانت و بی وفایی ، هر دو دست به دست هم می دهند تا 

 سرنوشت شما را دگرگون سازند . 

ب ببینید حوا با مار گفتگو می کند ، نشانة آن است که زنانی فریبکار با مکر اگر خوا

 خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آدم و حوا : خوشبختی 

 شما با آدم حرف می زنید : خواسته های شما برآورده میشود . 

 در عشق و احساسات  با حوا حرف میزنید : نا کامی

 یک زن خواب آدم را ببیند : او بچه دار خواهد شد 

 یک مرد خواب حوا را ببیند : او یک مهمانی فامیلی برگذار میکند 

 یک دختر جوان خواب آدم را ببیند : او در عشق خوشبخت خواهد شد . 
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 یک پسر جوان خواب حوا را ببیند : شغل جدیدی پیدا می کند . 

 د که حوا هستید : پول و خوشبختی . خواب ببینی

 آراستن 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانة تغییرات و 

فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خوابی 

 پر ثمر دارد . ببیند ، داللت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعة

اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است که از 

 زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد عالقة خود دست خواهید یافت . 

اید و یا در حال آراستن آن جا اگر در خواب دیدی که مکانی را بسیار آراسته کرده

ر ای دکنندههای مطلوب و خوشحالنشانگر آن است که شما فراز و نشیبهستید ، 

زندگی خود خواهید داشت . اما اگر فرد جوانی چنین خوابی را ببیند ، دلیل بر آن دارد 

 که یک گردش دسته جمعی و بسیار شادی را در پیش خواهد داشت . 

 آرام 

 گوید : آنلی بیتون می

 ب و نشانة پایان نومیدی است . ـ دیدن دریایی آرام در خوا0

ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانة آن است که 6

 زندگی طوالنی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت . 

 آرامش 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما درآرامش هستید : بدبختی در کمین است . 

 ید که آرام باشند : بسیار خشمگین خواهید شد . شمااز دیگران میخواه

 اشخاصی که در جنگ هستند آرام میکنید : با دوستانتان درآرامش خواهید بود . 

 بچه ها را آرام میکنید : خوشبختی 

 از همسایه خود می خواهید که آرام باشد : آینده شما روشن خواهد بود . 

 آرایش کردن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 یش کردن : موقعیت بسیار خوبآرا

 آرایشگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن آرایشگاه در خواب ، عالمت آن است که با دقت و تالش خود به پیروزی دست 

 خواهید یافت . 

اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، عالمت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده 

 خواهد شد . 

 آرایشگر

دیدن آرایشگر در خواب ، برای یک زن عالمت آن است که از طرف خانواده به موقع 

 سرزنش خواهد شد . 

اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، عالمت آن است که 

دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می 

 گریزد . 
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خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، عالمت آن است که با اگر زنی 

هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی 

 کارهایی جزیی خواهد رفت . 

دیدن آرایشگاه در خواب ، نشانگر آن است که اگر کمی دقت و تالش کنید ، 

 صیب شما خواهد شد . های بزرگی در زندگی نپیروزی

 گوید : لیال برایت می

اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصالح هستید ، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت 

 و ضرری بزرگ خواهید شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که 

 به موفقیت و شهرت میرسید . میکنید 

 با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند . 

 فقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت . 

 موهایتان را طالیی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد 

 موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود . 

 یی میکنید : یک دوست را از دست میدهید . موهاینان را حنا

 موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد 

 رنگ موهایتان را از بین میبرید ) دکلره میکنید ( : درآمد بسیار خوبی خواهید داشت . 

 دخترتان را به آرایشگاه می برید : خبرهای خوش از راه دور

 گیس میسازد : یک خطر در نزدیکی شماست . سلمانی برای شما یک کاله 

 شما آرایشگر هستید : موفقیت بزرگی نصیبتان میشود . 

موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید : در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان 
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 میشود . 

 آرایشگر ریشتان را می تراشد : ضرر مالی . 

 آرایشگر 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب آرایشگری را مشاهده کند ، دلیل بر آن است که از طرف خانواده  اگر زنی در

 مورد سرزنش و مالمت قرار خواهد گرفت . 

اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، عالمت آن است که 

دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می 

 . گریزد 

اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، عالمت آن است که با 

هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی 

 کارهایی جزیی خواهد رفت . 

 گوید : لیال برایت می

ی و کوچکی در جزئ اگر در خوابتان آرایشگر ببینید ، نشانگر این است که شما تغییرات

 ها . زندگی خود خواهید داشت ، خصوصا در مورد خانم

 آرد 

 دلیل است بر مال و نعمت حالل که بی رنج بدو رسد . 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید ، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت 

 حالل او را حاصل گردد ، از آنجا که امید ندارد . 

 محمد بن سیرین گوید : 
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 آرد جو ، به تاویل درستی دین بود ، 

 آرد گندم ، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود ، 

 شود .  آرد کاورس مال اندک بود که حاصل

 جابرمغربی گوید : 

 آرد فروش به خواب دیدن ، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود . 

 گوید : لیال برایت می

 رنج بدو رسد . دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حالل که بی

 گوید : آنلی بیتون می

با  ستی ، ولی همراهـ دیدن آرد در خواب ، نشانة زندگی کردن با صرفه جویی و تنگد0

 شادمانی است . 

ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است که به زودی با 6

مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . 

آرد ـ اگر خواب ببینید ، 9اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود . 

خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که دست به معامالتی مخاطره آمیز خواهید زد 

 . 

 آرنج

ـ دیدن آرنج خود درخواب ، عالمت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی 0

 دشوار ، پول اندکی دریافت می کنید . 

ایی د از فرصتهـ اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند ، نشانه آن است که می توان6

مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند ، سود بجوید . اما اگر خواب ببیند آستینی که 

قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است عالمت آن است که بعد از ازدواج فرصت 

 خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 رگ مالی آرد میخرید : منفعت بز

 شما آرد دارید : فراوانی

 با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید . 

 آرد را میسوزانید : خطر درپیش است . 

 با آرد شیرنیی می پزید : یک زندگی خوشبخت در آینده 

 در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید . 

 آرد بیز 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 رد بیز به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد . آ

 محمد بن سیرین گوید : 

آرد بیز به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا 

گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، خدمتکار و 

 دوست وی گردد 

 بعضی از معبران گویند :  و

 مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود : 

 اول : مردی مصلح ، 

 دوم : زنی فضول ، 

 سوم : خادم ، 

 چهارم : منفعت اندک . 
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 آرد غالت 

 گوید : آنلی بیتون می

باشید ، بیانگر آن است که در دیدید که مشغول خوردن آرد غالت میاگر در خواب 

 زندگی ، ثروت و مال و منال زیادی به دست خواهید آورید . 

 آرزو 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما یک آرزو دارید : با یک دشمن قدیمی آشتی میکنید . 

 دیگران آرزو دارند : مشاجره در فامیل 

 ک آرزو دارند : تغییر مهم در میان اطرافیان شما دوستان شما ی

 آرزوهای چیزهای غیر ممکن را دارید : فراوانی 

 چیزی را که آرزویش را دارید بدست می آورید : سرافکندگی و خجالت . 

آرزوی داشتن مال دیگران را دارید : مراقب باشید که بواسطه حوادثی که رخ خواهند 

 داد آسیب نبینید

 وی داشتن بچه دارد : دیگران با او مهربان نیستند یک زن آرز

 شما آرزوی داشتن پول دارید : در کارهایتان با شکست مواجه میشوید . 

 آرشه ویلون 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد . 

 آرنج 
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 گوید : آنلی بیتون می

دهید آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می دیدن

 کنید . ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می

اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و 

 بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد . 

ج را می پوشاند کثیف است عالمت آن اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرن

 است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود 

 آرنجتان کثیف است : به فالکت می افتید . 

 آرنجتان درد میکند : مشکالت بسیار 

 چه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید . ب

 آرواره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن یک آرواره بد هیبت در خواب ، عالمت آن است که دوستان نسبت به هم 0

 رفتار مطلوبی نخواهند داشت . 

 آن است کهـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة 6

 دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند . 

ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض 9

 کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری ماالریا دچار شوید . 

ه سود و قرارداد ب ی آن است که شما با بستن یکاگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه -4

 منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید . 
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 آروغ 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد ، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن 

 حرمتی بود . 

اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد ، دلیل کند که اجلش نزدیک 

 بود . 

 حمد بن سیرین گوید : م

اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دلیل کند که سخنی گوید که از ان مضرت 

 و خطر بیند ، 

اگر دید که آروغ همچون دود برآورد ، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید ، که از 

 آن او را عیب گویند و مالمت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد . 

 عی تهرانی گوید : منوچهر مطی

آروغ یا باد گلو . اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می زند 

نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان 

خویش یا دیگران بر زبان می آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می شود . اگر 

زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش کسی ببیند که آروغ 

جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از 

مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در 

اغ فرق حالت با استفر خواب نشان فرا رسیدن اجل است . البته باید توجه داشت که این

دارد . استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می شود طلب فراغت کردن 

است و با باد گلو متفاوت است . اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون 
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آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب مالل و ماللت می شود و 

 ن او تمام می شود و شایستگی سرزنش و شماتت می یابد . در نهایت به زیا

 آزاد شدن 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر کسی بیند که آزاد شد ، یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا 

یابد و اگر وام دار بود ، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد ، بگذارد و اگر بنده 

شود و اگر گناهکار بود ، توبه کند و اگر غمگین بود شادمان شود و از غم بود ، آزاد 

فرج یابد و اگر عبوس بود ، خالص یابد . و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو 

 و پسندیده است . 

 آزار 

 گوید : آنلی بیتون می

ید ند خواهـ اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانة آن است که دست به کاری ناپس0

 زد . 

ـ اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد ، عالمت آن است که دشمنان شما را 6

 شکست خواهند داد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

خودتان را آزار می دهید : عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین میبرید 

 . 

 خیانت  -6در خانواده خصومت  -0شمارا آزار می دهند : 

 دیگران را آزار می دهند : شادی 

 حیوانات را آزار می دهند : ضرر بزرگ مالی
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 بستگانتان شما را آزار می دهند : ناکامی عشقی 

 بچه ها شما را آزار میدهند : شادی 

 دیگران بچه ها را آزار میدهند : خطر بزرگ 

 دیدا آزار خواهند داد . دوستان شما را آزار می دهند : دشمنان شما را ش

 یک سگ شما را آزار میدهد : درآمد خوبی خواهید داشت . 

 شما یک سگ را آزار میدهید : با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید . 

 آزمایش 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید . 

 یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد . 

 وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید . 

 دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم 

 آزمایشگاه 

 گوید : لیال برایت می

بسیار های دیدن آزمایشگاه در خواب ، عالمت آن است که در زندگی ، هزینه

 غیرمنتظره و ناگهانی برایتان پیش خواهد آمد . 

کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت اگر دیدید که در آزمایشگاهی کار می

 شوید و احتیاج زیادی به یک هم فکر پیدا خواهید کرد . پیچیده ، گرفتار می

 گوید : آنلی بیتون می

آن است که برای انجام کارهایی  اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانة

بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو 
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 مفیدتری استفاده کنید . 

اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طال مبدل کنید ، نشانة آن است 

د ، اما در راه رسیدن به اوج که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید ش

 آرزوی خود با شکست روبرو می شوید . 

باشید ، دلیل بر آن است که شما اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهی مشغول می

ها باشید اما در زندگی به آنهای وسیع و بسیار بزرگی میمشغول طراحی و اجرای نقشه

 کنید . دست پیدا نمی

 ا آمده است : درکتاب سرزمین رویاه

 خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است 

 شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت 

 دیگران در آزمایشگاه کار میکنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید . 

 آژیر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

 گوید : آنلی بیتون می

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانة آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی 

 کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد . 

 اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهد شد . 

 گوید : لیال برایت می

 باشد . رگی میدیدن آژیر خطر ، به معنی غم ، غصه و بیچا

 آسانسور 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با آسانسور باال می روید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و به 0

دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید . اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می 

 روید ، نشانة آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد . 

به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانة آن است که ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن 6

 از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید . 

ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانة آن 9

 است که حادثة خطرناکی شما را تهدید می کند . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد . با آسانسور پ

 با آسانسور باال میروید : موقعیت شمار بهتر می شودو پولتان بیشتر

 با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید 

 با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی 

 آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری 

 گرفتار شده اید : شوک  شما در آسانسور بین دو طبقه

 آسایش و نعمت 

 گوید : آنلی بیتون می

اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده

 زنید و با مردی که بسیار شاد وکارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست می

 باشد ، همنشین خواهید شد . سرزنده می

 هایواب ببیند که در رفاه و ثروت است ، دلیل بر آن دارد که به لذتاگر زنی خ
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یابد . ، این خواب هشداری است برای زنان تا به زودگذر و بسیار ناپایدار دست می

 جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند . 

 آستانه 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

آستانه زیرین ، کدبانوی خانه . و اگر آستانه باالیین در خواب ، کدخدای خانه بود ، و 

دید که آستانه باالیین دراو بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد ، و 

اگر کدخدای خانه بیند که آستانه زیرین خانه بیفتاد یا بسوخت ، دلیل کند که 

 کدبانوی خانه بمیرد . 

 محمد بن سیرین گوید : 

یا آستانه باالیین نو و بدل گردد ، دلیل کند که زن را طالق  اگر بیند که آستانه زیرین

دهد و زن دیگر بخواهد ، و اگر بیند که آستانه باالیین را بکند ، دلیل که خود هالک 

کند و اگر دید که هر دو آستانه خویش را بکند وخراب کرد ، دلیل کند که کدبانو و 

: اگر بیند که آستانه خانه وی  کدخدا هر دو هالک گردند . محمد بن سیرین گوید

بلند گردید ، دلیل کند که بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت یابد ، و اگر بیند 

که آستانه خانه او بیفتاد ، دلیل که از شرف و منزلت بیفتد ونزد مردمان خوار گردد . 

ن مال و قدر آاگر بیند که از آستانه خانه آب صافی چون باران همی بارید ، دلیل که به 

نعمت یابد . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم همی افتاد ، دلیل که از پادشاه یا 

 از بزرگی او را غم و اندوه رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که آستانه خانه بر وی بیفتاد و در زیر آن گرفتار گردید ، دلیل کند که او را 

ر بیند که آستانه خانه او به رنگهای ملون و منقش بود ، دلیل کند بیم و هالک بود . اگ

 که به زینت و آرایش دنیا مشغول گردید . 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آستانه در : شما خانه ای بنا خواهید کرد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ا کثیف ه شده و آن جاگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخت

است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود . اگر 

بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن 

آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و 

می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است . اگر  کثیف باشد دچار غم

بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست 

و احتمال هالک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین 

 او نشسته اند حفظ کند . 

 آستری 

 رویاها آمده است :  درکتاب سرزمین

 خواب پارچه آستری : شما بسیار خود پسند هستید . 

 آستر یک لباس را در می آورید : مراقب رقیب باشید . 

 آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید : مشاجره و نزاع 

 پارچه آستری می خرید : یک مالقات ناگهانی 

 آستین 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خاربلند : افت
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 کوتاه : ضرر

 گشاد : خشم

 آسم 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب تنگی نفس : نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد . 

 شما آسم دارید : اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت . 

 شما مرض آسم می گیرید : سود مالی 

 د : ناکامی پشت ناکامی دیگران آسم دارن

 آسمان 

 حضرت دانیال گوید : 

 اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود . 

 اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل که علم و دانش حاصل کند . 

 اگر بر آسمان سوم دید ، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد . 

 چهارم دید ، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد . اگر بر آسمان 

 اگر بر آسمان پنجم بیند ، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم . 

 اگر بر آسمان ششم دید ، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد . 

اگر بیند که بر آسمان نخستین بر شد ، ولیکن در را بسته دید ، دلیل کند که کارهای 

 ه سبب مردی بزرگ بسته شود . وی ب

اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن ، و سر را فرو افکنده بود ، دلیل کند که از 

 دیدار مردی بزرگ جدا شود ، 

اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند ، دلیل که درهای علم و 
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 حکمت بر وی گشاده شود . 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی خود را بر آسمان بیند ، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را 

مرتبت دنیا و عز حاصل شود . اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد ، سفری بود با 

نعمت و برکت . و اگر بیند که همچنان راست می پرید ، تا به آسمان رسید ، دلیل کند 

ید که به آسمان رفت ، بدان نیت که به زمین باز نیاید ، که مضرت و رنج بیند و اگر د

دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد . اگر بیند که از 

آسمان بانگ و ندا می شنود ، دلیل کند بر خیر و سالمت . اگر بیند که مرغی از آسمان 

 با وی سخن می گفت ، دلیل بود که شادمان گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که او در آسمان بنیادی است ، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود ، دلیل که 

اجلش نزدیک بود . اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر 

ی م بود ، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود . اگر دید که از آسمان انگبین

بارید ، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود . اگر دید که از آسمان ریگ یا 

خاک می بارید ، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار ، دلیل آن بد بود 

. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید ، دلیل بود بر عذاب خدای 

، اگر دید کهم خود را از اسمان فرو آویخت ، دلیل کند که کار عزو جل اند آن دیار 

 او بلند گردد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر دید که بر باالی هفتم آسمان رفت ، به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید ، 

دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود . اگر خداوند 

بود و مصلح ، و بیند که در آنجا فرود آمد ، دلیل که در راه دین زاهد خواب مستور 

گردد . اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد ، دلیل بود که توبه کند یا هالک 
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گردد . اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد ، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد 

د که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون هالک رسد و بعد از آن شفا یابد . اگر بین

قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود ، دلیل بود که خداوند خواب در ا مل و عمل 

مغرور گشته بود . اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند ، دلیل کند که دعا در آن 

دری  که در آسمان سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب ها فراوان بود . اگر بیند

از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند ، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان 

آن دیار ، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود . اگر بیند که آسمان بیفتاد ، دلیل 

 است که ایزد تعالی با وی به خشم بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ه آسمان به گونه سبز بود ، دلیل بود که در آن دیار خیر و صالح و ایمنی اگر بیند ک

 بود . 

 اگر بیند که به گونه سفید بود ، دلیل که در آن موضع ، رنج و بیماری بود . 

 اگر بیند که آسمان سرخ بود ، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است . 

 ه در آن دیار بال و فتنه عظیم بود . اگر بیند که آسمان سیاه بود ، دلیل ک

اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود ، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی 

 تمام در دین حاصل گرداند . 

اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد ، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده 

 به مردم رسد شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار

اگر بیند که در آسمان عالمت های سرخ بود ، دلیل کند که پارسان آن موضع را 

 عالمت و نصرت بود . 

 اگر بیند که آسمان را همی پرستید ، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

 . اسماعیل بن اشعث گوید : 

عذاب  ی سختی واگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید ، دلیل کند بال
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به اهل آن موضع رسد . اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید ، دلیل کند که اندر 

 آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 روشن : شادمانی و خوشبختی

 ابری : غم و غصه

 سرخ رنگ : شادمانی زیاد

 ه باران : ارثی بزرگستار

 تیره : خطر

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست . این که می 

گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران 

ود د که به آسمان می راین حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببین

ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با 

مشکالت رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند . اگر کسی 

ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سالمت 

می یابد . رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ خود را باز 

باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه ، آسمان سفید بیماری است . چنان چه در خواب 

دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید 

 د که دل خوش کننده است . و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رس

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود

 دیدن آسمان قوت وظفر باشد

 گوید : لیال برایت می
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های زندگی . اگر در خواب آسمان دیدن آسمان ، تسکین خاطری است در برابر غم

ا است . دیدن آسمان قرمز در آبی را دیدید ، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شم

باشد . اگر آسمان ابری خواب ، داللت بر اختالفات گوناگون در خانواده و جامعه می

 باشید . ثبات و ضعیفی میباشد ، شما آدم بسیار بی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانة کسب افتخارات برجسته است و همچنین 0

 جمعی از روشنفکران .  همنشین شدن با

ـ اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، 6

نشانة آن است که بزرگترین مشکالت و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، 

 حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند . 

واب ، نشانة نارضایتی عموم مردم است که احتماال به ـ دیدن آسمانی سرخ در خ9

 شورشی مبدل خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانة آن است که با کوشش مداوم به 4

 هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند . 

د به سمت آسمان باال می رود ، ـ اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانن5

 نشانة آن است که از مقامی واال ارتقاع می یابد . 

ـ اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، عالمت آن است که زیانهایی متعدد 2

 خواهید کرد . اما با درک صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می کنید . 

ن است که پیش از رسیدن به آرزوی ـ دیدن آسمان پرستاره در خواب ، عالمت آ7

خود تالش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل 

 خواهید کرد . 

ـ دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، عالمت کسب معنویات 1

به  غلباست . برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و ا
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 ثروت بی اعتنا خواهید بود . 

ـ دیدن نزدیکان خود در آسمان ، عالمت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به 3

عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند . بعد از 

 دیدن این خواب معموال مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد . 

 اها آمده است : درکتاب سرزمین روی

 خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ 

 آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک 

 آسمان تاریک و پرابر : ناکامی 

 آسمان در یک شب مهتابی : پول فراوان 

 آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت . 

 ون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند آسمان بد

 به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی 

 شما به آسمان می روید : خوشبختی و سعادت 

 آسیا 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آسیا : سفر

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 آسیا : بزودی پول درو می کنید . 

 نقشه مشاهده می کنید : پیشرفت در موقعیت اجتماعی آسیا را روی 

 به تنهایی سفری در آسیا می کنید : با یک دوست جدید آشنا می شوید . 

 به اتفاق اشخاص دیگربه آسیا سفر می کنید : رنج بسیار سختی را متحمل میشوید . 

 از آسیا بر می گردید : یک ماجرای عشقی در انتظار شماست . 
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 یا بیرون کرده اند : متوقف شدن فعالیتهای اجتماعی و حرفه ای شما را از آس

 شما به آسیا تبعید شده اید : ناکامی در امور احساسی 

 آسیاب 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همی کرد ، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو 

ه و از کار بیفتاد ، دلیل کند کخیر و منفعت رسد . اگر بیند که آسیاب بشکست 

خداوند آسیاب هالک گردد . اگر بیند که سنگ آسیاب بشکافت یا خللی در وی 

پدید آمد ، دلیل که در معیشت خداوند آسیاب سستی و خللی پدید آید . اگر بیند که 

 سنگ آسیاب را کسی بدزدید ، دلیل کند که خداوند آسیاب منفعت و مضرت شود . 

 ین گوید : محمد بن سیر

دیدن اسیاب به خواب جنگ و خصومت بود . اگر کسی خود را در آسیاب بیند ، دلیل 

کند که او را با کسی جنگ و خصومت افتد ، و اگر داند که آسیاب ملک او بود ، 

آسیاب تر بود و اگر در آسیاب غله نداشت ، لیکن نگاه می کرد که آسیاب چگونه می 

. اگر بیند که سنگ آسیاب از مس یا برنج یا از آهن بود ،  گردد ، دلیل که به سفر شود

این جمله دلیل بر جنگ و کارزار بود . اگر بیند که سنگ آسیاب از آبگینه بود ، دلیل 

کند که خصومتش با زنان بود . اگر بیند که در آسیاب سنگ و آهن به جای غله آرد 

ت افتد . اگر بیند که می کرد ، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت سخ

آسیاب را به دست می گردانید ، دلیل کند ه او را انبازی سخت دل بود و به واسطه او 

 کارش به نظام باشد . 

 حضرت امام جعفرصادق فرماید : 

 آسیاب درخواب دیدن بر پنج وجه بود : 

 اول : پادشاه ، 
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 دوم : رئیس ، 

 سوم : توانگری ، 

 چهارم : مرد دلیر ، 

 : خوانساالر پادشاه . دیدن به جایگاه آسیاب جای رئیس بزرگ بود .  پنجم

اگر بیند که آسیاب را همی خراب می کرد ، دلیل که اندر آن چیزی که به آسیاب 

 منسوب است خراب گردد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است . اگر کسی خویشتن را در آسیاب 

نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی  ببیند

وارد می شود . اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و 

بلور است بین او و زنی اختالف می افتد . اگر از الی سنگ آسیاب چیزی بردارد در 

در نتیجه سودمند می شود . شنیدن صدای آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی 

چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری 

تعبیر کرده اند . سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است . گندم به آسیاب 

بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن . در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم 

 بدون پشتوانه محکم خواهید داشت .  معاشی

 گوید : لیال برایت می

ی این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعی و دیدن آسیاب نشانه

کنید . شنیدن صدای آسیاب در خواب ، عالمت آن است که شما کوشش زیادی می

نید کنید ، بدامی دهید . اگر دیدید که غالت را آسیابکار بسیار مفیدی را انجام می

کند . دیدن آسیاب بادی در خواب ، عالمت آن است دارایی شما بسیار افزایش پیدا می

 که شما در زندگی روابط بسیار پیچیده و خطرناکی دارید . 

 گوید : هانس کورت می
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آب مانده است ، نشانگر آن است که سهام شما به یک باره اگر دیدید که آسیاب بی

ی آن است که به ادی خواهد شد . دیدن آسیاب بادی در خواب ، نشانهدچار نزول زی

 یک باره گرفتاری و اندوه در زندگی شما را در بر خواهد گرفت . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید آب زاللی به آسیاب می ریزد ، عالمت آن است که دست به 0

بینید آبی که به آسیاب می ریزد گل کارهایی خوشایند خواهید زد . اما اگر خواب ب

آلود است ، عالمت آن است که زیانهایی خواهید دید و در هنگامی که انتظار لذت و 

 خوشی دارید ، نگرانیها و مشکالت در برابرتان قد علم می کنند . 

ـ اگر خواب ببینید آسیاب ، بی آب مانده است ، نشانة آن است که ارزش سهام شما 6

 افت . کاهش خواهد ی

 آسیاب آبی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آسیاب آبی : خوشبختی 

 شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید 

یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : کارها و معامالت وسعت پیدا 

 میکند . 

 ت و فراوان کشاورزان خواب آسیاب آبی ببینند : یک محصول پر برک

 عشاق خواب آسیاب آبی ببینند : ازدواج آنها به خوشبختی می انجامد . 

 متاء هلها خواب آسیاب آبی ببینند : زندگی زناشوئی خوبی در پیش دارند . 

 ثروتمندان خواب آسیاب آبی ببینند : ثروتشان باز هم بیشتر خواهد شد . 

 آسیاب بادی 
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  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 خواب یک آسیاب بادی : سودهای متعدد ولی کم ارزش 

 یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت 

مسیر پروانه یک آسیاب بادی عوض می شود : آدمهایی که به آنها اعتماد ندارید ا 

 طراف شما را احاطه می کنند . 

 یک آسیاب بی حرکت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثی میرسد . 

 سیاب بادی را بکار می اندازید : خبرهای ناخوشایند یک آ

 پروانه آسیاب ، سنگ آسیاب را می چرخاند : باید به فکر خیلی چیزها باشید . 

 متاءهلها خواب آسیاب بادی ببینند : زن و شوهر به یکدیگر وفادار نیستند . 

 مجردها خواب آسیاب بادی ببینند : بزودی ازدواج خواهند کرد . 

 خواب آسیاب بادی ببینند : آنها بسیار خوشبخت خواهند شد . عشاق 

 آسیاب کردن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک دستگاه آسیاب : پول فراوان 

 قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه 

 فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم 

 ذرت آسیاب می کنید : شانس 

 د : امیدهایتان را از دست میدهید . سنگهای رنگی آسیاب می کنی

 آسیابان 

آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و 

 چیزی به دست می آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند . 
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 محمد بن سیرین گوید : 

ی بود و چون دیدن آسیابان در خواب به تاویل ، مردی بود که مردم را دردست ا و روز

آسیابان جوان بود ، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر ، و 

آرد نیکو فرو می آید ، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود . اگر به وقت گردیدن 

 ، آسیابان بانگ سنگ آسیاب بشنود ، کار وی قوی گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن آسیابان در خواب ، عالمت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده ـ 0

 خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند تالش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می 6

 شود ، نشانة آن است که تصورات او دربارة ثروت نامزدش به یأس مبدل می گردد . 

 گردد وکه روزی اهل خانه به سبب آن بود که می آسیابان در خواب ، کسی بود -9

 آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند . چیزی به دست می

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب آسیابان دیدید ، عالمت آن است که محیط اطراف شما در زندگی بسیار 

 امیدوار کننده خواهد بود . 

 آسیب 

 گوید : لیال برایت می

کند ، عالمت آن است که گرفتاری و اگر در خواب دیدید که آسیبی شما را تهدید می

 کند . خطری در زندگی شما را تهدید می

کنید ، دلیل بر آن است که مقام ای از خود محافظت میاگر دیدید که در مقابل ضربه

 و شغلی بسیار باال نصیب شما خواهد شد . 

د باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست ، باید اگر در خواب آسیب همراه با در
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 صدقه داد . ولی اگر خون آمد چیزی نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است ، داللت بر آن دارد که گرفتاری ، 0

 شما را تهدید می کند . 

خورد از خود دفاع می کنید ، ـ اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می 6

 نشانة به دست آوردن پست و مقامی باالتر در شغل است . 

 آشپزخانه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، عالمت آن است که حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین 0

 خواهد ساخت . 

بال آن است که اق ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، عالمت6

 به او رو خواهد کرد . 

دیدن آشپزخانه در خواب ، داللت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و 

 غصه خواهید شد . 

دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما  -9

  سوغاتی میاورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت میشوید .

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک آشپزخانه : حرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد . 

 یک آشپزخانه خالی : پول 

 یک آشپزخانه نامرتب 

 یک آشپزخانه خیلی مرتب : یک دوست پیش شما می آید . 

  یک شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتکار دارید او را عوض خواهید کرد .
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 یک اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ 

 شما در آشپزخانه غذا درست می کنید : غیبت و پرگویی 

 یک سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند کرد . 

 آشپزی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آشپزی : میهمانی شاد

 گوید : آنلی بیتون می

آن است که وظیفه ای دوست داشتنی به اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، عالمت 

 شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن آشپز در خواب ، عالمت داشتن اوقات خوش است . اگر دیدید که آشپزی را 

ر خودتان کنید ، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود . اگاخراج می

 رو خواهید داشت . آشپز بودید ، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش

 آشتی 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که با کسی آشتی کرد ، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی ، 

 ه کسی را به فساد دین خواند ، دلیل که وی را به صالح و خیر راه دین خواند . اگر بیند

 درخشم کسی را به صالح دین می خواند ، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 آشتی در خواب ، دلیل کند بر سه وجه است . 

 اول : بر درازی عمر ، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 دوم : بر قوت و نیرومندی 

 سوم : بر سیرت و اعتقاد پسندیده . 

 : منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است . آشتی کردن همچنان که 

دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی 

آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می خواهید و 

گر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر کینه ای از او به دل دارید ولی ا

نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صالح در پیش دارید و می توانید 

برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصال او را نمی 

عفر صادق جشناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می کند . امام 

 علیه السالم نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند . 

 گوید : لیال برایت می

آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش 

در سر راه خود دارید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که در زندگی و 

د ، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد . اگر تاجری چنین خوابی را ببیند ، ی خوآینده

 روند . عالمت آن است که اجناس او به قیمت بسیار باالتری به فروش می

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ خواب آشتی کردن نشانة محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است . 0

آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد  اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، نشانة

 کرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند ، نشانة وصال و نزدیکی است . 

ـ اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می ریزد ، نشانة آن 6

 است که در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده اید . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

گر زنی چنین خوابی ببیند ، داللت بر آن دارد که در آینده از امری نومید خواهد ـ ا9

 شد . 

 آشغال 

 گوید : لیال برایت می

انگیزی ، دیدن آشغال در خواب ، عالمت این است که زندگی شما به طور شگفت

 شود . نامطلوب اداره می

 گوید : آنلی بیتون می

 انة ادارة نامطلوب امور زندگی است . دیدن آشغال و زباله در خواب ، نش

ر کنید . اگر دیدید داگر در خواب آشغال دیدید ، به موفقیت بزرگی دست پیدا می

کنید ، دلیل آن بود که به خاطر گردید ولی پیدا نمیآشغال به دنبال چیزی می

شوید . اگر دیدید که در آشغال انگاری دچار مشکل بزرگی میاحتیاطی و سهلبی

اگر  دزدند .ی آن است که دزدها کیف پولتان را از شما میاید ، نشانهلی پیدا کردهپو

های ی آن است که در زندگی موقعیتاید ، نشانهدر خواب ببینید که در آشغال افتاده

ناخوشایندی شما را احاطه خواهند کرد . دیدن آشغال ) تفاله ( در خواب ، به معنی 

 شما است .  زیاد شدن اموال و دارایی

 آشفتن 

 گوید : لیال برایت می

ای شما را آشفته کرده ، بیانگر آن است که شما به هنگام اگر در خواب ببینید که مسأله

های کمی را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد . اگر دیدید که کسی از بیداری ، نگرانی

از سوء تفاهمات  های شما آشفته شده ، دلیل بر آن است که شما در زندگیصحبت

 گذرید . کوچک هم به راحتی نمی
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 آشنا 

 گوید : آنلی بیتون می

مالقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان ، دلیل بر آن دارد که خبری خوب 

 و خوشحال کننده به شما خواهد رسید . 

 آشیانه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیدن آن : عاشق شدن

 درست کردن آن : عروسی

 یانه خالی : ضرر؛ غیبت طوالنیآش

 گوید : لیال برایت می

ی شما محفل دیدن یک آشیانه خالی ، عالمت آن است که یکی از اعضای خانواده

 سازد . خانواده را ترک و شما را دچار نگرانی می

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید ، بیانگر آن است که باید خود را برای 

 ندگی جدید آماده کنید . ریزی یک زپایه

ی آن است که شما در زندگی با افراد بسیار بد و دیدن النه حیوانات وحشی ، نشانه

سودجویی در ارتباط هستید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که به 

 منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد . 

 گوید : هانس کورت می

عالمت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد .  اگر زنی خواب آشیانه را ببیند ،

 ی پرندگان است ، در زندگی وهای شکستهای خالی و پر از تخماگر دیدید که آشیانه

شوید . اگر خواب ببینید در آشیانه ای های بسیاری میآینده خود دچار ناامیدی
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د . و مند خواهید شپرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی خانوادگی عالق

 فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است که به کاری سودآور عالقمند 0

 خواهید شد . 

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد 

 . 

خالی در خواب ، نشانة آن است که از جدایی با دوستی غمگین  ـ دیدن آشیانة6

 خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است که به زندگی 9

 خانوادگی عالقمند خواهید شد . و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت . 

ستة پرندگان ، نشانةآن است که در ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شک4

 زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد . 

 آغوش گرفتن 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت ، دلیل کند که اگر آن کس مستوره 

بود و مصلح ، از وی چیز دین یابد . اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت ، دلیل 

که خواستار محبت فرزند بود . اگر دید که شتری را در آغوش گرفت ، دلیل بود  بود

 که با دشمن صلح کند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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 یآغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهو

قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می 

گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی 

. اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان 

ا که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید می گردد . اگر یکی از آشنایان ر

بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر 

داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری 

ه به شما تعلق به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب ک

ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید . اگر کسی 

ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی 

گناهی خود باید تالش و تقالی زیادی بکنید . اگر کودکی را در آغوش گرفتید 

ان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را نیازمند محبت اطرافی

در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند . اگر در خواب 

دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختالف دارید 

غوش گرفتن گربه و احتماال بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید . در آ

حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر 

گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز 

 به وفاداری است و نشانه فقدان آن . 

 آفتاب گردان 

 محمد بن سیرین گوید : 

م ظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیتوضیح در باب اینکه گل مورد ن

اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد را به بیماری تعبیر کرده است ، احتمال 
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میدهیم این مورد نیز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد که به 

 همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است . 

 گوید : ی بیتون میآنل

 ـ دیدن دستة گل آفتاب گردان در خواب ، نشانة اندوه است . 0

ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه می روید و آفتاب می تابد و 6

پرندگان آواز می خوانند ، نشانة آن است که شادمانی و سالمت دست در دست هم 

 نند . می دهند تا شما را سعادتمند ک

ـ اگر گلهای آفتاب گردان را در فصلی ببینید که این گلها در آن فصل رشد نمی 9

 کنند ، عالمت آن است که شر و بدی گریبان شما را می گیرد . 

 آفتابه 

 محمدبن سیرین گوید : 

آفتابه در خواب ، زن خادمه بود ، یا کنیزک ، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند . بعضی از 

ته اند : آفتابه خادمه قومی بود ، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت معبران گف

پرهیز کنند . اگر بیند که آفتابه نو داشت ، یا کسی بدو داد ، دلیل کند که وی خادمه یا 

کنیزکی حاصل شود . اگر بیند ک آفتابه بشکست ، دلیل بود که خادمه یا کنیزک 

د که آفتابه او ضایع گردد ، دلیل که خادمه یاکنیزک بیمار گردد و یا بمیرد . اگر بین

 وی بگرزید ، یا از او جدا شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 آفتابه در خواب بر نه وجه بود . 

 اول : زن ، 

 دوم : خادم ، 

 سوم : کنیزک ، 
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 چهارم : قوام ، استواری و پایداری

 پنجم : تن . بدن اندام ، 

 ،  ششم : عمر زیاد

 هفتم : مال و نعمت ، 

 هشتم : خیر و برکت ، 

 نهم . راحت زنان . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غالم نگهداری می کردند 

آفتابه به کنیز و غالم و بیشتر به کنیزک تعبیر می شد و لی اکنون که برده داری مرسوم 

توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست . نیست می 

معبران گذشته نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد 

کنیزکی به او هدیه می شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش 

ب مار می شود . آفتابه وسیله ای است برای انتقال آشکسته است خدمتکار و کنیزش بی

از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که 

بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است . چه خادم خانه باشد 

ه آفتابه ای در خواب چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب . با این تعریف چنانچ

دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می توانیم قیاس کنیم که به چه 

 کسی برمی گردد . 

 آفریقا 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب افریقا : منفعت مالی 

 افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند . 
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 تنهایی به افریقا سفر می کنید : دوستان جدید پیدا می کنید به 

با دیگران به افریقا سفر می کنید : مرتکب کارهای بی دلیل و قابل سرزنش خواهیدشد 

 . 

 رفتن به افریقا : شادی بزرگ

 از افریقا بر می گردید : مصیبت بزرگی در انتظارشماست . 

 وشبختی . شما به افریقا تبعید شده اید : شانس و خ

 آقا 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب دیدید که یک آقای متعهد هستید ، تعبیرش آن است که باید نیش و 

کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید . اگر ببینید که کارفرما هستید ، 

 فت . د گربیانگر آن است که درآمد کاری شما در سطح بسیار باال و خوبی قرار خواه

 آکروبات 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت . 

روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص  3نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا 

 مسافرت 

 شما آکروباتیست هستید : بد خواهانتان را به نابودی خواهید کشاند . 

 آکواریوم 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکالتی مواجه خواهید شد
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 گوید : آنلی بیتون می

باشد . اگر ماهی یا جانور دیدن آکواریوم در خواب ، به معنی ناراحتی و دردسر می

ای را که در آکواریوم دیدید ، معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما خزنده

روی کرده است . اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید ، عالمت 

 نمایدآن است که خطری بسیار خطرناک شما را تهدید می

 آگهی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 کالت و گرفتاری شما را تهدید می کند . یک آگهی می دهید : مش

 یک آگهی را می خوانید : نقشه های شما عملی میشود . 

 یک آگهی بسیار جالب به شما می دهند : موفقیت در فعالیتهای اجتماعی . 

 آگهی درگذشت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است که وظایف 0

 دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد . 

ـ اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید ، عالمت آن است 6

 که بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد . 

 آالت موسیقی 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن آالت موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است .  ـ0

ـ دیدن آالت شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، عالمت آن است که دوستان 6
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 ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند . 

ـ اگر دختری خواب آالت شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است که 9

 توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد . نیرو و 

 آالچیق 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن آالچیق در خواب ، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 . خواب آالچیق : شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد 

 شما تنها زیر یک آالچیق هستید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد . 

 شما با دیگران زیر آالچیق هستید : معشوقتان به مالقات شما می آید . 

شما زیر یک آالچیق خوشه های انگور را می چینید : زندگی زناشوئی شما خوشبخت 

 و موفق خواهد شد . 

 آلبوم عکس 

 گوید : اچ میلر می

دن آلبوم عکس در خواب ، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دی

 دوستان بسیار صمیمی پیدا خواهید کرد . 

ی آن است که به اگر زن جوانی در خواب مشغول تماشای آلبوم عکس باشد ، نشانه

 آورد . آمرزش زودی همسر و همدمی را که دلخواه او است به دست می

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانة خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است . 0
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ـ اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانة آن است 6

 که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت . 

 آلو 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 ه خوشدلی دارددیدن آلو ومیوه هائی دیگر تعلق ب

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند ، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی 

زرد ، دلیل بیماری است . اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود 

اگر بیند  ته بیابد .فراگرفت ، یا کسی بدو داد و بخورد ، دلیل که به قدر آن مال و خواس

آلوی زرد خورد و وقت آن نبود ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به 

 طعم ترش بهتر بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار 

 چه اگر ببینید که مثال یک وانت پر از آلو پولی که به دست می آورید مربوط می شود

دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون 

نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم 

 و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می

کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از 

 گرفتاری می دهد . آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن آلوهای نارس و کال در خواب ، نشانة عدم آسودگی خود و نزدیکان است . 0

واب ، عالمت به دست آوردن موقعیتهایی شادی بخش ـ دیدن آلوهای رسیده در خ6
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 است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد . 

ـ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه 9

 خواهید کرد . 

ـ چیدن آلو در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست 4

 . 

اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می کنید ، عالمت آن است که ناچار  ـ5

خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و 

 آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسانها دارد . 

 آلومینیم 

 گوید : آنلی بیتون می

در خواب ، داللت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می  ـ دیدن آلومینیم0

 کنید . 

ـ اگر زنی در خواب زیور آالت و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانة آن است که 6

 زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیشبینی بر او چنگ خواهد انداخت . 

 آله 

 حضرت دانیال گوید : 

ی با هیبت و ستمگر چنانکه همه کس از او بترسد . اگر بیند آله آله در خواب ، پادشاه

را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن آله فرمانبر و مطیع او بود ، دلیل کهم در نزد 

پادشاه ، خاص و مقرب شود . اگر دید آله او را برگرفت و بر هوا برد ، دلیل که به 

 ری یابد . فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و نامو

 محمد بن سیرین گوید : 
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اگر دید آله به کوچه فرود آمد ، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید . اگر بیند 

مردم آن کوچه آله را بکشتند ، آن از مملک معزول شود یا هالک گردد . اگر بیند آله 

د و در آور وی را بگرفت دلیل که در پناه پادشاه شود . اگر بیند آله از دهان ، چیزی

بدو داد دلیلکه بقدر ان چیز ، از پادشاه عطا یابد . اگر بیند آله از دست او بپرید ، رشته 

یا چیز دیگر در دست او بماند ، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او از خود دور 

 گرداند و چیزی از مال او بستاند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ی گرفت دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید . اگر بیند که از آله شکار هم

اگر بیند آله وی را به منقار یا به چنگال برد ، دلیل که او را از پادشاه زحمت و بال رسد 

و مالش بستاند . اگر بیند با آله جنگ و نبرد همی کرد ، دلیل که او را با پادشاه جنگ 

ر او را بکند ، دلیل که بقدر آن از پادشاه مال و و خصومت بود . اگر بیند آله بخورد یا پ

نعمت یابد . اگر بیند که آله بر سر و روی وی نشسته بود ، دلیل که وی را پسری اید و 

 پادشاه شود . 

 آماس 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن آماس درخواب ، مال بود . اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود ، دلیل کند 

در آن او را مالی حاصل گردد ، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند ، که که به ق

 بسیار بود

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بر تن او آماس بود ، چنانکه او را رنج نماید ، دلیل که به قدر آن مال حالل 

 یابد . اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید ، دلیل بر مال حرام کند . 

 ت امام جعفر صادق فرماید : حضر
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 دیدن آماس بر تن ، پنج وجه بود . 

 اول : مالش زیاد گردد . 

 دوم : زنی با منفعت خواهد . 

 سوم : پسری برایش خواهد آمد . 

 چهارم : حاجتش روا گردد . 

 پنجم : ایمن گردد از غمها . 

دد م او را حاصل گراگر همه تن خود راآماس بیند ، دلیل که این پنج چیز که یاد کردی

 . 

 آمبوالنس 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک آمبوالنس در حال حمل مریض : تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد . 

 یک آمبوالنس خالی : یک دوست را از دست میدهید 

 آمپول 

 مولف گوید : 

 آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو

 گر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس وبیما

 چنین ترسی و بیمی در مقیاس خفیف می باشد

 آمرزیده 
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر شخصی خواب ببیند آمرزیده شده است ، بیانگر این است که انعام خوبی دریافت 

 خواهد کرد . 

 آمریکا 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب سرزمین امریکا : افراد بسیاری بدخواه شما هستند . 

 شما امریکایی هستید : در دوران پیری خوشبخت خواهید بود . 

 امریکا را روی نقشه می بینید : شادی بزرگ 

 شما در امریکا هستید : بواسطه سعی و کوشش بسیار خوشبخت خواهید بود . 

 دی ازدواج خواهید کرد . به تنهایی سفری به امریکا می کنید : بزو

 با دیگران به امریکا سفر می کنید : ثروت و خوشبختی

 از امریکا به خارج سفر می کنید : ماجراها از شما دور میشود . 

 شما را از امریکا بیرون می کنند : کارهایتان را از روی بی فکری انجام می دهید . 

 حق متهم می کنند . شما را به امریکا تبعید می کنند : شما را به نا

 آمریکای شمالی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد . 

 شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها 

  واهد داد .امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خ

 شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت . 

 آموزش 
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید ، عالمت آن است که یک موقعیت بسیار 

خوب در زندگی نصیب شما خواهد شد . اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید ، 

ش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت دلیل آن بود که با دوستان خو

 . 

 آمونیاک 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است . 

 .  کند می تهدید را خطرشما یک –شما آمونیاک دارید : تصادف 

  شرمساری و تحقیر:  خرید می آمونیاک

 می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد .  استفاده آمونیاک از

 آنارشیست 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

خواب آنارشیست : کار جدیدی را شروع می کنید و با افراد جدیدی آشنا خواهید شد 

 . 

 تعداد زیادی آنارشیست : در امور مالی بسیار محتاط باشید . 

 نی و شرافتمندانه خواهد گذشت . یک آنارشیست کشته شده : زندگی شما طوال

 شما یک آنارشیست هستید : آزادیتان را از دست خواهید داد . 

 آناناس 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره

 گوید : لیال برایت می

باشید ، بدانید که روزهای شاد و اگر دیدید در حال خریدن آناناس می

 ای در انتظار شما است . کنندهخوشحال

اگر آناناس بخورید ، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانی بزرگ 

 باشید . می

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن آناناس در خواب ، عالمت سعادتمند شدن است . 0

در  ی این است کهـ اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید ، نشانه6

 باشد . ای نه چندان دور پیروزی درخشانی در انتظار شما میآینده

ـ اگر خواب ببینید در هنگام مهیا کردن آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را 9

می خراشد ، عالمت آن است که پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد که 

 خواهد آورد .  سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان

 آنتن رادیو و تلوزیون 

 گوید : لیال برایت می

دیدن یا داشتن آنتن ، داللت بر این دارد که شما خبری خوب از طرف دوستان یا 

آشنایانی که از شما دور هستند ، دریافت خواهید کرد . اگر دیدید که در حال وصل 

ار و که در آینده وضع ک باشید ، بیانگر آن استکردن یک دستگاه مرکزی آنتن می

شود . اگر خود را در حال وصل کردن آنتن به زمین دیدید کاسبی شما بسیار خوب می

، عالمت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت 

 گیری نصیب شما خواهد شد . چشم
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 آوار 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو دیدن آوار خوب نیست نه برای ز

ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از 

جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که 

ن دثه قطعی است لیکبه او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حا

سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام 

میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد . به هر حال دیدن آوار در 

 خواب نیکو نیست . 

 آواز 

 محمد بن سیرین گوید : 

که در میان مردم بزرگی یابد . اگر کسی  آواز مرد درخواب ، چون بلند بود ، دلیل کند

بیند که آوازش بلند گشته بود ، دلیل کند بر قدر بلندی آواز ، نامش بلند گردد . اگر 

بیند که آوازش ضعیف گشته ، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود ، چنانکه کس یاد 

 او نکند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

و بلندی نام کند ، اما بلندی آواز زنان در خواب ، بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف 

 نیکو نباشد و به خالف آواز مردمان بود بسیاری . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن . اگر مردی در 

ها می رود و مردم خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست 
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از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که 

در میان مردم بزرگی کسب می کند . ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور 

کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و 

کو نیست . صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا شرف است ولی برای زنان نی

آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که 

از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما 

 می دهد که این خبر می تواند خوش باشد . 

 : لوک اویتنهاو می گوید 

 ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد

 آواز خواندن : شادمانی

 شنیدن آواز : عروسی

 آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه

 همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی

 شعر خوانی : مشکالت 

  گوید :لیال برایت می

اگر در خواب آواز شادی شنیدید ، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت 

خواهید کرد . شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه 

باشید ، خواهد داشت . اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می

 باشید . یار خوب و وفاداری میعالمت آن است که دارای دوستان بس

ی آن است که اتفاقات بسیار اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید ، نشانه

ای در حال رخ دادن است . اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری کنندهخوشحال

در حال خواندن هستید ، عالمت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص 

 د . دوست خواهید ش
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 گوید : آنلی بیتون می

آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبیر خوبی بر عشاق دارد . تعبیر آن وصال و زندگی 

باشد . اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را لبریز از صلح و صفا می

د ، رکنند ، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کاجرا می

 دهد ، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد . اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما آواز می خوانید : ناکامی و تنهایی 

 دیگران آواز می خوانند : شادی نا خواسته 

 یک آواز خوان : حسادت درعشق 

 آویختن 

 محمد بن سیرین گوید : 

بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد ، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و  اگر کسی

بزرگی یابد ، لیکن دلیل که دینش خلل افتد . اگر بیند که هنگام آویختن ، مردمان نظر 

در وی می کردند ، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد . اگر بیند که 

یاویختند ، دلیل که بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد . گروهی جمع شده اند و وی را ب

اگر بیند که پیری مجهول وی را بیاویخت و مردمان به نظاره او همی بودند دلیل که بر 

خلق جهان فرمانروا شود ، چون بیند که خویشان به نظاره او همی بودند . اگر بیند که 

بلکه خود را آویخته همه دید ، خویشتن را بیاویخت و هیچ کس در وی نظاره نکرد ، 

 دلیل کند که خواهد بر خویشان خود مهتری کند ، ولیکن کسی مطیع او نگردد . 

 جابر مغربی گوید : 

چون وی را آویخته بودند و ریسمان ببرند و بیفتاد ، دلیل که از جاه و بزرگی و حرمت 

 بیفتد . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده ، چنگ زدن به آویختن اینجا به معنی 

جائی آویزان شدن . منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در 

خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده . با این تعربف اگر کسی ببیند که در 

ویخته اند از طریق همان خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آ

قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش باالتر می 

رود . اگر کسی در خواب ببیند که او را به دام آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به 

او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب 

ه شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر ب

کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد . روی هم رفته به دار آویخته شدن باال 

رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب 

ئین افتاده . این در بیداری برای مرد به دار آویخته ببیند طناب پاره شده و از اوج به پا

شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از 

 بین می رود . 

 آویزان کردن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 چیزی را آویزان می کنید : بیماری 

 را کنترل کنید .  لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان

 لباسهای بچه ها را آویزان می کنید : مراقب رقیب باشید . 

 لباسهای میهمانها را آویزان می کنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد . 

 آویشن 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد . 

 می کنید : خوشبختی در عشق  شما با آویشن برای غذا سس درست

 آویشن می خرید : امکانات مالیتان زیاد می شود 

 آه 

 گوید : لیال برایت می

کشید ، عالمت آن است که با انگیزی از ته دل آه میدیدن این که برای اتفاق غم

 دهید . اندوهی بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمی

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر 

 منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد . 

 آهک 

 حضرت دانیال گوید : 

ن موی رد ، به قدر آاگر کسی بیند که با آهک ، موی از تن بسترد ، دلیل که اگر مال دا

که بسترده بود ، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام 

 دارد وامش گذارده گردد . 

 محمد بن سیرین گوید : 

آهک کردن در خواب ، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را 

 نشان مسلمانی باشد . 

 فرماید :  حضرت اما جعفر صادق

 آهک در خواب بر سه وجه بود . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اول : خبر بد ، 

 دوم : سخنهای زشت ناخوش ، 

 سوم : کارهای دشوار . 

 و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد 

 گوید : لیال برایت می

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید ، معنی آن این است که باید برای داشتن 

 پزی دیدیدی آهکادی از خود نشان دهید . اگر خود را در کورهزندگی بهتر تالش زی

 ، عالمت آن است که عمری طوالنی و بسیار پر ارزش خواهید داشت . 

 گوید : آنلی بیتون می

ها سختی و مرارت در دیدن آهک در خواب ، داللت بر آن دارد که بعد از مدت

 شت . زندگی ، به سوی سعادت و خوشبختی گام خواهید بردا

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک کپه آهک : شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود . 

 آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد . 

 با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند . 

 شید . در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن با

 آهن 

 محمد بن سیرین گوید : 

آهن معمول به خواب دیدن ، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد 

، به قدر آهن . و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند ، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن 

 آهن کسی چیزی بدو بخشد

 . ابراهیم کرمانی گوید : 
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خواب بیند که آن به سبب صالح دارد ، از منسوب پادشاه بود . و اگر هر آهن کسی به 

 بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد ، دلیل کند ه او را سختی پیش آید . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد ، دلیل که او را با 

، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از  کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود

 معبران گفته اند : آهنگر به تاویل ، پادشاه بزرگ بود و دادگر . 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت ، دلیل 

 کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید . 

 ر صادق فرماید : حضرت امام جعف

هر چیز که از آهن به خواب بیند ، که از سوزن بود ، آنهم منفعت و قوه و والیت و 

 توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 دیدن آهن قوت ظفر بود

 گوید : لیال برایت می

های دیدن آهن در خواب ، به معنی قوت ، مقاومت ، و گاهی مقاومت در مقابل نقشه

کنید ، بیانگر آن است که دچار زحمت و خودتان است . اگر دیدید که آهنگری می

شوید . دیدن آهن گداخته در خواب ، به معنی عشق آتشین است . دردسر زیادی می

ی شما بسیار مبهم و تاریک بدانید آینده اگر زنجیر آهنی را در خواب خود دیدید ،

 خواهد بود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن آهن در خواب ، عالمت پریشانی و اندوه در زندگی است . 0
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ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، عالمت آن 6

لی از نظر مادی زیان است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، و

 خواهید دید . 

ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است که فردی 9

 خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید . 

ـ اگر در خواب ببینید تولیدکنندة آهن هستید ، نشانة آن است که برای کسب ثروت 4

 ی نادرست دست می رنید . به کارهای

ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی 5

 یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود . 

 ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب عالمت فقر و ناامیدی است . 2

مت آن است که در می یابید ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، عال7

 ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست . 

ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، عالمت آن است که در تاریکی 1

 آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید . 

ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، عالمت آن است که اگر به درستی از انرژی خود  3

 ه نکنید ، شکست خواهید خورد . استفاد

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب تکه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک 

 آهن خاکستری : خودتان را بیشتر کنترل کنید . 

 آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند . 

 آهن ذوب شده : خوشبختی 

 آهن گداخته : مشاجره

 برهایی از خارج از کشور به شما می رسد . آهن می خرید : خ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد . 

 آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد . 

 روی آهن چکش می زنید : موفقیت در عشق 

 یک اطوی آهنی : منفعت مالی

 آهن ربا 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیدن : دوستانی جدید خواهی داشت

 پیدا کردن : عاشق خواهید شد

 گوید : لیال برایت می

ربا در خواب ، بدین معنا است که با عقل ، درایت و منطق خود ، راه را برای دیدن آهن

 ی نزدیک باز خواهید کرد . پیشرفت اهدافتان در آینده

 ربایی استاگر دختری در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن

ی آن است که تغییر و تحوالت خوبی در خانواده صورت خواهد گرفت ، که نه، نشا

 موجبات شادی و خوشحالی او را در بر خواهد داشت . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت 0

 خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد . 

ر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، ـ اگ6

نشانة آن است که در خانوادة او تحوالتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او 

 و اعضای خانواده اش خواهد شد . 

 آهنگر 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

 :  گویدآنلی بیتون می

های بسیار ای نزدیک مسؤولیتدیدن آهنگر در خواب ، عالمت آن است که در آینده

 بزرگ و سنگینی را بر دوش شما خواهند گذاشت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است . 

 یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکالت عشقی 

 ره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی جرقه های یک کو

 شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید 

 با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند . 

 یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود . 

 آهنگ و رقص 

 گوید : آنلی بیتون می

آهنگی تند می رقصید ، عالمت آن است که در زندگی کمتر  ـ اگر خواب ببینید با0

 طعم شادی را می چشید . 

ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است 6

 که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد . 

ص با آهنگی تند ببینید ، عالمت ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رق9

 آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد . 

ـ بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی 4

 سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید . 
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رقصید ، عالمت آن است که در با آهنگ تندی میاگر در خواب دیدید که  -5

 زندگی خود کمتر شادی و خوشحالی برایتان پیش خواهد آمد . 

 گوید : لیال برایت می

اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید ، موقعیتی را که قبل از این در جامعه 

 داشتید ، از دست خواهید داد . 

ینید ، دوستان ناباب زیادی دور و بر شما را خواهند اگر خود را در حال آهنگ سازی بب

 .  باشدگرفت . دیدن آهنگ ساز در خواب ، به معنی عشق دایم و بسیار صادقانه می

 آهو دیدن 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که آهو رافرا گرفت ، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود . اگر 

دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد . اگر بیند ه آهو  بیند که گلوی آهو را ببرید ،

را از قفا گلو ببرید ، دلیل که با کنیزکی به خالف شریعت مجامعت کند . اگر بیند که 

پوست آهو را بکند ، دلیل که با زنی غریب زنا کند . اگر بیند که پوست آهو همی 

اگر بیند که پوست آهو یا  خورد ، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود .

گوشت یا پیه او را عاید شد ، دلیل کهم او را از زن مال رسد . اگر بیند که آهو را 

 بکشت ، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود . 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود ، آهو بیفکند ، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی 

یند که آهو وقت شکار بیفکند ، دلیل که غنیمت یابد . اگر بیند ه آهو در ببرد . اگر ب

خانه او بمرد ، دلیل که از جهت زن ، غم و اندوه به ا و رسد . اگر بیند که آهو را به 

 سنگ یا تیز زد ، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را . 

 جابر مغربی گوید : 
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د ، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزن اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد

 آید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود . 

 اول : زن ، 

 دوم : کنیزک ، 

 سوم : فرزند ، 

 چهارم : منفعت از زنان . 

 گوید : آنلی بیتون می

شانة دوستیهای پاک و ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان ن0

 عمیق است . برای افراد متأهل نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است . 

ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، عالمت آن است که در دست دشمن گرفتار 6

 خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد . 

بود که شما با تصمیم  اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید ، دلیل آن -9

نادرست ، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد . اگر آهوی رام را دیدید ، 

 های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت . با بچه

 آه و ناله 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آه و ناله : شادی 

 خواهید داد گریه و زاری : فرد مورد عالقه تان را از دست 

 بچه ها آه و ناله می کنند : پول 

 افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید 
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 آینده 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی 

 را از میان بردارید . 

 یست : شادی آینده شما خوب ن

 آینده فرزندانتان : خوشبختی 

 آینده نگری 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید ، بیانگر آن است که در شغل و کار 

کنونی شما تغییر و تحوالت وسیعی به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار 

 زیادی را تحمل خواهید کرد . 

 نه آیی

 محمد بن سیرین گوید : 

آیینه در خواب جاه و والیت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و 

متاع خویش پیش کسی نهد . اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد ، دلیل که 

د نازحرمت و جاه خویش کراهت بیند ، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دان

 . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد ، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود ، پسر آورد 

که به همه چیزها مانند پدر بود . اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود ، 

یل شد ، دلدلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نبا
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است شوهر او را طالق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند . اگر پسر 

بیند که در آیینه نظر می کرد ، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند ، 

وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند ، معزول شود و والیت از دست او 

 به جای او نشیند . برود و کسی دیگر 

 جابر مغربی گوید : 

روی نیکو در خواب ، اگر در آیینه دید ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف 

 نباشد ، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آیینه به خواب شش وجه بود . 

 اول : زن ، 

 ، دوم : پسر 

 سوم : جاه و فرمان ، 

 چهارم : یار و دوست ، 

 پنجم : شریک ، 

 ششم : کار روشن . 

 اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد 

 اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود . 

ریست ، دلیل کند که به دیدن اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگ

 دوست غائب ، شادمان شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم

 شکستن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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نه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است . نگریستن در آی

خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند . اگر بیننده صورت خودش را ببیند 

خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از 

جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد . اگر زنی چهره 

د به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او خودش را در آینه ببیند خداون

سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود . اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به 

دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید 

ی که دارید قاب نقره که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد . چنان چه آینه ا

داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسالمی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته 

اند . عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند . پنهان 

می فرماید اگر دختری در  _ع  _کردن آینه عیب پوشی خویش است . امام صادق 

ه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر آینه نگا

ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی 

 غایب خشنود می گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

هید شد بیمار خواـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانة آن است که 0

 و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد . 

ـ دیدن آینة شکسته در خواب ، عالمت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان 6

 است . 

ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانة آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما 9

 رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت . 

 نات در آینه ، نشانة نومید شدن و زیان مالی است . ـ دیدن حیوا4

ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، عالمت آن است که ازدواجی نامبارک 5
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 خواهد داشت و همچنین روابط دوستانة ناموفق . 

ـ اگر دختری در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، عالمت آن 2

یزی را خواهد شنید . یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد است که خبر مرگ عز

شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانة آن است که عدم تفاهم و بیگانگی 

 مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید . 

اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانة آن است که بزودی با صحنه هایی غم -7

 رو خواهد شد . انگیز روب

 گوید : اچ میلر می

ی دیدن آیینه در خواب ، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است . اگر دیدید که آیینه

روربروی شما بسیار مات و کدر است ، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار 

کنید . اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را خوب و با شخصیت فرض می

 باشد . د ، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما میدهیمی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب آینده کوچک : خیانت 

 یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند . 

  .یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد 

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست 

 خواهد داد . 

 یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد . 

 یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود . 

 د را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست . یک عاشق خو

 آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد . 
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 آیة الکرسی 

سوره بقره ( را خواند ، دلیل که از آفت ها ایمن شود و  655اگر بیند آیة الکرسی ) آیه 

 کارش باال گیرد . 

 نی گوید : ابراهیم کرما

اگر درویش بود . توانگر شود و اگر بیمار بود ، شفا یابد . اگر غمگین است شادمان 

 شود ، اگر بنده بود آزاد گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خواندن آیه الکرسی در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است . 

 حرف ا 

 ابر 

 حضرت دانیال گوید : 

ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود . اول : ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و 

نابارنده ، و هر یک تعبیر بخصوص است . اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده 

دید ، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و 

گر بیند که در زیر ابر زرد بود ، دلیل که بیمار شود و بعضی حکمت او منفعت رسد . ا

ازمعبران گفته اند : زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد . اگر بیند که در زیر 

ابر سرخ بود ، دلیل که بر محنت و بالگرفتار شود ، زیرا که خدای غزوجل به هر قومی 

 ظاهر شدی . اگر بیند که بر فزار ابر که عذاب فرستادی ، نخست ابر سرخ بر فراز آن

سبز ، راست بایستد ، دلیل که به قدر آن ، فرمانروائی یابد . اگر بیند که ابر بر سر وی 

می گذشت ، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد ، صحبت افتد و مرادش از 

 وی حاصل شود . 
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 محمد بن سیرین گوید : 

می راند ، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد . اگر بیند که ابر را درهوا ه

اگر این خواب را پادشاه بیند ، دلیل که در والیت خویش ، رسوالن و صاحب خیران 

فرستد ، اگر بیند که ابر رااز هوا بگرفت و به زمین آورد ، دلیل است کارش نیکو شود 

که  سر وی سایه همی کرد ، دلیل و بزرگی یابد و علم حاصل کند . اگر بیند که ابر بر

در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد . اگر بیند که از ابر ، جامه در دوخته بود و پوشیده 

بود ، دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود . اگر بیند که ابر همه جهان 

 بپوشید و هیچ باران نبود ، دلیل بد بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ر بیند که ابر را جمع کرد یابرداشت و بخورد ، دلیل است که میان حکیمان ممتاز اگ

 شود و در دانش یگانه گردد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که ابر را می خورد ، دلیل است معیشت او از حکمت بود . اگر بیند که ابر سیاه 

.  ق تعالی بود در آن دیاربر فراز موضع و جائی گسترده بود ، دلیل بر خشم و عذاب ح

پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند ، عذاب حق تعالی نزدیکتر بود . اگر با ابر باران بیند ، 

دلیل بر رحمت و خیرات کند . اگر بیند که از ابر باران همی خورد ، دلیل است که به 

رس لیل بر تقدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد . اگر با ابر باران و رعد سخت بود ، د

از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود . اگر بارعد و برق بیند ، این عذاب ها 

سخت تر بود ، اگر با برق صاعقه بیند ، عذاب سخت تر بود . اگر بیند که در خانه وی 

جایگاه نشستن ابر گسترده شده است ، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش 

 و تنگی و تاریکی . بود بر قدر 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود . 
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 اول : حکمت ، 

 دوم : ریاست ، 

 سوم : پادشاهی ، 

 چهارم : رحمت ، 

 پنجم : پرهیزکاری

 ، ششم : عذاب

 ، هفتم : قحطی ، 

 هشتم : بال ، 

 نهم : فتنه . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

خواب ، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود ابر سیاه به 

و نیز غم و اندوه بود . و اما آن ابر که از کنار دریا آرند ، که به تازی آن را سفیح 

 خوانند ، دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ا به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب معبران اسالمی ابر ر

تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از 

آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به 

رد یا تکه ای از ابر را گرفت و خوآن نیز سپری شده است . اگر بیننده خواب ببیند که 

در سینه و لباس خویش پنهان کرد ، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی 

بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود . از دانیال نبی نقل است که 

دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است . ابر سفید ، سیاه ، زرد ، سرخ و ابر 

ارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد . اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید ب

بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می 
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گیرد . ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد 

می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او  که آن زن به او رنج و بال

زیان می رسد . ابر سرخ مصیبت و بال است . ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و 

فرمانروائی است . ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است . ابر با 

باشد . چنان چه دیدید ابری از برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند 

جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می 

برید که انتظارش را ندارید . ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر 

 تاریک و گسترده باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ای سیاه و تیره است ، عالمت آن است که به ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابره0

 خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می کند ، عالمت آن 6

 است که پس از کشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت . 

گان می درخشند ، نشانة آن است که لذتهایی ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستار9

 زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد . 

 ابراز عالقه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک زن متشخص به شما ابراز عالقه میکند : حقارت و شرمساری 

 یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز عالقه میکند : نتایج عالی در کارها 

 شخصیت مهم به شما ابراز عالقه میکند : احترام و امتیاز  یک

 دوستان به شما ابراز عالقه میکند : ناراحتی 
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 ابروها 

 محمد بن سیرین گوید : 

ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن 

ید که ابروهایش فرو ریخت ، نبود ، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود . اگر د

 تاویلش به خالف این بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت ، دلیل است که آهنگ چیزی می 

کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خالف این بیند ، دلیل می کند که 

د و اگر به خالف این بیند دلیل است قصد چیزی از آن چیز وی را بدنامی حاصل گرد

کند ، که وی را نیک نامی و صالح دین حاصل آید . اگر دید که ابروهایش سفید 

 گشته بود ، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد ، ولیکن مالش را نقصان بود . 

 جابر مغربی گوید : 

دلیل که در مال و جاه وی  اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید ،

 نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای 

وبی دارد خافزودن زیبایی . چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و 

که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و 

اطرافیان عیب او را نمی گویند . نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و 

حیثیت و بیننده خواب است . اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و باالی چشمان 

ید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران خویش ابرو ندارد می گو

درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند . ابروهای سفید علم و دانش و احترام 
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و شخصیت اجتماعی است . داشتن یک ابرو زیان مالی است . تراشیدن ابرو نشانه 

و دخالت عقل می  کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال

تواند مانع زیان و خسران گردد . ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به 

خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند . ابروهای سفید و پر پشت ، 

 شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای دیدن 

 روبرو خواهید شد . 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید ، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را 

ت سارسپری خواهید کرد . دیدن ابروهای کم پشت و سوخته ، عالمت آن است که خ

 رسد . زیادی به شما می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ابروی خودتان : یک منفعت مالی 

 ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ

 ابروهای سیاه : شادی بزرگ 

 ابروهای کلفت : پول 

 ابروهای باریک : غم بزرگ 

 ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق 

 ا وفادارنیستابروهای سر پایین : عشق به شم

 ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید

 ابروهای شوهرتان : عشق 

 ابروهای زنتان : شانس قابل توجه
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 ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی 

 ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند

 ابریشم 

 محمد بن سیرین گوید : 

بر منفعت . اگر زرد بود ، دلیل بیماری بود ، ابریشم در خواب چون بیند ، دلیل است 

دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود . اگر بیند که ابریشم او ضایع شد ، دلیل 

زیان بود . اگر ابریشم سفید بیند ، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب ، 

 مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو . 

 عی تهرانی گوید : منوچهر مطی

دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا 

دیدن ابریشم خام . لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری 

ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است . اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی 

گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و  پوشیده کراهت دارد و

تمسخر بر او می نگرند . داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کال داشتن ابریشم سود 

می تواند باشد . حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است . قرمز و سفید فرج و 

ر می نی سر راهتان قراخجستگی است . اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند ز

گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده 

 نصیب شما می گردد . عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد . 

 گوید : آنلی بیتون می

وستانه دـ پوشیدن لباس ابریشمی در خواب ، عالمت آن است که با افراد بیگانه روابط 0

 برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت . 

ـ اگر دختری پارچة ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانة آن است که نسبت به اجداد 6
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خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد 

 کرد . 

نشانة آن است که احترام آبا و اجدادی خود را  ـ دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب9

 به منجالب رسوایی خواهید کشاند . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن ابریشم در خواب ، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل 

ر کنید ، بیانگر این است که دوستان شما درسید . اگر دیدید که ابریشم تولید میمی

، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود . دیدن ابریشم کارها 

مصنوعی در خواب ، عالمت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس 

 باشید . می

 ابزار 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است . 0

یدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، عالمت آن است که مرگ یا بیماری ـ د6

 سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند . 

 ابزار کار 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت 

اد یاری انجام خواهند دبه شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بس

 . 

 ابزار کار میخرید : تغییرات مهم 
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 ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد

 ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید

 ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند

 ابزار ماهیگیری : شکست در کار 

 ابزارجراحی : رنج

 ابزار موسیقی : خوشبختی 

 ابزار جراحی 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی 

 نسبت به خود رنج خواهید برد . 

 ابلیس 

 حضرت دانیال گوید : 

دیدن ابلیس به خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم ، 

دی آموزد و شر و فساد . اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را که همه را ب

قهر نمود ، دلیل که وی را به خیر صالح میل بود . اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود 

، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود . اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد 

یل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد . اگر بیند که و وی را خوش می آمد ، دل

لَّهِ لَا حَْولَ وَ لَا ُقوَّةَ إِلَّا بِال» برد و او گفت که : ابلیس دست او را بگرفت و به جایی می

، دلیل است که به گناه بزرگ مبتال گردد ، و بعد از آن به نصیحت « الْعَلِیِّ الْعَظِیم 

ایستد . اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد ، دلیل است که شخصی از آن گناه باز 

اهل دین و صالح را رسد اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود ، دلیل است که 
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 علما و مردمان مصلح را قوت رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بیند که  راگر بیند که ابلیس رامطیع شد ، دلیل است که به هوای نفس مبتال گردد . اگ

ابلیس چیزی را عطا داد ، اگر آن چیز نیک بود ، دلیل است که مال حرام یابد و اگر 

آن چیز بد بود ، دلیل بر فساد دین نماید . اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود ، دلیل که 

کار مردمان به فساد قوی گردد . اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و 

و بگریخت ، دلیل است که والیتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید . هالک نماید 

 اگر بیند که ابلیس بکشت ، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صالح ورزد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ابلیس : همراه بد ، همراه ناجور

 گوید : آنلی بیتون می

حوادثی دهشتناک است . برای حفظ  ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با0

 ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید . 

ـ اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانة آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر 6

 در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید . 

ید ، نشانة آن است که باید از دوستان ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیا9

 چاپلوس و ریاکار دوری کنید . 

ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است که قادر 4

 نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید . 

مه می کند ، عالمت آن ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمز5

 است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد . 

ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، عالمت آن است که هر گونه 2

 احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت . 
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ن دور نگاهدارید ، نشانة ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطا7

آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانة خود را کنار بگذارید و با دیگران تا 

 آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید . 

 اپرا 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین 

تایج کنید و نبا دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت میمعنا است که 

 آورید . خوبی به دست می

 گوید : لیال برایت می

 باشد و اگر خودتانی زندگی خانوادگی یا شخصی شما میدیدن اپرا در خواب ، نشانه

می ی کدهید ، اما فایدهدر اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می

 برید . می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده 

 در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است . 

 هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق 

 یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد . 

 اتاق 

 مطیعی تهرانی گوید :  منوچهر

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در 

خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب 
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توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او 

شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی  تنگ می

اخالقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است 

 برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اتاق : نیات بد

 زیبا : پیروزمندی اتاق

 اتاق فقیرانه : توقعات بیجا

 مرتب کردن اتاق : مراقب سالمتی خود باشید 

 گوید : آنلی بیتون می

ی فعلی خود ، اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانه

 خواهید ماند . 

 اتاق پذیرایی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک اتاق پذیرایی می بینید : یک کارسخت در انتظار شماست . خود را در 

 در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید : از یارتان جدا خواهید شد . 

 در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید : مشاجره 

خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه میکنید : مورد آزار و مواخذه قرار خواهید 

 گرفت . 

 یک اتاق پذیرایی را مرتب میکنید : نتایج عالی درامور عشقی 

 یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب : ناراحتی و نا امیدی . 
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 اتاق خواب 

 گوید : هانس کورت می

اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی 

ی اتاق خواب زیبا در خواب ، عالمت مشاهده دهد .ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می

ارت به ای در تجآن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معامله

 شما خواهد رسید . 

 گوید : لیال برایت می

اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را 

شاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی در اتاق خواب خودتان م

خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، عالمت آن است 

 کنید . ای با او پیدا میشوید که روابط دوستانهکه با فردی آشنا می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 د : تغییر در امور احساسی و عشقی خواب اتاق خواب خودتان را می بینی

اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود 

 دارد . 

 یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد . 

یشود م شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع

 . 

 در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد . 

 اتاقک 
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 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید ، به معنای آن است که درگیر دعوایی 

اهد ، در های ششود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرفشوید که به دادگاه کشیده میمی

 خورید . میدعوا شکست 

 اتاق کنفرانس 

 گوید : لیال برایت می

کنید دیدن اتاق کنفرانس در خواب ، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد می

 که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت . 

 اتوبوس 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، عالمت آن است که وعده 

 هایی احمقانه به خود خواهید داد . با دوستان خود نیز اختالف پیدا می کنید . 

 اتو کردن 

 گوید : لیال برایت می

ر گی به پیروزی رسیدن در کارها است . ادیدن یا استفاده کردن اتو در خواب ، نشانه

اید ، به این معنا است که موقعیت خوبی برای در خواب دیدید لباسی را سوزانیده

 آید . آرامش روحیتان پیش می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می کنید ، نشانة آن است که اوضاع کار و روابط 0

 خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود . 
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ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، ـ اگر دختری خواب 6

 عالمت آن است که آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد . 

ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانة آن است که رقیبی باعث نگرانی 9

 خود و سوءظن شما خواهد شد . 

ظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است که در خانوادة خود ، ـ اگر در خواب اتو به ن4

 با کمبود محبت روبرو خواهید شد . 

 اتوماتیک 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 دستگاههای اتوماتیک : یک تغییر خوشایند . 

 عکس المعهای شما اتوماتیک است : نقاط ضعف شما نمایان میشود . 

گاه درخودتان لذت میبرید : حوادث خوشایند و شاد ولی از قدرت اتوماتیک ناخودآ

 ناگهانی . 

 از دستگاههای اتوماتیک استفاده میکنید : پول به دستتان میرسد . 

 اتومبیل 

 عبدوس گوید : 

ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر 

 عبدوس تعبیر شگفتی دارد

ت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی فروید دریاف

دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حاال 

 این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند . 

 فروید عقیده دارد : 
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 ت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزویاگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرک

 آن از طرف خواب بین و باالخره نزدیک شدن مرگ او است . 

 مولف گوید : 

با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از 

 این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجمالتی برای عده ای می باشد 

 ریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاهخ

 مسافرت با اتومبیل غم واندوه

 کار کردن با اتومبیل بدست آوردن سود زیاد

 تصادف با اتومبیل گرفتاری ومشکل بزرگ

اگر ماشین او زیر خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بیرون کشید نشانه آن است که 

 از مشکالت بزرگ بوجود آمده رهائی خواهد یافت

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی 

 است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گردونه بر هشت وجه است . 

 اول : عزو جاه ) عزت و آبرو ( . 

 دوم : والیت وفرمانروایی . 

 سوم : مرتبه ومنزلت . 

 چهارم : بزرگی . 

 پنجم : هیبت . 

 ششم : خرمی ) شادمانی و سرور ( . 

 هفتم : رفعت . 
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 هشتم : اسانی کارها . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، داللت بر آن دارد که در کار و زندگی 0

 یری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود . خود تغی

ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، داللت 6

 برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد . 

ت بر ت فرار می کنید ، داللـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت اس9

 آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید . 

ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، داللت بر آن دارد که 4

 برای جلب حمایت فردی تالش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود . 

 گوید : لیال برایت می

با  ی آن است کهاید ، نشانهخواب دیدید که با کسی در اتومبیل همسفر شده اگر در

ی آن دیگران روابط خوبی پیدا خواهید کرد . اگر در خواب اتومبیلی خریدید ، نشانه

شوید . اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که در کارها موفق می

  رسد .ی مالی به شما میاست که صدمه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود . 

 شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید . 

 به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت . 

ما د از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شبه اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : بای

 می کنند دفاع کنید . 

 با معشوقتان در اتومبیل هستید : باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید . 

 با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید : نقطه ضعفهای شما نمایان میشود . 
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  ی نادرست بپرهیزید .به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید : از قبول خبرها

 یک تصادف اتومبیل : عالمت رسیدن پول 

 اتومبیل واژگون میشود ولی شما جان سالم بدر میبرید : از رقیب بپرهیزید . 

 به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید . 

  اهید شد .به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خو

 اثاث منزل 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود . 

 اثاثیه معمولی : شما به طبقه متوسط تعلق دارید . 

 ارد : او مرتکب دیوانگی خواهد شد . یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا د

 یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند : شانس بزرگ در عشق . 

 یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند : موفقیت مالی . 

 اجاره 

 گوید : لیال برایت می

ی ر شخصاید ، بدین معنا است که در امواگر در خواب دیدید که مکانی را اجاره کرده

 اید . خود به دیگران وابسته

 گوید : آنلی بیتون می

ی خود هستید ، داللت به آن ی خانهاگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره

ای به دست خواهید آورد . اگر در خواب دیدید که قادر دارد که منافع مالی قابل توجه
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ت که از روابط اجتماعی با دیگران ی آن اسبه پرداخت اجاره بهای خود نیستید ، نشانه

 سود اندکی خواهید برد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما یک اجاره نامه را امضا میکنید : عدالت درتعیقب شما خواهد بود . 

 از یکنفر میخواهید که یک اجاره نامه را امضا کند : زندان 

 لوم است . یک اجاره نامه را باطل میکنید : آینده شما نامع

 برای اجاره بدنبال مستاجر میروید : با یک دشمن آشتی خواهید کرد . 

 یک خانه اجاره میکنید : مراقب رقیب باشید . 

 یک مغازه اجاره میکنید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت . 

 زمین اجاره میکنید : شانس در روابط اجتماعی . 

 اجاق 

 گوید : لیال برایت می

ی خوشبختی است . دیدن اجاق بدون آتش در جاق با آتش در خواب ، نشانهدیدن ا

خواب ، به معنی تنهایی است . اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است ، 

بدین معنا است که زندگی شاد و روابطی خوب با دیگران خواهید داشت . اگر در 

آن  یسوزد ، نشانهب میخواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خو

تان است و اگر شعله بد بسوزد ، نشانگر غم و است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده

 اندوه فراوان است . 

 اجاق گاز 

 دار شدن ترسمهمترین بخش نمادین این خواب می گوید ممکن است در رابطه بابچه

شد که میهستید . گفته کنید و یا سخت در انتظار آنمیو وحشت شدیدی را تجربه
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که اجاق یا فر گرم به منزله باروری ، مثمرثمر بودن و یا مثبت اندیشی است ، در حالی

اجاق سرد و خاموش تعبیری برعکس دارد . اگرچه ، اجاق و فر در کل نمایانگر 

 داری وپخت و پز نیز هستند . خانه

 گوید : آنلی بیتون می

شانة آن است که با پادرمیانی شما ، اختالف و اندوه از ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، ن0

 بین می رود . 

ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد ، نشانة آن است که با 6

 سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست می دهد . 

 اجبار به زور 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 مجبور به انجام کاری میکنید : دیگران بر شما نفوذ دارند .  کسی را

 دیگران را به زور مجبور میکنید : امیدهای شما برآورده میشود . 

 یک زندانی را مجبور به کاری میکنید : نا امیدی و رنج

 یک صندوق را به زور باز میکنید : یک گاو صندوق خواهید خرید . 

 اجداد 

 د : لوک اویتنهاو می گوی

 اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته

 مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما پدربزرگ یا مادر بزرگ هستید : آرزوهایتان برآورده میشوند . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 مرگ ناگهانی  -6ارث  -0با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت میکنید : 

 به همراهی پدر یا مادر بزرگشان شما در سالمتی کامل خواهید بود .  بچه های کوچک

 احترام 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود . 

 شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد . 

 رر مالی به اشخاص دیگر احترام میگذارند : ض

 احتضار 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جان دادن : یک سالمتی قدرتمند

 دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم

 زنی در حال جان دادن : از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

 گوید : آنلی بیتون می

حتضار هستند ، نشانة آن است که شما و ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال ا0

 دوستانتان بداقبال هستید . 

ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، عالمت آن است که با بی توجهی 6

 خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند . 

ر ببینید ، نشانة آن است که از ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضا9

 خطری خواهید گریخت . 

ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، عالمت آن است که با آرامش 4

 و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید . 
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 احتیاج 

 گوید : لیال برایت می

 ی پند و اندرز است . احساس نیاز در خواب ، نشانه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما محتاج هستید : بدبختی 

 شما احتیاج به دکتر دارید : پول به دستتان میرسد . 

 احتیاج به پرستار دارید : کارهای سودمند . 

 احتیاج به خدمتکار دارید : کارهایتان با مخالفت دیگران مواجه خواهند شد . 

 هم پاشیده میشود . محتاج به عشق هستید : یک شراکت از 

 احتیاج به یک دوست دارید : خوشبختی 

 دیگران احتیاج دارند : کارهای سودمند در انتظارتان است . 

 احضار ارواح 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانة آن است که آشنایی 

 شما تأثیر منفی خواهد گذاشت . و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی 

 احمق 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست . 

 یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای کار میکند . 

 شما احمق هستید : بزودی خودتان را در پست وزارت خواهید دید . 

 ا احمق هستند : روی نردبان اجتماع در پله های باال جا خواهید داشت . بچه ه
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 اخبار 

 گوید : اچ میلر می

 رسد واگر در خواب خبر خوشی شنیدید ، عالمت آن است که خبر بدی به شما می

 ی آن است که خبر خوبی به شما خواهند داد . اگر در خواب خبر بدی شنیدید ، نشانه

 اخراج 

 گوید : ت میلیال برای

رسید و ی آن است که به سعادت میاید ، نشانهاگر در خواب دیدید که اخراج شده

اید ، بدین معنا است که به دوستان و اگر در خواب دیدید که کسی را اخراج کرده

 کنید . ی خود اعتماد نمیخانواده

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ند : پیشرفت در کار شما را از کارتان اخراج کرده ا

 یک کارمند یا زیر دست را اخراج میکنید : مصیبت و ناکامی 

 دیگران اخراج شده اند : یک راز فاش میشود . 

 اخالق 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب ، داللت بر موفقیت در انجام کارها را دارد . 

ی آن است که با موانع دشواری ی را دیدید ، نشانهادب و بداخالقاگر در خواب فرد بی

 شوید . رو میروبه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بد اخالق هستید : گرفتاری وناکامی 

 شما خوش اخالق هستید : دوستان نادرست اطراف شما هستند . 
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 زن و شوهرها بد اخالق هستند : صحبتهای احمقانه بیداد میکنند . 

 ران بد اخالق هستند : شانس در کار دیگ

 دوست مورد عالقه شما بد اخالق است : با یکنفر آشنا میشوید و عاشق او میشوید . 

 دوست مورد عالقه شما خوش اخالق است : سفری طوالنی در پیش دارید . 

 رئیس شما بد اخالق است : شما را به محلی دعوت خواهند کرد . 

 د : گرفتاریهای خانوادگی نزدیکان شما بداخالق هستن

 ادرار 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که ادرار کند ، به جایگاهی که موضع آن نباشد ، اگر صاحب خواب 

غمگین و وام دار بود ، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر 

 ر . توانگر بیند ، دلیل کند که مالش نقصان آید ، بر مقدار ادرا

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند ، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد 

یا کنیزک خرد . اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت ، دلیل کند که او را فرزند 

اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت ، دلیل کند که او را فرزندی 

ید به تن معلول . بعضی از معبران گفته اند : ادرار ، مال حرام بود . اگر بیند که ادرار ا

 همی خورد ، دلیل کند که مال حرام خورد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد ، دلیل کند که از کسی مال حالل حاصل کند . اگر 

که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و  بیند که ادرار همی کرد ، دلیل کند

دانا گردد . اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت ، دلیل کند که 

برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد . اگر بیند که مردمان از 
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عالم و دانا گردد و  ادرار وی همی مسح کردند ، دلیل کند که او را فرزندی آید که

 مردمان متابع او گردند . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد ، دلیل کند که مال خویش هزینه کند . 

اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد ، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش 

 هزینه کند . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

ند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد ، دلیل کند که مال و ثروت و اگر بی

 دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند ، لیکن عوض آن جبران شده بازآید . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد . یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا 

که دیگری ادرار می کند . به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست . اگر  می بیند

دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین 

می رود . این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد . هر چه بیشتر ادرار 

است . اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک  کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر

است . چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و 

هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند . اگر دیدید دیگری ادرار می کند 

پیدا می کنید  و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر

که رفع می شود . چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان 

 می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نکه درویش باشد . ادرار کردن در خواب به موقع خویش . به مرد توانگری رسد اما آ

 بنده را آزادی بود
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 بیمار را شفا بود

 محبوس را فرج بود 

 مسافر را باز آمدن بود

 عامل را معزولی بود 

 خلیفه را مرگ بود

 قاضی را عزل بود

 بازرگان را زیان باشد در تجارت

 گوید : آنلی بیتون می

ست که در راه اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید ، معنایش آن ا

هایی خواهید داشت . دیدن ادرار دیگران در خواب ، رسیدن به محبوب ، دشواری

 شوند . عالمت آن است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که از مریضی اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید ، نشانه

 د کرد . نجات پیدا خواهی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب ادرار : مورد تحقییر قرار میگیرید . 

 در تخت خود ادرار میکنید : منفعتهای عالی در کار 

 به دیوار ادرار میکنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد . 

 که در پیش دارید . دیگران به دیوار ادرار میکنند : رضایت کامل از کارهائی 

 بچه ها ادرار میکنند : عالمت سالمتی 

 یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود . 

 ادویه 
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 گوید : آنلی بیتون می

خورد ، به معنای آن است اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می

در خواب ، به معنای آن است که در  که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد . دیدن ادویه

 شود . های مادی ، از شهرت شما کم میراه رسیدن به لذت

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که در کارها موفق خورید ، نشانهاگر در خواب دیدید که ادویه می

 شوید . می

 اذان 

 محمدبن سیرین گوید : 

جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در 

بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت اهلل بگذارد . اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ، 

مکروهی و ناپسندی بدو رسد . اگر این خواب را مردی فاسق دید ، دلیل که او را به 

ردمان را به دزدی گیرند . اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد ، دلیل که م

خدا می خواند . اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد . دلیل که با زن خودالفت 

دارد . اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ، دلیل که مفلس و درویش گردد و 

گویند کسی از اهل بیت او هالک شود . اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد ، 

دیق یا منافق است . اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد . دلیل دلیل که آن کس زن

 بر ماسوی کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد ، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی 

 . و اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ، دلیل که بر مردمان ستم و

بیداد نماید . اگر دید کودکی بانگ نماز می داد ، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید . 
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اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد ، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا . اگر دید 

بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد ، تاویلش بد است . اگر بیند محبوسی 

ی داد و اقامه کرد ، از زندان رهایی یابد . اگر بیند بانگ نماز به درزندان بانگ نماز م

لهو و بازی می داد ، دلیل که هالک شود . اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ، 

دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند . اگر دید در مناره 

نروائی یابد . اگر بیند در کنج خانه بانگ بانگ نماز می داد ، دلیل که بزرگی و فرما

نماز داد ، دلیل که در کار حق خیانت کند . اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد ، دلیل 

که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بال کشد و دیر بماند . اگر دید در میان کوهی 

ند . اگر ا وی خیانت کنبانگ نماز کرد ، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و ب

ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد ، دلیل که 

عقل از او زایل شود . اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید . دلیل که به کار 

عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند . اگر بیند بانگ اقامت 

 شنود ، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است . 

 اول : حج . 

 دوم : سخن حق . 

 سوم : فرمانروائی . 

 چهارم : بزرگی . 

 پنجم : ریاست . 

 ششم : سفرطوالنی . 

 هفتم : بریدن . 

 هشتم : تنگدستی و فقر . 
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 خیانت .  نهم :

 دهم : جاسوسی . 

 یازدهم : منافقی . 

 دوازدهم : بریدن دست . 

 اذیت و آزار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه 0

 شما به گفتگو نشسته اند . 

د ، نشانة آن است که می خواهید ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل کنی6

 در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید . 

 ارابه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود . 

 یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی 

 یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره . 

 ه در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایییک ارابه ب

 بهمراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود . 

 با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد . 

 سوار یک ارابه علوفه هستید : بی احترامی و ناکامی 

 اراذل و اوباش 
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 ید : گولیال برایت می

 دیدن اراذل و اوباش در خواب : نشانگر آن است که به شما زیانی خواهد رسید . 

 ارتداد 

 گوید : آنلی بیتون می

رسانند . دیدن افراد مرتد در خواب ، بیانگر دوستانی است که به شما ضرر می

باشد . اگر در خواب شما را مرتد های کفرآمیز ، عالمت بدبختی شما میحرف

 باشد . ی سعادتمندی در زندگی می، نشان دهنده خواندند

 ارتش 

 گوید : لیال برایت می

 ها عالقه داشتن به روابطباشد . برای زنی نگرانی شما میدیدن ارتش در خواب ، نشانه

باشد و رژه ارتش ، جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت بزرگ می

 باشد . معنایش موفقیت در مسائل مالی می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک ارتش : نزاع درخانواده 

 ای متعدد از کشورهای مختلف : پول وشادی ارتشه

 ارتش کشور خودتان : سودهای کوچک مالی 

 یک ارتش در حال جنگ : خیانت و رنج 

 ارتقاء 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به مقامی واال ارتقاء می یابید ، عالمت آن است که با مطالعه و 0
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 هید یافت . دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خوا

ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می کنید ، عالمت آن است که به ثروتی 6

 دست خواهید یافت ، اما باید برای حفظ و نگهداری ثروت خود بشتر بکوشید . 

 گوید : هانس کورت می

در  ی دقت در کارها و پیشرفتاگر در خواب به مقام باالتری ارتقاء پیدا کردید ، نشانه

 باشد . زندگی می

 ارث 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ارث : خالص شدن از یک موقعیت ناجور

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست 

 خواهید یافت . 

 گوید : لیال برایت می

 میشود .  دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 در کارهایتان بسیار دقت کنید .  -6یک مرگ در فامیل  -0به شما ارث میرسد : 

 از یک شخص نا شناس به شما ارث میرسد : منفعت مالی 

 با دیگر اعضا فامیل بر سر ارث مشاجره میکنید : ضرر مالی

 خاب میکنید : درمشکالت غرق میشوید افراد نزدیک فامیل را به عنوان وارث انت

 به شما ارث نمیرسد : مرگ یک برادر یا یک خواهر

 شما را از ارث محروم میکنند : ناکامی و شکست بزرگ 
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 یکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید : پول فراوان 

 دیگران از ارث محروم شده اند : یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد . 

 اردک ماهی 

 گوید : آنلی بیتون می

 کنند . دیدن اردک ماهی در خواب ، معنایش این است که شما را به مهمانی دعوت می

 اردکون 

 بدان که اردکون ، شکوفه ای است ، دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است . 

 اردو 

 گوید : آنلی بیتون می

ول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغ0

است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری 

 طوالنی و مالل آور خواهید شد . 

ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهای بهتری در 6

 ای تاریک خواهید رسید . زندگی دست می یابید و شما به آینده 

ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است ، عالمت آن است که 9

خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود که او فرد 

 مهربانی است . 

لین وـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانة آن است که با ا4

 درخواست ازدواج خواهد کرد . 
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ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانة آن است که 5

 دامنش لکه دار می شود و شوهرش او را طالق می دهد . 

 اردوگاه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طوالنی 

 ردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آیندهشما در یک ا

 مانع آن میشوید که شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سالمتی خود باشید . 

 یک دختر جوان خواب ببیند که او را به اردوگاه برده اند : ازدواج 

 اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزدیکی شماست 

 شما در اردوگاه فقرا هستید : شانس و شادی 

 عضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشکل میرسد . ا

 دیگران در اردوگاه هستند : اشیاءقیمتی را که فکر میکردید گم شده پیدا می کنید . 

 اردوی کار 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در اردویی مشغول کار هستید ، عالمت آن است که اتفاقی تلخ برای 

 مد . شما پیش خواهد آ

 ارز 

 گوید : آنلی بیتون می

ت در ی پیشرفباشد . کار کردن با ارز نشانهارز در خواب ، نشان پنهان کردن چیزی می

 باشد . کارها می
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 ارزانی 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ارزانی مصیبت بود

 ارزن 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد

 گوید : ال برایت میلی

 باشد . ی آرامش و آسایش در زندگی میکاشتن یا خوردنش در خواب ، نشانه

 ارزیر 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت ، دلیل که بر قدر آن ، وی را چیزی از متاع دنیا 

حاصل گردد . اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست ، 

 دلیل که قدر آن ، وی را خدمتکار و چاکر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 بود که در زبان مردم افتد به بدی . اگر بیند که ارزیر همی گداخت ، دلیل 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود . 

 اول : منفعت ، 

 دوم : خدمتکار ، 

 سوم : متاع خانه . 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 ارش 

 ید : محمد بن سیرین گو

 اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود ، دلیل است که در سفر به قدر آن مال حرام به 

 دست آورد . 

 ارقام 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن ارقام در خواب ، داللت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فکری دارد . 

 اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معاملة بزرگی شکست می خورید . 

 ارکستر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است 0

ن وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید که نامزدتا

 داشت . 

آن است ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر می نوازد گوش سپرده اید ، نشانة6

که با کسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد ، و لطف و 

 محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد . 
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 گوید : لیال برایت می

  کنید .ارکستر را در خواب دیدن ، عالمت آن است که در جشن بزرگی شرکت می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک ارکستر : شانس نزد شما می آید . 

 به یک ارکستر گوش می کنید : یک موفقیت بزرگ در انتظار شماست 

 ناکامی و ناراحتی  یک ارکستردر حال نواختن موسیقی :

 صدای یک ارکستر را از دورمی شنوید : یکی از اعضا فامیل را از دست میدهید . 

 به اتفاق خانواده به ارکستر گوش میکنید : مقدار کمی پول به دستتان می آید . 

 یک رهبر ارکستر : خوشبختی در خانواده 

 ت میکنندیکی از آشتایان شما رهبر ارکستر است : کارهای شما پیشرف

 ارکیده 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب گل ارکیده : خوشبختی 

 شما گل ارکیده دارید : شانس و شادی 

 ارکیده میخرید : یک زندگی آسوده 

 به یک زن شوهردار ارکیده هدیه میدهید : مراقب دوستان حسود باشید . 

 به یک زن مجرد ارکیده هدیه می دهید : نامزدی 

 ن جوان خواب ببیند که ارکیده دریافت میکند : نامزدی در پیش است . یک ز

 ارگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، عالمت آن است که افراد خانواده 0
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 از یکدیگر جدا خواهند شد . 

ست که از ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، عالمت آن ا6

 آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید . 

ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست 9

 دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد . 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که خبرهای خوشی در انتظار شما رگ بسازید ، نشانهاگر در خواب ا

 باشد . اگر در خواب ارگ بنوازید ، احتماال مشکالتی برایتان پیش خواهد آمد . می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ارگ یک کلیسا : دوستان سعی دارند به شما کمک کنند . 

 نتظار شماست شما ارگ می فروشید : تجربه های تلخی در ا

 ارگ می زنید : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید . 

 صدای ارگ را می شنوید : بستگان به خانه شما می آیند 

 شما در کلسیا ارگ می نوازید : اضطراب 

 صدای بلند و نا خوشایند یک ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ کرده است . 

 صدای یک ارگ در مراسم تدفین : شانس . 

 ارمنی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک ارمنی : سرنوشت شما به نا امیدی و مصیبت کشیده میشود . 

 شما ارمنی هستید : یک اتفاق مهم و جالب رخ خواهد داد . 

 شما به همراهی یک ارمنی هستید : بازگشت یک دوست قدیمی 

 ا داشتید به دستتان میرسد . تعداد بسیاری ارمنی : نامه ای که مدتها انتظارش ر
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 ارواح 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن روح در خواب ، نشانة آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد . 0

آن است ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة6

 ر است . که سالمت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خط

ست که با آن اـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانة9

 نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد . 

آن است که اگر از منطق و عقل سلیم ـ اگر با روحی در خواب صحبت کنید ، نشانة4

ت ، جان سالم به در خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماس

 خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانة شما ضربه می زنند ، نشانة آن است که 5

 دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ، نشانة آن است که اگر 2

 احساسات خود را کنترل کنید .  می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید

ـ اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، 7

 نشانة آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ، نشانة آن است که تغییرات نامساعدی 1

 شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد . در زندگانی شما پدیدار می 

 اروپا 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب به اروپا سفر کردید ، دلیل آن که مسافرتی خواهید داشت که منافع مالی 
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کنید و اگر زنی در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند خود را تثبیت می

 ن و نامزد خود خواهد شد . باشد ، باعث ناامیدی دوستا

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب اروپا : شادی نا خواسته 

 اروپا را روی نقشه نگاه می کنید : موفقیت شما بهتر خواهد شد . 

 به اروپا سفر می کنید : برخوردهای مهم با آدمهای جالب خواهید داشت . 

 : ناکامی بزرگ در عشق و احساس  به همراه اشخاص دیگر به اروپا سفر می کنید

 از تعدادی کشور اروپایی دیدن می کنید : کارو معامالت عالی 

 از اروپا برمی گردید : با دوستانتان مشاجره خواهید کرد . 

 شما را از اروپا بیرون میکنند : کار سخت درآینده نزدیک 

 شما را به اروپا تبعید میکنند : یک خطر پنهان شده 

 یک کشور اروپایی هستید : خبرهای دروغ میشنوید شما مقیم 

 شما با کشورهای اروپایی کار یا معامله می کنید : ناکامی برای دشمنان شما . 

 اره 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر در خواب بیند که با اره درختی برید ، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق 

ازارد . و تاویل هر درختی در حرف ) دال ( بدان درخت دارد ، مفارقت جوید و او را بی

بیان نمائیم . اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید ، دلیل 

 است که مانند این ، وی را فرزندی دیگر بیابد ، یا بردار یا خواهر . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

صی بدو داد ، دلیل است که اگر پسردارد ، اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخ

وی را پسری دیگر آید ، و اگر دختر دارد ، وی را دختری دیگر آید ، و اگر فرزند 
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 ندارد ، چهارپای دارد . دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اره درخواب دیدن بر سه وجه بود . 

 اول : فرزند ، 

 دوم : خواهر ، 

 سوم : انباز ) شریک ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری 

انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده 

ا اگر اره به دست داشت و در خواب خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد ، ام

دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و 

تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد . اره بیشتر نشان تعداد است و 

زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره 

می شوند . چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی نمودار 

برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و 

برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می 

بی آن که بریده شود و از جای آن فرماید . اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید 

خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه 

 خودتان خواهد شد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با ارة دستی چوبی را اره می کنید ، عالمت آن است که زندگی 0

 وق خواهد بود . خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و ش

ـ دیدن اره های بزرگ که با نیروی برق کار می کنند ، عالمت آن است که پذیرفتن 6

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد . اگر زنی چنین 

 خوابی ببیند ، عالمت آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت . 

ه که دندانه هایش شکسته است ، عالمت آن است که با حوادثی ـ دیدن ارة فرسود9

 نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید . 

ـ گم کردن اره در خواب ، عالمت آن است که دست به کارهایی می زنید که برایتان 4

 مصیبت و بدبختی به همراه می آورد . 

 واب ، نشانة رسیدن به سعادت و خوشبختی است . ـ شنیدن صدای اره کردن در خ5

ـ پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانة آن است که کارها نتایجی نامطلوب به 2

 همراه خواهند داشت . 

ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانة خود حمل می کنید ، عالمت آن است که 7

 گرفت .  مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید

 از خجالت سرخ شدن 

 گوید : لیال برایت می

اید و جرئت بیان آن را ندارید . اگر شما در خواب معنایش این است که عاشق شده

 آیند . ی آن است که به خواستگاریتان میسرخ شدن کس دیگری را بینید ، نشانه

 ازدحام 

 گوید : لیال برایت می

ی موفقیت در انجام حال ازدحام بینید ، نشانهاگر در خواب جمعیت زیادی را در 

 باشید . کارهایتان می

 از دست دادن 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 از دست دادن چیزی در خواب : مشکالت فراوان در آیندة نزدیک

 دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه

 یوانه وار خود رنج خواهید برد . دوست دخترتان را از دست میدهید : از کارهای د

 زنتان را از دست می دهید : مراقب رقیب باشید . 

 شوهرتان را از دست می دهید : وسوسه و فریب 

 فرزند خود را از دست می دهید : نگرانی در خانه

رفاقت دوستان خود را از دست میدهید : یک تغییر مهم در امور عشقی تشکیالت و 

 دهید : ناکام و شرمنده خواهید شد . کارتان را از دست می

 مسکن خود را از دست میدهید : در امور مالی بیشتر دقت و احتیاط کنید . 

 خون ازدست میدهید : به یک کمک مالی احتیاح پیدا خواهید کرد . 

 یکی از اعضای صورت خود را از دست میدهید : دردسر و گرفتاری . 

 از دست دادن تعادل 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، 0

 نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانة آن 6

 می گیرید .  است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره

 ازدواج 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عروسی : رسیدن به هدف-ازدواج 
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 ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد میتواند به معنای اختالفات نیز باشد

 دیدن شوهر : امیدهای واهی

 دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 گوید : محمدبن سیرین 

اگر بیند زن خواست ، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود ، اگر زن مرده را به زنی 

کرد و با وی جمع گردید ، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود . 

اگر بیند با آن زن جمع نشد ، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود . اگر زنی 

گرفت و در سرای زن با وی جمع شد ، دلیل که مال زن نقصان  بیند او را مرده به زنی

شود ، یا حال وی متغیر شود . اگر بیند زن خواست ، لکن زن را ندید و نامش ندانست ، 

دلیل که اجلش نزدیک شده باشد . اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن 

آن زن بمرد . اگر آن زن معروف شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد ، دلیل که 

 بود ، دلیل بر نقصان مال زن کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید . دلیل بود بر 

شرف و عزت و زیادتی مال . اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و 

و بعضی گویند : شخصی بر دست او هالک شود و اگر نشناخت ، بیم مرگ است او را 

بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را 

به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر اور سد . اگر بیند زنی نابکار به 

 زنی خواست و با وی جمع نشد ، آن چه گفتم کمتر بود . 

 بر مغربی گوید : جا

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال 

او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام 

 دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 گرفتن درخواب بر چهار وجه است .  زن

 اول : بزرگی و مقام ، 

 دوم : زیادتی مال ، 

 سوم : سرحالی وآسایش ، 

 چهارم : خرمی و شادی . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، عالمت آن است که با 0

ب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خوا

با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه مالمت آمیزی به او می کند نشانة آن است که 

 سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد . 

ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن 6

المت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان کرده اند ، ع

لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، عالمت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید 

 نشست . 

ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است که خبرهایی 9

 ناگوار خواهید شنید . 

ب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور ـ اگر خوا4

شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد 

 خود لذت زیادی خواهید برد . عالقة

ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که 5

بتال خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید به بیماری م

 کشید . 
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ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، 2

عالمت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی 

 شکست خواهد خورد . 

 گوید : لیال برایت می

ردن باشد ، شوهر کی خوشبختی در زندگی میما پیشنهاد ازدواج شد ، نشانهاگر به ش

ی رفاه مالی است و طالق گرفتن ، عالمت آن است که مورد تهمت در خواب ، نشانه

 دیگران قرار خواهید گرفت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب اردواج : ایام خوش در پیش است . 

 می کنید : منفعتهای بزرگ مالی در یک ازدواج شرکت 

 ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

 یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود

 ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

 ازدواج یک برادر : پول

 ازدواج یک دختر باکره : احترام

 ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد . 

  ازدواج دخترتان : ثروت

 در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید : پول زیادی بدست میاورید . 

 ازدواج با افراد کشور دیگر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانة آن است که با دیگران به 0

 دعوا ومشاجره خواهید پرداخت . 
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 ازدیاد 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب ازدیاد : موفقیت برای نقشه هایتان 

 ازدیاد پول : کارهایتان به ناکامی بر میخورند و پولتان را هدر میدهید . 

 ازدیاد امالک : اموالی که متعلق به شماست از دستتان میروند . 

 اشید . دارایی و ثروت دیگران ازدیاد پیدا می کند : مراقب رقیب ب

 از زندان آزاد شدن 

 گوید : آنلی بیتون می

اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده

 است . 

 اژدر 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک اژدر : مراقب اطرافیانتان باشید . 

 ییر خواهد کرد . یک اژدر را آتش میزنید : زندگی شما تغ

 اژدر منفجر میشود : اشخاص حسود شما را احاطه می کنند

 اژدر به هدف می خورد : فرزندان شما سبب خوشی و لذت شما خواهند بود . 

 اژدها 

 محمدبن سیرین گوید : 

اژدها به خواب دیدن ، دشمن بزرگ و قوی بود . اگر بیند اژدهائی داشت ، دلیل که با 

اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد ، دلیل که با دشمن  بزرگان پیوندد .
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او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند . اگر بیند اژدها را بکشت و 

 گوشت وی بخورد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید . 

 جابر مغربی گوید : 

خورد ، دلیل بیم از دشمن بود ، که وی را هالک نماید . اگر  اگر بیند اژدها وی را فرو

دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود ، دلیل که دشمنی بزرگ 

 وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اژدها : موقعیت ناجور

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اژدها یک جانور افسانه ای است . در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر 

مفید و خطرناک و تزویر آمیز است . و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از 

جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد . معبران 

سته اند . اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دان

جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم 

خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد . کشتن اژدها بخصوص 

از  و رهائیاگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه 

آرزوهای محال رنج دهنده است . پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که 

 داریم . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن اژدها در خواب ، نشانة آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن 

اجازه دهید از تمایالت و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید است به دیگران 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید . 

 گوید : لیال برایت می

ای دیدید ، نشانگر آن است که با اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه

رر ناک در خواب بیانگر ضشوید . دیدن اژدهای وحشتای همنشین میشخص بلند مرتبه

ی دشمن خطرناک است که و زیان است . دیدن اژدهای زخمی در خواب ، نشانه

عنا کشید ، بدین مرساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را میاحتماال به شما ضرر می

 کنید . است که از مشکالت رهایی پیدا می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 : ثروت بزرگ  خواب یک اژدها

 تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی

 یک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد . 

 یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود . 

 اسارت 

 گوید : آنلی بیتون می

د احتماال درگیر خیانتی خواهی ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است که0

شد ، که اگر نتوانید آن را حل و فصل کنید ، بدبخت و نومید می شوید . اگر در 

ی آن است که شغلی در سطح پایین به خواب ببینید کسی زندانی شده است ، نشانه

آوردید . اگر زنی در خواب خود را زندانی و اسیر ببیند ، عالمت آن است دست می

شود و مورد سرزنش قرار طر محبت شوهرش به دیگران ، دچار حسادت میکه به خا

 گیرد . می

 اسارتگاه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، عالمت آن است که به بدبختی دجار خواهید شد . 0

ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید ، عالمت آن است که سرانجام از 6

 بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .  شر

 اسب 

 حضرت دانیال گوید : 

اسب تازی را به خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه بود . اگر دید بر اسب تازی 

نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود ، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد ، بر قدر 

 اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست نیکوئی و قیمت اسب . اگر دید که

، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید 

از آن اسب چیزی کم بود ، یازین یا نمد زین یا لگام ، دلیل که بر قدر آن نقصان در 

دلیل که بر قدر آن وی را بزرگی او بود . اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود ، 

خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود ، دلیل که وی را خادمان و 

چاکران نباشند . اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ، دلیل که به قدر آن از عز و 

شرف او نقصان بود . اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و 

 ر وی نبود ، دلیل که مصیبت و گناه نماید . فرمانب

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود ، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود . اگر 

آن اسب از شخصی دیگر بود ، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود . اگر دید اسب برهنه 

د و گی و شرف او بود . اگر بیند بر اسبی نشسته بوبود . لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزر

آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب 

تر نماید . اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، یا بیند کهم آن اسب 
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را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا را پرها بود و چون مرغ همی پرید ، دلیل که وی 

 باشد که خداوندش سفر نماید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند . اگر دید 

بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود . اگر 

میت بود ، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد . اگر دید بر اسب اشقر بیند بر اسب ک

) سرخ مو ( بود ، دلیل است بر صالح دین و حرمت او از پادشاه . اگر دید بر اسب زرد 

بود ، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود . اگر بیند بر اسب 

. اگر دید که بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن  جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صالح

خواهد . اگر دید از اسب فرود آمد ، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد . اگر دید از 

اسب برهنه فرود آمد ، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد . اگر بیند بر اسب نشسته بود 

نباشد  انکه شخص از آن مانعو سالح تمام پوشیده بود ، دلیل که شرفو بزرگی یابد ، چن

و دشمن بر او ظفر نیابد . اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید ، دلیل که از وی 

گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر دید بر اسب 

و را ا نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هیج خیر اندر این نبود ، مگر بیند که اسب

از آنجا بیرون آورد . اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد ، دلیل که مال و دولت یابد 

. اگر بیند اسب با وی سخن گفت ، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به 

شگفت آیند . اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، یا درکوچه وی ، دلیل که 

را یا در کوچه وی درآید ، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مدری شرف و نام دار در س

مقام سازد . اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند که مردی شریف از 

 کوچه او غائب شود ، یا بمیرد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند اسب مادیا فرا گرفت ، یا شخصی بد داد و بر وی نشست ، دلیل که زن خواهد 
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ر وی مبار بود . اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود ، دلیل کند که آن زن شریف و و ب

نامدار نباشد . اگر بییند آن مادیان ابلق است ، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک 

نسل نباشد . اگر آن مادیان جرمه باشد ، دلیل که آن زن خوبروی و با جمال است . اگر 

باشد ، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد . اگر اشقر بود  آن مادیان سبز رنگ

، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود . اگر کمیت بود ، دلیل که آن زن معاشر 

و طول دوست بود . اگر دید آن مادیان کره داشت ، دلیل کند که زن را فرزند بود ، 

زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دلیل کند که  چنانکه اگر کره او نر بود ، دلیل که آن

فرزند زن دختر بود . اگر بیند گوشت اسب همی خورد ، دلیل که پادشاه او را خواستار 

شود و به خویشتن نزدیک نماید . اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود ، دلیل کند 

رامون سرا اسبان بسیار پیکه آن مرد که در پس وی نشسته بود ، تابع او شود ، اگر بیند 

 یا کوچه او بودند ، دلیل که در آن موضع باران بارد ، یاسیالب روان شود . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل که زن توانگر با صالح به زنی بخواهد و 

د . نفعت و نیکوئی یاباگر اهل آن نباشد ، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او م

اگر دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود . اگر دید 

اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار 

به صالح باز آید . اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل که زنی بی اصل 

زنی بخواهد . اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دلیل که را به 

بر دست پادشاه هالک شود . اگر دید اسب وی را بدزدید ، بیم بود که عیالش هالک 

شود . اگر بیند اسب وی گم شد ، دلیل که زن را طالق دهد . اگر دید اسب خویش را 

کم شود ، یا عیال از وی جدا شود . اگر دید بر اسب  بفروخت ، دلیل که عز و جاه او

بازگونه نشسته بود ، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید ، که در آن وی 

 رامضرت و مالمت بود . 
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 جاحظ گوید : 

اسب در خواب ، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند ، 

و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ، دلیل دلیل که هوای نفس او سرکش باشد 

که هوای نفس او صعب تر بود به بدی ، و بدانکه هر اندامی از اندامهای اسب ، نشان 

بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به 

لی بیرون آمد ، دلیل که خواب دیدن ، عز و بخت بود . اگر بیند اسبی مجهول از مح

 یکی از بزرگان محله از دنیا برود . 

 خالد اصفهانی : 

اسب پاالنی به خواب ، بخت مرد است و هر چند پاالنی فرمانبردار باشد ، بخت او مطیع 

تر و فرمانبردارتر بود . اگر بیند که اسبی پاالنی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد ، 

می در آنجا پدید اید . اگر بیند بر اسبی درازدم نشسته بود . دلیل که مردی غریب عج

دلیل که وی را تبع زیاده شود ، به قدر درازای دم اسب . اگر به خالف این بیند ، دلیل 

 که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود . 

 واحترام ، اول : عز

 دوم : مقام ومرتبت ، 

 سوم : فرمانروایی ، 

 چهارم : بزرگی وعظمت ، 

 پنجم : خیرو برکت . 

اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید . اگر بیند 

 سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل که مغی با زن او فساد نماید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر اسپندان دید ، دلیل غم بود . اگر بیند اسپندان همی خورد ، دلیل که به قدر آن وی 

را غم و اندوه رسد . اگر بیند کسی اسپندان بدو داد ، دلیل که غمی از آن کس بر دل 

 وی حاصل شود . اگر دید او اسپندان به کسی داد ، غمی از او بر دل وی حاصل گردد . 

 ید : اسماعیل بن اشعث گو

اگر اسپندان داشت ، لکن نخورد یا به کسی داد ، یا از خانه بیرون افکند ، دلیل که او را 

 غم و اندوه کمتر بود . استر

 محمدبن سیرین گوید : 

چون استر درخواب بیند ، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود ، نیک بود . 

ه به سفر که استر از آن کیست ، دلیل ک اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست

رود . اگر بر استر خویش نشسته بود ، چون سفر کند با سود و منفعت آید . اگر بیند بر 

استر زین یا پاالن یا عماری نهاده است ، دلیل که زن او نازائیده بود ، خاصه که داند 

 استر ملک او بود ، یا شخصی بر او بخشیده بود . 

 نی گوید : ابراهیم کرما

اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند باال بود ، دلیل که زنی خواهد که خداوند 

حرمت بود . اگر استر را به گونه سفید بیند ، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود 

. اگر استر به گونه سبز دید ، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود . اگر استر به گونه 

سرخ بیند ، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد یا اشقر 

بیند ، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود . اگر استر برهنه و رام کرده بیند ، 

 دلیل کند بر مردی ضعیف . 

 جابر مغربی گوید : 

د و بعضی از استادان این استر ماده در خواب موالزاده بود . اگر استرنر بود سفر بو

صناعت گفته اند : استر نر مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بیند از کسی استر ماده بخرید 

، دلیل که از کسی کنیزک بخرد . اگر بیند که استر ماده بفروخت ، دلیل که کنیزک 
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نی کند زبفروشد یا از کنیزک جدا شود . اگر دید که بر استر ماده نشسته بود ، دلیل که 

که هرگز وی را فرزند نیاید . اگر بیند که بر استر نر نشسته بود ، دلیل که عمر وی دراز 

بود و مرداش حاصل شود . اگر بیند استر از پس وی می دوید ، دلیل که وی را غمی 

 رسد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

ا نان . اگر دیداستر باگر دید استر نوحه همی کرد ، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت ز

وی سخن گفت ، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید ، 

اگر دید استری را بکشت ، دلیل که مال یابد ، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد . دلیل 

است که از کنیزک جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه 

ستر مال بود و بعضی از معبران گفته اند : گوشت استر بیماری بود . گوشت و پوست ا

اگر دید شیر استر همی خورد ، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که 

 خورد بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن استر بر پنج وجه بود . 

 اول : سفر باشد ، 

 دوم : زندگانی دراز ، 

 فر بود بر دشمن ، سوم : ظ

 چهارم : جمال و آرایش ، 

 پنجم : مرد احمق بود . 

 و استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود . 

 فروید گوید : 

اگر در خواب اسب بارکش بیند ، بختش را دیده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر 

 است
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 شد ، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای

اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است ، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم 

 اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سفید : لذت

 سیاه : مشکالت

 ر بزرگاسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد : افتخا

 اسب سواری : آرزوهای بر آورده شده

 افتادن از اسب : ناراحتی زیاد

 اسب سرکش : مرگ

 دارای یک اسب بودن : کامیابی

 نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم

 اسب مرده : کار زیاد

 اسب الغر : مانع

 سیاه و سفید : یک کار پر خطر

 باال رفتن بروی یک اسب : عزاداری

 هر مطیعی تهرانی گوید : منوچ

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است . معبران اسالمی نوشته اند که دیدن اسب عربی 

در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب 

رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام 

می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت 

و تالش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . 

نفایش الفنون نوشته اسب والیت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون 
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ران فید نشسته باشد پادشاهی یابد . معبتصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب س

به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف 

شنوی دارند و یا فرمان می برند . در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی 

طاعت و دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما ا

پیروی می کنند . چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه 

است گواه نقصان در پیروزی شما است . در میان رنگ های اسب که می شناسیم ، 

اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری داللت دارد . اسب با رنگ 

ب است . اسب سفید شرف و عظمت است . اسب سیاه امری غیر معقول نیز توفیق کاذ

است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد . سوار بودن بر 

اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این 

شید . که بیمار با صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید . درصورتی

نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در 

آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن 

تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند . اجتماع اسبان نشان نزول باران است . از حاجظ 

ه که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است . چه مراد و خواست هم نقل شد

نوعی هوای نفس است . هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب 

رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر . باز می گوید 

 انه کسی می میرد . اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خ

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن اسب کار باال گیرد

هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه 

 هم خوب است 

 گوید : آنلی بیتون می
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ا ب ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، عالمت آن است که0

زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و 

الغر باشد ، نشانة آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند 

. اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، 

 ی شوید و دست به کاری خطا می زنید . متوسل به فریت و نیرنگ م

ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است که شوهرش 6

 نسبت به او بی وفا خواهد بود . 

ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، عالمت آن است که برخی از لذتهای زود 9

 گذر را تحربه خواهید کر د . 

ید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید ، نشانة آن است ـ اگر خواب ببین4

که به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که او خود را 

 تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند . 

 ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، عالمت آن است که5

 زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت . 

ـ سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب ، عالمت آن است که در اثر حماقت زیر 2

 دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می کند . 

ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است که خبر 7

 خواهد رسید .  بیماری دوستی به گوش شما

ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است که در سایة زندگی بسیار 1

 آسوده دست به اعمالی غیر اخالقی خواهید زد . 

 ـ دیدن کره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است . 3

د ، عالمت آن است که به ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذری01

زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متالطم و ناآرام 
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 باشد ، نشانة آن است که خوشیها به نومیدی مبدل می گردند . 

ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زالل و زیبا می  00

آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر  گذرید ، نشانة آن است که

 ، چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت . 

 ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد . 06

 ـ دیدن اسب مرده در خواب ، عالمت هجوم نومیدیهاست . 09

اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود ، نشانة آن است که ـ 04

آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه 

می رود به زمین می افتید ، عالمت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید 

 ت یابید . داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دس

ی زنی آن است که به خواستگارـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة 05

می روید که شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سالمت زندگی نابسامانی 

 خواهید داشت . 

 رـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می کنید یا زین که در ه02

کاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید 

یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، عالمت آن است که بخت و اقبال به شما 

 پشت می کند . 

ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، عالمت آن است که دست به هر کاری که بزنید 07

 د . ، سودآور خواهد بو

ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، عالمت آن است که یقینا به موفقیت دست 01

خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که همسری وفادار 

 خواهد یافت . 

ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، عالمت آن است که با تالش خود ثروتی گرد می 03

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 آورید . 

ن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است که در زندگی بیشتر به خوش ـ دید 61

 گذرانی می پردازید . 

ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شرکت کرده اید ، عالمت آن است که 60

 سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید . 

را از  با خودخواهی دوستانـ اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید ، نشانة آن است که 66

 خود دور می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، عالمت آن است که با تالش 69

 بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید . 

ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است که دیگران 64

 و کمک خواهند کرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد . به ا

ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می کنید ، نشانة آن است که از کار اصلی خود برای 65

 کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می کنید ، عالمت آن است که از کار 62

 رای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید . اصلی خود ب

ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای باال می روید و ناگهان اسب سرازیر می 67

شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید ، نشانة آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان 

 نوک تپه برسید ، مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به

 عالمت آن است که اتفاقی به مقامی واال دست می یابید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است که آرزوهای 61

 او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود . 

کل راحتی به شـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه کنید ، عالمت آن است که نا63

 غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد . 
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ـ اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می کویید که اندازة پای او نیست ، 91

 نشانة آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید . 

 می آیید ، عالمت آن است کهـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین 90

 اتفافاتی شما را نومید می سازد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می کند ، عالمت آن است که 96

مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت . اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن 

 د . است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزی

ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوکی می 99

گردد ، عالمت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح 

 می دهد که فعال مجرد باشد . 

ی با دـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها باال و پایین می رود و فر94

اسب سیاه او را تعقیب می کند ، نشانة آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان 

 خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد ، او را مغلوب سازد . 

ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به 95

به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد  شما نزدیکتر می شود اندام او

که اول شبیه الستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، عالمت آن است که آرزوها و 

 امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید . 

 گوید : لیال برایت می

سوار بر ی سعادت و خوشبختی است . اگر در خواب دیدن اسب در اصطبل ، نشانه

کنید . اسبی آرام باشید ، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می

اید ، بدین معنا است که به هدف خود اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده

ه از ی آن است کرسید . اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید ، نشانهنمی

 طر هستید . لحاظ مادی و معنوی در خ
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک اسب : یک ازدواج پر پول

 شما از روی اسب به زمین می افتید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید . 

 شخصی با اسب به مالقاتتان می آید : خبرهای خوش

 اسبی را نعل می کنید : منفعت مالی 

 دست میاورید اسب خودتان را نعل می کنید : پول ب

 یک اسب رم می کند : مصیبت و بدشانسی 

 یک مادیان : عالمت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب

 یک اسب که به درشتکه بسته شده است : 

 امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید . 

 خود در کارها و معامالت مهارت نشان دهید .  اسب وحشی : بخوبی خواهید توانست از

 اسبهای سفید : شادی

 اسبهای سیاه : عذاب 

 اسبهای آتش : خوشبختی بزرگ 

 اسبهای تزئین شده : ارزوهایتان برآورده خواهد شد . 

اسبهای خاکستری : در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسبهایی به 

 طور فوق العاده ای پیش می روند . رنگهای دیگر : کارهای شما ب

 یک زن سوار بر اسب : دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد . 

 یک مرد سوار بر اسب : پول فراوان 

 اسب مسابقه : با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت . 

 یک اسب نازا : خوشبختی 

 یک اسب سواره نظام

 وقع بی پولی شما را ترک میکنندیک اسب با دم کوتاه : دوستانتان در م
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 یک اسب با دم بلند : دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید . 

 یک اسب مرده : برای شما پول خوبی فراهم میشود . 

 اسب زخمی : نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت 

 شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید : شانس خیلی بزرگ 

 یک اسب آرام هستید : شانس در عشق و پول  شما سوار

 سوار اسبی می شوید که متعلق به شمانیست : منفعت بزرگ 

 یک اسب گم می کنید : دوستانتان را از دست میدهید . 

شما سوار یک اسب خطرناک میشوید : شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی 

 بدست میاورید . 

 نید : احترام و امتیاز اسبی را برای رام کردن میز

 دوستانتان سوار بر اسبند : دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد . 

 یک اسب در آب جویبار : فقر و فالکت 

 اسباب 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 اسباب آشپز خانه : فقر 0

 لوازم التحریر : خطر خیانت 6

 اسباب فلزی : مرگ 9

 ولخرجیهای بیهوده بپرهیزید  اسباب چوبی : از4

 اسباب سربی : ثروت 5

 اسباب و آالت می سازید : رنج و ناکامی 2

 اسباب چینی : بیماری 7

 شما فروشنده اسباب هستید : باید رنجهای بسیاری را تحمل کنید . 
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 خواب اسباب بازی : خانواده شما خوشبخت خواهند شد . 

 ره خوشی شروع میشود . به بچه ها اسباب بازی می دهید : یک دو

 اسباب بازی میخرید : فرزندان شما باهوش و برجسته خواهندشد . 

 به بچه ها اسباب بازی هدیه میدهید : دوستان شما وفادارند . 

 اسباب بازی شکسته : بیماری . 

 اسباب بازی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ه شکل اسباب بازی اعم هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب ب

از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند . عروسک بی اعتقادی و سست رائی 

است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت 

برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده . اگر 

ید خواب شما می گوید به نیرنگ و فریب متوسل می شوید و عروسک به کسی می ده

کاری می کنید که برای شما می تواند دل خوش کننده باشد اما برای دیگری بی محتوا 

و پوچ است . اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید نشان آن است که 

می  صاحب فرزند عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می شود و چنانچه زن جوانی هستید

شوید یا ضمیر نا خودآگاه تان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می دهد . اسباب 

بازیهای دیگر با توجه به نوع آن ها می توانند تعبیر و معانی مختاف داشته باشد . اسب 

بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شان شما می شود . اگر در 

نید خوابتان به شما می گوید از کاری که توفیق حاصل نکرده خواب طناب بازی می ک

اید منصرف شوید و تکرار نکنید چون هر قدر بدوید باز در جای اولیه خواهید بود و 

جز خستگی چیزی برای شما باقی نمی گذارد . اسباب بازی های مکانیکی عموما 

ر خود یه کنید . اگنیرنگ و فریب هستند چه کسی به شما بدهد و چه شما به کسی هد

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

را در یک فروشگاه اسباب بازی دیدید در آینده نزدیک عده ای گرد شما را می 

گیرند که می خواهند شما را به انجام کاری وا دارند که آن عمل سود بخش نیست . 

آتیانوس می گفت در دختران و پسران جوان اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون 

زی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می یابد . خانوادگی به صورت اسباب با

حیوانات بخصوص حشرات مدل و بازیچه که غالبا از پالستیک ساخته می شود رنجی 

 است که از نیش زبان مردم می برید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اسباب بازی : مسثله در بین زوج

 اسباب خانه 

 گوید : لیال برایت می

 ی بهبود اوضاع اقتصادی است . انه در خواب ، نشانهی ختمیز کردن اثاثیه

 اسباب سفر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند

 سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 اسباب سفر درخانه : یک مسافرت در پیش است . 

 سباب سفر در خیابان : وسائل شخصی شما ربوده میشود . ا

 نمی توانید اسباب سفرتان را پیدا کنید : دیگران سعی دارند شما را تحریک کنند . 

 اسباب سفر اشخاص دیگر : یک تغییر مهم در زندگی عشقی شما رخ میدهد . 

 اسباب سفر شما بسیار سنگین هستند : ضرر مالی 
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 تی حمل میشود : از مشکالت براحتی عبور خواهید کرد . اسباب سفر شما براح

 مشاجره در فامیل  -6ارث  -0اسباب سفرتان را گم میکنید : 

 عشاق اسباب سفرشان را گم می کنند : روابطشان بهم خواهد خورد . 

 بستگان اسباب سفرشان را گم می کنند : در معالمات و نظریات خود بسیار دقت کنید . 

 ن را پیدا می کنید : مشکالت بسیاری بر سر راهتان پدیدار می شود . اسباب سفرتا

 اسب سواری 

 گوید : آنلی بیتون می

ی یک عشق مخفیانه است و ها و دخترها ، نشانهدیدن اسب سوار در خواب برای زن

 برای مردها ، شنیدن اخبار مهم است . 

 اسباب کشی 

 خالد اصفهانی گوید : 

اگر بیند به خانه بزرگتری اسباب کشی کرد دلیل آن است که اشتیاق زیاد برای پر معنا 

 کردن ومفهوم دادن به زندگی دارد

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشی دیدید ، نشانگر آن است که به زودی 

 غییر دهید . شوید ، حالت مبهم خود را تدهد که مجبور میاتفاقاتی رخ می

 اسپند 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید . چنانچه 

در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری 
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و بد خواهان در آتش هراس دارید . اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان 

می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور 

 آینده و به هیچوجه بد نیست . 

 اسپندان 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر اسپندان دید ، دلیل غم بود . اگر بیند اسپندان همی خورد ، دلیل که به قدر آن وی 

ر بیند کسی اسپندان بدو داد ، دلیل که غمی از آن کس بر دل را غم و اندوه رسد . اگ

 وی حاصل شود . اگر دید او اسپندان به کسی داد ، غمی از او بر دل وی حاصل گردد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر اسپندان داشت ، لکن نخورد یا به کسی داد ، یا از خانه بیرون افکند ، دلیل که او را 

 ر بود . غم و اندوه کمت

 استاد دانشگاه 

 گوید : لیال برایت می

دقتی و بدشناسی دیدن استاد دانشگاه در خواب ، معنایش آن است که به خاطر بی

 شوید . دچار خطر می

 استر 

 محمدبن سیرین گوید : 

چون استر یا درخواب بیند ، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود ، نیک بود . 

 ستری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست ، دلیل که به سفراگر بیند بر ا

رود . اگر بر استر خویش نشسته بود ، چون سفر کند با سود و منفعت آید . اگر بیند بر 
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استر زین یا پاالن یا عماری نهاده است ، دلیل که زن او نازائیده بود ، خاصه که داند 

 او بخشیده بود .  استر ملک او بود ، یا شخصی بر

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند باال بود ، دلیل که زنی خواهد که خداوند 

حرمت بود . اگر استر را به گونه سفید بیند ، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود 

ه گونه هیزکار بود . اگر استر ب. اگر استر به گونه سبز دید ، دلیل آن که زن دیندار و پر

سرخ بیند ، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد یا اشقر 

بیند ، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود . اگر استر برهنه و رام کرده بیند ، 

 دلیل کند بر مردی ضعیف . 

 جابر مغربی گوید : 

ده بود . اگر استرنر بود سفر بود و بعضی از استادان این استر ماده در خواب موالزا

صناعت گفته اند : استر نر مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بیند از کسی استر ماده بخرید 

، دلیل که از کسی کنیزک بخرد . اگر بیند که استر ماده بفروخت ، دلیل که کنیزک 

کند  استر ماده نشسته بود ، دلیل که زنیبفروشد یا از کنیزک جدا شود . اگر دید که بر 

که هرگز وی را فرزند نیاید . اگر بیند که بر استر نر نشسته بود ، دلیل که عمر وی دراز 

بود و مرداش حاصل شود . اگر بیند استر از پس وی می دوید ، دلیل که وی را غمی 

 رسد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

یل نماید بر زیادی مال از جهت زنان . اگر دیداستر با اگر دید استر نوحه همی کرد ، دل

وی سخن گفت ، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید ، 

اگر دید استری را بکشت ، دلیل که مال یابد ، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد . دلیل 

ه ردی بود و بدانکاست که از کنیزک جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت م

گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته اند : گوشت استر بیماری بود . 
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اگر دید شیر استر همی خورد ، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که 

 خورد بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن استر بر پنج وجه بود . 

 اول : سفر باشد ، 

 دوم : زندگانی دراز ، 

 سوم : ظفر بود بر دشمن ، 

 چهارم : جمال و آرایش ، 

 پنجم : مرد احمق بود . 

 استر ماده زن نازائیده بود واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ون سوار ناستر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده اند . مولف نفایس الف

بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته 

اند . بخصوص استر ماده را . اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پاالن و دهنه 

دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می گیرد و اگر ازدواج نکرده اید ازدواج 

چنان چه ازدواج کرده اید و با همسر خود اختالف دارید رفع کدورت می می کنید و 

شود و صلح و دوستی جای آن را می گیرد . مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب 

سوار بر استر ببیند بزودی ازدواج می کند و اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با 

 د و به خانه بخت می رود . گوشتزین و پاالن نشسته بزودی خوستگاری پیدا می کن

استر مال زن است . خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است . یافتن یک استر 

مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنان چه جوان 

باشید این می تواند موید یک عشق و ازدواج باشد . شیر استر غم و رنج و اندوه است و 

واب خوردن شیر قاطر نیکو نیست . ابن سیرین نوشته اگر بر استری سوار هستید در خ
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که مشاهده می کنید آن استر بد خو و سر کش است نشان آن است که خودتان رفتاری 

ناپسند دارید و باید در اصالح خویش بکوشید . استر سیاه زن خوب روی بلند باال است 

یشتر متوجه زن خانه می شود . اگر در خواب دیدید . استر زرد بیماری و ابتال است که ب

که با استری حرف می زنید نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می دهید که 

 موجب حیرت و اعجاب دیگران می شود . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن لگد زدن استر به او مال یابد 

 استراحت 

 گوید : اچ میلر می

 ود را مشغول استراحت دیدید ، نشانگر سعادت و خوشبختی است . اگر در خواب خ

 استرالیا 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما در استرالیا هستید : دوستان برای شما توطئه خواهند کرد . 

 به استرالیا میروید : وقایعی گرد روابط شخصی شما با دیگران رخ خواهد داد . 

 به کشور دیگر ترک میکنید : غم و اندوه استرالیا را برای رفتن 

 به استرالیا تبعید شده اید : روابط عشقی شما در شرایط بدی هستند . 

 از استرالیا اخراج شده اید : به کارهایتان کمی نظم و ترتیب بدهید . 

 استحمام 

 گوید : آنلی بیتون می

ی ه به جنس مخالفـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانة آن است ک0
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دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد 

 مورد نظر عقیده اش تغییر یابد . 

ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، داللت بر آن دارد که سقط جنین 6

شو ببیند ، به این خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شست

معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با 

 احتیاط و محافظه کاری انجام شود . 

ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن 9

 امی و رسوایی به دنبال دارداست که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدن

 . 

ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، داللت بر آن دارد که 4

 دشمنان در نزدیکی شما هستند . 

ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانة آن است که از پیمانهای قبلی 5

 است .  خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر

 ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند . 2

 ـ استحمام با آب گرم معموال نشانة آن است که وقایع بدی در انتظار شماست . 7

ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانة آن است که در مدتی طوالنی سالمت خواهید 1

 دگی خواهید کرد . بود . و با شادمانی زن

ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانة آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد 3

 عالقه به دست خواهید آورد . 

 استخدام 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید ، عالمت 0
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می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا آن است که از روی وجدان کار 

 دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می کنید ، عالمت آن است که در امور مالی 6

 زیان خواهید کرد . 

 استخر 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تخر یات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند . اساستخر تجسمی است از خواستها و نفسان

به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای 

روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا 

 رکدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید . اگر د

خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این 

است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید . اگر ببینید که 

خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن 

ید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید انجام می دهید از آلودگی پاک می شو

. چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در 

پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه 

یده و سبزه روی شما قرار می گیرد . آب عفن و بد بود بیماری است . اگر کنار استخر

 باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود . 

 استخراج معدن 

 گوید : لیال برایت می

 دیدن استخراج معدن در خواب ، بدین معنا است که شما از آینده واهمه دارید . 
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 گوید : آنلی بیتون می

معدنی دیدید ، معنایش آن است که  اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد

دشمن در تالش است تا سوابق بد شما را بر مال سازد و به شهرت شما صدمه وارد کند 

 . 

 استخوان 

 محمدبن سیرین گوید : 

استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان 

د که بر قدر آن گوشت خیر و مال فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بو

یابد . اگر بیند که بی گوشت بود ، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد . اگر بیند که او 

 به کسی استخوان داد ، دلیل که از او بدان کس خیر رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست ، دلیل کند که بزرگی و

صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند : کار بینوائی از 

 او به نوا گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود . 

 اول : امل و آرزو ، 

 دوم : خویشاوندان ، 

 سوم : فرزند ، 

 چهارم : قیم خانه و سرپرست ، 

 مال و ثروت ، پنجم : 

 ششم : برادران ، 
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 هفتم : دوست وشریک بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر 

اسکلت است و الجرم استخوان . معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی 

رده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است . به غالبا آن را ) مال ( تعبیر ک

دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت 

استخوان های محکم تر مجسم می شود . ) نفایس الفنون ( استخوان را ) مال حرام ( 

ت اب به صوردانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خو

استخوان ظاهر می شود . یافتن استخوان به دست آوردن مال است . بخصوص اگر 

گوشی به آن چسبیده باشد . اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با 

گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله 

ریبا بدون زحمت و تالش به چنگ شما می افتد . کسی پولی به دست می آورید که تق

داشتن استخوان در جیب ، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می 

شود . بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر . دادن استخوان به 

می  اندیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما . اگر شما به کسی استخو

دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص 

به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل 

شما یک کار خیر عمومی است . چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و 

د موردی پیش می آید که منع خیر می کنید . شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختی

نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند . 

اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین 

 و شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها

جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید . حاال 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید . 

اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و 

سر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را حقوق بگیر هستید از حقوق شما ک

بسته و احتماال گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه 

ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری 

ن استخوان رهید . بستبه خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان ب

 دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن 0

 است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند . 

 ، نشانة آثار قحطی و آلودگی است . ـ دیدن تپه ای از استخوان در خواب 6

 گوید : لیال برایت می

ی انجام دادن کارهای زیاد است . اگر در خواب ببینید دیدن استخوان در خواب ، نشانه

را  های شمای آن است که دیگران محبتاندازید ، نشانهکه جلوی سگی استخوان می

ا به ا ببینید ، بیانگر نیاز شدید شمگیرند . اگر در خواب استخوان یک مرده رنادیده می

 چیزی است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 استخوانهای بیرون کشیده شده از گوشت : بدبختی 

 اسکلت یک مرده : از روی یک وصیت نامه به شما پول میرسد . 

 اسکلت یک زن : مرگ یک بچه 

 ند بود . استخوانهای حیوانات وحشی : اقدامات شما بیهوده خواه

 استخوانهای یک مرده : نگرانی و غم 

 استخوان ماهی : بیماری نزدیک است 
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 استخوان نهنگ : شما گرایش به خود پسندی دارید . 

 حیوانات درحال جویدن استخوان : تباهی کامل 

 استخوان ماهی 

 گوید : لیال برایت می

 قورت دادن استخوان ماهی در خواب ، داللت بر تنفر دارد . 

 استعفاء 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید ، عالمت آن است که وظایف جدید را 0

 به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند ، عالمت آن است که 6

 خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید . 

 استغفار 

 بدان که استغفار کردن استغفراهلل بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که در خواب استغفار می کرد ، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی 

 دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 استغفار کردن درخواب چهار وجه بود . 

 اول : مال ، 

 دوم : فرزند ، 
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 سوم : آمرزش از حق تعالی ، 

 چهارم : توبه کردن از گناهان . 

 استفراغ 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد ، دلیل که از معصیت توبه کند . 

عصیت ماگر قی نتوانست کرد ، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند ، دلیل 

 است و زیان مال باشد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند قی کرد و خون برآمد ، دلیل زیان است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است . 

 اول : توبه کردن . 

 دوم : پشیمانی . 

 سوم : مضرت ) آسیب وزیان ( ، 

  چهارم : فرج ونجات از غم .

 پنجم : امانت باز دادن . 

 ششم : گشایش کارهای بسته . 

 اگر بیند قی کرد و همچنان خورد ، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند . 

 گوید : لیال برایت می

 کند . ی آن است که شانس به شما رو میدیدن استفراغ در خواب ، نشانه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ب استفراغ : حوادث مهم در پیش است خوا
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 فقیران خواب استفراغ خون بییند : پول 

 ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند : از یک زخم رنج خواهید برد . 

 خوراکیها را استفراغ میکنید : شهرت شما رو به تیرگی می رود . 

 .  دیگران استفراغ میکنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد

 استقالل 

 گوید : آنلی بیتون می

استقالل داشتن در خواب ، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبی ندارند ، 

داشتن استقالل مالی در خواب ، به معنای آن است که در کارها موفقیت چندانی پیدا 

 کنید . نمی

 استوا 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب خط استوا : زندگی شما دوباره خوش و خرم خواهد شد . 

 از خط استوا با یک کشتی عبور می کنید : زندگی جدیدی را شروع خواهید کرد . 

 دیگران از استوا عبور می کنند : رقبا و دشمنان بسیارند . 

 استوانه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا در زندگی امروز ما استوانه فقط می توا

می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود . برای مرد ، زن و 

برای زن مرد . معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می 

وانه و چه زنی استتوانید بر آن تکیه کنید . برای زن نیز این حکم صادق است و چنان

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در 

زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود . اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید 

زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما چشم دارد که می توانید به او متکی 

 ن همین حکم جاری است . باشید . برای زنا

 اسرافیل 

 ابن سیرین گوید : 

اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوت و بزرگی یابد 

وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت 

دای تعالی به دمیدن صور دلیل بر محنت و بال وفتنه بود زیرا که او را امر است از خ

هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالی می 

شود ، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند دمیده می« صور » فرماید ) و در 

د ، شودمیده می« صور » میرند ، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در می

اگر که  23خیزند و در انتظار ) حساب و جزا ( هستند . ( زمر گی به پا میناگهان هم

اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر 

بیم و ترس افتد اگر بیند که اسرافیل به خشم در وی نگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن 

 دیار بر وی خشم کند 

 کرمانی گوید : 

اگر اسرافیل را اندوهگین بیند که در صور همی دمید چنانکه او صور همی شنود دلیل 

که در آن سر زمین مرگ بسیار بود اگر بیند اسرافیل صور همی داشت دلیل کند که در 

آن زمین عدل و داد وایمنی و ظالمان هالک گردند اگر اسرافیل گشاده رو بود و 

د که از جانب پادشاه خیر و ایمنی بود اگر بیند که شادمان و در وی نگاه کرد دلیل کن
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اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد اگر بیند که اسرافیل او را 

 بانگ می زد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرت رسد 

 اسطرالب 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

صحاب سلطان بود و مهتر بزرگ ، اگر بیند که اسطرالب در خواب به تاویل ، ا

اسطرالب داشت یا از کسی بخرد یا کسی بدو داد ، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و 

مهتر قومی . اگر بیند که اسطرالب او ضایع گردید یا بشکست ، دلیل کند که جاه و 

 منزلتش نقصان یابد . 

 جابر مغربی گوید : 

تاب نگاه می کرد ، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل اگر بیند در اسطرالب به آف

امیران وی مشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضی از معبران گفته اند : 

 اسطرالب در خواب مردی بود که وی را اثباتی نباشد و بر کارها پاینده بود . 

 اسفناج 

 محمد بن سیرین گوید : 

م و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غ

نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد ، دلیل و 

 منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود . 

 گوید : لیال برایت می

 ی سالمتی کامل است . دیدن اسفناج در خواب ، نشانه

 اسفنج 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

  گوید :آنلی بیتون می

ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد 0

 . 

ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده می کنید ، نشانة آن است که 6

 قربانی حماقت خود خواهید شد . 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که باید در یید ، نشانهشواگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج می

فکر ، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص مقابل رفتار نادرست افراد بی

گرداند . اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج خیرخواه از شما روی بر می

 کنید . ی آن است که با درایت مشکالت خود را حل میشویید ، نشانهمی

 اسقف کلیسا 

 گوید :  برایت میلیال

دیدن اسقف کلیسا در خواب ، نشانگر غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که با 

 گیرید ، عالمت آن است که شما دشمن دارید . یک اسقف کلیسا دعوا می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک اسقف : یک اختالف با ماموران قضایی خواهید داشت . 

 قف صحبت می کنید : کارهایتان بسیار رضایت بخش خواهد شد . با یک اس

 تعداد زیادی مرد روحانی در اطراف یک اسقف : یک دوره ناخوشی در پیش است . 

 خواب لباسهای اسقف : یک دوست نادرست خیلی به شما نزدیک است . 

 اسکلت 
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 گوید : آنلی بیتون می

از دست دشمنان خود رنج خواهید ـ دیدن اسکلت در خواب ، نشانة آن است که 0

 کشید . 

ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید ، عالمت آن 6

 است که از موضوعی بیهوده عذاب می کشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید . 

 ـ اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می کند ، نشانة آن است که به9

 زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد . 

 اسکلت مرگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن اسکلت مرگ در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران 0

 مبتال خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد . 

ترس و هراس شما  ـ دیدن اسکلت مرگ روی اعالمیة سوگواری ، نشانة آن است که6

 بی جهت است ، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد . 

 اسکله 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانة آن است که در آینده تصمیم می گیرید به 0

 جهانگردی بپردازید . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتی ها نگاه می کنید ، نشانة آن است 6

 که آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن اسکله بندر در خواب ، بیانگر آن است که یکی از انتظارات شما به زودی انجام 
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 پذیرد . می

 ویاها آمده است : درکتاب سرزمین ر

 شما روی یک اسکله در یک بندر هستید : پول به دستتان میرسد . 

 روی اسکله راه میروید : یک زندگی زنا شوئی خوشبخت در پیش دارید . 

 روی اسکله با یکنفر خدا حافظی می کنید : موفقیت در آینده 

 یک اسکله خراب شده : مراقب سالمتی خود باشید . 

 ح آب : خطر در امور عشقی یک اسکله همسط

 به اتفاق ملوانان روی اسکله هستید : یک نفر کینه خود را از شما پنهان می کند 

 به اتفاق کارگران بندر روی اسکله هستید : کارها بخوبی پیش خواهند رفت . 

 دیگران روی اسکله هستند : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد . 

 تند : یک سفر به خارج از کشور بستگان شما روی اسکله هس

 یکنفر از روی اسکله بداخل دریا می افتد : به شما خیانت می شود . 

 اسکناس 

 گوید : لیال برایت می

ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما های زیاد در خواب ، نشان دهندهدیدن اسکناس

آن است که  یاست . اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید ، نشانه

 کند . چیزی موقعیت شما را تهدید می

 اسکی 

 گوید : لیال برایت می

های اسکی در خواب ، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید . دیدن چوب
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اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید ، به معنای آن است که کاری انجام 

 است . دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن می

 اسکی روی یخ 

 گوید : لیال برایت می

ی ی آن است که برااگر در خواب ببینید که مشغول اسکی روی یخ هستید ، نشانه

کنید و اگر دیگران را مشغول بازی پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده می

 اندازید . ی آن است که شما بین دوستانتان تفرقه میدیدید ، نشانه

 گوید : یتون میآنلی ب

ایت ی آن است که از حمشکند ، نشانهاگر در خواب ببینید که در هنگام اسکی یخ می

 شوید . دوستی ارزشمند برخوردار می

 اسکیت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانة آن است که در آستانة از 0

قرار گرفته اید . اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ دست دادن موقعیتی ارزشمند 

می شکند و در آب فرو می روید ، نشانة آن است که از نصیحت های دوستانی با 

 ارزش برخوردار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، عالمت آن است که نام شما 6

 ی کنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد . را در کنار نامی که شما ستایشش م

ـ دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر 9

 سازگاری نخواهید داشت . 

 گوید : لیال برایت می
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ی آن است که باید در دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن ، نشانه

رر نشوید . اگر در خواب ببینید که گیری خود عجله به خرج دهید تا دچار ضتصمیم

ی آن است که با فرد فردی کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است ، نشانه

 شوید . جدیدی آشنا می

 اسلحه 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شمشیر کارد وسالح قوت بوی رسد

 گوید : آنلی بیتون می

 دوه است . ـ دیدن اسلحه در خواب ، نشانة رنج و ان0

 ـ شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن کار است . 6

ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانة آن است که به راهی 9

 خطا خواهید رفت . 

ـ اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند ، عالمت آن است که به 4

 ک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت . بیماریی خطرنا

ـ اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، عالمت آن است که با دیگران 5

 جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند . 

 گوید : لیال برایت می

بندید . اگر در آن است که به جنس مخالف دل می دیدن اسلحه در خواب ، عالمت

خواب با اسلحه شلیک کردید ، عالمت آن است که به خاطر انجام کاری بسیار 

 شوید . ناراحت می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 مشاجره -6به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما  -0خواب اسلحه گرم : 
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 گمشده را پیدا می کنید . یک رولور دارید : اشیاء قیمتی 

 یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند . 

 شما مسلح به تعدادی رولور هستید : یک فرصت مناسب 

 دیگران رولور دارند : نگرانیها بر طرف می شوند 

 تعدادی اسلحه گرم دارید : پول فراوان 

 ک محکمه در پیش دارید . اسلحه گرم حمل می کنید : ی

 اسلحه می فروشید : با گداها سروکار پیدا می کنید . 

 اسم 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 در خواب می شنوید که شما را به اسم صدا میکنند : 

 خبرهای بسیار خوش 

 غریبه ها شما را به اسم صدا می کنند : مالقاتی خواهید داشت . 

 ی صدا می کنند : در عشق شانس با شما نیست . شما را به اسم دیگر

شما اسم نامزد یا دوستتان را فریاد می کشید : یکنفر که برای شما بسیار نگران است به 

 دیدن شما می آید . 

 اسم فرزندانتان را در خواب صدا می زنید : آنها آدمهای بسیار مهمی خواهند شد . 

 اسهال 

 گوید : هانس کورت می

 ی غم و اندوه است . اید ، نشانهاب ببینید که اسهال گرفتهاگر در خو

 گوید : آنلی بیتون می

دقتی اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده ، به معنای آن است که در اثر بی
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 شود . دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می

 ست : درکتاب سرزمین رویاها آمده ا

 شما اسهال دارید : یک هدیه پر ارزش دریافت میکنید . 

 داروی ضد اسهال می خورید : عاقبت بخیر خواهید شد . 

 بچه ها اسهال دارند : به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد . 

 تمام فامیل همگی اسهال دارند : مشکالت بی خطر 

 اسید 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب که خاصیت اسیدی داشته باشد ، نشانة آن است که در  ـ نوشیدن هر چیز در0

 آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت . 

ـ اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می نوشد ، معنایش این است که احتمال دارد 6

 برای رفع اختالفات دیگران میانجی شود و در این راه سالمتش به خطر بیفتد . 

اسیدهای سمی ، نشان می دهد که خیانتی که بر علیه شما شکل می  ـ دیدن خواب9

 گیرد ، افشاء خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب اسید : به وعده هایتان عمل خواهید کرد . 

آزمایشی با اسید انجام می دهید : بواسطه قولی که داده اید خطری شما را تهدید می 

 کند . 

تفاده می کنید : از مهلکه ای که در آن هسنید صحیح و سالم خارج می از اسید اس

 شوید . 

 دیگران از اسید استفاده می کنند : مرگ یک دشمن . 
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 اشتباه 

 گوید : لیال برایت می

احترامی دیگران نسبت به شما است . ی بیاگر در خواب دچار اشتباهی شوید ، نشانه

ید و آن را در خواب ببینید ، بدین معنا است که اهمیت ااگر از قبل اشتباهی انجام داده

 دهید . زیادی به خود می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما در اشتباه هستید : دوستان شما را سرزنش خواهند کرد . 

 بچه ها در اشتباه هستند : خجالت و غم 

 دیک است . شوهر شما در اشتباه است : یک دوست نادرست بسیار به شما نز

 زن شما در اشتباه است : یک مسئله بغرنج روشن میشود . 

 اشخاص دیگر در اشتباه هستند : زندگی شما به مصیبت کشیده می شود . 

 اشتر غاز 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند اشترغاز فراگرفت ، یا کسی 

ی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر دید وی آن را بدو داد و از او هم

به کسی داد یا بفروخت ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود . اگر بیند اشترغاز داشت و 

 بخورد ، دلیل که آن کس از بهر آن اندوهگین شود . 

 اشتر مرغ 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود . اگر بیند اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود . 

اشترمرغ ماده گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد 
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یاکنیزک بخرد . اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود ، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از 

 کاری بزرگ رسد . معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند اشترمرغ رابکشت ، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند . اگر 

بیند در خانه اشترمرغ با پر یا استخوان او داشت ، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی 

ل د مرد بیابانی او را حاصحاصل شود . اگردید که بچه اشترمرغ داشت ، دلیل که فرزن

 شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر دید بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره 

از هوابه زمین آمد ، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار . اگر به 

 خالف این بیند بد بود . 

 اشتها داشتن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اشتها داشتن : مشکل مادی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 اشتهای شما زیاد است : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید . 

 اشتهای شما کم است : سالمتی شما بخطر خواهد افتاد . 

 اشتهای شما خیلی زیاد است : یک ضرر مالی 

 ید : یک راز خطرناک اشتهایتان را از دست میده

 اشتیاق 
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 گوید : آنلی بیتون می

ی شنیدن اگر دختری در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است ، نشانه

 ها منتظرش بود . اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادی است که سال

اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسی ببینید به معنای آن است که خبرهایی خوب 

 از دوستانتان خواهید شنید . 

 اشراف 

 گوید : آنلی بیتون می

ه اید ، بدین معنا است که بای اشراف همنشین شدهاگر در خواب ببینید که با طبقه

که  خوابی ببیند ، بدین معنا استدهید و اگر زنی چنین مسائلی بیهوده ، عالقه نشان می

 د . کنبه خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد ، مردی مناسب برای زندگی انتخاب نمی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما از یک خانواده اشرافی هستید : موانع بسیار در کارها 

 شما اشراف زاده هستید : بیماری 

 م و امتیاز اجداد شما اشراف بوده اند : احترا

 به اعضاء خانواده شما لقبهای اشرافی می دهند : خبرهای بسیار خوش 

یک دختر جوان خواب ببیند که یک اشراف زاده عاشق او شده است : او با یک مرد 

 فقیر ازدواج میکند . 

 یک لقب اشرافی به شما ارث می رسد : خطر از دست دادن تمام دارایی . 

 اشعه ایکس 

 ن رویاها آمده است : درکتاب سرزمی

 یک دستگاه اشعه ایکس : نگرانیهای شما برطرف میشود . 
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 شما را زیر اشعه ایکس می گذارند : ناکامی پشت ناکامی . 

 نتایج یک آزمایش با اشعه ایکس : یک حادثه دلپذیر 

 آزمایش اشعه ایکس روی دیگران انجام می دهید : مشاجره در فامیل 

 کس را بکار می اندازید : درآمدخوبی خواهید داشت . شما یک دستگاه اشعه ای

 اشک 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید ، دلیل که شادی و خرمی یابد . اگر 

بینداشگ بارید ، دلیل که غمگین و دردمند شود . اگر بیند که بی گریه اشگ به روی 

زنند . اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ  او بود ، دلیل که وی را به سخن طعنه

گرد و خاک جمع شده بود ، دلیل که به قدر آن مالی حالل بی رنج بدو رسد . اگر 

 دید اشگ به روی او فرودآمد ، دلیل که مال خویش را هزینه کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود ، 

 ول : شادی و خرمی ، ا

 دوم : غم و اندوه ، 

 سوم : نعمت بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اشک : شادی ، نیکبختی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ گریه کردن در خواب ، نشانة آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره 0

 خواهد کرد . 

ندوه شما شادمانی دیگران ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، عالمت آن است که ا6
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 را تحت تأثیر قرار خواهد داد . 

 گوید : لیال برایت می

 ها است . ی خوشیگریه کردن در خواب ، نشانه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود 

 خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد . 

 شک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد . بچه ها ا

 نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر 

 بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند . 

 اشنان 

 محمد بن سیرین گوید : 

 او ، دلیل بیماری . دیدن اشنان به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن 

 اصطبل 

 گوید : اچ میلر می

 ی شرکت در یک مهمانی دوستانه و سودمند است . دیدن اصطبل در خواب ، نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

 سوختن اصطبل در خواب ، بیانگر تغییراتی خوشایند در زندگی شما است . 

 اصالح صورت 

 گوید : آنلی بیتون می

د صورت خود را اصالح کرده اید ، عالمت آن است که شیادان بر ـ اگر خواب ببینی0
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 سر شما کاله می گذارند . 

ـ اگر خواب ببینید مشغول اصالح صورت خود هستید ، عالمت آن است که بر 6

 اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان می دهید . 

ست ، عالمت آن است ـ اگر خواب ببینید بعد از اصالح ، صورت شما لطیف شده ا9

که به آسودگی و آرامش دست می یابید و دوستان مطیع ادارة شما خواهند بود . اما 

اگر بعد از اصالح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد ، عالمت آن است که با 

 مشاجرات و اختالفات بسیاری روبرو خواهید شد . 

شیده استفاده می کنید و صورتتان کـ اگر خواب ببینید به هنگام اصالح از تیغی کند 4

می شود ، نشانة آن است که بهانه ای به دست دوستان می دهید تا بتوانند از زندگی 

 خصوصی شما انتقاد کنند . 

ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصالح ، ریش شما خاکستری به نظر می رسد ، نشانة آن 5

 ی دوستی با شما را دارند ، پرهیزاست که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعا

 می کنید . 

ـ اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصالح می کند ، عالمت آن است 2

 که در تفریحات ناشایست افراط می کند و نتیجه آلوده و فاسد می گردد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصالح می کند ، عالمت آن است 7

نقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می شود که مردان با تنفر از او روی بر که آ

 می گردانند . 

 اصالح موی سر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصالح کنید ، 0

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ا نیروی کافی عالمت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه می کشید . ام

 برای عملی کردن نقشه ها صرف نمی کنید . 

 اصلع 

 کسی که موی جلوی سرش ریخته باشد

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود ، دلیل که او را مالی اندک 

زنی  حاصل شود . اگر دید او طاس شد ، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد . اما اگر

 بیند طاس شود ، دلیل که در زینت و آرایش نقصان پذیرد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اصلع دیدن به خواب بازرگان را فائده بود و پیشه کار را کسب و صناعت و پادشاه را 

 تفکر و زنان را نقصان زینت بود . 

 اصوات 

 گوید : آنلی بیتون می

ر شنیدن اخبار ناخوشایند دارد اما اگر بعد از شنیدن صدای ناآشنا در خواب ، داللت ب

شنیدن صدایی ناآشنا ، از خواب بیدار شوید ، بدین معنا است که زندگی شما دچار 

 شود . تغییر و تحوالتی می

 اطاعت 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما 

ی آن است که برای مدتی زندگی بسیار واب مطیع دیگران باشید ، نشانهاگر در خ
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 آرامی خواهید داشت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما مطیع هستید : آینده شما روشن است 

 ازدیگران اطاعت میکنید : شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود . 

 و نفوذتان بی اندازه زیاد می شود .  دیگران از شما اطاعت می کنند : دارایی

 بچه ها اطاعت می کنند : خوشبختی در فامیل 

همکار شما از شما اطاعت می کند : درکارها و معامالت پول زیادی بدست خواهید 

 آورد . 

 یک زن مطیع : روزهای بسیار خوش در انتظارشماست . 

 را تحسین می کند . یک زن جوان مطیع : یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما 

 اطو کردن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 لباسها را اطو می کنید : رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند . 

 لباسهای یک مرد را اطو می کنید : یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده 

 لباسهای زنانه را اطو می کنید : مشاجره با شوهر

 کنید : نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید ملحفه اطو می 

 ابریشم اطو می کنید : یک کمک غیره منتظره به شما میرسد . 

 لباسهای آهاردار اطو می کنید : یک بیماری در فامیل 

 اظهار عشق 

 گوید : آنلی بیتون می

ه کـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور 0
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انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذتهای واهی 

 ناامیدی خواهد بود . 

ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، داللت بر آن دارد که او در 6

 خور دوستی و رفاقت نیست . 

 نشانة رنح و ناامیدیـ اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، 9

 است . 

ـ اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است که بین اقوام 4

 و بستگان اختالف بوجود می آید . 

 اعتبار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید ، نشانة آن 0

 است که به اهداف خود دست نخواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید ، عالمت آن است که آینده ای 6

 درخشان در پیش رو خواهید داشت . 

تانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببینید دوس9

 مصاحبی هم فکر شما را از شر نگرانی و اضطراب نجات خواهد داد . 

 اعتراف 

 گوید : لیال برایت می

همت کند ، بیانگر آن است که به شما تاگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می

ر گیرید ، به این معنا است که داعتراف می زنند . اگر در خواب ببینید که از کسیمی

 کنید . یک کار خیر شرکت می
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 اعداد 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کوچک : نا مطمئن بودن

 بزرگ : موفقیت

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن اعداد در خواب ، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کاری ، شما را ناراحت 

ی شنیدن اخبار خوب است . دهندهرا بشمارید ، نشان سازد . اگر در خواب اعدادمی

ی آن اگر در خواب عددی را ببینید و بعد از بیدار شدن عدد را به خاطر نیاورید ، نشانه

 است که نگران امور مالی و شغلی خود خواهید بود . 

 اعدام 

 محمد بن سیرین گوید : 

ه ش می کنند ، به اندازه مردمی که باگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشای

 تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت

اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی 

 خواهد یافت

اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به 

 انروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شودفرم

اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری 

 می یابد

اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می 

 کسی به اطاعتش تن در نمی دهد خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما 
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 جابر مغربی گوید : 

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام 

 خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد 

 حضرت دانیال گوید : 

ه از سوی پادشاه د کاگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باش

و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می 

 رسد

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید : 

 رویای دار زدن بر جهار وجه است : 

 . ریاست و مهتری 0

 . مال 6

 . غیبت مردم کردن 9

 گوید : آنلی بیتون می

دیگران در خواب ، عالمت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران ـ مشاهدة اعدام 0

 از مصیبتی رنج خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانة آن است که اقبال به شما 6

 روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود . 

م در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببینید مرد9

 دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند . 

 گوید : لیال برایت می

رد ی جدایی از فکنند ، نشانهاگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می

 اید و خون از بدنرا اعدام کردهمورد عالقه شما است . اگر در خواب ببینید که کسی 

 ی پیروزی در کارها است . شود ، نشانهاو جاری می
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید . 

 اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید . 

 د برد . اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهی

 اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند . 

 اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید . 

 اعضاء بدن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب اعضاء بدن : یک نوزاد دختر زائیده می شود . 

 اعضای بدن بیماران : ناامیدی 

 خانواده اعضای بدنتان خوب کار می کند : خوشبختی در 

 اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار : پرگوئیهای خصمانه 

 اعضای بدن شما شل است : یکنفر درپی فریب دادن شماست . 

 اعضای بدنتان سالم است : ثروت 

 اعضای بدن شما بی اندازه بزرگ است : شما دارای یک پسر ناقص الخلقه خواهیدشد . 

 کی از عزیزانتان را از دست می دهید . بعضی از اعضای بدن شما را جدا می کنند : ی

 اعضای بدنتان بیمار هستند : مادر یا پدر شما خواهد مرد . 

 اعالم خطر 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

شما اعالم خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق 

 خواهید شد . 
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ی را می شوید ، درحالیکه خوابیده اید : خبرهای غیره شما اعالم یک خطر آتش سوز

 منتظره 

اعالم خطر را می شنوید در حالیکه بیدار هستید : یک تغییر مهم در زندگیتان رخ 

 خواهد داد . 

 از یک اعالم خطر وحشت می کنید : دردسر و ناراحتی در پیش است . 

 اعالم کردن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 جتان را اعالم می کنید : دشمنان به هدفشان نرسیده اند . ازدوا

 ازدواج یکی از بستگانتان را اعالم می کنید : خیلی سریع بیمار خواهید شد . 

 دیگران ازدواجشان را اعالم می کنند : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید . 

 فوت شخصی را اعالم می کنید : یک خطر پنهان شده است . 

 یک بچه را اعالم می کنید : فریب و ناکامی برای بیننده خواب  تولد

 رسیدن دوستان را اعالم می کنید : گرفتاریهای شما فراوان می شود . 

دیگران به شما چیزهایی را اعالم می کنند : یک تغییر بزودی در زندگی شما رخ 

 خواهد داد . 

 یک اعالم خوشحال کننده : بیماری و مرگ . 

 اعالمیه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اعالنیه خبرهای غیر منتظره

 خواندن اعالنیه : شخصی به شما اهانت خواهد کرد

 چاپ کردن : ارتقاء شغلی
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 دست به دست دادن : کار بد

 چسباندن : اتالف وقت

 گوید : آنلی بیتون می

عوا و دـ اگر خواب ببینید اعالمیه ای را پخش می کنید ، عالمت آن است که به علت 0

 مشاجرات ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید اعالمیه ای را چاپ می کنید ، نشانة آن است که اخباری 6

 ناخوشایند خواهید شنید . 

 اغماء 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که ثروت فراوانی به شما اگر خواب ببینید که در حال اغماء هستید ، نشانه

ی آن است که به خواهد رسید . اگر در خواب کسی را در حال اغماء دیدید ، نشانه

 شخصی بدهکار خواهید شد . 

 افتادن 

 محمد بن سیرین گوید : 

و  او بود ، خاصه در جنگ اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد ، دلیل تشویش

خصومت . اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد ، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از 

 دیواری ، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

د و ناامید ارد برنیایاگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد ، دلیل بود امیدی که د

نگردد . اگر بیند که از کوه به زیر افتاد ، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن 

او رنج رسد . اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد ، 
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دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد . اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد ، دلیل 

کند که رنجی و المی بدو رسد . اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید ، دلیل کند که 

سهل و آسان بود . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد ، دلیل 

کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد . اگر بیند که بام خانه یا 

د ، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد ، و بدان سبب خرم دیوار بر او افتا

 و شادان گردد و کارش گشاده شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه 

ین یمه برمی خیزیم و می نشینیم . اافتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراس

نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا 

هیچ تعبیری ندارد زیرا اصوال خواب نیست . اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه 

ا از یم و یو موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شو

ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال 

معنی و مفهوم آن گشت . افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختالف و منازعه است 

که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و 

م . افتادن از بلندی ناکامی است . ناکامی و نامرادی در بر آوردن خشم آلود پرهیز کنی

کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از 

آن می افتیم . اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما 

ه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو تشویش و نگرانی پیدا می شود . اگر از کو

می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در 

اثر سقوط به ما وارد می آید . احتماال می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه 

پردازید این دو باال می روید . از پلکان پرت می شوید و مجددا به باال رفتن می 

یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و 
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کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد . اگر در نتیجه افتادن مجروح 

شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید . لرزیدن و افتادن از رسیدن 

ی دهد . اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی رنج و بال خبر م

تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین 

انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید . اگر افتادید ولی آرام و آهسته ) 

ما را تهدید می کند ولی زیان مثل یک ورقه کاغذ در هوا ( به زمین رسیدید خطری ش

نمی بینید . اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته 

حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد . روی هم رفته افتادن در خواب 

در  نندتنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می ک

خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می 

 دهد . 

 گوید : لیال برایت می

ی وقوع خطرات است . اگر در خواب ببینید که دیگران دهندهافتادن در خواب ، نشان

اید ، تادهفافتند ، بیانگر غلبه بر دشمنان است . اگر در خواب دیدید که در یک قبر امی

شود . اگر در خواب دیدی که از به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می

ر خواب رسید . اگافتید ، بدین معنا است که به اهداف خود نمیجایی بلند به پایین می

 ی غم و اندوه است . اید ، نشانهاید و زخمی شدهببینید که افتاده

 است :  درکتاب سرزمین رویاها آمده

 از یک مکان مرتفع به پایین می ا فتید : بد شانسی شما را دنبال می کند . 

 از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید . 

براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست 

 می دهید . 

 سید : یاءس و ناراحتی شما می افتید و خیلی می تر
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 شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معامالت پیروز می شوید . 

 روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند . 

 از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی 

 وقتی شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و م

 در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است . 

 در آب می افتید : خطر برای بیننده خواب 

 در اقیانوس می افتید : سالمتی شما بخطر می افتد . 

 دشمنان شما را به دریا می اندازند : رنج خواهید برد . 

 اشخاص دیگر می افتند : پیشرفت در کار

 پیروز می شوید . نزدیکان شما می افتند : بر دشمنان 

 بچه ها می افتند : شادی غیره منتظره 

 دشمنان شما می افتند : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید 

 دوستان می افتند : به اشتباهات خود پی می برید . 

 افتادن در آب 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 در آب افتادن : رنج

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم 

می کنید که احتماال زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می 

 گیرد
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 افتخار 

 گوید : آنلی بیتون می

کنید ، به این معنا است که در زندگی اگر خواب دیدید که به خاطر چیزی افتخار می

 رسید . به آسایش و رفاه می

 افراط 

 گوید : هانس کورت می

ی بیماری یا ضرر کنید ، نشانههای جسمانی افراط میاگر خواب دیدید که در لذت

ار ست که اطرافیان خود را دچمالی است و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بدین معنا ا

 سازد . ناراحتی می

 افروشه 

 محمد بن سیرین گوید : 

افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند ، سخن خوب و لطیف و 

خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد . اگر دید اندک 

افروشه کسی به او داد و بخورد ، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود ، چنانکه 

ر داشت ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی موافق طبع بود . اگر دید افروشه بسیا

 حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود . اول : سخن لطیف ، دوم : مال ، سوم : مراد 

 یافتنی که در دل بود . 

 افسار 
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 گوید : آنلی بیتون می

ای که دست به کارهای نگران کننده ی افسار در خواب ، به این معنا استمشاهده

ای در خواب دیدید ، به این زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار کهنهمی

ی افساری که چشم شوید . مشاهدهمعنا است که احتماال در حل مشکالت موفق نمی

 خورید . گری را میبند هم دارد ، به این معنا است که فریب زن حیله

 گوید : رایت میلیال ب

 دیدن افسار اسب در خواب ، به معنای آن است که شما به مسافرتی خواهید رفت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب افسار : همبازی قدیمی تان همسر شما خواهد شد . 

 یک افسار را به اسب می بندید : خوشبختی در کار و موفقیت در عشق 

 شکه می بندید : دردسرافسار یک اسب را به در

 افسانه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک افسانه تعریف می کنید : یک اتفاق مهم و خوشایند رخ می دهد . 

 دیگران یک افسانه تعریف می کنند : باید در فکر اصالح زندگیتان باشید . 

 برای بچه ها افسانه تعریف می کنید : یک شادی بزرگ 

 افسر 

 گوید : ون میآنلی بیت

 ی آشنایی با افراد جدید است . دیدن افسر ارتش در خواب ، نشانه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک افسر : معامالت تجاری عالی 
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 شما افسر هستید : در هر نوع کاری موفق خواهید بود . 

 شما خود را به همراهی افسران می بینید : موفقیت درکار . 

 لقب افسر می دهند : احترام و امتیاز . به شما 

 افسرده 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود . اگر دید چیزی افسرده همی خورد ، دلیل 

که به قدر آن ، وی را غم و اندوه رسد . اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد 

ت افتد . اگر از وی هیچ نخورد ، اندوهی به ، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصوم

 وی نرسد . 

 جابر مغربی گوید : 

خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر 

 در خوردن افسرده نباشد . 

 افسون 

 محمد بن سیرین گوید : 

و  ای خدای عزوجلافسون نمودن در خواب فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نامه

به ایات قران بود . و چون افسونگر در خواب بیند که از آن وی را با شخصی دیگر در 

شفا و راحت پدید آمد ، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد . اگر به خالف این 

 بیند ، دلیل بر غم و اندوه بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

، چون به وقت افسون ذکر خدای عزوجل را  افسون نمودن به خواب کار باطل بود

نگوید . اگر افسون به قران و نامهای حق تعالی نمایند ، دلیل که آن کس کاری نماید 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 به حق و راستی و از آن وی را خیر و صالح دو جهانی رسد . 

 گوید : آنلی بیتون می

مسر ی با هبه کار بردن سحر و افسون در خواب ، بیانگر داشتن روابط خوب و صمیم

خود است . شنیدن کلمات سحر و افسون در خواب ، بیانگر نیرنگ و فریب اطرافیان 

 است . 

 افعی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می 0

 ی زند و دوستشود اما در همان حالت نفس می کشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او م

شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می 

شوید ، نشانة آن است که دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز 

 زیان خواهد خورد . 

ی خواهد ب مـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانة آن است که کسی با فری6

او را به دردسر بیاندازد . اما اگر در خواب ببیند که مار از او می گریزد ، به این معناست 

 که در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن افعی در خواب ، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید 

که با  ی آن استزند ، نشانهکند . اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش میمی

 رساند . شوید که به شما ضرر میافرادی همنشین می

 افکار پلید 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

افکار و ارواح دور سر شما می چرخند : در کارهایتان بسیار دقت کنید که فریب 

 نخورید . 

 فکار پلید را از خود دور می کنید : مراقب رقیب باشید . ا

 افکار پلید شما را آزار می دهد : دوستان شما را فریب می دهند . 

 افکار پلید مانع خوشبختی شما هستند : مشکالتتان را بخوبی حل خواهید کرد . 

 افلیج 

 گوید : آنلی بیتون می

ران ة آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشان0

 می بندید . 

ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، عالمت آن است که دچار بیماری و 6

 تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت . 

ی از رضایتـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است که نا9

 موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد . 

 افیون 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن افیون به خواب ، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی ، دلیل بر غم و اندوه و 

 مصیبت نماید . 

 اقاقیا 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ت بزرگ در انتظار شماست . خواب گل اقاقیا در فصل : ناکامی و مصیب

 خواب گل اقاقیا خارج از فصل : آرزوهایتان برآورده می شود . 

 به شما گل اقاقیا می دهند : شما یک دوست صادق دارید . 

 گل اقاقیا را بو می کنید : اوقات خوشی فرامی رسد . 

 اقامتگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

د پیدا نمی کنید ، ایمان خود را از دست ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خو0

 خواهید داد . 

ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست که تالشهابتان بی 6

 ثمر خواهد ماند . 

ـ اگر خواب ببینید اقامتگاه و محل زندگی شما تغییر یافته است ، نشانة آن است که 9

 کرد ، و سفرهای زیادی پیش رو خواهید داشت .  بزودی پیغامهایی دریافت خواهید

ـ اگر زن جوانی خواب ببیند محل اقامت خود را ترک کرده است ، نشانة آن است 4

 که به او تهمت و افترا خواهند زد . 

 اقیانوس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اقیانوس : سفری بزرگ

 گوید : آنلی بیتون می

برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است  ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ،0

. برای تجار نشانة دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانة وصال و یافتن 
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 همسری زیبا است . 

ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنة 6

اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید کشتی ها بشنوید ، نشانة آن است که 

 داشت . 

ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، عالمت آن است 9

 که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت . 

ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه 4

 ن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است . بروید ، عالمت آ

ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، عالمت آن است که در زندگی طعم سعادت 5

 و خوشبختی را خواهید چشید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود . 

 انوس طوفانی : به مشکالت متعددی بر خواهید خورد . یک اقی

 موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد : در امور کاری یک مصیبت در پیش است . 

در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید : کارهای شما بخوبی پیش 

 خواهد رفت . 

  مشکالت بسیار بزرگدر هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید : 

روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید : ماجرای عشقی شما همین جا 

 تمام می شود . 

 اکسیر حیات 
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 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب چیزی به عنوان اکسیر حیات مشاهده نمودید ، بدین معنا است که برای 

 کنید . رسیدن به زندگی بهتر تالش می

 اکوی صدا 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب صدای خود را از یک اکو شنیدید ، بیانگر شرکت در یک مهمانی 

دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان 

 شود ، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید . پخش می

 االغ 

  یوسف نبی علیه السالم گوید :

 دیدن خریدن االغ بنده یا مالزم پیدا کند

 دیدن فروختن االغ زیان باشد

 دیدن االغ بخت او را یاری می کند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن االغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما 0

 می رسد . 

نشانة کار فراوان و بردباری بسیار ـ اگر االغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، 6

 است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی . 

ـ اگر خواب ببینید االغی به دنبال شما می آید ، نشانة آن است که حرفها و تهمت 9

هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار مالل آوری برای شما بوجود خواهد 

 آورد . 
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می کنید ، داللت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل ـ اگر خواب ببینید االغ سواری 4

 پیش بینی ، شرکت خواهید کرد . 

 گوید : لیال برایت می

ی دعوا گرفتن است . اگر در خواب ببینید که االغی را دیدن االغ در خواب ، نشانه

اب اید . اگر در خوتفاوت شدهتان بیزنید ، بدین معنا است که نسبت به خانوادهمی

مشغول غذا دادن به االغ باشید ، بدین معنا است به فردی که به شما بدی کرده ، خوبی 

کنید . اگر االغ را در حال دویدن ببینید ، بدین معنا است که مشکالتی برایتان به می

 آید . وجود می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 د . خواب یک االغ : ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد ش

 برروی یک االغ سوارهستید : نکبت 

 شما یک االغ دارید : مشاجره با دوست صمیمیتان . 

 یک االغ از شما نافرمانی می کند : شانس در عشق 

 یک االغ در حال دویدن : خبرهای بد و ناخوشایند 

 یک االغ که به آهستگی راه می رود : امنیت 

 یک االغ میخرید : شادی در کانون خانواده 

 یک االغ می فروشید : شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک 

 یک االغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک 

 روی یک االغ نشسته اید : کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد . 

 یک االغ با بار روی پشتش : پول 

 بچه ها روی االغ سوار هستند : خوشبختی 

یک  -6کارهای شما رو به تیرگی میروند  -0الغ را ازطویله بیرون می آورید : یک ا

 ماجرای عشقی به پایان میرسد . 
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 یک االغ را می زنید : خبرهای بد و نا خوشایند 

 یک االغ به شما جفتک می اندازد : عشق ناکام 

  کفشهایتان را روی االغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .

 یک االغ مرده را می بینید : عمرشما طوالنی می شود 

 یک االغ را می کشید : تمام دارائی تان را از دست خواهید داد . 

 گوشهای یک االغ : بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید . 

 مرگ یک دوست  -6فالکت و شرمساری  -0صدای عرعر االغ را می شنوید : 

 دوستانتان به دیدن شما می آیند .  صدای عرعر چندین االغ :

 یک االغ وحشی : کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید 

 تعداد زیادی االغ : عشق شما را ترک می کند . 

 االغهایی که مال دیگران هستند : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت . 

 الج 

الج همی خورد ،  بدان که الج را به تازی غرور گویند . اگر کسی در خواب بیند که

 دلیل که او را رنج و بیماری رسد به قدر آن . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد ، 

دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر 

 و منفعت نباشد . 

 لفبا ا

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آموختن : یک دشمن خائن
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 به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره

 حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست 

 نوشتن آنها : بدبختی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب الفبا : یک دوست غایب برخواهد گشت . 

 خبرهای غیره منتظره  حروف الفبا را می نویسید :

 حروف الفبا را چاپ می کنید : نگرانیها بر طرف میشود . 

 الک 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 غربال یا الک به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد . 

 محمد بن سیرین گوید : 

 ه غربال یا الکغربال یا الک به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند ک

بزرگ نو فرا گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، 

 خدمتکار و دوست وی گردد 

 و بعضی از معبران گویند : 

 مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ود : اول : مردی مصلح ، دوم : زنی فضول ، سوم غربال یا الک درخواب بر چهار وجه ب

 : خادم ، چهارم : منفعت اندک . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن الک در خواب ، نشانة آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان 0

 خواهید دید . 
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می یابید  لـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است ، نشانة آن است که اقبا6

 در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانة آن است که هرآنچه با 9

 زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد . 

 الکتریسیته 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ، عالمت تغییراتی در زندگی  ـ احساس الکتریستة اندک در اندامها به هنگام0

است که پیشرفتی به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس کنید که برق شما را به 

 شدت تکان می دهد ، نشانة آن است که با خطری جدی روبرو خواهید شد . 

ـ دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب ، عالمت آن است که دشمنان نقشه هایی که 6

 ا کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد . بر علیه شم

ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الکتریسته عبور می کنید ، عالمت آن است 9

 که به نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید . از 

 جریان الکتریسته به شما می خورد : دوستان شما را فریب می دهند . 

 دیگران از الکتریسته استفاده می کنند : در کارهایتان بسیار محتاط باشید . 

 از وسائل الکتریکی استفاده میکنید : هماهنگی در بین دوستان 

 الکل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نوشیدن آن با آدمهای سرخوش : دوره ای خوش خواهید داشت
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 نوشیدن آن با آدمهای غمگین : خیانت

 گوید : لیال برایت می

نوشیدن الکل در خواب ، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست 

 آورید . نمی

 الماس 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و  ـ اگر0

 احترام مقامات باال قرار می گیرید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، عالمت آن است که 6

 ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد . 

 سوایی و مرگ است . ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانة ر9

ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهایی لبریز از 4

سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانة 

 معامالت سود آور است . 

د از روی جسـ دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید 5

کسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی 

 وفایی متهم می کنند . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن الماس در خواب ، بدین معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید ، اگر در 

شبختی در انتظارتان خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید ، یعنی سعادت و خو

 است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 خواب الماس : عالمت ناکامی در زندگی شخصی شما 

 شما الماس دارید : کارها و معامالتتان به خوبی پیش خواهند رفت . 

 الماس گم می کنید : ناتوانی مالی و نا خوشی 

  الماس پیدا می کنید : یک نفر واقعا عاشق شماست .

 شما مقدار زیادی الماس دارید : موفقیت و احترام 

 دیگران الماس دارند : منفعت بزرگی نصیبتان میشود 

 الماس می خرید : غم 

 الماس می فروشید : یک مصیبت در پیش است 

 الماس می دزدید : ضررهای بزرگ 

 الماسهای بدلی : مرگ یک دشمن 

 المپیک 

 گوید : لیال برایت می

در خواب ، بیانگر شکست است . اگر در خواب مشاهده کنید که در  دیدن المپیک

ای ، شوید ، بیانگر آن است که نباید هیچ واهمهالمپیک شرکت کرده و مغلوب می

 شوید . داشته باشید ، موفق می

 النگو 

 گوید : آنلی بیتون می

ت ، داده اس ـ اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه0

 نشانة آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد . 

ـ اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند ، در آینده با زیانها و مشکالت 6

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 فراوانی روبرو می شود . 

 ـ اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است . 9

 الوار 

 گوید : میآنلی بیتون 

ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به 0

 دست خواهید آورد . 

ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است که از منبعی ناشناخته سود و 6

 ثروتی به شما خواهد رسید . 

آن است که معامالتی بیهوده انجام ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانة 9

 خواهید داد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد . 

 الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید . 

 الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد . 

 تیر بزرگ فوالدی : پول  یک

 الهام 

 گوید : آنلی بیتون می

شود ، بیانگر پیروزی در اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می

 مقابل مشکالت زندگی است . 

 امامت کردن 
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اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود ، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله 

تابع او شوند ، چنانکه ماموم تابع امام باشد . اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و 

وی را گفتند که ما را امامی کن و پادشاه فرمود به او که امامی کن و او پیشرفت و 

ل که در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید ، به امامت کرد ، دلی

قدر راستی قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود . اگر بیند از نماز چیزی نقصان 

 کرد ، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

می می کرد ، ولیکن نشسته بود ، دلیل که بیمار شود . اگر بر پهلو نشسته بود اگر بیند اما

و در نماز چیزی خواند ، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز کنند . اگر امامی را 

به خواب بیند ، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام . اگر بیند امام والیتی 

خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد ، دلیل همی داد یا با امام در 

 که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند با امام در جهاد بود . دلیل که با دولت و والیت با وی شریک بود یا در مسجد 

 یا در دهی یا در شهری . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

ر امام در زیادت بیند در والیت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او هر چیز که د

 نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 امامی کردن در خواب بر شش وجه است . 

 اول : فرمانروایی ، 

 دوم : پادشاهی به عدل و انصاف ، 

 سوم : علم ، 
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 کار خیر ،  چهارم : قصد نمودن به

 پنجم : منفعت ، 

 ششم : ایمنی از دشمن . 

 اگر بیند امامی زنان نمود ، دلیل که بر گروه ضعیفان والی شود . 

اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت کرد ، دلیل رحمت است بر اهل 

 آن زمین . 

 د . اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رس

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن امام خیروصالح بود 

 دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر گردد ودیانت او زیاد شود

 امانت فروشی 

 گوید : آنلی بیتون می

های ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذتی مغازهمشاهده

شوید . اگر در خواب مشاهده کنید چیزی روی کرده و دچار بدنامی میجسمانی زیاده

گذارید ، بیانگر دعواهای خانوادگی است . اگر در را در مغازه امانت فروشی گرو می

ایی برای هآورید ، بدین معنا است که فرصتخواب ببینید که کاالیی را از گرو در می

 آورید . جبران اشتباهات به دست می

 امپراطور 

  گوید :آنلی بیتون می

های پر سود و مالقات با یک امپراطور در خواب ، به معنای آن است که شما مسافرت

 منفعت در پیش رو دارید . 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید . 

 ید . شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طوالنی در پیش دار

 با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید . 

 امتحان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید

 قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد

 از حد معمول است مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما باالتر

 از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد

 مولف گوید : 

چون امتحان همراه است با نگرانی و اضطراب است می توان بیننده خواب را به در گیر 

 بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود

ی و اضطراب نشان ندهد می توان به ولی اگر در خواب نسبت به امتحان هیچ نگران

 آغاز یک موفقیت تعبیر نمود 

 گوید : لیال برایت می

ر مراحل دهید ، بیانگر پیروزی داگر خواب ببینید که برای قبولی در دانشگاه امتحان می

یعنی  اید ،مختلف زندگی است . اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده

 شوید . در امتحان موفق می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما امتحان دارید : شایستگی شغلتان را ندارید . 

 در امتحان موفق می شوید : گرفتاری در کارها 
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 به سئواالت پاسخ صحیح می دهید : منفعت مالی 

 به سئواالت پاسخ اشتباه می دهید : یک کارجالب و خبرهای خوش

 شوند : آرزوهای شما برآورده می شوندبچه ها در امتحان موفق می 

 اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند : مصیبت . 

 امر الهی 

 گوید : هانس کورت می

ان ، ی دوستخواندن یا شنیدن امر الهی در خواب ، بیانگر آن است که با وجود توصیه

مر خطاب اگیرید . اگر در خواب مشاهده کنید که مورد دوباره راه اشتباه را پیش می

 کنید . اید ، به این معنا است که از افرادی نادرست پیروی میالهی قرار گرفته

 امداد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است که برای رسیدن به مقام 0

 باالتر تالش می کنید و از شما حمایت خواهد شد . 

د کسی به شما کمک می کند ، نشانة آن است که با شادمانی در ـ اگر خواب ببینی6

 جایی سکنا خواهید گزید و دوستان و نزدیکان خوب خواهید داشت . 

 املت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با املتی که سرد شده است از شما پذیرایی می کنند ، عالمت آن 0

 د شما را گمراه سازند . است که با فریب و چرب زبانی می خواهن
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ـ خوردن املت در خواب ، عالمت آن است که با فردی آشنا می شوید که ارزش 6

 دارد به او اعتماد کنید . 

 امید 

 گوید : لیال برایت می

ت ی از دساگر در خواب احساس کنید که نسبت به موضوعی امیدوار هستید ، نشانه

 دادن یک چیز مهم است . 

 رویاها آمده است : درکتاب سرزمین 

 خواب امید و آرزو : دوستان خوبتان را از دست می دهید . 

 امیدتان را از دست می دهید : یک دوره خوشی در پیش است . 

 امیدهای خوشایندی برای افراد خانواده : خطر شما را تهدید میکند . 

 امیلتان با شید . فراد فامید موفقیت برای فرزندانتان : منتظرجر و بحثهای بسیار طوالنی با ا

 امین 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب خود را فرد امینی ببینید ، بیانگر موفقیت در امور مالی است . دیدن افراد 

ی آن است که در امور مالی موفقیت زیادی پیدا درستکار و امین در خواب ، نشانه

 کنید . نمی

 انار 

 حضرت دانیال گوید : 

ه خواب مال است . لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود . اگر اصل انار ب

نه به وقت خود بود بد بود . اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد ، دلیل که از زنی 
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 صاحب جمال منفعت یابد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

د یک گفته اناگر انار شیرین به خواب بیند ، مال جمع کردن است و بعضی از معبران 

انار شیرین خوردن در خواب ، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و 

 اناری که نداند ترش یا شیرین بود ، تعبیرش چون انار شیرین است . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند انار شیرین به وقت همی خورد . دلیل که هزار درم بیابد ، یا این که 

اه دینار است اگر بیابد و باشد آن چه در بیان گفتیم درم بیابد ، پس معبر کمترش پنج

باید که به قدر همت و بزرگی مردم تاویل نماید . اگر بیند انار به زمستان همی خورد ، 

دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی 

 میانه است . وقت بد است و حکم انار شیرین 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد ، اگر بازرگان است قماش و متاع او 

رواج یابد . اگر مسافر است ، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است ، 

سد نجی راگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد ، دلیل که به وقت آن وی را ر

اگر به وقت بود و اگر بی وقت . اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد ، دلیل که 

 از همه چیز برخورداری یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است . 

 اول : مال جمع کردن ، 

 دوم : زن پارسا ، 

 سوم : شهر آبادان . 

 ار ترش غم واندوه است . لیکن ان
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 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر پادشاه بیند اناری داشت والیت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری 

 راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

عبران کهن انار را به مال و انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است . م

پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می 

رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثال می توانیم بگویم هزار تومان 

و چک . این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس 

وجود نداشت معامالت صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد 

کرده اند . انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در 

خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی 

می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت ، اندوختن پول است و  احمق و ابله برخورد

چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن 

است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید . برخی از معبران انار 

تعبیر کرده اند . چنانچه کسی ببیند شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان 

اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می 

گیرد . اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب 

همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید . روی هم رفته دیدن انار در 

ه وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست . انار خواب ب

ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید ، شیرین 

است یا ترش همان تعبیر انار را دارد . چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می 

افر است به سالمت به خانه باز می گردد و خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مس

اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا 
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حاصل می کند . دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در 

خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی 

ی آید . در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند وارد م

و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند 

گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم . ما 

کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می نیز اگر در خواب انار دانه 

گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن 

 شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته . 

 گوید : آنلی بیتون می

ت بهره ـ دیدن انار در خواب ، نشانة آن است که از استعدادهای خود در راهی درس0

 برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید . 

ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، عالمت آن است که با تمامی نیرنگهایی 6

که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان 

 سالم به در می برید . 

ب ، عالمت آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید ـ خوردن انار در خوا9

 شد . 

 گوید : لیال برایت می

 دیدن یا خوردن انار در خواب . بیانگر رهایی از اتهمامات دیگران نسبت به شما است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب درخت انار : ثروت بزرگی نصیبتان می شود . 

 ر ازگل : خوشبختی یک درخت انار پ

 یک درخت انارپر از انار : شادی و لذت 

 یک انار را به دو قسمت می کنید : طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند . 
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 انار می خورید : خوشبختی و سالمت 

 یک ظرف پر از انار دارید : بدون فکر کاری انجام ندهید . 

 . انارهای فاسد : مشکالت بسیار در انتظار شماست 

 انبار 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انبار : در طول زندگی پول به آسانی بدست میاورید . 

 شما در یک انبار هستید : موفقیت شما در کار و زندگی زناشوئی 

 چیزها را از انبار بیرون می آورید : تغییر مسکن 

 کامیون مخصوص حمل کاالهای انبار : بی وفایی . 

 ذوقع انبار آ

 گوید : لیال برایت می

 کند . ی آن است که خطری شما را تهدید میدیدن انبار آذوقع در خواب ، نشانه

 انبر 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید 

 از انبر استفاده می کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند . 

 بدشانسی  انبر می خرید :

 دشمنان از انبر استفاده می کنید : دردسر و مشکالت بسیار 

 انبر آتش 
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 گوید : لیال برایت می

دیدن انبر آتش در خواب ، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشتری به انجام 

 کارها بپردازید . 

 انتخابات 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید ، نشانة آن است که در مباحثی شرکت 

 می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما در انتخابات شرکت می کنید : امیدها و آرزوهای شما برآورده میشود . 

 کت می کنند : وقایع مهم و خوشایند در پیش است . دیگران در انتخابات شر

 در محل انتخابات ، پستی به شما می دهند : یک تغییر در زندگی شما روی خواهد داد . 

 در انتخابات برنده می شوید : یک دوست نادرست نزدیک شماست . 

 انتظار 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 : یک دوست بد به شما نزدیک است . خواب ببینید که منتظر کسی هستید 

 منتظر هستید آماده برای عمل : یک دوست میخواهد پنهانی به شما کمک کند . 

 منتظر رسیدن کسی هستید که دوستش دارید : ایام خوش شروع می شود . 

 انتقال خون 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 انجام می دهید  خواب انتقال خون : کارهایتان را به سرعت و خوبی

 شما خون می دهید : از یک بیماری رنج خواهید برد 
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 یک مرد بیمار ، خون دریافت می کند : از اعمال خود خجالت می کشید . 

 به یک حیوان خون می دهید : مشاجره فامیلی 

 در یک بانک خون ، به شما خون می دهند : آرزوهایتان برآورده میشود . 

 خون پاشیده می شود : معاشرتهای پردردسردر موقع انتقال خون ، 

 انتقام 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف 0

 دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد . 

 م می گیرند ، عالمت آن است که باید بیشترـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقا6

 مراقب دشمنان خود باشید 

 انجمن 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید ، عالمت آن است بیش از اندازه کار 

کنید . اگر فرد عاشقی در خواب خود را در یک انجمن ببیند ، عالمت آن است که می

 کند . به زودی ازدواج می

 انجیر 

 محمدبن سیرین گوید : 

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود . اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید 

و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید ، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که 

 کاری کند که از آن پشمیانی خورد . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ه خواب دیدن و خوردن ، دلیل بیماری است و انجیر سیاه ، دلیل بر غم و انجیر زرد ب

 اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حاللی است 

د و برگ انجیر اندیشه و خرد است . ابن سیرین اعتقاد که نصیب بیننده رویا می شو

دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر 

می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و 

جیر را بیماری دانسته اند شماتت به دنبال دارد . چند معبر دیگر نیز در مواردی ان

بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های 

تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن 

آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب 

ود مورد توجه قرار دهد . انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و دیده می ش

شیرین بی اثر می باشد . به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که 

 نیکو است . 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت . دیدن انجیر در خواب ، نشانه

ی آن است که فرد با ایمانی هستید . اگر در خواب دیدن برگ انجیر در خواب ، نشانه

ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید ، بدین معنا است که برای رسیدن به هدفتان تالش 

 شوید . کرده و موفق می

 گوید : اچ میلر می

رد مهمی پیمان ی آن است که با فاگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه

خورید بندد . اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد میازدواج می
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 شوید . ، به این معنا است که احتماال بیمار می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام 

 خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه 

 می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد . انجیر 

 انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید . 

 انجیل 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که انجیل همی خواند ، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای 

یسی لت عشود . اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند ، دلیل کند از آن کسانی که از م

باشند ، خیر اندک بدو رسد . اگر از بر می خواند ، دلیل است از حق به باطل گردد و 

 دوستدار ترسایان شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ خواب کتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است . 0

که دوستی  شانة آن استـ اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، ن6

شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها 

 مقاومت خواهید کرد . 

 انداختن 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم 

 کنند
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م یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد اگر بیند کسی شکریا بادا

 به خواب بین چیزی عطا می کند

 واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود

اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج 

 جاهالن می کند

 انداختن مردم 

 رین گوید : محمد بن سی

اگر کسی بیند که کسی را بینداخت ، دلیل که بر خصم چیره شود . اگر بیند که کسی 

او را بینداخت ، دلیل که خصم بر وی چیره گردد . اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت 

، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید و بعضی از معبران گفته اند که ، دلیل آن 

ه گناهی متهم گردانند . اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن که او را به زنا یا ب

درشت بود که به کسی گوید و معبران گویند : اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او 

بینداخت ، اگر آن کس معروف بود ، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد . اگر مجهول 

ر کسی بیند این خوردنی ها که بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد . اگ

 گفتیم سوی چهارپایان انداخت ، دلیل که مال خویش بر جاهالن هزینه کند . 

 اندازه گرفتن 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزی باشید ، به این معنا است که بیماری و خطر 

 کند . شما را تهدید می

 اندامها 
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 وید : محمد بن سیرین گ

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو 

در موضع خویش مقیم بود اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که 

به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده 

 که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند می کرد دلیل

 کرمانی می گوید : 

اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت 

رسد اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور اگر 

ر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش بیند گوشت از اندام خود می برید ود

 چیزی به کسی بخشد 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا 

گردد اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که 

ندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به برآن اعتماد دارد اگر بیند که ا

غربت افتد اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد اگر بیند مرغی از 

اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند اگر بیند که گوشت از اندام 

ل خویش چیزی به کسی خویش همی برید ودر پیش مرغ می افکند دلیل که از ما

 بخشد 

 جابرمغربی گوید : 

 اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر اینکه بر راست نبود

ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول اهلل خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی 

د یگفتم پاره ای از اندام تو ببریدند ودر کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آ

ودر کنار تو بزرگ شود وپس از آن از فاطمه حسین متولد شد ودر کنار او بزرگ شد 
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 واورا می پرورید

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می 

از اعضا و اندام ما شود . دست ، پا ، دهان ، چشم ، ابرو ، انگشت و باالخره هر یک 

تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با 

حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند . روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر 

از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد . 

دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد . اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات  متعدد شدن

بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند . برای نمونه اگر دیدید که 

به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای 

ید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد نیک و بد انجام می دهید . چنانچه آدم خوبی باش

باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد 

به خودتان باز می گردد . چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش 

رق می فداریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان مت

گردند . اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه 

دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید . 

چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در 

باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود  صورتی که در بیداری دردی نداشته

نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی 

داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب 

تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست . چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه 

ده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر ش

و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد . اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به 
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حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می 

و رسوائی به بار می آورید . اگر مشاهده کنید که یکی گویند و انگشت نما می شوید 

از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه 

اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می 

توانید از او خبر  رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی

بگیرید . اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی 

دارید تا فردی آزمند و طماع باشید . داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال 

دنیا که پسندیده نیست . چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته ) مشروط بر اینکه 

س نباشد ( و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که کالغ یا کرک

بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود . اگر در عالم 

خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش 

در شرایط پدر و مادر شدن روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر 

 نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد

 انسان 

 گوید : لیال برایت می

ار است که افک ی آناگر در خواب انسان زشت و وحشتناکی را مشاهده کردید ، نشانه

دهید . اگر در خواب انسان خوشحالی را دیدید ، ناپسندی در ذهن خود پرورش می

بیانگر غم و اندوه است . اگر در خواب یک انسان ناراحت و غمگین را دیدید ، به این 

 کنید . معنا است که خود را درگیر مشکالت دیگران می
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 انسان نخستین 

 گوید : آنلی بیتون می

ی مخالفت اطرافیان با شما است . اگر در های اولیه در خواب ، نشانهی انسانمشاهده

های نخستین در غار ببینید ، به این معنا است که در خواب خود را هم چون انسان

 شوید . رسیدن به اهداف خود موفق نمی

 انضباط 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند کرد . 

شما باعث نظم و انضباط دیگران می شوید : یک حادثه در پیش است که باعث 

 وحشت شما خواهد شد . 

 دیگران شما را مطیع انضباط می کنند : قانون شما را تنبیه می کند . 

زند  گران به شما صدمه میدر یک زندان به انضباط زیاد توجه نمی کنید : صحبتهای دی

 . 

 شما به بچه ها انضباط یاد می دهید : توجه بیشتری به اعمالتان داشته باشید . 

 انعام 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که مورد موعظه قرار دهید ، نشانهاگر در خواب ببینید به کسی انعام می

 اقب اعمالتان باشید . شود تا در زندگی ، بیشتر مرگیرید که این باعث میمی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب ببینید که انعام می دهید : یکنفر قصد دارد شما را بخرد . 

 شما انعام می گیرید : یکنفر قصد اذیت شما را دارد 
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 مخفیانه به کسی انعام می دهید : بزودی خبر ازدواجی را به شما می دهند . 

 اه انعام در می آورید : خرج زندگی تان را از ر

 شما نمی توانید فرزند داشته باشید . 

 یک انعام را بین چند نفر قسمت می کنید : 

 از راههای نادرست به ثروت می رسید . 

 انعکاس 

 گوید : لیال برایت می

ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه

در جنگلی ببینید و انعکاس صدای خود را بشنوید ، بدین معنا  اگر در خواب خود را

 است که فرد تنهایی هستید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

شما انعکاس صدایی را درنزدیکی می شنوید : دوستان بسیار خوب به دیدن شما می 

 آیند . 

 .  یک انعکاس صدای خیلی دور : از خوشبخت شدن یکنفر باخبر می شوید

 انعکاس صدا درون یک غار : بر دشمنان و بدخواهان پیروز می شوید . 

 انفجار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است که اعمال ناپسند 0

 دیگران به شما زیان خواهد رساند . 

ت ، زخمی و سیاه گشته اس ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران6

عالمت آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است 
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 جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد . 

ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، عالمت آن 9

افراد اجتماع با خود بیزار خواهید  است که از محیط کار و همچنین از مخالفتهای دیگر

 شد . 

ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا 4

پرتاب شده اید ، نشانة آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز 

 کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می کنند . 

 دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند . ـ دختران بعد از 5

 گوید : لیال برایت می

ای باشد ، بیانگر آن است که از مشکلی که برایتان اگر انفجار همراه با کشته شدن عده

کنید . اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و پیش آمده نجات پیدا می

ی پیشرفت و پیروزی در انجام کارهایتان کشد ، نشانهن زبانه میهای آتش از آشعله

 است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می کنند . 

 دریک انفجار زخمی شده اید : عذاب 

 م خواهند کرد . بر اثر انفجار عالمتی روی صورت شما افتاده : شما را به ناحق مته

شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش میشوید : دوستان شما از حدشان تجاوز 

 می کنند . 

 دیگران در انفجار گرفتار شده اند : یکی از بستگان در خطر است . 

 شما باعث انفجار شده اید : اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت . 

 انگشت 
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 فروید گوید : 

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، 

 با مادر زن خود فساد و خیانت کند . 

اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو 

 در می گیرد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زخمی کردن آن : زیان

 آن : زیان بزرگاز دست دادن 

 محمدبن سیرین گوید : 

پنج انگشت دست راست در تاویل ، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان 

برادر بود و بعضی از معبران گفته اند ، انگشت مهین ، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه 

ت به نصر ، انگش در نماز ، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان ، دلیل بر نماز دیگر و

دلیل بر نماز شام و انگشت خضر ، دلیل بر نماز خفتن و صالح در نمازها بود . اگر بیند 

که انگشت دست راست نداشت ، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند : 

 فرزند برادرش را مصیبت رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اشت ، دلیل که سد درست شود . اگر بیند اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته د

انگشتان را با هم جمع کرد ، دلیل است کار برادران فرزندش را به صالح آورد . اگر 

بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود ، دلیل است که کارها بر وی بسته 

 گردد و هم بر اهل بیت او . 

 جابرمغربی گوید : 

ه او بریده بود ، دلیل قوه مالش بود . اگر بیند که انگشت سبح اگر بیند که انگشت مهین

او بریده است ، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر کند . اگر بیند انگشت میان او بریده 
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است ، دلیل که در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد . اگر بیند که انگشت بعد از میان 

افتد . اگر بیند که انگشت کوچک او بریده بریده است ، دلیل است وی را در مال زیان 

 است ، دلیل است فرزند زاده او بمیرد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

انگشتان پای در خواب دیدن ، دلیل زینت و آرایش بود . اگر انگشتان پای را درشت و 

قوی بیند ، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود . اگر به خالف این بیند کار وی 

خته شود . اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست ، دلیل که ناسا

وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال . اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند ، 

 دلیل است کار وی واژگونه شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود . 

 د ، اول : فرزن

 دوم : برادر و برادرزادگان ، 

 سوم : خادمان وخدمتکاران ، 

 چهارم : دوستان ویاران ، 

 پنجم : قوت نیرومندی ، 

 ششم : پنج نماز . 

اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود ، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت 

 افتد . 

 از اهل بیت او بمیرد .  اگر بیند که انگشت او بشکست ، دلیل است یکی

 خلف اصفهانی گوید : 

اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید ، دلیل 

است آن کس با مادر خویش فساد نماید . اگر بیند از انگشت او آواز برآمد ، دلیل 
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 نماید که در میان خویشان او گفتگو رود . 

 وید : منوچهر مطیعی تهرانی گ

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی 

هستند که در طول شبانه روز می گزاریم . هر یک از انگشتان دست راست نماینده 

یکی از نمازهای پنج گانه ، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که 

ست که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی انگشت دست راست ندارد نشان آن ا

اتفاق می افتد . اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید 

مراقب صحت و سالمت خویش باشد . انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان 

سالمت صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای 

و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان 

دست توانائی در انجام کارها . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده 

به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می 

ک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می رسد و اگر ببیند که ی

 افتد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است که رنج و دردسر 0

 بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد . 

ست که به خاطر خیرخواهی ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، عالمت آن ا6

 مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود . 

ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، عالمت آن است که ثروت و میراثی را به 9

 خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید . 

 گوید : لیال برایت می

عنا است که مورد اتهامات اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید ، به این م
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 گیرد . دیگران قرار می

 گوید : هانس کورت می

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید ، به این معنا است که غم و 

کند . اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید ، به این اندوه شما را تهدید می

گیرید . اگر در خواب ببینید که انگشت ان قرار میمعنا است که مورد اتهامات دیگر

کنید ، به این معنا است که اطرافیانتان با شما شست شما آسیب دیده و احساس درد می

ی انگشت شست در خواب ، عالمت رفتار مناسبی ندارند . بزرگ شدن بیش از اندازه

شست  انگشتآن است که اقبال خوبی پیش روی شما است . کوچک شدن غیر طبیعی 

 ها و تفریحات است . ی کسب لذتدر خواب ، نشان دهنده

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 انگشتر به دست دارید : شانس در عشق 

 انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ

 انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید . 

 ه شخص بخصوصی دارید دوطرفه است . انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که ب

 از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید . 

 انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است . 

 انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان 

 انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید 

 بسیاری از شما بدشان میآید انگشتتان میسوزد : افراد 

 انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد . 

 ثروت –انگشتان شما کوتاه است : ارث 

  کنید می پیدا جدید دوستان:  تاست پنج از بیشتر شما انگشتان
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  عشق و شادی:  تاست پنج از کمتر شما انگشتان

 خوشبخت در پیش دارید .  ازدواج یک:  شکند می انگشتانتان

 انگشت سبابه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انگشت سبابه : زیاد منتظر کمک دیگران نباشید . 

 مردم را با انگشت سبابه نشان می دهید : به قدرت خود اعتماد کنید . 

 رید . یدیگران شما را با انگشت سبابه نشان می دهند : هنوز خیلی چیزها باید یاد بگ

 انگشت شصت 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود . 

 شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید . 

 شصت شما می سوزد : دوستان حسود شما را احاطه می کنند . 

 انگشتانه 

 گوید : لیال برایت می

 نگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید . دیدن ا

 گوید : آنلی بیتون می

سب اید ، به این معنا است که با افرادی منااگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده

ه این اید ، بی خود را گم کردهشوید . اگر در خواب ببینید که انگشتانههم نشین می

شوید ، اگر از انگشتانه برای خیاطی استفاده است که دچار ضرر و زیان مالی می معنا

کنید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . اگر مردی خواب می
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 انگشتانه را ببیند ، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار او است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است . 

 انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید . 

 یک زن خواب انگشتانه ببیند : او براحتی پول بدست خواهد آورد . 

 یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر میشود . 

 برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید : 

 س و سعادت در پیش است . شان

یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می 

 کنند . 

 انگشتری 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن حلقه انگشتری فرزند بود

 دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

 مهربانی از خلق دیدن انگشتری نقره یا فیروزه

 حضرت دانیال گوید : 

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر 

بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه الیق او باشد 

د مال یابد به بوبرخی بیابد . یعنی اگر الیق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر 

قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی 

داد اگر آن کس زاهد و عابد بود . اگر بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت بود و جمله 

هم بر این قیاس بود . اگر بیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از 
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ان به وی دهد یا ، دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی مملکتی سلط

 بدی رسد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت 

و دشواری پدید آید . اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی 

اه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود . اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید ، و ج

دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد . اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها 

بستند ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر بها نبستند ، آن چه 

 دارد برخی از آن بفروشد

 . ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود 

و پادشاهی بروی خشم گیرد . اگر بیند انگشتری او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد 

گر اپسندیده و حالل بود . اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود . 

بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم 

 . اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانائی یابد . اگر بیند از 

س است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر بیند که بلور است ، برنج یا م

دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد . اگر بیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت 

نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح 

گر بیند انگشتری خویش بشکست ، دلیل که بخواهد و اجابتش نکند و زن بدو نهد . ا

در میان او و عیالش جدایی افتد . اگر بیند که انگشتری او دو نگین داشت یا کسی بدو 

داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غالم زاده 
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وبه کند . اگر یکی ت بود . اگر بیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه

بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . 

 اگر بیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 انگشتری سیمین ) نقره ( در خواب بر چهار وجه بود . 

 سلطنت ، اول : قدرت و 

 دوم : زن ، 

 سوم : فرزند ، 

 چهارم : مال 

 انگشتری زرین نیک بود . 

اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا 

 فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود . 

 اگر والی بود معزول گردد . 

 اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش . 

 نهاو می گوید : لوک اویت

 انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر

 گم کردن آن : جدایی

 یافتن آن : اختالف

 دریافت کردن آن : دام ، تله

 انگشتری گرانقیمت : ازدواج موفق

 خریدن : نامزدی

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دن یاگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبال هرگز نداشته اید و از د
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آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت 

بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست . اگر کسی 

انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی 

ت و تن انگشتری از دیگران خوب اسعاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرف

نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده 

انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود . اگر کسی در خواب ببیند که 

انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش 

تفاق می افتد . اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی اختالف و جدایی ا

امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده 

ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه 

نشده خبر می دهد . گم شدن  در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده

انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که 

 بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود . 

 انگشتوانه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ت می کنند نگشانگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر ا

تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است 

برای حفظ انگشت . داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است و 

گویای امنیتی است که در محیط خانواده و محدوده زندگی خویش خواهد یافت . اگر 

ی ا بیابد و به انگشت خویش بکند به کمک کسی نیازمند ممردی انگشتونه ای ببیند ی

شود که احتماال یک زن است و از این کمک بهره مند می گردد . چنان چه کسی 

انگشتوانه ای به شما داد اگر آشنا باشد گویای این است که در آینده از حمایت مادی 
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د بی ن حمایت می شویو معنوی دوستی برخوردار می شوید و اگر بیگانه بود نیازمند ای

آنکه کسی را به عنوان حامی سراغ داشته باشید . داشتن انگشتوانه های زیاد در خواب 

بیان کننده این است که خواب بیننده مورد اتهام قرار می گیرد . زنی اگر ببیند که تعداد 

زیادی انگشتوانه دارد به شدت مورد حسد واقع می شود . دیدن انگشتوانه سوراخ در 

واب بیان کننده خیانت کسی است که نسبت به او اعتماد فراوان دارید . برای مرد خ

دیدن انگشتوانه ای که سوراخ و غیر قابل استفاده باشد گویای این است که زنی به او 

 دورغ می گوید که ممکن است همسرش باشد . 

 انگلیسی 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که در امور شغلی پیشرفت هندهانگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان د

ید کنید . اگر در خواب ببینتان به مشکالت برخورد میکنید اما در روابط عاشقانهمی

واختی ی آن است که زندگی یکنکه مشغول خواندن یک کتاب انگلیسی هستید ، نشانه

 دارید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 : دوست خوب شما خیالهای بدی در سرش دارد .  خواب یک زن یا مرد انگلیسی

تعداد زیادی انگلیسی با هم : دوستان دورو وحیله گر در ا طراف شما هستند . شما به 

 انگلستان می روید : طلبکاران از شما در خواست پول می کنند . 

 در انگلستان زندگی می کنید : خواسته های شما بر آورده نخواهد شد . 

 ن یا مرد انگلیسی رابطه دارید : از یک بیماری ناشناخته رنج خواهید برد . شما با یک ز

 انگور 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن انگور سفید روزی حالل بود

و دو جوان با او به زندان درآمدند ]روزی[ یکی از آن دو گفت من خویشتن را ]به 

گری گفت من خود را ]به خواب[ فشارم و دیخواب[ دیدم که ]انگور برای[ شراب می

خورند به ما از تعبیرش خبر ده که برم و پرندگان از آن میدیدم که بر روی سرم نان می

 «  92» بینیم . سوره یوسف آیه ما تو را از نیکوکاران می

نوشاند و اما دیگری به دار ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می

خورند امری که شما دو تن از من جویا د و پرندگان از ]مغز[ سرش میشوآویخته می

 «  40» شدید تحقق یافت . سوره یوسف آیه 

 حضرت دانیال گوید : 

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت ، ترس و بیم بود . معبران 

بر او زنند و خوردن  گفته اند : به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه

انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود ، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت 

، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال 

 بود . اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

ردن ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور انگور سفید به وقت خو

سرخ به وقت خود خوردن ، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او 

سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن 

د و ل بر مال حرام بوبود ، دلیل بر مال حالل کند و هر انگوری که آب او تیره بود ، دلی

هر انگوری که به دیدار سرخ نماید ، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه 

نماید ، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود ، دلیل بر مال و 

 جاه نماید و عز وی بیشتر گردد . 
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 جابر مغربی گوید : 

ور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر اگر کسی بیند که انگ

کند . اگر بیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت 

کند . اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، دلیل که خدمت پادشاه 

دمت فشرد ، دلیل که خبا سیاست و با هیبت کند . اگر بیند که انگور در طشت همی 

زنی بزرگ کند . اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد ، دلیل که خدمت شخصی 

خسیس کند . اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد 

، دلیل که از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند . اگر بیند که انگور در 

عیال می فشرد ، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت معصر با اهل و 

رسد . اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دلیل که کاری از سبب مردی 

 حاصل کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، بر سه وجه بود

 . اول : فرزند نیک ، 

 م : علم فرائض ، دو

 سوم : مال حالل . 

 فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید : بر سه وجه بود ، 

 اول : مال باخیر وبرکت ، 

 دوم : فراخی نعمت ، 

 سوم : از قحط و بالامان یافتن . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خوردن : تب مختصر

 چیدن آن : جدایی غیر منتظره
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 یانگور سفید : شادمان

 انگور سیاه : غصه

 دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید

 کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه

 کشمش : دعوا در همسایگی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در 

ان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالی

انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی 

تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای 

ت ست و برای تهی دسافراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا ا

ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه 

وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر 

بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار 

احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می  سرمستی است و

آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که 

 تشخیص آن با معبر است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، عالمت آن است که بعد از دردسر به شادی 0

 ابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد . دست می ی

ـ خوردن انگور سبز در خواب ، عالمت آن است که برای کسب لذت مرتکب 6

 خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد . 

 ـ دیدن انگور در خواب ، عالمت آن است که از کار سختی فرار می کنید . 9
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خواب ببیند انگور می خورد ، عالمت آن است که نسبت به ـ اگر دختری در 4

 آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک درخت مو پراز انگور : عمرتان طوالنی خواهد بود . 

 انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند . 

 ا بر دیگران بیشتر می شود بچه ها انگور می خورند : نفوذ شم

 انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید 

انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند 

 رفت . 

 انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان 

 انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط با شید . 

 نگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد . خوشه های ا

 شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست . 

 انگور را له می کنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید . 

 انگور حمل می کنید : ثروت 

 کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست . 

 ا کشمش می خورید : پول از دست میدهید . شم

 انواع توت 

 گوید : لیال برایت می

های نارس و کال در خواب ، بیانگر غم و ضرر مالی است . اگر در خواب دیدن توت

ببینید که مشغول خوردن توت هستید ، به این معنا است که روزهای خوشی پیش رو 

ری توت ببینید ، بیانگر آن است که از آودارید . اگر در خواب خود را مشغول جمع
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 ی این است که برایاید . فروختن توت در خواب ، نشانهکار زیاد خسته و نومید شده

 شوید . ی خرج روزانه خود دچار مشکل میتهیه

 اوالد 

 گوید : لیال برایت می

 اگر فردی خواب فرزند خود را ببیند ، بیانگر داشتن عمری طوالنی و پر ثمر است . 

 اونیفورم 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک یک شخص اونیفورم پوش : شانس به شما روی خواهد آورد . 

 افسران اونیفورم پوش : ترفیع خواهید گرفت 

 اراحتیهای بسیار روبرو هستید . سربازان اونیفورم پوش : با مشکالت و ن

 یکی از اعضاء خانواده تان اونیفورم پوشیده : افتخار و تشخص 

 اونیفورم پوشیده اند : در قبال شجاعتتان پاداش خواهید گرفت . 

اونیفورم می فروشید : دوستانتان از نفوذشان استفاده خواهند کرد تا به شما کمک کنند 

 . 

 ورم پوشیده اند : به شما پول زیادی خواهد رسید . مردان که در سر کار اونیف

 زنانیکه اونیفورم پوشیده اند : شما خیلی متکبرید . 

زنانیکه اونیفورم نظامی بتن دارند : شما در سطحی نیستید که بتوانید وظایفتان را انجام 

 دهید . 

 ند خورد . هخواب اونیفورم مستخدمین یا کارمندان را می بینید : دشمنانتان شکست خوا

 اهانت 
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 گوید : آنلی بیتون می

دقتی در کنید ، بیانگر بیاگر در خواب ببینید که در دادگاه ، به یک قاضی اهانت می

انجام کارها است . اگر در خواب کسی به شما اهانت کرد ، به این معنا است کاری 

 گذارند . دهید که به شما احترام میانجام می

 گوید : اچ میلر می

ارها ی پیروزی در انجام کاگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است ، نشانه

ت ، تر از شما اسکند بزرگاست . اگر در خواب ببینید کسی که به شما توهین می

ی جدایی از دوستان است . اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین نشانه

 اری است . های کی گرفتاریکند ، نشانهمی

 اهدا کردن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 به شما چیزی اهدا می کنند : منتظر بهبود وضع فعلیتان باشید . 

 چیز جالبی به شما اهدا می کنند : به شما خیانت میشود . 

به مسجد یا کلیسا چیزی اهدا می کنید : با شخصیتهای مقام اول اجتماع مالقات خواهید 

 کرد . 

 ه یک زن چیزی اهدا می کنید : یک رفاقت بزرگ ب

 به یک مرد چیزی اهدا می کنید : یک شوک 

 به یک موسسه پول می بخشید : پول در آینده نزدیک . 

 اهرم 

 گوید : لیال برایت می

 ی پیروزی در مشکالت است . دیدن یا استفاده کردن از هرم ، نشانه
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 ایده آل 

 گوید : آنلی بیتون می

ب ی کسآلی دست پیدا کرده ، نشانهسی در خواب بیند که به زندگی ایدهاگر ک

موفقیت است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، بیانگر آن است که در مسیر زندگی 

 لحظات خوشی خواهد داشت . 

 ایزار 

 محمد بن سیرین گوید : 

زن خواهد یا ایزار در خواب زن بود . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که 

کنیزکی خرد . اگر بیند که ایزار وی ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود . اگر بیند که 

ایزارش بدرید ، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت ، 

 دلیل آفت و بیماری زن بود . 

 جابر مغربی گوید : 

ن او دیندار بود ، اگر دید ایزار کهن و اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود ، دلیل که ز

چرکین داشت ، تاویلش به خالف این بود . اگر بیند ایزار قزین یا ابریشمین داشت ، 

 دلیل که وی را زنی معاشره بود . 

 ایستگاه قطار 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه

 دهتماشای ایستگاه قطاراز دور : یک مهمان ناخوان

 گوید : لیال برایت می

ی تغییر و تحوالت جدید و خوشایند در مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب ، نشانه
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زنید ، به این معنا است که زندگی است . اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم می

 کنید . ای دریافت میهدیه

 ایوان 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در  دیدن ایوان نوساز و

عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد . بلندی سقف ایوان رفعت 

اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با 

ان و ستاده باشید . دیدن ایوان ویرشکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ای

کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد نشان آن است که امکان توفیق 

برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین 

ز نظر ا منظره ای ببینید با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما

مادی ضعیف و ناتوان و احتماال او می تواند برای شما و شما برای او موثر باشید . به هر 

حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر 

 باشند گویای قدرت بیشتر شما هستند . 

 گوید : آنلی بیتون می

است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد که  ـ دیدن ایوان در خواب ، عالمت آن0

 به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود . 

ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، عالمت آن است که 6

 دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد کرد . 

زید ، عالمت آن است که وظایف جدیدی ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سا9

 را قبول خواهید کرد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 شما تنها روی ایوان هستید : به موقعیت اجتماعی خیلی باالتر خواهید رسید . 

 با دیگران روی ایوان هستید : زندگی شما طوالنی خواهد بود . 

  ثروت –با اعضاء فامیل روی ایوان هستید : ارث 

 لندیهایب و پستی از باید:  هستید ایوان روی دولتی مقام یک یا مهم شخصیت یک با

 کنید عبور بسیاری

 .  شد خواهید شرمساری و توهین متحمل:  هستید ایوان روی دوستانتان با

 حرف ب 

 بابونه 

 گوید : لیال برایت می

 دن اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشی

چای بابونه هستید ، بیانگر سالمتی شما است . دیدن بابونه ، داللت بر غم و اندوه دارد . 

 کند . ی آن است که خطر یا بیماری شما را تهدید میخریدن بابونه ، نشانه

 باتالق 

 گوید : لیال برایت می

یدن به رس هایی که برایی باتالق در خواب ، بیانگر آن است که باید در نقشهمشاهده

اید ، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید . اگر در خواب ببینید اهدافتان کشیده

 د . شویاید ، به این معنا است که احتماال دچار ضرر زیادی میکه در باتالقی افتاده

 گوید : آنلی بیتون می

ایطی اع شرـ گذشتن از میان مناطق باتالقی در خواب ، عالمت آن است که تحت الشع0

 ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتالقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است 6
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، نشانة آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک به 

 نکردنی دست می یابید . خوشبختی و سعادتی باور 

 باد 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است . 

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

 اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید . 

 محمد بن سیرین گوید : 

را از جائی دیگر می برد سفری در پیش  معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما

خواهید داشت که طول آن ، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به 

وسیله باد دارد . باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد مالیم راحت و 

 آسایش . گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می

وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر 

عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که 

جنبه عام دارد . گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم 

من می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن رویا خویشتن را به جائی ا

لباس شما را نمی جنباند . این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید 

که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در 

یم ادثه قرار خواهید گرفت . باد مالمیان گرفت باید بدانید که شما متحمال در کانون ح

و معتدل نشانی از صحت و سالمت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان 

باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی 

ا م بو شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و مالی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد 

 به هیچ وجه خوب نیست . 

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده 

ای را می گیرد . باد صبا ، در اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده 

صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی 

باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سالمت می 

رساند . چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می 

آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد  رسد . اگر از

بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند . در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد 

که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست ، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر 

ن برد و شما با این که می خواستید ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسما

برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را 

دارد که در آسمان نوشته شد . روی هم رفته باد مالیم خوب است و بادی که با نم 

که باران و رطوبت همراه باشد نعمت است . اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد 

گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای 

این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می 

کنید . باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد 

ارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آز

. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست . بهترین نوع باد در خواب نسیم مالیم و 

 مرطوب است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 باد : ناراحتی ، قولهای دروغ
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 گوید : آنلی بیتون می

است که در اثر ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است ، عالمت آن 0

 فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد . 

ـ شنیدن صدای زوزة باد در خواب ، عالمت آن است که با از دست دادن قردی بسیار 6

 عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد . 

ه ت کـ اگر خواب ببینید بر خالف جهت وزش بادی تند راه می روید ، عالمت آن اس9

شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد . و از راهی درست برای 

 کسب ثروت اقدام می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید باد برخالف آنچه که شما می خواهید می وزد ، عالمت آن است 4

 که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید . 

ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، عالمت آن 5

است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می 

 کنید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک باد شدید : خوشبختی 

 انرژی تمام نشدنی لذت می برید .  در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک

 یک باد مالیم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید 

 در هنگام باد راه میروید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود . 

 درجهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند . 

 شما رخ خواهد داد .  باد ابدا نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی

 باد کاله شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد . 

 باد چترشما را بر میگرداند : شادی 

 یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش میشود . 
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 باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاریها نزدیک می شود . 

 ن کشتی می شود : پول براحتی نزد شما می آید . باد شدید باعث غرق شد

 بادوزیدن 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که باد سخت همی جست ، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود . 

اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد ، دلیل است که 

 اهل آن دیار رابال ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، باد سموم در خواب ، 

دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن ، دلیل بر تندرستی بود از مردم 

آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند . اگر بیند که او را از جائی به جائی می 

جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به برد ، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر 

زمین برده باشد . اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود ، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه 

 آن قوم بود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد ، دلیل که اجل او نزدیک بود . 

آسمان به زمین آورد ، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد اگربیند که او را باد از 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن باد در خواب بر نه و جه بود . 

 اول : بشارت . 

 دوم : فرمانروایی . 
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 سوم : مال . 

 چهارم : مرگ . 

 پنجم : عذاب . 

 ششم : کشتن . 

 هفتم : بیماری . 

 هشتم : شفا . 

 آسایش .  نهم :

 اگر بیند که بر باد نشسته بود ، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند که باد مغرب نرم جست ، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود . 

 اگر بیند که بادشمال نرم همی جست ، دلیل بر شفا و راحت آن دیار . اگر به خالف

این بود ، دلیل بر خیر نباشد . اگر بیند که او از بادهمی شنید ، دلیل است خیر پادشاه 

بزرگ در آن دیار گسترده شود . اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد ، 

 دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد . 

 گوید : هانس کورت می

وزد ، به معنای آن است که ثروتی فراوان به ی میاگر در خواب ببیند که باد به آرام

آورید . اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صدای دست می

 دهید . وحشتناکی را ایجاد کرده ، بیانگر آن است که یکی از نزدیکان را از دست می

 گوید : لیال برایت می

وزد روید و باد به صورت شما میاه میاگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد ر

بیانگر آن است که باید ، اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشید . اگر در 

ی موفقیت در انجام کارها است . اگر روید ، نشانهخواب ببینید که در جهت باد راه می
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که  ی آن استشانهکشد ، ندر خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می

 به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت فراوان دارد . 

 بادام 

 محمدبن سیرین گوید : 

بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود . لکن به خصومت به دست آید . اگر بیند که 

بادام فرا گرفت ، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست 

 آید . 

 معبران می گویند : 

 تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود . 

 کرمانی گوید : ابراهیم 

اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که از مردمی بخیل چیزی 

یابد به سختی ، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید . دلیل کند که از مردی 

 بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد . 

 جابرمغربی گوید : 

ل است ، اما اگر بادام با پوست بیند ، دلیل که مال دیدن بادام در خواب نعمت و ما

قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند ، دلیل که مال به 

 آسانی به دست آورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود . 

 اول : مال پنهانی حاصل گردد ، 

 فا یابد . دوم : از بیماری ش

 لوک اویتنهاو می گوید : 
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 بادام

 خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد

 بادام تلخ : ضعف ، سستی

 بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در 

 ایشان واقع شودمیان 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم 

از آن استفاده می کنند . یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و 

ه فصول سال همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در هم

یافت می شود که خود آن هم دو نوع است . پوست کنده و با پوست ) منظور پوست 

سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز کشیده شده ( معبران 

نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است و از امام صادق علیه السالم نقل شده 

است و هم شفا از بیماری . همه معبران بادام را در  است که بادام در خواب هم مال

خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در 

خواب چطور ببینیم . مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می 

ه شته باشید . چنان چآید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد دا

در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام 

تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت 

صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا 

ه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود رسیدن به خان

نقصان می یابد و از بین می رود . خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا 
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بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط 

مفید واقع می شوند . ابن سیرین می گوید بادام  ندارید برادر یا خواهرتان برای شما

نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید . شاید منظور ابن سیرین 

بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام پول بی زحمت است . اگر 

ی به شما مدر خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای 

رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و 

تحصیل پول هم زحمت و تالش دارد . برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در 

ضمن نجات از رنج و بال و شفا از بیماری همان طور که از امام صادق علیه السالم 

بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید . اگر بیماری که  منقول است خوردن مغز

در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست 

بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی 

واهد یافت . دسته ای دیگر از بیماری او درمان خواهد شد و سالمت خویش را باز خ

معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل 

و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد . همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در 

 هخواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل آن هست اما بستگی ب

 همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن بادام در خواب ، نشانة آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد . 0

ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، داللت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و 6

 د خواهید شد . وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومی

 گوید : لیال برایت می

های شیرین است ، به این معنا است اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام

گیرد . خوردن که به خاطر انجام یک کار بخصوص ، مورد تشویق دیگران قرار می
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های اطرافیان مقاومت بادام تلخ در خواب ، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه

 کنید . یم

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بادام : غم ، ولی برای مدتی کوتاه 

 بادام می خرید : برمخالفتان پیروز می شوید 

 بادام می خورید : عمر شما طوالنی است . 

 بادامهای تلخ : وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند . 

 درخت بادام : ثروت 

 ایش و خوشبختی درخت بادام پر از گل : آس

 یک درخت بادام با بادامهای سبز نرسیده : گرفتاری و ناامیدی 

 یک درخت بادام پر از بادامهای رسیده : خوشبختی 

 باد رها کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را 

گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت 

میان مردمان رسوا شود . اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند ، تاویلش به 

 خالف این بود . اگر این خواب مردی هندو بیند ، دلیل است که او را خرمی رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

از بلندی داشت وبوی ناخوشی ، دلیل که کاری کند اگر بیند که بادی رها کرد و آو

که مردم بر او تشنیع کنند و او را مالمت کنند و بدی او گویند . اگر بیند که آواز 

داشت و بوی ناخوش نداشت ، دلیل است که از کاری بی فائده جدا شود و خیرش در 

یل و او شرم داشت ، دلآن بود . اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند 
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 است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بادرها کردن درخواب بر چهار وجه بود . 

 اول : سخنی زشت . 

 دوم : تقبیح و بد گوئی

 سوم : کاری نکوهیده و سرزنش آور ، 

 چهارم : رسوائی . 

 کرد ، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود . اگر بیند باد راعمدا و قصدا رها 

 بادبادک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة آن است که از طریق کارهای 0

 نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد . 

دگی با ه در زنـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، عالمت آن است ک6

 شکست و نومیدی روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانة آن است که به سرمایه ای اندک 9

 ، معاملة بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید . 

کسب  ایـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانة آن است که بر4

 لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد . 

ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول باال رفته است ، عالمت آن است که 5

 امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود . 

 گوید : لیال برایت می

ار کارهایتان دچاگر بادبادکی را در هوا دیدید ، به این معنا است که در انجام یکی از 
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 شوید . بدشانسی می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت 

 . 

 یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حاال منتظر موفقیت باشید . 

پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به یک بادبادک در ارتفاع زیادی 

 همراه دارد . 

 یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگ 

 بادبزن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بادبزن در خواب ، عالمت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و 0

 حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید . 

ی خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است که با افراد ـ اکر دختر6

آن جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانة

 است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ر خوش شما یک بادبزن دارید : خبرهای بسیا

 یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند : او بزودی ازدواج خواهد کرد . 

 خانم مجردی خود را باد می زند : بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت . 

 باد بزنتان را گم می کنید : یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد . 

 ری را دوست دارد . یک زن یک بادبزن می خرد : او مرد دیگ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 دیگران بادبزن دارند : شما رقبای بی شماری دارید . 

 رقیب شما یک بادبزن دارد : پول از دست می دهید . 

 بادروک 

 ریحان کوهی

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که بادروک همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خوردن بادروک درخواب سه وجه بود . 

 اول : حاجت روائی ، 

 دوم : کام یافتن ، 

 سوم : دیدار غائب . 

 بادکنک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بادکنک در خواب ، عالمت آن است که در صورتی که مراقب سالمت خود 0

 نباشید در آینده با مشکالت زیادی روبرو می شوید . 

بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانة آن است که انتظاری  ـ اگر در خواب6

 که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود . 

 بادریسه 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد ، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی 
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زنی بیند که بادریسه از دوک او بیفتاد ، دلیل که مهر او از شوهر حاصل شود . اگر 

 بریده شود . 

 بادیه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بادیه دو معنی دارد . یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد 

مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند . در مورد نخست به همین قسمت کلمه 

بان مراجعه کنید اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ ، کهن بادیه و پیاله و این بیا

نوع ظروف را که در قسمت طباخی خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنیزک نسبت 

داده اند . بخصوص در مورد بادیه و پیاله نوشته اند کنیزک . امروز کنیزک نداریم و 

ر کتابها نوشته اند اطالعی در مورد آن نداریم . بطور حتی نمی شناسیم و جز نامی که د

کلی پیاله و بادیه به خانم بر می گردد و سودی که از جانب او عاید ما می شود . بادیه 

در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخالقی و عاطفی با او داریم 

ه ت داشته باشیم گویای این است ک. چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز و براق در دس

روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را 

می گوید که نقار و کدورتی پیش می آید . چنان چه بیننده خواب جوان و مجرد باشد 

ود که ی ش، شستن پیاله نیکو است و نشان دهنده این است که زنی در زندگی او ظاهر م

خانه دار و کدبانو است . اگر این خواب را دختر جوانی ببیند باز هم خوب است زیرا به 

شخصیت خودش بر می گردد و تمایالت نهفته او را نشان می دهد . چنین دختری شائق 

تشکیل یک زندگی خوب خانوادگی است و در خود این آمادگی را می بیند که 

که از زندگی خانوادگی می بریم به اندازه بادیه مردی را خوشبخت کند . نصیبی 

مشخص می شود بادیه کوچک سهم اندک است و بزرگ نصیب بیشتر ما را نشان می 

دهد . بادیه پر توفیق است . بادیه خالی بی نصیبی است . پیاله شکسته غم و اندوه است 
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ر داشتید کسی د و اندوهی که در محیط خانواده پیش می آید چنان چه بادیه ای از نقره

محدوده خانه در صدد فریب شما بر می آید . بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط 

خانوادگی است و بادیه چینی شکنندگی و ظرافت این عالئق و روابط را بیان می کند و 

به ما هشدار می دهد که موجب شکستن این پیوند عاطفی نشویم . داشتن تعداد زیادی 

بانو را نشان نمی دهد بل که مبین وسعت و توانائی زن خانه است . نوشته بادیه تعدد کد

اند اگر بادیه ای را به عمد به زمین بزنید ، بشکنید یا دور بیاندازید زن را طالق میدهید 

و اگر زنی این خواب را ببیند زن دیگری بین او و شوهرش اختالف به وجود می آورد 

 ویای نفرتی است که از آن زن مجهول دارد . که شکستن و دور افکندن بادیه گ

 بادکنک 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید 

و شما در خود توانائی انجام آن را ندارید . چنانچه در خواب چنین بالنی را به شما 

به شما پیشنهاد می شود که می تواند شما را در  دادند کاری به عظمت و بزرگی آن

خود غرق کند و فرو ببرد . چنانچه به وسیله آن بالن از زمین بلند شدید و به هوا رفتید 

به شما می گوید از واقعیات زندگی دور می شوید و تکیه گاهی را از دست می دهید 

، عشقی سر راه  لن ایستاده بودیدبی آن که نقطه اتکا قابل اطمینانی بیابید . اگر در سبد با

شما قرار می گیرد که بسیار هیجان انگیز است . اگر دختر جوانی ببینید که با بالن پرواز 

می کند به مردی شوهر می کند که در شهری دور از محل اقامت او خانه دارد . اگر با 

ه طور چنان ببالن به دور دستهای آسمان رفتید که زمین زیر پایتان محو شد و شما هم

عمودی باال می رفتید به هیچوجه خوب نیست ) به پرواز در حرف ) پ ( نگاه کنید ( . 

اگر بیننده خواب ببیند که سوار بالنی است ولی بالن ناگاه ترکید هم چنان نیکو نیست و 

شایسته آن است که بیننده خواب چندی مراقب خود باشد و از ایجاد برخورد های تند 
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ری کند . اگر بادکنک کوچک بود و ترکید بیننده خواب یکی از و خشن خوددا

انگیزه های عاطفی و احساسی خود را از دست می دهد . برای دختران و پسران جوان 

بیهودگی اولین عشقی است که مالقات می کنند . اگر بالنی را در حال پرواز در آسمان 

ی به وجود می آید که امید بخش دیدید که مردم به تماشا ایستاده بودند هیجانی عموم

 است . روی هم رفته دیدن بالن بد نیست . 

 باد مغرب 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 باد مالیمی که از مغرب می وزد : یک مرد بی ادب به شما توهین خواهد کرد . 

شما در جنگل هستید و بادمالیمی از مغرب می وزد : فروتنی و سادگی شما آشکارا 

 ست . ا

 بادنجان 

 محمد بن سیرین گوید : 

بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بیوقت و اگر پخته بود و اگر خام ، 

 دلیل غم و اندوه بود بقدر آن که خورده بود ، دلیل تر و خشک آن یکسان بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

خود  بخشید یا بفروخت یا از منزلاگر بیند که بادنجان بسیار داشت ، لیکن جمله را ب

 بیرون انداخت و از آن بخورد ، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش رای و اندیشه و 

نجان وردن بادتعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست . ابن سیرین می گوید خ

در خواب اگر به وقت باشد یا بی وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و 
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داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن 

است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت 

س رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و شعاع چیز دیگری که اسا

صرفا به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت . بادنجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست 

سیاه و براق داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن 

می شود و رنجی می را به دیگری می دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی 

رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای 

فرج از شدت و نجات از بالست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می دهد . 

 پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می آورد . 

 بادنما 

 ن رویاها آمده است : درکتاب سرزمی

 به یک بادنما نگاه می کنید : دیگران از شما تعریف می کنند . 

 مسیر بادنما از شمال به جنوب می چرخد : ضرر مالی 

 بادنما از جنوب به طرف شمال می چرخد : منفعت مالی . 

 باد و بوران 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن باد سخت بیگانه باشد

 گوید : آنلی بیتون می

ه دهید کی باد و بوران شدید در خواب ، بیانگر آن است که کارهایی انجام میمشاهده

 اید . در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده
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دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانة دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده 

 است . 

 بار 

 :  منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن بارهای زیاد در خواب ، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود 

خیر و نیکی است . بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان 

باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به 

ق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر دیگری . در این حالت فر

وسیله دیگری ببرید یا با دوش . ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و 

عرق کرده باشید . این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود 

ر خواب برای دیگران بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد . بارکشی د

همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تالشی است بیهوده که سودش عاید 

غیر می شود و رنجش برای شما می ماند . اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار 

می کشید ، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید . کم باشد ، کم و 

 .  زیاد باشد ، زیاد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، عالمت آن است که از روی عشق و خیر 0

خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طوالنی خواهید 

 داشت . 

مرار اـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است که قادر به 6

 معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، عالمت آن است که نزدیکان 9
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 شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات عالقمند خواهید شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 گذشت در زندگی کار بسیار خوبی است . شما باری را حمل می کنید : 

 بچه ها باری را حمل می کنند : خوشبختی 

 دشمنان بار حمل می کنند : یکنفر شما را رها میکند 

 نزدیکان باری را حمل می کنند : یک راز که خطری در آن مخفی شده . 

 بار انداز 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ه آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از بارانداز محوطه ای است از بندر ک

همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و به نقاط دیگر می فرستند . در 

واقع بارانداز همان بندر است و دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده 

یک وقت است که  خواب دقت نموده و مشخص کند . یک وقت پیاده شده اید و

سوار می شوید و می خواهید بروید . پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است . 

همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر و پایاب برسید احساس 

امنیت و راحت می کنید پیاده شدن در بندر نیز در عالم خواب خوب است چون 

شویش رهایی خواهید یافت . اما یک وقت است که بشارت می دهد که از نگرانی و ت

خود را در بارانداز می بینید و آنجا احساس می کنید که می خواهید به سفر دریا بروید 

و این گویای آن است که به کاری مخاطره آمیز اقدام می کنید . احتماال با کسی 

 شریک می شوید و یا وام می گیرید . 

 باران 
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 حضرت دانیال گوید : 

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه 

جا برسد . و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران 

خواهند بهتر باشد . اما اگر آن باران خاص است ، چنانکه بر یک جا باران سخت می 

این چنین ، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن  بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید

موضع و سختی که به ایشان رسد . اگر بیند که باران آهسته می بارید ، دلیل کند بر خیر 

و منفعت اهل آن موضع . اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید ، دلیل کندکه در 

 اگر بیند که باران تیره و سخت بود آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود .

 که می بارید ، دلیل کند بر بیماری که در آن هالک شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید ، دلیل است که در آن دیار ، 

یم ب لشکر رنج و بال رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد ، دلیل که از ترس و

ایمن شود . اگر بیند که باران بر سر وی می بارید ، دلیل بود که به سفر رود و با سود و 

منفعت بازآید . اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید ، دلیل بود که در 

آن دیار مرگ مفاجات پدید آید . اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید ، دلیل 

و جاه او زیاد شود . اگربیند باران عظیم می بارید ، چنانکه جوی ها از آن  است عزت

روان شد و زیانی بدو نرسید ، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و 

اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت ، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد . اگر 

ردار باران ، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیند که آب از هوا همی آید . به ک

 بیماری در آن موضع پدید آید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید ، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار 

باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود . اگر بیند 
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ب باران صاف و روشن بود ، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد . اگر بیند که آ

 که آب باران تیره و ناخوش بود ، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است . 

 اول : رحمت . 

 دوم : برکت . 

 ن و دادخواهی . سوم : فریاد خواست

 چهارم : رنج و بیماری . 

 پنجم : بال . 

 ششم : کارزارو جنگ . 

 هفتم : خون ریختن . 

 هشتم : فتنه . 

 نهم : قحطی . 

 دهم : امان یافتن . 

 یازدهم : کفر . 

 دوازدهم : دروغ . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کت و نعمات الهی است . در باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و بر

خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده 

دارند باران در خواب غم است . خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است 

صا وبخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم . باران مالیم و دلپذیر در خواب ما مخص

اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و 

سالمتی است . مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو 
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بریزد . اگر در خواب ببینید که مثال پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد 

و می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که و در همه جا یکسان فر

فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست 

زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد . 

ست مراقب صحت و سالمت در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر ا

خود و افراد خانواده تان باشید . ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران 

در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در 

ا دانه برفاه خواهند بود . اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست . باران 

ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می 

خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با 

شدت باشد میمون ندانسته اند . همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می 

صوال رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا ا

بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش 

چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است 

 رمجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود . مشاهده باران بی وقت نیز د

خواب نیکو نیست . مثال در گرمای قلب االسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و 

روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد . این خواب به شما خبر از 

غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی 

در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران ) از  محله یا شهر می ریزد . اگر

ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده ( دست و روی خود را می شوئید 

بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند . از این خوب تر آن است 

یرنده می نوشته اند که گکه در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید . معبران اسال

وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به 
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طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و 

نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید . اگر در 

ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن خواب 

می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل 

پیش بینی اتفاق می افتد . اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما 

از این سفر سودی عایدتان می گردد . اگر در را خیس می کند به سفر می روید و 

خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن 

خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه 

 از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت . 

 او می گوید : لوک اویتنه

 باران : استفاده ، سود

 بوران : بهبودی در اوضاع

 باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن باران ایمنی و فراخی بود 

 گوید : اچ میلر می

ی پیدا خواهد ی آن است که زندگی شما وضع بهتردیدن باران در خواب ، نشان دهنده

 اید ، به این معنا است موضوعی کهکرد . اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده

شود . اگر در خواب ببینید هنگام هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می

بارش باران ، خورشید در آسمان حضور دارد ، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و 

 رسد . یان میگرفتاری به پا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، عالمت آن است که از تفریح و 0
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 گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد کوبید . 

ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، عالمت آن است که نسبت به 6

 م و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد . انجا

ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس 9

نشوید ، نشانة آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد 

 . 

که در  شانة آن استـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید ، ن4

 کسب ثروت پیروز خواهید شد . 

ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، عالمت آن است که از شادمانی و نشاط 5

 خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد . 

مت آن ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زالل چکه می کند ، عال2

است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چکه های آب گل آلود باشد ، 

 نشانة آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای 7

زی لذت خواهید برد که باعث زیان تأسف می خورید ، عالمت آن است که از چی

 رساندن به دیگران خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، عالمت آن است که دوستان نسبت 1

 به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می 3

د ، عالمت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین شو

 عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد . 

ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، عالمت آن است که از 01
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 شد .  محیطهای اجتماعی ، که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید

 ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است . 00

 بارانی 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود ، دلیل است که نام نیک 

جامه بود ، دلیل او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود . اگر بارانی او از جهت 

 است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است ، دلیل بر 

نیکوئی بود اما بارانی زرد ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بارانی کبود بود ، دلیل بر 

صیت بود . اگر بارانی سفید بیند ، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو گناه و مع

 رسد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک بارانی : احترام شما باالتر می رود . 

 یک بارانی به تن دارید : بزودی خود را در یک موقعیت باال خواهید دید . 

 د : یک خصومت بارانی خود را از تن خارج می کنی

 دیگران بارانی می پوشند : کسانی در انتظارکمک شما هستند . 

 دیگران بارانی خود را از تن در می آورند : آنها به فالکت دچار می شوند . 

 بارانی یک بچه : پول 

 بارانی یک زن : یک شادی نا خواسته 

 یک بارانی را به دور می اندازید : مورد آزار قرار میگرید . 

 ک بارانی را تمیز می کنید : پول نان خوردن شما قطع می شود . ی
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 یک بارانی می خرید : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت . 

 بارانی می فروشید : عالمت پول 

 باربر 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن باربر در خواب ، عالمت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است . 0

ب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است که به محیطهایی فقیرانه پا ـ اگر خوا6

 خواهید گذاشت . 

ـ استخدام باربر در خواب ، عالمت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می 9

 برید . 

ـ اخراج کردن باربر در خواب ، عالمت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می 4

 گیرید . 

 ر سنگین با

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد . 

 اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی 

 بچه ها بار سنگین حمل می کنند : پیشرفت و امتیاز 

 دوستان بار سنگین حمل می کنند : پول شما بیشتر خواهد شد 

 بارکد 
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 ولف گوید : م

اگرببیند بارکد جنسی یا کارتی کثیف یا خراب شده دلیل بر تغییراتی در نوع جنس یا 

 شماره کارت دارد

 بارکشیدن 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت ، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت 

  که گناه و معاصی بسیار کند . رسد . اگر بیند که بر پشت بار گران داشت ، دلیل

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است . دلیل به قدر جنس بار وی 

را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی . اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او 

 به خداوند خواب بازگردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید ، به این معنا است که دست به کارهای 

خیرخواهانه خواهید زد . اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید ، به این معنا 

 آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود . است که تجربیاتی به دست می

 باروت 

 گوید : لیال برایت می

اید ، به این معنا است که کارهایی انجام اگر خواب ببینید که دست به باروت زده

دهید که برایتان بسیار خطرناک است . دیدن باروت در خواب ، بیانگر آن است در می

 انجام کارهایی که به زودی قصد انجامش را دارید برای خود شریک نگیرید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 ا باروت دارید : روشتان را در کارها عوض کنید . شم

 یک مرد خواب باروت ببیند : او فورا محل اقامتش را تغییر می دهد . 

 یک زن خواب باروت ببیند : از شوهرش طالق خواهد گرفت . 

 یک دختر جوان خواب باروت ببیند : او با یک سرباز ازدواج می کند . 

 باروی 

 محمد بن سیرین گوید : 

باروی شهر و قلعه و ده ، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و معبران گویند باروی شهر ، 

دلیل بر پادشاه بود و باروی ده ، دلیل است بر خداونده ده . اگر بیند که باروی شهر 

قوی و بلند است ، دلیل است بر قوت و نیکی حال پادشاه . اگر بیند باروی شهر بیفتاد و 

یل بر هالک پادشاه کند . اگر برخی از آن بیفتاد ، دلیل بر هالک والی خراب شد ، دل

 است . اگر بیند بارو را نو کردند ، دلیل که پادشاه نو در آن شهر مقیم شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

باروی شهر و آن چه نزدیک دروازه شهر است تاویلش عیش و ایمنی است و آن چه 

و هر نیک و بد و زیاده و نقصان که در بارو بیند ، دلیل بر  در پس شهر است همان باشد

 ان پنج گونه است . 

 باز 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود ، یعنی بر دست وی 

د بر ینشست ، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت . اگر او بیند که بازی سف

دست او نشست ، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد . اگر بیند باز از دست او بیفتاد و 

 بمرد ، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بازی سفید بیافت ، اگر از مردمان پادشاه بود ، دلیل است از پادشاه والیت 

بد . اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید . اگر بیند باز بر بام او نشست ، و حرمت یا

دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند باز بگریخت 

و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گردید ، دلیل که آن زن را پسری خوب روی 

پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود ، دلیل است که زن را  پدید آید . اگر بیند بر

 دختری آید . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر کسی بیند بازی بیافت و او را بکشت ، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود 

معزول شود از عمل . اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجی و غمی رسد از جهت اهل 

از از دست او بپرید و باز نیامد ، اگر این خواب را پادشاه دیده بود ، بیت . اگر بیند که ب

دلیل است مملکت از دست او برود . اگر باز بیامد و بر دست او نشست تاویلش آن که 

 مملکت و قدرت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 چون بیند که باز مطیع او است . تاویل بر پنج وجه بود . 

 یدن به آرامش . اول : رس

 دوم : شادی . 

 سوم : بشارت . 

 چهارم : فرمانروائی . 

 پنجم : یافتن مراد . 

مال به قدر و قیمت باز ) دو هزار درم تا هزار درم ( ، خاصه چون باز سفید و مطیع او 

 بود

 چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهاروجه بود . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اول : پادشاه ستمگر . 

 کند . دوم : حاکمی که میل 

 سوم : فقیه خائن . 

 چهارم : فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی 

بیننده خواب است . دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر 

که  نقل است _ع  _د نشانی از کامیابی و کامروائی است . از امام صادق باز سفید باش

باز نافرمان و سرکش فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی کند و رنج و الم پدید 

می آورد . اگر ببینید که باز ی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و 

شما می نشیند نشانی از پیروزی شما است در  دست آموز است که بر دست یا شانه

کارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود . اگر باز 

ی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق 

خواب خوب است  ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می کنید حتی دیدن باز در

و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد 

نیکو است و نشان آن می دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی 

مجاهده به آن می رسید . چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه 

ن دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و بمیرد یا چو

از نظر مالی تهی دست می شوید . اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما 

گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می شوید این آشفتگی به از هم 

ر این باز از دست شما گریخت و زی گسیختگی نمی انجامد . ابن سیرین می گوید اگر

دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بیننده خواب صاحب یک 

پسر می شود ، پسری هوشمند و خوبروی . فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از 
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دست دادن امیدها و آرزوها است . برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید 

است . اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می شود . اگر در خواب 

ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن 

است چند حالت نامیمون داشته باشد . یا آسیبی به فرزندتان وارد می آید ، یا با 

نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید . از این  همسرتان متارکه می کنید یا از

 گذشته دیدن باز در خواب نیکو است بخصوص اگر سفید باشد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد 

 گوید : لیال برایت می

سی اندیدن باز در خواب ، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدش

 شوید . می

 بازار 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را باال ببرید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، عالمت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق 0

 خواهید یافت . 

پریشان و افسرده خواهید شد ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، عالمت آن است که 6

 . 

ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان 9

 خواهید دید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق 4
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 خواهد افتاد . 

 گوید : لیال برایت می

 کنید ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . اگرخرید میاگر خواب ببینید که از بازار 

فروشید ، بیانگر تغییر شغل است . اگر در خواب خواب ببینید که در بازار چیزی می

 خود را در بازار مکاره ببینید ، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک بازار : شانس 

 ازار هستید : شانس در عشق شما در یک ب

 شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد . 

 دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود . 

 باز جوئی 

 گوید : هانس کورت می

اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با 

 شوید . اطرافیان دچار مشکل می

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة آن است که در پایدار کردن 

 روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد . 

 باز دید 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

شما از کسی یا جایی بازدید می کنید : درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبرو 

 خواهید شد . 
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 به دیدن بستگان می روید : مورد سوءظن دیگران قرار می گیرید . 

 یک دوست به دیدن شما می آید : ضرر مالی در کار 

 از دیگران پیشی می گیرید .  یک پزشک شما را عیادت می کند :

 شما به دیدن دوستان می روید : موقعیت شما ابدا خوب نیست . 

 دوستان متعددی به دیدن شما می آیند : به زودی خبرهای خوش دریافت می کنید . 

 شما از دیگران دیدن می کنید : یک محکمه در پیش دارید . 

 گی باعث ناراحتی شما خواهد بود . دیگران برای کار به دیدن شما می آیند : غم بزر

 بازدید کننده 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بازدید کنندگان : یک دوست وفاداری خود را به شما ثابت می کند . 

 بازدید کنندگان را می پذیرید : در انتظار یک دوست باشید . 

 . تعداد بسیاری بازدیدکننده : دوستان به شما کمک میکنند 

 شما بازدید کننده هستید : شانس 

 شما با یک بازدید کننده کاری دارید : بیماری . 

 بازرس 

 گوید : لیال برایت می

زنید اید ، به این معنا است که دست به کارهایی میاگر در خواب ببینید که بازرس شده

که  استکه دوست ندارید کسی از آن مطلع شود . دیدن بازرس در خواب ، بیانگر آن 

 شوید . برای مدتی کوتاه دچار گرفتاری می

 بازرگان 
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 گوید : لیال برایت می

اگر خواب ببینید که بازرگان هستید ، بیانگر پیشرفت در امور شغلی است . اگر در 

کنید خواب بازرگانی را ببینید ، عالمت آن است که در انجام کارها موفقیت حاصل می

 . 

 باز کردن 

 رویاها آمده است :  درکتاب سرزمین

 بسته ها را باز می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست . 

 زندانیان را از بند شان آزاد می کنید : اتفاقات غیره مترقبه در پیش است . 

 گره یک طناب را باز می کنید : یک راز فاش خواهد شد . 

 یک سگ را باز می کنید : یک ازدواج در پیش است . 

 باز می کنید : دوستان وفادار در کنار شما هستند . یک اسب را 

 یک قفل یا چفت را باز می کنید : کشفی در منزلتان خواهید کرد . 

 شما قادر نیستید یک در را باز کنید : منتظر مشکالت باشید . 

نمی توانید یک کشو را باز کنید : از کسانی که شما را دوست دارند چیزهای بی 

 نید . اهمیت را مخفی نک

نمی توانید کلید چیزی را پیدا نکنید که آن را باز کنید : در مشکالت مالی بسیار 

 محتاط باشید . 

 بازو 

 محمدبن سیرین گوید : 

بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر بیند که بازوی وی 

گر به خالف این بیند ، دلیل قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . ا
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که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد . اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی 

بازوی او را ببرید ، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود . 

 اول : برادر . 

 دوم : فرزند . 

 سوم : شریک . 

 چهارم : دوست . 

 پنچم : پسرعمو . 

 ششم : همسایه . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از امام صادق علیه السالم نقل است که بازو در خواب یا برادر است ، یا فرزند است ، یا 

باشد یا پسر عمو است و یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته 

همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این 

صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده 

وی و ق خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنان چه بازوی خود را نیرومند

ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید ) این بستگی به 

راست و چپ دارد ( چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و الغر شده 

خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما 

هم بخواهند نمی توانند . اگر در خواب ببینید که بازوی چپ یاری نخواهند داد و اگر 

شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و الغر این معنی را دارد که فرزندی 

شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد . 
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و  ضالنی و قوی باشدهمین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان ع

چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد . اینجا 

اختالفی هست بین معبران اسالمی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب 

نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته 

ام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می اند استحک

 گردد . 

 گوید : لیال برایت می

ی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است . اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید ، نشانه

اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید ، به این معنا است که با مردم با 

ی پیشرفت کنید ، دیدن بازوی پر مو در خواب ، نشان دهندهخورد میرویی برخوش

در امور کاری است . اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته ، به این معنا است که در 

 شوید . ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می

 گوید : آنلی بیتون می

 کی از نزدیکانتان است . دیدن بازوی قطع شده در خواب ، بیانگر جدایی از ی

اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، عالمت آن است که از همسر خود 

 جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان . 

 وهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح باالخواهید داشت . شما باز

 بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد . 

 بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست . 

 بازوی شما کوچک است : پول فراوان 

 بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید . 
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 یر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت بازوهای شما بطور غ

 بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید . 

 بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها 

 بازوی شما کثیف است : غم بزرگ 

 یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است : مشاجره 

 است : شوهرش را از دست می دهد . یک زن خواب ببیند که دستش شکسته 

 بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سالمتی اش در خطر است . 

 بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل 

 بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل 

 بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک . 

 ی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید . یک بیماری پوستی رو

 بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را بکلی اصالح کنید . 

 بازوبند 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را 

ن داشت ، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر غم و کراهت رسد . اگر بازوبند سیمی

خود را به شوهر دهد . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که او را مال و نعمت و 

آرایش بود . اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت ، دلیل که او را از برادر قوت 

 ن بود . ه خالف ایویاری بود . اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش ب

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست . 

اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طالیی بسته از ناحیه برادران یا 
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ختر ه دختر خودش یا دفرزندانش به او غمی می رسد . اگر ببیند بازوبند نقره ای بست

خواهرش را به خانه شوهر می فرستد . چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به 

رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد 

زشت است . داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به 

خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و  بیننده

آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود . چنانچه زنی 

 ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختالف پدید می آید . 

 گوید : لیال برایت می

گر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید ی بازوبند سیاه در خواب ، بیانمشاهده

کند . اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این معنا است که می

 شود . موضوعی باعث شادی شما می

 بازی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دنبال  بهبازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و 

یکدیگر می دوند . با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد 

نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، اکردوکر ، قایم موشک 

و غیره . این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است . اگر در خواب دیدید که 

و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید . چنانچه بازی می کنید و می دوید 

مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می کنید و آنها شما را مانند خودشان 

پذیرفته اند در آینده نزدیک عملی انجام می دهید که مردم شما را تخطئه می نمایند و 

چه هید شد . اگر ببیند که بسرزنش می کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خوا

ها بازی می کنند و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های 
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ناخوشایند پیش می آید . اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش 

و اقوام منتسب به شوهرش اختالف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن به اندازه 

که در نتیجه بازی به وجود آمده بود . اگر در خواب ببیند که صدای  هیاهویی است

بازی کودکان را می شنوید خبری غمناک دریافت می کنید و احتماال مردم درباره شما 

 بد خواهند گفت . 

کنند . برخی از این خوابها ساده و های مختلفی رامشاهده میاکثر افراد در خواب بازی

ر خواب ها دروزمره ما هستند ، مثل بسکتبال . دیگر بازی صرفابرگرفته از زندگی

عجیب و غریب ، باور نکردنی ، حیرت آور و کامال واهی و نامعقول و حتی برخی 

گونه خوابها الزم است که حال و ازآنها آزارگرانه هستند . برای تعبیر هر چه بهتر این

نمایید . ممکن است در ها بررسی های احساسی تان را در آنهوای عمیق وواکنش

دهد . ولی باشید ، که گاه و بیگاه رخ میخوابتان برای تفریح مشغول بازی

هایی در زندگی تان ، ماهیت توانند نشان دهنده چالشمی» بازی کردن » دیگرخوابهای 

اشند . این شما برقابت طلبانه و بلندپروازانه یا ساده لوحی ، ناپختگی ، خامی و بچگی

ای آسان و نیات شما برای کسب موفقیت یا شیوهتوانند برمال کننده اهدافمیخوابها 

وراحت برای خارج ساختن نیرو و انرژی باالی شماباشند . هم چنین مشاهده بازی در 

بی با بازی عجیباشد . اگر در خوابتان مشغول» بازی زندگی » تواندنمایانگر خواب می

دقت رفتار ، کنش و تأثیر متقابل خودتان را با آنها بهافراد آشنا بودید ، الزم است که 

 کنند ، بررسی کنید . ونقشی را که هر یک در خوابتان بازی می

 گوید : لیال برایت می

نید توادیدن هر نوع بازی در خواب ، به این معنا است که با انجام کارهای نادرست نمی

این معنا است که کاری انجام  به هدف خود دست یابید . توپ بازی در خواب ، به

 گیرید . دهید که مورد تمسخر دیگران قرار میمی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 خواب بازی سرپول : پول فراوان 

 یک بازیکن : همه چیز به میل شما پیش میرود . 

 در بازی برنده می شوید : زندگی شما بسیار لذتبخش خواهد شد . 

 : رنج شما کاهش می یابد . دربازی می بازید 

 بازی شطرنج : وقتتان را بیهوده تلف می کنید . 

 ورق بازی می کنید : اعتبار و احترامتان را از دست میدهد . 

با یک دوست بازی می کنید و برنده می شوید : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید 

 . 

 با یک دوست بازی می کنید و می بازید : شما

 ی را دوست دارید . کس دیگر

 بچه ها بازی می کنند : شانس به شما روی می آورد . 

 در یک بازی ورزشی بازی می کنید : پول

 دیگران بازی می کنند : نگرانیها بر طرف می شوند . 

 در یک فانفار مشغول بازی هستید : موفقیت شما به تاخیر افتاده است . 

: اشیاء قیمتی روی زمین پیدا خواهید  در شرط بندی و بخت آزمایی شرکت می کنید

 کرد . 

 بازی چشم بندی 

 گوید : آنلی بیتون می

ت که بندی هستید ، به این معنا اساگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازی چشم

 رساند . کنید که احتماال به شما ضرر میدر کاری شرکت می

 بازی ورق 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 گوید : آنلی بیتون می

شوید ، به این معنا است که قاضی در ب ببینید که در بازی ورق برنده میاگر در خوا

کند ، اگر در بازی ورق بازنده شوید ، به این معنا دادگاه به نفع شما رأی صادر می

سازد . ورق بازی کردن در خواب برای ی . دشمنان شما را گرفتار میاست که توطئه

سر  رسید . اما اگر برهایتان میودی به خواستهی آن است که به زدهندهسرگرمی ، نشان

شما را  ها و مشکالتیکنید ، به این معنا است که گرفتاریپول با کسی ورق بازی می

 کند . تهدید می

 باطری 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های 

در اتومبیل مصرف می کنیم . همان طور که از نامش برمی آید قوه است و  الکتریکی یا

در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد . 

اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران 

رتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرو

نمی دهد . چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت ، یک آدم مجهول به کمک 

شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه 

ده ش تصور ما در مورد خودمان مثبت است . اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ

یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باطری را ترمیم کردید به جبران 

ضعف خود توفیق خواهید یافت . به هر حال باطری و قوه نماینده قدرت های خارج از 

وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باطری و قوه ای که در خواب می 

طری کوچک کمک مختصر است و باطری بزرگ یاری بینید بستگی دارد . قوه و با

 موثر و عظیم . 
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 گوید : آنلی بیتون می

دیدن باطری در خواب ، نشانة آن است که از معامالت مساعد منافعی به دست خواهید 

 آورد . 

 باغ 

 حضرت دانیال گوید : 

یش دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خو

مجامعت کند . اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد ، که زن او از شوهر 

مجامعت کند . اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت ، دلیل که فرزند صالح 

بیاورد . اگر بیند در باغ شفتالو می کشت ، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و 

ریحان رسته بود و باال کشیده و بوی او به دماغ می  ادب بیاموزد . اگر بیند در باغ او

رسید ، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان ، دلیل بر هر 

فرزند نماید . اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و 

دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند .  از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود ،

اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد ، دلیل است زنی توانگر بخواهد و 

از او مال و نعمت یابد . اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان 

د کوشک ها بوبرگ ها می ریخت ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند در باغ 

و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند ، دلیل است بهشت و حورالعین 

در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید . اگر بیند باغی داشت یا کسی 

بدو داد میوه آن باغ می خورد ، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد . اگر 

ست و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد ، دلیل است با مردی شریف بیند در باغ ا

او را خصومت افتد و بر غالب گردد . اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است ، دلیل 

 که نسل و فرزندان او زیاد شود . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اغ قت بهار یا تابستان بباغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال . اگر بیند در و

خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در 

باغ نشسته ، دلیل که مرگ او بر شهادت بود ، زیرا جمله صفات بهشت است . اگر در 

تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان 

بود ، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد ، در حالی که پادشاه از خدم و حشم ریخته 

بازمانده باشد . اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل 

برکند و خراب کرد ، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هالک بود یا به سبب سلطانی 

د . اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت ، بزرگ از پادشاه معزول گرد

دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد . اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند ، دلیل 

که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد . اگر در باغ گوسفندان دید ، دلیل که از 

ت . اگر در آن باغ پرندگان پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را اس

بیند ، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود . اگر بیند از آن 

باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد . اگر 

و رنج  به سختیبیند که در باغ هیمه جمع می کرد ، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن 

 بیابد . 

 جابرمغربی گوید : 

اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند ، دلیل که کارش 

نیکو شود و شغل وی آراسته شود . اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند ، دلیل که کار او 

ست این باغ از آن فالننیکو گردد . اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که 

و او میوه از آن باغ می خورد ، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد . اگر در 

وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید ، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید ، دلیل 

که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند . ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و 
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ت نشاند و میوه برآمد ، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و درخ

فرزندان حاصل شود . اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید ، دلیل که مال و منزلت 

یابد به قدر همت خویش . آورده اند که مردی پیش سلیمان علیه السالم آمد و گفت : 

آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ ای پیغمبر خدا ، به خواب دیدم باغی 

دیدم خوکی بزرگ نشسته بود ، مرا گفتند که این باغ این خوک است . من از آن حال 

متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان 

ه بزرگ پادشا میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند . سلیمان گفت : این خوک

ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره ، که مطیع و فرمان بر 

 پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود . 

 اول : زن خوب ، 

  دوم : فرزند نیک ،

 سوم : عیش خوش ، 

 چهارم : مال ، 

 پنجم : عزت و سر بلندی ، 

 ششم : شادی ، 

 هفتم : کنیزک . 

 باغ در خواب دیدن قیم زن بود . 

اگر کسی بیند که باغبانی می کرد ، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول 

 شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند 

 : دیدن باغ بر سه وجه است ، بعضی از معبران گفته اند 

 اول : کدخدای سرای . 
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 دوم : قیم زن . 

 سوم : فرزند قرة العین . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و  _ع  _از امام صادق 

چنان چه در عیش و کامروائی است . معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند . 

خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و 

خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود 

و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود . 

اغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود قدم زدن و دیدن ب

زن میسر نیست . اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود 

نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید . حال اگر 

نهر گل آلود است  دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن

عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل 

که جزئی و موقتی نقض می کند . روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر 

 این که آن را ویران و سوخته ببینیم . 

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

 در آمدیم و معرفتی یافتیمبسیار شده که در خواب بباغ سبزی 

 گوید : لیال برایت می

ی باغ در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببیند که در مشاهده

باغی مشغول کار هستید ، داللت بر داشتن لحظات خوب دارد . اگر خواب ببیند که 

 مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است . 

 گوید : نلی بیتون میآ

ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش 0
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 است . 

ـ دیدن سبزیجات در باغ ، عالمت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین 6

خوابی ببیند ، عالمت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد 

 هرت دست خواهد یافت . و به ش

ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند 9

 ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ید . نخواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال ک

 یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت . 

 یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده 

 باغ همسایه : خوشبختی 

 باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود . 

باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب 

 نیست . 

 باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد . یک 

 یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است . 

 به یک باغ رسیدگی می کنید : پول 

 یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فالکت 

 در یک باغ قدم می زنید : شادی . 

 یک باغ پر از درخت : خوشبختی 

 یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع . 

 باغ میوه 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، 0

عالمت خاتمة عشقی طوالنی است . اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید 

پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به 

افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه 

 های مهم گشته اید . 

ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، عالمت آن است که همسر 6

 وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگی راحتی برای او مهیا خواهند کرد . 

اب ببینید که در باغ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر ـ اگر خو9

زمین افتاده است ، عالمت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از 

 دست خواهید داد . 

ـ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، عالمت آن است که در 4

 اهید کرد . فراوانی و آسایش خو

ـ اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، عالمت آن است 5

 که به زندگی نکبت بار مبتال خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت . 

ـ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می کنید ، 2

 ت که رقیبی حسود خواهید داشت . عالمت آن اس

ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، عالمت آن است که فرصتهایی 7

 مناسب را برای رسیدن به مقامهای باال نادیده می گیرید . 

ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، عالمت آن است که به هنگام زندگی در 1

 ت به آینده بی اعتنا هستید . زمان اکنون نسب

ـ دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، عالمت وظایفی نامساعد است که باید بر 3

 دوش بگیرید . 
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 باغبان 

 گوید : آنلی بیتون می

 اگر در خواب باغبانی را دیدید ، بیانگر آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد . 

 : درکتاب سرزمین رویاها آمده است 

 خواب یک باغبان : کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد . 

 شما یک باغبان هستید : ثروت شما بیشتر خواهد شد 

 شما باغبان خودتان هستید : خوشبختی از آن شماست . 

 یک باغبان در فکر باغش نیست : بد شانسی 

 یک باغبان درختان را هرس می کند : شادی و ازدواج 

 باغچه 

 گوید : لیال برایت می

شوید . اگر در خواب با ی باغچه در خواب ، بیانگر این است که شما عاشق میمشاهده

رو شدید ، به این معنا است که شما در انجام کاری ی کثیف و نامرتب روبهیک باغچه

ای کنید که شایستگی الزم را ندارد . اگر خواب ببینید در باغچهبا کسی مشورت می

 مشغول به کار هستید ، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید . 

 باغ میوه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید . 

 به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده 

 آرزویی دارید برآورده میشود . در یک باغ میوه قدم می زنید : هر

 یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید . 

 یک باغ پر از میوه : شانس 

ه می فمیوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضا

 شود . 

 میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ 

 میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند . 

 باغ وحش 

 گوید : لیال برایت می

در  اید ، به این معنا است که بایداگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته

 کند . خطری شما را تهدید میانجام کارهایتان دقت بیشتری بکنید ، احتماال 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، عالمت آن است که سرنوشتی 

متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط 

 می کنید . می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید . 

 تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید . 

 زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد . 

 به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی با نامزد یا دوستان 

 دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید . 

 ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی
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 فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول 

 به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریج . 

  بافتن

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بافتنی : آسایش در خانه 

 یک طرح فانتزی میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود . 

 یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فورا ازدواج خواهد کرد . 

 داشت .  یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد

 دشمنان می بافند : درکارها و معامالت با موفقیت روبرو خواهید شد . 

 دیگران می بافند : دوستان به شما نارو می زنند . 

 بافتن جامه ها 

 محمد بن سیرین گوید : 

بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می 

بافت ، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است 

. اگر بیند جامه بافته ببرید ، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم 

سن یا ریسمان را تاب می داد ، دلیل است که به سفر از سبب خطر است . اگر بیند ر

 رود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت ، دلیل که بد بود ، زیرا کمه نشان 

 خیانت است ، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد . 

 جابر مغربی گوید : 
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ت که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش اگر بیند بافندگی هم یکرد ، دلیل اس

 نیکو شود ، اما از مردان او سرزنش و مالمت رسد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی . اگر مردی در خواب 

هد به آن د ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می

چه می بافد بستگی دارد . اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد ، اعم از این که 

بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور 

مربوط به خودش و خانواده استیالی حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر 

خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد  خواهد آمد . اگر در

به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی 

بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد . ابن سیرین نوشته بافتن خصومت 

با قیچی می  را می شکافد یا است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای

برد . برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند . شکافتن 

جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان 

است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده 

از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید . بافتن ابریشم نشان 

خیانت است . چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می 

رسد . روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و 

 یگر خواب را نیز در نظر گرفت . تامل دارد و باید شرایط د

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید ، به این معنا است که در یک موقعیت 

 توانید بر آن تسلط پیدا کنید . گیرید که میای قرار میکنندهخسته

 گوید : آنلی بیتون می
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و  آن است که زندگی ای پر از صلحةـ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند ، نشان0

 صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود . 

ـ اگر مردی خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، نشانة آن است که در 6

 زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت . 

شانة آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد ـ اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، ن9

 کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، عالمت آن است که 4

 نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد . 

د ، کنید ویران می شو ـ اگر خواب ببینید که کارخانة ریسندگی که در آن کار می5

 عالمت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد . 

 باقال 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن باقال در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، 

دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است . اگر بیند که نخورد غم 

 وه کمتر بودو اند

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند که شخصی باقال بدو داد و بخورد ، دلیل است که اندوهگین شود وباشد 

که با آن کس خصومت نماید . معبران گفته اند : اگر بیند باقال داشت ، یا کسی بدو 

صه چون به خانه داد ، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد ، او را زیا ندارد ، خا

 خود دیده بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در مرود باقال معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند . ابن سیرین معتقد است 
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که باقال به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن یک 

 العیون رحمت اهلل الیه تصریح کردهحکم را دارد ولی مولف نفایس الفنون فی عرایس 

که باقالی خشک شادی و فرح است و باقالی تر در صورتی که روی بوته و در مزرعه 

باشد نیکو است . معبران نوشته اند که دیدن باقال در خواب خوب نیست چه به فصل 

 باقال باشد و چه بیرون از فصل و چه تر و تازه باشدو چه خشک . کسانی هستند که به

خوردن باقالی تازه عادت دارند مثل اهالی شمال کشور خودمان . برای این عده 

خوردن باقال در بیداری حکم خوردن سبزی سفره را دارد و بیشتر ایجاد تنوع و تفنن 

در غذا خوردن است لذا در خواب ایشان می تواند نشان دگر گونی کارها باشد نه 

یدن باقالی تازه بر بوته بد نیست اما اگر گل صرفا غم و اندوه . در نفایس آمده که د

زرد روی آن باشد نشان یک بیماری برای بیننده خواب است . بیماری نزدیک که 

شفای سریع دارد . خوردن باقالی تر اقدام به کاری است که اندوه و کسالت می آورد 

یان باشد ز. پوست کندن باقال برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که می تواند بی 

اگر از آن نخورید و از دست بنهید . اگر در خواب ببینیم که باقال داریم اما آن را دور 

ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده و از آن چشم پوشیدیم خواب ما گویای این 

است که غمی پیش می آید اما دامان ما را نمی گیرد و ما از آن می گذریم و رهائی 

در خواب ببینید که با قال دارید اما هنوز نخورده اید و قصد خوردن و  می یابیم . اگر

مصرف کردن آن را هم ندارید بد نیست چون می گوید غمی پیش می آید که جانکاه 

 نیست و خیلی زود می گذرد و فراموش می شود . 

 باکره 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 بزرگ یک دختر باکره را می بوسید : خوشبختی 

 شما را به یک دختر باکره معرفی می کنند : لذایذ بسیار در پیش است . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 یک دختر باکره را در بغل دارید : شادی بزرگ 

 یک دختر باکره را می ربائید : زندانی خواهید شد . 

 تصویر صورت یک دختر باکره : مشکالت شما را تهدید می کنند . 

 ت : یک کینه شخصی شما در می یابید که دختری باکره نیس

 با باکره مقدس حرف می زنید : تسلی خاطر و آرامش

 یک بیمارخواب باکره مقدس را ببییند : او کامال بهبود خواهد یافت . 

 بال 

 گوید : اچ میلر می

 ی به دست آوردن ثروت است . ی بال پرندگان در خواب ، نشانهمشاهده

 گوید : لیال برایت می

د که مثل پرندگان ، بال و پر دارید ، یعنی غم و ناراحتی شما را اگر در خواب ببینی

 کند . تهدید می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، عالمت آن است که به خاطر جدایی از فرد 0

 مورد عالفة خود که به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد . 

بال پرندگان در خواب ، عالمت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه ـ دیدن 6

 خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بال : از دست دادن پول 

 یک فرشته بالدار : خوشبختی 

 بالهای یک پرنده : احترام و امتیاز 

 نوازش می کند : شادی و تسلی خاطر  یک فرشته با بالش شما را
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 بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت

 شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند . 

 بچه ها بال دارند : ثروت 

 بالهای شکسته : ضرر مالی

 باال 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 است : خبرهای نا خوشایند  یک چیزی باالی سرشما آویزان

 یک چیز ازباال به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید . 

 بواسطه چیزی که از باال به روی سرتان افتاده زخمی می شوید : یک مرگ ناگهانی 

 یک چیز ازباال برسر دیگران می افتد : از دوستان حسود دوری کنید . 

 میهای کوچک چیزی باالی سرشماست : ناکا

 باالی سر شما تابلو یا اشیاء تزئینی وجود دارند : ناکامی درعشق 

 تصاویر مقدس باالی سرشماست : زندگی شما توام با شادی خواهد بود . 

 باال رفتن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند بر باالی کوهی نشسته بود یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها باالرفتن ، دلیل 

ست که آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود و بعضی از معبران گویند : اگر بیند به ا

دشواری باال همی رفت ، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشواری بیابد . اگر بیند بر 

نردبان باال می شد ، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد ، خاصه که نردبان او از 

 ن از گچ و سنگ بود ، دلیل است که در دین او خلل باشد . گل بود . اگر بیند نردبا

 ابراهیم کرمانی گوید : 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

از نردبان به باال رفتن از گچ و سنگ ، دلیل که شرف و بزرگ یابد ودر این جهان . 

اگر بیند از خشت خام و گل بود ، قدر و منزلت یابد در این جهان . اگر بیند بر آسمان 

یل است که اجل او نزدیک باشد . اگر بیند بر آسمان شد و باال رفت و برنیامد ، دل

 بازآمد ، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بر باال شدن بر پنج وجه است . 

 اول : روائی حاجت . 

 دوم : زن خواستن . 

 سوم : قرب و نزدیکی . 

  چهارم : مراد یافتن .

 پنجم : باال رفتن کار . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

باالرفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است . اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان 

باال می روید گویای این است که در آینده با مشکالتی رو به رو خواهید شد . باال رفتن 

 نیکو نیست و الاقل پیگیری یک تالش از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است

بی ثمر را نشان می دهد . باال رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و 

استحکام و اراده و شخصیت است و چنان چه پله ای که از آن باال می روید از خشت 

باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید 

توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت . باال رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در 

خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند . باال 

رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه 

 می پردازید . 

 گوید : رایت میلیال ب
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کنید . احتیاطی میها در خواب ، نشانگر آن است که بعضی مواقع بیباال رفتن از پله

.  رود ، بیانگر رسیدن به خوشبختی استاگر کسی در خواب ببیند که از کوه باال می

رود ، معنایش آن است که در اگر کسی در خواب ببیند که از اسب سفیدی باال می

 شود . موفق می انجام کارهایش

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی باال می روید و به قله می رسید ، نشانة آن است 0

که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد . 

زوهای ه بهترین آراما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، عالمت آن است ک

 شما با شکست روبرو خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید که تا آخرین پلة نردبان باال رفته اید ، نشانة موفقیت در کارهاست . 6

اما اگر ببینید هنگام باال رفتن ، نردبان می شکند ، داللت بر مشکالت و سختیهای کار 

 است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما . 

اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانة کسی باال می روید ، و ناگهان پنجره ـ 9

ای به سمت شما گشوده می شود ، داللت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و 

دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید 

 همراه خواهد شد . اما سرانجام تالش شما با موفقیت 

 باال سر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید که شیئی باالی سر شما آویخته است و در حال افتادن است می 0

تواند نشانة آن باشد که خطری شما را تهدید می کند . اما اگر آن شیئی روی شما بیفتد 

ر و اگر آن شیئی نزدیک شما ب، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد 

زمین بیفتد ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی 
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نجات خواهید یافت ، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد که شما از 

 ورشکستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد . 

خواب ببینید که شیئی باالی سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاکی از  ـ اگر6

 آن است که بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت . 

 بال زدن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی درحق شما میشود . 

 پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید . 

پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید : مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل 

 باشید . 

 مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته میکنند : 

 نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانید 

 بالش 

 گوید : محمد بن سیرین 

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را . اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز 

بود ، یا شخصی به وی داد ، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا 

شود . اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد ، تاویلش به خالف این است 

او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد ، دلیل است که خدمتکاران وی  . اگربیند بالش

 ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بالئی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید ، دلیل است که شخصی از پی زن او می 
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پی کنیزک . معبران گویند : دیدن بالش درخانه ، دلیل است  گردد که او را بفریبد یا از

شخصی از آن خانه بمیرد . اگر مردی بیند بالش بسیار یافت ، دلیل است که به قدر آن 

بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود . اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت 

 د . ، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزن

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : خادم ، 

 دوم : کنیزک ، 

 سوم : ریاست . 

 چهارم : دین نیکو . 

 پنجم : پرهیزکاری و عدل . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نو زیر  الشیبالش در خواب به خادم خانه بر می گردد . اگر جوانی در خواب ببیند که ب

سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند . اگر پارچه بالش به رنگ سبز 

باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود . سرخی نیز شادابی و نشاط 

او را می رساند . ابریشم زیرکی را باز می گوید . اگر کسی در خواب ببیند که بالش 

کهنه شده باید نگران دو چیز باشد . اول نگران دروغ زیر سرش چرک و کثیف و 

گوئی و دوم بیماری . اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این 

بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد . اگر کسی ببیند که 

دیر خانه آسیب و لطمه بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم م

وارد می آید . اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را 

خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد 

چون اگر در رفع آن نکوشید احتماال به جدائی می انجامد . اگر کسی ببیند که دزد 
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ا برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست بالش او ر

که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند . پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و 

 حسد عاشقانه است 

 گوید : لیال برایت می

  اید ، بیانگر قبول مسائل ناگوار است .اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن بالش در خواب ، عالمت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است . 0

ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانة آن است که امیدی دلگرم کننده به 6

 آینده خواهد داشت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 اجتماعی  یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط

 زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید . 

 پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بالکن : نگاهتان به آینده درست است

 روی بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها

 رده نشدن آرزوهااز روی بالکن افتادن : بر آو

 گوید : لیال برایت می

 .  ی آشنایی با افراد جدید استاید ، نشانهاگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید ، نشانة آن است که در آخرین مراحل 0

 .  موفقیت در کاری ، مضطرب و نگران خواهید شد

ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند ، نشانة آن است که 6
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 به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد . 

ـ دیدن یک بالکن قدیمی درخواب ، نشانة آن است که امیدها وآرزوهایتان تبدیل به 9

 یأس و اندوه خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 روی یک بالکن ایستاده اید : موقعیت فعلی خود را از دست می دهید .  شما

شما روی یک بالکن نشسته اید : شما شایستگی نگهداری ازچیزی را که دارید 

 نخواهید داشت . 

 روی بالکن تنها هسنید : منفعت مالی 

 با یک شخص ازجنس مخالف روی بالکن هستید : عشق بزرگ 

کن خداحافظی می کنند : یک جدایی بسیار طوالنی در پیش عشاق از یکدیگر روی بال

 دارید . 

 یک بالکن را ترک می کنید به اتفاق شخصی که دوستش دارید : ناکامی بزرگ 

 بالن 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بالن بر وزن ) واگن ( یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته 

ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و  شده و آن کیسه

مسافاتی را می پیمودند . دیدن بالن در خواب چند وجه دارد . یک وقت بالن کوچک 

است مثل بادکنک که به دست می گیرندو بچه ها با آن بازی می کنند . این بالن 

نگ آن زرد باشد کاری کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است . اگر ر

است مشکوک که غم می آورد . اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می 

 کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید . 

 گوید : لیال برایت می
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مایید ن ی آن است که در انجام کارها باید دقت بیشتریی بالن در خواب ، نشانهمشاهده

. اگر در خواب ببینید که با بالنی در حال پرواز هستید ، به این معنا است که در انجام 

ی ی سقوط بالن در خواب ، نشانهشوید . مشاهدهیکی از کارهایتان دچار اشتباه می

 یأس و نومیدی است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

درآمدتان  -6شما ایجاد دردسرمی کند .  روج مخترع شما برای -0خواب یک بالون : 

 برای برآوردن خواسته هایتان کافی نیست . 

 شما در یک بالون هستید : خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید . 

با سفری که میکنید اشتباهتان را پاک می کنید .  -0با یک بالون در هوا باال می روید : 

 ید . مراقب اشخاص سبک مغز باش -6

با یک بالون در هوا بطرف زمین پائین می آئید : معامالتی با پولتان خواهید کرد که 

 زیاد سودمند نخواهند بود . 

یک بالون که به آرامی درهوا حرکت می کند : نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت 

 کنند . 

 بالن 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

رین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم بالن با کسر ) الم ( از بزرگت

. معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته 

شده . دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند 

اید و می روید . اگر در  باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده

خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکالت و دشواری ها غلبه می کنیدو 

چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید . رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ 
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مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار 

د . چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید می گیری

از خطر می رهید و دشمن ) اگر دارید ( نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار 

تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت . چنانچه در 

ر دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بخواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی 

نهنگ بر مشکالت یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می 

آورید . اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و 

 سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما

ترک او متعلق به شما خواهد شد . چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود 

می کشد چندی با مشکالت دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش 

می شود . اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما 

هنگ همان طور که گفته شد میراث است آسیب می رساند . خوردن گوشت بالن یا ن

 اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست . 

 باله 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک زن خواب رقص باله ببیند : دردسر و ناامیدی 

 یک زن جوان خواب رقص باله ببیند : او در عشق وفادار نخواهد بود . 

 ر کارها یک مرد خواب رقص باله ببیند : شکست د

یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند : او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج 

 خواهد کرد . 

باله ای که در یک سن بزرگ بوسیله رقاصانی حرفه ای انجام می شود : سالمتی شما 

 بخطرمی افتد . 
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 بام 

ا قدر و دی بام باگر بیند بر بام خانه مجهول بود ، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلن

رفعت . اگر دید بام آن خانه معروف بود ، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر 

 نظام شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر دید بر بام خانه پادشاه است ، دلیل که بزرگی و منزلت یابد . اگر بیند از بام بیفتاد ، 

 از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد . 

 بانک 

 چهر مطیعی تهرانی گوید : منو

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و 

صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طال 

مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است . بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر 

تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و  می شود یعنی همان

نوشته اند . چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی 

پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد . شخصی 

ما باالجبار با او معامله و که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید ا

معاشرت خواهید کرد . اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که 

پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که 

آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طوالنی صاحب آن 

اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی  نخواهید بود .

شد راهی برای پیشرفت ) آموختن بیشتر ( به روی شما گشوده می گردد . اگر تحویل 
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دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش 

ن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک می کند که شما برای شنیدن و دانستن آ

زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند . اگر زنی این خواب 

را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود . یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا 

با  انک می روید ودیگری به او حسادت می کند . اگر در زندگی روزانه خود غالبا به ب

پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط 

 گویای کار است . 

 گوید : لیال برایت می

به  ی رسیدناگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید ، نشانه

ی زیان و انهد ، نشکنیآرزوهایتان است . اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می

 ضرر مالی است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تحویلدار بی کار در بانک ، عالمت آن است که در امور کاری خود با 0

 شکست مواجه خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در بانک سکة طال موجود نمی باشد ، داللت بر آن دارد که به 6

 سود و موفقت نخواهد رسید . 

اگر خواب ببینید در بانک اسکناسها و سکه ها روی هم انبوه شده اند ، عالمت آن ـ 9

است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از 

 احترامی بسیار برخوردار خواهید شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواهند داد . خود را دربانک می بینید : به شما قول دروغ 

 کاری با بانک دارید : بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد . 

 بانکدارهستید : مورد تمسخر قرار می گیرید . 
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 یک وام بانکی می گیرید : ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک 

 از یک بانک پول دریافت می کنید : ورشکستگی نزدیک می شود . 

 ز کارمندان بانک هستید : خبرهای بسیار ناخوشایند . شما در بانک در کنار یکی ا

 بانکدار 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید ، بیانگر آن است که بالیی از سر 

ت ی آن اسشود . اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید ، نشانهشما رفع می

 شود . ود سود چندانی حاصلتان نمیکه در انجام یکی از معامالت خ

 بانگ 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد . اگر در خواب دیدید که 

خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند 

گی می رسید و بسیار نیکو است . اما است که تا دور دستها می رسد به شهرت و بزر

این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ 

خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است 

که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن 

ی آید خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت خوشتان نم

طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید . اگر بانگ زنی را در خواب 

خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست . اگر در خواب بانگ 

 شما می رسد . بانگ گریه در گریه شنیدید شادمان و مشعوف می شوید و بشارتی به

صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می شود و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

کامی است که روا می گردد . شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حالل 

 گوشت و مفید در خواب نیکو است . 

 بانگ داشتن جانوران 

 محمدبن سیرین گوید : 

وران و مردم به خواب ، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع . اگر بانگ داشتن جان

بیند او را بانگ می کردند از جائی دور اگر جواب داد ، دلیل که زود بمیرد . اگر بیند 

جواب نمی دهد ، دلیل که بیمار گردد . اگر بیند آواز گریستن می آمد ، دلیل که 

یل که چیز ناخوش شنود . اگر بیند بانگ زاری شادمان شود . اگر بیند ناله می شنید ، دل

می شنید ، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد . اگر بانگ دشنام شنود 

 کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر اسبی بانگ می کرد ، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند : مکروهی 

وی رسد ، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند . اگر بیند که خر بانگ می کرد ، از به 

دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود . اگر بیند که شتر بانگ می کرد ، دلیل که به 

حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد . اگر بیند گوسفندی بانگ می 

منفعت رسد . اگربیند از بزغاله بانگ شنید ، دلیل بر کرد ، دلیل که از بزرگی وی را 

خرمی و شادی و نعمت کند . اگر بیند آهو بانگ می کرد ، دلیل که او کنیزکی حاصل 

شود . اگر بیند شیر بانگ می کرد ، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه . اگر بیند پلنگ 

ر بیند یوز بانگ می کرد ، بانگ می کرد ، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد . اگ

دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید . اگر دیدگرگ بانگ می کرد 

بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند شغال بانگ می کرد ، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب 

زنان . اگر دید که روباهی بانگ می کرد ، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و 
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اید . اگر بیند گربه بانگ می کرد ، دلیل که او را از دزد بیم بود . اگر بیند حیله نم

شترمرغ بانگ می کرد ، دلیل که خادم دلیل بیابد . اگر دید کرکس بانگ می کرد ، 

دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود . اگر دید که آله ) عقاب ( بانگ می کرد ، 

کبوتر یانگ می کرد ، دلیل که خبر سرهنگان  دلیل که خبر پادشاه شنود . اگر دید

پادشاه شنود . اگر دید خروس بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود . اگر 

دید کالژه ) نوعی کالغ ( بانگ می کرد ، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود . اگر دید 

جغد (  که بوم )که جعل بانگ می کرد ، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود . اگر دید

بانگ می کرد ، دلیل همین است . اگر دید فاخته بانگ می کرد ، دلیل که خبر دروغ 

شنود . اگر دید که تذرو بانگ می کرد ، دلیل که خبر زنی با جمال شنود . اگر بیند 

طاوس بانگ کرد ، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود . اگر دید که کلنگ ) مرغی شبیه 

ی کرد ، دلیل که خبر مردی درویش شنود . اگر دید لک لک بانگ لک لک ( بانگ م

می کرد ، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود . اگر دید کبک بانگ می 

کرد ، دلیل که خبر زنی نیکو شنود . اگر دید بانگ کبکان می شنود ، دلیل که خبر 

که خبر مردی حرام خواره  زنی مستور شنود . اگر دید بانگ کالغ می شنود ، دلیل

شنود . اگر بیند گنجشک بانگ می کرد خبر خوش شنود . اگر بیند بلبل یا هزاردستان 

بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می کرد ، دلیل همین 

است . اگر بیند مرغ آبی بانگ می کرد ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند که بط ) 

بی ( بانگ می کرد ، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود . اگر بانگ بچگان مرغ مرغا

 شنود ماتم و مصیبت رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود ، مگر مرغی که او را فال بد دارند ، که 

 بانگ او اندوه و مصیبت بود

 بانگ مار ترس و بیم است ، 
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 زنبور و ملخ ، دلیل ترس و بیم است  بانگ

 بانگ وزغ ، دلیل که در موضعی فرود آید . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می آید ، دلیل بر غم و اندوه و 

مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود . حکایت : آورده اند که مردی پیش 

ن سیرین آمد و گفت : به خواب دیدم که دایه جنبیده با من سخن می گفت . محمدب

محمد بن سیرین گفت : ترا اجل نزدیک آمده است . و چون یک هفته برآمد ، آن مرد 

 از دنیا رحلت کرد . 

 بانگ نماز 

 محمد بن سیرین گوید : 

ز شنود یا هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نما

بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت اهلل بگذارد . اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ، 

مکروهی و ناپسندی بدو رسد . اگر این خواب را مردی فاسق دید ، دلیل که او را به 

دزدی گیرند . اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد ، دلیل که مردمان را به 

ند . اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد . دلیل که با زن خودالفت خدا می خوا

دارد . اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ، دلیل که مفلس و درویش گردد و 

گویند کسی از اهل بیت او هالک شود . اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد ، 

دید که بانگ نماز در کوچه میداد . دلیل  دلیل که آن کس زندیق یا منافق است . اگر

 بر ماسوی کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد ، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی 

. و اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ، دلیل که بر مردمان ستم و 
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کودکی بانگ نماز می داد ، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید .  بیداد نماید . اگر دید

اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد ، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا . اگر دید 

بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد ، تاویلش بد است . اگر بیند محبوسی 

زندان رهایی یابد . اگر بیند بانگ نماز به  درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد ، از

لهو و بازی می داد ، دلیل که هالک شود . اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ، 

دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند . اگر دید در مناره 

انگ در کنج خانه ب بانگ نماز می داد ، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد . اگر بیند

نماز داد ، دلیل که در کار حق خیانت کند . اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد ، دلیل 

که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بال کشد و دیر بماند . اگر دید در میان کوهی 

بانگ نماز کرد ، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند . اگر 

ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد ، دلیل که 

عقل از او زایل شود . اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید . دلیل که به کار 

عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند . اگر بیند بانگ اقامت 

 ای حق توفیق یابد . شنود ، دلیل که در کاره

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است . 

 اول : حج . 

 دوم : سخن . 

 سوم : فرمانروائی . 

 چهارم : بزرگی . 

 پنجم : ریاست . 

 ششم : سفر . 

 هفتم : بریدن . 
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 هشتم : مفلسی . 

 نهم : خیانت . 

 دهم : جاسوسی . 

 قی . یازدهم : مناف

 دوازدهم : بریدن دست . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید

 ببر 

 محمد بن سیرین گوید : 

ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب 

 . اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ دشمن قوی و دلیر است . لیکن کریم و مهربان است

است و او را قهر کرد ، دلیل که بر دشمن چیره شود . اگر بیند ببر وی را قهر کرد 

دشمن بر وی ظفر یابد . اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن 

 گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

و منفعت است که ازدشمن بدو رسد  پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن ، مال

، به قدر آن چه دیده است . اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است ، دلیل که 

 دشمن مطیع او گردد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر 

را این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و درباره او صدق نمی کند زی

دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم . دشمنی که شما به هیچ 
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وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت 

لی از شما می گذرد و پی است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب ک

کار خود می رود . معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند : اگر در خواب 

ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین 

 ودشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل ا

چه موضعی بگیرید . اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای 

خصوصیات نقل شده در باال دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید . اگر 

در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش 

رار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا ف

فراری دهید پیروز خواهید شد . پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و 

تالش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته 

ین ه تاماید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آیند

 خواهید یافت . 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب ببری را مشاهده کردید ، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد 

ین کند ، به اآزار شما را دارد . اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می

 رساند . معنا است که شخصی به شما ضرر می

 ید : گوهانس کورت می

ی ببر در خواب ، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و حمله

یرید گی یک ببر را میشوید . اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حملهناامیدی می

ر در شوید . اگ، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می

 ید ، بیانگر شکست دشمنان است . خواب ببری را در قفس ببین

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است که از دست دشمنان 0

 آزار خواهید دید . 

ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانة آن است که عدم موفقیت ، شما 6

 را غرق در نومیدی خواهد ساخت . 

ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة 9

 آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد . 

ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز 4

 . خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد 

ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره 5

 می شوید . 

ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار 2

 خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 بر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند خواب ب

 به یک ببر نگاه می کنید : شانس در خانواده 

 یک ببر می دود : یک بیماری خطرناک 

 یک ببر را می کشید : مراقب حسود باشید . 

 یک ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید . 

 اهید داشت . یک ببر در سیرک : دوستان بسیار خدمتگذاری خو

 یک ببر شما راغافلگیر می کند : پریشانی و اضطراب بزرگ 

 شما یک بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد . 

 یک ببر در قفس : مرگ یک شخصیت مهم 

 صدای غرش یک ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود . 
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 ما را غافلگیر میکند . یک ببر زنجیره شده : یک دشمن ش

 یک ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود . 

 بت 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند بت می پرستید ، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل است . اگر 

یند آن ر ببیند بت از چوب است و او را می پرستید ، دلیل که منافق است در دین . اگ

بت از سیم است ، دلیل که از بهر هوای نفس تقریب کند به زنی که با وی میل دارد . 

اگر بیند آن بت از زر است ، دلیل که میلش به کار مکروه و جمع مال است . اگر بیند 

آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر ، دلیل که غرضش از دین صالح دنیا و طلب 

 متاع او بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر آن بت از جوهر بیند ، دلیل که غرضش از دین پادشاهی و خدم و حشم است . اگر 

بیند آن بت از جوهر دور شد ، دلیل که غرض از دین جمع کردن مال حرام است . اگر 

 بیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود . 

 ماید : حضرت امام جعفر صادق فر

 دیدن بت به خواب بر سه وجه است . 

 اول : دروغ و باطل ، 

 دوم : مکار منافق ، 

 سوم : زن مفسدفریبنده . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بت در خواب هوای نفس است . چنان چه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای 

پیروی  تید و از هوی و هوسهستید خوابتان می گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد هس
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می کنید . اگر دیدید که بتی را بر گزیده اید و در مقابل او سجده می کنید نشان آن 

است که گرفتار هوسی تند می شوید و به شدت از آن پیروی می کنید تا جائی که 

آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکنید . شکستن بت با همین قیاس مبارزه با 

ای نفسانی است و نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور موردی خواهش ه

پیش می آید که خویشتن را بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چه قدر ضعیف 

یا نیرومند و پایدار هستید . دیدن بت های متعدد هشداری است که خود را از کید و 

ات و شعر بت شناخته می شود به عنوان افسون زنان حفظ کنید . زن همچنان که در ادبی

بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد و در خواب نیز به شکل بت تجسم می یابد و 

چون در خواب بت هائی را دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید . بت در 

خواب برای زنان همان چیزهائی است که شوق و عالقه ایشان را بیشتر بر می انگیزد 

مثل جواهرات ، زیبائی شخصی ، فخر فروشی به رقیبان ، داشتن خانه و اتومبیل و 

زندگی پر شکوه و چنانچه زنی در خواب بت یا بت هائی را دید که به وسیله آن ها 

احاطه شده باید بداند که در زمینه این مسائل زیاده روی می کند و سعادت خویش را 

ر خواب گویای این است که میل و رغبت شما به به بازی می گیرد . دیدن بت طالئی د

انجام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته است . بت سنگی بی ارزش بودن 

هدف های هوس آلود شما را بازگو می کند . بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما 

را حکایت می کند که طبعا هر چه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر است . داشتن بت 

ر خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است . برخی از د

معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند که اگر این هم 

 درست باشد بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است . 

 گوید : آنلی بیتون می

کنید ، عالمت آن است که در زندگی شهرت و  ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می0

ثروتی اندک به دست می آورید . زیرا اجازه می دهید روابط ناعادالنه بر شما مسلط 
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 گردد . 

ـ شکستن بت در خواب ، نشانة آن است که هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست 6

 کار خود دارید . آوردن مقامات افتخار آمیز بشود . زیرا شما تسلط کاملی بر اف

ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید ، عالمت آن است که بین شما 9

 دوستانتان اختالف بزرگی به وجود می آید . 

ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانة آن است که طبیعت بشری 4

 بزرگ دست می یابید . را بسیار خوب درک می کنید و در آینده به امتیازاتی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما نزد وحشیان بت پرست میروید : از آرامش در خانه تان لذت خواهید برد . 

 شما نزد بت پرستان هستید : آغازیک زندگی پر پول

یک مرد روحانی خواب ببیند که نزد بت پرستان میرود : احترام او در بین مردم باال 

 ت . خواهد رف

 بتونه 

 گوید : آنلی بیتون می

ی آن است که با انجام کارهایی سخت به مال و ثروت بتونه کاری در خواب ، نشانه

 فراوانی خواهید رسید . 

 بچه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بچه

 فرزند خود : خوشبختی

 کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
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 بچه های کوچک : غم و غصه

 دیدن کودکان بیشمار : فالکت

 کودکان زیباروی : شادی و سالمتی

 کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

 بچه ای که میدود : نیکبختی

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سالمتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را 

 دختری آورد ، دلیل است پسر آورد . پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد 

 چیزی به وی رسد . 

 گوید : لیال برایت می

ای را مشاهده کردید ، به این معنا است که در انجام کارها فرصت اگر در خواب بچه

ی آن است که شما ی الغر در خواب نشانهاید . دیدن بچهمناسبی را به دست آورده

ی چاقی را ببینید ، به این معنا است که در شوید ، اگر در خواب بچهدچار مشکل می

ت ای خوابیده ، به معنی آن اسشوید . اگر در خواب ببینید که بچهانجام کارها موفق می

اید ، ای را به قتل رساندهشت . اگر خواب ببینید که بچهکه زندگی خوبی خواهید دا

برید . و اگر در خواب خود را مشغول بازی با یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می

 رسید . ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت میها دیدید ، نشانهبچه

 گوید : آنلی بیتون می

ی آن است که به خاطر انی را دیدید ، نشانهی بازیگوش و شیطاگر در خواب بچه

 شوید . افراط در تفریحات دچار مشکل می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 خواب یک بچه : خوشبختی در خانه 

 بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد . 

 بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته 

 ای فامیلیبچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره ه

 یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند : 

 طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود . 

 بچه شیر خوار 

 گوید : لیال برایت می

شوید . اگر خواب ی آن است که همیشه موفق میی شیرخوار ، نشانهی بچهمشاهده

آورید ت میدوباره به دس ای تازه متولد شده ، به این معنا است که فرصتیببینید که بچه

 ای خوب و آرام است . ی آیندهای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده. اگر بچه

 بچه شیطان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بچة شیطان و بازیگوش در خواب ، عالمت آن است که برای کسب لذتی 0

 زودگذر به دردسر می افتید . 

دتان مبدل به بچه ای شیطان شده اید ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببینید خو6

 نادانی شما را به فقر می کشد . 

 بچه گربه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی در خواب ببیند بچة گربه ای زیبا ببیند ، نشانة آن است که به دام فریب 0
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. اما اگر در ماهرانه ای کشیده می شود . اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد 

خواب بچه گربه ای کثیف و الغر ببیند ، عالمت آن است که قربانی بی احتیاطی های 

 خود خواهد شد . 

ـ دیدن بچه گربه ها در خواب ، داللت بر تحمل مشکالت کوچک و انزجار آور و 6

 زیان مالی دارد . 

ها و نگرانیـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، عالمت آن است که بر 9

 ناراحتیهای زندگی غلبه خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانة آن است که دشمنان سعی 4

 می کینند به شما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب میرسانند . 

 بخاری 

 گوید : لیال برایت می

ی سوزد ، بیانگر شادی و خوشحالهای یک بخاری خوب نمیاگر خواب ببینید که شعله

است . اگر در خواب نتوانید یک بخاری را روشن کنید ، به معنای آن است که با یکی 

ی آن شوید . دیدن بخاری داغ در خواب ، نشان دهندهاز اطرافیانتان دچار مشکل می

 است که در زندگی رفاه کامل را دارید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ب یک بخاری : وقایع مهم و خوشایند خوا

 یک بخاری را روشن می کنید : ترقی در کار . 

یک بخاری را خاموش می کنید : تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد 

 . 

 یک بخاری جدید می خرید : شما آدم سبک مغزی هستید . 
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 بخشش کردن 

 محمد بن سیرین گوید : 

کار خیر بخشش می کرد ، دلیل است که فرزند خود را زن  اگر بیند مال خود را به

خواهد ، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت کند . اگر 

بیند مال خویش را به راه فساد بخشش می کرد ، دلیل است که سوی فساد و حرام 

م به مرگ حالش ه گراید . اگربیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می کرد ، دلیل که

 او و هم به زندگانی او پراکنده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند مال کسی را بخشش می کرد به رضای خداوند مال ، دلیل خیر و شر آن به 

 خداوند مال بارگردد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیگران بخشیدن  انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارائی

نامیده نمی شود مال نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان 

که در بیداری به دشواری می توانیم از مال و دارائی خویش چشم بپوشیم و آن را به 

دیگری بدهیم و ببخشیم و در خواب نیز بخشیدن گویای نگرانی و تشویش ما است از 

ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ایم . وقتی در خواب می بینیم  آن چه داریم و سال

که مال خود را می بخشیم بیمناکیم که به دارائی ما تجاوز شود و این به اشکال مختلف 

در خواب های ما شکل می گیرد . وقتی می بینیم مال خویش را در راه خیر بذل می 

ی دهیم نشانه آن است که در روزهای کنیم و می بخشیم یا به اقربا و خویشان خود م

آینده دست به حل مشکلی می زنیم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذیر است . از 

ابن سیرین نقل است که این نوع بخشش می گوید فرزند خویش را زن می دهیم یا به 

دختر خود جهیزیه سنگین اختصاص داده و او را به خانه شوهر می فرستیم و چنان چه 
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ر این شرایط نیستیم خویشاوندی را از مشکل می رهانیم . چنان چه ببینیم مال خود را د

به بیگانه و ناشناس می دهیم تشویش مرگ خود را داریم و ناخودآگاه نگران این 

هستیم که دارایی ما به دست نزدیکان یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود . بهتر این 

صدقه بدهد یا مستمندی را از فقر و مسکنت برهاند چون است که بیننده چنین خوابی 

به این وسیله اثر خواب را از بین می رود . اگر در خواب ببنیم که دسته های اسکناس را 

از جیب و کیف بیرون می آوریم یا مشت سکه های طال را به هوا می پاشیم و به 

ه ماق روح خویش چشم بدیگران از آشنا و غریبه می بخشیم گویای این است که در اع

راه حادثه ای هستیم که حدس می زنیم در جریان آن ثروتمند و پول دار می شویم چرا 

که توقعات نا خودآگاه ما به صورت اعمال خودمان شکل می گیرند . چنان چه دیدیم 

کسی که او را نمی شناسیم به ما چیزی می بخشد با انسانی بخیل روبه رو می شویم . 

به آشنائی چیزی می بخشید به کسی که او را می شناسید ، بی تردید آن اگر دیدید 

شخص از شما آزردگی دارد که خودتان هم می دانید . در صدد دل جوئی او برآئید و 

 تحقیق کنید که چرا از شما دل تنگ می باشد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بخشنده بودن : خوشبختی

 :  درکتاب سرزمین رویاها آمده است

 شما به کسی پول می بخشید : ناراحتی ولی فقط یک روز 

 به شما پول می بخشند : پول به دستتان می آید

 بخشش را رد می کنید : نزاع در فامیل 

 از بخششتان صرفنظر می کنید : پول و شادی 

 تمام ثروتتان را به غریبه ها می بخشید : زندگی شما کوتاه خواهد بود . 

 می بخشید : یک مرگ ناگهانی . به بستگان هیچ ن
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 بخور کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار ، اگر بیند از بوهای خوش چیزی 

 بخور کرد ، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود . 

 جابر مغربی گوید : 

بوی نبود . اگر بخور خوش بخوری کمه خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است

 ، خداوند خواب را تاویلش به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تاویل بخور کردن بر سه وجه است . 

 اول : مال بسیار ، 

 دوم : زندکی با آسایش و خوشی ، 

 سوم : نام نیکو

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یم مگر در سالنهای زیبائی که اختصاص به خانم در زندگی امروز ما کمتر بخور می کن

ها دارد یا در بیمارستاها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی . گاه اتفاق می افتد 

که کندر و اسفند در آتش می افکنیم . در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولی به 

اند باشد . یا بیم و طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تو

هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و 

زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن 

که البته تشخیص آن با خود خواب بیننده است . ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم 

به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در حسودان و بد چشمان 

آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و 
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موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم . چنان چه 

ه . اگر دختر و پسر جوانی ببینند کخانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است 

در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود 

به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند 

ر وکه انتخاب شوند . این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند . در خواب به ط

کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که 

در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد . ابن سیرین می 

گوید بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار 

باز هم ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند  آن به میزان بوی خوش بخارات است .

که اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد تعبیرش خالف تعبیر باال است 

. یعنی سودی نمی برید بل که تالش بی ثمر انجام می دهید . در یک خواب نامه معتبر 

ن که ت و ایفرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب اس

می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند . این حالت نا خود 

 آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد . 

 گوید : لیال برایت می

بخور دادن در خواب ، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسی قصد دارند به شما 

 د . نزدیک شون

 بد بختی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بدبختی : خوشبختی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست 0
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 خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت . 

ند ، داللت بر آن دارد که وجود ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده ا6

 فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید . 

 بدخلق 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که اوقات خوشی اگر در خواب احساس کنید که بد اخالق هستید ، نشانه

 پیش رو دارید . 

 گوید : آنلی بیتون می

د بد خلق هستید ، عالمت آن است که باید مقام ویژة ـ اگر در خواب احساس کنی0

 خود را در اجتماع پیدا کنید . 

ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغاالتی 6

 بیهوده است . 

اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید ، بیانگر آن است که با افرادی ناالیق -9

 شوید . می همنشین

 بد گمانی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 به دیگران بدگمان هستید : هماهنگی دربین دوستان 

 دیگران به شما بد گمان هستند : شدیدا بیمار خواهید شد . 

 بین زن وشوهر بد گمانی وجود دارد : زندگی شما طوالنی و خوش خواهد بود . 

 تید : یک تغییر مهم و خوشایند . به اعضاء دیگر فامیل بدگمان هس

 بدن 
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 عبدوس گوید : 

به نظرعبدوس که در مجموع وخالصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو 

 دیگری که اهمیت کمتری داری باشد

هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی 

 است . 

 غیره سوراخ مقعد و یا فرج است . هر سوراخ بدن مانند دهان و

دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن 

 سوراخ فرج است . 

دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و 

 معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است . 

 گوید : یلیال برایت م

شوید و در انجام ی کسی میدیدن بدن در خواب ، بیانگر آن است که شما دلبسته

کنید . اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید ، به کارهای بیهوده وقت تلف می

رسید . اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید ، این معنا است که به خوشبختی می

ی آن است کار نادرستی یدن بدن لخت در خواب ، نشانهبیانگر ضرر مالی است . د

 دهید که آبروی شما در خطر است . انجام می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بدن خودتان : خوشبختی

 بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند . 

 بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد . 

 : عازم یک سفر هستید .  بدن یک بچه

 بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک . 
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 بذر 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن بذر در خواب ، نشانة سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به 

 نظر برسد . 

 بذر قطونا 

 محمد بن سیرین گوید : 

که دیدن بذر قطونا درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی ، دلیل بر نقصان 

 مال کند به قدر آن که خورده بود . 

 برادر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 برادر : سود و فایده

 برادری در حال مرگ : آینده ای متالطم

 دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن

 گوید : آنلی بیتون می

اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید ، نشانگر آن است که برای رسیدن به  -0

 اهدافش به او کمک خواهید کرد . 

اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید ، به این معنا است که دچار بیماری یا  -6

 ضرر مالی خواهید شد . 

 گوید : لیال برایت می

ن است که ی آکنید ، نشانهرتان مرده یا با او خداحافظی میاگر در خواب ببینید که براد
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ی اختالف شوید . دیدن برادر همسر خود در خواب ، نشانهمدتی دچار بیماری می

 خانوادگی است . 

 برادر زاده 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست 

آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن خواهید 

 است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 (  پسر)  خواهرزاده –برادره زاده 

  طوالنی زندگی یک:  تان زاده برادر خواب

 ارید : سالمتی شما عالی خواهد بود . د بسیاری های زاده برادر

 با برادر زاده هایتان مشاجره می کنید : کارهای شما به اتمام می رسند . 

 برادر زاده هایتان را دوست دارید : پول 

 برادر زاده تان کشته می شود : اغتشاش و سردرگمی در کارها 

 یک برادر زاده لخت : شانس در عشق

 ه است : درکتاب سرزمین رویاها آمد

 (  دختر)  زاده خواهر –برادر زاده 

 .  داشت خواهید طوالنی عمر:  زاده برادر یک خواب

 .  بود خواهد عالی شما سالمتی:  بسیار های زاده برادر

 .  شوید می روبرو نگرانی و مشکالت با:  دارید زیبا زاده برادر یک

 مرگ خطر:  ببیند را اش زاده برادر با مغازله خواب مرد یک

 با برادر زاده تان قرار مالقات دارید : وقتتان را بیهوده تلف نکنید . 
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 با برادر زاده تان ازدواج می کنید : شادی بزرگ 

 برادر زاده تان کشته می شود : ناکامی بر شما نازل می شود . 

 برادر شوهر 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 هند از بی خبری شما سوء استفاده کنند . خواب برادرشوهر : نزدیکان شما می خوا

 خواب ببینید که با برادر شوهرتان ازدواج می کنید : بیمار خواهید شد . 

 با برادر شوهرتان مغازله می کنید : عالمت شکست برای مخالفان شما 

 شما برادر شوهرهای متعدد دارید : منفعت مالی . 

 برادری 

 گوید : اچ میلر می

ی آشنا ی آن است با فردبندید ، نشانهبینید با کسی پیمان دوستی میاگر در خواب ب

 شود . شوید که یکی از دوستان عزیز و باوفای شما میمی

 برانکار 

 گوید : آنلی بیتون می

 ی برانکار در خواب ، بیانگر بروز مشکالت است . مشاهده

 بربط 

 محمد بن سیرین گوید : 

و سخن دروغ و محال است . اگر بیند بربط می زد ،  بربط به خواب لهو و باطل است

دلیل که سخن دروغ و محال گوید و کسی را به دروغ مدح ئو ستایش کند . اگر بیند 
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شخصی پیش او بربط می زد ، دلیل که سخن محال و باطل شنود . اگر بیند با بربط 

که به اهل آن چنگ و جغانه می زد و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت کند 

موضع رسد . اگر بیند بربط او بشکست یا بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل گفتن توبه 

 کند . اگر بیند بیمار است و بربط می زد ، دلیل بر مرگ او بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 ،اگر بیند بربط او استادوار می زد و او بربط زدن نداند ، اگر بیننده خواب عالم است 

دلیل که مردمان را علم و بیان نیکو گوید و باشد که این هرسه علم را بداند . اول : 

تفسیر . دوم : فقه . سوم : قصص . اگر بیننده آن خواب جاهل است ، کاری کند که از 

آن شغل او را از مردم مالمت رسد . اگر بیند آواز بربط می شنید ، دلیل که خبر زنی 

 وی را دوستی افتد .  بزرگ شنود و با آن زن

 برج 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و 

دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن سرطان و عقرب و 

خواب دید ،  حوت ، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است . اگر کسی حمل را به

با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند . اگر ثور را بیند با مردی 

جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد . اگر جوزا را بیند ، با مردی 

فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود . اگر سرطان را بیند ، او را با مردی بی اصل 

ش روا شود و بزرگی و جاه یابد . اگر سنبله را بیند ، او را با مردی کاری افتد و حاجت

کشاروز و بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید . گر میزان را بیند ، او را با مردی قاضی 

کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند . اگرعقرب را بیند ، او را با مردی دشمن یا زنی 

سد و غمگین گردد . اگر قوس را بیند ، او را با مردی مفسد کاری افتد و او را زحمت ر
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ساالر مهتر کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند . اگر حوت را 

بیند ، او را با مردی غریب ساده دل و نیک رای و مهربان و کم سخن کاری افتد و 

 حاجت او روا شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

است و کسی است که مقام واال و منزلتی بزرگ دارد . تماشای برج از برج شخصیت 

پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می کنید در مقابل 

شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می کنید و یارای مقابله با او 

می  دید ، گویای توفیقی است که به دسترا ندارید . اگر از باالی برج به پائین نگاه کر

آورید . توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می کنید و به تدریج آثارش 

در زندگی شما آشکار می گردد . برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است . اگر 

 خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج

شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می شود و اگر دیگری در برج شکسته بود 

 او گرفتار مصیبتی می گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می آید . 

 برج ساختمانی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر  .روید ، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است اگر خواب ببینید که از برج باال می

م و اندوه گردد ، بیانگر غآیید و ناگهان برج ویران میخواب ببینید که از برج پایین می

بهبودی  رود ، بیانگربانی باال میاست . اگر فرد نیازمندی خواب ببیند که از برج دیده

در  ی آن است که برای موفقیتدر امور مالی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه

 باید غرور خود را کنار بگذارد . کارها 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک برج : خوشبختی طوالنی 
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 یک برج خیلی بلند : عمر شما طوالنی خواهد بود . 

از یک برج باالمی روید : از بالها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می 

 دهید . 

 های شما برآورده نخواهند شد .  ازیک برج پائین می آئید : خواسته

 دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ 

 برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید . 

 شلیک توپ از باالی یک برج : به شما خیانت میشود 

در باالی یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : 

 شانس 

 برج ناقوس کلیسا : واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند . 

 یک برج نیمه خراب : شغلتان را از دست می دهید . 

 برج مراقبت 

 گوید : لیال برایت می

تنده ی برج فرسی برج مراقبت در خواب ، بیانگر بروز مشکالت است . مشاهدهمشاهده

 .  ی آشنایی با افراد جدید استدر خواب ، نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب از برج دیده بانی باال بروید ، نشانة آن است که تمایل دارید به 0

تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران 

 واگذار کنید . 

 برجستن 
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 محمد بن سیرین گوید : 

، دلیل که حال او بگردد . اگر بیند به جای  اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست

دوری جست ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت ، 

 دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند از جائی بیرون جست ، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد . اگر بیند به 

 ائی که می خواهد می جست ، دلیل است بر قوت و توانائی ویهر ج

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند از جائی پاکیزه بجست ، دلیل که ازحال فساد به حال صالح آید . اگر به 

 خالف بیند از صالح به فساد آید . 

 برچسب 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن برچسب در خواب ، عالمت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار 

 خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید . 

 ش دارید . در پی روی یک پاکت یا بسته برچسب می چسبانید : بزودی سفری طوالنی

 برخاستن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 صبح خیلی زود برمی خیزید : پول فراوان 

 با طلوع خورشید بر می خیزید : خوشبختی بزرگ 
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 از روی تخت بر می خیزید : ناراحتی 

 از روی زمین بر می خیزید : نگرانی و غم 

 از روی صندلی بر می خیزید : خبرهای خوش 

 وی نیمکت برمی خیزید : نامه ای غیره منتظره بدستتان خواهد رسید . از ر

 به اتفاق شخصی که دوستش دارید بر می خیزید : مشاجره 

 برد 

 محمد بن سیرین گوید : 

بهترین جامه ها برد است . اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و 

سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود ، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که 

جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه 

 این است .  و کبود بود ، تاویلش به خالف

 ابراهیم کرمانی گوید : 

برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد ، خاصه چون برد از پنبه بود 

 . اگر بیند در وی ابریشم است ، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا . 

 برده 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 برده : فقر

 گوید : لیال برایت می

د . دیدن شویخواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می اگر در

 ی آن است که باید با تمایالت نفسانی خود مبارزه کنید . برده در خواب ، نشانه

 بردارکردن 
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 محمد بن سیرین گوید : 

روزی مردی نزد من آمد و گفت : به خواب دیدم که مردی را هر دو دست بریدند و 

ری را بر دار کردند . گفتم : اگر این خواب راست می گوئی ، امروز امیر شهر را دیگ

معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند . پس همان روز چنان شد و دیگری به 

 جای او بنشست . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ین ر چنداگر بیند کسی را بر دار کردند و مردم در وی نظاره می کردند ، دلیل که ب

مردمان مهتر شود . اگر بیند کسی به نظاره او نبود ، شرف و بزرگی یابد ، لیکن در راه 

دین مدبر و فاسق است . اگر بیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد ، 

دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط بود بخورد . اگر بیند او را بردار کرده و خون 

 ، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید . از وی روان شد 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بردار کردن در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : مهتری . 

 دوم : مال . 

 سوم : بزرگواری . 

 چهارم : غیبت مردم کردن . 

 برزنت 

 گوید : آنلی بیتون می

 عالمت روبرو شده با سردی و خیانت است . ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، 0

ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می کنید ، عالمت آن است که 6

 معامالتی مشکوک خواهید داشت . 
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 برس 

 گوید : هانس کورت می

ی برس در خوای ، داللت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس مشاهده

 ارهای مشکل پیش رو دارید . لباس دیدید ، یعنی ک

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست . 0

 ـ دیدن برس کهنه و خراب ، عالمت بیماری است . 6

ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما 9

 خواهد افتاد . 

خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل ـ اگر 4

 کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد . 

 ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست . 5

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شود . خواب برس : بر تعداد مشکالت اضافه می 

 یک برس کهنه : ناکامی 

 از یک برس استفاده می کنید : آرزوی اصلی شما برآورده می شود . 

 یک برس نو می خرید : یک دوره عالی شروع میشود . 

 یک مغازه برس فروشی : بیماری 

 یک برس ساز : گیج خواهید شد . 

 برف 
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 محمد بن سیرین گوید : 

ذاب است ، مگر اندکی دیده بود . اگر در برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و ع

زمستان برف بیند ، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است ، دلیل که اهل آن 

 موضع را غم و اندوه رسد . 

 جابرمغربی گوید : 

 دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است ، خاصه با برف که با برف بیند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 برف به خواب بر شش وجه است .  دیدن

 اول : رزق وروزی ، 

 دوم : زندگانی ، 

 سوم : مال بسیار و ارزانی نرخها ، 

 چهارم : لشگر بسیار ، 

 پنجم : بیماری ، 

 ششم : غم و اندوه . 

 اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال بسیار و حالل جمع کند . 

 ، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .  اگر به زمستان جمع می کرد

 ابراهیم کرمانی گوید : 

برف به خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر ، دلیل بر غم 

و اندوه و قحط است . اگر بیند برف به وقت خود می خورد ، بهتر از آن است که بی 

 وقت بود . 

 گوید :  منوچهر مطیعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است . روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ 

آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند 
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وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در این حالت انسان غمگین می 

اب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب شود . همین حالت در خو

برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد 

برف در خواب می بیند . عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و 

برف می  ب ببینید جاییفقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم . اگر در خوا

بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می 

رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست . 

اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود . اگر ببیند که در تابستان 

ی کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی برف جمع م

زحمت به دست شما برسد . این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او 

می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را 

زداید . بیرون بردن برف از خانه نیز  دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می

دور کردن غم خانوادگی است . از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و 

 برکت است و در گرمسیر غم و اندوه . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 برف

 بارش برف : سستی زود گذر

 ویدئق شبرف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکالت زیادی را فا

 آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن برف عذاب وفتنه بود

 مؤلف گوید : 

دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و 
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 به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 نگام لشگر باشددیدن برف بی ه

 دیدن برف با هنگام فراخی روزی است

 دیدن برف در زمین قحط باشد

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب بارش برف را ببینید ، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش 

ی آدم برفی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و باشید . مشاهده

 ت با دیگران خواهید داشت . تفاوبی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن برف در خواب ، نشانة آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی 0

 نخواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانة آن است که در اثر شکست 6

 ودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد . و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن ب

ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید 9

 یافت . 

ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است که شخصیت و غرورتان را کسی 4

ط ارتیامورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد 

 برقرار کنید . 

ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانة آن است که دلهرة شما مبدل به شادمانی 5

 می گردد . 

ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانةآن 2

 است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت . 
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ن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانة آن است که افکار و تمایالت شما هیچ ـ دید7

 پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد . 

ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است که 1

 بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد . 

ختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، نشانة آن است که برای ـ اگر د3

 پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود . 

ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، عالمت آن است که پیرامون 01

د ستی استوار نباشموضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایة در

 ، یقینا شکست خواهید خورد . 

ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، عالمت آن 00

 است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده 

 ف : خوشبختیزمین پوشیده از بر

 برف کثیف : ناکامی و کسالت 

 برق 

 محمدبن سیرین گوید : 

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند : برق ، وعده کردن 

پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی . اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت 

ر بود . اگر بیند برق همی درخشید ، دلیل که در آن ، دلیل که کاری کند که در ان خی

 سال نعمت فراخ بود ، خاصه که با برق باد آهسته است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 که برق درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : خزانه دار پادشاه . 

 دوم : وعده بد . 

 سوم : تندی و سرزنش کردن ) خیر ( . 

 چهارم : رحمت . 

 پنجم : راه راست . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

برق متداعی دو چیز است ، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر 

آسمان . برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی 

م به آن مند باشد که همی تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرو

محتاجیم و هم از آن می ترسیم . هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و 

سهمگین . هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد . در این که همه ما می 

ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند . کسانی هستند که می 

نند از چه می ترسند . همیشه نگران و مشوشند . عده ای از بیماری می ترسند و نمی دا

ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند . خانم ها عموما از پیری وحشت دارند . همه 

این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود 

اطع ریشه حیات انسان نیز هست و . برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی ق

به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند . با این تعریف باید دید که در 

خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید . اگر دیدید که جائی را روشن کرد و 

شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید . اگر دیدید برق 

خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید 

که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده 

اید نقشی مهم خواهید داشت . روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت 
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در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید تامین روشنائی . اما برق به معنای برقی که 

می آید ، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این 

تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند . اما برق یکی از آیات الهی است 

اس نشان می دهد . و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قی

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق 

بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع 

چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره . برق زدگی در خواب خوب 

دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را .  نیست چه بیننده خواب ، خویشتن را

درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است . مشاهده 

 درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است . 

 برق انداختن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

س برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس را خواب ببینید که چیزی را با واک

 گول نمی زد . 

 کف اطاقها را برق می اندازید : خودخواهی 

 درهای خانه را برق می اندازید : تنگ نظری شما باعث رنج شما خواهد شد . 

 اثاثیه منزل را برق می اندازید : اوقات سخت در پیش دارید 

 برکنار 

 گوید : لیال برایت می

ری اید ، به این معنی است که به مقام باالتگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شدها

 خواهید رسید . 
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 برکه 

 گوید : لیال برایت می

ای با آب تمیز ، بیانگر آشنایی با اشخاص جدید است . اگر آب برکه دیدن برکه

ای رکهاگر در خواب ب گر است .ی آشنایی با افراد حیلهکثیف و گل آلود باشد ، نشانه

عنی ها مرده باشند ، یپر از ماهی دیدید ، بیانگر پیشرفت در امور مالی است اما اگر ماهی

 شوید . دچار زیان و ضرر می

 گوید : آنلی بیتون می

اگر دختری خواب ببیند در برکه ای تن می شوید ، داللت بر آن دارد که جذابیتهای 

 تی فراهم ساخت . زنانه اش برای او قدر و منزل

 برگ 

 محمد بن سیرین گوید : 

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت ، خلق و خوی بیننده خواب بود ، خاصه به 

هنگام وی . اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بیننده 

 خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

 ابراهیم کرمانی گوید : 

از درخت برگ تازه فرا گرفت ، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل  اگر کسی بیند

 شود . 

 جابر مغربی گوید : 

برگ درختان میوه شیرین ، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش ، دلیل بر 

خلق بد است . درختانی که بار نیاورند ، دلیل بر درم و دینار است ، معبران گفته اند : 

 نی که میوه دارند ، دلیل بر درم و دینار کند . برگ درختا
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

برگ شرف است و آبرو و اخالق و نحوه سلوک اجتماعی . برگ زینت درخت است 

و اخالق خوب نیز زینت انسان . اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که 

محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و 

 شناخته می شوید . 

اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت 

کوشش فراوان می کنید . جمع آوری برگ خشک تالش بیهوده است . هم تالش 

 برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 برگ

 سبز : خوشبختی

 خشک : غم 

 گوید : لیال برایت می

های تازه و سبز در خواب ، بیانگر رسیدن به اهدافتان است . اگر در خواب دیدن برگ

 ریزد . بیانگر ضرر مالی است . ببینید که برگ درختان می

 گوید : آنلی بیتون می

 گی است . ـ دیدن برگ در خواب ، عالمت پیشرفت قابل مالحظه ای در زند0

ـ دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما 6

 را در بر خواهد گرفت . 

ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، عالمت آن است که در مسیر زندگی بی 9

 یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ داللت دارد . 

دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، عالمت آن است که ثروتمند خواهد ـ اگر 4

 شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد . 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک 

 یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی 

 .  برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند

 برگ می پزید : پول 

 برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده . 

 شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سالمتی و خوشی درپیش دارد . 

 افراد بدجنس شما را تهدید می کنند .  -6بیماری و ناکامی  -0برگهای خشک : 

 برگ مو : شما به خشم می آئید . 

 برگهای زرد شده : شادی 

 پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود .  یک درخت

 برگهای سبز می چیند : پول 

 گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند . 

 برگهای پالسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است . 

 برگ می خورید : مشاجره 

 اکامی در عشق برگ ریزان پائیز : یک ن

 باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد . 

 برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان 

 برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت 

برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید 

 داشت . 

 رگستوان ب
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 پوشش اسب

 محمد بن سیرین گوید : 

درخواب استوار و محکم کاری است . اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود ، دلیل 

 که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند . 

 جابر مغربی گوید : 

و  یل که کار برمراد و بختاگر بیند اسب وی با برگستوان درمیدان رزم می دوید ، دل

دولت او مساعد گردد . اگر بیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید ، دلیل 

 که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود . 

 برلیان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با 0

 ع و نومیدی روبرو خواهید شد . مان

ـ دیدن برلیان شکسته در خواب ، عالمت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی 6

 وفایی می کند . 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب ببینید کسی به شما برلیان هدیه داد ، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است . 

ان است ی جدایی از یکی از دوستانتاید ، نشانهدهاگر خواب ببینید که برلیانی را گم کر

 . 

 برنج 

 محمدبن سیرین گوید : 

 برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود ، به قدر آن که دیده بود . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند برنج پخته همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد . 

اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد ، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به 

 غایت نیکو است . اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد ، دلیل بر اندوه کند . حضرت 

 اید : حضرت امام جعفر صادق فرم

 دیدن برنج در خواب بر سه وجه است . 

 اول : مال ، 

 دوم : حاجت ، 

 سوم : خیر و منفعت که بدو رسد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

برنج از غالتی است که با زحمت و تالش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج 

می آید . اگر بیننده  در خواب مالی است که با تالش و زحمت و رنج و تعب به دست

خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر 

تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و 

توش و دارایی تعبیر می شود . برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می 

بیننده خیر و نیکی می رسد . اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری شود و به 

می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده 

می شود . دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و 

خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه خرمی است در زندگی آینده بیننده 

است . خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست 

اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست . اگر دیدید که برنج می فروشید 

می  جدیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برن

 خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید . 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر مالل بود

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تعبیر برنج در خواب بر سه وجه است

 . . مال 0

 . حاجت 6

 . خیر و منفعت به او می رسد 9

 : گوید آنلی بیتون می

ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معامالتی سود آور است ، برای 0

 کشاورزان نشانة محصوالت فراوان است . 

 ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است . 6

است  نـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانة آ9

 که به بیماری مبتال خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند . 

ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است که به زودی وظایف جدیدی 4

 به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد . 

 گوید : لیال برایت می

 ن برنج ببینید ، داللت بر انجام کارهای خیر دارد . اگر در خواب خود را مشغول خورد

 برنز 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است که در ازدواج با فرد 0

 مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد شد . 

ن ، داللت بر آ ـ اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می کند6
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دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت 

 نمی گیرد . 

 ـ دیدن حشرات برنزی در خواب ، نشانة حسادت و نابودی است . 9

 برنشیت 

 گوید : هانس کورت می

ادر به ق مبتال شدن به بیماری برنشیت در خواب ، بیانگر آن است که به خاطر بیماری

انجام باقی کارها نیستید . درد کشیدن از بیماری برنشیت در خواب ، داللت بر ناامیدی 

 دارد . 

 بروت 

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به 

ید ، رتاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپ

 دلیل نقصان هیبت مرد است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بروت او دراز شده ، دلیل که او قوتی بود . اگر بیند کسی بروت او را بر کند ، 

دلیل که با کسی خصومت کند . اگر بیند بروتش سفید شده بود ، دلیل که از کار 

 اگر دراز بود ، دلیل بر غم و اندوه است وناکردنی بازایستد . اگر بیند او را بروت بود ، 

 اگر اندک بود ، دلیل بر عز و جاه و مراد کند . 

 بره 

 محمدبن سیرین گوید : 

بره درخواب ، اگر نر یا ماده باشد ، فرزند است . اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی 
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بمیرد .  که فرزند او بدو داد ، دلیل که او را فرزندی آید . اگربیند بره را بکشت ، دلیل

 اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حالل به قدر بزرگی و کوچکی 

آن . اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن . اگر بیند بره یا بزغاله را 

بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت ، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب 

 فرزند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بره به خواب برچهار وجه است . 

 اول : فرزند ، 

 دوم : مال حالل ، 

 سوم : معیشت ، 

 چهارم : غم و اندوه . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خواب خوب و بل که بسیار خوب است . معبران بره را در خواب خیر و  دیدن بره در

برکت تعبیر کرده اند . آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است 

که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند . برخی از معبران بره را در 

خواب ببیند که صاحب بره ای شده  خواب فرزند تعبیر کرده اند . اگر کسی در

برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که بره ای 

در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود . 

اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که 

بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود 

. خوردن گوشت بره غم خوردن است . داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است . به 
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هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان 

 آنست . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رهب

 داشتن یک بره : دلداری ، تسلی

 بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور

 بره را روی دوش بردن : خوشبختی

 بدنبال آن جستجو کردن : رضایت

 بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن

 کشتن بره : رحمت خدا

 بره گمشده : همسر عابد

 وید : یوسف نبی علیه السالم گ

 دیدن بره مراد حاصل شود

 دیدن بره مال وهدیه بود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، عالمت آن است که 0

دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی 

طریق فروش محصوالت زراعی خود چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که از 

 سودی کالن خواهد برد . 

 ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است . 6

ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است که افرادی بیگناه 9

 از اعمال خالفکاران رنج خواهند برد . 

مت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما ـ اگر در خواب بره ای گم کنید ، عال4
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 گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید . 

ـ دیدن پوست بره در خواب ، عالمت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران 5

 سلب خواهد شد . 

اغت رـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، عالمت آن است که با فدا کردن ف2

 و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید . 

ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان 7

 دچار دردسر خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، عالمت آن است که 1

 د شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت . صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهی

ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، عالمت آن است که مردم بیگناه از 3

 دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید . 

ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، عالمت آن است که از شما درخواست 01

 بخشش و چشم پوشی خواهد شد . 

دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، عالمت آن است که ـ 00

 امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است که در محیطی 06

 سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد . 

د بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، عالمت آن است که برای ـ اگر خواب ببینی09

رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه 

 از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید . 

ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، عالمت آن است که شخصیتی سرد و 04

 پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود . 

ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در 05
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می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانة آن است که در آینده 

 ن نزدیکان خواهد شد . با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شد

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال

 بره میخرید : غافلگیر خواهید شد . 

 گوشت بره می خورید : اشک 

 بره می فروشید : خوشبختی 

 مالک تعدادی بره هستید : پول وتسلی خاطر 

 یا معامله برد با شما خواهد بود .  یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه

 بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید . 

 یک بره به کسی هدیه می کنید : عمرشما طوالنی خواهد بود . 

یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران 

 برای راحتی شما لذت خواهید برد . 

 وشت بره می خورید : یک رفاقت طوالنی روز عید گ

 یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد . 

 برهنگی 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده 

 ، دلیلش بد بود . خواب مردی مستور بود ، گناهش عفو گردد . اگر صالح نباشد 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند ازاری بر 

 میان بسته ، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود . 
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 جابر مغربی گوید : 

ح د ، مرد صالبرهنگی در خواب . محنت و رسوائی است . اما اگر عورت را پوشیده بین

 را نیکو بود و فاسق را بد بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی 

 است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است . چنانچه کسی در 

خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت . از امام خواب 

جعفر صادق علیه السالم نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی 

است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی . زیاد اتفاق می افتد که در خواب به 

خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما صورت برهنگی ظاهر می شود . اگر خود را در 

پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد . اگر برهنه بودیم 

و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم . اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس 

 مپوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابی

. دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است . لخت شدن این را 

می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف 

 بزنند و احیانا بد بگویند . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد

 برهنه بودن غمهای او زایل شود و به مراد برسد دیدن

 برهنگی توانگر گردد

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، عالمت آن است که به اعمال رسوایی آور تن 0

 خواهید داد . 

ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانة آن است که افرادی مکار شما را 6

 می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .  تشویق

ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، 9

 عالمت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید . 

 برهنه 

 گوید : آنلی بیتون می

یش پابرهنه سرگردانید ، نشانة آن است که توقعات ب ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و0

از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به 

 هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک زن خواب ببیند که برهنه است : ناکامی از همه طرف 

 د که برهنه است : او آشکارا شرمسار خواهد شد . یک مرد خواب ببین

 یک زن زیبای برهنه : پول خوبی بدست می آورید . 

 یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید . 

 یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شود . 

 یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی 

 زن شما برهنه است : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند . 

 تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند . 

 شما افراد برهنه را می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید . 

 مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید . 
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 دن : ایده هایتان را از دست میدهید . برهنگان در حال دوی

 شما با یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش 

با یک زن برهنه در محلی دور از خانة خودتان خوابیده اید : یکنفر به شما آزار خواهد 

 رساند . 

 برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند . 

 متاء هل برهنه هستند : پول .  اشخاص

 بریان 

 محمد بن سیرین گوید : 

بریان در خواب ، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل 

 بهتر از گوشت خام است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند بریان ازگوشت گوسفند خورد ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی 

آورد . اگربیند بریان از گوشت گاو خورد ، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود . بدست 

اگر بیند بره بریان همی خورد ، دلیل که ا و را مالی اندک حاصل شود و بعضی از 

 معبران گفته اند : خوردن بره پخته به خواب ، دلیل آمدن پسری کند . 

 جابر مغربی گوید : 

رد ، دلیل که او از مهتری منفعت رسد . اگر بیند مرغ اگر دید سر بره بریان می خو

بریان می خورد ، دلیل که مالی از جهت زنی به مکر و حیله به دست آورد . اگر بیند 

ماهی بریان شده می خورد ، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی 

و  ، دلیل بر رنجبزرگ پیوندد . اگر خداوند خواب مستور بود ، ولی اگر مفسد است 

غم و اندوه است و دشمن و ماهی بریان کرده ، چون تازه بود ، بهتر از شور است و 
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ماهی بزرگ بهتر از خورد بود و دیدن بریان فروش به خواب ، مردی است که به سبب 

 وی دیگران فراخ روزی گردند . 

 بریدن 

 گوید : لیال برایت می

ر ی شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگبرید ، نشانهاگر در خواب ببینید که چیزی را می

کنید ، یعنی از انجام دادن یکی از در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می

 کارهایتان واهمه دارید . 

 بز 

 محمدبن سیرین گوید : 

بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود . اگر دید بزی مجهول را بکشت ، 

ر مردی بزرگ ظفر یابد . اگر بیند پوست بز را بکند ، دلیل که مال بسیار دلیل که ب

بستاند و هزینه کند . اگر بیند از گوشت او بخورد ، دلیل که مال بخورد . اگر بیند بر 

وی نشست و از هر طرف می راند ، دلیل که با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر 

ید بز او را از پشت خود بیفکند ، دلیل که آن مرد حال که خواهد او را گرداند . اگر د

وی را از جاه و حرمت بیفکند ، اگر دید هر دو سر وی بز شکست ، دلیل که آن مرد را 

از عمل منع کند . اگر بیند که سروهای بز دراز و قوی شده بود ، یا در عدد زیاده 

بد . اگر بیند موی او گردیده بود ، دلیل که در عمل خود مهتر و قوی گردد و ظفر یا

زیاد شده ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر بیند پشم او بستد ، دلیل که به قدر آن مال از 

 فرزند بستاند . اگربیند ماده بزی یافت ، یا کسی بدو بخشید ، دلیل که زنی بخواهد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اده که از زنی مال یابد . اگر بیند م اگر بیند ماده بزی را بدوشید و شیر او بخورد ، دلیل
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بز را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل که از آن زن حاجت روا شود . اگر بینده 

ماده بز را نه از بهر گوشت کشت ، دلیل که زنی به نکاح بخواهد و از او فائده نبیند . 

ز در اگر بیند رمه ب اگر بیند ماده بز از خانه ا و بیرون رفت ، دلیل که زن را طالق دهد .

خانه داشت یا به جای دیگر و دانستملک اوست ، دلیل که به قدر آن وی را مال و 

نعمت و غنیمت بدست آید . اگر بیند رمه بز و گوسفند در صحرا می چرانید و به هر جا 

 که می خواست می برد ، دلیل که به والیتی از عرب یا از عجم حاکم شود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند از گوشت ماده بز می خورد ، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد و پوست و 

پشم و شیر بز درخواب خیرو برکت مال است که بدو رسد . اگر بیند که بزغاله بدو 

دادند ، یا بیافت ، یا بخرید ، دلیل که وی را فرزندی مبارک آید . اگر بزغاله را بکشت 

ک شود . اگر بیند گوشت بزغاله را بخورد ، دلیل که ازمال ، دلیل که فرزند او هال

 فرزند چیزی بخورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بز نر درخواب مقدمه لشگر است . 

 اگر بیند بز نر بیافت و بر وی نشست ، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود . 

 بت افتد و توانگر شود . اگر از مردم عامه بود ، دلیل که او را با مقدم لشگر صح

حضرت امام جعفر صادق فرماید : از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله شنیدم : هر که فرزند بز 

 را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد ، چهل سال درویشی از وی دور گردد

 دیدن بز فروش در خواب ، مردی بود که مردان و زنان را جمع کند . 

 ید : ابراهیم کرمانی گو

بز ماده در خواب دیدن در گوشت او خوردن مالی جمع کرده بود و بعضی از معبران 

 گویند : مالی جمع کرده او را حاصل شود . 

 جابرمغربی گوید : 
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بز ماده دیدن و خوردن ، دلیل خیر و منفعت کند ، چون به طعم خوش و نیکو بود . اگر 

 .  به طعم ناخوش بود . دلیل بر غم و اندوه کند

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بز حیوان زیرک و باهوش و چاالکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش 

استفاده می کنیم و هم از شیرش . بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی 

تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود . برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل 

ای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هستند و کاره

هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد . 

چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و 

ب و جوش و فعالیت است . تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جن

خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می 

خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود . خوردن شیر بز نیز نیکو است 

و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد . چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز 

ه ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید دارید و گل

که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به 

قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید . چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش 

یز همین تعبیر را دارد و نیکو است آمدهای خوب به شما خبر می دهد . تنیدن پشم بز ن

 و نعمت و رفاه را بشارت می دهد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، عالمت آب و 0

هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانة انجام 

 کسب ثروتی بیشتر است . معامالتی محتاطانه و 

ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانة آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان 6
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 به اسرار شما دست نیابند . 

ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، عالمت آن است که به خاطر رفتار بی 9

 ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، عالمت آن است که بخاطر ثروت و مادیات 4

 ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک بز : ثروت 

 تعداد بسیاری بز : فراوانی 

 بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت . 

 احب گله بز هستید : فراوانی و ثروتشما ص

 بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد . 

 یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد . 

 بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر . 

 کنید . بزهای سیاه : به دوستان اعتماد ن

 بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید . 

 یک بز را می کشید : خوشبختی 

 شاخهای یک بز : فالکت 

 یک بزغاله : در بازی برنده می شوید . 

 خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود . 

 ری میکنند : مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهدا

 پول فراوانی به دستشان می آید . 

 بزاز 
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به تازی : جامه فروش بود و دیدنش مردی خطرناک است . زیرا که بهای جامه درم و 

دینار است که دهند و ستانند و تاویل درم و دینار مکر و اندیشه است و در آن هیچ خیز 

بر  ستاند ، نیک و بدش ، دلیل نباشد ، لیکن اگر بهای جامه جز درم و دینار چیز دیگری

 نوع آن چیز کند که ستاده بود

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی به خواب دید بزازی همی کرد و بهای کاال درم و دینار بستد ، دلیل که او را 

اندوهی و زیانی رسد . اگر دید که کاالی دیگر به عوض کاالی خویش بستد ، دلیل 

 که مرادش حاصل شود . 

 ت امام جعفر صادق فرماید : حضر

 دیدن بزار در خواب زینت دنیا است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بزازی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و 

نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که 

شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ سخت فریفته زینت دنیا می 

تصمیم درباره داشتن بهترین ، مردد و دو دل می مانیم . اگر ببینیم که در یک بزازی 

هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو 

آگهی می دهد که هوشیار  می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما

باشیم . اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای بزاز مشاهده کنیم نشان آنست که 

از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می 

ترسیم . چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می کند و او خریدار است فریب می 

به او می رسد . از امام جعفر صادق علیه السالم نقل است که دیدن بزاز خورد و زیانی 

در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده 

 است یا در آینده خواهد شد . 
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 بزغاله 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد

 گوید : آنلی بیتون می

دن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و دی

 احتماال انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت . 

 بز کوهی 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حالل به وی رسد

 گوید : آنلی بیتون می

کوهی در خواب ، نشانة آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع  ـ دیدن بز0

 می یابد و با تالش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد ، نشانة 6

 عشق خطاست .  آن است که به کسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن

 بساط 

بدان که بساط در خواب شادروان بود . اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشست ، 

 دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار 

شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، 

دلیل که در مال او نقصان شود . اگر بدید که بساط او بسوخت ، دلیل که روزی بر وی 
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 بسته گردد و حالش بد شود . 

 امام جعفر صادق فرماید :  حضرت

 دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود . 

 اول : عز و جاه . 

 دوم : بزرگی و رفعت . 

 سوم : مرتبت . 

 چهارم : مال . 

 پنجم : عمر دراز . 

 ششم : ثنا به قدر بزرگی آن . 

 ست . موارد باال ا اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خالف

 بست 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد ، به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر 

 بدید که بست به کسی داد یا فروخت ، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

 یخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورداگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ر

 ، دلیل که از غم برهد و از آن خالص یابد . 

 بستان افروز 

 محمد بن سیرین گوید : 

بستان افروز در خواب دیدن ، شادی است ، لکن بدین بد است . اگر بیند که بستان 

تان افروز بسافروز فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل بر خرمی و شادی است . اگر بیند 
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 به کسی داد ، دلیل که او را خرم کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند : زن بازرگان 

توانگر است ، با جمال و خوش طبع . اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه 

بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد . اگر بیند از خویش می شود ، دلیل که وی را با 

 زمین برکند ، دلیل که از صحبت مردی جدا شود . 

 بستر 

 محمدبن سیرین گوید : 

بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر بیند که بستری خرید یا 

ن نخستین را هد و زبستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد ، دلیل که زن دیگر خوا

طالق دهد . اگر بیند که بستر از حال خود متغیر شد ، دلیل که زن او از حالی به حال 

دیگر گردد . اگر بیند که بستر وی بستر دیگر شده است ، بهتر از قبل یا کمتر از آن ، 

دلیل که زنی بخواهد و زن نخستین را طالق دهد . اگر بیند که بستر خویش را 

در نوشت ، دلیل است که زن خود را طالق دد و یا از او غائب گردد و یا  بفروخت یا

 از ایشان یکی بمیرد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی خود را بر بستر مجهول بیند ، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانی رسد . 

لیل که بزرگی داگر بیند که بستر وی بر تختی مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود ، 

 و منزلت یابد و دشمنان را قهر کند . 

 جابرمغربی گوید : 

که بستر درخواب والیت و تن آسائی بود . اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و 

بعد از آن به خانه آورد ، دلیل که میان او و زن طالق رجعی افتد . اگر خویشتن را به 
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ه بیند ، دلیل که به شماره هر بستری زنی نتوانست آورد ، سه چهار بستر ، هر یکی افتاد

دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خالصی نیابد . اگر خویش را بر بستر نرم 

گسترده بیند که خفته بود ، دلیل که آن سال بر وی مبارک گردد . اگر بیند که بستر او 

یند که بستر او دریده بود یا از پشم آکنده بود ، دلیل که زن توانگر خواهد . اگر ب

سوخته است ، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم 

 نباشد . اگر بیند که بستر او ابریشمین بود با بستر کرباسین بدل کرد ، دلیل که زن فاسقه

اخ وررا از دست بداده و زن ستوده بخواهد . اگر در خواب بیند که بستر او را موش س

کرده بود ، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا 

دهد . اگر بسترش درهوا معلق بود ، دلیل که بستر او در جایگاهی بلند گسترده شود و 

شغل او باال گیرد و دولت یابد . اگر بیند ک بستر وی از هوا به زمین افتاد ، دلیل که 

 و عاقبت شفا یابد .  زنش بیمار شود

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بستر خود را سبز بیند ، دلیل که زنی خواهد دیندار و پارسا . اگر بستر خود را سرخ 

بیند . دلیل که زن او بدخو و ناسازگار شود . اگر بیندکه بسترش کهنه است و نو شده ، 

رخ شد ، ستر او سبز بود سدلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک بازگردد . اگر بیند ب

دلیل که زن وی از صالح به فساد مایل شود . اگر به خالف این بود ، از فساد به صالح 

بازآید . اگر بیند بستر او سرخ بود ، سفید شد یا زرد شد ، دلیل که زنش از گناه توبه 

ود خکند و بیمار شود ، چنانکه بیم مرگ بود . اگر بیند بستر او نو است و در زیر 

گسترده بود و بالش ها نهاده بود ، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد . اگر دید بر 

بستر خویش بالش ها نهاده ، دلیل بر خادمان کند . اگر بیند بستر به جای مجهول است ، 

دلیل که زمینی بخرد و در آن کشاورزی کند و معبران گفته اند : میراث یابد . اگر بیند 

، دلیل که راحت و آسانی یابد . اگر بیند بستری داشته و بر هوا بر روی آن بر بستر خفته 

خفته است ، دلیل است که به سبب زن جاه و بزرگی یابد . اگر بیند بسترش دریده است 
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، دلیل که زنش نابکار است . معبران گفته اند : زنش بمیرد . اگر بیند آتش در بستر او 

 را طالق دهد یا بمیرد . افتاده و بسوخت ، دلیل که زن 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بستر در خواب بر چهاروجه است ، 

 اول : زن

 . دوم : کنیزک . 

 سوم : والیت . 

 چهارم : معیشت و منفعت و تن آسائی . 

 بستن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک کتاب را می بندید : یک راز برای شما فاش میشود . 

چیزهای سنگینی را با بند می بندید : یک گرفتاری با وزارت دادگستری در پیش دارید 

 . 

 دو تکه چوب را بهم می بندید : خبرهای غم انگیز 

 یک قسمت از بدن شما با بند بسته شده : ناکامی 

 شما را با طناب بسته اند : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می شود . 

 ب بسته اند : دردسرها شما را کالفه خواهند کرد . دیگران را با طنا

 اشخاصی شما را با طناب می بندند : دریک دام می افتید . 

 شما دیگران را با طناب می بندید : پریشانی و ضرر مالی . 

 بستنی 
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 گوید : آنلی بیتون می

ه به کـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی 0

 دوش گرفته اید موفق خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است که به طور 6

 غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة 9

 ر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد . آن است که به خاط

ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان 4

 می رسد . 

ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، عالمت آن است که پیش از آنکه به 5

 ی شود . لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد م

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بستنی می خورید : شانس 

 بستنی میخرید : خطری در روابط اجتماعی . 

 فرزندانتان بستنی می خورند : در سالمتی کامل بسر خواهید برد . 

 دشمنان شما بستنی می خورند : آنها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند . 

 بسته 

 سرزمین رویاها آمده است :  درکتاب

 خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد . 

 یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند . 

 یک بسته توتون : اطالعات اشتباه به شما می دهند که نباید باعث آشفتگی شما شوند . 

 یک بسته لباس : خبرهای خوش
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 بسته هایی : خواستةهایی شما بزودی برآورده می شود یک عده در حال حمل 

 یکنفردر حال حمل بسته هایی : یک دوست به شما هدیه ای خواهد داد . 

 یکنفربه شما بسته ای می دهد : این شخص فکرهایی درسر دارد . 

 بسته بندی 

اشته دتواندمعانی و تعابیر متعدد و گوناگونی ها ، میاین خواب نیز ، مثل تمام خواب

منظور اسباب کشی یا هر باشد . اگردر خواب در حال جمع آوری وسایل خودتان ) به

احتمال زیاد نگران تغییر و تحوالت مهم وبنیادینی هستید که در دلیل دیگر ( بودید ، به

دهند . در غیر این صورت ، ضمیرناخودآگاهتان در حال میتان رخزندگی روزمره

عاطفی احساسی است . برخی ازمعبران معتقدند » بار و بنه » سازمان دهی و رها کردن 

ین بدای از ضمیر ناخودآگاهتانکه مشاهده این گونه خوابها ، صرفا ، به منزله اشاره

های زیادو متعددی هستید که احتماال الزم است مضمون است ، شما درگیر فعالیت

 برخی ازآنها را جمع آوری کرده و رهایشان نمایید . 

 وک اویتنهاو می گوید : ل

 بسته بندی کردن : کوچ کشی

 گوید : آنلی بیتون می

الت در ی تغییر و تحوکنید ، نشانهبندی میاگر در خواب ببینید که چیزی را بسته

 بندی شده ببینید ، به این معنی است که بهزندگی است . اگر در خواب چیزی را بسته

 آورید . های زیادی به دست میتجربه هایی خواهید رفت کهزودی به مسافرت

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 اشیائی را بوسیله نخ بسته بندی می کنید : سالمتی شما به خطر می افتد . 

 اعضاء خانواده چیزهایی را بسته بندی می کنند : پول 
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 یک بسته بندی کاغذ دیواری : نگرانیها باعث کاهش وزن شما خواهندشد . 

 رگران در حال بسته بندی کردن : شانس در کار . کا

 بسته پستی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و 0

 بازگشتن فردی عزیز از سفر . 

ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، عالمت کار کردن روی موضوعی مطلوب است 6

 . 

در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست ـ اگر 9

 خواهید خورد . 

 گوید : اچ میلر می

 ی آن استدهندهای به شما برسد که درون آن خالی باشد ، نشاناگر در خواب بسته

 یشوید . اگر در خواب ببینید که بستهکه در انجام یکی از کارهایتان دچار مشکل می

ی های اجتماعی آن است که به موقعیترسد ، نشانهپستی ، طالیی به دست شما می

 باالیی خواهید رسید . 

 بشقاب 

 گوید : لیال برایت می

ی بشقاب در خواب ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در مشاهده

ارهایتان سود ی از کی آن است که در یکدهندهخواب ببینید که بشقابتان شکسته ، نشان

 شود . فراوانی نصیب می

 گوید : آنلی بیتون می
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کنند تا ای تالش میی بشقاب مسی در خواب ، بیانگر آن است که عدهمشاهده

 تان را از هم بپاشند . خانواده

دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته 

 است . 

 بشقاب پرنده 

 مولف گوید : 

 دیدن بشقاب پرنده در خواب دلیل بر ورود افراد ناشناس به آن محل می باشد . 

 اگر بشقاب پرنده نورانی بود دلیل بر متدین بودن آن اشخاص است . 

اگر افراد داخل بشقاب پرنده زن بودند . دلیل بر ورود افراد ناشناس زن و اگر مرد 

 مرد . بودند دلیل بر ورود افراد ناشناس 

چون خواستگار برای دختر افرادی ناشناس معرفی می شود اگر دختری خواب ببیند 

بشقاب پرنده به سوی خانه آنها آمد ودر آنجا پیاده شدند دلیل برآمدن خواستگار برای 

 اوست . 

 اگر افراد داخل بشقاب پرنده با خشم به مردم نگاه کردند دلیل بر بالی بزرگ است . 

 بشکه 

 گوید : تون میآنلی بی

ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، عالمت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور 0

 خواهید داشت . 

ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ، داللت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر 6

 عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود . 

 ه است : درکتاب سرزمین رویاها آمد

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 یک بشکه خالی : شما بی پول خواهیدشد . 

 یک بشکه پر : شما ثروتمند خواهید شد . 

 یک بشکه پر و ایستاده : خوشبختی 

 یک بشکه خالی و خوابیده : روزهای سخت نزدیک می شود . 

 شما یک بشکه دارید : یک هدیه غیره منتظره

 شما تعداد زیادی بشکه دارید : پول فراوان 

 ه پر از الکل : موفقیت در کارها یک بشک

 خواب یک بشکه کوچک : پول غیره منتظره ای به شما می رساند . 

 یک بشکه کوچک خالی : تغییرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد . 

 یک بشکه کوچک پر : زندگی شما دلپذیرتر خواهد شد . 

 یک بشکه کوچک پر از ماهی : خوشبختی 

 بط 

 ید : محمد بن سیرین گو

بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه 

که درخانه و ملک خود دیده بود . اگر بیند که بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع 

شدند و بانگ همی داشتند ، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد . اگر بیند که باوی 

بب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت سخن گفتند ، دلیل بود به س

 یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار . اگر بیند از اندام بط 

 چیزی یافت ، دلیل که از مدری بدین صفت که گفته شد چیزی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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ر خواب مال بود یا زن توانگر ، و بط سیاه درخواب کنیزک است . اگر بیند بط سفید د

 که بط بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند . 

 بطری 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بطری : کاری از روی بی فکری

 نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، داللت بر آن دارد که شما در 0

 تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد . 

لی با افتاد وـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است که به دامی خواهید 6

 تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد . 

 گوید : لیال برایت می

اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطری هستید ، یعنی برای مدتی دچار غم و 

 شوید . ناامیدی می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک بطری پر : شادی 

 یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی 

 محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید . 

 یک شیشه عطر خالی پر : خوشبختی بزرگ 

 یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود . 

 بع بع 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 صدای بع بع یک بره را می شنوید : خوشبختی در کارها 

 ای بع بع تعدادی بره را می شنوید : خوشبختی در خانواده صد

 بره ها را می بینید که بع بع می کنند : در آمد شما بیشتر خواهد شد . 

 تعداد کثیری بره در حال بع بع کردن : نامزدی شما نزدیک است . 

 بعد از ظهر 

 گوید : آنلی بیتون می

است که برای مدتی دچار نومیدی  دیدن بعدازظهری بارانی در خواب ، بیانگر آن

 ها ، داللت بر آشنایی با افراد جدید را دارد . شوید دیدن خواب بعدازظهر برای زنمی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک بعداز ظهر زیبا : زندگی برای شما لذت بخش میشود . 

 یک بعداز ظهر ابری : منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید . 

 از ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشید . بعد

 بعدازظهر بارانی : پول 

 بغل 

 محمد بن سیرین گوید : 

بغل در خواب ، دلیل بر مالمت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل ، دلیل کند بر 

 یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید ، دلیل کند که مال حرام یابد . 

 جابر مغربی گوید : 
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اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، مال حرام یابد . اگر کسی بیند که دست 

ها در زیر بغل داشت ، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن . بعضی از معبران گفته اند 

ت بر داشتن مروت و جوانمردی ، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست ، : دلیل اس

دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود . اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش 

می آمد ، دلیل که مال به وی رسد ، اما به دشواری . اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان 

 چیزی نقصان گردد . شد ، دلیل که به قدر آن عرق از مال 

 بغل کردن 

 گوید : آنلی بیتون می

کنید ، به این معنا است که در عشقتان دچار اگر در خواب دیدید کسی را بغل می

شوید . اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته ، بیانگر شکست می

 زند . آن است که دست به کارهای خطرناک می

 بقالی 

 یرین گوید : محمدبن س

بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت 

معیشت . اگر بیند بقالی می کرد ، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر 

 آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

درم می فروخت ، دلیل بر غم و اندوه کند ، زیرا که اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و 

 زر و درم به تاویل غم و اندوه است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد
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 اول : کسب کردن ، 

 دوم : منفعت یافتن ، 

 سوم : غم و اندوه . 

ا بادرهم و دینار مبادله می کرد مورد سوم در حالتی است که ببیند اجناس و متاع خود ر

 . 

 گوید : آنلی بیتون می

داللت بر  شوداگر در خواب ببینید در یک بقالی ، لبنیات و چیزهایی تازه فروخته می

 داشتن فکری آسوده دارد . 

 بالنکینی 

 محمد بن سیرین گوید : 

گر بیند شد . ابالنکینی در دست داشتن به خواب ، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نبا

 بالنکینی از چوب نرم جسته بود ، تاویلش به خالف این بود که گفته شد . 

 بلبل 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بلبل در خواب دیدن ، فرزند کوچک و غالم است و آواز او به خواب ، کالم خوش و 

اگر  . سخن لطیف است . اگر بیند بلبلی بپرید ، دلیل که فرزند یا غالم او ضایع گردد

 بیند بلبل در دست او بمرد ، دلیل ک فزرند یا غالمش بمیرد

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند بلبالن بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن غالمان بخرد . اگر بیند بلبالن را 

 بکشت و از گوشت آنها بخورد ، دلیل که از غالمان میراث یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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اسالمی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم معبران 

آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب 

به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد . چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این 

ین چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر بلبل در قفس می خواند و از ا

خواهید شد . اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و 

نمی دانید آن صدا از کجا به گوش می رسد بی تردید خبری خوش به شما می رسد . 

آن  چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر

شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید . روی 

 هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست . 

 گوید : هانس کورت می

ی بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است . شنیدن صدای دل مشاهده

ماع های باالی اجتیدن به مقامنو از بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگی خوب و رس

ی آن است که گیرید ، نشانهاست . اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می

 شوید . با افراد ثروتمندی همنشین می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانة زندگی در محیطهایی 0

 ت و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است . سالم و دلپذیر اس

 ـ دیدن بلبل در خواب ، عالمت پیروزی و سعادت است . 6

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بلبل : معشوقتان همینجا شما را رها میکند 

 به صدای بلبل در شب گوش می دهید : یک دورة بسیار خوب شروع می شود . 

 بلبل چهچهه می زنند : اگر بیمار باشید سالمتی کامل خود را باز می یابید .  تعدادی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 بلبله 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 بلبله در خواب کنیزک است . 

 محمد بن سیرین گوید : 

زن او بود . اگر دید بلبله خرید یا کسی به وی داد ، دلیل که کنیزک خرد یا زن خواهد 

ب همی خورد ، دلیل که با زن مجامعت کند . اگر بیند آن بلبله . اگر بیند از آن بلبله آ

بشکست ، دلیل که زن یا کنیزک وی بمیرد . حکایت : ابوخلده گوید : پیش محمد بن 

سیرین بودم ، مردی بیامد و بگفت : به خواب دیدم که از بلبله آب می خوردم و آن 

م و از یکی آب شور و تلخ . بلبله را دو در بود ، از یکی آب شیرین خوش طعم خورد

محمد بن سیرین گفت : تو زنی داری و خواهر زنی و هر دو را به کار می داری ، توبه 

کن و از خدای تعالی بترس . مرد گفت : چنین است که تو گفتی ، توبه کردم و به خدا 

 بازگشتم . 

 بلدرچین 

 گوید : لیال برایت می

 ر شنیدن اخبار خوشایند دارد . ی بلدرچین در خواب ، داللت بمشاهده

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن بلدرچین در خواب ، عالمت سعادت خوشبختی است . 0

 ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، عالمت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است . 6

ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار می کنید ، عالمت آن است که به بهترین دوستان 9

 ادت می ورزید . خود حس
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ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجی 4

 خواهید کرد . 

 بلغم 

 محمد بن سیرین گوید : 

بلغم در خواب ، مالی بود که به وجه صالح ، آن مال را نفقه کند . اگر کسی به خواب 

لغم است . اگر بیند ب دید که بلغم به جایگاهی جرگه انداخت ، تاویلش به خالف این

 سفید از گلو برانداخت به جای پاکیزه ، دلیل که مال به وجه صالح نفقه کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیماری بیند بلغم را برافکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . اگر بیند بلغم سیاه 

وی  است ، دلیل که از مال برافکند ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند بلغم خون آلود

چیزی نقصان شود . اگر بیند بلغم به درون خانه انداخت ، دلیل که مال بر بیگانگان نفقه 

کند . اگر بیند بلغم در مسجد افکند ، دلیل که مال نه به وجه صالح بر بیگانگان نفقه 

 نماید . 

 بلغور 

 گوید : لیال برایت می

 ی آن است که به مادیات توجه زیادیخوردید ، نشانهاگر در خواب ببینید که بلغور می

 دارید . 

 بلم 

 گوید : آنلی بیتون می

ی بلم در خواب ، بیانگر رسیدن به مقامات باال است . اگر در خواب بلمی را مشاهده
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ی آن است که در امور مالی دچار زیان های بلند دریا سرگردان دیدید ، نشانهمیان موج

در خواب غرق شدن بلمی را ببینید که سرنشینان زیادی دارد ، به  خواهید شد . اگر

 کنید . معنای آن است که برای نجات دوستتان تالش بیهوده می

 بلند کردن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب ببینید که دیگران چیزی را بلند می کنید : بیمار خواهید شد . 

 شما چیز بسیار سنگینی را بلند می کنید : مشکالت بسیار 

 شما را بلند می کنند : پشتکار و ایستادگی شما در مقابل مخالفان به نهایت می رسد . 

 شما بچه ای را بلند می کنید : احترام و امتیاز 

 دیگران را بلند می کنید : یکنفر دشمنی و کینه خود را از شما مخفی می کند . 

 له یک دستگاه چیزی را بلند می کنید : پول بوسی

 یک مرد یک زن را بلند می کند : شادی فراوان 

 بلند گو 

 گوید : لیال برایت می

ی بلندگو در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است . اگر در خواب ببینید مشاهده

اهید برد م پی خوی مهشنوید ، بیانگر آن است به یک مسألهکه از بلندگو صدایی را می

 . 

 بلور 

بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد ، 

دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد . اگر بیند بلور داشت وضایع شد ، دلیل که زن را 
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ن اطالق دهد یا از اوغایب شود . اگر بیند بلور سیاه داشت ، دلیل که او را به سبب زن

 مال حاصل شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند بلور می فروخت ، دلیل که داللگی زنان بی اصل نماید . اگر بیند بعضی از 

بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت ، دلیل ک داللگی دختران 

 دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند . 

 گوید : آنلی بیتون می

وری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در ـ دیدن هر چیز بل0

 کارهای اجتماعی . 

ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند عالمت 6

آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در 

 د ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند . اتاق افراد آشنایی ببینی

 بلوز 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بلوز : تغییرات خوشایند

 کثیف : بیماری و فالکت

 پاره پاره : شکست

 شستن آن : مراقب خوشنامی خود باشید

 بلوط 

 محمدبن سیرین گوید : 

رده بود . اگر بیند درخانه وی دیدن بلوط در خواب ، روزی حالل است ، به قدر خو
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انبانهای بلوط بود ، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود ، چون 

داند که آن بلوط ملک وی است . اگر بلوط در خانه دیگران بود ، دلیل که مردمان 

 پیش او امانت ها نهند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 وجه باشد دیدن بلوط در خواب بر سه

 اول : روزی حالل ، 

 دوم : منفعت ، 

 سوم : معیشت نیکو . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بلوط را می شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ 

که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از برگ و بر آن استفاده کنند . این میوه 

مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من عالوه بر مال و نعمت کامجوئی خشک در خواب 

دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد . 

اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسیر و تعبیر 

ق ندارد و چه بسا که می تواند دنباله فکر و نسیت زیرا با اندیشه های روزانه او کلی فر

خیال روزانه او باشد اما اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را 

می بیند یا فقط نامش را در کتاب ها و نوشته ها می خواند خواب او گویای خیلی 

 ید پوست ضخیمچیزها است از جمله همان کامجوئی دشوار . برای خوردن مغز بلوط با

و سفت آن را شکست تازه مغز آن صرف نظر از داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین 

و ویتامین ها چندان خوشمزه و اشتها انگیز نیست مگر برای آن ها که به خوردنش 

عادت دارند یا غذای منحصرشان می باشد . این معنی همان کامجوئی دشوار را می 

ی روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از رساند . به دنبال چیزی م

آن همه کوشش و پی گیری نادم می گردید و احساس خستگی بی سود می کنید . با 
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توجه به این مطلب دیدن بلوط در خواب نوید مال و نعمت است . اگر بلوط می خورید 

رید و ب سود می بنفعی عایدتان می شود و سودی می برید . اگر کاسب هستید در کس

چنان چه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید و به جاه و 

مقام می رسید . اگر به جائی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین 

پراکنده موردی پیش می آید که با وضع شوریده مالی روبه رو می شوید . ممکن است 

باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می خواهند . چنان چه در  به شما تعلق نداشته

خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار می شوید و احتماال 

یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و 

شود که شما از آن بهره مند می گردید پیوند هستند ، مثل آن درخت تناور و پربار می 

و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید . اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق 

نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می 

از ریشه  ننهد و این چیز بیشتر می تواند پول باشد . دور ریختن بلوط یا کندن درخت آ

 خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد . 

 گوید : لیال برایت می

اگر خواب ببینید که در جستوجوی درخت بلوط هستید ، بیانگر آن است که برای 

کنید . اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط رهایی از مشکالت ، کوشش زیادی می

 دهید . ی آن است که فرصت خوبی را از دست مینهافتید ، نشامی

 بلوغ 

 گوید : لیال برایت می

جاد اید ، بیانگر آن است که باید در ایاگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده

 ارتباط با دیگران دقت کنید . 
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 بلیط 

 گوید : لیال برایت می

ریدن ر کارها دقت بیشتری نمایید . خخرید بلیط برای سفر ، بیانگر آن است که باید د

ی آن است که باید در کارهایتان عجله نکنید . اگر کسی بلیط سینما در خواب ، نشانه

 به شما یک بلیط سینما ( تئاتر ) داد ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 . خواب یک بلیط : یک دورة خوب شروع می شود 

 یک بلیط که رویش اعدادی نوشته شده : شهرت و موفقیت . 

 بلیط شما باطل می شود : خبرهایی که مدتها در انتظار شان بودید دریافت می کنید . 

 بمب 

 گوید : آنلی بیتون می

ی بمب در خواب ، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتی انجام خواهید مشاهده

 داد . 

 گوید : لیال برایت می

گذارید ، به این معنا است که در اگر در خواب ببینید که خودتان در مکانی بمب می

نزدیکان شما چند دشمن وجود دارد . اگر خواب ببینید که بمبی ترکیده است ، به این 

 کند . معنا است که خطری شما را تهدید می

 مولف گوید : 

ع مهمی باشد در مورد همان شخص دیدن انفجار بمب توسط هر کسی می تواند موضو

 که بیان خواهد شد

 بمباران 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بمباران : ناکامیهای متعدد 

 شما دچار بمباران شده اید : عالمت یک ازداوج ناکام 

 دیگران را بمباران کرده اند : ناکامی در امور اجتماعی 

 بنا 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای 

نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی . بنا هر حالتی در 

خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه 

این شناخت نادرست باشد . به هر صورت تجسم خودمان است و چه بسا ممکن است 

 این برداشت در خواب ساختمان و بنا است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بنا ) شخص ( : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن عمارت کردن اندکی غم بود

 بنا 

 گوید : آنلی بیتون می

شغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است که به محیط ـ اگر خواب ببینید بنایی م0

 اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت . 

 گوید : لیال برایت می
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اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن ، ساختمانی باشید داللت بر خوشبختی و 

 سعادت همیشگی دارد . 

 بناگوش 

 بناگوش دو پسر است .  در خواب دیدن ، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در 

 بناگوش ، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است . 

 اول : پسری نیکو روی . 

 : قدر و جاه ،  دوم

 سوم : دین درست ) دین و ایمان ( . 

 چهارم : منفعت از سبب فرزند . 

 بند 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : کفر . 

 دوم : نفاق . 

 سوم : بخل . 

 چهارم : دست برداشتن از گناه و معصیت . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد هر که در خواب بیند در پای 

 . اگر در بدی باشد همچنین . 

 بند)پای بند( 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت ، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی 

مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد . بعضی از معبران 

گویند : چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند ، دلیل که از کارهای بد و ناساز 

 ست از چوب بیند ، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود . بازماند و دست بدارد . اگر بند د

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند ، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت 

نمی گذارد . اگر بند چوبین برپای خود بیند ، دلیل بود از اطاعت حق تعالی . اگر این 

بازآید . اگر دید بند گردنش از سیم بود ، دلیل او را به کس در سفر بود ، به سالمت 

سبب زن رنج و زحمت است . اگردید که بندش از زربود ، رنج و زحمتش از جهت 

مال بود . اگر بیند بندش از مس است ، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا 

بر پای  ه خالصی یابد . اگربود اگر بیند بند از پای او برداشتند ، دلیل که از عمل پادشا

خود بند نهاده بیند ، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد . اگر پای خود را به رسن 

 بسته بیند ، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد . 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت ، دلیل که از والیت خویش به سفر رود 

ر آن سفر بماند . اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود ، دلیل که والیت یابد . اگر و د

بیند چهار بند در پای داشت ، دلیل است که چهار پسر یابد . اگر بیند بند از پای او 

برداشته اند ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود 
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که او را از ترسایان منفعت رسد . بعضی از معبران گویند : کار وی آسان  ، دلیل است

شود اگر بیند بند او از سیمین است ، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق 

گردد . اگر بیند بند او زرین است ، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود . اگر بیند بند او 

 ه سفر دور کند . آهنین بود ، دلیل است ک

 جابرمغربی گوید : 

بند در خواب ، ثبات دین است ، به قول پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که فرمودند : 

دوست دارم پای بند را در خواب ، و غل را دوست ندارم ، زیرا که پای بند بندگی بود 

 در دین . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : دیدن بند در خواب بر چهار وج

از معصیت دست برداشتن . بعضی از معبران گویند : غل در دست به خواب دیدن ، 

 پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم . 

 محمدبن سیرین گوید : 

دو  پای اواگر بند بر پای خود نهاده دید ، دلیل که ترسان و هراسان شود . اگر دید در 

بند نهاده است و او در مسجد است ، دلیل که او در دین ثابت بود ، یا در نماز یا در غزا 

 یا درکاری که در آن صالح دین است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد ، دلیل که در آن 

م شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند ، سفر دیر بماند و در آنجا مقی

دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است . اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ . اگر بیند 

بندش از مس است همین دلیل کند . اگر بندش از آهن بود ، دلیل است بر آن چیزها 

ود . ، مقیم شدن از بهر دین بکه نخست یاد کرده شد . اگر بیند که بندش از رسن است 

 اگر بیند بند او چون چوب است ، مقیم شدن از بهر فساد دین است . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیماری بیند که بر پای او بند است ، دلیل که از زحمت خالصی یابد . اگر پادشاه 

 بیند بر پای او بند است ، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود . 

 م جعفر صادق فرماید : حضرت اما

 دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است . 

 اول : ثبات در دین . 

 دوم : زن خواستن . 

 سوم : از سفر بازآمدن . 

هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد 

 . اگر در بدی باشد همچنین . 

 بند باز 

 :  گویداچ میلر می

ی کارهای یک بندباز در خواب ، بیانگر آن است که خطری شما را تهدید مشاهده

 شوید ، به این معنا است کهکند . اگر در خواب ببینید که از یک بندی پرت میمی

 دهید که عواقب ناخوشایندی به همراه دارد . کارهایی انجام می

 گوید : آنلی بیتون می

بندباز هستید ، به این معنا است که کارهای شما دشمنانتان اگر در خواب ببینید که یک 

سازد . اگر در خواب زنی را مشغول بندبازی ببینید ، به این معنا است که را نابود می

 اند . هایی کشیدهدشمنان بر علیه شما نقشه

 بند جوراب 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 نباید فعال امید موفقیت داشته باشد .  یک زن جوان خواب بندجوراب ببیند : او

یک زن جوان خواب ببیند که بند جورابش را گم میکند : یک مرد حسود گیرش 

 خواهد آمد

 بند جورابتان را باز می کنید : یک دوست نابکار در نزدیکی شماست . 

 بند جورابتان می افتد : موفقیت شما فعال ممکن نیست . 

 ی دارد : شمایک دوست وفادار دارید . شخصی بند جوراب شما را برم

 یک بند جوراب به شما می دهند : در حل مشکالتتان به شما کمک خواهد شد . 

 بند جورابی را که گم شده پیدا می کنید : گرفتاریهای شما بیشتر می شوند . 

 بند جوراب اشخاص دیگر : در برطرف کردن گرفتاریها به شما کمک خواهد شد . 

 ی از دو بند جورابتان را پیدا می کنید : در عشق خوشبخت خواهید شد . شما فقط یک

 تعدادی بند جوراب را پیدا می کنید : بیماری . 

 بندر 

 گوید : لیال برایت می

ی بندر در خواب ، بیانگر شادی و خوشحالی است . اگر خواب ببینید که وارد مشاهده

خود خواهید رسید . اگر در خواب  شوید ، بیانگر آن است که به اهدافبندری می

ا ی آن است که بخت و اقبال به شمببینید که در بندری مشغول خرید هستید ، نشانه

 آورد . روی می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 یک بندر بدون کشتی : فالکت . 

 ییک بندر پر از کشتی : تا آخر عمر در آسایش خواهید بود و دیگران به شما کمک م

 کنند . 
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 شما به تنهایی در یک بندر روی عرشه هستید : پول 

با شخصی که دوستش دارید در بندر روی عرشه هستید : دروغهای شما آشکار 

 خواهند شد . 

 شما روی دریاچه دریک بندر هستید : یک سفر در پیش دارید . 

 یک بندر خیلی دور از اینجا : خبرهای خوش . 

 بند لباس 

 گوید : یلیال برایت م

ی بند لباس در خواب ، بیانگر داشتن روابط دوستانه است . اگر خواب ببینید مشاهده

 ی آشنایی با افراد جدید است . خرید ، نشانهکه بند لباس می

 بنده 

 محمد بن سیرین گوید : 

هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است ، دلیل است که آزاد شود . اگر 

بیند بنده خودرا آزاد کرد ، دلیل که زود از دنیا برود . اگر بیند بنده را که خواجه کسی 

بفروخت ، دلیل که غمگین و مستمند شود . اگر بیند بنده را بفروخت ، دلیل که 

 شادمان شود . 

 بنزین 

 گوید : آنلی بیتون می

هد رسید و دیدن بنزین در خواب ، عالمت آن است که از منبعی به شما پولی خوا

 دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد . 

 گوید : لیال برایت می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 های بد است . اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته ، بیانگرموقعیت

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بنزین : تشکیالت کاری و معامالت احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند . 

 بنزین می خرید : پول به دست می آورند . 

 اشخاص دیگر بنزین می خرند : موفقیت شما به تاخیر می افتد . 

 بنفشه 

 محمد بن سیرین گوید : 

بنفشه در خواب به وقت خود ، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد ، یا او را 

 غم و اندوه خوردفرزندی آید . اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند ، دلیل که 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد ، دلیل که شوهر او را طالق 

 دهد . اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد ، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد . 

 جابر مغربی گوید : 

 . درخت بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بنفشه در خواب مرد ، زن است و ناکامی برای زن ، غم است و جدائی و این مطلقا با 

رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که 

پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته 

است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد . اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند ) 

اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد ( نشان آن است که زنی سر راهش 

قرار می گیرد . اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که 

از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه  مالقات می کند سودی می برد . برخی
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صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که 

آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد . اگر بیننده خواب ببیند که در عالم 

 ست نزدیکخواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی ا

که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد . اگر زنی ببیند که گل 

بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد 

که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر 

ن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده یک طالق و متارکه . گرفت

خواب هدیه می کتد و همراه می آورد . دیدن بنفشه جوی ) بنفشه بهاری که بوته 

کوتاه دارد ( زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی ، 

 گذرد . غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن ب

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بنفشه

 دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق

 بو کردن بنفشه : با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد

 بنگاه امالک 

 گوید : آنلی بیتون می

ی بنگاه امالک در خواب ، بیانگر آن است که یکی از اطرافیانتان قصد دارد مشاهده

. اگر در خواب ببینید که برای کاری به بنگاه امالک مراجعه شما را امتحان کند 

 زنید . اید ، عالمت آن است که دست به کارهای اشتباه میکرده

 بنیادنهادن 
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 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیندبنیاد نو نهاد ، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود . اگر بیند بنیادی 

که از آن کیست ، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا . اگر  درجای مجهول و نداند

 بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد ، دلیل که فایده و روزی حالل یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد ، دلیل که مال او از حرام حاصل شود . اگر بیند 

وا نهاد ، دلیل که همت او بلند شود درکار دین . اگر بیند بنای بنائی از خشت خام بره

دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد ، دلیل که در امل و کارهای دنیا مغرور است . اگر 

بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند ، دلیل که منفعت یابد . اگر بیند بنا را از خشت 

 ز پادشاه . اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد ،پخته برآورد ، دلیل که منفعت یابد ا

 دلیل که منفعت از مردم عامه یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر کسی بیند که شهری بنا کرد ، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد . 

 اگر بیند قلعه بنا کرد ، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود . 

 ند کوشکی ) قصر کوچکی ( بنا کرد ، دلیل که به کار دنیا مشغول شود . اگر بی

اگر بیند سرائی ) خانه ای ( بنا کرد و در وی بنشست . دلیل که نفقه هاو 

 خیرهاونعمتهای زیادی بیند 

 اگر بیند مسجدی را بنا کرد ، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد 

 ل که نام او به خیرات منتشر شود . اگر بیند بنای مناره نهاد ، دلی

 اگر بیند طرازی ) زینتی وتزئینی ( بناکرد ، دلیل که زنی خواهد . 

 اگر ماده ای بناکرد ، دلیل که در غم و رنج افتد . 

 اگر بیند باغی بناکرد ، دلیل که زنی پارسا و توانگر بخواهد . 

 غول شود . اگر بیند گورستانی بنا کرد ، دلیل که به کار آخرت مش
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 اگر بیند قبه ای ) قنبد ( بنا کرد ، دلیل که قدر و منزلت جوید . 

بدان که هر بنائی که بنهد و تمام نماید ، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود . اگر بیند 

 این بنا تمام نکرد ، کارش ناتمام بماند . 

 بو 

 گوید : لیال برایت می

یانگر داشتن لحظات خوب است . و استشمام بوهای استشمام بوهای خوب در خواب ، ب

 بد در خواب ، بیانگر غم و ناراحتی است . 

 بوته 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بوته : خوشبختی در عشق

 بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

 بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

 کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

 گوید : برایت می لیال

ی کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی پیش ی سبزی مشاهدهاگر در خواب بوته

ی بوته خشک در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگر رو دارید . مشاهده

ی خاری مشاهده کنید ، به این معنی است که اتفاقات ناگواری پیش رو در خواب بوته

در خواب ببینید که خاری به دستتان رفته است ، یعنی دچار گرفتاری  دارید . اگر

 شوید . می

 گوید : آنلی بیتون می

 ی شاه دانه در خواب ، داللت بر جدایی از دوستان است . پرورش دادن بوته
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 بوتیمار 

 محمد بن سیرین گوید : 

آن از زن  که به قدر بوتیمار به خواب ، روزی است . اگر بیند بوتیمار رابگرفت ، دلیل

مال و روزی یابد . اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که به قدر 

 آن از مال زن بخورد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بوتیمار درخواب بزرگی است . اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد ، دلیل که از 

 عت یابد . خویشان خود زنی خواهد و از او منف

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به 

دیار دیگر می رود . دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما 

م از مسافر ببینیمی رسد . چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار 

یا گمشده ، خبر می رسد ضمنا بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه 

ندانید مرغی که در خواب دیده اید بوتیمار است حکم مرغان دریائی دیگر را دارد و 

تعبیرش تعبیر همان ماهی خواران است . نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی 

یست لذا در خواب بر آورده شدن آرزوهای دشوار به صورت است در بیداری میسر ن

نزدیک شده و گرفتن بوتیمار شکل می گیرد و چنان چه در خواب دیدید بوتیماری را 

گرفتید یا نوازش کردید به یکی از آرزوهای خود می رسید . آرزوئی که فکر می کنید 

یمار از است . کشتن بوت هرگز بر آورده نمی شود . شکار و کشتن بوتیمار غصه و اندوه

بین بردن شانسی است که داریم و چنان چه مشاهده کنیم که با تفنگ یا وسیله دیگری 

بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می بریم و بعد در 

 اندیشه از دست دادن آن غصه می خوریم . 
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 بودا 

 گوید : لیال برایت می

ی دارید . اگر در خواب ی آن است که از موضوعی واهمهدیدن بودا در خواب ، نشانه

هانی باشید کنید ، یعنی باید منتظر پیشامدهای ناگوگو میببینید که با یک بودایی گفت

. اگر در خواب دعا کردن یک بودایی را ببینید ، یعنی قصد گفتن موضوعی را دارید 

 رسید . تاما از بیان کردن آن می

 بوریا 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بوریا بیند ، دلیل که مردی است خسیس و نیز ، دلیل است بر آن که زن بی 

اصل خواهد . اگر دید بوریا ببافت و سپری شد ، دلیل که شغل خویش را تمام کند . 

  . اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت ، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند بوریا داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را از زنی منفعت رسد ، به قدر 

 کوچکی و بزرگی بوریا . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بوریا درخواب بر سه وجه است . 

 اول : منفعت . 

 دوم : خواستن زن . 

 شدن به کار دامادی و زناشویی خود ( . سوم : به کدخدائی خود مشغول بودن ) مشغول 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است . بوریا 
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در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل 

کنت نیست . بوریا در گذشته نقش می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مس

دیگری در زندگی ما داشت که احتماال می توانست نماینده نداری و ضعف مالی 

صاحب آن باشد ولی حاالل بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائی 

که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان 

فاوت می شود . از جمله چیز ها همین بوریا است . ابن سیرین می گوید بوریا در مت

خواب مردی است بخیل و خسیس و زنی است بی اصل و نسب لیکن با برداشتی که 

امروز نسبت به بوریا داریم و کاربرد آن که کامال متفاوت شده است این تعبیر نمی 

تید بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستواند درست باشد . اگر در خواب دیدید که 

سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار 

می خواهد و این خوابی است نیکو . اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید می 

و کسی  توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت

معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهائی که دارید باقی خواهید ماند و چنان 

چه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت . اگر کسی بوریائی به 

شما داد یا بوریائی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شود . اگر مرد مال 

دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به دار و قدرتمندی هستید 

فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند و اگر مردمی کم درآمد و 

بی تامین هستید خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل . بوریای 

 و مفید به حد توانائی . کهنه در خواب زن پیر است . پیر زنی که بی آزار است 

 بوزینه 

 گوید : آنلی بیتون می

ی دراز دست دیدید ، یعنی دشمنان از نام شما سوء استفاده اگر در خواب یک بوزینه
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کنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بیانگر آن است که نامزدش الیق ازدواج با او می

 نیست . 

 بوستان 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بوستان هدیه فرزند بود

 بوسه دادن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد ، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است . اگر 

آن کس مجهول بود ، دلیل که ازجائی که طمع ندارد ، خیر و منفعت یابد . اگر بیند 

 منفعت بیند . معروفی او را بوسه داد ، دلیل که از آن کس خیر و 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیندمردی را به شهوت بوسه می داد ، دلیل که از بهر مرده خیر کند ، یا او رابه 

دعای خیر یاد آورد . اگر بیند مرده وی را بوسه می داد ، دلیل که از مال یا از علم آن 

ل که طالب و مرده چیزی به وی رسد . اگر بیند کسی وی را بوسه می داد ، دلی

 خواستگار وی است . اگر به خالف این بیند ، دلیل که مراد و مقصود نیابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بوسه دادن ، دلیلش بر چهار وجه است . 

 اول : خیر و منفعت . 

 دوم : حاجت رائی . 

 سوم : بر دشمن ظفر یافتن . 

 چهارم : سخن خوش شنیدن . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 هرانی گوید : منوچهر مطیعی ت

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه 

بگیریم . اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد 

نسبت به ما خیانت می شود . در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و 

. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعال به آن  محبت است

شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم . در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم . چنانچه در 

خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او 

 شد نفعی از ما به او می رسد . اگر یکثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس با

دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی 

او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را 

بوسد  یببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند . اگر ببینیم مرده ای ما را م

اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخالقی و چه مالی و مادی و اگر 

 ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بوسه

 بوسیده شدن : جدایی

 بوسیدن : عشق دو جانبه

 بوسه دزدکی : عشق سوزان

 د : گویآنلی بیتون می

بوسید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . اگر در اگر در خواب مادر خود را می

ی شادمانی و نشاط است . بوسیدن دهندهبوسید ، نشانخواب خواهر یا برادر خود را می

نامزد خود در تاریکی ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . بوسیدن دشمن در خواب ، 

 کنید . یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می داللت بر آن دارد با
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 گوید : لیال برایت می

ر بوسید ، داللت بر موفقیت در عشقتان دارد . اگاگر خواب ببینید که دست کسی را می

ی آن است که باید بیشتر مراقب بوسد ، نشانهدر خواب ببینید کسی شما را می

 ی غم و ناراحتی است . واب ، نشانهاطرافیانتان باشید . بوسیدن زمین در خ

 بوسیدن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک بوسه : یک غم بزرگ 

 معشوق خود را درهنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست . 

 معشوق خود را در هنگام شب می بوسید : خطر 

 مادر خود را می بوسید : موفقیت 

  پدر خود را می بوسید : شادی

 برادر یا خواهر خود را می بوسید : خوشی و لذت 

 شوهر یا زن خود را می بوسید : خوشبختی در زندگی زناشویی . 

 دستهای شخصی را می بوسید : شانس به شما لبخند می زند . 

 صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد . 

 د می کند . یک زن شوهردار را می بوسید : ناکامی شما را تهدی

 یک زن تنها را می بوسید : به شما خیانت خواهد شد . 

 شخصی را که مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طوالنی خواهد بود . 

 یک دوست را می بوسید : شکست کامل در کارها 

 زمین را می بوسید : شرمساری 

 پشت یکنفر را می بوسید : یک زن شما را فریب میدهد . 
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  بوفالو

 گوید : آنلی بیتون می

سازید . ی دشمنان را برمال میاگر در خواب یک بوفالو دیدید ، یعنی با زیرکی توطئه

 کشتن چندین بوفالو در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است 

 بوق زدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

لیل که مردم از از اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست . د

سر خود آگاه کند . اگر بیند بوق می زند ، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن 

 دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود . 

 جابرمغربی گوید : 

  بوق زدن به تاویل ، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان .

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بوق زدن در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : خبر دروغ . 

 دوم : سخن مکروهو ناپسند . 

 سوم : ظاهر شدن راز . 

 چهارم : مصیبت وگناهاست . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

وئی غ گبوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به درو

و خیانت . ممکن است در ا تومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و 

در آن بدمیم . در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم . 
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هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می 

یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم گذارد . در مورد دوم 

که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد . برای زنان بوق زدن به هیچ وجه 

خوب نیست و گویای رسوایی است . چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند ، چه 

شت انجام می دهد در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد ، خواب او می گوید کاری ز

که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار 

خویش باشد . اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و 

دروغ می شنویم . اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می 

د و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر کند ، شخصی دروغ می گوی

 بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، عالمت آن است که اخباری به گوش شما می رسد 0

 که باعث شادمانی شما می گردد . 

 خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .  ـ دیدن بوق شکسته در6

ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، عالمت آن است که در محیط 9

 خانوادة شما همواره تفاهم حکمفرماست . 

ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، عالمت آن است که نگران آن است که 4

 .  تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود

 بوق شاخی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره 

 در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت . 
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 دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود . 

 در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود . 

 بچه ها بوق می زنند : شادی

 سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعی 

 بوقلمون 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بوقلمون در خواب ، عالمت آن است که از حرفة خود منفعتی بسیار به دست 0

 .  خواهید آورد

ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، عالمت آن است 6

 که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت . 

ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، عالمت آن است که به تنگدستی دچار 9

 ید کرد . خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواه

ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، عالمت آن است که سرگرمی و تفننی شادی 4

 آفرین به انتظار شماست . 

ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، عالمت آن است که از گمنامی ناگاه به 5

 شهرت خواهید رسید . 

مت آن ی می کنید ، عالـ اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیرانداز2

 است که با زیر پا گذاشتن اصول اخالقی ثروتی به چنگ می آورید . 

 گوید : لیال برایت می

 ی سعادت است . خوردن گوشت بوقلمون ، نشانه

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک بوقلمون : برای کشاورزان عالمت یک محصول فراوان و عالی است . 
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 ن را می کشید : بیوفائی و خیانت یک بوقلمو

 بوقلمون می خیرید : منتظره واقعة بسیار خوشایندی باشید . 

 بوقلمون می خورید : یک شادی بزرگ 

 پرهای بوقلمون را می کنید : دچار افسردگی عصبی خواهید شد . 

 یک بوقلمون را سرخ می کنید : دردسر از طرف دوستان 

 : مشاجره با شریکانتان در کار گوشت بوقلمون را تکه می کنید 

 ساندویچ بوقلمون : شخص حریصی به دیدارتان میاید . 

 بوکس 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 در یک مسابقه بوکس شرکت می کنید : یک خبر شما را بسیار متعجب خواهد کرد . 

 شما مسابقه بوکس ترتیب می دهید : دوستانتان را از دست می دهید . 

 شرط بندی روی یک مسابقه بوکس برنده میشوید : هماهنگی در بین دوستان در 

 در شرط بندی روی یک مسابقه بوکس بازنده میشوید : شما یک دوست وفادار دارید . 

 بوکس بازی 

 گوید : لیال برایت می

دیدن بازی بوکس در خواب ، بیانگر داشتن اختالف با دیگران است . اگر در خواب 

غول بازی بوکس باشید ، یعنی باید برای رسیدن به آرزوهایتان تالش خودتان مش

انتان ی آن است که با یکی از اطرافیبیشتری نمایید . شکست در بازی بوکس ، نشانه

گیرید . پیرورزی در بازی بوکس ، بیانگر موفقیت در انجام کارهای مشکل دعوا می

 است . 

 بولینگ 
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 گوید : آنلی بیتون می

 های مناسب است . زی بولینگ در خواب ، بیانگر از دست دادن موقعیتدیدن با

 گوید : لیال برایت می

ه باید در ی آن است ککنید ، نشانهاگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را پرتاب می

انجام کارهایتان دقت بیشتری نمایید تا دچار ضرر نشوید ، اگر در خواب ببینید که 

ی کارهایتان را حال افتادن است ، عالمت آن است که نتیجه های بولینگ درتوپ

 خواهید دید . 

 بوم 

به خواب دیدن ، مردی دزد نابکار مفسد است و حسود . اگر بیند با بوم جنگ می کرد 

، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو 

 نباشد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که مردی دزد را قهر کرد . اگربیند 

گوشت بوم میخورد . دلیل که به قدر آن گوشت ، مال از مردی دزد بخورد . اگر بیند 

 که بچه بوم داشت ، دلیل که غالم کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند بر

جغد انسانی است خبیث . اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا 

روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را 

ارد . اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست آگهی می دهد که دیده به شما د

می شوید . اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن 

 است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند . 
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 بویهای خوش 

 محمد بن سیرین گوید : 

صواب است . اگر بیند بوی بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن نا

خوش شنید ، دلیل که او نکوهش کنند . اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود ، دلیل 

 است بر مرگ ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ف الاگر بیند او را خوشبوی کردند ، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند . اگر به خ

 این بیند ، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود . 

 به 

بدان که استادان این فن در تاویل به در خواب دیدن ، خالف است . بعضی گویند : 

مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود ، و بعضی گویند که 

عضی گویند بیماری است . و آن که حکم بیماری کرد ، چنین گویدکه فرزند باشد و ب

: آن چون به گونه زرد است ، دلیل بر بیماری کند و آن که گفت سفری دراز است ، با 

رنج ت بدان معنی که گفت جبرئیل آدم را ، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وی داد 

ن رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا و حکم به سفر دراز با غم و اندوه ورنج ، از ای

بود ، با معنی که گفتند : چون آدم علیه السالم بدنیا آمد ، از خوردن آن به . منی زیاد 

شد ، الجرم از وی چندین فرزندان بوجود آمدند و آنان که گفتند از مهتری بزرگ 

السالم است و  همنفعت بیند یا ثنای نیکو ، بدان معنی گفتند که دهنده آن جبرئیل علی

ستاننده آن آدم و بوی خوش آن ثنای نیکو است و چنان دانید که هر خوابی که 

 استادان تعبیر آن کرده اند ، از گزاف نگفته اند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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به در خواب دیدن بیماری است . خواه که به وقت و خواه بی وقت بود . اگر به گونه 

 تر است . زردتر است ، بیماری صعب 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به رنگ سبز بود ، به تاویل فرزند است و 

 چون به غیر وقت خود بیند و به رنگ زرد بود بیماری است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 منطقه ای که آن ها می دسته ای از معبران اصال درباره به چیزی ننوشته اند . گوئی در

زیسته اند به وجود نداشته و آن ها این میوه معطر و خوشبو را نمی شناختند تا در 

اطرافش تعابیری بنویسند . آن ها هم که درباره به نوشته اند چنان عقاید مختلفی ابراز 

امام  زداشته اند که خواننده نمی داند کدامین را به عنوان تعبیر درست و دقیق بپذیرد . ا

صادق علیه السالم نقل است که اگر به وقت و به فصل رسیدن یعنی پائیز دیده شود و 

سبز باشد فرزند است و در غیر فصل یعنی در فصول دیگر سال رنگش زرد باشد 

بیماری است . برخی از معبران نیز همین نظر را دارند ولی عده ای دیگر معتقدند که 

شد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی دیدن به در خواب چه به فصل با

تواند باشد . در افسانه ها نقل است که آدم و حوا چون از بهشت خداوند رانده شدند و 

هر یک به گوشه ای از زمین خاکی فرود آمدند ، جبرئیل حامی وحی و فرشته مقرب 

این افسانه می به هنگام خروج آدم از بهشت یک به او داد . به همین علت بر مبنای 

گویند دیدن به در خواب نشانی است از سرگردانی و پریشانی و شکست و ناکامی و 

دسته ای دیگر از معبران به علت رنگ به که زرد است آن را نشان بیماری و کسالت 

دانسته اند . اما به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و 

ی کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز مربا و شربت تهیه م

 و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 خواب میوه : شما وارث ثروت بزرگی خواهید شد . 

 درخت به : خبرهای بسیار خوش 

 یک درخت به پراز شکوفه : لذت و شادی در انتظار شماست . 

 شما به می چینید : دشمنان به دنبال درگیری با شما هستند . 

 به می خورید : خوشبختی و سالمت 

 به می پزید : یک زن بدنام شما را عذاب خواهد داد . 

 مربای به درست می کنید : طلبکاران بدنبال شما هستند . 

 به های پوسیده : مشکالت بسیار در انتظار شماست . 

 به آغوش کشیدن 

 کتاب سرزمین رویاها آمده است : در

 فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید . 

 بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است . 

 دیگران شما را درآغوش می کشند : پول 

 یک غریبه را درآغوش می کشید : یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد . 

 غریبه ها شما را درآغوش می کشند : وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید . 

 زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش میکشد : تنهایی و گرفتاری 

 شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد : عمر شما طوالنی خواهد بود . 

 بهار 

 محمد بن سیرین گوید : 

ار پادشاه است . اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل ، بهار در وقت به

چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید ، دلیل که اهل آن دیار را زا 
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پادشاه رنج و مضرت رسد . اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و 

که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و  شکوفه ، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود ، دلیل

منفعت رسد . اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند ، دلیل جاه و عز و رفعت است و 

مردم عامه را از پادشاه ، قوت ونصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تاویل فصل 

 پاییز همین است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ت اعتدال است و باید هم چنین باشد . حال اگر این طور نبود بهار ، طبیعت در نهای

خالف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده . چنانچه در خواب احساس کنیم 

بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می 

.  گی بیننده خوابلرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زند

در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده 

خواب مبشر تعادل یا بهبود زندگی است . چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید 

یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است و احساس کنید که همه این خوبی ها به 

ر ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت . مناسبت بها

بهار راسا در خواب دیدنی نیست اما می توانید جلوه بهار ار در اشیا و گیاهان و آب و 

باد و خاک و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی . اگر جلوه بهار را مثال 

است اما نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما  در باغ ببینید و حس کنید بهار

مانعی به وجود می آید . روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است و 

 خوش بینی در برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

، نشانة آن است که دوستانی شاد و  ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است0

 وظایفی دلپذیر خواهید داشت . 
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ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ، 6

 نشانة آن است که می کوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید . 

 به خطر افتادن 

 گوید : آنلی بیتون می

 اندازند ، بیانگر آن است کهخواب ببینید دیگران زندگی شما را به خطر میاگر در 

دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید و اگر در خواب دشمنان شما را فریب می

اندازید ، به این معنا است که از راه مشاهده کردید که زندگی دیگران را به خطر می

 . آورید نادرستی ثروت فراوان به دست می

 بهره 

 گوید : اچ میلر می

گیرید ، بیانگر ی کارهای خود بهره میاگر در خواب مشاهده کردید که از نتیجه

 موفقیت و شادی در زندگی است . 

 بهشت 

 محمدبن سیرین گوید : 

بهشت در خواب دیدن ، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی . اگر بیند از میوه 

به وی داد و بخورد ، دلیل که آنقدر که میوه بهشت  های بهشت فرا گرفت یا کسی

خورده بود ، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد . اگر بیند با 

حوران بهشت همی بود ، دلیل که نزع بر وی اسان شود . اگر بیند در بهشت مقیم شد ، 

د در بهشت است . اگر بین لیکن وی نگذاشتند ، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان

به روی او بسته شد ، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند . اگر بیند به نزدیک 
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بهشت شده ، بازگردید ، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ ، لیکن از آن شفا یابد . اگر 

بیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی 

ست ، دلیل که مراد دو جهانی یابد . اگر بیند وی را از خردن شراب و شر منع بنش

کردند ، دلیل بود بر تباهی دین وی . اگر بیند از میوه های بهشت کسی بدو داد ، دلیل 

که آن کس را از علم وی بهره بود . اگر بیند دربهشت آتش انداخت ، دلیل که از باغ 

بیند از حوض کوثر آب خورد ، دلیل که بر دشمن  کسی چیزی به حرام بخورد . اگر

ظفر یابد . اگر بیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند ، دلیل که دالرامی یا کنیزکی 

 به زنی بخواهد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است ، دلیل که از کسی خرم و شادمان شود 

در جایگاه بلند نیکو بود ، که صورت بهشت داشت و او  و نعمت یابد . اگر بیند

پنداشت که بهشت است ، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد ، یا با توانگری یابا عالمی 

 بزرگوار . اگر بیند سوی بهشت می رفت ، دلیل که به راه حق پیوسته است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 جه است دیدن بهشت در خواب بر نه و

 اول : علم ، 

 دوم : زهد . 

 سوم : منت ، 

 چهارم : شادی . 

 پنجم : بشارت . 

 ششم : ایمنی . 

 هفتم : خیروبرکت . 

 هشتم : نعمت . 
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 نهم : سعادت . 

اگر به خواب دید که در بهشت است ، دلیل بر مراد هر دو جهانی خواهد رسید و به 

  دست او خیرات بسیار رود ، چون مصلح است .

اگر نه به بیماری یا به بالئی مبتال شود ، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود 

 ومردمان از علم او منفعت یابند . 

اکر شخص صالح و بارسایی ببیند که در بهشت است ، به بیماری و بالی سخت 

 دجارمی شود و ثواب اهل بهشت را می یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم بهشت ن

که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است 

لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم 

 است . زیاد اتفاق افتاده که در خواب خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت

یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم ، حالش را 

می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود 

 ن مضاعفمی گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند . این ذه

است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک همین احساس یعنی 

ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است . پس وقتی در خواب 

احساس کردیم جائی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم 

 خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آنخیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم . اگر 

جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ ، روباه ، 

کفتار ، کرکس ، موش و خفاش ، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی 

ید کنمحشور می شوید که از آن ها می ترسید . از کسانی مجبور می شوید خواهش ب

که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید . اگر هیچ کس 
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جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود 

خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را 

د جبران کنید . اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به از خود آزرده اید که بای

آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار 

آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید . اگر شما دیدید بیرون 

رداشتن مانعی پیش می آید که ببهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان 

آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست . اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد 

مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک 

 نفر بهره مند می گردید . به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک . 

 :  لوک اویتنهاو می گوید

 دیدن آن : آرامش و خوشبختی

 بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بهشت مقصود حاصل گردد

 گوید : لیال برایت می

دیدن بهشت در خواب ، بیانگر داشتن اوقاتی خوش و دلنشین است . اگر در خواب 

ی آن است که از تکبر و خودخواهی به دور خواهید بود . ببینید در بهشت هستید ، نشانه

 ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید . ی بهشتی در خواب ، نشانهخوردن میوه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی که خواستار 0

ان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوان

درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة 

داشتن کودکانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، 
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 ساعد به شما روعالمت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی م

 خواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است که 6

کارهایی که به نظر ساده و امکان پذیر اند ، در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند 

 بود . 

 به فرزندی گرفتن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 به فرزندی گرفتن

 به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شدشمارا 

 کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت

 بهمن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بهمن : بدبختی

 دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

 گوید : لیال برایت می

اال می آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتدیدن بهمن در خواب ، نشانه

کند کند . اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود میخطری شما را تهدید می

 شوید . ، به این معنا است که دچار مشکل می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد . 

کوه سرازیر می شود : بزودی شانس به شما یک بهمن را مشاهده می کنید که از 
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 سراغتان می آید . 

 شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها . 

 دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ میدهد . 

 . بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : این ماه بهترین ماه برای پول درآوردن است 

 در ماه بهمن به شما هدیه می دهند : در عشق به شما خیانت می شود . 

 بچه های در ماه بهمن بدنیا می آید : نگرانیهای شما بیشتر می شوند . 

 خواب ماه بهمن در طول ماههای دیگر : بیماری 

 شما در بهمن ماه بدنیا می آید : وقایع مهم و خوشایندی برای شما اتفاق می افتد . 

 ه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت . بچ

 به هوش آمدن 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب کسی را به هوش بیاورید ، عالمت آن است که با افراد جدیدی همنشین 

کنید . اگر در خواب مشاهده کنید دیگران های باالیی دست پیدا میشوید و به مقاممی

شوید که آورند ، به این معنا است که دچار ضرر مالی فراوانی میما را به هوش میش

 قادر به جبران آن هستید . 

 بیابان 

 حضرت دانیال گوید : 

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن . اگر بیند در بیابان ها 

ی . اگر بیند با گروهی در بیابان متنها بود ، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد 

 گشت ، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 
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اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود . اگر بیند در 

 بیابان شد ، دلیل که غمگین و مستمندگردد . 

 م جعفر صادق فرماید : حضرت اما

 دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است . 

 اول : روزی و قسمت . 

 دوم : حیرت و سرگشتی . 

 سوم : عناد و رنج . 

 چهارم : بیم و خطر و هالک ، مگر از وی زود بیرون آید . 

 در مورد رویای بیابان جنانجه زود از آن خارج شد ، تعبیر جندان ناخوشایند نیست . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد . 

معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است . بیابان در خواب های ما انتظار و 

 توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان . 

 گوید : ون میآنلی بیت

ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانة قحطی و زیان و 0

 از کف دادن دارایی است . 

ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، عالمت آن است که اگر محتاط نباشد 6

 سالمت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد . 

 ا آمده است : درکتاب سرزمین رویاه

 شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند . 

در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال 

 پیش خواهد آمد . 

 در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند . 
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 خاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان به اتفاق اش

 دیگران در بیابان سفر میکنند : گرفتاری و دردسر

 خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی : یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد . 

 دوستان قدیمی را حفظ کنید .  -6

 کاری دارید . یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فدا

یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار 

 شماست . 

 بی ادب بودن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می نشانند 

 رد بی ادب باشد : او فقط برای موفقیت کار میکند . یک م

 یک زن بی ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند کرد . 

 دوستان بی ادب هستند : با دیگران با بی ادبی رفتار خواهیدکرد . 

 بی اعتنایی 

 گوید : آنلی بیتون می

اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی اگر کسی در خواب به شما بی

کند ، به این یاعتنایی منیستید . اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی

خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصالح معنا است که اگر می

 کنید . 
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 بیت المعمور 

 خانه ای است در آسمان چهارم ، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود . 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند در بیت المعمور شد ، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر 

گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد . اگر بیت المعمور را بر زمین بیند ، دلیل 

اه عالم عادل پیوسته شود . اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت ، که به پادش

دلیل که اجل وی نزدیک باشد . اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد ، دلیل 

که از دنیا برود . اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی نماز کرد ، دلیل 

 که همه حاجات او روا شود . 

 هیم کرمانی گوید : ابرا

اگر بیند از زمین تا بیت العمور گشاده است ، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره 

بسیار کنند . اگر بیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر وی طواف می کردند ، 

 دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند . 

 بیت المقدس 

 ویاها آمده است : درکتاب سرزمین ر

 خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست . 

 شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طوالنی در پیش دارید . 

 شما در بیت المقدس دعا می کنید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد . 

آسوده ای  یک جمعیت در حال دعا کردن در بیت المقدس : فرزندان شما زندگی

 خواهند داشت . 

 بی بند و بار 
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 گوید : آنلی بیتون می

ه به کنید ، به این معنا است کبند و باری معاشرت میاگر خواب ببینید که با فرد بی

دهند ، اگر دختری در خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار می

ست که سعی دارد به نامزد خود بفهماند که ای را ببیند ، به این معنا اخواب فرد هرزه

فرد سالمی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به 

 او است . 

 بی تربیتی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند . 

 ث بوجودآمدن یک حادثه می شوند . دیگران بی تربیت هستند : دیگران باع

 خودتان را در بین افراد بی تربیت می بینید : موفقیت در کارها 

 دوستان شما بی تربیت هستند : افکار و اخالق خودتان را بیشتر کنترل کنید . 

 بی حرمتی 

 گوید : هانس کورت می

موضوعی  نا است کهکنند ، به این معاگر در خواب ببینید که دیگران به شما توهین می

به آن  حرمتی کرده ،کند . اگر دختری در خواب ببیند کسی به او بیشما را ناراحت می

 کند . معنا است که با نامطمئنی ارتباط دوستی برقرار می

 بی حسی 

 گوید : آنلی بیتون می

حس شده است ، به این معنا است اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی
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 شوید . احتماال دچار بیماری میکه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها 

 پای شما بیحس شده است : شادی 

 باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ 

 دست راست شما بی حس شده : یک دوست به مالقاتتان می آید . 

 یک میهمان ناخوانده دست چپ شما بیحس شده : 

 بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان . 

 بید 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بید به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک . بید در 

خواب های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو 

گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می رساند و  همت به نابودی شما

یران و منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید 

جبران کنید و کار از کار گذشته است . دیدن بید در خواب دیدن دشمن است و اگر 

 شمنان داخلی شما خبر می دهد . اگرببینید که درخانه شما بید پیدا شده خواب شما از د

فرش شما که روی آن می نشینید بید گذاشته باشد جفت شما به شما دروغ می گوید و 

خیانت می کند و زیان می رساند و این برای زن و مرد یکسان است . اگر بید را در 

می  رکاله خود یافتید به آبروی شما لطمه وارد می آید و دشمن ، حیثیت شما را لکه دا

کند و اگر در خواب دیدید که بید را کشته اید و خانه را از وجود آن پاک کرده اید 

 نشان آنست که بر دشمن یعنی همان دشمن ضعیف چیره می شوید . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 
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 خواب درخت بید : ناکامی در عشق 

 ترکه های بید : پول 

 ما خیانت میشود . یک درخت بید را اره می کنید : به ش

 دیگران با چوب درخت بید کار می کنند : دردسر بزرگ . 

 بیداری 

 گوید : آنلی بیتون می

 اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید ، بیانگر تجربیاتی تلخ است . 

 گوید : لیال برایت می

 در انجامی موفقیت دهندهشوید ، نشاناگر در خواب ببینید که از خواب بیدار می

 کارها است . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند . 

 شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد . 

 اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند . 

 ص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند . اشخا

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما به مدت طوالنی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش است . 

 دیگران به خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شود ولی با تاخیر . 

 مار بیماری می کشید : پول و شادی شما باالی سر یک بی

 باالی سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود . 

 بید گوش 
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گیاهی که برگ بزرگ پهن دارد و آن را شکوفه زرد است ، دیدن آن در خواب ، زنی 

است خادمه و بی اصل و دون همت . اگر کسی به خواب بیند که بیدگوش داشت یا 

 ه وی داد ، دلیل است که او را با چنین کسی صحبت افتد و از او خفت بیند . کسی ب

 بی دندان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است که برای پیش بردن 0

 اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت . 

ة آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشان6

 کوشش خواهند کرد . 

 بیراهه 

 گوید : لیال برایت می

ست که با اید ، بیانگر آن اای گرفتار شدهاگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه

 هایشان را به شما تلقین کنند . دهید که خواستهدرایت خود به دیگران اجازه نمی

 دن بیزار بو

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 از چیزی بیزار هستید : مشکالت بر سر راهتان نمایان می شوند . 

 از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی

 از چیز بیزار هستید و از شرش خالص می شوید : نگرانیها برطرف می شود . 

 .  دیگران از شما بیزار هستند : از این اشخاص دوری کنید

 نزدیکان شما را بیزار می کنند : نقشه هایتان را عملی نخواهید کرد . 
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 بی رحمی 

 گوید : آنلی بیتون می

رحمی رفتار کردند ، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل اگر در خواب با شما با بی

ای دارد ، هرحمانشوید . اگر در خواب فردی را ببینید که با دیگران رفتار بیرو میروبه

گذارند که به شما ضرر به این معنا است که مسؤولیت سنگینی بر دوش شما می

 رساند . می

 بیسکویت 

 گوید :  برایت میلیال

ک جشن ی شرکت در یدهندهاگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ، نشان

 یا مهمانی دوستانه است . 

 گوید : آنلی بیتون می

سازید . ی دشمنان را بر مال میخوردن بیسکویت در خواب ، بیانگر آن است که توطئه

ی یت ببیند ، داللت بر توجهاگر دختری در خواب خود را مشغول خوردن بیسکو

 زیادیبه جنس مخالف دارد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید . 

 بیسکویت میخرید : اشتهای شما زیاد خواهد شد . 

 بی شرم 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 و تواضع کمبود فروتنی  -0خواب یک آدم بی شرم : 

 ناکامی در عشق  -6
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-6کارهای شما بسیار مغشوش خواهند شد .  -0دیگران به شما بی شرمی می کنند : 

 دوستان شما را فریب می دهند . 

 یک بی شرم را سرزنش می کنید : روابط عشقی ناکام

 بیشه 

 محمدبن سیرین گوید : 

بز است یشه شد و آن بیشه سبیشه درختان درخواب ، زنی بود بیابانی . اگر دید که در ب

و درختان میوه دار دور آن است ، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد ، 

دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است ، یا کنیزکی خرد که در بیابان او پرورده 

ل دلی باشند ، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد . اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید ،

بر شر و مضرت کند . اگر بیند در آن بیشه به جای درختان ، خار بوده ، از آن خارها او 

 را گزند رسید ، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : زن بیابانی ، 

 دوم : کنیزک ، 

 عت ، سوم : منف

 چهارم : غم و اندوه . 

 گوید : لیال برایت می

اید ، به این معنا است که خطری شما را ای پنهان شدهاگر خواب ببینید که در بیشه

ده ، به ای پنهان کرکند ، اگر در خواب شخصی را ببینید که خود را در بیشهتهدید می

ای واب مشاهده کنید که بیشهگردد . اگر در خهایش آشکار میاین معنا است که نقشه

 کند . سوخته است ، به این معنا است که اتفاقات ناگواری شما را تهدید می
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ازیک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر 

 خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ 

 عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست . دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : 

درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ 

 شده . 

 بی صبر و حوصله 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بی صبر هستید : با آرامی ول مطمئنا به هدفهایتان خواهید رسید . 

رفتار می کنید : یک پاکت یا نامه محتوی پول دریافت  شما به بچه ها با بی حوصلگی

 می کنید . 

 با دوستان با بی حوصلگی رفتارمی کنید : پر گویی و فضولی . 

 بیضه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 بیضه های زخمی : مخالفانتان را شکست خواهید داد . 

 شما بیضه ندارید : شانس و موفقیت در معامالت 

 ا اخته می کنید : یک میهمانی بزرگ شام شخصی ر

 حیوانی را اخته می کنید : ادارة امور بسیاری بدست شما می افتد . 

 بی عقل 
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 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما کارهایی از روی بی عقلی می کنید : پول بدست می آورید . 

 دیگران بی عقلی می کنند : شادی ناخواسته 

 ی کنند : پولبچه ها بی عقلی م

 معشوق شما بی عقل است : باید بکلی مسیر زندگیتان را عوض کنید . 

 دو دوست که هر دو بی عقلند : آنها هر دو زجر خواهند کشید . 

 بیگانه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جدید فراد ا با آشنایی:  -خارجی–بیگانه 

 بی گناه 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ه هستید : شما خیلی پرشور و هیجان هسنید . شما بی گنا

 شما می دانید که بی گناه نیستید : موقعیت بسیار مهمی بدست خواهید آورد . 

 یک شخص بی گناه را محکوم کرده اند : پول و خوشبختی در انتظار شماست . 

  . افراد خانواده بی گناه هستند : بحثهای بسیار دشوار درباره کارتان در پیش دارید

 بیل 

 محمد بن سیرین گوید : 

 بیل در خواب خادمی است که کارها کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند بیل در خواب کاری 
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است که با رنج و عذاب حاصل شود . اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند ، 

 شود .  دلیل که کار وی تمام

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما بیل وسیله ای 

است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می شود که نمی توان با دست عمل کرد و 

ابت او ث به آن سر و صورت داد به این علت می تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق

نمی شود . هر کسی که در انجام کارهای روزانه به شما کمک می کند و شما احساس 

می کنید که بدون وجود او بسیاری از امور شما مختل می ماند می تواند به صورت بیل 

در خواب های ماشکل بگیرد . چنانچه در خواب بیلی نو با دسته ای محکم دیدید که 

علق دارد و کسی را به کمک می گیرید که قدرتمند و احساس کردید به خودتان ت

تواناست و چابک و کارآمد اما اگر این بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و 

خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد . 

 گرفتن بیل ، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن . 

 گوید : لی بیتون میآن

ازید تا به پردی بیل در خواب ، بیانگر آن است که در زندگی بیشتر به کار میمشاهده

تفریحات . کار کردن با بیل در خواب ، بیانگر آن است که برای رسیدن به رفاه در 

زندگی سعی و تالش زیادی خواهید کرد . اگر زنی در خواب ببیند با بیل سرکجی 

باشد ، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل زمین میمشغول کندن 

ی هکنند ، به این معنا است که توطئاست . اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله می

 سازید . دشمن را بر مال می

 بیلیارد 
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 گوید : آنلی بیتون می

تصاحب ثروت است . تهمت و ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر 0

 افترا به بینندة خواب آسیب می زند . 

ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستی های بی بها و 6

 ریا کارانه شما را از پا در می آورد . 

 گوید : لیال برایت می

رهای خطرناکی انجام ی آن است که کادهندهی بازی بیلیارد باشید ، نشانمشاهده

 دهید . می

 بیمارستان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت

 دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین

 مریضخانه : غصه

 گوید : آنلی بیتون می

قت و داگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانة آن است که باید با 

هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به 

قصد مالقات مریضی بستری ، نشانة آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی 

 خواهید شنید . 

 گوید : اچ میلر می

 روید . اگر دری آن است که به دیدن مریض میی بیمارستان در خواب ، نشانهمشاهده

شوید ، بیانگر آن است که قصد دارید در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می

انجام کارهایتان به خود متکی باشید . اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در 
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کنید ، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین بیمارستانی کار می

 شوید . می

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 خواب بیمارستان : در فالکت می افتید . 

 شما در بیمارستان هستید : جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود . 

 یک بیمارستان که بوسیله افراد مذهبی اداره میشود : 

 امیدتان را به خدا بسپارید . 

 افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید .  در یک بیمارستان روانی هستید :

 بیماری 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است ، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را 

مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد . اگر بینداز بیماری تندرست 

کس سخن نمی گفت ، دلیل که بیماری بر وی شده است و در خانه خویش نبود و با 

دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد ، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و 

 سخن می گفت ، دلیل که زود از بیماری شفا یاد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

یماری در باگر بیند بیمار و برهنه است ، دلیل که زود بمیرد . و معبران گفته اند که 

 خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

 بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نالید ، دلیل که از غم ایمن شود . اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می 
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 اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود ، تاویلش به نیکی و صحت است . 

 اگر بیند بیمار و برهنه است ، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ست و ا بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار

از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و 

راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند . چنانچه بیننده خواب در 

خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با 

و بیماری او طوالنی می گردد ولی اگر ببیند حرف  کسی حرف نمی زند بیمار می شود

می زند بیمار می شود و زود شفا میابد . اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده 

و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند . از امام جعفر صادق 

ت ر است و می نالد از غم فراغعلیه السالم نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیما

میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که 

 بیمار و برهنه است می میرد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف

 پشت سر گذاشتن بیماری : سالمتی کامل

 گوید : آنلی بیتون می

 فراد بیمار در خواب ، نشانة راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست . ـ دیدن ا0

ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، عالمت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب 6

 سالمتی خود باشید . 

ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، عالمت آن 9

نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت  است که واقعه ای

 . 
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اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتال شده اید ، عالمت آن است که وظایف  -4

 ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بیمار هستید : ناکامی در عشق 

 ا بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر بچه ه

 بستگان بیمار هستند : بدبختی 

 دشمنان بیمار هستند : یک وسوسة بزرگ که برای شما ابدا خوشایند نخواهد بود . 

 از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید . 

 مید است . یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است : او ناا

 نامزد یا دوستتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید . 

 اشخاص دیگر بیمار هستند : یکنفر که شما او را 

 می شناسید به زندان می رود . 

 تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی 

 شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند . 

 رید : ولخرجی نکنید بیماری معده دا

 شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

 بی مصرف 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما بی مصرف و بیکاره هستید : یک دورة خوب شروع می شود . 

 افراد مورد عالقه تان بی مصرف هستند : فرد مورد عالقه تان شما را ترک می کند . 

 یک مرد خواب ببیند که بی مصرف است : او در عشق ناکام خواهد ماند . 
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 یک زن خواب ببیند که بی مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر 

 دیگران بی مصرف هستند : زندگیتان پر از دردسر و گرفتاری خواهد بود . 

 بی نظم 

 گوید : لیال برایت می

نظمی هستید ، به این معنا است که باید در انجام کارها اگر خواب ببینید که آدم بی

 دقت بیشتری کنید . 

 بینی 

 حضرت دانیال گوید : 

بینی در خواب ، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل 

قدر وجاه بیننده است . اگر بیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل بر نقصان قدر و 

لت آن . اگر بیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد . اگر بیند که منز

سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، 

 دلیل که معیشت بر وی تنگ شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

یند که ل که ازمهتری منفعت یابد . اگر باگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود ، دلی

جانوری از بینی وی بیرون آمد ، چون کرم و مگس و مانند این ، دلیل که او را فرزندی 

آید . اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که 

ه ابد . اگر بیند کمردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت ی

سر بینی او بسته بود ، چنانکه دم زدن نتوانست ، دلیل که کاربر وی بسته شود . اگر بیند 

سخن در بینی می گوید ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند که پوست سر بینی او 

 رفته بود ، دلیل ک او را زیانی افتد . 
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 جابر مغربی گوید : 

از بینی او خون می آید و معبر را می گوید : به خواب  اگر کسی در خواب بیند که

دیدم که از بینی من خون می آمد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر می گوید : دیدم خون 

از بینی من می شد ، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید ، معبر لفظا 

ی ی بیند هر دو سوراخ بینی او یکتعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد . اگر کس

شده بود ، دلیل که با زن عاقله جمع شود . اگر بیند که سر بینی او بریده است ، دلیل که 

 فرزندخویش را ختنه کند و بعضی گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود . 

 راگر کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی او شد ، دلیل بر خشم و نیکی است . اگ

بیند که خون از بینی او بیرون آمد ، چنانکه جمله تن او خون آلود گردید ، دلیل که 

مالی حرام به وی رسد و اگر بیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد ، دلیل که او 

را فرزند از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود . اگر بیند خون از بینی 

و خون آلود نگشت ، دلیل که فرزند یا زن او خانه بیرون کند یا به ایشان او بیرون آمد 

گزند رسد . اگر بیند بینی او بر زمین افتاد ، دلیل که او را دختری رسد . اگر بیند بینی 

خود را همی شست ، دلیل که مردی زن او را بفریبد . اگر بیند که از بین وی مرغی 

ای دارد ، بچه آورد و به قول بعضی از معبران ، خون بیرون آمد ، دلیل که اگر چهارپ

 آمدن از بینی مال است ، که از پادشاه آن دیار به وی رسد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است ، یا کم از آن ، دلیل است کمه به 

ی ند . اگر بیند در بینی او بوقدر آن عز و جاه وی بیفزاید و خویشان وی نیز زیاده گرد

خوش رفت ، دلیل است او را فرزندی مصلح بود . اگر بیند در بینی او بوی ناخوش 

 رفت ، تاویلش به خالف این است . 

 حاجظ گوید : 

اگر بیند بینی ندارد ، دلیل که کسی از خویشان وی بمیرد . اگر بیند اورا دو بینی است ، 
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ختالف افتد . اگر بیند کسی بوی خوشی را در زیر بینی او دلیل که درمیان او و عیال ا

داشت ، دلیل که او را از ان کس منفعتی رسد . اگر بیننده خواب زن بود ، دلیل که او 

پسری مصلح آید . اگر بیند شخصی بوی ناخوش در زیر بینی او داشت ، دلیل است از 

 آن کسی خشمی فرو خورد . 

 :  حضرت امام جعفر صادق فرماید

 دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : عزو سرافرازی ، 

 دوم : مال ، 

 سوم : بزرگی و عظمت ، 

 چهارم : فرزند ، 

 پنجم : عیش وزندگی خوش . 

 فروید گوید : 

 اگر بیند که بینی ندارد یکی از بستگان او می میرد

و کارشان به جاهای  اگر بیند دو بینی دارد میان او وهمسرش اختالف پدید می آید

 دشوار می کشد . 

اگر بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی او گرفت از آن شخص به او منفعتی می رسد . 

 بیننده این خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسری صالح و درستکار می شود . 

اگر بیند کسی چیزی بد بو مقابل بینی او گرفت از آن شخص خشمگین می شود اما 

 خودش را فرو می خورد و در مهار آن موفق می شود .  خشم

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس . اگر بینی خود را در خواب 

کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما 

یده سقوط می کنیم . سوراخ گشاد بینی در خواب افتاده و به طرف پایین متمایل گرد
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فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی 

معاش شده و نقصان روزی می شویم . از دانیال نقل می کنند که اگر در خواب دیدید 

ماعی شما تبینی شما دچار عیب و ایرادی شده چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اج

وارد می آید . اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید 

خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید . از ابن سیرین نقل است که اگر 

بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده نشانه آن است که از مقام و 

زرگ سود می برد و نفعی به او می رسد و چنان چه مشاهده کند حشره ای شخصیتی ب

مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که 

خداوند فرزندی به او عطا می فرماید و اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید 

آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید . اگر یکی از متعلقان او کاری می کند که به 

کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده زنی کاردان و عاقل سر راهش 

قرار می گیرد . بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند 

ن دوبینی د . داشتپسر نداشته باشد به گفته بعضی ازمعبران جاه و منزلت او کم می شو

اختالف و جدائی بین زن و شوهر است . اگر کسی ببیند اصال بینی ندارد کسی از 

بستگانش می میرد . اما آب بینی . از دانیال نبی نقل است که آب بینی در خواب نشانه 

فرزند است . اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می 

چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد فرماید . فرو 

به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خالص می شود و اگر 

بیمار است شفا می یابد . اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت 

 بینی به لباسش نیفتد جنین خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود . اگر آب

 سقط می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانة آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود 0
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 کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود . 

به  هـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانة آن است ک6

 اهداف خود نخواهید رسید . 

ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است که با اراده ای قوی 9

 تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند . 

ـ خون آمدن از بینی در خواب ، عالمت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو 4

 خواهید شد . 

 : گوید لیال برایت می

اگر در خواب بینی خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، بیانگر آن است که در انجام 

شوید . اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بعضی از کارهایتان دچار شکست می

 بکشید ، بیانگر اتفاقات ناگوار است . 

 بی وفایی 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ر از اعتماد شما سوء استفاده می کند . شما بیوفا هستید : یکنف

 یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست : دلتنگی و نامالیمت در خانه 

 یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست : احتمال دارد که حامله باشد . 

 یک مرد به نامزدش بی وفاست : پول هنگفتی درانتظارش است . 

 : خبرهای بد دریافت می کند .  یک زن به نامزدش بی وفاست

 یک مرد مجرد به معشوقه اش بی وفاست : خطر مرگ 

 یک زن مجرد به معشوقه اش بی وفاست : به شما خیانت می شود . 

 دیگران به یکدیگر بی وفا هستند : از طرف یک مرد نادرست به شما پولی می رسد . 
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 بیوه زن 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 ک بیوه زن : بزودی خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کرد . خواب ی

 یک زن خواب ببیند که بیوه شده : شادی و سالمتی 

 یک بیوه ازدواج می کند : درآمد و تدابیر خود را با دست خود از بین برده اید . 

 یک زن بیوه با یک مرد ثروتمند ازدواج می کند : خوشبختی تضمین می شود . 

 وه با یک مرد جوان ازدواج می کند : ناکامی درعشق یک زن بی

یک زن ثروتمند بیوه با یک مرد فقیر ازدواج میکند : موانع غیرقابل عبور نمایان می 

 شوند . 

 یک زن بیوه با یکی از فامیلهای دورش ازدواج میکند : تغییرات کلی در زندگی 

 بیوه مرد 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 بیوه مرد : اتحاد دربین دوستان  خواب یک

 یک مرد بیوه با زنی همسال خودش ازدواج می کند : آرزهایش برآورده می شود . 

یک مرد مسن بیوه با دختری جوان ازدواج می کند : او قربانی عاقبت نیندیشی خود 

 خواهد شد . 

 یک مرد بیوه باخواهرزنش ازدواج می کند : یک دشمنی بزرگ 

 با یک زن ثروتمند ازدواج می کند : غم یک مرد بیوه 

 یک مرد بیوه با یک زن جوان ازدواج می کند : ادارة امور مختلفی بدستش می افتد . 

 شما بیوه هستید : منفعتهای جدید و لذتهای جدید 

 بیهوشی 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

پیش  کاری اگر کسی بیند بیهوش شد ، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را

 آید ، که در آن سرگشته و متحیر گردد ، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بیهوشی درخواب بر دو وجه است . 

 اول : دشواری کارها ، 

 دوم : تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی . 

 مولف گوید : 

ا سرنگ یا غیره بیهوش کردند آن طور که قدرت اگر ببیند اورا با ماده بیهوش کننده ی

جسمانی و عقالنی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و 

حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست 

 می دهد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

 ب سرزمین رویاها آمده است : درکتا

 شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است . 

 شما بیهوش وزخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو میشوند . 

یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما 

 نزدیک است . 

 بچه ها بیهوش می شوند : ناکامی در عشق 

 اشخاص دیگر بیهوش می شوند : موفقیت شما به تاخیر می افتد . 

 حرف پ 
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 پا 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد 

. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند ، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد . و 

ویند : اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند ، دلیل که به سفر معبران گ

شود . اگردید پای او آهنین یا مسین است ، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی 

ماند . اگر دید که پایش آبگینه است ، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند ، 

 گر دید پایش شل و مبتال شده بود ، دلیل است برزیرا که آبگینه را بقا و قوت نیود . ا

 سستی و ضعف حال او ، به آن چه طلب کند از خیر و شر . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او . اگر بیند پاهای 

ش نبود و به د پایاو به رسن بسته بود ، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد . اگر بین

چوب را می رفت ، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد . اگر کسی 

عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است ، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش 

تلف شود . اگر دید پای او آهنین است ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر دید پایش 

ش زرین ، همین دلیل کند . اگر بیند پای او در بند بود ، دلیل که او را سیمین بود و کعب

زیانی رسد . اگر بیند پای او به ستونی بسته است ، این تاویل بهتر است . اگر دید پای او 

در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است ، دلیل که در مکر و حیلتی 

ی در آن سخت شده است . اگر دید پای وی در گرفتار شود ، به قدر آن که پای و

جایگاهی یا در گودی بلغزید ، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند ، یا کسی 

سخنی بدو گوید ، که از آن رنجور گردد . اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید ، دلیل 

 است بر غایت طلب آن کار که می جوید . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

دو پای به تاویل ، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند ، همین دلیل  هر

بر پدر و مادر کند . اگر بیند پای بسیار داشت ، دلیل که به سفر شود . اگر درویش 

است ، توانگر شود و دیدن پیش پای خود ، دلیل زینت مرد است و حصول مال و 

 طاعت که کرده است . 

 گوید : جابر مغربی 

اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که قوت و مالش زیاد شود 

. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و جاه او افزون 

شود . اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند ، وی را چیزی حرام حاصل شود . 

چنگال مرغان بیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر اگر پای خود را چون 

 دشمن ظفر یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پای در خواب بر هفت وجه است . 

 اول : عیش وعشرت ، 

 دوم : عمر ، 

 سوم : سعی وتالش کردن ، 

 چهارم : طلب مال ، 

 پنجم : قوت ونیرومندی ، 

 ششم : سفر ، 

 .  هفتم : زن

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پا : سالمتی و نیکبختی

 کوچک : تنگدستی
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 مجروح : غم و غصه 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن پای خود در خواب ، عالمت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن ، است . 0

ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانة آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می 6

 به مقامی باالتر در زندگی دست می یابید .  کنید و

ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانة آن است که اجازه می دهید تا 9

 دیگران شما را فریب بدهند . 

ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، عالمت آن است که دچار مشکالت خانوادگی 4

 دست و پاگیر و حقیری خواهید شد . 

گر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، عالمت آن است که با جدا شدن از ـ ا5

 خانوادة خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد . 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی 

ای خود را بیش از اندازه الغر دیدید ، یعنی ملکی خواهید خرید . اگر در خواب پ

کارهای سختی پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا 

اتفاقات  ی وقوعاست که باید بیشتر مراقب خود باشید . شکستن پا در خواب ، نشانه

 ناگوار است . 

 مؤلف گوید : 

د به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شو

 پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد

 پا برهنه 
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 گوید : آنلی بیتون می

هایی پاره و پا برهنه سرگردان دیدید ، به این معنا است اگر در خواب خود را با لباس

 .  تا دچار ناامیدی نشویدکه برای رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید 

 گوید : لیال برایت می

که  زنید ، به این معنا استزاری قدم میاگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه

 روید ، بهها راه میاوقات خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب پا برهنه بر روی صخره

  این معنا است که دچار گرفتاری و مشکالت خواهید شد .

 پابند 

 محمدبن سیرین گوید : 

پابند در خواب دیدن ، سخن خوش و لطیف بود ، یا بوسه است که از فرزند و عیال 

یابد یا به دوستی دهد . اگر پابند بسیار بیند ، نعمت و روزی حالل است به قدر آن که 

ا بیابد یدیده . اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید ، دلیل است که مال و نعمت دن

و به قدر آن کارش نظام گیرد . اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی 

 ضایع شد ، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند ، یا از وی ضایع گردد . 

 پابندانی کردن 

 محمد بن سیرین گوید : 

دار آن کس مقیم و پایاگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد ، دلیل که در کار 

 است و از او جدا نگردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است . 

 اول : مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد . 
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 دوم : عنایت کردن با وی . 

 سوم : خیر منفعت بدو رسد . 

 الف این است . اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد ، تاویلش به خ

 پاتیله 

 محمد بن سیرین گوید : 

پاتیله در خواب دیدن ، کدبانوی خانه است . اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو 

 داد ، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه 

خیرو منفعت رسد . اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها ، دلیل است که 

 او را از کدبانوی خانه ضرر رسد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود . 

 پا پیچ 

 گوید : لیال برایت می

 ی پاپیچ در خواب ، بیانگر تفریحات و داشتن اوقات خوش است . مشاهده

 پاپیون 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به 

د هراسناک است آن اهمیت می دهد و به خصوص از این که در باره اش بد داوری شو

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

. این نیاز در همه ما هست و این خوف و رجا نیز وجود دارد و هر چه ما بیشتر از جامعه 

ای که در آن زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نیز هر چه بیشتر روی ما حساب 

کند این احساس بیشتر توسعه می یابد و نیرومندتر می شود تا جایی که به صورت 

طبیعت ما درمی آید و یا یک عادت غیر قابل ترک می گردد . این بخشی از سرشت و 

زمینه نیرومند احساسی در خواب های ما به شکل چیزهایی ظاهر می شود که می توانند 

جالب نگاه و برانگیزنده قضاوت خوب مردم باشد که پاپیون یکی از آنهاست . با این 

ه نیک داوری مردم نسبت توضیح درک موضوع آسان است که بیننده خواب چقدر ب

به خودش نیازمند است و از قضاوت بد می ترسد . اگر کسی در خواب ببیند که پاپیون 

یا کراوات بسته و در بیداری از این دو چیز استفاده نمی کند هستند کسانی که کراوات 

می بندند اما پاپیون نمی زنند ، ضمیر ناخودآگاه او از یک غم خبر می دهد که چندی 

خیلی طوالنی و زیاد موچب آشفتگی روح او خواهد شد و بعد مرتفع می گردد .  نه

اگر ببینید پاپیون بسته اید اما لباسی مناسب پاپیون به تن ندارید عملی مرتکب می شوید 

که در نتیجه آن شما را سرزنش و شماتت می کنند . پاپیون باز و گره نخورده مشکل 

و ر دست دارید که می خواهید ببندید با مشکلی رو به راست و چنانچه ببینید پاپیونی د

می شوید که حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد . اگر کسی پاپیونی به شما 

هدیه کرد تردید نداشته باشید که فریب می خورید و فریب دهنده یک زن است . اگر 

شما می گوید که در خواب دیدید که پاپیون دارید اما آن را در جیب نهاده اید خواب 

در روزهای آینده به دروغ گویی متوسل می شوید ، دروغی که باگفتن آن می خواهید 

حقیقتی را پنهان کنید . اگر در خواب ببینید که دیگری پاپیون بسته موردی پیش می 

 آید که باید رقابت کنید یا با شما رقابت می کنند . 

 پاچه 
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 محمد بن سیرین گوید : 

اب دید پاچه گوسفند همی خورد ، دلیل که چیزی یا نعمتی بدو رسد ، اگر کسی به خو

به قدر آن که خورده است . اگر بیند پاچه گاو همی خورد ، دلیل که در آن سال او را 

 فراخی و نعمت است بر اندازه خوردن او . 

 جابر مغربی گوید : 

آن چه خورده است  خوردن پاچه در خواب ، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار

 ، خاصه چون بیند که خام می خورد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

هستند کسانی که اصال پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند . نه خوردن آن را دوست 

دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند . این ها اگر 

بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب  پاچه در خواب ببینند چه خود

می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده 

نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه 

ر کسی در گناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد . ا

خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و 

نعمتی به او می رسد ، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد . اگر 

کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به 

فزوده می شود . چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به پول و ثروتی که دارد ا

رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد . خوردن پاچه گاو 

خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به 

خوردن پاچه مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد . 

پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه 

نپخته و خام می خورد . این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که 
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به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید . معبران 

 د که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است . اسالمی نوشته ان

 پا در میانی 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تعبیرپادرمیانی درخواب برسه وجه است : 

 . نزد کسی که پادرمیانی او را کرده است مقیم می شود .  0

 . به او عنایت و توجه می کند .  6

 . خیر و منفعت به او می رسد .  9

بایندان ) وساطت و میانجی ( کسی بیرون آمد ، تعبیرش بر خالف این است اکر ببیند از 

 . 

 پادشاه 

 محمدبن سیرین گوید : 

دوازده چیز است که بیننده خواب را ، دلیل بر پادشاهی است . اول : آن که بیند که 

پیغمبر صلی اهلل علیه و آله او امام گرداند . دوم : آن که بیند که علم شریعت ورزد . 

سوم : آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند ، یعنی منتظر اقامت و نماز بود . چهارم : آن 

که بر منبر او خطبه کرد . پنچم : آن که جامه رسول صلی اهلل علیه و آله بر ت ن او 

است . ششم : آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد . هفتم : آن که بیند ک او 

تم : آن که بیند تن او رودخانه شده است . نهم : آن که آفتاب یاماهتاب گردیده . هش

بیند که چشم او دیوار شهر گشته است . دهم : آن که بیند که چشم او محراب مسجد 

جامع شده است . یازدهم : آن که پادشاه او را انگشتری دهد . دوازدهم : آن که بیند 

ب دیدن ، دلیل بود بر که چشم او مانند گاوی شده است . این دوازده چیز در خوا
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 یافتن سلطنت و پادشاهی . 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کاله داد ، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و الی 

گردد . اگر بیند که بر سر پادشاه کاله است پاکیزه ، دلیل بود بر شرف و اقبال و صالح 

که بر سر پادشاه کاله چرکین و دریده بود ، دلیل بود بر  کار ودرازی عمر او . اگر بیند

بدی حال پادشاه و عمر او . اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است ، چنانکه در روزگار 

رسول صلی اهلل علیه و آله بر سر صحابه است ، دلیل که به پادشاه عدل و انصاف برسد . 

ر آن شد ، دلیل که مملکت جهان بگیرد و ب اگر بیند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او

قرار گیرد . اگر بیند پادشاه شد ، دلیل که بیننده خواب توانگر شود . اگر بیند پادشاه در 

کوچه یا در سرای او درآمد ، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است ، دلیل است 

د در آمدن او آنجا چیزی که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه . اگر بین

 منکر نبود ، دلیل است هیچ مضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند ، دلیل 

اه به شاست بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود . اگر پاد

خواب بیند که کعبه سرای او است ، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از 

دشمن ایمن است . اگر دید به کسی سالم می کرد و یا کسی بدو سالم کرد ، دلیل 

ایمنی است از غم و اندوه و خلود . اگر پادشاه بیند که رسن در دست داشت یا دست 

به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه در رسن زده است ، دلیل است که 

 نماید . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود ، دلیل است که از پادشاه بهره ونصیب یابد . اگر 

پادشاه را در لباسی نیکو بیند ، در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است ، دلیل 
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و والیت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و  است بر زیادتی وبزرگی پادشاه

 خزائن او . اگر بیند در پادشاه نقصانی است ، تاویلش به خالف این بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند پادشاه به روی ختفه است ، دلیل است پادشاهی بر وی بماند . اگر پادشاه بیند 

 را حرمت و منزلت بیفزاید .  که به زمین فرو شد ، دلیل که مردی پادشاه

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند ، دلیل است که کار او گشاد شود . 

اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند ، دلیل است کاری کند که زود به صالح بازآید 

 . 

 ل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد . اگر حاجت دربان پادشاه را بیند ، دلیل که از شغ

 اگر ندیم پادشاه را بیند ، دلیل است او را از کسی مالمت رسد . 

 اگر مالزمان پادشاه را بیند ، دلیل است که شغل و عمل او به صالح آید . 

اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند ، دلیل است که کار او گشاده 

 شود . 

وزیران پادشاه را بیند ، دلیل است که کسی او را مالمت کند و چیزی که از دست  اگر

 او رفته بود ، به دست او بازآید . 

اگر چاکران وکیل را بیند ، دلیل نماید که کسی او را مالمت کند که از شغل دون بی 

 ارزش عاجز شود . 

 گشاده شود . اگر پرده دار پادشاه را بیند ، دلیل است که کار بسته او 

 اگر مقنعه زن پادشاه را بیند ، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ . 

 اگر زندانیان پادشاه را بیند ، دلیل بود که غمگین و مستمند شود

 اگر جالد پادشاه بیند ، دلیل است که مراد او زود حاصل شود . 

 اگر دبیر پادشاه بیند ، دلیل است آن چه می جوید بیابد . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اگر اسلحه پادشاه را بیند ، دلیل است که از زنی منفعت یابد ، 

 اگر رکابدار پادشاه را بیند ، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود . 

اگر غاشیه دارغاشیه دارکسی که مامور نگهداری زین و برگ و نمد زین و . . . اسبهای 

 ندوه رسد . سلطنتی بادشاه است را ببیند ، دلیل که او را غم و ا

 اگر جامه دار پادشاه را بیند ، دلیل است که کار او نیکو شود . 

 اگر دوات دار پادشاه بیند ، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود . 

 اگر خوانساالر پادشاه را بیند ، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

د و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد ، دلیل نماید که کار آن اگر بیند پادشاه به شهری درآم

شهر نقصان و آفت پذیر بود . اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت ، دلیل که 

 پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ه اب او پادشاه در خواب هایی کبه عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خو

ما می بینیم سمبول پدر است . همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید 

معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند در خواب به 

صورت سمبول هایی ظاهر می شوند و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری 

است و به عنوان شاهد نمونه هایی نیز مثال آورده است . اگر نظریه فروید را  خواب

قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر . 

معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسالمی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می 

نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی  گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و

روزانه آنها را لمس می کنیم . در همین کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتیم که 

معبران اسالمی معتقدند که آفتاب یا خورشید در خواب های ما پدر است . ماه مادر و 

وید رستاره های دیگر به همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند . به خصوص ف
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تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب 

به شکل پادشاه متجلی می شود . با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری 

که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند . مثل رئیس ، 

س دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او کارفرما ، معلم و یا هر ک

ضعیف و بی مقدار می دانیم . با این مقدمه می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید 

کیست و رویای شما از چه کسی با شما سخن می گوید . اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ 

اب شما از سکون و را ببینید که بشاش و خوشحال و راضی است خوب است و خو

آرامشی که در زندگیتان پدید می آیدخبر می دهد . اگر پادشاهی مرده باشد و شما او 

را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید 

و برخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد . اگر پشتش به شما بود 

است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می  نشان آن

یابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از 

آن سود ببرید و بهره مند شوید . اگر دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به 

ه زیان وارد می آید ولی اگر متعلق به خود شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خان

پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است . چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته 

خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد . اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه 

م و اندوه گرفتار غنشسته و صحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد 

می شود و بین او و خانواده اش جدائی می افتد . اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید 

و خودتان کنار او نشسته بودید ، خواب شما از عمر طوالنی خبر می دهد . چنانچه 

دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد و اگر پسر 

و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و جوان 

شکست در عشق را بپذیرد . اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و پادشاه با 

اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید . اگر 
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ین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید و دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماش

نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده 

شد گرفتار بالیی می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با 

 پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از ـ 0

 خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است . 

ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانة آن است که نسبت به دوستان و 6

 همکاران خود به مقامی باالتر دست خواهید یافت . 

ر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانة آن است که برای کوتاهی ـ اگ9

 در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانة آن است که با مردی 4

 مورد ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه

التفات قرار می گیرد ، عالمت آن است که بر مقامی واال ارتقاء می یابید و از روی 

 تفاهم با مردی ازدواج می کند . 

 پادگان 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد . اگر دیدن پادگان در خواب ، نشانه

ی آن است در یکی از کارهایتان د ، نشانهدر خواب خود را در حیاط پادگان دیدی

تن کنید ، بیانگر داششوید . اگر خواب ببینید که پادگان را ترک میدچار شک می

 اوقات خوش است . پادو

 گوید : آنلی بیتون می
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دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است . اگر زنی در خواب 

 پادویی است ، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است .  ببیند که در جایی مشغول

 پادو 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پادو در خواب ، عالمت آن است که با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی 0

 می بندید ، و در کنترل انگیزه های آنی و عجوالنه خود ناتوان می مانید . 

پادو در جایی کار می کند ، نشانة آن است که در ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان 6

 ماجراهایی حماقت آمیز شرکت خواهد کرد . 

 پارچ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخالقی مداراگر با دیگران است ، و 0

 همچنین به ثمر رسیدن تالشهای شما . 

 از دست دادن دوستان است .  ـ دیدن پارچ شکسته در خواب ، نشانة6

 پارچه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و 

پارچه فروشی ببینید . پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست 

د غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و و پرده است و یا می خواهید از آن پرده بدوزی

فرسوده باشد . اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده 

برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی 
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درصدد اغوای شما بر می آید . اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد 

و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر هیجان است 

بدوزید . چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه 

دیگری . اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود 

ی هدیه داد در غم او دیگری را شریک می کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ا

 شریک می شوید . 

 گوید : لیال برایت می

ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که دیدن پارچه در خواب ، نشانه

کنید . اگر در خواب ببینید که خرید ، یعنی به زودی ازدواج میی کتانی میپارچه

 ی شاد است . فروشید ، بیانگر داشتن روزهای کتان میپارچه

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را 

 اندوهگین خواهند ساخت . 

 پارچهء گل دار 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف 

 کرد . خواهید 

 پارچهء مخمل 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش 0

 خواهد رفت . 
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اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی  -6

 امتیازی مهم بدست خواهید آورد . 

ه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است که با غرور فراوان ـ دیدن پارچة مخمل کهن9

 سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانة آن است که 4

افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای 

 خواهد کرد .  زندگی انتخاب

 پارس 

 گوید : لیال برایت می

شنیدن پارس سگ در خواب ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است . اگر در خواب ببینید 

 د . کند ، یعنی باید بیشتر مراقب کارهایتان باشیکه سگی برای کمک به شما پارس می

 پارک 

 گوید : لیال برایت می

دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که در 

 زنید ، بیانگر حضور در یک جشن است . پارکی قدم می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید ، عالمت آن است که با تفریحات 0

 یافت .  لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد

ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید ، نشانة آن است که زندگی 6

 آسوده و شادی بخش خواهید داشت . 

 ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب ، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است . 9
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 پاره 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

وت و گوناگون دارد . اگر در خواب دیدید که پاره و پارگی ، موضع و شرایط متفا

آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید . یخه پاره به شما بی احترامی می شود . پارگی 

پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید 

ود ا در خواب پاره بو در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد . اگر شلوار شم

موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و مالمت می کنند . 

اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و 

از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای 

مراقب صحت و سالمت خود باشید . اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی آینده باید 

 می بینید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و یا دوست دختر 

 گوید : لیال برایت می

کنید ، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می

 ی شنیدن خبر ناگوار است . انجام دهید ، پاره کردن نامه در خواب نشانه بیشتری

 پارو 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به 

یاری شما بر می خیزد . اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید به کمک کسی 

دوه را از خود می رانید . چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می غم و ان
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کنید و می ریزید آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند نعمت زیادی به وسیله 

کسی نصیب شما می شود . پارو اگر از چوب بود نیکو است و اگر از آهن بود خواب 

ا شما سخن می گوید . پاروی شکسته بیماری شما از یک دوست و همراه قدرتمند ب

است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید . اگر بیننده 

خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی 

 ه وهم می ریزد پولی به رایگان نصیب او می شود . روی هم رفته پارو دوست و همرا

 کمک است و نیکو است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، عالمت آن است که برای آسایش دیگران از 0

 لذتهای زندگی چشم می پوشید . 

ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که برای عملی کردن 6

 د . طرحهایی بیهوده تالش می کنی

ـ دیدن پاروی شکسته در خواب ، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد عالقة خویش 9

 است . 

 پاسبان 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . 

ر خواب . اگر دپاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است 

دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که 

ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و 

نباید نگران باشید . چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و 

یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود . اگر دیدید که با پاسبانی فراغت خیال می 
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همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه 

پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید . اگر 

دیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نز

برید . اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار 

می گیرید و الزم می شود که به پرسشی جواب بدهید . نه سئوال شما را خوشنود می 

دیدید و  یکند و نه جواب را به رضایت می دهید و باالخره اگر کسی را با لباس پاسبان

او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و 

 دروغ می گوید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پاسبان در خواب ، عالمت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی 0

 خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید . 

واب ببینید پاسبان شده اید یا عالقمندید که به این مقام گماشته شوید ، نشانة ـ اگر خ6

آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری 

 . 

ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید ، 9

 غیر قانونی دست خواهید زد . نشانة آن است که به کارهای 

 پاسپورت 

 گوید : لیال برایت می

 ی داشتن روزهای خوب و یا رفتن به مسافرت است . دیدن پاسپورت در خواب ، نشانه

 پاس داشتن 
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 محمد بن سیرین گوید : 

پاس داشتن در خواب بر دو وجه است : اگر بیند پاس اهل به صالح می داشت ، دلیل 

جهانی . اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد ، دلیل که از  است بر منفعت دو

پادشاه خیر و منفعت یابد . اگر بازرگان این خواب را بیند ، در تجارت سود بسیار کند . 

اگر بیند که پاس اهل صالح و ورع می داشت ، دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی 

د قدر و منزلت و والیت بود و تیمار کارها دارد بیند . و پاسبان درخواب دیدن ، خداون

 و مردم دراهتمام او باشند . 

 پاشنه 

 محمدبن سیرین گوید : 

پاشنه پا درخواب ، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند . اگر بیند که پاشنه پای او 

بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود . اگر بیند که 

 پای او بشکافت یا مجروح شد ، همین تاویل دارد ، اما ندامتش از آن کمتر باشد .  پاشنه

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند که پاشنه پای خود می برید و بخورد سباع و درنده می داد ، دلیل که آن 

چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد . اگر بیند که پاشنه پای او بیفتاد ، دلیل 

 او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاده گردد . که 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای 

شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان 

د یز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینیمی شوید . شکسته بودن پاشنه پا ن

پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری 

ناصواب می کنید که ندامت می آورد و شماتت و مالمت می شنوید . پاشنه پا به طور 
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نه پای نانچه ببینید پاشکلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است . چ

شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی ، چه اداری و کارمند باشید و چه 

کاسب و تاجر ، چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر 

نظر دارند . اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب 

وید می دهد که در کارهایتان مسلط می شوید و با قدرت عمل خوبی است و به شما ن

می کنید . اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان 

درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده ، چنانچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگر 

ده بود به پاشنه پای شما چسبیکارمند باشید کار یا مالی از دستتان می رود . اگر چیزی 

که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف 

 می زنند . 

 گوید : اچ میلر می

ی پا در خواب ، بیانگر ضرر و زیان مالی است . اگر در خواب ببینید که دیدن پاشنه

ای قصد سوء استفاده از شما را ی پایتان زخمی شده ، به این معنا است که عدهپاشنه

 دارند . 

 پاکت نامه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پاکت نامه در خواب ، عالمت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است 0

 . 

 پاک نویس 

 گوید : آنلی بیتون می

ی ی آن است که از انجام کارهایتان نتیجهای در خواب ، نشان دهندهپاک نویس نوشته
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د ، ای باشآورید . اگر دختری در خواب مشغول پاک نویس نامهمطلوبی به دست نمی

 شود . یعنی بر سر موضوعی با نامزدش دچار اختالف می

 پاالن 

 محمد بن سیرین گوید : 

پاالن دیدن در خواب زن است . اگر بیند پاالن داشت یا از شخصی به بها خرید ، دلیل 

رد . اگر بیند پاالن بر پشت داشت ، دلیل که مطیع و که زن خواهد یا کنیزک خ

فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد . اگر بیند پاالن از وی ضایع شد ، دلیل است 

 که زن از وی جدا شود و یا طالقش دهد . 

 جابر مغربی گوید : 

او خیر  زاگر دید پاالن پاکیزه نو داشت ، دلیل است که زن مستور سازگاری بخواهد و ا

و منفعت یابد . اگر بیند پاالن درشت و چرکین داشت ، دلیل است که زنی از ستیزه 

 روی و ناسازگار و از وی مضرت بیند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پاالن زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت االغ می نهند و 

پاالن سبب می شود که هم صاحب االغ بتواند  گاله را روی آن می آویزند ، وجود

روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته 

گردد . این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند و 

بیند ی پاالن به خواب بنمی شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم . چنانچه کس

سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پاالن را در خواب به زن تعبیر کرده 

اند . داشتن پاالن نو مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق . پاالن کهنه زنی 

است که کید و تزویر دارد و موجب مالل و آزردگی شوهر خود می شود . پاالن پاره 

و خطرناک است که رسوائی و بد نامی ایجاد می کند . اگر در خواب  زن بد دهن
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ببینید که پاالنی را با خود می برید بی آن که االغی همراه داشته باشید زنی به شما 

آسیب می رساند و رنج می دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می تواند یک زن 

الن را روی دوش نهاده و حمل می کند بیگانه باشد . اگر کسی در خواب ببیند که پا

خواب او می گوید که زنی بر او مسلط می شود و چنانچه ببیند پاالن را بر زمین نهاده و 

روی آن نشسته بر زنی مسلط می شود و غلبه می یابد . اگر این خواب را مرد جوان و 

ان مالی یمجردی ببیند عاشق می شود بخصوص اگر پاالن نو باشد . گم کردن پاالن ز

است . خریدن پاالن زن گرفتن و ازدواج است و فروش پاالن طالق و جدائی بین زن و 

مرد . اگر مردی در خواب ببیند که پاالنی دارد آن را می بخشد یا می فروشد بین او و 

همسرش اختالف می افتد و از یکدیگر جدا می شوند . برای جوانان خریدن پاالن عشق 

 است و ازدواج . 

 لتو پا

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید 

شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی . اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از 

جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در 

ب خود ببینید که پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست که در آینده نزدیک شوهر می خوا

کند . اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست که در 

روزهای آینده زیان می بینید . اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش 

تویی به کسی دادید او را حمایت می کنید و چنانچه معزز و محترم خواهد شد . اگر پال

او به شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است . پالتوی پاره غم و غصه 

و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل . اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف 

ی دارد که در دل نگه و آلوده است احتماال همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگ
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 داشته و افشا نمی کند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پالتو در خواب عالمت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج 0

 خواهید کشید . 

ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانة آن است که اشتباهات افراد 6

 زد . ناشناس به زندگی شما زیان خواهد 

 ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهاست . 9

 پانسمان 

 گوید : لیال برایت می

 ی رسیدن به ثروت است . دیدن پانسمان در خواب ، نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، عالمت آن است که ثروتی به دست می آورید 0

 پایدار نیست . که 

ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باند پانسمان بر تن کرده است ، 6

 نشانة آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت . 

 پانسیون 

 گوید : آنلی بیتون می

 ی پانسیون در خواب ، بیانگر تغییر محل زندگیتان است . مشاهده

 پای اورنجن 
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 محمد بن سیرین گوید : 

اگر مردی بیند که پای اورنجن در پای داشت ، دلیل است که او را رنج بود . اگر بیند 

 سیمین است ، رنج و سختی او کمتر است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

پای اورنجن ، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک 

. اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد ، دلیل که کسی است و مردان را حرام 

 از وی رنجور دل گردد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که 

روت و ث اندوخته ، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که

دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و 

مجسم می شود . از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست 

داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو 

 می تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند . اگرپایش را بریده اند یا شکسته که ن

کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به 

مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای 

د بیننده است و می گوی فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی

خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست 

اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند . اگر بیننده خواب ببیند 

که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می 

و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به  کند

وجود می آورد . اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود . 

چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای 
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آید . درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا  بیننده خواب غم و اندوه پیش می

 درد نداشته باشد ترس از آینده است . 

 پای تابه 

 محمدبن سیرین گوید : 

پای تابه در خواب ، چون نهاده بود ، مال است و چون بر پای پیچیده بیند ، سفر است . 

ه اند و با وی ابان کرداگر بیند پای تابه در پای پیچیده است ، چنانکه مسافران آهنگ بی

هیچ رفیق و توشه نبود ، دلیل که زود از دنیا رحلت کند . اگر بیند که پای تابه خویش 

 بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که مال او ضایع شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 پای تابه درخواب بر سه وجه است . 

 اول : مال و نعمت و کاال است . 

 ر . دوم : سف

 سوم : مرگ است . کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده . 

 پاییز 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است که از دعوا و اختالفات دیگران 0

 برای کسب دارایی سود خواهد برد . 

واح کند ، نشانة آن است که ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازد6

 شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت . 

 پتک 
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به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک ، دلیل کند بر مهتری . اگر بیند که پتکی 

داشت و یا کسی به وی داد ، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی 

 منفعت یابد . اگر بیند که پتک او ضایع شد ، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد ، دلیل که در میان مهتری  اگر کسی

 بزرگ ، سخن چینی کند و دشمنی افکند . 

 پتو 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است . 0

توسط  کـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرنا6

 عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت . 

 پختن گوشت 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است که با خود خواهی و 

 توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید . 

 پخت وپز 

 گوید : آنلی بیتون می

حامی است و اینکه باید از فرزندان خود  خواب آشپزی ، برای زنان ، عالمت نداشتن

 بیشتر مراقبت کنند . 

 پدر 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پدر : نیکبختی

 در حال مرگ : شرمساری

 پدر شدن : تحوالت

 گوید : لیال برایت می

دیدن پدر در خواب برای دختران ، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت 

ای پسران ، بیانگر آن است که دچار اختالف و درگیری بیشتری انجام دهند و بر

 خواهند شد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، عالمت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه 0

 می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید . 

تر مرده است ، عالمت آن است که کارهای  ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش6

 شما به سختی پیش خواهد رفت . 

ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانة آن است که 9

 نامزدش او را فریب می دهد . 

 پدر بزرگ یا مادر بزرگ 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ، عالمت آن است که با  دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در

مشکالتی مواجه می شوید که به سختی می توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش 

 سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکالت غلبه می کنید . 

 گوید : لیال برایت می
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 اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید ، داللت بر

 رسیدن به اهدافتان دارد . 

 پدر خوانده 

 گوید : آنلی بیتون می

ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که . اگر در خواب پدرخوانده 0

شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید ، یعنی روزهای خوشی دچار مشکالتی می

 پیش رو خواهید داشت . 

ر خواب ، نشانة اختالف و مشاجره با دوستان و نزدیکان . دیدن پدر خوانده خود د 6

است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب 

 خانوادگی است . 

 گوید : لیال برایت می

ی دست های باالیاگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید ، به این معنا است که به مقام

 ید کرد . پیدا خواه

 پدر روحانی 

 گوید : هانس کورت می

ی پدر روحانی در خواب ، بیانگر تغییر و تحوالت نامطلوب در زندگی است . مشاهده

ی آن است که فردی قصد دهندهی پدر روحانی در خواب ، نشانشنیدن صدای موعظه

 فریب شما را دارد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ی را ببینید ، نشانة آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید ـ اگر در خواب پدر روحان0

 رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد . 
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ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است که فرد مکاری 6

 شما را از راه راست منحرف می کند . 

شیش هستید ، نشانة آن است که حقوق دیگران را به نفع ـ اگر خواب ببینید خودتان ک9

 خودتان پامال می کنید . 

 پدر مقدس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانة آن است که توطئه هایی برای 0

 نابودی شما در حال چیده شدن است . 

انة آن است که با فریب و چاپلوسی ، ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نش6

 قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند . 

ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن 9

است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت 

ود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کند ، با خ

 وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد . 

 پذیرفتن 

 گوید : آنلی بیتون می

پذیرند ، به این معنا است که به مقامات ی شما را میاگر در خواب دیگران خواسته

ه ی دیگران در خواب ، به این معنا است ککنید . پذیرفتن خواستهدست پیدا میباالیی 

 شوید . در اثر داشتن اراده ضعیف دچار شکست می

 پر 
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 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ ، دلیل که او را مهتری و بزرگی 

 است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند : پر دیدن به خواب ، قوت پناه است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید پرها داشت و می پرید ، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود . اگر 

ود پر مرغ داشت ، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود . بیند با خ

 اگر بیند پرهای او بیفتاد ، دلیل که از بزرگی و جاه بیفتد مالش نقصان گردد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی . دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در 

ید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید . منظور پری است که در خواب دید

بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده 

اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی 

که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و این رفاه دست و پا گیر است همان طور 

صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از الی مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد . 

اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن 

طمه لاست نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما 

بزنند . اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و 

کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید . اگر در خواب 

ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می 

که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید . روید . اگر دیدید 

البته در حد شغل و سمتی که دارید . به هر حال دیدن پر در خواب خوب است 

بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است 

 . 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پر : افتخار ؛ پیروزی

 : عزاداریپر سیاه 

 پر بر تن کردن : سفری بزرگ

 پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید

 گوید : لیال برایت می

دیدن پرهای سفید در خواب ، بیانگر آن است که فکرهای بیهوده در سر دارید . دیدن 

ی غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید که از پر برای پرهای سیاه در خواب ، نشانه

 ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . کنید ، نشانهن استفاده میتزیی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانة 0

 آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می کنید . 

عقاب در خواب ، نشانة آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد ـ دیدن پرهای 6

 شد . 

 ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ، عالمت تحمل آزار و اذیتهای اندک است . 9

ـ اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانة موفقیت و 4

 خوشبختی است . 

 دی در روابط دوستانه است . ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانة نومی5

ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، عالمت آن است که 2

در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در 

 کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند . 

پر ببیند ، عالمت آن است که دوره ای  ـ اگر فردی که به ادبیات عالقمند است خواب7

 از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود . 
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ـ اگر دختری خواب ببیند کالهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانة آن 1

 است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت . 

 پرپهن 

 محمد بن سیرین گوید : 

 ن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت استپرپه

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر 

وحشی می روید و ماکول است . به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم 

م که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و و به درستی تشخیص دهی

به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه 

و نگرانی . اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح 

ه کسی برای شما اندوه و کرد که آنچه می دهد خرفه است ، موجبی پیدا می شود ک

غصه به وجود می آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب 

است چون از غم رهایی می یابید . چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد 

به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و 

 ختالف منجر به کدورت پیدا می شود . شوهر ا

 پرتاب کردن 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم 

 کنند

اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد 
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 به خواب بین چیزی عطا می کند

 ربیند ناشناس شکریا بادام یا قند پرت کرد جایزه وعطائی نصیب او می شودواگ

اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایانپرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج 

 جاهالن می کند

 پرتره 

 گوید : آنلی بیتون می

 ت . وفایی اسی زیبا نگاه کنید ، بیانگر خیانت و بیاگر در خواب به یک پرتره

 رتقال پ

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است . پرتقال میوه ای است خوش عطر و 

خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد . 

 تمعبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب اس

، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر 

تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند . پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست 

چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی 

است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند تردید یکی از عزیزان شما نزدیک 

. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در 

خواب ببینید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می 

ین کار را ز بدهید و اآید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیا

خیلی آسان انجام می دهید . اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله 

پولی می کنید . اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد 
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خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد . اگر پاکت پرتقال شما پاره 

روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از شد و پرتقال ها 

اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها 

را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع 

هر حال دیدن پرتقال در عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به 

 خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست . 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . دهندهدیدن پرتقال در خواب ، نشان

ان به غم تچینید ، به این معنا است که شادیاگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال می

 شود . مبدل می

 گوید : آنلی بیتون می

خوردن پرتقال در خواب ، بیانگر به خطر افتادن سالمتی است . اگر دختری در خواب 

کند . ببیند پرتقالی به دست دارد ، به این معنا است که همسری به دلخواه خود پیدا می

ر شوید . اگر دق نمیخریدن پرتقال در خواب ، بیانگر آن است که در عشقتان موف

خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید ، بیانگر روابطی پاک و صمیمی با افراد 

است . اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید ، به معنی جدایی از نزدیکانتان 

 است . 

 پرتگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

دبختی ، عالمت آن است که مصیبت و ب ـ اگر خواب ببینید بر لبة پرتگاهی ایستاده اید0

 شما را تهدید می کند . 

 ـ سقوط کردن از لبة پرتگاهی در خواب ، عالمت غرق شدن در بدبختی است . 6
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 پرتو نور 

 گوید : آنلی بیتون می

ی آن است که از لحاظ روحی دچار دهندهصحبت از پرتو نور در خواب ، نشان

 آشفتگی خواهید شد . 

 پرچم 

به خواب دیدن ، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی . علم 

اگر بیند که علم داشت ، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد . اگر بیند 

 که علم بیفتاد و ضایع شد ، تاویلش به خالف این است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد ، دلیل جاه و بزرگی  علم به خواب ، دلیل سفر است

 بود . خاصه علم را سفید یا سبز بیند . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت ، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی 

 منفعت یابد . اگر بیند علمی سیاه داشت ، دلیل که قاضی یا خطیب گردد . 

 جعفر صادق فرماید :  حضرت امام

 دیدن علم به خواب بر چهار وجه است . 

 اول : ریاست و مهتری . 

 دوم : سفر . 

 سوم : جاه ومقام و بزرگی . 

 چهارم : نیکی احوال ) خوبی وضع و حال ( . 

 گوید : آنلی بیتون می
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 . اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است

عالمت دادن با پرچم در خواب ، به این معنا است که موضوعی آبروی شما را تهدید 

 کند . می

 گوید : لیال برایت می

ی غم و اندوه است . اگر خواب ببینید پرچم را برافراشته کردن پرچم در خواب ، نشانه

چم سیاه ن پرآورید ، نشانه آن است که پی به اشتباهات خود خواهید برد . دیدپایین می

 ی دشمنان است . ی توطئهدر خواب ، نشانه

 پرچمدار 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پرچمدار در خواب ، به این معنا است که نسبت به یکی از نزدیکان احساس 

بینید ، به این معنا است کنید . اگر در خواب خود را پرچمدار گروهی میحسادت می

 ستید . که مشغول انجام کار مشکلی ه

 پرچین 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پرچین در خواب ، بیانگر به دست آوردن خوشبختی و سعادت است . اگر در 

ه اید ، به معنای آن است کهای خار کنار پرچین گیر کردهخواب مشاهده کنید در بوته

ار نشوند . اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش کای مانع از موفقیت شما میعده

 کند . پرچین ایستاده است ، بیانگر آن است که به زودی ازدواج می

 پرخاش 
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 گوید : آنلی بیتون می

ر کنید ، بیانگر آن است که به خاطر رفتااگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش می

کنند . اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند ، به بدتان اطرافیان از شما دوری می

 افتید . گری مینی است که در دام افراد حیلهاین مع

 پرداخت پول 

 گوید : لیال برایت می

 دهید ، به این معنا است که به ثروت فراوانیاگر در خواب ببینید که به کسی پول می

و ضرر  دهد ، بیانگر زیانخواهید رسید . اگر در خواب ببینید که کسی به شما پولی می

 مالی است . 

 پرده 

 د بن سیرین گوید : محم

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته ، اگر تنگ است و اگر ستبر ، غم و اندوه 

است و ترس و بیم در کارها . اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند ، یا بر در مسجد یا در 

 میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

د ، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم اگر بیند پرده ضایع ش

ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود ، غم و اندوه صعب تر است ، اگر معروف 

 بود آسانتر است . 

 جابر مغربی گوید : 

 پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد . 

 مطیعی تهرانی گوید : منوچهر 
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معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی 

تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد . دیدن پرده کهنه در 

هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد . پرده نو نیز غم و اندوه است با 

تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید . اگر پرده را این 

در اماکن عمومی مشاهده کنیم ، مثال در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند 

خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد . حادثه ای که همه مردم را ناراحت و 

ننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای اندوهگین می کند . اگر بی

آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید . کنار زدن پرده هم رفع 

حالل است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم . پرده آوریختن و 

پرده را در خانه پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و مالل است . اگر 

خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه 

 دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد

 گوید : آنلی بیتون می

د کنی، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی مالقات می ی پرده در خواب. مشاهده 0

 . 

 های کثیف و پاره را دیدید ، بیانگر اختالف و مشاجره است . . اگر در خواب پرده 6

های پر نقش و نگار در خواب ، به این معنا است که در زندگی به ی پرده. مشاهده 9

 پردازید . مادیات می

ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است ، اهده کند که پرده. اگر دختری در خواب مش 4

 به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد . 

. دیدن پرده در خواب ، نشانة دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می  5
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 کنند . 

 ارد . . دیدن پرده های کثیف در خواب ، داللت بر دعواهایی ننگین و شرم آور د 2

 پرده بکارت 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال 

او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام 

 دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد . 

 پردهء پرنقش و نگار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است که زندگی 0

 پر تجمل و اشرافی مورد عالقة شما خواهد بود . 

ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است که تمایالت خود را 6

 ارضاء خواهید نمود . 

ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، 9

 نشانة آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد . 

 پرده داری 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب دید ، پرده داری می کرد ، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و 

 شود .  عزتش زیاده

 جابر مغربی گوید : 
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اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد ، دلیل که وی به صالح و به خیر 

گراید و مال حالل یابد . اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد ، دلیل که به فسادمایل 

 شود و مال حرام یابد . 

 پرستار 

 گوید : آنلی بیتون می

ر خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببینید د0

 افراد خانواده همواره از سالمتی برخوردار خواهند بود . 

ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترک می گوید ، عالمت آن است که افراد 6

 خانواده همواره از سالمتی برخوردار خواهند بود . 

تار است و از بیماران مراقبت می کند ، نشانة آن است که با ـ اگر زنی خواب ببیند پرس9

 از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید ، نشانة آن است که به 4

 وسوسه های فریبنده تن خواهد داد . 

 پرستاری 

 : گوید آنلی بیتون می

ت ی آن اسکند ، نشانهاگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می

کند . اگر در خواب مشغول پرستاری از بیماران باشید به که بیماری شما را تهدید می

یابید ، اگر زنی در خواب مشغول این معنا است که به مقامات باالی اجتماعی دست می

 اشد ، به این معنا است که شغل مناسبی به دست خواهد آورد . پرستاری از فرزند خود ب

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانة آن است که به کاری 0
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ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، 6دلپذیر مشغول خواهد شد . 

 ند و معتبری به دست خواهد آورد . عالمت آن است که مقام ارزشم

ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن 9

 است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد . 

 پرستو 

 محمد بن سیرین گوید : 

ده است ، ا شاگر بیند پرستو داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که با کسی که از او جد

مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد . اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند ، 

 دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن پرستو در خواب ، مردی توانگر باخرد است . اگر پرستو ماده بیند ، زنی توانگر با 

اگر بیند پرستو از وی بپرید ، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد . اگر بیند خرد است . 

 پرستو در دست او بمرد ، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند پرستوئی را فراگرفت ، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد 

 . 

 رانی گوید : منوچهر مطیعی ته

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و 

خواب میمون و مبارکی است . صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته 

است . اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را 

خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر  دوست دارید و مدتی دور مانده اید

رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند . اگر پرستو در خانه شما النه کرد عاشق 
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می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی 

د ید و در خواب دانستیشناسید . چنانچه النه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دید

که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می 

گیرد . ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان 

آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد . به کسی که دوستش دارد نزدیک می 

معبر یونانی می گفت : پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی شود . خانم ایتانوس 

است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند . این 

درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون 

عادات در زنگی ما باشند . النه خود می رود ، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق 

اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و 

رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از النه اش با چوب و تکان دادن دست راند 

خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او 

ه زیاد دوستش دارد جدائی می افتد از کرمانی نقل است که پرستو در خواب و کسی ک

مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن . دیدن جوجه های پرستو در النه نیز 

همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است . دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد 

سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به 

و مشهده کامروایی دیگران . برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند 

پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها النه می کند . این خواب نوید عشق و 

ازدواج است و همچنان که آن پرستو النه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده 

ب تدارک می شود . برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و خوا

 ازدواج است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است . 0

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است . 6

 گوید : میلر میاچ 

نیدن صدای شوید . شاگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید ، یعنی در عشقتان موفق می

 ی شنیدن اخبار خوش است . پرستو در خواب ، نشانه

 پرستیدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پرستیدن شما به سخره گرفته خواید شد

 پرگار 

 گوید : آنلی بیتون می

 شوید . به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار اشتباه میاستفاده از پرگار 

 پرنده 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد ، دلیل که حاجت 

 او روا شود . اگر بیند پرید ، دلیل که بعضی از مال او برود . 

 ید : منوچهر مطیعی تهرانی گو

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کالغ ، جغد ، خفاش ، کرکس و 

یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود . 

پرندگان حالل گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و 

و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از  پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است

پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند . اگر در خواب 
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دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و 

ر . اگخوش آواز باشد . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است 

خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی 

توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی 

دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد 

دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و  . کبوتر سمبل عشق و صلح و

خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این 

خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد . اگر 

راد می م پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به

رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد . اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم 

به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز 

نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید . کشتن پرنده نیز 

ک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود . این خوب نیست . در مورد هر ی

حکم کلی در مورد پرنده است . اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت 

بالئی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید . گنجشک 

 دوست مزاحم و وراج است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تی خوشایندپرنده : مالقا

 پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش

 بدام انداختن پرنده : غم و غصه

 تخم پرندگان : ارث

 پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان

 نشسته : سوگ
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 دردست داشتن : شانس بزرگ

 دانه دادن به آنها : داشتن یک همراه شادمان

 غم:  -دریایی–پرندگان آبی 

 هایی که بر آورده خواهند شد آرزو:  گذرا پرندگان

 پرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابل

 گوید : لیال برایت می

بینید ای را بی موفقیت در انجام کارها است . اگر پرندهدیدن پرندگان در خواب ، نشانه

 رسید . که بر روی تخم خود نشسته ، به این معنا است که به اهدافتان می

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانة خوشبختی است . 0

ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانة آن است که بزودی همسری دلخواه و 6

 ثروتمند خواهد یافت . 

 ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با9

 مردم فقیر است . 

ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانة آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف 4

 خواهید خورد . 

 ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی . 5

 ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسیدن به خواسته هاست . 2

ب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانة محصول کم ـ اگر کشاورزی خوا7

 و اوضاع نابسامان است . 

 پرواز کردن 
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 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید ، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و 

یل که ، دل پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد . اگر بیند راست به آسمان می رفت

او مضرت رسد . اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان 

 ناپدید شد و زمین نیامد ، دلیل که زود از دنیا رحلت کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد ، دلیل که از سفر زود 

سیار ، خاصه چون بیند که پرها دارد . اگر بیند بی پر همی پرید ، بازآید ، بامنفعت ب

دلیل که ازحال خود بگردد . اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید ، دلیل که 

 زن طالق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ید از سرای خود به سرای مجهول اگر دید به آسمان بپرید ، دلیل که حج کند . اگر د

بپرید ، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند . اگر بیند پرها داشت ، 

لیکن به خالف پر مرغان ، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هالک رسد و عاقبت شفا 

 یابد . اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود ، دلیل که سفر نماید . 

 ام جعفر صادق فرماید : حضرت ام

 پریدن در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : سفر . 

 دوم : حج . 

 سوم : بزرگی . 

 چهارم : تغییر حال . 

 پنجم : بیماری و مرگ 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان باال بروید که دیگر زیر 

بینید . این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را پای خود را ن

خطری حتمی تهدید می کند . پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن . اما اگر 

دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید 

جود می آید که دل خواه است . اگر جای سبز تحول و دگر گونی در زندگی شما به و

و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید . پرواز در شب تحولی 

است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد . گاه 

رج و یا باالی ب در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار

یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تالش می کنید نمی توانید . این نشانه آن است که در 

تحوالت آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می 

شوید و یا اصال نمی رسید . مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می 

طالق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر  افتد زن خود را

سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو 

به رو می شوبد . مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد 

 . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مان ها : تجربیاتی شیرینپرواز کردن : در آس

 داشتن بال : خوشبختی

 گوید : لیال برایت می

ر کنید ، بیانگر گرفتاری و دردساگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می

ی ناامیدی و یأس است . پرواز با بالن در است . پرواز با هواپیما در خواب ، نشانه

رسید . اگر در خواب ببینید که اهدافتان می ی آن است که به یکی ازخواب ، نشانه

 کنید ، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید . هنگام پرواز سقوط می
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید . نشانة آن است که در امر ازدواج با 0

 بدبختهایی روبرو می شوید . 

به زمین پرواز می کنید ، نشانة آن است که از بیماری و  ـ اگر خواب ببینید نزدیک6

 پریشانی نجات خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید ، عالمت آن است که دشمنان 9

 به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید . 

بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید ، عالمت آن است که در  ـ اگر خواب ببینید4

 محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید ، عالمت 5

 رآن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ، خوشبختی شما را د

 آغوش می گیرد . 

ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید ، عالمت آن است که 2

 بیهوده نگران هستید ، زیرا در کارها به توفیق می رسید . 

ـ اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ، داللت بر قحطی و 7

 جنگ دارد . 

بالهایی سیاه پرواز می کنید ، نشانة نومیدی است . اگر در حین  ـ اگر خواب ببینید با1

پرواز سقوط کنید ، عالمت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید . 

اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، عالمت آن است که دیگر بار مقام و منزلت 

 خود را بدست می آورید . 

الهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می ـ اگر مردی خواب ببیند با ب3

کند ، نشانة آن است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد 

و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان 
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.  مبارزه کند خشکیده باشد ، عالمت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید

 در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند ، و سرانجام بر نوک 01

کلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با 

 آنها مخالفت می کند . شاید مدتی بیمار شود . 

دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود ، نشانة ـ اگر 00

آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات باالتر 

 بشوند . 

 پروانه 

 محمد بن سیرین گوید : 

  پروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هالک اندازد .

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت ، دلیل که به کنیزکی 

دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد . اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او 

 هالک شد ، دلیل که فرزندش هالک شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های پروانه هم انسان 

زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه . پروانه در خواب های ما معرف 

سبکی و جلفی نیز هست . چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای 

د گیتان خبر می دهآن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زند

و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید . اگر به دنبال پروانه 

ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می 
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روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد . چنانچه 

متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می رود یا مردی سالمند و 

پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می دهد که در شان 

و مرتبه او نیست . حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما 

ز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوس با

پیش می آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید . به طور کلی پروانه 

بیشتر هوس است و داشتن آن هوس بازی است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که 

نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است و نوشته اند که به 

نبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است . اگر پروانه ای پرواز کنان د

آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می کند و فریب می 

دهد . گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و 

 پاکی و پرهیزکاری است . 

 ویتنهاو می گوید : لوک ا

 پروانه : بی وفایی ، خیانت 

 گوید : لیال برایت می

ی پروانه در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است . اگر در خواب مشاهده

 شوید . اید ، به این معنا است که دچار خیانت میای گرفتهببیند که پروانه

 گوید : آنلی بیتون می

نه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، داللت بر آن دارد که ـ دیدن پروا0

 کامیاب و پیروز خواهید شد . 

ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است که از دوستانی که دور از شما 6

 زندگی می کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد . 
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 پرونده 

 گوید : لیال برایت می

دیدن پرونده در خواب ، به این معنا است که درگیر اختالف شده و دچار آشفتگی 

 شوید . روحی می

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن صورتحسابها و اوراق بایگانی شده در خواب ، عالمت آن است که بر سر مسایلی 

، و عالمت ناآرامی و بی قراری شما در با اهمیت بحث های هیجان انگیز خواهید کرد 

 آینده نیز هست . 

 پرهیزکار 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب ببینید که در زندگی پرهیزکار هستید ، به این معنی است که به تمام 

 رسید . اهدافتان می

 پری 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پری در خواب ، عالمت سعادت و خوشبختی است . معموال در یکی از صحنه 

 های خواب چهره ای زیبا از کودک یا زنی مهربان خواهید دید . 

 گوید : لیال برایت می

گردند ، یعنی در انجام یکی از اگر در خواب چند پری را دیدید که دور شما می

اگر خواب ببینید که چند پری از شما دوری  اید .کارهایتان دچار شک و تردید شده

 کنند ، به این معنی است که احتماال موضوعی شما را ناراحت خواهد ساخت . می
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 پری دریایی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة 0

 به راهی تاریک خواهد کشاند .  آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را

ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، عالمت آن است که به 6

 نومیدی شدید دچار خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، عالمت آن 9

 .  است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد

ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانة آن است که با 4

 جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن پری دریایی زیبا در خواب ، بیانگر وقوع پیشامدهای غیرمترقبه است . اگر در 

 شوید . یعنی در انجام کارها دچار مشکل می خواب چند پری زشت را مشاهده کنید ،

 پریدن 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب . اگر در خواب 

ببینیم که جست و خیز می زنیم و می پریم یا از زمین روی دیوار می پریم و از دیوار 

می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت  روی بام به همان نسبت که باال

خبر می دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می آید که در نتیجه تنزل می یابیم . 

اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که سفری در 

و روشن  پیش داردبه طول جهش در خواب . اگر در خواب از خشکی به آبی صاف
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جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شدخوابی است 

بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد ولی اگر آب 

کدر و گل آلود بودخبری است از یک شکست . اگر آب متعفن بود و در آن جستیم 

مین حال است اگر از جائی روشن به گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم . ه

تاریکی بپریم . چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می جهد 

تحولی مطلوب پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد . اگر بیننده خواب ببیند که 

برای جستن عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می کند . اگر آن عصا چوبی 

تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است . به طور کلی  بود

جستن در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی 

 زیرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده اند . 

 گوید : آنلی بیتون می

، عالمت آن است که با کوشش به هر چه ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید 0

که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، 

 عالمت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد . 

ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، عالمت آن است که در امور 6

 اطفی شکست خواهید خورد . ع

 پریشانی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید که موضوعی باعث پریشانی شما شده است ، بیانگر وقوع پیشامدهای 

 ی آن است کهدهندهناگوار است . دیدن پریشانی و ناراحتی دیگران در خواب ، نشان

 کند . بیماری شما را تهدید می
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 پزشک 

 گوید : لیال برایت می

دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سالمتی شما در خطر است . اگر در 

اید ، به این معنی است که برای رسیدن به اهدافتان تالش خواب ببینید که پزشک شده

کنید . اگر در خواب ببینید که با پزشکی مشغول صحبت هستید ، به این معنا بسیاری می

 رسند . قیت به انجام میاست که کارهایتان با موف

 گوید : آنلی بیتون می

این معنا  کند ، به. اگر دختری در خواب ببینید که بیمار است و به پزشک مراجعه می 0

 های خود غلبه کند . تواند بر ناراحتیاست که می

. اگر دختری پزشکی به خواب ببیند ، نشانة آن است که از زیبایی خود برای  6

ی سبکسرانه استفاده می کند . اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، خوشگذرانی ها

 نشانة آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد . 

. اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند ، نشانة آن است که در  9

 د . زندگی سعی و تالش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کر

 پزشک قانونی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید ، عالمت آن 0

 است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت . 

ـ دیدن اجساد در پزشکی قانونی ، نشانة آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را 6

 فت . خواهد گر

 پژواک 
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 گوید : آنلی بیتون می

شنیدن پژواک صدای کسی در خواب ، بیانگر آن است که روزهای بدی پیش رو 

 دارید . 

 پست 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کال خبر است و امید . انتظاراتی که در 

اجه پست ویا پست خانه یا پست چی بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا ب

ظاهر می شوند . همه این ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره ها و حوادثی 

که پیش می آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی 

ه دست شما بهستیم که رسیدن آن دیر پائیده . اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده 

دادند رازی می شنوید و خواب شما می گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما 

فاش می شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند . اگر 

پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید که گفتن آن به 

اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از دیگران بالمانع است . 

 غصه و غمی فراغت می یابید . 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او 

، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی 

فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت هائی می رسد . پست چی مبشر خبر است . 

اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می برید و پولی به دست می 

آورید وا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می کنید 

 . 
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 پستان 

درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند ، از زیادت و نقصان و صالح و فساد آن ، 

جمله بر دختران کند . اگر بیند از پستانش شیر روان شد ، دلیل که بر دخترش نعمت و 

روزی فراخ شود و مال حالل یابد . اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود ، 

گر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود ، دلیل که دلی که مال حرام یابد . ا

دختری یابد . اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود ، اگر زن ندارد ، زن 

خواهد و فرزندش آید . اگر زن دارد غنی شود . اگر این خواب را عجوزه بیند ، دلیل 

یند ، دلیل که عمرش دراز است . است بر درویشی وی . اگر زن جوان این خواب را ب

 اگر دختری بیند ، دلیل که در خوردی بمیرد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد ، دلیل که بیمار شود . اگر زنش آبستن بود ، 

 پسر آورد . اگر زن بیند که از پستان میخورد ، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود . 

 مغربی گوید :  جابر

پستان مرد در خواب ، زن او است و پستان زن ، دختر وی . اگر زنی بیند پستان او بریده 

است ، دلیل که دختری بمیرد . اگر مردی بیند که بریده است ، زنش بمیرد . اگر زنی 

 بیند در زیر پستان ، پستانی دیگر برآمد ، دلیل که دختر آورد . اگر بیند هر دو پستان او

بزرگ شده بود ، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است ، یا دختر را به شوهر دهد . اگر 

بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد ، دلیل است که او را غم و مالمت رسد . اگر 

بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد ، دلیل او رازیانی رسد . اگر بیند که یک 

ترش را شغلی افتد از پادشاهی . اگر بیندبر مالش زیادت پستان بسوخت ، دلیل که دخ

شود ، لیکن با مردمان مالمت است . اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند ، دلیل 

 که از حرام پسری آورد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : فرزندان . 

 دوم : دختران . 

 سوم : خادمان . 

 چهارم : دوستان . 

 پنجم : برادران . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند 

که نعمت است که باز به همان دختر باز می گرددو مربوط می شود . خون به جای شیر 

ت حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می از پستان ، مالی اس

گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می 

آید اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش به 

ش شیر آورده چنان چه مجرد باشد او رنج و مالل می رسد . اگر مردی ببیند که پستان

عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد . برای 

زن و دختر جوان دیدن این خواب کامالطبیعی است و نشانه سالمت و عمر طوالنی 

است . برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر 

پستان دختر سالمت و عشق و احساس او . اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند  او و

جان و سالمت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و 

اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل 

 احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی شود . 

 گوید : آنلی بیتون می
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دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب ، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان 

 شوید . مالی می

 پستان بند 

 محمدبن سیرین گوید : 

پستان بند در خواب ، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم 

 ان بند نو و تازه داشت ، دلیل بود که عز و مرتبتواندیشه بود . اگر زنی بیند که پست

یابد و به کام رسد . اگر زنی بیند که پستان بند داشت ، دلیل بود که مال و نعمت یابد و 

 شادمان گردد . اگر مردی بیند ، دلیل بر خذالن و نامردای از همگان است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ری است عادی که بر زیبایی و تناسب آنها می افزاید و داشتن پستان بند برای زنان ام

برای مردان غیر طبیعی است و زشت . در خواب نیز همین معنی را می رساند چون اگر 

مردی در خواب ببیند که پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو به 

بند  اگر زنی ببیند که پستان رو می شود بی آن که جنبه مالی و مادی داشته باشد ولی

بسته برای او شعفی پیش می آید مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد . تعارف پستان بند 

به دیگری تامین شرف و آبروست برای هدیه گیرنده . اگر زنی به زنی دیگر پستان بند 

ن بند اتعارف کند یا برای او از بازار بخرد عملی می کند که در نتیجه به گیرنده پست

سودی اخالقی می رسد نه مالی و چنانچه این پستان بند به مردی تعارف شود کاری 

انجام می گیرد که به حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید . پستان بند برای دختران 

جوان نوید عشق است ولی برای پسران جوان نامطلوب است . کرست نیز از پوشش 

آن در خواب برای مردان خوب نیست . چنانچه های مخصوص خانم ها است و دیدن 

مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی داند به چه کارش می 

آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می شود و عملی خالف انجام می دهد که 
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شایستگی سرزنش و مالمت پیدا می کند . اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو 

ه چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش بست

محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره 

و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد . اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش 

 کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود . 

 چی پست

 گوید : لیال برایت می

ی شادی و خوشحالی است . اگر خواب ببینید که با دیدن پستچی در خواب ، نشانه

 کنید ، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است . یک پستچی برخورد می

 گوید : آنلی بیتون می

ودی ز ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانة آن است که به0

 اخباری شادی بخش خواهید شنید . 

 ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، عالمت مهمان ناخوانده است . 6

ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانة تان می گذرد ، 9

 نشانة آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد . 

ه نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانة آن است کـ اگر خواب ببینید به پستچی 4

 در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد . 

ـ گفتگو با پستچی در خواب ، عالمت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می 5

 شوید . 

 پستخانه 
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 گوید : لیال برایت می

مانی دوستانه گر شرکت در یک مهای هستید ، بیاناگر خواب ببینید که به دنبال پستخانه

 است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن پستخانه در خواب ، نشانة با اطالع شدن از خبرهایی نامساعد است . 

 پستی و فرومایگی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید ، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان 

یانگر خوانند ، بوید . اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست میشدچار مشکلی می

 دعوا و مشاجره با دوستان است . 

 پسر 

 گوید : لیال برایت می

 ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید . دیدن پسر خودتان در خواب ، نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، عالمت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی 0

 که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد . 

ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است که از زیان و 6

پسر خود را نجات  بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب

 بدهد ، نشانة آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت . 

 پس مانده غذا 
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 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پس مانده های غذا در خواب ، عالمت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی 

 شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد . 

 پسته 

 وید : منوچهر مطیعی تهرانی گ

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید 

بخش هم باشد . دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه 

دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن 

ز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید . و فکری مشغول خواهید داشت و به چی

اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند . 

چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده 

است و  غم پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است . پوست پسته بدون مغز در خواب

نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید . اگر ظرفی پر از پوست 

پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق 

خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود . اگر مردی زن 

و مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و دار و متاهل ببیند که همسرش به ا

باهوش و فراستی می شود . درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است . چنانچه مردی 

سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده 

آیند و زیاد جر و اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می 

بحث می کنند . اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج 

می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طوالنی انجام می پذیرد . زنها 

اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند 
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ل دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که . به هر حا

 پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در 

 میان ایشان واقع شود

 پشت 

 مدبن سیرین گوید : مح

پشت در خواب دیدن ، مردی بود که از او قوت و یاری و پناه طلبد . اگر بیند پشت او 

بشکست ، دلیل است آن کس که پشت و پناه او بود ، از دنیا رحلت کند . اگر بیند که 

زخمی به پشت او رسیده ، دلیل است که رنجی و آفتی بر کسی رسد که پشت و 

 . استظهار او بود 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

مهره های پشت او ، قوت و فرزند بود و هر صالح و فساد که در مهره های پشت بود ، 

تاویلش بر قوه و فرزندان بیننده خواب رسد . اگر بیند که پشت او درشت و با قوت بود 

ت ش، دلیل است که او را فرزندی به تن قوی و دانا و عاقل بود . اگر بیند چیزی بر پ

گرفت ، دلیل که به قدر آن گرانی و غم و اندوه به وی رسد . اگربیند که مرده بر پشت 

گرفت ، دلیل است که مونت کسان مرده به وی است . اگر بیند پشت وی برگشت ، 

 دلیل است که حال او بد شود . 

 جابر مغربی گوید : 

تن زن ، دلیل برگشپشت دشمن به خواب دیدن ، ایمنی بود از شر دشمن و دیدن پشت 

 دنیا است . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 
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پشت به خواب دیدن ، برادر بود . اگر بیند که پشت او بشکست ، دلیل که برادرش 

بمیرد . اگر بیند پشت او همی درد می کرد ، دلیل است که وی را از برادر یا از مهتر 

داغ کردند ، دلیل است بر غم و اندوه رسد . اگر بیند که به سبب علتی پشت او را 

صالح دین و دنیای وی . اگر بیند که پشت به دیوار داد ، دلیل است که به سفر رود و 

 مال حاصل کند . 

 حضرت امام محمد صادق فرماید : 

 پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است . 

 اول : قوت ونیرو ، 

 دوم : برادر دینی ، 

 سوم : یاروهمدم ، 

 ه ، چهارم : پادشا

 پنجم : وزیر ، 

 ششم : حجت ودلیل وبرهان ، 

 هفتم : پدر ، 

 هشتم : برادر ، 

 نهم : پسر ، 

 دهم : مال ، 

 یازدهم : یاری دادن

 دوازدهم : جد پدر

معبران گفته اند : دیدن پشت ، کافران را ایمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسالم و 

 منافق اخالص . 

 گوید :  منوچهر مطیعی تهرانی

پشت ، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بیننده خواب فرزند و برادر نداشته 
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باشد دوست است . ما طبق معمول به فرزندان خویش دلبستگی امید وارانه ای داریم و 

چنین می انگاریم که در سنین پیری فرزند پشت و پناه است همین طور برادر که بعد از 

ن از هر کس دیگر نزدیک تر و به طور طبیعی و غریزی صمیمی تر پدر و مادر به انسا

است . چنان چه فرزند یا برادر نداشته باشیم روی دوستان خود این طور حساب می 

کنیم . این باور درست یا نادرست هر چه هست در خواب های ما به صورت پشت 

گ و م و خوش رنظاهر می شود و شکل می گیرد . اگر در خواب ببینیم که پشتی سال

عضالنی و بدون لکه و خال و زگیل داریم خواب ما می گوید که به آن سه مورد می 

توانیم دل خوش و امیدوار باشیم . فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و 

مسروری داریم که برای بیننده خواب نیز می تواند مفید و موثر باشند . اگر در خواب 

شت ما زخمی پدید آمده یا پشت ما الغر و نحیف شده برای ببینیم یا حس کنیم که پ

یکی از آن سه که گفته شد مالل و اندوهی پیش می آید . مهره های ستون فقرات که 

از ناحیه پشت دیده و احساس می شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است 

ات ضعف مهره های ستون فقرو اگر فرزند نداشته باشیم برادر و دوست هستند . قوت و 

از ناحیه پشت قوت و ضعف مادی و معنوی فرزندان یا برادران و دوستان است با 

محاسبه اتکائی که ما بر آن ها داریم و روابط بیننده خواب با ایشان که خواب در این 

حاالت می گوید می توانیم روی آن ها حساب کنیم یا نه و وضع ایشان در آینده 

مهره های محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر می دهد یا  چگونه است .

برادران و دوستان که ما به ایشان نیازمند می شویم . اگر دیدیدم که باری به دوش می 

کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده به فرزند یا برادر و دوست خود 

ئی بر آن ها وارد می آوریم . اگر پشت ما تحمیل می کنیم و فشاری بیش از حد توانا

زگیل و زخم یا لکه ماه گرفتگی بود و این را در خواب احساس کردیم و دانستیم که 

چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آن ها که گفته شد بیمار می شود و اگر حس 

تد تفاق می افکردیم که شالق خورده ایم و اثر شالق باقی مانده حادثه ای برای آن ها ا
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 که خوب نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ی پشت خود در خواب ، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است . اگر در خواب مشاهده

ی کند . اگر در خواب کسپشت کسی را لخت ببینید ، یعنی خطری شما را تهدید می

دمه به شما صکوشند تا پشتش را به شما بکند ، به این معنا است که دشمناتان می

 برسانند . 

 پشت بام 

 گوید : هانس کورت می

دیدن پشت بام در خواب ، بیانگر رسیدن به خوشبختی است . سقوط از پشت بام در 

شوید . اگر خواب ببینید که در ی آن است که دچار مشکلی میدهندهخواب ، نشان

برسانند  انند به شما آسیبتواید ، به این معنا است که دشمنانتان نمیپشت بامی خوابیده

 . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، عالمت آن است که به سعادتی 0

بی کران دست خواهید یافت . اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانة 

 . آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت 

ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، عالمت آن است که با 6

 مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانة آن است که به سرعت بر 9

 ثروت شما افزوده خواهد شد . 

ست که از گزند دشمنان همواره ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، عالمت آن ا4

 محفوظ خواهید ماند . 
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 پشت سر 

 گوید : لیال برایت می

ر در رسد . اگاگر در خواب پشت سر یک زن باشید ، یعنی اخبار مهمی به گوشتان می

گر شوید . اخواب پشت سر یک مرد باشید ، به این معنا است که دچار گرفتاری می

 د . مانیآن است که از گزند دشمنان در امان میپشت سر یک بچه باشید ، بیانگر 

 پشته 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی 

بزرگوار ، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی به قدر فراخی آن زمین بود که 

ر آن پشته ایستاده بود ، دلیل است که به نزدیک پیرامون کوه است . اگر بیند بر س

مردی بزرگ شود و از وی مال و حرمت یابد . اگر بیند آن پشته ملک و موضع او است 

، دلیل که مردی بزرگ او را قهر کند و نعمت و مال او بستاند و به جای او مقیم شود . 

وار نعمت و مردی بزرگاگر بیند بعضی از آن پشته ملک اوست ، دلیل که به قدر آن ، 

بی حرمت گردد و مضرت بیند . اگر بیند بر آن پشته به دشواری و زحمت باال همی 

 رفت ، دلیل که غم و اندوه بدو رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 پشته دیدن درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : بلندی و واالئی . 

 دوم : مال . 

 سوم : قوت ونیرو . 

 : تنومندی .  چهارم
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 پشتی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران 

اندوخته ایم و یا در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم . اگر در خواب دیدید که به 

نی ید به آن معپشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و راحت می کن

است که می توانید به کار خودتان و شغل و حرفه هنری که دارید پشت گرم و امیدوار 

باشید و در آینده چنان اطمینانی برای شما حاصل می گردد که نگرانی های شما رفع 

می شود . اگر بیکار باشید مشغول کار می شوید . اگر تهی دست هستیم به پول و نعمت 

چه بیمار باشیم شفا می یابیم . اگر دختر جوانی در خواب ببیند که به می رسیم و چنان

پشتی تکیه داده شوهر می کند و شوهر خوبی نصیب او می شود که می تواند به او 

مستظهر باشد . اگر پسر مجرد و جوانی در خواب ببیند که پشتی دارد یا به پشتی تکیه 

ی به او کمک می کند . اگر پدر یا داده و نشسته مورد حمایت قرار می گیرد و کس

مادر سالمندی در خواب ببیند که باالی اتاق نشسته و به پشتی تکیه داده فرزندانش به 

قوت مالی می رسند . اگر کسی در خواب ببیند که به پشتی تکیه داده که آن پشتی 

متعلق به خودش نیست شریکش یا دوستش به یاری و مدد کاری او می شتابد و اگر 

شتی متعلق به خودش باشد باید شخصا پیروزی حاصل می کند . پشتی برای زن و پ

شوهر است و چنان چه زنی در خواب ببیند که روبه روی پشتی نشسته و به آن تکیه 

نداده با شوهرش اختالف پیدا می کند . اگر زنی ببیند که پشتی خودش را می شکافد یا 

گری می بخشد از شوهرش طالق می گیرد . پاره می کند و یا می فروشد و یا به دی

همین طور است اگر زنی ببیند که پشتی خانه اش سوراخ شده یا بخشی از آن سوخته و 

اگر ببیند پشتی خانه اش لکه دار و کثیف شده شوهرش بیمار می شود . اگر بیماری 

فا می یابد شببیند که به پشتی تکیه داده و روز است و آفتاب در اتاق می تابد از بیماری 
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 . بخشیدن یا فروختن پشتی خوب نیست . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن پشتی در خواب ، نشانگر آن است که حقایق را قبول خواهید کرد . اگر خواب 

 ی آن است که از شنیدن حقایق ناراحتاید ، نشانهببینید که بر روی پشتی نشسته

 شوید . می

 پشم 

 محمد بن سیرین گوید : 

شم در خواب دیدن از همه وجهی ، مال حالل و روزی بود و پشمی که بافته نباشد ، پ

بهتر بود و نیکوتر . اگر بیند که پشم داشت یا کسی بدو داد یا بخرید یا به موقع خویش 

 است ، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ر همی انداخت ، دلیل است که مال خود را تلف کند . اگر بیند که پشم از خویشتن دو

اگر بیند که پشم را همی سوخت ، دلیل است که مال خود را هزینه کند . اگر بیند که 

بر تن او جامه پشمین است ، دلیل که او را مال از زنان حاصل شود . اگر بیند جامه 

 توانگر بخواهد . پشمین یا پنبه خرید یا بستری از پشم داشت ، دلیل که زنی 

 جابر مغربی گوید : 

 پشم اشتر در خواب ، مال بود از قبل پادشاه ، معبران گویند میراث بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد . پشم ارزنده ترین محصولی است که از 

د باشد . پشم را معبران در خواب گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند ب

روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی است که زائد بر خرج 

روزانه کنار نهاده ایم . داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و 
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ر اگتحصیل روزی و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید . 

مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های 

بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان 

تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود . رسن یا طناب پشمی در خواب پیچیدگی 

واب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد کارهاست از نقطه نظر مالی و چنان چه در خ

نشان آن است که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید و اگر احساس کردید 

که آن طناب به شما تعلق دارد یا برای شما بافته می شود و یا خودتان بافنده چنین 

اب پشم وطنابی از پشم هستید گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد . اگر در خ

نبافته ببینید بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببینید که مقداری پشم از دکانی 

خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید همان طور است که گفته شد تحصیل 

مال است و آن مالی است حالل و بدون خدشه و غش . اگر کسی مقداری پشم به شما 

کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیار شما قرار می دهد که  داد که ببافید شما را به

سود بخش است . اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر می کند و اگر ببیند از 

پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود . بستر پشمی و تشکی که از 

کو است . اگر جوان پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نی

مجردی خواب ببیند ، خواب او خبر می دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت 

و دولت نصیب او می شود . اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل 

پشم دارد پول دار می شود . اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می 

شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می  خواهد با پشم پر کند و بدوزد

شود . بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد . چنان چه 

در خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر می دهد که 

 دید که پشم را گلوله ،مال خود را از بین می برید و زیان می بینید و اگر در خواب دی

گلوله می کنید و می اندازید خبر از این است که پول خود را به بیهودگی خرج می 
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کنید . چنان چه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی 

می کنید ، اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند و اگر بز باشد مردی برای 

ید واقع می شود و اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شما مف

شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد و به هر صورت پول برای شما مالل آور می 

شود به طوری که ممکن است آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد . پشم چرک و 

 کثیف در خواب زیان مالی است . 

 د : گویآنلی بیتون می

ـ دیدن پشم در خواب ، عالمت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن 0

 خود سود خواهید برد . 

ـ دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب ، عالمت آن است که از کسانی تقاضای 6

 کار می کنید که از اصول اخالقی شما بیزارند . 

 گوید : لیال برایت می

 .  کنید ، بیانگر رسیدن به ثروت فراوان استی را قیچی میاگر خواب ببینید که پشم

 پشه 

 محمد بن سیرین گوید : 

پشه ، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند . اگر بیند با پشه 

جنگ می کرد ، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند . اگر بیند پشه به گلوی او فرو 

به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد .  شد ، دلیل که با مردی حقیر

اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند ، دلیل که بر زبان مردم عوام 

افتد و از ایشان به وی مضرت رسد ، زیرا که پشه خون مردم را می مکد . اگر بیندپشه 

ند یافت ، دلیل که از مردم ضعیف بدو درگوش یا در بینی او فرو شد و از او رنج و گز

 رنج رسد و گزند . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند ، دلیل که او را غم و اندوه رسد . اگر بیند 

که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند ، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد . 

 بینی او شد و بیرون نیامد ، دلیل که در محنت و بال گرفتار شود . اگر بیند که پشه در 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پشه حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز 

بیماری می شود . پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای 

یق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و جهل و نادانی یااز طر

بسا موجب تباهی انسان می گردند . ما معموال یک پشه در خواب نمی بینیم مگر در 

شرایط خاص . گاه می بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه ها در فضای خانه 

که از بد دهنی و کج اندیشی ما وزوز می کنند . این نشان دهنده بیم و هراسی است 

مردم کوچه بازار داریم . پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهالن و بی 

خردان که قدرت ندارند اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می 

آورند یا کدورت و مالل می دهند . اگر دیدیم پشه یا پشه ها ما را می گزند نشان آن 

یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می کنند چه در گفتار  است که کسی

خود صدیق باشند و چه بر خالف واقع بد بگویند . اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده 

از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما 

ب حس کردیم که پشه ای دم گوش می شود . اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خوا

ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و 

عمل او موجب ناراحتی می شود . اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور 

 کرده اید . 

 گوید : لیال برایت می

گردد . اگر احتی شما میدیدن پشه در خواب ، بیانگر آن است موضوعی موجب نار
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 رساند . خواب ببینید که پشه شما را گزیده ، یعنی دشمنی به شما آسیب می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حمالت 0

 موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید . 

کشید ، نشانة آن است که خانواده ای تشکیل خواهید ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می 6

 داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت . 

 پشیمان شدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پشیمان شدن : خبر خوش

 پل 

 محمدبن سیرین گوید : 

 پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ ، که مردمان به سبب او به مراد برسند . 

 ی گوید : ابراهیم کرمان

پل در خواب تاویلش نیکو باشد . اگر دید از پل گذشت ، دلیل که از پادشاه او را عز و 

جاه رسد و از او منفعت بیند . اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد ، دلیل که 

 والیت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 واب بر چهار وجه است . پل در خ

 اول : مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند . 

 دوم : پادشاه . 

 سوم : نیکوئی و کامرانی یافتن . 
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 چهارم : مال بسیار حاصل کردن . 

 اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد ، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او . 

 ر مطیعی تهرانی گوید : منوچه

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد . هر چه پل 

بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در 

بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود 

ب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به آن سب

راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم . در خواب ما نیز پل همین 

معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم الجرم باید بدانیم که خطری 

. لیکن باید دید در خواب بیننده  هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است

خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد . چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک 

پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را 

تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور 

ی دهد و به سر منزل امنیت می رساند . اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی م

بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر 

می شویم . پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد 

، شکست و ناکامی است . پل لرزان ، بی اعتباری و دلهره  می کند . پل ویران و شکسته

 و تشویش است . ساخت پل خوب است . زیر پل قرار گرفتن خوب نیست . 

 گوید : لیال برایت می

ود . اگر شدیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می

اید بیشتر کند که بخطری شما را تهدید میگذرید ، یعنی در خواب ببینید که از پلی می

مواظب خود باشید . افتادن از پل بیانگر بروز مشکالت است . اگر خواب ببینید که پلی 

ی آن است که برای انجام قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید ، نشانه
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 اندازید . کاری خود را به خطر می

 گوید : آنلی بیتون می

ر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است که به خاطر از دست ـ اگ0

 دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید . 

 ـ دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست . 6

ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، داللت بر آن دارد که بر مشکالت غلبه خواهید کرد 9

 شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .  به

ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، داللت بر آن دارد که باید از 4

 ستایش افراد بی وفا بپرهیزید . 

 پل صراط 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند

 دیدن پل صراط هوسلطان بود

 بر پیاده پل عا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زاللی زده اند ، عبور می کنید ، عالمت 0

آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه 

 گل آلود باشد ، نشانة زیان و پریشانی موقتی است . 

ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانة زاللی زده اند عبور می کند ، نشانة 6

آن است که با همسری که اخالقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب 

 رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می کند . 
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ودهانه می افتد ، عالمت آن ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاکیزه ر9

است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زالل و پاکیزه 

 نباشد ، نشانة آینده ای تاریک خواهد بود . 

 پلک 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و 

ن فرزند است . چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که مژگا

بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان 

آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید . برای دختران جوان پلک و مژگان 

وانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر ج

دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی 

دانند . پلک مجروح ، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه 

بین  ی شود یامردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار م

زن و شوهر اختالف ایجاد می گردد . داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی 

سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است . چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما 

مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد مردم بی شخصیت می شود پشت 

 سر او بد خواهند گفت . 

 ن پلکا

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ باالرفتن از پلکان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است . 0

ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد 6
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 شد . 

ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ، نشانة آن است که روابط عاشقانة شما به شکست 9

 انجامید .  خواهد

 ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است . 4

ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانة آن است که اوضاع 5

 نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت . 

واهد ثروت شما افزوده خ ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است که به تدریج بر2

 شد . 

 گوید : اچ میلر می

ود باید کنید ، یعنی برای رسیدن به هدف خاگر خواب ببینید که از پله برقی استفاده می

 سخت تالش کنید . 

 پلنگ 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

 محمدبن سیرین گوید : 

لنگ در خواب ، دشمن قوی و توانا بود . اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد ، دلیل پ

که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود ، یعنی اگر پلنگ بر وی 

غالب شد ، دشمن بر وی غالب گردد . اگر او بر پلنگ غالب شد . او بر دشمن غالب 

دلیل که درجنگ و خصومت افتد ، لیکن گردد . اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد ، 

 مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بر پلنگ نشست ، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند . اگر بیند با 
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پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند ، دلیل که از پادشاه ترسی 

یا بیماری صعب یابد و بعد از آن شفا یابد . اگر بیند شیر پلنگ همی عظیم بدو رسد ، 

خورد ، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود . اگر بیند پوست پلنگ 

یا استخوان یا موی او را فراگرفت ، یاکسی بدو داد ، دلیل که از مال دشمن به قدر آن ، 

 ت ، دلیل که از اسالم روی بگرداند و در او هیچچیزی بیابد . اگر بیند پلنگی را بکش

 خیر نباشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است . 

 اول : دشمن قوی . 

 دوم : مال یافتن از دشمن ، 

 سوم : ترس از پادشاه . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و

و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر 

می شود . خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او 

او را از همه احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی 

مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم . وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان 

بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی 

دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب 

دانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون دشمنی است که گذشت و مر

رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود . اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که 

به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر 

ان قدرتمند از ما خصمانه خبر می دهد . اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیو
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گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز 

نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط 

می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند . داشتن پوست پلنگ غنیمت است و 

الی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما خریدن پوست پلنگ تحصیل م

 را خوشحال می کند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پلنگ : ترس

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانة آن است که در اثر اعتمادی 0

 نابجا آیندة خود را خراب خواهید کرد . 

 در خواب ، نشانة توفیق در کارهاست . ـ کشتن پلنگ 6

ـ دیدن پلنگی در قفس ، عالمت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما 9

 نمی توانند زیانی به شما برسانند . 

ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانة آن است که در امور 4

جه خواهید شد ، اما با تالش و پشتکار بر عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی موا

 مشکالت فایق خواهید شد . 

ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانة آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما 5

 را به چنگ می آورد . 

 پلو 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

د یا می پزی پلو یا برنج پخته حاجت است . چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو

دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که 
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دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی . دادن برنج پخته یا پلو به دیگران 

برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است . اگر 

ه بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید مالل و اندوهی پیش روی پلو زعفران ریخت

می آید که زود رفع می شود . خوردن پلو با ترشی غم است . با ماست خشم است . با 

دوغ غم و اندوه است . چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما 

دیدن پلو در خواب بد برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید . به هر حال 

نیست . دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی 

آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می 

کنند . خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است . چنانچه در 

دید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما خواب دی

 زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید . 

 پله 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پله در زندگی روزمره ما وسیله ای است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می 

اال می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل می نماید . همه چیز رساند . از گودال ب

هایی که می توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند در 

خواب به شکل پله ظاهر می شوند از آن از آن جمله هستند پول ، تحصیالت ، هنر ، 

و غیره . چنانچه در خواب پله یا هوش و فراست ذاتی ، نسبت و پیوند های خانوادگی 

پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان می توانیم تشخیص دهیم 

که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد . چنانچه در خواب ببینیم 

که باالی پلکان هستیم خواب ما می گوید که ترقی می کنیم و پیشرفت حاصل می 

ائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می نم
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کنیم . اگر پله در جائی تاریک بود مشکالت ما را نشان می دهد و اگر پله سست بود 

تردید و فقدان اراده و همت خود ما است . پله باریک و طوالنی نشان دهنده صعوبت 

ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار راهی است که در پیش دارید و این 

بکشید تا به مقصود برسید . نرده های اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه 

از پله ای باال می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف آن طارمی داشت و طرف 

دل  ید امیدوار ودیگر پرتگاه بود خواب شما می گوید که به یکی از این دو می توان

گرم باشید . اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان 

بزرگ دارید آن ها پشت و حامی شما خواهند بود . برای زنان ، طارمی پله ها شوهر و 

فرزندان هستند . چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله ای باال رفتید و 

ا که می خواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تالشی که می کنید آن جا چیزی ر

حرف می زند و این که از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید از نو کارها را 

شروع کنید . پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست . 

و خشتی و گلی است . پرت شدن از  پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری

پلکان هم خوب نیست . اگر باالی پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید 

فریب می خورید و زیان می بینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی باال 

 رفتید فریب می خورید اما زیانی متوجه شما نمی شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 له های چوبی : پروژه های خود را کنار بگذاریدپ

 پالس 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

پالس درخواب دیدن ، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول و مال با امانت ، 

اگر بیند پالسی پوشیده داشت ، دلیل که او را باچنین مردی صحبت افتد و از او خیر و 
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بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن او را نعمت حاصل شود ،  منفعت یابد . اگر بیند پالس

معبران گفته اند : پالس مالی حالل است ، اگر به خواب دید پالس نو یافت ، دلیل که 

زن پارسای توانگر بخواهد و از او خیر و منفعت بیند . اگر مردی بیند پالس نو بخرید ، 

 ت یابد . دلیل که کنیزک پارسا بخرد و از او خیر و منفع

 پلیته 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

پلیته افروخته در خواب ، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند 

 و خدمتش نمایند . اگر پلیته افروخته نباشد ، تاویلش به خالف این بود . 

 پلیس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پلیس : غصه

 گوید : لیال برایت می

لیس در خواب ، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار دیدن پ

ی آن است که کند ، نشانهاشتباه نشوید . اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می

 کنید . با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می

 گوید : آنلی بیتون می

ند رمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر ج0

 ، عالمت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید . 

ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند 6

 ، عالمت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد . 
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با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، عالمت  ـ اگر خواب ببینید پلیسی9

 آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود . 

 پماد 

 گوید : لیال برایت می

 دیدن پماد در خواب ، بیانگر داشتن سالمت کامل است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 عنی در کارهایش موفق است . اگر دختری در خواب پماد درست کند ، ی

 پنبه 

 محمدبن سیرین گوید : 

به خواب مال حالل است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب ، دلیل بر مال 

 است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است

 . اول : مال حالل . 

 : منفعت .  دوم

 سوم : سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها . در 

مورد پنبه معبران اسالمی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست . دیدن پنبه در 

و حالت . یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا خواب خوب است مگر در د

چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در 
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غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است . تشک پنبه ای زن و 

ه هم کهمسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند 

دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند . 

دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است 

بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این 

ی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب مال پاک و منزه نیست و باید تالش

نمائید . لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف 

است . لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود . 

ید از جانب او تاگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرف

سود می برید و متنفع می شوید . ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید 

که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما 

د . رمنفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد . بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دا

 روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حالل بود بعضی گویند اندک غم بود

 دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ، عالمت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر  ـ دیدن مزرعة پنبه در0

 بخش است . 

ـ اگر کشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است که به ثروت و فراوانی دست 6

 می یابد . 

ـ دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانة آن است که از این کاال سود فراوان 9

ین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در حرفة آنها تغییرات خواهد برد . اگر بازرگانی چن
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 سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد . 

 ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، عالمت به دست آوردن اوقاتی بهتر است . 4

کسب ارزشهایی واال و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانة5

 است . 

  پنجره

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نگاه کردن از پنجره : یک دیدار منتفی شده

 وارد شدن از پنجره : شکست خوردن یک اقدام

 بسته : موانع بر سر راه برنامه های ریخته شده

 باز : حمایت آسان

 نورگیر : اضطراب

 گوید : آنلی بیتون می

برای رسیدن به آرزوهای  ـ دیدن پنجره در خواب ، عالمت آن است که تالشهای شما0

 درخشان ، نقش بر آب خواهد شد . 

ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، عالمت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید 6

 شد . 

ـ دیدن پنجره های شکسته در خواب ، عالمت آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار 9

 به شما هجوم خواهد آورد . 

خواب ، عالمت آن است که قربانی حماقت خود خواهید ـ نشستن بر لب پنجره در 4

 شد . 

ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، عالمت آن است که برای رسیدن به 5

 مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید . 
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ن است ت آـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می کنید و به بیرون می روید ، عالم2

 که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد . 

ـ اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد 7

 ، عالمت آن است که در پیش بردن شغل مورد عالقة خود با شکست روبرو می شوید . 

 گوید : لیال برایت می

های بسیاری پیش رو دارید ی آن است که موفقیتای باز در خواب ، نشانهپنجرهدیدن 

ای بسته در خواب ، نشانگر بروز مشکالت است . اگر خواب ببینید که از . دیدن پنجره

 اید ، ببیانگر بروز اختالفات است . پنجره به طرف بیرون پریده

 پنجه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

رف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . پنجه از یک ط

اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر 

نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید . این حالت در خواب خوب نیست و خواب 

پنجه های باز خودتان  شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده

یا دیگری نیکو است . اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و مالیمت 

می کشید خوب است . اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر 

آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست . اگر پنجه شما را با قدرت 

رد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب می کشید و می فش

باشید احتماال یک رقابت حرفه ای در پیش دارید . اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و 

نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر 

بودید کسی موی دماغ شما خواهد آمد . اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته 

می شود و زحمت به وجود می آورد . اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما 
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را هدایت می کند . اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می 

گیرد . عکس این هم صادق است . روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو 

 ن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید است مگر آ

 پند دادن 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد ، که در آن پند ، او را صالح دین و 

رستگاری آخرت بود ، دلیل کند بر بشارتی که در آن خیر دین و دنیای او بود . اگر به 

 خالف بیند ، دلیل بر فساد و تباهی دین و دنیای او بود . 

 جابر مغربی گوید : 

آن صالح دین است ، نیک است و پند دهنده  پند دادن درخواب کسی را ، اگر در

فرشته مقرب است ، که بشارت دهد صاحب خواب را به خیرات ، که بدو خواهد رسید 

، تا شکر آن بجای آورد و پند دادنی که در آن فساد دین است ، پند دهنده آن دیو 

شتن ا بازگرجیم است ، که او را خبر می دهد از فساد کار او و توبه باید کردن و به خد

 ، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالی رسته گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب ببینید که احتیاج دارید کسی شما را نصیحت کند ، یعنی در کارهایتان 

اید . اگر در خواب کسی شما را نصیحت کرد ، بیانگر آن است که به دچار مشکل شده

کنید . اگر زنی خواب ببیند که او را نصیحت اخالقی باالیی دست پیدا میمقامات 

 کند . کنند ، یعنی با یکی از دوستانش اختالف پیدا میمی

 پنکه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر 

در خواب ببینید هوا گرم است و شما پنکه ای دارید که فصل ، مزاحمت است . چنانچه 

باد خنک می زند موجبی برای خوشحالی و شادی به دست می آورید و در روزهای 

آینده مسرور خواهید شد ولی اگر دیدید هوا سرد است و پنکه شما کار می کند ، 

تمام  کسی برای شما دردسر و مزاحمت به وجود می آورد . خانم ایتانوس می گفت

چیزهایی که تمدن در اختیار نهاده اگر بجا و به موقع باشد در خواب خوب است و در 

غیر این صورت دردسر و زحمت و ناراحتی است که از آن جمله است پنکه . پنکه ای 

که خاموش باشد دلخوشی است و پنکه ای که نتوانید آن را به کار بیاندازید زحمت و 

و گویای تالشی است که باید در روزهای آینده انجام  ناراحتی است که پیش می آید

 دهید . 

 پنهان شدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پنهان شدن : تشویش

 پنهان کردن چیزی : نیات بد

 گوید : آنلی بیتون می

کنید ، بیانگر آشفتگی روحی شما است . اگر اگر خواب ببینید که خود را پنهان می

 گیرد . نهان کند ، یعنی مورد اتهام دیگران قرار میدختری در خواب چیزی را پ

 پنیر 

 محمد بن سیرین گوید : 

پنیر به خواب ، اگر خشک باشد ، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و 
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 پنیرتر ، مال بسیار است ، که در حضر بدست آید . 

 جابر مغربی گوید : 

عت . بد و پنیر خشک سفری است با اندک منفپنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیا

اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد ، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم 

 و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد ، لکن زود خالص شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بل مصرف و خوردن شوند در خواب های ما رزق همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قا

و روزی و معاش و مایه و وسیله زینت هستند . مانند ماست ، پنیر ، نان و برخی چیزهای 

دیگر . پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب 

در خواب پنیر  د وپنیر را خشک می بینیم یا تر . ابن سیرین نوشته پنیر اگر خشک باش

خشک ببینیم مالی اندک و مختصر در جریان سفر به دست ما می آید و چنانچه پنیر تر 

و تازه باشد پولی است که در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل می شود . 

در نفایس الفنون تصریح شده که هر چه از شیر فراهم می شود در خواب های ما 

و پنیر یکی از مشتقات شیر است اما این به نظر درست نمی گویای غم و اندوه است 

آید چون خود شیر ، شیره جان حیوانی است حالل گوشت و چون گاو و گوسفند در 

خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید می دهند شیر هم 

ه دیدن نون آمده کخوب است و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد . در همین نفیس الف

شیر حیوانات حالل گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات 

حرام گوشت بد است . به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه 

عرضه می شود و چطور می بینیم . اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که 

ید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می شود یا از دکانی خریداری کرد

سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می برید . پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی 

شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته اند ازطریق غیر 
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عذاب وجدان می  مشروع به دست شما می رسد که بعد ها یا بد نامی می ورد یا موجب

گردد . چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می دهید از جانب شما کاری خیر 

انجام می گیرد که سودش به اشخاص می رسد . اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم 

گذاشته به شما خیانت می شود که در نتیجه زیان می بینید . اگر پنیرشما را گربه خورد 

حیله گر شما را فریب می دهد و زیان مالی وارد می آورد و اگر تکه و گریخت زنی 

ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است . دیدن 

پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی 

 دارد تامالی . 

 گوید : آنلی بیتون می

پنیر در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از  ـ دیدن0

 سرگرمیهای سالم . 

 ـ خوردن پنیر در خواب نشانة ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است . 6

 گوید : هانس کورت می

ظات کنید ، بیانگر داشتن لحهای پنیرسازی کار میاگر خواب ببینید که در کارخانه

 ی آن است که بیماریبخش است . اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید ، نشانهشادی 

 کند . شما را تهدید می

 پوتین 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طوالنی به پا می کنیم 

 ، چکمه ، گیوه ، و چیزهای. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش ، پوتین 

دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر 

شکل داده اند تطبیق نمی کند و درست به نظر نمی رسد . مثال نوشته اند اگر کسی ببیند 
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نیزک ز نه ککه پوتین یا کفش نو به پا دارد کنیزک تازه ای از بازار می خرد که امرو

هست و نه بازار برده فروشان . با توجه به تعریف هائی که از خواب داریم که بیشتر یا 

همه آن ها از نظر علمی ثابت شده پوتین قدرت و توان جسمی و روحی مرد است که با 

آن می تواند به جنگ مشکالت زندگی برود و راه های دشوار را در نوردد . اگر در 

تین می پوشید و بند های آن را گره می زنید و محکم می کنید به خواب دیدید که پو

سفری پر تالش و تقال می روید یا تحولی در زندگی عادی شما پیدا می شود که باز 

مستلزم فعالیت و پیگیری است و شما را به کاری بیشتر از گذشته وا می دارد . اگر 

ام کاری که می کنید موفق پوتین کهنه به پا داشتید خواب شما می گوید در انج

نخواهید بود یا اندوه و ماللی پیش می آید . همین حالت شدید تر است وقتی در 

خواب ببینید که لباس نو و تمیز پوشیده اید اما پوتین یا کفش کهنه و مندرس به پا 

دارید . پوتین لنگه به لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است ) نه هدف ( و یا این 

است که کسی به شما خیانت میکند که باز هم نتیجه هر دو نا بسامانی است و خواب 

شما می گوید فعال از راهی که در پیش دارید باز گردید و فکر کنید و مدتی منتظر 

بمانید تا راه بهتری بیابد . هدف خوب است راه مناسب نیست . پوتین از کسی گرفتن 

ان است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به قبول تقویت و حمایت از جانب دیگر

دیگران است . پوتین خریدن نیازی را خبر میدهد که به تقویت و حمایت و کمک 

دیگران دارید . اگر در خواب ببینید که پوتین شما به پای دیگران است فریب می 

خوریدو محصولی را از دست می دهید . مالی که حاصل تالش و کار شما بود . 

 چه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است . چنان

 پوست 

 حضرت دانیال گوید : 

 پوست تن مردم درخواب ، آرایش و کدخدائی مردم است . 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر پوست مردم سترد مال و برکت است . اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید ، 

وی گشاده شود و مال او تلف شود . اگر پوست تن خود را کبود یا دلیل که سر و راز 

سیاه دید ، دلیل که غمگین شود . اگر دید پوست پایش روشن بود ، دلیل که کارش 

 خاسته شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث است از مردی 

، صاحب را روزی است . اگر پوست درخت سبز دید ،  بزرگ و پوست گوسفند

خداوندش روزه دار است . اگر دید که پوست از مسلوخ بازگردد ، دلیل که از آن 

کس که بدو منسوب است ، مالی بستاند . اگر دید سرائی بنا کرداز بهر پوست باز 

ر م بود ، بکردن ، دلیل که اگر آن کس قصاب بود در سرای او دیوار نهند . اگر معل

 کودکان ستم کند . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که پوست گاوی باز می کرد ، دلیل که آن کس شغلهای کهن و چیزهای تباه 

شده را به سالح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی کند و چون امیران و بزرگان لشگر 

 پادشاه خالف کند در کارهای بسیار . 

 د : منوچهر مطیعی تهرانی گوی

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر شده 

و پوست گوسفند که معاش است . اگر دیدید که بر پوست گوسفند فارغ و بی خیال 

نشسته اید خواب شما می گوید که معاشتان تا مدتی تامین می شود و از این جهت 

دید که پوستی دارید یا لباسی پوشیده اید و خیالی راحت خواهید داشت . چنان چه دی

یا حتی به عنوان زینت به کار برده و مثال برای حفاظت تشک های اتومبیلتان روی 

صندلی ها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر است خواب شما خبر از یک میراث 
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دار ه مقمی دهد . کسی می میرد که مرده ریگ او به شما خواهد رسید و این بستگی ب

پوستی دارد که در خواب می بینید . اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا 

تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد 

و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود . اگر در خواب 

ده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن دیدید که گوسفندی ذبح ش

است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر 

است اگر پوستی که می کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این پول به 

ت خشد . اما پوسمصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می ب

بدن خود انسان به نوشته ابن سیرین چیزهائی است که دارید و به آن ها می بالید و فخر 

می فروشید و بزرگی خود را منوط به وجود آن چیزها می انگارید . مانند خانه ، 

اتومبیل ، ویال ، حساب بانکی ، سهام کارخانه ها و جواهرات و غیره . چنانچه در 

پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست ، ) مثل  خواب دیدید که

خالکوبی ، زگیل ، و پیسی و زخم ( خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد 

که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید . 

رنگ مشاهده  چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش

کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید 

و احیانا حسد می ورزید . اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از 

شما فاش می شود . اگر در حمام بودید و دالک چرک زیادی از بدن شما گرفت که 

دیدید خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود و هزینه  لوله لوله روی پوستتان

زندگیتان باال می رود . اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود 

شده اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک 

 بیماری خبر می دهد . 

 گوید : لیال برایت می
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.  ای موجب ترس شما شده استببینید که پوستتان زرد است ، یعنی مسأله اگر خواب

اگر در خواب پوست نرمی را لمس کنید ، یعنی با جدیت به انجام کارهایتان 

ی خوشبختی است . اگر از پوست حیوانات پردازید . کندن پوست حیوانات ، نشانهمی

ت گر در خواب ببینید که پوسطبلی درست کنید ، نشانگر شنیدن اخبار مهم است . ا

 اید ، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است . حیوانات را جایی آویزان یا پهن کرده

 گوید : آنلی بیتون می

ی پوست حیوانات در خواب ، بیانگر آن است که در اثر انجام کاری به ثروت مشاهده

از انجام کارهای سخت  رسید . دیدن پوست میوه در خواب ، به این معنا است کهمی

 گردید . خسته شده و به دنبال جایی آرام برای استراحت می

 پوست میوه 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پوست میوه در خواب ، نشانة تالش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو 

 برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است . 

 پوستین 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود ، دلیل است که 

چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او . اگر در وقت تابستان بود ، همین دلیل کند ، 

 لیکن سرانجام غمناک شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

تین روباه . اگر پوساگر دید پوستین سمور پوشیده داشت ، دلیل که زنی توانگر خواهد 

از نو پوشیده داشت ، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا ، لیکن فریبنده و حیله گر 
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است . اگر بیند پوستین خرگوش پوشیده است ، دلیل که زنی بدکار خواهد . اگر دید 

پوستین سنجاب پوشیده داشت ، دلیل که زنی ناسازگار خواهد . اگر دید پوستین گربه 

ود . دلیل که زنی خوبروی به زنی خواهد و دزد و بی امانت است . اگر دید پوشیده ب

پوستین موش پوشیده داشت ، دلیل که زنی پلید به زنی خواهد . اگر دید که پوستین 

 وی دریده یا سوخته یا ضایع شده ، دلیل بر غم و اندوه است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می کند . پوستین تا حدودی احکام پوست 

پوستین محافظ بدن است در مقابل سرما ولی اگر تابستان پوستین بپوشیم کاری نه فقط 

بیهوده بلکه قابل تمسخر انجام داده ایم که مردم حق دارند به ما بخندند . در خواب نیز 

ر در ستین پوشیده اید اگتقریبا همین تاویل را دارد . چنانچه در خواب ببینید که پو

فصل باشد امنیت و آسودگی خیال است و چنانچه غیر فصل باشد به زحمت می افتید . 

پوستین پوشیدن در غیر فصل واکنش بی اعتمادی شما است نسبت به موقعیتی که دارید 

. چه کاسب باشید و چه کارمند ، به هر حال احساس تزلزل می کنید و پوشیدن پوستین 

صل این معنی را می رساند . چنانچه در خواب ببینید که پوستین از پوست شتر در غیر ف

پوشیده اید میراثی به شما می رسد و از این رهگذر صاحب ثروت می شوید و اگر 

دیدید که پوستینی از پوست گوسفند دارید معاش شما تامین می گردد . پوست روباه 

ن پوستینی از پوست روباه یا هر نوع گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور . داشت

پوست روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است زیبا و حیله گر که در کار شما 

نیرنگ به کار می برد و فریب تان می دهد و به دنبال خویش می کشد . این تعبیر برای 

 بزن و مرد یکسان است . اما پوستین سمور زنی است توانگر چنانچه زنی در خوا

ببینید که پالتوئی از پوست سمور پوشیده از جانب زنی مال دار و متمول حمایت می 

شود . خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین 

زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید . پوست گربه معرف زنی است بی 
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نگ و اشید و نه به او اعتماد کنید . پوستین پلامانت و دزد که نمی توانید نه بر او متکی ب

یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار 

است . چنانچه در خواب ببینید پوستینی سوراخ شده یاسوخته دارید غمی برای شما می 

 د . رسد و پوستین کثیف و چرک و متعفن از یک بیماری پر خرج خبر می ده

 پوشاک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن لباسهایی کثیف و مندرس در خواب ، نشانة آن است که دیگران برای آسیب 0

 رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید . 

ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و مندرس ببیند ، عالمت آن است که اگر در 6

تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد . دیدن لباس نو و 

 پاکیزه در خواب ، نشانة سعادت است . 

ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانة آن است که برای گذراندن زندگی 9

ینده ر آمحتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که د

 با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد . 

 پول 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است . در 

بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و 

این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان  بزرگی اما در خواب درست عکس

ابتال و گرفتاری از نوع کثیف آن است . پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از 

آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی 
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ان را نسپول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی ا

زشت و نامطلوب می کند . در مورد مسکوک طال به حرف ) ط ( کلمه طال مراجعه 

کنید . اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می 

شناسیم . چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و 

د که در آینده گرفتاری هائی برای شما سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوی

پیش می آید . چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می 

کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید 

ست ا که شاید خودتان هم نمی خواستید . روی هم رفته پول و چرک و ابتال و بد بختی

و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست 

نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است . چه 

شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند . برای مثال این خواب 

ی برای اثبات نظر باال است . دو نفر دوست قدیمی یک را نقل می کنم که نمونه خوب

ملک مشاع داشتند . این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل 

می شد . موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی 

را  مشاع هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد . خریدار حاظر نبود ملک

بخرد . در مورد تفکیک هم مشکالت ثبتی وجود داشت . قرار شد یکی از دو دوست 

صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد . بر سر همین 

بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختالف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع 

آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حاال با  خانوادگی رسید . شبی یکی از

هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فالنی بیا این پول را بگیر 

و سهم خودت را به من بده . صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم 

د و همت می زنآتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست . او گفت ) دوستت به تو ت

گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد ( سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل 
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باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت 

اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند . سه چهار ماه طول کشید تا او 

ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصال دزد نمی تواند باشد . در این فاصله توانست 

مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد . سال بعد که سرو صدا ها خوابید و 

موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به 

ل باغ او گذاشته بودند . هدف از نقل این وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخ

ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتال و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس 

 یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود . 

 گوید : لیال برایت می

دیدن پول در خواب ، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن 

ی موفقیت در کارهای خطرناک است . دیدن پول خارجی در خواب ، نشانه شویدمی

ی آن است که در مقابل مشکالت مقاومت دهندهو پیدا کردن پول در خواب ، نشان

ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است کنید . گم کردن پول در خواب ، نشانهمی

افت ای دریلی فرستاده ، یعنی هدیهای پو. اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله

 خواهید کرد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب پول پیدا کنید ، عالمت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، 0

 شادمانی فراوانی خواهید داشت . 

ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، عالمت آن است که دچار بدبختی 6

 خواهید شد . 

اگر خواب ببینید سکه های طال از کسیب می گیرید ، عالمت آن است که به  ـ9

 خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد . 

ـ اگر در خواب پول گم کنید ، نشانة آن است که در محیط خانوادگی اوقات 4
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 ناخوشایندی تجربه خواهید کرد . 

پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، عالمت آن ـ اگر در خواب 5

 است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است که در آستانة وضعیت 2

 خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید . 

بینید پول پس انداز می کنید ، عالمت آن است که به ثروت و آسایش ـ اگر خواب ب7

 دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است که در آینده فرد پول پرستی 1

 خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، عالمت آن است که شادمانی و 3

 به شما نشان خواهد داد . خوشبختی روی خوش 

ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می 01

کند ، نشانة آن است که در اثر مداخلة یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی 

 خواهید دید . 

 پول تقلبی 

 گوید : آنلی بیتون می

انة آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نش0

 به گریبان خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا 6

 آن را خرج می کنید ، نشانة افتادن به دام شر و نکبت است . 

 پول خرد 
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 گوید : آنلی بیتون می

ب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین ـ دیدن پول خرد در خوا0

 نارضایتی دوستان از شما 

ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن 6

 است . 

ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل 9

 دلخواه است . 

 در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است . ـ شمردن پول خرد 4

 پوالد 

 دیدن پوالد در خواب بسیار خوب است و نشانهی سالمتی و قوی شدن است . 

 پونز 

 گوید : آنلی بیتون می

.  شویددهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل میدیدن پونز در خواب ، نشان

اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد ، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان 

کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند ، یعنی دست به غلبه پیدا می

  زند .کارهای ناشایست می

 پهلو 

 محمدبن سیرین گوید : 

پهلو در خواب زن است . اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود ، دلیل که زن و 

کنیزک او هر دو آبستن شوند . اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون 
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ر بآلود از پهلوی او بیفتاد ، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند . اگر بیند هر دو دست 

 پهلو نهاده ، دلیل که وی را غمی سخت رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است ، دلیل که از پدر یا مادر یا 

عیال ، وی را غم و اندوه رسد . اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد ، دلیل 

ر بیند هر دو پهلوی او زرد شده ، دلیل که که مال و عیالش هر دو تلف شوند . اگ

عیالش رنجور شود . اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد ، دلیل که او 

را فرزندی عالم آید و پارسا . اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد ، دلیل که وی را غم 

ت ود بر درستی دین و قوو اندوه رسد . اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده ، دلیل ب

عیال او . اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خالف این است که 

 گفتیم . 

 جابرمغربی گوید : 

پهلوها در خواب ، دلیل بر زنان است ، زیرا که زنان از پهلوی مردان افریده شده اند . 

وهای د . اگر بیند او را پهلپس هر خیر و شر که در پهلو بیند ، تاویل آن بر زنان بازگرد

بسیار بود ، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود . اگر بیند از پهلوی او ماری 

 بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : زن ، 

 دوم : دختر ، 

 سوم : کنیزک ، 

 هارم : خادم ، چ

 پنجم : پیرزنی که در خانه است . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پهلو در خواب های ما زن است . ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده و در نفایس الفنون 

نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است . اگر در خواب 

، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید ، دیدید که پهلوی شما درد می کند 

از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند ، زنی 

از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود . مثل خواهر 

پهلوی شما متورم شوهر یا مادر شوهر و یا خاله و عمه شوهر . اگر دیدید که در خواب 

شده همسرتان یک اندوه و ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می 

گوید که جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید . اگر دیدید که بر پهلوی شما 

چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتماال صاحب فرزند می شوید . اگر جوانی ببیند که 

هاده ازدواج می کند . اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته دست بر پهلوی خود ن

 زن یا دختری به او حسد می ورزد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است که فردی در مقابل 0

 پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد . 

خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که دشواریهای زندگی ـ اگر 6

 کاسة صبر شما را لبریز خواهد کرد . 

ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است که در خواستگاری 9

 از یک دختر توفیق خواهید یافت . 

 پی 

 محمد بن سیرین گوید : 

نده حال و کار او است . اگر به خواب بیند که پی بر اندام او پی در خواب ، جمع کن
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خشک شد یا یکی است ، دلیل که دوستی که جمع کننده کار وحال او بود ، از او 

غائب شود ، یا از دنیا رحلت کند . اگر بیند پی ها بر تن او خشک شدند ، دلیل که از 

 دوستان مفارقت جوید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

های تن ، دلیل بر خویشان و اهل بیت است . اگر بیند پی های او درشت و قوی پی 

 بودند ، دلیل که خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود . 

 پیاده روی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب ، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید ، بیانگر آن است که ثروتی به 

نا روی هستید ، به این معاب ببینید هنگام شب مشغول پیادهآورید . اگر خودست می

 رسید . است که به اهداف خود نمی

 پیاز 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت ، و اگر بیننده خواب مصلح و 

اشد ح نبمستور است ، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند . اگر بیننده خواب مصل

، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند ، خاصه چون پیاز 

سرخ است . اگر پیاز پخته خورد ، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به 

 خدای تعالی بازگردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است . 

 رام ، اول : مال ح
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 دوم : غیبت و سخن زشت . 

 سوم : پشیمانی در کارها . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی 

می ماند . سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم 

به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست  و سخنانی که

در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند . برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک 

طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام . اگر در خواب 

 نی زشت و نابجا خواهیم گفت کهببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخ

بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد . اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز 

داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در 

کارهای ما گشایشی به وجود می آورد . از امام جعفر صادق علیه السالم نقل کرده اند 

دن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است ، یا به زبان آوردن سخن زشت و که خور

 نابجا یا پشیمانی و ندامت است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، عالمت آن است که افرادی با بغض و حسد به 0

 موفقیت شما خواهند نگریست . 

 تمام مخالفان است . ـ خوردن پیاز در خواب ، عالمت غلبه بر 6

ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، عالمت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود 9

 خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد . 

 ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است . 4

د ، از چشمهایتان اشک سرازیر می شو ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز5

 عالمت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد . 
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 گوید : لیال برایت می

ی نومیدی است . خوردن پیاز در خواب ، بیانگر دیدن پیاز قرمز در خواب ، نشانه

 موفقیت در انجام کارهایتان است . 

 پیاله 

 محمدبن سیرین گوید : 

ک است ، که با وی عشرت و طرب کند . اگر بیند از پیاله آب یا پیاله در خواب کنیز

گالب می خورد ، دلیل که با کنیزکی به حالل جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد 

 . اگر بیند که آن گالب یا آب از پیاله بریخت ، دلیل که فرزند وی بمیرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ه است . پیاله در خواب بر دو وج

 اول : کنیزک . 

 دوم : خادم . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی 

که نصیب ما می شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم . پیاله کوچک سهم کم و پیاله 

ی افتد . چنانچه در خواب ببینید که پیاله ای بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما م

در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید . 

اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبید و اگر کاسب باشید سود می 

یاله خالی فیق است . پخواهید . پیاله نماینده سهمی است که به شما می دهند . پیاله پر تو

بی نصیبی است . پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است . پیاله آهنی 

استحکام است . پیاله چینی ظرافت است . پیاله شیشه ای شکنندگی و بی اعتباری در 

کارهاست . پیاله مالمین و پالستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب 
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 داشتن . امیدوار نگه 

 گوید : آنلی بیتون می

ی عشاء ربانی را دیدید ، یعنی موضوعی شما را بسیار ناراحت اگر در خواب پیاله

ی عشاء ربانی را شکسته دیدید ، بیانگر آن است که در کند و اگر در خواب پیالهمی

 انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافی را ندارید . 

 پیام 

  گوید :آنلی بیتون می

یند در فرستند ، بیانگر اتفاقات خوشااگر در خواب ببینید کسی برای شما پیغامی می

زندگیتان است . اگر در خواب ، شما برای کسی پیامی فرستادید ، به این معنا است که 

 شوید . برای مدتی دچار مشکل می

 گوید : اچ میلر می

آن است که اوقات خوشی را  یدهندهاگر در خواب تلگرافی به دستتان رسید ، نشان

 پیش رو دارید . 

 پیامک 

 مولف گوید : 

 دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است : 

 اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد . 

 پیانو 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نو کوک گر پیاپیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص ا
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نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود . اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در 

خانه دارد ، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد ، باید در آینده نزدیک از قبول و 

انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست خودداری کند چون با شکست مفتضحانه 

می شود . اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد و  ای رو به رو

پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد گویای اینست که در آینده او را به دروغ می 

ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند . اگر نوازنده پیانو دیده نشود 

و اگر دیده شود و مرد باشد با شخصی  زنی به او خیانت می کند و دروغ می گوید

ریاکار و مزور و دروغگو رو به رو می گردد و چنانچه صدایی خوش از پیانو شنیده 

شود مدح و ستایش او را می گویند و او باور می کند و گول می خورد ، بی آن که 

پیانو  نواقعا شایستگی آن ستایش را داشته باشد . اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگرا

می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم دروغی بزرگ می گوییم که در آن 

می مانیم و سر زبان ها می افتیم و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند . به هر حال 

 پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 مت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است . ـ دیدن پیانو در خواب ، عال0

 ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، عالمت تندرستی و موفقیت است . 6

ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیلة پیانو نواخته می شود ، عالمت آن است که 9

 نید . ک زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم

ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن 4

 خبرهای اندوهبار است . 

ـ اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید ، نشانة آن است که از کارهای خود 5

 رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد . 

یدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانة آن است که به پند و اندرزهای باارزش ـ د2
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 دیگران توجهی نخواهید کرد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند ، عالمت آن است که 7

 دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد . 

 گوید : لیال برایت می

اید ، به این معنا است که شما در زندگی خواب ببینید که پیانو خریداری کردهاگر 

انسان موفقی هستید . اگر در خواب مشغول نواختن پیانو باشید ، بیانگر آن است که کار 

 دهید . اشتباهی را انجام می

 پیپ 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 به آن چپق می گوییم . تمام وسایلپیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی 

تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که اندکی فرق می کند که به جای خود گفته 

می شود . اگر کشنده پیپ باشیم و در خواب پیپ ببینیم تعبیر خاصی ندارد چون در 

بیداری وسیله دست ماست ولی اگر کشنده پیپ نباشیم و پیپ در خواب ببینیم 

مالل خاطر است به اندازه دودی که از پیپ بر می خیزد و به چشم و دهان و  کدورت و

بینی ما می رود . اگر کسی به ما پیپ داد از جانب او آزردگی می یابیم و اگر ما به 

کسی پیپ تعارف کردیم از سوی ما رنجیده خاطر می گردد . داشتن پیپ در کیف 

نظر دیگران . اگر در خواب دیدیم  مخصوص یا در جیب اختفای غم و اندوه است از

پیپ ما گمشده و به دنبال آن می گردیم کاری هست که نمی خواهیم انجام دهیم ولی 

تظاهر می کنیم و خود را سرگرم نشان می دهیم و این مورد در روزهای آینده برای 

 بیننده خواب پیش می آید . 

 گوید : لیال برایت می

 ی آشنایی با افراد جدید است . ی پیپ در خواب ، نشانهمشاهده
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب یک پیپ قدیمی ببینید ، یعنی دچار زیان مالی خواهید شد . کشیدن پیپ 

 بینید . در خواب ، بیانگر آن است که یکی از دوستان قدیمیتان را می

 پیت 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

گی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب توقعات کوچک و متعدد ما از زند

های ما به شکل پیت ظاهر می شوند و بیشتر به تعداد . پیت سوراخ شده گویای تالش 

 بیهوده ای است که انجام می دهیم و به نتیجه مطلوب نمی رسیم . 

 پیچ 

 گوید : آنلی بیتون می

 . اگر در خواب پیچ اگر در خواب پیچ ببینید ، بیانگر انجام کارهای مشکل است

 شوید کهای را دیدید ، یعنی در انجام یکی از کارهایتان دچار شکست میزدهزنگ

 گردد . باعث ناراحتی شما می

 پیچک 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است ، بیانگر سود مالی است . 

ی آن است که از موضوعی ناراحت ی پیچک خشک شده در خواب ، نشانهمشاهده

 شوید . می

 گوید : لیال برایت می
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دیدن پیچک در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب پیچکی 

 های خود پایبند هستید . ی آن است که به حرفبر روی دیوار ببینید ، نشانه

 پیچ و خم 

 گوید : آنلی بیتون می

زنید ، یعنی برای مدتی های پر پیچ و خم قدم میاگر خواب ببینید که در کوچه

ینید های درختان را ببشود . اگر در خواب پیچ و خم شاخهمشکالت گریبان گیرتان می

 ی به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است . نشانه

 پیدا کردن 

 گوید : لیال برایت می

ش ی آن است که باید در کارها تالکنید ، نشانهرا پیدا می اگر خواب ببینید که چیزی

 بیشتری بکنید تا به موفقیت برسید . 

 پیراهن 

 حضرت دانیال گوید : 

پیراهن سفید در خواب دیدن ، مرد است و بعضی از معبران گویند : پیراهن زن است و 

ت ، خ پوشیده اسدلیل حال و کار او است در کسب معیشت . اگر بیند پیراهن نو و فرا

دلیل است بر صالح کار و نیکوئی احوال . اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است ، 

تاویلش میانه است درنیکی و بدی . اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است ، دلیل 

که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر 

مصیبت و بیمش بیشتر است ، که خداوند خواب هالک شود . اگر کس بند بیند ، بال 

 پادشاه او را پیراهن خود داد و پوشید ، دلیل که پادشاهی از وی بستاند . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است ، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد . اگر 

جمله چرکین است و کهن ، دلیل که اگر توانگر است ، بیند پیراهن و شلوارش 

 درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت ، دلیل که عیش بر وی فراخ شود . اگر 

 هبیند پیراهن تنگ است ، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد . اگر دید پیراهن او درید

است ، دلیل که رازش آشکار شود . اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک 

درز است پوشیده ، دلیل که اجلش نزدیک باشد . اگر بیند پیراهن دراز داشت ، دلیل 

که کارش بد شود و مرادش برآید . اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است ، دلیل 

. اگر بیند پیراهن به کسی داد و آن کس پیراهن را به وی که او را به دروغ تهمت نهند 

فرو مالید ، دلیل که بی غم شود و او را بشارت رسد . اگر بیند پیراهن خون الود در 

دست داشت ، دلیل که همیشه غمگین باشد . اگر بیند پیراهن دریده پوشیده ، دلیل که 

 کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود . 

 عفر صادق فرماید : حضرت امام ج

 دیدن پیراهن در خواب ، چون نو و فراخ است ، دلیلش بر شش وجه است . 

 اول : دیدن مردم . 

 دوم : ستروعفاف . 

 سوم : عیش خوش . 

 چهارم : ریاست . 

 پنجم : آرامش و خرمی وآسایش . 

 ششم : بشارت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های  کوششی که ما برای حفظ حیثیت و

ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی 

پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد . اگر در خواب ببینیم که 

بی خو پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی

خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند و چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و 

کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع 

خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند . 

مرد را زن تعبیر کرده اند . اگر بیننده خواب ببیند که در عالم برخی از معبران پیراهن 

خواب پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد 

یافت . به نوشته ابن سیرین هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد 

چه در خواب مشاهده کنیم  غم و غصه بزرگتر و بال و مصیبت حتمی تر است . چنان

کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می 

کند که تاثیر زیادی دارد و احتماال مسیر زندگیمان را تغییر می دهد . دریدگی در 

قسمت جلوی پیراهن افشای راز است . برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که 

خانواده و نزد شوهر خویش دارند . چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به در 

شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن 

پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که 

پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد  پیراهن را نپوشید . اگر در خواب ببینید که

شماتت و سرزنش قرار می گیرید . اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید 

کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و 

روایت می  _ع  _مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید . از امام جعفر صادق 

کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی ، خرمی و بشارت 

 است . 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پیراهن

 زیبا : آسایش مادی

 خریدن آن : آینده ای خوش

 سیاه : سوگ

 سبز : آرزوی بر آورده شده

 زرد : شما در میان

 سفید : ازدواج

 پاره پاره : دعوا 

 گوید : تون میآنلی بی

ـ اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی به 0

 معشوق ، او را از دست می دهید . 

 ـ گم کردن پیراهن در خواب ، نشانة رسوا شدن در امور عاشقانه است . 6

د و ناخوشاینـ دیدن پیراهن پاره در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهای نامساعد 9

 است . 

 ـ دیدن پیراهن کثیف در خواب ، نشانة ابتال به بیماریهای واگیردار است . 4

 گوید : لیال برایت می

ت . ی وقوع پیشامدهای ناگوار اساید ، نشانهاگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده

گیرید می ه قرارشورید ، یعنی در یک جمع دوستاناگر خواب ببینید که پیراهنتان را می

. اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده ، یعنی اقبال و شانس پیش 

 روی او است . 

 پیرایه 
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 محمد بن سیرین گوید : 

پیرایه در خواب ، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند ، بر قدر و قیمت پیرایه که 

 دیده است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

یند پیرایه وی اراسته است و به جواهر پوشیده است ، دلیل که به قدر آن او را مال اگر ب

حالل حاصل شود . اگر بیند پیرایه او ضایع شد ، دلیل که او را غم و اندوه رسد . اگر 

 بیند پیرایه زنان داشت ، دلیل که غمگین شود . 

 پیر شدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

ده و محاسن او سفید گشته ، دلیل که عز و شرف یابد . اگر کسی به خواب دیدپیر ش

اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است ، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و 

از غم برهد . اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است ، دلیل که از او چیزی بدو 

 . رسد . اگر او را غمگین دید ، دلیلش به خالف این است 

 جابر مغربی گوید : 

اگر پیری بیند که جوان شد ، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور 

شود . اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد ، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار 

 آخرت مشغول شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

زش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ار

میشود . چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی 

به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش 

باشید اما  الرا ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشح
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اگر پیرمرد ناشناسی را مالقات کردید که رنجور و ناالن و گرفته بود از جانب کسی به 

شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید . اگر کسی که پیر است در خواب ببیند 

که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود . 

ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود . اگر جوانی 

دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت 

 است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پیر زن : دعوا

 پیر مرد : زندگی طوالنی

 گوید : آنلی بیتون می

ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما ید ، نشانهاگر در خواب آدم پیری را دید

 ی موفقیت در انجام کارها است . اید ، نشانهاست . اگر خواب ببینید که پیر شده

 پیروزی 

 گوید : لیال برایت می

های ی رسیدن به موفقیتدهندهاید ، نشاناگر خواب بینید که در جنگی پیروز شده

 کوتاه مدت است . 

 گوید : ت میهانس کور

پیروزی در انجام کارها ، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگی 

 کنید . می

 پیسی 
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بیماری که بر اثر آن لکه های سپید در بدن پدید آید و آن را خلنگ وابلق و 

 خالدارکند

 محمد بن سیرین گوید : 

 پیس شد ، دلیل که به قدر آنپیسی در خواب ، مال و توانگری است . اگر بیند تن او 

 مال و نعمت یابد و بعضی از معبران گویند : پیسی در خواب میراث است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 پیسی در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : مال . 

 دوم : میراث . 

 سوم : منفعت . 

 چهارم : پیش آمدن کار مشکل . 

 جابر مغربی گوید : 

با مردی پیس او را صحبت بود ، اگر آن مرد مصلح و مستور است ، دلیل که اگر بیند 

او را منفعت آخرت بود . اگر آن مرد مفسد و بخیل است ، دلیل که او را از حرام 

 منفعتی رسد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می شویم 

رازی از ما فاش می گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می گردد . اگر دست  و

ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می شویم که باز موجب خجلت می شود . این تعبیر 

برای دست راست است . برخی از معبران نوشته اند پیسی در خواب میراث است اما 

 درست نیست و شرم و راز صحت دارد . 

 پیشانی 
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 محمدبن سیرین گوید : 

پیشانی در خواب ، قدر و جاه است . زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی 

گویند پیشانی ، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود . اگر بیند بر پیشانی 

او نشانی بود ، دلیل که خداوندش در پاک دینی و پرهیزکاری مشهور شود . اگر بیند 

خمی بر پیشانی او زد و خون روان شد ، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود . اگر کسی ز

بیند پیشانی او کوچک شد ، تاویلش به خالف این است . اگر دید که پیشانی او را حال 

خود بگشت ، دلیل که زیانی به وی رسد . اگر دید بر پیشانی او مو رسته است ، دلیل 

ی سرخ یا سفید است ، دلیل که وامش از جهت عیال که وام دار شود . اگر دید آن مو

است . اگر بیند پیشانی او آماس داشت ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر دید از پیشانی 

 او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد ، دلیل که او را الم و رنج رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

ود . که به کار کدخدائی خود پندار شاگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت ، دلیل 

اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت ، همین دلیل کند ، که او را مصالح خود 

پنداری تمام است . اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است ، دلیل که او فرزندی 

ت را بآید عالم و پارسا . اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است ، دلیل که عاق

محمود کند و مرگ او بر شهادت است . اگر بیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است ، 

 دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است . 

 اول : جاه و قدر . 

 دوم : عز و بزرگی . 

 ثروتمند . سوم : فرزند 

 چهارم : معیشت محمود . 
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 پنجم : دیانت . 

 ششم : جود و نیکی واحسان . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود . مثال می گویند ) هر چه بر 

 وپیشانیش نوشته همان می شود ( یا ) فالنی پیشانیش بلند است ( یعنی آدم خوشبخت 

سعادتمندی است . از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها پیشانی را 

نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند . در خواب نیز پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده 

خواب است . ابن سیرین استدالل می کند که چون پیشانی محل سجده حضرت 

ست . برخی از معبران می گویند باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند ا

پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند 

که البته دومی درست است . چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی 

داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و 

هی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم . را

اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که 

در مقام و منزلت تا جائی پیش می رویم و بزرگ می شویم که انگشت نما می گردیم 

ی اگر دیدید که پیشانی شما کوچک شده و و مردم همه درباره ما سخن می گویند ول

منظره ای نا مطلوب و زشت پیدا کرده باید نگران آینده باشید . اگر دیدید که پیشانی 

شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود . اگر بر پیشانی موی 

ه بر یند کرسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود . اگر کسی در خواب بب

پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر 

او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود . اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و 

کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می شود . اگر بر پیشانی شما چیزی 

انستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید نوشته بود که حتی نتو
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 شد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ی آن است که مشکالت گریبان شما را دهندهداشتن پیشانی زشت در خواب ، نشان

خواهد گرفت . داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام 

گران در خواب ، به این معنا است که رفتار کارهای شما است . بوسیدن پیشانی دی

 گردد . ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می

 پیشانی بند 

 مولف گوید : 

 دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد

 پیش بند 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

فظ آبرو و پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای ح

حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم . اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته 

موردی پیش می آید که ناگزیر می شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب 

ببیند که پیش بند بسته این معنی را می رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی 

روی خود می ترسد . اگر پیش بند لکه دار ، خویش است و از خدشه دار شدن آب

 سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می زنند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند کثیف و چروکیده است ، نشانة آن است که در عشق 0

 شکست می خورد و رقبا او را آزار می دهند . 

پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانة آن است که بزودی ـ اگر دختری در خواب 6
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 ثروتمند خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، عالمت آن است که 9

 خواستگاری با مالیمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد . 

زندگی پر  در آینده ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانة آن است که4

 قراز و نشیبی خواهد داشت . 

 گوید : لیال برایت می

ی انجام ی آن است که کارهای سختاگر مردی خواب ببیند که پیشبند بسته است ، نشانه

 دهد . می

 پیشخدمت 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، عالمت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و0

 پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، عالمت آن است که 6

 عاشق مردی خوش گذران خواهد شد . 

ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، عالمت آن است که افرادی خود را 9

 به خانة شما دعوت خواهند کرد . 

 گوید : لیال برایت می

ی انجام کارهای بیهوده است . اگر در خواب خود را پیشخدمت دادگاه ببیند ، نشانه

اگر در خواب با یک پیشخدمت دادگاه دعوا بگیرد ، به این معنا است که در قبال انجام 

 دهند . کارهای خوب پاداشی به شما نمی

 پیشرفت 
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 گوید : آنلی بیتون می

یی اید ، یعنی به مقامات باالدر شغلتان پیشرفت کرده اگر در خواب مشاهده کنید که

اند ، دست پیدا خواهید کرد . اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده

 تری با دوستانتان برقرار خواهید کرد . ی نزدیکبه معنی آن است که رابطه

 پیشواز 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اندهپیشواز کردن مهمان ناخو

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، عالمت آن است که میان آشنایان 0

 و بیگانگان شهرتی به دست می آورید . 

ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید ، عالمت آن است که طبخ خونگرم 6

 به هر مکانی خواهد بود .  سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما

 پیشه 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد ، دلیل که کارش و 

حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید . اگر دید که پیشه های 

گوناگون همی کرد ، اگر آن پیشه ها نیکو است ، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند . اگر 

گر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک ، بد است ، دلیل بر شر و بدی است . ا

 هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند . 

 پیشی گرفتن 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین ، مثل عبادت یا حج و غزا و 

 وابآن چه بدین ماند ، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ث

 است . اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت ، دلیل که عز و اقبال و مال یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صالح ، دلیل بر خیر و صالح دو جهانی است 

 . 

 اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد ، دلیل کند بر فساد دو جهانی . 

 م رساندن پیغا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، عالمت آن است که معاشرانی خوب 0

 خواهید داشت و در محیطی دور از اختالف زندگی خواهید کرد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است که در اثر بی 6

 نامزد خود ، او را از دست می دهد . توجهی به خواسته های 

 پیغمبری 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید 

همی نمود ، دلیل که نخست به محنت و بال گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر 

لیل کند ، لکن محنت و بالی وی در دنیا یابد . اگر دید زاهد و مصلح شد ، همین د

کمتر از آن بود . اگر دید که او محتشم و توانگر شد ، نعمت دنیا بر وی فراخ شود ، اما 

 دین او تباه گردد . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند نام وی متغیر شد ، چنانکه او را به نام نیک خواندند ، چون محمد و محمود 

لی و مثل این ، دلیل بود که او را به ذکر خیر و نیکی یاد سازند . وسعید و صالح و ع

اگر به خالف این دید ، مردمان وی را به شر و بدی یاد کنند . اگر بیند او پادشاه یا امیر 

یا قاضی شد ، دلیل که در شغل خویش عدل و انصاف نگاه دارد . اگر به خالف این 

 بیند ، دلیل شر و بدی بود . 

 ربی گوید : جابر مغ

اگر بیند از حال صالح به فساد مبدل شد ، دلیل کند بر نجسی و ادباری . اگر به خالف 

 این بیند ، دلیل شود بر سعد و اقبال دین و دنیای وی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون 

یشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم . اگر پیغمبری را خوشحال و دارد اما ب

مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و 

جاه و منزلت می یابد . چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن 

 ن در خواب نیکو است . خالف اولی است . روی هم رفته دیدن پیغمبرا

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن پیغمبران دولت باشد 

 هرکه پیغمبررا در خواب بیند کاردین ودنیای وی نظام گیرد

 گوید : اچ میلر می

 دیدن پیامبران در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار مهم است . 

 پیکان 
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بیند که پیکان تیز یافت یا  در خواب دیدن ، مردی بزرگ و خطر بسیار است . اگر

 کسی به وی بخشید ، دلیل بر درستی کار که بدو رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی ، که بیننده خواب با خصم گوید : خاصه که 

پیکانش پوالد و روشن بود . اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند ، تاویلش به خالف این 

 است . 

 گوید : لی بیتون میآن

ـ دیدن پیکان در خواب ، نشانة آن است که دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و 0

 شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت . 

ـ دیدن پیکان شکسته در خواب ، نشانة آن است که به یأس و اندوه به علت شکست 6

 در عشق ، مبتال خواهید شد . 

 یکر پ

 محمد بن سیرین گوید : 

پیکر به خواب زن است . اگر بیند او پیکری است ، دلیل که زن خواهد . اگر بیند پیکر 

از کسی به بها بخرید ، دلیل که کنیزک بخرد . اگر بیند پیکری داشت و از وی ضایع 

 تشد یا از دست او بیفتاد و بشکست ، دلیل که زن را طالق دهد یا زنش از دنیا رحل

کند . اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر بیند ، دلیل که احوالش بگردد بر آن 

 هیات که دیده . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند ، حال او متغیر گردد . اگر بیند که 

ر د . اگر پیکبه حال و صورت خود گردید ، دلیل که به حال خود و به سوی خدا بازآی

 خویش را با شکوه بیند ، دلیل که همه روی از او بگردانند و بر وی جفا کنند . 
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 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند پیکر آدمی با پیکر حیوانی بدل همی کرد ، دلیل که آن کس بد مذهب 

و دروغگو بود یا در صفات خدای تعالی چیزی گوید . اگر بیند که پیکر کسی به گونه 

دیگر که نه از جنس او بود بگشت ، دلیل که بیننده را کار صعب پدید آیدد و در آن 

 متحیر بماند و صورت درخواب دیدن ، مردی است که بر خدای دروغ گوید . 

 پیکره 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن پیکره ، بیانگر جدایی از دوستان است . 

 پیک نیک 

 گوید : آنلی بیتون می

ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانة کسب لذت و موفقیت در زندگی  ـ اگر خواب0

 است . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک نیک می روند ، نشانة آن است که به شادمانی تمام 6

 و کمالی دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می 9

 ، نشانة آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد . ریزد 

 پیلور 

اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد ، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس 

 برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود . 

 پیمان 
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 گوید : آنلی بیتون می

یی ید ، نشانة آن است که دیگران از بی وفاـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بند0

 شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید . 

ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید ، می شکنید ، نشانة آن است 6

 که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید . 

 پیمانه 

 حمد بن سیرین گوید : م

پیمانه در خواب ، نظام کار بود و انصاف است با مردمان ، خاصه چون پیمانه راست 

است و بعضی گویند : پیمانه در خواب ، میانجی بود . اگر بیند که پیمانه بستد یا کسی 

 بدو داد ، دلیل که راستی و انصاف کند در معامله و داد وستد به حق کند . اگر بیند که

پیمانه بشکست یا بسوخت ، دلیل که خداوندش را بیم مرگ است . اگر بیند که از 

پیمانه چیزی وزن می کرد ، اگر از اهل علم بود ، دلیل که قاضی شود ، اگر از اهل علم 

نباشد ، دلیل که از بهر داوری به قاضی محتاج شود و به قول دیگر ، پیمانه در خواب ، 

 ، که داد مردمان دهد .  مردی است راستگوی و منصف

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پیمانه ظرفی است برای اندازه گیری مایعات . منظور جام نیست . پیمانه نظام کار است 

که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده اند 

ب میانجی است و رابط برای صلح می دهد . عده ای از معبران می گویند پیمانه در خوا

و آشتی یا معامله . اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می گوید که کارها را 

بر مبنای صحت و درستی انجام می دهید . شکستن پیمانه ناکامی است . پر بودن آن 

 کامروایی . 
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 پینه دوز 

اول پینه دوز حشره ای  پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود .

است از قاب باالن که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه 

و گل تغذیه می کند و حشره ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را 

ندارد . چنانچه این حشره را در خواب دیدید روی سودی که می رساند قیاس خوب 

ما و داشته باشید . خدمتکار ، یا کارمند یا حتی افراد ضعیف خانواده شبکنید و تعبیر نیک

که نسبت به شما حسن نیت دارند ولی نمی توانند حسن نیت خود را نشان دهند و 

وفاداری خویش را ثابت کنند غالبا به صورت پینه دوز در خواب متجلی می شوند . 

و مرمت می کند و واکس می دوم پینه دوز کسی است که کفش های کهنه را تعمیر 

زند و میخ می کوبد . چنانچه در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید بی 

تردید خرابی هایی در کارهای شما هست که خود بیشتر واقفید و فرصتی پیش می آید 

که در آینده نه چندان دور به جبران بپردازید . اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می 

ی که در دست دارد متعلق به شماست کسی به یاری شما برخواهد خاست و کند و کفش

 کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پینه دوز در خواب های ما به دو نوع ممکن است دیده شود . اول پینه دوز حشره ای 

مفید است و از آفات و شته درختان میوه است از قاب باالن که برعکس حشرات دیگر 

و گل تغذیه می کند و حشره ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را 

ندارد . چنانچه این حشره را در خواب دیدید روی سودی که می رساند قیاس خوب 

ه شما دبکنید و تعبیر نیکو داشته باشید . خدمتکار ، یا کارمند یا حتی افراد ضعیف خانوا

که نسبت به شما حسن نیت دارند ولی نمی توانند حسن نیت خود را نشان دهند و 

وفاداری خویش را ثابت کنند غالبا به صورت پینه دوز در خواب متجلی می شوند . 
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دوم پینه دوز کسی است که کفش های کهنه را تعمیر و مرمت می کند و واکس می 

دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید بی زند و میخ می کوبد . چنانچه در خواب 

تردید خرابی هایی در کارهای شما هست که خود بیشتر واقفید و فرصتی پیش می آید 

که در آینده نه چندان دور به جبران بپردازید . اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می 

و  تکند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست کسی به یاری شما برخواهد خاس

 کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند . 

 پیه خوردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب دید پیه خورد ، دلیل که خیر و منفعت و فراخی یابد . اگر بیند پیه 

گوسفند داشت و می خورد ، دلیل است به قدر آن وی را مال حالل آید . اگر بیند که 

 ی خورد و گوشت او حالل است ، دلیل که مال حالل یابد . پیه جانوری م

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد . 

 اول : نعمت و فراوانی . 

 دوم : مال و منفعت . 

 سوم : گشایش کارهای بسته . 

 حرف ت 

 تئاتر 

 گوید : لیال برایت می

ینید شوید . اگر خواب بی آن است که مرتکب اشتباهی میدیدن تئاتر در خواب ، نشانه

 افتید . گری میکه در تئاتری حضور دارید ، یعنی در دام افراد حیله
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است که از گفتگو با دوستان 0

 ذت بسیار خواهید برد . جدید خود ل

ـ اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانة آن است که از تفریحی 6

 کوتاه مدت لذت خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانة آن است که در اثر 9

 اهید گرفت . تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خو

ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانة آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست 4

 خواهید یافت . 

ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانة آن است 5

 که وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید کرد . 

رفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانة آن ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گ2

 است که به کار پرخطری دست خواهید زد . 

 تاب 

 گوید : لیال برایت می

دیدن تاب در خواب ، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید 

ی عشوید . اگر در خواب بر روی تاب بنشینید ، به این معنا است که در مورد موضومی

 توانید درست تصمیم بگیرید . نمی

 تاب دادن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را ، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر 
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درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است . اگر بیند دراز بود ، سفر دراز کند . اگر کوتاه 

رای دوختن ریسمان را تاب می داد ، دلیل که بهر بود ، سفرش کوتاه است . اگر از ب

 مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است . 

 اول : سفر و تحویل و جابجائی . 

 دوم : ریاضت نفس . 

 سوم : گشایش کارهای فروبسته . 

 تهرانی گوید : منوچهر مطیعی 

تاب ، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است 

مورد تهدید قرار می گیرید و از ناحیه کسی به شما  _مراتاب می دادند  _. اگر بگویید 

ودتان خ _تاب خوردم  _حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می کنید و اگر بگویید 

یت خویش می شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد . اگر در نگران موقع

خواب فقط به تماشای کسی که تاب می خورد ایستاده باشید خواب شما می گوید در 

آستانه یک ریسک قرار گرفته اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام 

عتباری و سستی و عدم اعتماد به کاری مردد و دودل می مانید . به هر صورت تاب بی ا

 خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید . 

 تابستان 

 محمدبن سیرین گوید : 

تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود . اگر گرمای سخت بود ، چنانکه مردم را از 

ت تان را به وقآن زیان بود ، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صالح رسد و تابس

خود در خواب دیدن پربار ، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و 
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برای مردم عام ، پادشاه را به خواب دیدن ، از پادشاه قوت و نصرت است . اگر تابستان 

 را نه به وقت خویش بیند ، تاویلش به خالف این است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده تمام قدر

باشند در خواب ها به صورت نشانه های طبیعی تظاهر می کنند از آن جمله هستند 

فصول سال . ابن سیرین نوشته تابستان پادشاهی است سخت و چون پادشاه نیز قدرتی 

 ا می کند . اگر گرمی هوا را در فصلاست تعیین کننده با تعریف باال مطابقت پید

تابستان ببینید نیکو است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود 

کار می دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر می دهد که 

مشکلی برای شما پیش می آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و 

فه باشید . تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت کال

تعادل است خشم مافوق و رییس هم می تواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال 

 و تحقیق قضائی . 

 گوید : لیال برایت می

 دیدن تابستان در خواب ، بیانگر ایجاد مشکالت و گرفتاری است . 

 تابلو 

 گوید : لی بیتون میآن

 شود . دیدن تابلوی کنار جاده ، بیانگر آن است که موضوعی موجب پریشانی شما می

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که یکی از دوستانتان باعث دیدن تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب ، نشانه

آن است که ی شود . دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب ، نشانهناراحتی شما می

روزهای خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید ، به این معنی 
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شوید . اگر خواب ببینید که مشغول فروختن است که به خاطر موضوعی عصبانی می

 ی بهبودی در امور مالی است . تابلوی نقاشی هستید ، نشانه

 تابوت 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب اگر در خو

ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد . نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و 

 مرده مال حرام در حالی که

مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است . اگر دیدید 

اختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند خودتان تابوت می سازید س

و خودتان هم از آن بهره مند می گردید . اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش 

می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به 

گمشده ای دارید که آن را از  چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید . اگر

دست رفته می پندارید باز می یابید . اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و 

ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود 

بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد . به هر صورت دیدن تابوت در 

 ناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد . خواب وحشت

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تابوت : زندگی طوالنی و خوش

 دراز کشیدن درون یک تابوت : موانع بر سر راه

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن تابوت در خواب ، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است . دیدن جنازه در تابوت ، 

. اگر خواب ببینید در تابوتی هستید ، یعنی بیماری ی غم و ناامیدی است نشانه
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 کند . خطرناکی شما را تهدید می

 گوید : لیال برایت می

ر شوید . اگی آن است که از موضوعی نگران میدیدن تابوتی خالی در خواب ، نشانه

 ی شنیدن اخبار خوب است . در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه

 تابه 

رانی گوید : تاوه که ما امروز به آن ماهی تابه می گوییم ظرفی است منوچهر مطیعی ته

که به ندرت ممکن است در رویای مردان دیده شود و برای زنان نیز طبیعی است چون 

به کار روزانه ایشان مربوط است . اگر مردی در خواب ببیند که تابه ای نو و براق دارد 

خانه دار و مدیر است و اگر دید تابه اش  با زنی خوب روز آشنا می شود که کاردان و

کثیف و سوراخ و قراضه است با همسرش اختالف پیدا می کند و بین آنها بگو مگوی 

شدید در می گیرد . اگر مرد مجردی خواب ببیند که تابه ای کثیف و سوراخ و قراضه 

یدا پدارد زنی کریه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگی آینده او نقش حساس 

می کند . فروختن تابه طالق همسر است و اگر جوانی ببیند که تابه ای نو می خرد 

عاشق می شود و ازدواج می کند . چنانچه زنی در خواب ببیند که شوهرش برای او تابه 

ای نو خریده و به خانه آورده گرفتار هوو می شود . اگر مردی در خواب ببیند که 

ه های کثیف می باشد کاری خالف طبع و رضای زن های آشپزخانه یا اتاق پر از تاو

خانه انجام می دهد به طوری که همه علیه او خواهند شورید حتی دختر و مادرش . اگر 

مردی ببیند که دو تابه در آشپزخانه است یکی بزرگ و دیگری کوچک صاحب 

 دختری می شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه خواهد بود . 

 گوید : رایت میلیال ب

د . اگر بینیی آن است که یکی از دوستان قدیمی خود را میدیدن تابه در خواب ، نشانه
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شوید . دیدن یک ی خالی را دیدید ، یعنی از موضوعی غمگین میدر خواب یک تابه

 .  شویدی آن است که به خاطر موضوعی خشنود میی کثیف در خواب ، نشانهتابه

 تاج 

 ین گوید : محمدبن سیر

تاج در خواب دیدن ، پادشاه راملک والیت است و زنان را شوهر و مردم عامه را 

نیکوئی حال . اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع ، دلیل که قدری بلند و منزلتی 

عظیم یابد ، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است . اگر این خواب را زنی دید ، 

 حب حشمت و جاه در شغل دنیا . دلیل که شوهری کند صا

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بر سر وی تاج نهاد ، دلیل که او از پادشاه ، کامروائی رسد . اگر بیند پادشاه 

تاج به وی داد و او بر سر نهاد ، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و 

و بشکست ، دلیل که زن را طالق دهد . اگر داد یابد . اگر بیند تاج از سر او بیفتاد 

کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد ، دلیل که زن از وی جدا شود . اگر بیند تاج از 

سر وی بیفتاد و بشکست ، دلیل که زن او بمیرد ، یا کسی از اهل بیت او بمیرد و از دنیا 

 رحلت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر سر دارد و شوهر ندارد ، دلیل که شوهر کند .  اگر زنی دید تاج

 اگر شوهر دارد ، دلیل که بر زنان مهتر شود . 

اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند ، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طالق 

 دهد . 

اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد ، دلیل که قریب و ازنزدیکان پادشاه 

 است و جاه و حرمت وی را حاصل شود . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار . اگر 

زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می کند و 

تی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در او شوهری است ایده آل . اگر دختر دم بخ

دست دارد که متعلق به خودش می باشد خواستگاری در حد عالی برای او می آید . 

اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که 

د و به ی کنبین همگان امتیاز می یابد . اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا م

مقصود می رسد . اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد آن شخص 

خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید 

این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می گیرد . اگر مردی ببیند که تاج داشت و 

و یا همسرش را طالق می دهد و اگر زنی این  برداشت و بر زمین نهاد یا بیکار می شود

خواب را ببیند با شوهرش اختالف پیدا می کند و احتماال از او جدا می شود . اگر 

دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسی را از دست می 

تی بهتر موقعیدهند . تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بیشتر است و 

نصیب بیننده خواب می گردد . در پایان اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می 

 شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن تاج مملکت بود

 گوید : آنلی بیتون می

حول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت ـ دیدن تاج در خواب ، نشانة تغییر و ت0

 است . 
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 ـ اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانة از دست دادن ثروت است . 6

 ـ اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند ، عالمت ارزشمند بودن تفکر شماست . 9

ا بـ اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که 4

 شما گفتگو می کند ، نشانة عالقة شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است . 

 گوید : لیال برایت می

اید . ی آن است که دچار خودخواهی شدهاگر در خواب تاج طالیی دیدید ، نشانه

رسد ای به دستتان میای در خواب ، به معنای آن است که به زودی هدیهدیدن تاج نقره

گذارید ، به معنای آن است که با خواب ببینید که روی سر کسی تاج می. اگر در 

 تالش فراوان به اهدافتان خواهید رسید . 

 تاج خروس 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش کم است . بینندة خواب باید 

 تالش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد . 

 سب تاجر ا

 گوید : آنلی بیتون می

خرید و فروش اسب در خواب ، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان موفق 

 ی بهبودی در امور مالی است . شوید . دیدن تاجر اسب در خواب ، نشانهنمی

 تاج گل 

 گوید : آنلی بیتون می

ه فرصتهایی بزرگ ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، عالمت آن است ک0
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 را برای کسب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت . 

ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه شکست 6

 خواهید خورد . 

ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، عالمت آن است که دورة سخت 9

 رسید .  زندگی به زودی به پایان خواهد

 گوید : اچ میلر می

ست اید ، بیانگر رسیدن به مقامات باال ااگر در خواب دیدید که تاج گلی بر سر گذاشته

ی رسیدن به اهدافتان تان دیدید ، نشانههای دلخواه. اگر در خواب تاج گلی از گل

ب قی آن است که باید بیشتر مرااست . دیدن تاج گل برای مراسم عزاداری ، نشانه

 خود باشید . 

 تار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تار یکی از آالت موسیقی است و دیدنش درخواب 

حکم دیگر آالت طرب را دارد . در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و 

آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگوئی و محال اندیشی تعبیر شده است . این 

بیننده خواب با نواختن تار آشنا و در این رشته اهلیت داشته باشد  دو حالت دارد . ا گر

خواب دیدن تار تمایل او را به تظاهر و خودنمائی نشان می دهد یا این که می کوشد به 

کار خطیری اقدام کند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست لذا به دروغگوئی 

نباشد حکم اول در مورد او صادق نیست متوسل می شود . ولی اگر به نواختن تار آشنا 

و فقط دروغ می گوید که باید از گفتن دروغ بپرهیزد . معبران کهن نوشته اند نواختن 

تار کسی را به دروغ و مدح و ستایش گفتن است . اگر بیننده خواب ببیند که کسی 

ناروا  بهدیگر برای او تار می نوازد نشان آن است که شخصی به او دورغ می گوید و را 

می ستاید که فریب و نیرنگ در کار است . اگربیننده خواب ببیند که تار او شکسته و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آینده از تظاهر و ریا کاری و 

دروغگوئی احتراز کند چون کار به رسوائی و بی آبروئی می کشد ولی اگر تار شکسته 

و تعلق نداشته باشد کسی به او دروغ می گوید که شرمسار می شود و ببیند و تار به ا

ندامت می کشد و مجبور می شود عذر گناه بخواهد . اگر بیماری درخواب ببیند که 

تارش شکسته خوب نیست . تار زدن با چیره دستی و استادی نشانه آن است که بیننده 

سد . این در صورتی است که خواب کاری انجام می دهد که خیر آن به دیگران می ر

تار زدن او شنونده داشته باشد . اگر دیدید زنی برای شما تار می زند فریب نفس و 

شیطان را می خورید . اگر شما برای زنی تار زدید کاری خالف مرتکب می شوید . 

اگر دیدید عده ای تار می زنند خود را در میان عده ای منافق خواهید یافت . اگر 

خواب تاری افتاد و شکست حقیقتی آشکار می گردد و احیانا رفع اتهام می  دیدید در

شود . به نوشته ابن سیرین اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری 

 می نوازد خوب نیست زیرا پایان زندگی او نزدیک است . 

 گوید : آنلی بیتون می

نشانة آن است که از سرگرمیهای لذتبخش استفاده ـ اگر در خواب آلت تار را ببینید ، 0

 خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می نوازد ، داللت بر آن دارد که نگرانیهای اندکی 6

 در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد . 

ا ست که بـ اگر دختری خواب ببیند سیاهپوستان تار در دست دارند ، عالمت آن ا9

نامزد خود به تفاهم نمی رسد و تالشهای او برای رسیدن به مقصود با شکست مواجه 

 خواهد شد . 

 تاراج 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد ، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان 

 رسد ، به قدر آن که از وی برده بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تاراج کردن ، دلیل بر چهار وجه است . 

 اول : شعب وقبح و زشتی . 

 دوم : زیان . 

 سوم : غم و اندوه . 

 چهارم : ارزانی نرخ ، مگر درصورتی که ببیند از دشمن به غنیمت گرفته شده است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد  در خواب می بینیم که یا مال

یا عامل آن هستیم . اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و 

غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد ولی به 

غم و غصه باشد و هم فراوانی و فرموده امام صادق علیه السالم تاراج هم می تواند 

 نعمت . 

 تارعنکبوت 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن تار عنکبوت در خواب ، نشانة آن است که معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا 

 به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت . 

 تارک دنیا 
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 گوید : لیال برایت می

شوید ه خاطر اشتباهی دچار ناراحتی میاید ، یعنی باگر در خواب ببینید تارک دنیا شده

 . 

 تاریخ 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن تاریخ در خواب ، بیانگر آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . 

 تاریکخانه عکاسی 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب ببینید در یک عکاسی مشغول به کار هستید ، به این معنا است که با فکر 

ن ی آدهندهکنید . دیدن تاریکخانه در خواب ، نشانیت دشمنانتان را مغلوب میو درا

 است که باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید . 

 تاریکی 

 محمدبن سیرین گوید : 

تاریکی در خواب ضاللت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو 

یابد . اگر بیند در تاریکی است و آن  داد ، دلیل که بر قدر آن ضاللت و گمراهی

 تاریکی به روشنائی مبدل شد ، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد ، 

 دلیل که این منافق بود . 

 جابرمغربی گوید : 
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اریکی به خواب ، غم و اندوه است . اگر دید که هوا سخت تاریک شد ، دلیل که ت

مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود . اگر بیند هوا روشن است و 

 تاریکی ابر ، ناگاه پدید آمد ، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ی در خواب بر پنج وجه است . تاریک

 اول : کفر ، 

 دوم : تحیر و سرگردانی ، 

 سوم : فروبستن کارها ، 

 چهارم : بدعت ، 

 پنجم : در ضاللت وگمراهی افتادن . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد ، دلیل که از درویشی به توانگری و 

غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضاللت دور ثروتمندی افتد و از 

 بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و 

به جائی که تاریک است قدم نمی نهند . در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و 

ما به صورت تاریکی شکل می گیرد . اگر در خواب دیدیم که از  اعمال ناشی از نادانی

جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی 

ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد . اگر 

 شنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی میدیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به رو

یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید . اگر 

بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای 
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عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر . 

عبران اسالمی نوشته اند تاریکی کفر است و ضاللت و بهترین حالت این است که در م

خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم . اگر کسی در تاریکی قرار 

داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بال گرفتار 

اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای  شده از شما یاری و مدد می طلبد .

شیطان است . اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید 

امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می 

 شود که باید آن را بگیرید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، عالمت آن است که ـ اگر خواب بب0

به هر کاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی 

 هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است . 

ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید ، عالمت آن 6

 ست که دالیل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد . ا

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید ، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک 

ی دارید . اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید ، یعنی باید مراقب توطئه

 دشمنان باشید . 

 تازیانه 

 انیال گوید : حضرت د

اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است ، دلیل که کارش بر مراد و نظام است . اگر 

دید تازیانه او مخروط نکرده است ، دلیل بر شرف و بزرگی است ، به قدر آن تازیانه ، 
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و بعضی گویند ، که تازیانه در خواب ، دلیل بر مال اندک است بر قدر بیننده خواب . 

 دوال تازیانه او بگسست ، دلیل که مال و بزرگی از وی جدا شود . اگر دید 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی دید که کسی را به تازیانه بزد ، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن 

کسب و کسب او فایده بدو نرسد . اگر بیند تازیانه از دست بینداخت ، دلیل که آن 

زد . اگر کسی دید کسی را به تازیانه بزد و خون ازتن وی کاری که در دست دارد بیندا

 روان شد ، دلیل که سخنهای ناخوش شنود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند کسی او را به تازیانه بزد ، دلیل که از آن کس مال حرام یابد . اگر دید به زخم 

او  ه نشان زخم تازیانه بر تنتازیانه خون از او روان شد ، دلیل که مال یابد . اگر بیند ک

بماند ، دلیل که سخنهای ناخوش شنود . اگر دید او را با تازیانه بزدند و ندانست که چه 

 کسی زد ، دلیل که ناگاه مال آید

 جابرمغربی گوید : 

اگر کسی به خواب دید که در دست تازیانه نیکو داشت یا عالقه ابریشمین ، دلیل که او 

ر بیند تازیانه از چوب است ، دلیل است بر قوت حال وی . اگر بیند را فرزندی آید . اگ

تازیانه از چرم یااز دوال است ، دلیل که خیر منفعت بدو رسد . اگر بیند تازیانه در 

دست داشت و بشکست ، دلیل که فرزندش بمیرد یا از کار خود معزول شود . اگر بیند 

 ه جای کسی کاری کند و بدان کار ، بر ویبر اسب نشسته و تازیانه می زد ، دلیل که ب

منت نهد . اگر بیند بر پشت کسی تازیانه می زد و از آنجا خون برآمد ، دلیل که آن 

کس مال حرام یابد یا زننده او را متهم کند به گناهی . اگر بر پشت خود زخم تازیانه 

ازیانه را بی اندازه ت زد ، چنانکه پاره پاره شد ، دلیل که اهل او متفرق شوند . اگر کسی

 زد ، دلیل که وی را غم واندوه رسد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 
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اگر کسی بیند در خانه خود بدست خود تازیانه کوتاه بود و پس از آن دراز شد ، دلیل 

که زبان او بر خصم دراز شود . اگر بیند دراز بود و کوتاه شد ، دلیل که دشمن بر وی 

 غلبه کند . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 تازیانه در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : شعث وقبح و زشت . 

 دوم : جدل کردن و بگو مگو . 

 سوم : روشن شدن کاری مشکل . 

 چهارم : سفر و مفارقت . 

 پنجم : بزرگی و مال . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ه و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بود

تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می بست و به کار می برد به طوری که از 

تازیانه یک نفر ، شخص دیگری نمی توانست با مهارت و چابکی استفاده کند ولی 

امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه برای تعزیز 

ران به کار می رود . احتمال این که کسی تازیانه در خواب ببیند کم و تنبیه خالفکا

است معهذا نوشته می شود . معبران کهن تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و 

 نوشته اند که اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می افتد از کار معزول می شود . 

 تاس 

بازی می کرد و قمار باخت ، دلیل  محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند تاس

است به غمی گرفتار شود ، یا در حیلتی افتد . جابرمغربی گوید : اگر دیدتاس بازی 
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کرد ، دلیل خصومت است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن تاس در خواب بر 

 گو . پنج وجه است . اول : مقام . دوم : زن . سوم : فرزند . چهارم : مال . پنجم : گفت

 تاکستان 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن درخت مو در خواب ، بیانگر سعادت و خوشبختی است . دیدن باغ انگور در 

ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب تاکستانی دیدید که به خواب ، نشانه

 رسید . آن رسیدگی نشده ، یعنی به یکی از اهداف خود نمی

 تاکسی 

 گوید : یآنلی بیتون م

ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای 0

 دوست داشتنی است . 

ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، عالمت آن است که می 6

 خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید . 

حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ـ اگر با زنی سوار تاکسی شوید ، 9

 ساخت . 

ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاکسی هستید ، داللت بر آن دارد که در کاری که 4

 به چنگ می آورید ، پشرفت اندکی خواهید کرد . 

 گوید : لیال برایت می

.  دشمنان باشیدی ی آن است که باید مراقب توطئهدهندهدیدن تانک در خواب ، نشان

 اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکی هستید ، بیانگر موفقیت در امور کاری است . 

 گوید : هانس کورت می
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جنگید ، به این معنا است که ی تانکی با دشمن میاگر خواب ببینید به وسیله

 های خوبی برای پیشرفت پیش رو دارید . موقعیت

 تانک 

  گوید :آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ببینید با تانکی به مبارزة دشمن می روید ، نشانة آن است که 0

فرصتهایی خوب برای پیشرفت به شما رو می کند به شرط آنکه از این فرصتها به 

 درستی استفاده کنید . 

ـ اگر خواب ببینید از روی تانکی به زمین می افتید ، نشانة آن است که از مقامی باال به 6

 ی آیید . زیر م

 تانکر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تانکر در خواب ، نشانة آن است که ورای توقع و انتظار خود به کامیابی و 0

 خوشنودی دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید از تانکری مایه ای چکه می کند ، نشانة آن است که در ارتباط با 6

 کار و حرفة خود زیان خواهید دید . 

 اوه ت

محمدبن سیرین گوید : درخواب دیدن ، خدمتکار خانه بود ، که آن چه بر کدخدای 

خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند . اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو 

داد ، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود ، یا از وی جدا شود . جابر مغربی 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

می خورد ، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد  گوید : اگر بیند از تاوه چیزی

 به قدر خوردنی . اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است ، دلیل که غمگین شود . 

 تایپ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او 

زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف می زند چه شنونده داشته باشد و چه نداشته 

باشد . چنین زنی فعال است اما خردمند و آگاه نیست و در عین حال طوطی صفت و 

هر چه بگویید باور می کند و می پذیرد و باز می  سریع التاثیر است به این معنی که

گوید ولی خیلی زود گفته های شما را از خاطر می برد و به آن چه آموخته اید عمل 

نمی کند . تایپ در خواب های ما تجسم یک چنین زنی است که صد البته زن خانه و 

اید با  قبال نداشتههمسر نمی تواند باشد . اگر دیدید ماشین تحریری در خانه دارید که 

این خصوصیات سر راه شما پدید می آید که اگر وجودش را نادیده و نایافته بگیرید به 

نفع شماست . اگر دیدید یک دستگاه تایپ خریدید خودتان برای آشنایی با چنین زنی 

پیش قدم می شوید و اگر کسی به شما هدیه کرد دوستی سبب آشنایی شما می گردد . 

ای جوانان مجرد هشدار یک خطر عاطفی است زیرا عشق و ازدواج با این خواب بر

چنین زنی به مصلحت ایشان نیست . دختران جوان اگر با ماشین تحریر سر و کاری 

نداشته باشند و تایپ به خواب بینند نشان آن است که گرفتار یک رقابت عاطفی می 

ردی تحریر نباشید مثال اگر مشوند . این تعابیر در صورتی است که اهل کار با ماشین 

که فروشنده دستگاه های تایپ است چنین چیزی در خواب ببیند خواب او تعبیر ندارد 

 ، یا دختری که ماشین نویس است خواب تایپ ببیند خواب او چیزی را نمی گوید . 

 تب 
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 محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود ، چنانکه زمانی او

را رها نمی کرد ، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از 

 عقوبت نجات یابد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند تبش دراز است ، دلیل که تنش درست و عمرش 

 دراز است . اگر بیند وی را تب اندک است ، تاویلش به خالف این است . 

نی گوید : در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است منوچهر مطیعی تهرا

در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها 

و چه بدی ها . چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای 

ما در خواب شدید بود گویای  نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب

اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند . اگر در 

خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می گوید 

ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده 

ه خواهد یافت نه به قدر گذشته . اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما ادام

تیمار و بیمار داری می کنیم کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم 

خواهند داشت و ما هم . برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که 

ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مرتکب شده ایم و می شویم و چنانچه کسی 

مشغول می باشد . ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او پیوسته 

 است و قطع نمی شود نشان آنست که پیوسته به ارتکاب گناه مشغول است . 

 گوید : آنلی بیتون می

درد جسمانی خواهید ـ اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، داللت بر آن دارد که 0

 کشید و افکار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند . 

ـ اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، عالمت آن است که شما با 6

 بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید کرد . 
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 گوید : لیال برایت می

 دار در خواب ، بیانگر جدایی از دوستان است . تبدیدن مریض 

 تبر 

محمد بن سیرین گوید : تبر درخواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر 

 او را کاری فرماید ، خواهد که آن را گسسته گرداند ، تا دیگر کارش نفرمایند . 

واهد از مرد منافق جابرمغربی گوید : تبر در خواب مردی است ترسنده . اگر یاری خ

است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند . اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد ، 

دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد . اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد ، 

 دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد . 

نوع بیل و پارو و تبر را خادم  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران کهن تمام ابزار از

تعبیر کرده اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند . اگر 

در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف 

ی مانسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار 

کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت . این خواب به شما می گوید که با مردی 

منافق برخورد خواهید داشت . اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد 

حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت 

. اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید 

و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را 

به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به 

 آبادانی و ساختن می پردازید . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن تبر در خواب ، داللت بر آن دارد که با تالش و توانایی خود فقط می توانید به  ـ0
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 لذت و خوشی دست یابید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند ، نشانة آن است که در کنار 6

 دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت . 

تبر ببیند ، داللت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد  ـ اگر دختری در خواب9

 کرد که چندان ثروتی ندارد . 

 ـ خواب تبر شکسته ، نشانة بیماری و از دست دادن پول و ثروت است . 4

 گوید : لیال برایت می

ی پیشرفت در کارها است . اگر دیدید که با تبر چیزی استفاده از تبر در خواب ، نشانه

 شوید . ی آن است که دچار اشتباهی میکنید ، نشانهاب میرا خر

 تبرئه 

 گوید : آنلی بیتون می

ه از ی آن است کاید ، تبرئه شوید نشانهاگر در خواب به خاطر گناهی که مرتکب شده

آورید و اگر دیگران تبرئه شوند ، به معنای های غیرقانونی پول فراوانی به دست میراه

 مراه دوستانتان روزهای خوبی پیش رو دارید . آن است که به ه

 تبعید 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ خواب تبعید ، نشانة شر و بداقبالی است . 0

 ـ اگر خواب ببینید به سرزمینهای ناشناس تبعید شده اید ، به زودی خواهید مرد . 6

ه قراردادهای ه بـ اگر خواب ببینید بچه ای به جایی تبعید شده است ، نشانة آن است ک9

 خود وفادار نخواهید ماند . 
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ـ اگر دختری خواب ببیند به جایی تبعید شده است ، عالمت آن است که به مسافرتی 4

 سرچرم کننده خواهد رفت و از این سفر لذت خواهد برد . 

 تبلیغ 

 گوید : آنلی بیتون می

کاری تصمیم  برای انجامکنید ، یعنی باید اگر خواب ببینید که برای موضوعی تبلیغ می

درستی بگیرید . دیدن تبلیغات در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت 

 بیشتری داشته باشید . 

 تپانچه 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر دختری خواب ببیند با تپانچه به طرف نامزد خود شلیک می کند ، عالمت آن است 

زگاری خواهد کرد و احتماأل روابط خود را با قطع کرد که با یکی از دوستان خود ناسا

 . 

 تپه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تپه اتکا است بر دیگری . چنانچه در خواب ببینید که بر 

تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می شوید یا محلی 

د . و به شما نیز علو و بزرگی می بخش برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است

اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او 

متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می بالید سود می برید به قدر وسعت آن 

رایطی که ته در شدشت . اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده اید که گرد شما را آتش گرف

احتماال برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می یابید . اگر از تپه پایین آمدید تنزل 
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می یابید و اگر از تپه باال رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می دهید . نشستن 

پایین تپه حسرت و اندوه است . چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده اید که احساس می 

 نید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می شوید . ک

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تپه : بزودی سفری خواهید داشت

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید از تپه ای باال می روید تا به نوک آن برسید ، عالمت آن است که 

در خواب نتوانید به نوک تپه برسید ، خوشبخت و سعادتمند خواهید شد . اما اگر 

 عالمت آن است که در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه کنید . 

 تبیره 

به فارس طبل است . دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و 

بیره د با تروشن و این جمله ، دلیل بر زننده آن کند . محمدبن سیرین گوید : اگر دی

پای کوبد و رقص کند ، دلیل است بر غم و اندوه . اگر دید او تبیره مفرد همی زد ، 

دلیل که سخن باطل گوید ، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود و بعضی از 

معبران گویند : تبیره درخواب آواز خوش و باطل است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر 

که کارهای باطل کند با شعت ، که در او هیچ اصل نباشد و با  دید تبیره می زد ، دلیل

مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن 

تبیره در خواب ، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر ، باطل 

راسته گوید به ظاهر و است و تبیره زدن در خواب ، مردی است که دروغ شیرین و آ

 در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید . 

 تتماج 
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محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست 

شیرین میخورد ، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت وخیر رسد . اگر بیند 

و کشک و ماست ترش میخورد ، دلیل که منفعت با گوشت گاو یا با گوشت خرگوش 

اندک از مردم سفله دون بدو رسد . جابرمغربی گوید : تتماج با گوشت خرگوش یا 

 چیزی ترش ، دلیل بر غم و اندوه است . 

 تجارت 

 گوید : لیال برایت می

 ی بستن قراردادهای مهم است . تجارت کردن در خواب ، نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

خورید ، یعنی باید برای مدتی با اگر در خواب ببینید که در تجارتی شکست می

 مشکالت زیادی مبارزه کنید . 

 تجارتخانه 

 گوید : لیال برایت می

ی پیشرفت در امور کاری است . اگر در خواب دیدن تجارت خانه در خواب ، نشانه

وفقیت در کارها است . ای شوید که پر از جنس است ، به معنی موارد تجارت خانه

 ی خالی در خواب ، بیانگر ضرر مالی است . دیدن تجارت خانه

 تجمالت 

 گوید : لیال برایت می

ی کنید ، به این معنا است که در امور مالاگر در خواب ببینید که با تجمالت زندگی می

 شوید . دچار ضرر می
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 گوید : آنلی بیتون می

 برد ، به این معنا استکه از تجمالت زندگی لذت میاگر در خواب زن فقیری ببیند 

 که تغییر و تحوالتی خوشایند پیش رو دارد . 

 تحسین 

 گوید : لیال برایت می

شوید ، یعنی مورد اتهام قرار اگر در خواب ببینید که به خاطر موضوعی تحسین می

 کنید . کنید ، یعنی دوستی خوب پیدا میگیرید . اگر ببیند کسی تحسین میمی

 تحصیل 

 گوید : اچ میلر می

است  اید ، بیانگر آنهای باالی تحصیل رسیدهاگر در خواب مشاهده کنید که به رتبه

ی درسی شوید . اگر در خواب مشاهده کنید برای نتیجهفرادی مقتدر همنشین میکه با ا

آورد خود نگران و مضطرب هستید ، به این معنا است که بخت و اقبال به شما روی می

 . 

 تخت 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود ، دلیل که به 

ود . اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزی گسترده است ، دلیل که بزرگی سفر ش

یابد و به قدر و قیمت تخت ، دشمنان را قهر کند اما از این غافل است . اگر این کس از 

اهل فساد است ، دلیل که بر دارش کنند ، خاصه که خود را به تخت خفته بیند ، اگر 

 دلیل که ازجاه و بزرگی بیفتد و حالش بد شود . بیند تخت بشکست و او بیفتاد ، 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن تخت درخواب بر هفت وجه است . 

 اول : عز و جاه ومقام . 

 دوم : سفر . 

 سوم : مرتبت و رتبه و درجه . 

 چهارم : بلندی ورفعت . 

 پنجم : والیت وحکومت . 

 ششم : قدر و جاه ومنزلت . 

 لی شدن کارها . هفتم : عا

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در مورد تخت عینا نوشته معبران کهن را نقل می کنم . نوشته اند اگر کسی ببیند که بر 

تخت نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست نشان آنست که به سفر می رود و اگر ببیند 

تخت  قیمت آن که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر و

دشمنانش را مقهور می کند و شکست می دهد ولی عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببیند 

 که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط می شود . 

 تخم پرنده 

 حضرت دانیال گوید : 

 تخم مرغ در خواب کنیزک است . 

ند ز کنیزک او را فرزاگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد ، دلیل که از زن دون یا ا

 آید . 

اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است ، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی 

 و سفیدی آن . 
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 اگر بیند تخم پخته همی خورد ، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد . 

 اند . بر اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد ، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او

 اگر بیند تخم خام همی خورد ، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد . 

 اگر بیند تخم با پوست همی خورد ، دلیل که مال کسان خورد . 

اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت ، دلیل که مال مردگان خورد یا 

 کفن مردگان ستاند . 

 :  ابراهیم کرمانی گوید

 اگر بیند تخم همی کرد ، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد . 

 اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ ، دلیل که مخالطت او با زنان بود . 

 اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد ، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد . 

 افر است . اگر بیند به جای فرزند تخم آورد ، فرزند ک

اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد ، دلیل که کار مرده او زنده 

 شود . قو گویند : او را فرزند آید . 

 اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد ، 

 اگر بیند تخم را شکست ، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد . 

 انست تخم را بشکند ، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد . اگر بیند نتو

اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن ، دلیل خیر و خرمی بود ، تخم سایر 

 مرغان در جای دیگر بیان شود . 

 محمد بن سیرین گوید : 

 تخم . مرغان درخواب قوت بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ارث تخم پرندگان : آمرزش ، رحمت ؛

 لوک اویتنهاو می گوید : 
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 تخم مرغ

 گرفتن آن : سود

 پختن آن : بدگویی

 خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

 تخم پرندگان دیگر : آمرزش

 خوردن تخم پرندگان دیگر : ناراحتی

 دیدن آن : دعوا

 تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

 نعتخم مرغ گندیده : موا

 شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است : 

 . به مراد رسیدن .  0

 . زن گرفتن .  6

 . کنیز .  9

 . فرزند دار شدن .  4

 تخت خواب 

ای مرد به زن بر می منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تخت خواب بدون هیچ تردید بر

گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او . حالتی که تخت خواب 

دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است . چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته 

است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد . این عدم تعادل می تواند هم 

روحی . از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط  جسمی باشد و هم
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خانوادگی ایشان اثر می نهد . مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می کند که 

در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می برد . برای زن خواب 

یف و د که تخت خواب کثبیننده نیز گویای همین حقیقت است . اگر در خواب ببینی

پاره است خواب شما خبر می دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می کشد . این 

برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می 

کند مراقب سالمت شوهر خویش باشد . اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و 

ک و اطو کرده دیدید نشان آن است که همسر شما خشنود است مجلل با مالفه های پا

یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می گوید زنی 

با امتیازات باال و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می شود . چنان چه دختر و پسر 

شوده باشند که بختشان گ جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می تواند امیدوار

شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت . ممکن است در خواب که تخت 

خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختالف زن و شوهر است . اگر 

در خواب روی تخت خوابی که می خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد و چا 

و این سفر را با همسرتان انجام می دهید . اگر در خواب ببینید  نباشد به سفر می روید

گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر 

شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد . بخصوص اگر بیننده 

 می گوید که در نتیجه گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این

فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می افتد . اگر مالفه های تخت خواب 

زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید . اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم 

خوب نیست . اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان 

ا می میرد . اگر مرغی زیر تخت خواب شما النه کرده بود صاحب بیمار می شود ی

فرزند می شوید و آن فرزند دختر خواهد بود . اگر چیزی زیر تخت خواب شما بود که 

تشک را ناهموار کرده بود خودتان یا همسرتان به سفر می روید و موقتا بین شما جدائی 
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تخت خواب خود دیدند مراقب شوهر می افتد . خانم ها اگر گربه یا زن دیگری را در 

 شان باشند چون گرفتار هوو می شوند . 

 گوید : لیال برایت می

وید . شاگر در خواب یک تختخواب خالی ببینید ، یعنی دچار دردسر و مشکالت می

تن اوقات ی داشاید ، نشانهاگر خواب ببینید که بر روی تختخواب تمیزی دراز کشیده

ی و اگر روی تختخواب کثیفی دراز کشیده باشید ، نشانهشیرین و لذتبخش است 

 داشتن اوضاع نابسامان است . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابی است ، بیانگر رسیدن به 

سعادت و خوشبختی است . اگر در خواب یک تختخواب سفید و تمیز ببینید ، بیانگر 

کالت و رسیدن به خوشبختی است . دیدن بیمار بر روی تختخواب ، بیانگر آن پایان مش

 شوید . است که برای مدتی دچار مشکالت فراوانی می

 تخت سلطنت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانة آن است که به زودی ثروت و 0

 شهرتی به دست می آورید . 

ن آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است که به یأس نومیدی دچار ـ پایی6

 خواهید شد . 

ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است که در اثر محبت و 9

 لطف دیگران ثروتی به دست می آورید . 

 تخته سیاه 
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است که خبرهایی 

بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید . یا تجارت شما 

 دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد . 

 گوید : لیال برایت می

ن به د دقت بیشتری در کارتای آن است که بایپاک کردن تخته سیاه در خواب ، نشانه

 عمل آورید . 

 تخته نرد 

 گوید : آنلی بیتون می

بازی تخته نرد در خواب ، بیانگر آن است که دوستانتان رفتار مناسبی با شما ندارند . 

های شما را نادیده ای محبتباختن در بازی تخته نرد ، بیانگر آن است که عده

 گیرند . می

 تخم کاشتن 

 رین گوید : محمد بن سی

اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد ، دلیل که شرف و بزرگی یابد 

. اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد ، دلیلش از این نیکوتر است . اگر بیند از آن چه 

کشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست ، 

 دوه کند . دلیل بر غم و ان

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند گندم همی کاشت ، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد . اگر بیند جو همی کاشت 

، دلیل که او را مال جمع شود . اگر دید کاورس همی کاشت ، دلیل بر مال اندک کند 
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  ندوه .. اگر بیند عدس و باقال و لوبیا و مانند آن همی کشت ، دلیل است بر غم و ا

 حضرت دانیال گوید : 

اگر در زمین خویش تخم همی کاشت ، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود . 

اگر زمین کشته خویش ناکشته بیند ، دلیل که او را با کسی خصومت افتد . اگر بیند که 

به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد ، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد 

ها کند . اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد ، دلیل که او را مال و نعمت و خیر

حاصل شود . اگر بیند جو یا گندم یا درخت در زمین خود می کاشت ، دلیل که عز و 

 جاه او زیاده شود ، به قدر آن که کشته بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است . 

 ل : جاه ومقام و بزرگی . او

 دوم : فساد . 

 سوم : مال حرام . 

 چهارم : نفع وسود در بازرگانی 

 تخم مرغ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تخم مرغ در النة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل مالحظه به 0

 یان افراد خانوادهدست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی م

 است . 

ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، عالمت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه 6

 شما را تهدید می کند . 

ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال 9
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را نزد دیگران مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما 

 محبوب می کند . 

 ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، عالمت از دست دادن ثروت و منزلت است . 4

 ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، عالمت انجام معامالت سودمند است . 5

ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که 2

 خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد . جواهراتی به 

ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما 7

 ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت . 

 گوید : لیال برایت می

 اب ببینید که مرغی بری سود مالی است . اگر در خوخریدن تخم مرغ در خواب ، نشانه

های خود خوابیده ، بیانگر شنیدن اخبار خوب است . دیدن تخم مرغ پخته در روی تخم

 ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید . خواب ، نشانه

ها و مشکالت است . اگر در دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب ، بیانگر بروز سختی

 شوید . مند میاد ، یعنی به کسی عالقهخواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده د

 تخمه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند او را تخمه است ، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند 

و باید که از آن گناه توبه کند ، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن 

 است که تخمه در خواب دیدن ، در آن خیر نباشد . 

ام جعفر صادق فرماید : دیدن تخمه درخواب بر چهار وجه است . اول : مال حضرت ام

 ربا . دوم : فساد . سوم : مال حرام . چهارم : متابعت هوای نفس . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و 

است . چنانچه در سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز 
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خواب ببینید که تخمه می خواهید نشان آنست که خود را با موردی سرگرم می نمایید 

که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار ، شرابخواری ، اعتیاد و معاشرت های بد . خود 

شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی پسندد و تخمه گویای این قبیل 

خریدن تخمه گویای اینست که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارهاست . گرفتن یا 

کارها را می کند . اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خالف دعوت می 

کند . تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب 

 بید . تخمه بو نداده درشما خبر می دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می یا

صورتی که نشکنید خیر و برکت است . اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه ، یا 

کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می گوید خبری به شما می رسد که به وسیله 

آن خود شما می توانید منبع خیر و برکت باشید . آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در 

 ند سبز می شود و بار می دهد . زمین بکار

 تخمها 

کرمانی گوید : تخمها در خواب دیدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دلیل بر غم 

واندیشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شیرین وخوشبو 

 بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است 

ن و خوردن آن نیکو باشد مگر آن تخم که جابر مغربی گوید : تخمها در خواب دید

 پوسیده و کرم خورده است

 تدفین 

 گوید : هانس کورت می

کنید ، به این اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکانتان شرکت می

معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید . اگر در 
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ری همه ناراحت و غمگین باشند ، به این معنا است که دچار غم و اندوه مراسم خاکسپا

 شوید . می

 گوید : لیال برایت می

و  ی به دست آوردن پولاگر در خواب مراسم خاکسپاری یک غریبه را ببینید ، نشانه

ی ثروت است . دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب ، نشانه

ی خود به است . اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده های خوب شغلیموقعیت

ی جدایی از دوستان است . اگر با لباس مشکی در روید ، نشانهیک مراسم تدفین می

دهید مراسم خاکسپاری کسی شرکت کنید ، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می

ی شکست در انجام نه، شرکت در مراسم خاکسپاری پدر یا مادر خود در خواب ، نشا

 کارها است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده اید و آفتاب بر 0

عزاداران می تابد ، نشانة سالمتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن 

ر می بارانی و گرفته به نظ جشن ازدواج یکی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا

رسد ، داللت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می شنوید که از شما دور 

 است ، و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، 6

 یط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت . نشانة آن است که بزودی بر مح

 تذرو 

 مرغی بسیار رنگی است

 محمدبن سیرین گوید : 

تذرو مرغی است و درخواب مردی غدار است و تذرو ماده زنی ماده زنی فریبنده است 
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. معبران گفته اند : تذرو مال حرام است ، که به حیله به دست آورد ، اگر بیند با تذرو 

در نبرد است ، دلیل که با کسی غدار او را خصومت افتد . اگر بیند تذرو ماده او را 

خواهد که در وی هیچ خیر نبود اگر خانه تذرو بیند ، دلیل نصیب شد ، دلیل که زنی 

 که زنی خوبروی به نکاح خواهد بر قدر سفیدی و پاکیزگی آن خانه . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند تذرو در خانه داشت و بمرد ، دلیل که زن او هالک شود یا به جهت زنان 

 ید ، دلیل که زن را طالق دهد . درمصیبتی افتد . اگر بیند تذرو از خانه او پر

 جابر مغربی گوید : 

تذرو درخواب ، زن پارسا است باجمال و مال . اگر دید تذرو یافت یا بگرفت ، دلیل 

که زنی خواهد بدین صفت که گفتیم ، اگر تذرو در کنار او افتاد و بخفت ، دلیل که 

 کسی با عیال او سرو کاری دارد او را می فریبد . 

 ام جعفر صادق فرماید : حضرت ام

 دیدن تذرو در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : مال حرام . 

 سوم : معیشت . 

 چهارم : کام دل جستن . 

 تذکر دادن 

 گوید : آنلی بیتون می

ام ی آن است که با انجدهندهدهید ، نشاناگر در خواب ببینید که به کسی تذکر می

 آورید . فیان محبوبیت به دست میکارهای خوب نزد اطرا
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 ترازو 

 محمدبن سیرین گوید : 

ترازو در خواب قاضی است . اگر بیند ترازوی نو داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که در 

آن موضع قاضی و فقیهی پاک دین بود و کفه ترازو ، سمع قاضی است و درم ها که 

ی ترازو ، عدل و داد است که در آن بود ، خصومت است ، که نزد قاضی کند و سنگها

در میان خصمان کند ، به وقت حکومت . اگر بیند که ترازو ایستاده است ، چنانکه هیچ 

جهت میل نداشت ، دلیل که قاضی عدل کند . اگر بیند ترازو راست نبود ، دلیل که 

 قاضی راست و منصف نبود و در حکومت میل می کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

عمود ترازو بشکست ، دلیل که قاضی آن دیار بمیرد . اگر بیند ترازو زیاده و  اگر دید

 نقصان است ، دلیل که در عدل و انصاف قاضی زیاده و نقصان است . 

 جابر مغربی گوید : 

 یکسو کردن ترازو در خواب ، رستن قاضی است از عذاب دوزخ . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

قاضی است . ترازو در خواب های ما نشان ترس از بازخواست  ترازو در خواب های ما

و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم . سنگ های 

ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با 

 در بزرگتر باشد گویای ترسارائه آن دالیل می توانیم از خود دفاع کنیم . ترازو هر ق

بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است . اگر در خواب ترازوئی خیلی بزرگ دیدیم 

حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد . اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می 

گرفت گویای جسارت و گستاخی ما است . برخی از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت 

 ست و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آن ها در اختیارما نیست . و قضا و قدر ا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت باید

 ترازوگر 

به خواب دیدن ، پادشاه عدل است و ترازوی راست ، قاضی راست حکم بود یا وزیر 

 عادل . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ی قیامت در خواب دیدن بر شش وجه است . ترازو

 اول : قاضی . 

 دوم : پادشاه . 

 سوم : فقیه . 

 چهارم : میانجی . 

 پنجم : حکم راست . 

 ششم : حکم نا راست . 

اگر بیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت ، بیش از کردار بد وی است ، دلیل که 

 بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد 

 این بیند ، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است .  اگر به خالف

 تراس 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تراس در خواب های مضر است . راهی است که از آن 

راه از غمها و رنج ها و ناراحتی ها می گریزیم و دل تنگی ها را پشت سر می نهیم 

ن قدم س روشبخصوص اگر در خواب ببینیم که از اتاقی تاریک و تنگ به یک ترا

نهاده ایم . تراس هر قدر وسیع تر و چشم اندازش گسترده تر باشد بهتر است چون به 
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شما می گوید به جایی می رسید که دیگر تنگنایی پیش روی شما نیست . اگر از تراس 

به اتاق بروید چه آن اتاق مجلل و باشکوه باشد و چه تنگ و تاریک گویای گرفتاری 

گر در خواب ببینید تراس ویران و سست و لرزان است که می دست و پاگیر است . ا

ترسید آنجا بمانید خواب شما می گوید به امید نجات و رهایی ، خود را به مخاطره می 

اندازید و از چاله به چاه می افتید . چنانچه تراس طاق داشت و به صورت ایوان بود 

 تعبیر آن در حرف الف کلمه ایوان نوشته شده است . 

 گوید : لیال برایت می

هایتان ی موفقیت در انجام یکی از کاراید ، نشانهاگر خواب ببینید که در تراسی نشسته

ی آن است که باید برای زندگی خود دهندهاست . دیدن تراس در خواب ، نشان

 ریزی کنید . برنامه

 تراشیدن 

 گوید : لیال برایت می

ت که تراشید ، بیانگر آن اسر چیز دیگری را میاگر خواب ببینید که پوست میوه یا ه

 شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . 

 تراشیدن موی سر 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید موی سرتان را از ته تراشیده اید ، نشانة آن است که افراد بیگانه با 

 رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد . 

 ترب 
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رمانی گوید : ترب به خواب دیدن غم و اندوه است . خاصه که خورند و اگر ابراهیم ک

بیند میخورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد . اگر بیند کسی ترب بدو داد ، 

دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند . اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از 

 ورد ، دلیل که از غم برهد . خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترب در خواب غم و اندوه است . سخنان زشتی است 

که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد . اگر در خواب دیدید 

که ترب به کسی می دهید حرف هایی می زنید و کارهایی می کنید که اگر چه با 

و انجام می شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می گذارد و او را  حسن نیت گفته

آزرده می کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می شود چه بسا 

 نیت بد نداشته باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

واب خی ترب کوهی در خواب ، بیانگر همنشینی با افراد مقتدر است . اگر در مشاهده

ببینید که مشغول خوردن ترب کوهی هستید ، به این معنا است که باید در رفتار خود 

 دقت بیشتری به عمل آورید . 

 تربچه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به 

خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید . پولهایی که اندک اندک خرج می کنیم و 

ین و آن می گیریم و بدهکار می شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی از ا

سنگین به وجود می آورد . تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع 

بدهی های خرد ماست که در خواب ظاهر می شود . اگر در خواب ببینید دسته تربچه 

د ید دین کوچکی پیدا می کنیسرخ و خوشرنگ دارید که می خورید یا بر سفره می نه

که بعدا موجب نگرانی شما می شود . گرفتن تربچه از دیگران و کندن آن از زمین هم 
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همین تعبیر را دارد . اگر تربچه هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست 

 که از دیون کوچک راحت می شوید . 

 گوید : لیال برایت می

شود . به این معنا است که یکی از رازهای شما بر مال میدیدن تربچه در خواب ، 

 اید . ی آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شدهخوردن تربچه در خواب ، نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه های رسیده است ، نشانة آن است که 0

کنار شما خواهند بود ، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز دوستانی بی نهایت مهربان در 

 خواهد بود . 

ـ خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان 6

 خود رنج خواهید کشید . 

ـ اگر خواب ببینید تربچه می کارید ، نشانة آن است که خواسته های شما با شادمانی 9

 شد .  برآورده خواهد

 تربد 

محمدبن سیرین گوید : تربد درخواب دیدن ، دلیل بر غم و اندیشه کند . اگر بیند 

 خورد ، دلیل بر زیان مال کند ، به قدر آن که خورده بود . 

 ترخون 

محمدبن سیرین گوید : مردی بدگوهر بدکردار است ، زیرا که اصل وی ، سپند است 

مدتی رها کنند . تا طبع و طعم وی ازحال خود  و سپند را به سرکه نیز بیاغازانند و

بگردد و بعد از آن وی را بکارند ، چون برآید ، ترخون است . اگر بیند ترخون داشت ، 

یا کسی به وی داد ، دلیل که از آن مرد وی را مضرت و زیانی رسد . اگر بیند ترخون 
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 ین مردی جدائی جویدبه کسی داد ، یا از خانه بیرون انداخت ، دلیل که از صحبت چن

 و از او دور شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از سبزیهای خوردنی است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه می شود . ترخون 

پیام آور بهار است . این سبزی تخم خاصی ندارد که بکارند و ترخون به بار آورند 

زیم با سرکه مخلوط می کنند و مدتی می بلکه دانه های اسفند را که در آتش بری

گذارند اسفند در سرکه خیس بخورد ، پس از مدتی اسفند خیس شده در سرکه را می 

کارند که ترخون بار می دهد . تندی و تیزی سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود 

ترخون در تعبیر آن موثر است و به همین علت معبران کهن در خواب ترخون را آدم بد 

دانسته اند که زیان می رساند . ولی در واقع ترخون پیام آور بهار است و دیدن آن در 

خواب بد نیست . چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم . 

دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که 

برخی از معبران نوشته اند ترخون زن چابک و زرنگ البته زیاد جدی و بزرگ نیست . 

و ریزنقش و پرتحرک است . زنی که در عین زیبایی و ظرافت ، زیاد حرف می زند و 

زبانش تلخ است و سخنان نیشدار می گوید و چنانچه در خواب دیدیم دسته ای ترخون 

 م . داریم یا از زمین کندیم با زنی دارای این خصوصیات رو به رو می شوی

 ترس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب احساس کنید از ادامة کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن 0

است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد 

 . 

ـ اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر 6
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 کالت شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است . مش

ـ اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست 9

 خود شک خواهد کرد . 

 ترسائی 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر مسلمانی بیند ترسا شد ، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و 

 ن مسلمانی ندارد . اعتقاد در دی

 جابرمغربی گوید : 

اگر کسی این خواب را بیند که دشمنی دارد ، دلیل است بر وی نصرت یابد ، زیرا که 

ترسا نصرانی است و او مشتق از نصرت است . اگر ترسائی بیند که مسلمان شد ، دلیل 

 که مسلمان شود و بمیرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

رسایان و مسیحیان صحبت داشت ، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اگر دید با ت

 اعتقادش در دین اسالم ضعیف است . 

 ترسیدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

ترسیدن در خواب ، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند 

 ترس او از کیست ، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ترسیدن درخواب ، نصرت است ، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید ، دلیل که 

 از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد . 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ترسیدن در خواب سالمتی بود

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ا شادی و خبر خوش است . اگر در خواب ترسیدید و یکه ترس در خواب های م

خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید 

داشت . نوشته اند ترس ایمنی است . اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل 

در  وده ترسیدنبیت خود آسیب و زیان می بینید . امام جعفر صادق علیه السالم فرم

 خواب نصرت است . 

 گوید : لیال برایت می

اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است ، به این معنا است که در 

 تالش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید . 

 گوید : آنلی بیتون می

الت کاید ، بیانگر بروز مشزده شدهاگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت

یانگر آن اند ، بخانوادگی است . اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده

 سازد . است که چیزی شما را نگران می

 ترشی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ظرفی ترشی در خواب ، نشانة آن است که اگر عقیدة محکمی در زندگی پیدا 0

 د زد . نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهی

ـ اگر دختری خواب ببیند ترشی می خورد ، عالمت آن است که به شغلی دشوار 6

 اشتغال خواهد یافت . 
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ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است که در امور عاطفی به مشکلی 9

 دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد . 

 ترشیها 

ها خوردن در خواب ، اندیشه و غم است . خاصه میوه محمدبن سیرین گوید : ترشی 

های ترش . اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد ، که از او به وی رنج و غم و اندوه 

رسد ، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد ، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه 

 رسد ، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد . 

 ی تهرانی گوید : منوچهر مطیع

دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند . ترشی در 

خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است . ترشی در خواب 

غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می شود و باقی می 

 فع آن بکوشیم ترشی سیر بدنامی و رسوایی است . ماند بی آن که بتوانیم در ر

 گوید : آنلی بیتون می

ها را پشت سر خواهید دیدن ترشی در خواب ، بیانگر آن است که سرانجام سختی

 گذاشت . خوردن ترشی در خواب ، بیانگر انجام کارهای مشکل است . 

 ترف 

 قره قروت

است . اگر دید ترف همی خورد  محمدبن سیرین گوید : ترف در خواب ، غم و اندوه

، دلیل که وام دار شود و به سبب آن غمگین شود ، که ترف به طعم ترش و به دیدار 

تیره است . جابرمغربی گوید : دیدن ترف به خواب ، مال اندک است و خوردن او غم 

 و اندوه است . 
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 ترقه بازی 

 گوید : اچ میلر می

 فاقات ناگوار است . ترقه بازی در خواب ، بیانگر وقوع ات

 ترک کردن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ، کسی شما را ترک می کند ، نشانة آن است که در نقشه هایی که 0

 برای موفقیت در آینده کشیده اید با مشکل مواجه خواهید شد . 

ی خود گـ اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می کنید ، نشانة آن است که در زند6

 با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد . 

ـ اگر خواب ببینید خانة خود را ترک می کنید ، نشانة آن است که در کسب ثروت 9

 موفقیتی به دست نخواهید آورد . 

ن جبرا ـ اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می کنید ، نشانة آن است که در4

 اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند . 

ـ اگر خواب ببینید دوست مورد عالقه ای ، شما را ترک می گوید ، نشانة آن است 5

 که به شما ارث کالنی خواهد رسید . 

 ـ اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانة آن است که با حمله به افراد2

 برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید . 

ـ اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می کنید ، نشانة آن است که در محیطی پر از 7

تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد . اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع 

 بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت . 

اب ببینید ، دوست شما یا خودتان کشتی را ترک کرده اید ، نشانة آن است ـ اگر خو1
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که احتمال می رود در شغل خود دچار شکست و ناکامی می شوید . اما اگر از کشتی 

 به ساحل فرار کنید ، نشانة آن است که منافع شما در امان خواهد بود . 

 ترکه 

 گوید : لیال برایت می

 شوید . اگر در خوابی آن است که مرتکب اشتباهی میشانهدیدن ترکه در خواب ، ن

ر شما رسید . اگکسی شما را با ترکه کتک زد ، به این معنا است که به اهدافتان می

 وید . شکسی را با ترکه کتک زدید ، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی

 ترمز 

ن اتومبیل نمی توان دید . چنانچه منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترمز را در خواب بدو

در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می گیرد نشان خطر نیست بلکه 

گویای وحشتی است که از آینده داریم . ترمز نماینده قدرت اراده و توان خویشتن 

داری ما در خواب است . اگر خواب دیدیم که ترمز ماشین ما نمی گیرد نشان آن است 

اراده ما سست می شود و در تصمیم گیری ها دچار تردید و هراس می شویم که  که

البته خوب نیست . اگر در خواب دیدیم که ترمز ماشین خود را تعمیر می کنیم خوب 

است چون خواب ما می گوید که در آینده ای نزدیک به بازسازی شخصیت خود می 

 پردازیم . 

 ترمه 

ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دنیای خالی از معنویات و ظاهری . چنانچه در خواب ببینید ترمه دارید یا لباسی از ترمه 

پوشیده اید و قطعه ای ترمه در لباس خود به کار برده اید که با لباس و شخصیت و 
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می خورید و موقعیت شما هماهنگی و تناسب ندارد گویای آن است که فریب 

مچذوب می شوید و عمر و وقت خود را تباه کاری بیهوده می کنید . حتی ممکن است 

رشوه قبول کنید . ترمه در خواب رشا و ارتشا است و این در چند مورد ثابت شده . 

چند حادثه از ارتباط ترمه و رشوه به وسیله معبران متاخر نقل شده که جای آن این جا 

شود که ترمه فریب است و گول خوردن و گول زدن و ارتکاب نیست فقط تصریح می 

عمل خالف بر مبنای شوق و جذبه و از روی طمع و جهل . اگر کسی به شما طاقه ای 

ترمه هدیه داد نشان می دهد که موردی برای فریب بزرگ پیش می آید که خوبست 

است . اگر از هوشیار باشید . تعارف ترمه دعوت به انجام کار خالف و بی عدالتی 

جانب شما ترمه به دیگری تعارف شود خواب می گوید که شما دیگری را اغوا می 

 کنید . 

 ترن 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترن زندگی است و کوپه خانواده . معبران خارجی تا آن 

جا که نوشته هایشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگی تعبیر کرده اند و کوپه 

خانواده دانسته اند که تعریفی درست به نظر میرسد . وفتی سوار ترن می شویم البته را 

خودمان می دانیم که به کجا می خواهیم برویم ولی اگر ترن مسیر خود را تغییر دهد از 

شهر و دیار دیگر سر در می آوریم که با مقصد ما فاصله ای بعید دارد . در زندگی نیز 

کوشیم که به سعادت برسیم ولی در زندگی ما را به جائی هدف ما مشخص است و می 

می برد که نمی خواهیم . گاهی این تحول و تغییر مسیر ارادی است و گاهی غیر ارادی 

. آن چه غیر ارادی است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر می شود 

تا ده اید و ترن از راه می و به ما هشدار و بینائی می دهد . اگر در خواب دیدید که ایس

رسد و قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک ترن را می بینید سفری برای شما 

پیش می آید . مشاهده ترن در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید صرفا یک 
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مسافرت است که بیننده خواب می رود . زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از 

طول سفر به اندازه ترن و کوپه های آن . صدای سوت ترن خبری  شما مربوط است و

است که از مسافر یا غائبی به شما می رسد . چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید 

و از پنجره آن به بیرون نگاه می کنید و مناظری را می بینید که از پیش چشم شما می 

. وضع شما از آچه هست بهتر  گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید

نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می افتد . کسانی که در ترن با شما هستند همان 

کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت . اگر درون یک کوپه 

بودید آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل می دهند . اگر ترن شلوغ باشد عده 

یادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهائی می ز

 پیمائید . 

 ترنج 

 حضرت دانیال گوید : 

ترنج ، اگر چه به گونه زرد است ، اما بوی خوش دارد و به طعم و به دیدار پاکیزه است 

نیال و گویند از میوه های بهشت است و دیدن او به خواب نیک است . حضرت دا

گوید : اگر کسی ترنج دو یا سه در خواب بیند ، تاویلش فرزند است . اگر بسیار بیند ، 

 مال و نعمت حالل یابد و ترنج سبز دیدن در خواب بهتر از ترنج زرد است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ترنج در خواب ، مردی است توانگر و با جمال و به مردمان نزدیک ، چنانکه همه کس 

ا دوست دارند . اگر بیند ترنجی داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را با چنین او ر

مردی صحبت افتد . اگر ترنج در کار خود دید ، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید . 

اگر بیند که ترنج را پنهان کرد و در پیچید ، دلیل که فرزندش هالک شود . اگر بیند 

 ه کسی بخشید ، دلیل که در حق کسی نیکوئی کند . اگردر خانه ترنج بسیار داشت و ب
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بیند ترنج در آستین نهاد ، دلیل که او فرزندی از کنیزک آید . اگر بیند از آستین او 

 بیفتاد ، دلیل که او فرزندی حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ترنج درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : زن پاکیزه ، 

 : کنیزک پاکدین ،  دوم

 سوم : دوست توانگر وثروتمند ، 

 چهارم : فرزند شریف صالح 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نوشته اند که ترنج نیز از میوه های بهشتی است مانند سیب ، انار ، و انجیر که تصریح 

ه تشده از میوه های خاص بهشت خداوند هستند . ترنج را نیز معبران میوه بهشتی دانس

اند که در خواب دیدنش بسیار نیکو است . از امام صادق علیه السالم روایت می کنند 

که ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است . برخی از معبران معتقدند که ترنج 

اگر به مقدار زیاد در خواب دیده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد 

ب بهتر از ترنج زرد است . این نظر و عقیده معبران فرزند است . دیدن ترنج در خوا

کهن است که نوشته شد . اما ترنج غنیمت است . غنیمت نه به آن معنی که فکر کنیم 

دشمنی را منهدم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنیمت نهاده ایم . 

ته و ه انتظارش را نداشغنیمت به معنی آن که مالی به تصرف انسان در آید در حالتی ک

چشم به راهش نبوده ایم . پشتیبان ، ترنج را قبل از این که بخورند ساعتی در دست می 

گرفتند و با آن بازی می کردند و دست به دست می دادند چون عطر و بوئی خوش 

دارد و به منظر نیز خوب است به عالوه در میان انگشتان به راحتی گرفته می شود . 

پاکیزه ای در خواب ما فقط می تواند همین تعبیر را داشته باشد یعنی غنیمت  چنین میوه

که به مقدارش اهمیت نمی دهیم بل که تصاحبش ما را راضی و خشنود می کند . برای 
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مردان ، زن خوب نیز خود غنیمتی است بسیار ارزنده و همچنین برای زن شوهر خوب 

ان فرزند صالح . حال چنان چه در غنیمت محسوب می شود و برای پدران و مادر

خواب دیدید که ترنجی در دست دارید با توجه به وضع خودتان می توانید قیاس کنید 

که همسر است یا فرزند که به تقریب فرزند است . اگر در خواب دیدید که تعدادی 

ترنج دارید مالی پاک به دست شما می رسد که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی 

از راه فریب مردم و کاله برداری به دست نیامده . چنان چه دیدید تعدادی  نیست و

ترنج دارید که یکی را پوست گرفته و می خورید از مالی با این خصوصیات به مقداری 

 بهره مند می شوید که سهم شما است . به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکو است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 ج هدیه وتحفه بوددیدن ترن

 ترنگبین 

 محمد بن سیرین گوید : 

ترنگبین در خواب ، مال بی منت است . اگر بیند ترنگبین بسیار داشت یا کسی بدو داد 

 ، دلیل که روزی بسیار یابد ، از آنجا که امید ندارد و کارهای او به نظام شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 یا خورد ، دلیلش بر سه وجه استاگر ترنگبین درخواب دید 

 اول : مال و روزی حالل بی منت خلق . 

 دوم : معیشت و گشایش کارها . 

 سوم : کام دل یافتن و به مراد رسیدن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ترنگبین یا ترنجبین را در خواب بی مورد و بدون مناسبت نمی بینیم . چون جنبه داروئی 

واب ببینیم حتما یا بیماری همراه آن است و یا زمینه ای از بیماری در دارد . اگر در خ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بیمار باید کودک باشد زیرا انگبین از داروهای خاص 

کودکان و شیرخواران است . معبران نوشته اند ترنگبین مال بی منت است یعنی مال 

نمی شود مگر به علت ها و مناسبت های  مفت و چنین مالی در زندگی امروز ما یافت

نادر . ترنگبین شیره گیاهی است شفابخش و شیرین و اگر در خواب دیدید که کسی 

ترنگبین برای شما آورد یا تعارف کرد که بخورید گویای آن است که کسی در رفع 

مشکالت به شما کمک می کند و آخرین کلید را برای گشودن در بسته به شما می 

روی هم رفته دیدن ترنگبین در خواب بد نیست و اگر به نوشته معبران قدیمی دهد . 

 مال بی منت نباشد نوشدارو و کلید مادر است برای گشودن درهای بسته . 

 ترور 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب ترور کسی را ببینید ، به معنای آن است که باید در انجام کارها بیشتر 

کب کنید ، یعنی مرتگر خواب ببینید که خودتان کسی را ترور میمراقب باشید . ا

 شوید . اشتباهی می

 تره دوغ 

 محمدبن سیرین گوید : خوردن تره دوغ به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . 

 تره 

محمدبن سیرین گوید : از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود ، دلیل بر مضرت 

 کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تره از سبزیهای خوردنی است اما از انواع خوب آن 

نیست زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می 
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شود . تره عطر و بویی خوب ندارد به خصوص اگر تنها و بدون همراه نان یا غذای 

بوی ناخوش می گیرد ، همین معنی تره را در  دیگر بخوریم دهانمان تا چند ساعت بعد

خواب بد معرفی می کند . اگر دیدید که تره از مزرعه می چینید یا از دکان می خرید 

خودتان تدارک یک فتنه را می بینید و کاری می کنید که تلخ کامی می آورد . اگر 

اشتن و است . کتره داشتید و دور ریختید از انجام کار بد احتراز می کنید و این نیک

تخم تره توطئه است و توطئه ای زمینه دار که سالها ـ تا هفت سال ـ برای خودتان و 

 دیگران گرفتاری ایجاد می کند . 

 گوید : لیال برایت می

 ی موفقیت در کارتان است . دیدن تره در خواب ، نشانه

 تره فروشی 

 گوید : خلف اصفهانی می

وشی کرد ، تأویلش نیکو است ، زیرا که به دست او فراگر کسی به خواب بیند تره

ی خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب ، بیماری و کاری رود که همه

 مفلسی و غم و اندوه است . 

 تریاک 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که تریاک از بهر بیماری خورد ، دلیل که از 

د . اگر به خالف این بود ، دلیل بر غم و اندوه و رنج برهد و کارها بر وی گشاده شو

 اندیشه و نقصان است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است . اگر 

در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در 
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ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به تو قف می انجامد .  کارهایمان تعلل می

چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم ازخطری 

رهائی می یابیم . دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن 

 نیز همین تعبیر را دارد . 

 گوید : آنلی بیتون می

 دهید ، بیانگر آن است که بیماریگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسی میا

کند . اگر کسی نامزد خود را مشغول تریاک خوردن یکی از نزدیکان شما را تهدید می

 ببیند ، به معنای جدایی از دوستان است . 

 تریبون 

و خود خواهی  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تریبون در خواب تجسمی است از غرور

و تفاخر و زیاده طلبی . چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید و حرف می 

زنید گرفتار غرور و زیاده طلبی خواهید شد . اگر ببینید کسی دیگر پشت تریبون 

ایستاده و سخن می گوید با انسانی مزاحم و تصدیع دهنده بر می خورید و آشنا می 

خالی دیدید زمینه ای پیش می آید که شما خود را بنمایانید اما نه شوید . اگر تریبون 

آن طور که واقعا هستید بل که به تظاهر و ریا . فرود آمدن از تریبون ندامت از کارهای 

ریاکارانه و واقع بینی و همه این ها درست است به شرطی که اصال اهل نطق و خطابه 

روید و حرف می زنید یا معلم و استاد  نباشید و چنان چه معموال پشت تریبون می

دانشگاه هستید و در آمفی تاتر سخن می رانید خواب شما عادی است و تعبیر ندارد . 

پشت تریبون رفتن و حرف زدن تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می گوید و نشان 

ا بر آن یآن است که در واقع خود را ضعیف می شناسید و می کوشید با دیگران برابری 

ها امتیاز حاصل نمائید . اگر در خواب ببینید که حرف می زنید اما شنونده ندارید نشان 

آن است که به خودتان متکی نیستید . اگر در خواب دیدید که شلوغ است و شنونده 
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بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار گرفته اید نشان آن است که مردم درباره شما 

ب جوئی می کنند بخصوص اگر در خواب صدای خودتان را حرف خواهند زد و عی

 بشنوید . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب خود را پشت تریبون ببینی ، بیانگر ضرر و زیان مالی است . اگر در 

 ی غم و اندوه است . خواب تریبون ببینید ، نشانه

 تزریق واکسن 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده تزریق واکسن ، نشانه

 و سعی دارید تا از آنان حمایت کنید . 

 تسبیح کردن 

محمدبن سیرین گوید : تسبیح کردن به خواب ، مطیع بودن است بر فرمان حق . اگر 

 ربیند تسبیح می کرد ، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد . اگ

بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد ، ولکن او را در آن اجر و 

ثواب است . اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می کرد ، دلیل که در دین قوی شود و 

 مالی یابد . اگر این خواب را والی بیند ، دلیل که او را آبادانی والیت رسد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت 

است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش 

مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید . داشتن 

همین علت وقتی در خواب تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به 
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ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد . اگر دانه 

های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود . اگر در خواب ببینید که دانه های 

تیجه ن تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و

آن کاری است بزرگ و منظم . اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از 

دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صالح دعوت می کنند و اگر شما به کسی 

 تسبیح دادید کاری را از دست می دهید . 

 تسکین 

 گوید : هانس کورت می

د ، بیانگر داشتن روزهای خوش است . ای را تسکین دهیاگر در خواب فرد رنج کشیده

انتان را دهید ، به این معنا است که اطرافیاگر خواب ببیند که فرد عصبانی را تسکین می

 ها یاری خواهید کرد . در سختی

 تسویه حساب مالی 

 گوید : لیال برایت می

ه کنید ، به این معنا است کاگر در خواب بینید که با کسی تسویه حساب مالی می

 های شما ناراحت هستند و قصد دشمنی با شما را دارند . ای از موفقیتعده

 تشت 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب 

می تواند تعبیر داشته باشد . داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولی دندان 

گردی است . اگر زنی در خواب ببیندکه تشتی نو دارد کسی به یاری او می شتابد و در 
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اداره امور خانه به او کمک می کند . اگر ببیند که تشتی کهنه دارد دست تنها می ماند 

و از کار خسته می شود و احتیاج به استراحت دارد . اگر مردی ببیند که تشت دارد و 

ی طمع می بندد و به تصاحب آن تحریص می شود . تشت آن تشت خالی است به چیز

برای مرد انتظار و توقع بی موردو بی جاست به خصوص اگر خالی باشد و بیننده خواب 

احساس کند که متعلق به او می باشد . اگر مرد یا زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و 

می  و رسوائی به بار این تشت از دستش افتاد و صدا کرد کاری می کند که بد نامی

آورد . اگر تشت چرخید و از او دور شد برای انجام کاری به دشواری می افتد . اگر 

زنی ببیند که در خواب تشتی دارد و آن تشت سوراخ است در خانواده و خانه اش 

مشکلی به وجود می آید و اگر مردی ببیند که تشتی دارد که سوراخ است کاری 

 یرد و فقط خستگی به تنش می ماند . میکند که نتیجه نمی گ

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تعبیر تشت در خواب بر سه وجه است : 

 . زنی خدمتکار 0

 . کنیز 6

 . منفعت از زنان  9

 تشک 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود

 گوید : آنلی بیتون می

عالمت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش  ـ دیدن تشک در خواب ،0

 خواهید گرفت . 

ـ دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ، عالمت آن است که با شرکای صرفه جویی 6
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 همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد . 

 گوید : لیال برایت می

قرار  ا است که مورد اتهاماید ، به این معناگر در خواب ببینید روی تشکی دراز کشیده

 گیرید . می

 تشکچه 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن تشکچه در خواب ، عالمت آن است که ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر 

واگذار می کنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که باید سعی کند 

 استقالل روحی خود را به دست آورد . 

 تشنگی 

محمدبن سیرین گوید : سیرابی در خواب ، بهتر از تشنگی است . اگر بیند به غایت 

تشنه است و آن نمی یافت ، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر 

دنیا . اگر بیند تشنه است و نمی یافت یا کسی بدو داد و او نخورد ، دلیل که از رنج و 

 ه مراد رسد . بال رسته شود و سرانجام ب

جابر مغربی گوید : تشنگی درخواب فساد است در دین . اگر بیند در تشنگی آب یافت 

 و بخورد ، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و 

ذائی کرده و با شکم انباشته خوابیده باشید در این تباهی است . ممکن است شب بد غ

صورت خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر بیدار شدید و تشنه نبودید خوابی که دیده اید 

دارای تعبیر است . اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب 

ناه ارتکاب گخنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می گوید میل به 
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و انجام عمل خالف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خالف را مرتکب می شوید و آن 

گناه را می کنید که البته خوب نیست . اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال 

آب می گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی شوید کار خالف بکنید 

. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب های ما به صورت و گناهی مرتکب شوید 

تشنگی فورم می گیرد و ظاهر می شود . اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری 

رنج می کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می 

فا می یابد و رسد و می نوشد و رفع عطش می کند خواب او می گوید سرانجام ش

درمان دردهایش را خواهد یافت . این با حالت اول متفاوت است . اگر در جای 

گرمسیر باشید و احساس تشنگی بکنید بهتر از این است که در جای سردسیر باشید و با 

تشنگی به دنبال آب بگردید . به هر حال تشنگی در خواب تقال و تالشی است که می 

خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خالف نباشد که کنید تا به چیزی که می 

 تشخیص آن با معبر است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تشنگی : تالشهای بیهوده ، غصه

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید ، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید 

ی سعادت د ، نشانهکنیاشید . اگر خواب بینید که رفع تشنگی میکه باید بیشتر مراقب ب

که  دهید ، به این معنا استای آب میو خوشبختی است . اگر خواب بینید که به تشنه

گیرید . اگر در خواب احساس تشنگی به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می

ن به خاطر موضوعی غمگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید ، به این معنا است که

 شوید . می

 تشیع جنازه 
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 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب تشیع جنازه کسی را دیدید ، به این معنا است که در کاری سود فراوانی 

 شوند . ی شما اضافه میای به خانوادهشود و یا این که عدهنصیب شما می

 تصادف 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید تصادف کرده اید ، نشانة اخطاری جدی برای شماست تا حدی از 0

 هر گونه سفر حذر کنید . زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد . 

ـ اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است ، داللت بر آن دارد که شما با 6

ه د که افراد دیگری نیز برای رسیدن بتمام توان برای رسیدن به هدفی تالش خواهید کر

همان هدف تالش می کنند ، اما آنها پیروز نمی شوند و ثروت خود را در این راه از 

 دست می دهند ، و شما به خواستة خود خواهید رسید . 

 تصنیف 

 گوید : آنلی بیتون می

 اگر در خواب تصنیفی بشنوید ، به معنای وقوع پیشامدهای ناگوار است . 

 صویر ت

 گوید : آنلی بیتون می

افتید یگر مهای حیلهنگاه کردن به تصاویر در خواب ، بیانگر آن است که در دام انسان

. نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب ، بیانگر پیشرفت در امور کاری است . 

است  هکنید ، بیانگر انجام کارهای بیهوداگر خواب بینید که تصاویری را خریداری می

 . 
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 تظاهرات 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که وضعیت نامساعدی در پیش رو دهندهدیدن تظاهرات در خواب ، نشان

دارید . اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید ، به معنای آن است که در زندگی 

 تغییر و تحوالت خوشایندی پیش رو دارید . 

 تعدد زوجات 

 ید : گوآنلی بیتون می

اگر مردی در خواب مشاهده کند که دو زن دارد ، به این معنا است که از موضوعی 

واهمه دارد . اگر زنی در خواب دو شوهر داشته باشد ، بیانگر آن است که دست به 

 زند که رسوایی به همراه دارد . کارهایی می

 تعطیالت 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 یبتان میشودتعطیالت : خوشبختی به زودی نص

 تعظیم کردن 

 گوید : آنلی بیتون می

ی دیگران ی آن است که با کارهای خود مورد خندهتعظیم کردن در خواب ، نشانه

 گیرید . قرار می

 تعلیم 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تعلیم دادن چیزی به کسی : اطراف شما پر از آدمهای کوته فکر است

 تعویذ 

ر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای محمدبن سیرین گوید : اگ

تعالی ، دلیل که از سختی و غم برهد . اگر وامدار بود وامش گذارده گردد . اگر بیمار 

است شفا یابد . اگر زندانی است رهائی یابد . اگر در سفر بود به سالمت بازآید . 

ه از و به مردم می داد ، دلیل کابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند تعویذ می نوشت 

او به مردم منفعت رسد . اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد ، و بها می ستد ، 

 دلیل که اندوهگین شود و متفکر . 

 تعهد 

 گوید : آنلی بیتون می

 ای باعثاگر درخواب نسبت به کاری تعهد داده باشید ، به معنای آن است که عده

شود ، وند . اگر در خواب کسی را ببینید که نسبت به شما متعهد میشآزار شما می

 شوید . کنید که نزد دیگران محبوب میبیانگر آن است که کاری می

 تغار 

تغار زنی است غمگسار و صالحه که خانه او را به صالح دارد و راه خیر به مردم آموزد 

 و از شر و فساد توبه کند . 

اگر بیند تغار او بشکست یا ضایع شد ، دلیل است که آن زن از  ابراهیم کرمانی گوید :

او جدا شود ، یا از دنیا رحلت کند و به قول بعضی معبران ، تغار ، کنیزک است و 

 خادمه . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نوشته اند تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس که در خانه شوهر با علم و 

ی کند و با تدبیر امور خانه را به نظام می آورد . تغار ظرفی است گلی حلم زندگی م

مثل زیر گلدانی که این روزها مرسوم و متداول است که بدنه ای کلفت و لبه ای بلندتر 

از زیر گلدانی ها دارد . در گذشته از تغار برای سائیدن کشک و خیس کردن سماغ و 

 از مشابه آن با لبه کوتاه قد برای زیر گلدان هاییتهیه تتماج استفاده می کردند . امروز 

که در داخل اتاق قرار می دهند سود می برند و مصرف خانگی دیگری ندارد . با این 

وجود ممکن است در خواب های خود تغار ببینیم . معبران نوشته اند تغار زن است و 

ی می کند پیش گوئزن خانه است و چنانچه ببینیم تغاری داشتیم که شکسته خواب ما 

که برای زن خانه حادثه ای می افتد . اگر تغاری داشته باشیم که ببینیم دزد برده یا گم 

شده نشان آن است که بین زن و شوهر اختالف می افتد و جدائی حاصل می شود . 

تغار لب شکسته زن رنجور و بیمار است . برای دختران و پسران جوان تغار مادر است ، 

ان و مدیر . برای زن هائی که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر مادری کارد

 است . 

 تغذیه حیوانات 

 گوید : آنلی بیتون می

 ی آن است که موضوعی باعثدهید ، نشانهاگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا می

 گردد . ناراحتی شما می

 تفتیش عقاید 

 گوید : لیال برایت می

 تفتیش عقاید در خواب ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است . 
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 تفرج 

 گوید : آنلی بیتون می

در  زنید . اگرگردش کردن در خواب ، بیانگر آن است که دست به کاری پر سود می

خواب دیگران را در حال گردش ببینید ، به این معنا است که باید تالش بیشتری برای 

 مل آورید . رسیدن به اهدافتان به ع

 تف کردن 

 گوید : اچ میلر می

اگر در خواب روی کسی تف کنید ، بیانگر مشکالت مالی است اما اگر کسی روی 

 آورد . شما تف کرد ، یعنی شانس به شما روی می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ تف کردن در خواب ، نشانة آن است که وظایفی را که به عهده گرفته اید با 0

 پایان خواهید رساند .  موفقیت به

ـ اگر خواب ببینید کسی تف به روی شما می اندازد ، نشانة آن است که با یکی از 6

 نزدیکان قهر خواهید کرد . 

 تفشله 

بدان که تفشله به فارسی عدس پخته است . اگر کسی آن را در خواب بیند ، دلیل بر 

ه همی خورد ، دلیل که غم و غم و اندوه کند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند تفشل

اندوه خورد ، یااو را با کسی خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علی الجمله در 

 تفلشه خوردن ، هیچ خیر و منفعت نباشد . 

 تفنگ 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق 

و است . ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی کند . تفنگ دوست و راستگ

است و دوست صادق است . اگر در خواب ببینید که تفنگ های زیادی دارید با جمعی 

می آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می کنند که دوستی 

خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده الزمه دوام و بقا افراد آن است . چنان چه در 

دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستید بر او متکی باشید و اگر 

تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد 

بود . برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر ، بخصوص اگر 

 ینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند . بب

 مولف گوید : 

اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد ویا گلوله های آن 

فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که 

 فرزندش دختر خواهد بود . 

را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با  اگر گلوله ها قدرت کافی

 دالیل وحجت مقلوب کند . 

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما 

 را با دالیل کافی قانع خواهد نمود

 گوید : لیال برایت می

 ی دارید به دیگران دستورای در خواب ، بیانگر آن است دایما سعدیدن تفنگ ساچمه

ی آن است که موضوعی موجب عصبانیت دهید . تیراندازی با تفنگ در خواب ، نشانه

 گردد . شما می

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ دیدن تفنگ شکاری در خواب ، نشانة آن است که مشکالت خانواده و فرزندان ، 0

 شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت . 

تفنگ دولول شکاری در خواب ، نشانة آن است که با چنان محیط  ـ تیراندازی با6

سردی در خانواده و اجتماع روبرو می شوید که رفته رفته خلق و خوی مالیم شما به 

 خلق و خویی غضب آلود تبدیل می گردد . 

 تقاضا 

 گوید : آنلی بیتون می

قیت در امور نگر موفکند ، بیااگر خواب ببینید که شخصی از شما تقاضای نادرستی می

د ، به این کناش را از شما تقاضا میشغلی است . اگر در خواب ببینید که شخصی بدهی

 معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشتری به عمل آورید . 

 تقاضای پرداخت بدهی 

 گوید : آنلی بیتون می

ن عالمت آ اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ،

 است که باید مراقب کارهای خود باشید و تمایالت نادرست خود را اصالح کنید . 

 تقاضای پرداخت وام 

اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ، عالمت آن 

 است که باید مراقب کارهای خود باشید و تمایالت نادرست خود را اصالح کنید . 

 تقال 
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 گوید : تون میآنلی بی

کنید ، به معنای آن اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقال می

تری شود که باید سعی و تالش بیشاست که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکالتی می

 انجام دهید . 

 تقلید 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری

 گوید : میآنلی بیتون 

 شوید . تقلید کردن در خواب ، عالمت آن است که مرتکب اشتباهی می

 تقویم 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تقویم یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر 

است . تقویم اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می گیرندو 

و در خواب مشاهده کنیم تقویمی به دیوار  مجسم می شوند . تقویم اگر دیواری باشد

چسبیده که به ما تعلق دارد و حفاظی برای آن نیست گویای آن است که رازی از ما 

فاش می شود . چنانچه تقویم به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشیم چیزی 

تقویم  رهست که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران از آن مطلع نشوند . اگ

کهنه باشد برای ما غم و اندوه پیش می آید . اگر تقویم کهنه به کسی بدهیم موجب 

مالل و اندوه دیگران می شویم همین طور است اگر تقویم کهنه و قدیمی از دیگری 

بگیریم خودمان غم دار و ملول می گردیم . تقویم سال نو شادی و فرح است که به 

اره نشان آن است که رشته کار از دستمان بیرون میرود . استقبال آن میرویم . تقویم پ

تقویم مچاله چروک و کثیف گویای آشفتگی کارهاست که در نتیجه غم و رنج همراه 

می آورد . اگر تعدادی تقویم داشته باشیم خواب ما می گوید بر چند نفر مدیریت می 
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 کنیم و می توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم . 

 او می گوید : لوک اویتنه

 تقویم

 خواندن آن : شما به پیری خواهید رسید ، زندگی طوالنی

 دیدن آن : شما منتظر خبری هستید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تقویم در خواب ، داللت بر آن دارد که اقبال شما نوسان خواهد داشت و 0

 خوشبختی ناپایداری خواهید داشت . 

ماشای اعداد و روزهای تقویم هستید ، داللت بر آن دارد ـ اگر خواب ببینید مشغول ت6

 که اتفاقات جزیی وقت شما را هدر خواهد داد و از این بابت نگران خواهید شد . 

 گوید : لیال برایت می

ی همنشینی با افراد جدید است . اگر در خواب خریدن تقویم نو در خواب ، نشانه

 ی شنیدن اخبار خوش است . ی تقویم باشید ، نشانهمشغول مطالعه

 تکبیر کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد ، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات 

 بر وی گشاده شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

 اول : ایمنی از دشمن

 ز بال و فتنه . دوم : رستگاری ا
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 سوم : خیر و برکت . 

 چهارم : گشایش کارهای بسته . 

 تکمه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی 

به موقعیت بیننده خواب دارد . اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که 

تن دارید فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع لباسی با تکمه های بسته و مرتب به 

زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است . هر تکمه می تواند معرف یکی از 

فرزندان باشد و اگر در خواب ببینید که یکی از تکمه های شما کنده شده اما آن را در 

از  ید یکیدست دارید که می خواهید مجددا بر لباس خویش بدوزید خواب شما میگو

فرزندانتان بیمار می شود . اگر پسر یا دختر بزرگ دارید این خواب خبر از طغیان و نا 

فرمانی فرزندتان می دهد و به شما می گوید که او نافرمانی میکند و از این جهت شما 

را می آزارد ولی مجددا به راه می آید . اگر تکمه های شما باز بود با خانواده خود 

یابید . اگر همه تکمه های شما کنده بود از خانواده خود جدا می شوید و اختالف می 

عزلت می گزینید . برای دختران و پسران جوان دیدن تکمه در خواب فرق می کند . 

دختر جوان اگر در خواب ببیند تکمه لباسش بسته است خواب او از آینده اش خبر می 

ز است و تکمه دوخته بهتر از تکمه دهدکه خوب است . تکمه بسته بهتر از تکمه با

کنده شده است . اگر بیکار هستید و در خواب ببینید تکمه لباس خود را می بندید 

شغلی می یابید . اگر فقیر باشیم و چنین خوابی ببینیم مالدار می شویم . به هر حال تکمه 

 وسیله استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می باشد

 کمیل کردن ت
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کاری نیمه تمام را تکمیل می کنید ، نشانة آن است که بزودی در 0

زندگی به موفقیتی دست خواهید یافت و از آن پس به هر شکل و در هر کجا که 

 دوست داشته باشید می توانید زندگی کنید . 

را به پایان رسانده است ، عالمت آن است که  ـ اگر دختری خواب ببیند دوختن لباسی6

 بزودی همسر آیندة خود را انتخاب خواهد کرد . 

ـ اگر خواب ببینید سفری را به پایان رسانده اید ، داللت بر آن دارد که می توانید هر 9

 گاه بخواهید به سفر بروید . 

 تکنسین آزمایشگاه 

 گوید : لیال برایت می

اید با ی آن است کاری را که در پیش گرفتهدیدن تکنسین آزمایشگاه در خواب ، نشانه

 رسانید . موفقیت به پایان می

 تکه نان 

 گوید : لیال برایت می

ی به دست آوردن ثروت است . اگر در خواب به پرندگان دیدن نان در خواب ، نشانه

 آورد . اقبال به شما رو میدهید ، به معنای آن است که بخت و خرده نان می

 تگرگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است ، مگر اندک بود . اگر به وقت خود بود ، 

دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود ، لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود ، دلیل 
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 بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را . 

 رماید : حضرت امام جعفر صادق ف

 دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است

 اول : بال . 

 دوم : خصومت ودشمنی . 

 سوم : لشگر . 

 چهارم : فحطی . 

 پنجم : بیماری . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تگرگ در خواب هم می تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت 

فقط از آن بدمان نمی آید و از زیر آن نمی . در بیداری اگر تگرگ مالیم باشد نه 

گریزیم بل که سر و دست خود را زیر رگبار تگرگ می گیریم و با دانه هایش بازی 

می کنیم ولی اگر شدید و درشت باشد حتی بعید نیست سرها و شیشه ها را بشکند و 

 ردیده شده که شیشه اتومبیل را نیز شکسته است . همین حالت در خواب هست . اگ

تگرگ در خواب ما مالیم باشد رحمت الهی است . نعمت و خیر و برکت است و به 

میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می آید از رحمت و نعمت بهره مند می شویم 

و اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می افتد و گرفتار 

گ رنگین در خواب خوب نیست . به هر حادثه ای نا خواسته می شویم . دیدن تگر

رنگی که باشد . اگر آتشی افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نیکو 

است چون این معنی را می رساند که فتنه خاموش می شود و حادثه ای که قرار است به 

بیننده خواب آسیب برساند خنثی می گردد . مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه 

نقار و گفتگوی خانوادگی است . اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می بارد  دار

و در خانه شما نمی ریزد خواب شما می گوید از یک رنج عمومی مصون می مانید . 
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عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد 

 ی ندارند . گرفتار مصیبتی می شوید که دیگران از آن سهم

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن تگرگ نعمت راحت خرمی بیند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، عالمت آن است که در هر کاری 0

 پیشرفتی اندک خواهید داشت . 

ن آید ، عالمت آـ اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می 6

است که بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می کند . اگر زنی چنین 

خوابی ببیند ، عالمت آن است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام 

 خوشبخت خواهدشد . 

ـ اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، عالمت آن است که با رنج و 9

 به موفقیتهایی دست خواهید یافت . زحمت 

 گوید : لیال برایت می

انوادگی اید ، بیانگر اختالفات خاگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده

 است . 

 تلخ 

 گوید : لیال برایت می

 خوردن چیزهای تلخ در خواب ، بیانگر داشتن سالمتی کامل است . 

 تلسکوپ 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تلسکوپ در خواب ، نشانة راه یافتن موقعیتهای نامساعد در روابط عاشقانه 0

 است . 

ـ اگر خواب ببینید با تلسکوپ به ستاره ها می نگرید ، نشانة آن است که طی 6

 مسافرتهای خود لذت بسیاری کسب می کنید . 

دگی با ـ دیدن تلسکوپ شکسته در خواب ، نشانة آن است که در روال عادی زن9

 مشکلی روبرو خواهید شد . 

 تلفن 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تلفن دیدار دوستان و عزیزان است . این در صورتی است که زیاد با تلفن سر و کار 

نداشته باشید . اگر در خواب ببینید که تلفن دارید به دیدار دوستی نایل می شوید . 

خواب عادی است . تلفن شکسته و خراب برای کسانی که تلفن در خانه دارند این 

شکست عاطفی است . چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته ای دارید یا گوشی را 

برمی دارید صدایی نمی شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می 

افتد یا کدورت حاصل می شود . از تلفن صدای غیر مانوس شنیدن نیز همین تعبیر را 

 گویای این است که دوستی از شما آزردگی دارد . دارد و 

 گوید : لیال برایت می

ی آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که به دیدن تلفن در خواب ، نشانه

ی آن است که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید . اگر کنید ، نشانهکسی تلفن می

نای آن است که شما در صدد هستید تا کاری در خواب کسی به شما تلفن کند ، به مع

 کنند . ای با شما مخالفت میرا انجام دهید اما عده

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ دیدن تلفن در خواب ، نشانة آن است که با بیگانگانی آشنا می شوید که موجب 0

 سرگردانی شما خواهند شد . 

 انة آن است که رقبای حسودـ اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می کند ، نش6

 فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید . 

ـ اگر زنی خواب ببیند به هنگام مکالمة تلفنی ، صدای کسی را که آن سوی خط 9

است به درستی نمی شود ، نشانة آن است که با بدگویی های شریرانة دیگران احتمال 

 هد . دارد خواستگار خود را از دست بد

 تلوزیون 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است . چنانچه در 

خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته اید ـ در صورتی که تلویزیون محور خواب 

شن روشما باشد ـ به سفر می روید . اگر دیدید که چندین تلویزیون دارید که همه 

هستند و برنامه های مختلف دارند سفری برای شما پیش می آید که طی آن نقاط و 

شهرهای مختلف را خواهید دید . اگر در خواب روی صفحه تلویزیون مسجد یا بناهای 

مذهبی دیدید به سفر زیارتی و یا به سفر حج می روید . اگر در تلویزیون تک چهره 

ا مالقات خواهید کرد و اگر آشنا بود با شخصی ای که دیدید بیگانه بود دوستی ر

 بیگانه ولی مهم برخورد خواهید داشت . 

 مولف گوید : 

دیدن تلوزیون در خواب در صورتی که موضوع خواب را شامل شود به صورتهای 

 مختلف می تواند باشد

 راگر در خواب منتظر اخبار نشسته اید یا به آن گوش می دهید می توان گفت باید منتظ

 خبری باشید
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اگر به یک سریال پرهیجان نگاه می کنید می توان گفت روز پر اضطراب و نگرانی در 

 پیش خواهید داشت

 نگاه کردن به یک برنامه غمگین می تواند روز غمناکی را پیش رو داشته باشد

 نگاه کردن به یک فیلم علمی روز پر جستجو و پر فکری در پیش خواهید داشت

 به تلوزیون به دید یک خبر نگاه کرددر کل می توان 

 تلکس و تلگرام 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی 

است . اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از جانب او خبری دریافت 

گاه واقعیات مجسم  می کنید . گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل می پذیرند و

می شوند و این می تواند از واقعیات باشد در صورتی که قبل از خواب به آن گمشده یا 

غایب نیاندیشیده باشید . اگر در خواب ببینید که تلگرامی به اسم شما رسیده از جانب 

رئیس یا مافوق خود هرکس که بر شما ریاست دارد احضار می شوید و احیانا کاری به 

ول می گردد که انتظارش را ندارید و فکر نمی کنید شما مورد انتخاب قرار شما مح

بگیرد . برای جوانان دیدن این خواب نیکو است چون هم می تواند خبر از یک شغل 

خوب باشد و هم از یک پیوند عاطفی و عشقی که وضع بیننده خواب را دگرگون و 

 متحول می کند . 

 تلگراف 

 گوید : لیال برایت می

 اگر در خواب تلگرافی به دست شما برسد ، بیانگر شنیدن اخبار غیرمنتظره است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دریافت کردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است که به زودی خبرهای نامطلوبی به 0
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 دست شما خواهد رسید . 

ا یکی از ب ـ اگر خواب ببینید برای کسی تلگراف می فرستید ، نشانة آن است که6

 نزدیکان خود قطع رابطه خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید متصدی ارسال تلگراف هستید ، نشانة آن است که با ارسال پیامی ، 9

 به دیگران منفعت می رسانید . 

ـ اگر خواب ببینید در دفتر تلگرافخانه حضور دارید ، نشانة آن است که به 4

 شد . سرگرمیهایی ناسالم مشغول خواهید 

 تلگرام 

 گوید : لیال برایت می

 کند . اید ، یعنی خطری شما را تهدید میاگر خواب ببینید که تلگرامی دریافت کرده

 تلمبه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تلمبه در خواب ، عالمت آن است که با صداقت و صرف انرژی موفق می 0

 شوید ثروتی گرد بیاورید . 

و شکسته در خواب ، عالمت آن است که امکانات زندگی خود  ـ دیدن تلمبه خراب6

 را صرف رفع مشکالت خانواده خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید تلمبه می زنید یا با پمپی کار می کنید ، عالمت آن است که 9

 زندگی شما لبریز از لحظاتی شاد و پرمنفعت خواهد شد . 

 تله 
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 گوید : هانس کورت می

 ی دشمنان است . خواب ، بیانگر گرفتاری و توطئه دیدن تله در

 گوید : لیال برایت می

ی آزار و اذیت دشمنان است . اگر خواب ببینید دیدن تله موش خالی در خواب ، نشانه

موشی در تله گیر افتاده ، به معنای آن است که درگیر مشکالت خواهید شد . اگر در 

ان را ی دشمنگذارید ، یعنی توطئهکار می خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایی

کشند ای بر علیه شما نقشه میسازید . دیدن حشرات ، بیانگر آن است که عدهبر مال می

 . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است که در زندگی فریب کسی را 0

 خواهید خورد . 

د نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، ـ اگر خواب ببینی6

 عالمت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است که 9

 همسری الیق و وفادار خواهد داشت . 

 تله حشرات 

 :  گویدآنلی بیتون می

 ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، عالمت دشمنان علیه شماست . 0

ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند ، عالمت آن است 6

 که نگرانیهای کوچک جای نگرانی های بزرگتر را خواهد گرفت . 

 تله موش 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـدیدن تله موش در خواب ، عالمت آن است که افراد قرصت طلب برای شما نقشه 0

 هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید . 

ـ اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانة آن است که به 6

 دست دشمنان گرفتار خواهید شد . 

می گذارید ، نشانة آن است که با توسل به حیله و ـ اگر خواب ببینید تله موشی کار 9

 نیرنگ می کوشید بر مخالفین خود پیروز شوید . 

 تله موش صحرائی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید پایتان در تلة موش صحرایی گیر کرده است ، عالمت آن است که 0

 بوده خواهد شد . مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ر

ـ دیدن تلة موش صحرایی در خواب ، عالمت آن است که از تهمت و هم چشمی 6

 دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد . 

ـ دیدن تلة شکستة موش صحرایی در خواب ، نشانة آن است که از موقعیتهای 9

 نامطلوب رهایی خواهید یافت . 

ار می گذارید ، عالمت آن است که به نقشة ـ اگر خواب ببینید تله موش صحرایی ک4

دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ 

 آنها بگریزید . 

 تمام شدن کار 

محمدبن سیرین گوید : هر که در خواب دید که کارهای دنیائی او تمام گشت و 

ییر بیند کارش تمام شد ، دلیل بر تغکامکار شد ، دلیل که احوالش متغیر شود . و هر که 
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حال او است و هم بیم بود که عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است که از او انتقام 

 کشند . 

 تمبر پستی 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، عالمت انظباط کاری و گرفتن پاداش است . 0

 ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، عالمت بدنام شدن است . 6

ـ گرفتن تمبر از کسی در خواب ، نشانة آن است که به سرعت امتیازاتی در زندگی به 9

 دست خواهید آورد . 

 ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست . 4

 گوید : لیال برایت می

 ی آشنایی با افراد جدید است . ارجی در خواب نشانهدیدن تمبرهای خ

 تمساح 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تمساح در خواب ، عالمت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب 0

 می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد . 

اال به احتمـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، عالمت آن است که 6

 دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تالش زیادی کنید . 

 گوید : لیال برایت می

ند . کاگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد ، یعنی احتماال خطری شما را تهدید می

 دهید . ی آن است که دشمنان را شکست میکشتن تمساح در خواب ، نشانه

 تمشک 
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نی گوید : تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان منوچهر مطیعی تهرا

ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد . اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون 

تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است . تمشک غم و غصه های اندک است که 

ول آن همه غم چون جمع شوند می توانند کوهی از غم فراهم آورند که دل توانایی قب

را ندارد . چنانچه در خواب دیدید که در صحرا هستید و تمشک جمع می کنید با غم 

های کوچک رو به رو می شوید . چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک 

تعارف کرد موجب مالل و کدورت شما می شود . اگر بوته تمشک در خا نه داشتید 

ریشه در بطن روابط فامیلی دارد . اگر در خواب  اندوهی خانوادگی خواهید داشت که

دیدید که تمشک چیده اید و به کسی هدیه داده اید شما برای دیگران دردسر ایجاد 

می کنید یا او را در ناراحتی های خود شرکت می دهید . اگر ظرف تمشک از دست 

که  ینشما به زمین بیفتد خوب است چون گویای مقاومت شما در مقابل غمهاست و ا

 باالخره مشکالت را از میان بر می دارید و از غم می رهید . 

 گوید : لیال برایت می

ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . خوردن دیدن تمشک در خواب ، نشانه

ی شنیدن اخبار خوشایند است . جمع کردن تمشک ، بیانگر پیدا کردن تمشک ، نشانه

 یک دوست خوب است . 

 گوید : تون میآنلی بی

ـ دیدن تمشک در خواب ، عالمت آن است که پس از فرار از موضوعی خاص در 0

 می یابید که آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است . 

ـ اگر زنی خواب ببیند تمشک می خورد ، نشانة آن است که در محیط اجتماعی 6

  ا پریشان و مضطرب می سازد .بدگویی و کینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او ر

 تمیز کردن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 گوید : لیال برایت می

ای دایما اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید ، به این معنا است که عده

زنند . اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی باشید های بدی میپشت سر شما حرف

 بیشتری انجام دهید . ، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت 

 تن 

 محمدبن سیرین گودید : 

تن در خواب دیدن ، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که 

در تن بیند ، دلیل بر عیش و معیشت کند . اگر بیند که تنش الغر و نحیف بود ، دلیل 

ری و ل کند بر توانگاست بر درویشی و بستگی کارها . اگر تن را فربه بیند ، دلی

گشایش کارها . اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید ، دلیل که 

زندگی به عیش و فراخی گذراند و مالش زیاده شود . اگر بیند آن رشته گسسته شد ، 

تاویلش به خالف این است . اگر بیند که تن او آهنین شده یا مسین ، دلیل که عمرش 

روزی و نعمت بر وی فراخ شود . اگر بیند که تن او از آبگینه است ، دلیل  دراز است و

 که اجلش نزدیک باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند تن او قوی و درست است ، دلیل که کارش به نظام شود و راز او پوشیده بماند 

  . اگر بیند تن او ضعیف است ، دلیل که درویش شود ورازش آشکار شود .

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر بر تن خویش زیادتی بیند ، دلیل است بر توانگری و ظفر بر دشمن ، 

 اگر بر تن خویش نقصانی بیند ، دلیلش به خالف این است . 

 اگر بیند همه تن او آماس و ورم داشت ، دلیل که بیمار شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به دیدن تن دیگران در 

نظر نمی رسد . اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما 

حاصل می شود . اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته 

د . زق می یابیباشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت ر

دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد 

ارتکاب گناه است و خواب شما می گوید عملی خالف انجام می دهید . اگر تن خود 

را در خواب ببینید که الغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی 

ی می شوید . اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می شوید و اگر دارد گرفتار بیمار

 لکه ای بر سینه شما بود به شما تهمت می زنند . 

 تنباکو 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تنباکو در خواب ، نشانة پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحوالتی ناچیز در 0

 امور عاشقانه است . 

اب ، نشانة آن است که با ولخرجی زندگی خود را به سمت ـ کشیدن تنباکو در خو6

 بدی سوق خواهید داد . 

ـ مشاهدة تنباکو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است که به اقداماتی توفیق 9

 آمیز دست خواهید زد . 

 تنبل 

 گوید : لیال برایت می

 راقب خود باشید . ی بیماری است که باید بیشتر مدهندهتنبلی در خواب ، نشان

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن 0

است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباهی می شوید و نتایج کارها شما را 

 مأیوس می کند . 

عالمت آن است که  ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و کاهل است ،6

 خواستگاران از او دلسرد می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند . 

 تنبیه شدن 

 گوید : آنلی بیتون می

گر در دهید . اتنبیه شدن در خواب ، بیانگر آن است که کارتان را به خوبی انجام نمی

 اید . شده و عصبیی آن است که برای مدتی بد خلق خواب کسی را تنبیه کنید ، نشانه

 تند باد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است که برای جبران شکستی که در 0

 زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . 

ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از 6

ایش نجات دهید ، عالمت آن است که به مکانهایی دوردست سفر می کنید زیر الواره

 اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد . 

ـ اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانة آن است که به 9

 د . طر نیز بر طرف می شویخطری نزدیک می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خ

ـ اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروج کرده است ، 4

عالمت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند 

 . 
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ـ اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، عالمت آن است که در زندگی به 5

 بزرگ دچار نخواهید شد . گرفتاریهای 

ـ اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، عالمت آن است که در حرفة خود زیانها 2

 خواهید دید و با مشکالت فراوانی روبرو خواهید شد . 

 تندر 

 به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام . 

 محمدبن سیرین گوید : 

تندر با باران باشد ، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و  اگر غریدن

خیر فراوان . اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید ، دلیل کند بر ترس بیننده خواب 

 از دعای پدر و مادر . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ی زاهدان و غریدن رعد اندک و باریدن باران اندک ، دلیل بر ترس کاری است از دعا

 صالحان . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن تندر بر پنج وجه است . 

 اول : عذاب . 

 دوم : حکمت . 

 سوم : زحمت . 

 چهارم : هیبت وصولت . 

 پنجم : خشم پادشاه . 

اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید ، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید 

 . 
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 اران و رعد ، برق است ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه ، ترس و بیم بود . اگر بین ب

 اگر بیند باران ژاله همی بارید ، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هالکت پدید آید . 

 اگر بیند تندر سخت بغرید ، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود . 

ت و هم برف و هوا تاریک است ، دلیل که پادشاه ستمگر پدید اگر بیند هم تندر اس

 آید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانة آن است که شغل شما تهدید به شکست 0

 خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانة آن است که ناراحتی 6

 رو خواهید داشت . و اندوهی در پیش 

ـ اگر در خواب احساس کنید که صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانة 9

 آن است که به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد . 

 تنفر 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب احساس کنید از کسی متنفرید ، عالمت آن است که اگر مراقب 

کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . اما اگر نفرت شما بر اساس 

دالیلی نادرست باشد ، عالمت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت 

  و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت .

 تنقیه 
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 گوید : اچ میلر می

ای ها روزهی آن است که بعد از به پایان رسیدن سختیدیدن تنقیه در خواب ، نشانه

 خوبی خواهید داشت . 

 تنگی 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن 

به راحت و آسانی شود . اگر به شد ، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج 

خالف این بیند بد بود . جابر مغربی گوید : اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد ، 

دلیل که در کارهای دشوار افتد و خالص نیابد . اگر بیند در آنجا طعام تنگ است ، 

 دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز درخواب نیکو نباشد . 

 تنور 

 محمدبن سیرین گوید : 

تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند : کدبانوی خانه 

است . اگر بیند تنور در دست داشت ، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه . 

اگر بیند که تنور بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند بر رنج و آفت و بیماری کدخدائی وی 

بیند در تنور نان می پخت ، دلیل که بر قدر آن نان ها روزی حالل بیابد و کار بر . اگر 

 وی نیکو شود

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در تنور لختی آتش است بی روشنائی و بر باالی تنور شعاع آتش می تافت و 

 دود نبود ، دلیل که به سفر بیت المقدس رود یا حج کند . 

 صادق فرماید : حضرت امام جعفر 

 دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد . 
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 اول : خیر و منفعت بود ، خاصه که نووتازه ساز باشد . 

 دوم : مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می گردد .

چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن 

نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می یابید و معاش شما وسیع و 

زیاد می شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می 

ش داشته باشد و در ان نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و گردند . حال اگر تنور آت

به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می شود . 

هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می دهد 

ه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه که ثروتمند و مال دار خواهید شد . چنانچ

دارد یا پای تنور نشسته خودش نان می پزد و یا دیگری می پزد و او کمک می کند و 

نان می گیرد طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد 

یرد نان می گ یافت . اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می پزد و او

مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت . اگر جوانی این 

خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می یابد و مشغول می شود . دیدن تنور به هر 

صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی 

کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن النه کرده و تنور آبادی بود لیکن حاال 

خس و خاشاک جمع شده است . این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است و 

برخی از معبران نوشته اند که صاحب خانه همسزش را از دست می دهد چون این 

ر خانه ور دمعبران تنور را در خانه زن دانسته اند . چنانچه وامداری در خواب ببیند که تن

دارد یا به ساختن تنور مشغول است از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد . چنانچه زنی 

ببیند که در خانه اش دو تنور است گرفتار هوو می شود یا اگر ببیند شوهرش نان می 
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پزد تعبیر همین است . اگر ببیند که از تنور آتش بر می دارد صاحب فرزند می شود که 

و برای مرد زن است و کانون خانواده ، برای دختر دم بخت شوهر قدمش مبارک است 

و ازدواج است و برای پسر جوان کسب و پیشه . برای بیمار شفای عاجل و برای وامدار 

 و بدهکار ادای دیون و روی هم رفته دیدن تنور مبارک است . 

 تنومند 

 گوید : آنلی بیتون می

د ، عالمت آن است که می خواهید تغییر ـ اگر خواب ببینید فردی تنومند هستی0

 مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید . 

 ـ اگر در خواب دیگران را تنومند ببینید ، نشانة سعادت و خوشبختی است . 6

 تنهایی 

 گوید : لیال برایت می

 ی غم و اندوه است . اگر در خواب خود را شخص تنهایی ببینید ، نشانه

 تواضع 

 گوید : لیال برایت می

دهند تا به شما توهین ای به خود اجازه میی آن است که عدهفروتنی در خواب ، نشانه

 کنند . 

 توبره 

محمدبن سیرین گوید : توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است ، خاصه که نو بود 

. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد ، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد . 
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 اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد ، تاویلش به خالف این است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توبره نماینده میزان و مقدار توقع و طعمی است که از 

زندگی حالیه و آتی خویش داریم . چه توبره در حیات کنونی ما نقشی داشته باشد و 

مع و انتظار ما را مشخص می کند . اگر چه نداشته باشد فرق نمی کند چرا که توبره ط

در خواب دیدید که توبره ای بزرگ دارید از زندگی زیاد متوقع می شوید و دندان تیز 

می کنید و اگر توبره کوچکتر از حد متعارف است به اندک قانع می شوید . دیدن 

ننده کتوبره پر و بسته شده که ندانید درون آن چیست در خواب شما نماینده و بازگو 

مسافرتی است که در پیش دارید و می روید . ابن سیرین نوشته توبره نماینده خیر و 

برکت است در خواب و این تعریفی است که تعبیرما را توجیه می کند . توبره نو در 

رویای یک دختر جوان عشق و ازدواج است و برای پسر جوان امید به آینده برای 

در خواب نیکو است چون از پول و مال خبر می دهد  مردان کاسب و تاجر دیدن توبره

یا این که معتبر می شود و مورد حمایت قرار می گیرد . یک حمایت مالی مانند اعتبار 

بانکی که کار گشا واقع می شود . چنانچه در خواب دیدید که چندین توبره دارید 

 دامین راه بروید وتحیر و دودلی و تردید پیش می آید از آن نوع که نمی دانید به ک

کدام را انتخاب کنید . چنانچه در خواب دیدید که توبره سوراخ یا پاره دارید خواب 

شما از یک شکست خبر می دهد که در جریان آن مالی را از دست می دهید که مقدار 

آن به اندازه توبره قابل قیاس می باشد . داشتن توبره کثیف و متروک که ضمن اشیا 

و باید بگردید تا آن را بیابید تازه وقتی یافتید می بینید کثیف و چرب و دیگر افتاده 

نوچ است نشان دهنده ابتال است به گرفتاری های دست و پاگیر و ماللی که از نادرستی 

 خواست شما پدید می آید . 

 توبه کردن 
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 محمدبن سیرین گوید : 

یکو پشیمان شود و کردار ن اگر کسی بیند توبه نمود ، دلیل که از همه گناه و معصیت

کند ، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 توبه کردن در خواب ، بر چهار وجه است . 

 اول : پشیمانی از گناه . 

 دوم : رضا وخشنودی خدا . 

 سوم : راه آخرت . 

 چهارم : سعادت . 

 گوید : یال برایت میل

 ت . ی شنیدن اخبار ناگوار اساگر در خواب دیگران را در حال توبه کردن ببینید ، نشانه

 توپ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توپ بازی ( در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و 

 فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند . فریب و نیرنگ زندگی

محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند . توپ در خواب سراب است . 

سرابی فریبنده که چون به آن می رسید خاک می یابید و عطش در شما باقی می ماند . 

چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید ) در صورتی که فوتبالیست و والیبا 

( خواب شما می گوید که فریب می خورید و لیست و اهل توپ بازی و توپ نباشید 

مدت ها خود را به کاری بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید . در واقع باد می 

کارید و حسرت درو می کنید . اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا 

ود و می شبترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد . در نیمه راه گمراهی چشم شما باز 
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در می یابید که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید . اگر در خواب ببینید که کسی 

توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می 

دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید . 

را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید  عکس این هم صادق است اگر شما توپی

. دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حاالت گوناگون داشته باشد 

 که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

ر ایتان را بدون فککاره شما ، ها برنامه انجام در کرد دیر:  بادکنک یا –بازی  -توپ 

 انجام میدهید

 گوید : لیال برایت می

آورد . اگر در ی آن است که بخت و اقبال به شما رو میبازی کردن با توپ ، نشانه

 شوید . ی آن است که دچار دردسر و گرفتاری میخواب با توپی برخورد کنید ، نشانه

 توپ جنگی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 توپ جنگی

 لیک شدن گلوله از توپ : مشکالت در امور کاری و یا یک دشمنشنیدن ش

 شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری ، یا پیروزی در یک دعوا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانة آن است که کشورتان در معرض تجاوز 0

 ت جنگ رنج ها خواهند کشید . بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرا

ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، عالمت آن است که همسر سربازی 6

 خواهد شد . 
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ـ خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر کند . اگر 9

ه از رد کزمانی خواب توپ جنگی ببینید که خبری از جنگ نیست ، داللت بر آن دا

 بدشانسی و شکست خود در کارها مضطرب و پریشان هستید . 

 توت سفید

 گوید : لیال برایت می

ای را بشنوید ، یعنی خبرهای خوشایندی به شما اگر در خواب صدای شلیک گلوله

 رسد . می

 توت 

 توت شیرین خوردن در خواب ، روزی است و خوردن خرتوت ، غم و اندوه است . 

 رین گوید : محمدبن سی

توت شیرین به هنگام خود خوردن ، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد . 

اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند ، نیکوتر است . اگر نه به وقت آن بود ، دلیل 

 بر غم و اندوه کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

انمرد ، صلت وعطا یابد . اگر اگر بیند توت شیرین می خورد ، دلیل که از مردی جو

 بیند که خرتوت همی خورد ، دلیل که غمگین و متفکر شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن توت در خواب بر سه وجه است . 

 اول : مال دنیا ، 

 دوم : منفعت از کسب خویش ، 

 سوم : دعوا و نزاع از برای زن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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و نوع داریم . یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و توت د

دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد . دیدن 

توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه 

 و مصیبت است بخصوص اگر در داشته باشیم و بخوریم . توت سرخ غم و رنج و بال

خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم . کلیه 

معبران سنتی ایرانی و اسالمی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه های 

بیگانه نیز موردی نیافتم که از خر توت تعریف شده باشد مخصوصا در مورد ترشی آن 

صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سیاه خوردید و ترشی آن را  به

چشیدید به هیچ وجه خوب نیست . اما توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در 

خواب دیده شود . چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک 

در خانه داریم و این  توضیحی خاص خود دارد . اگر در خواب ببینیم که درخت توت

درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است ، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی 

و روزی و سالمت خواهد شد . خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند 

ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز 

ه عمر درخت توت ، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین ، به انداز

خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معموال درخت توت از 

نسلی به نسل دیگر می رود . اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و 

ه اش چیدید و خوردید نیکو رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میو

است و خواب شما می گوید که خودتان تنها ) منهای خانواده ( سودی می برید و 

شیرین کام می شوید . اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از 

دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت 

شتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می گوید سودی کندید و در دهان گذا

می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت 
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می دهد . به زبان دیگر دزدانه سود می برید . حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و 

ه دیگران سود می برید و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان رساندن ب

کار شما موجب مالل و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اجتماعی خوب 

نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است . معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش 

یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود . البته در غیر فصل 

وت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زنی خانه دار در هم دیدن ت

خواب ببیند که توت می خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازی می 

یابد . اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می شود و دختر می آورد . اگر پدری 

پسری او موجب شیرین کامی وی می  ببیند که توت شیرین می خورد پسرش یا نوه

شوند . خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و 

کامروائی است . برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست 

 چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده . 

 گوید : آنلی بیتون می

واب ، عالمت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به ـ دیدن توت سفید در خ0

 خواسته هایتان خواهد شد . برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد . 

 ـ خوردن توت سفید در خواب ، نشانة نومید شدن و یأس شدید است . 6

 گوید : لیال برایت می

بیانگر داشتن روابط عاشقانه  آوری توت فرنگی باشید ،اگر در خواب مشغول جمع

 است . 

 توت فرنگی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 توت فرنگی : شما به ییالق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 خوردن : لحظه های شیرین

 توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق

 خوردن آن : خبر

 گوید : آنلی بیتون می

ست که صاحب چیزی خواهید شد که ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانة آن ا0

 مدتهای مدید خواهانش بودید . 

 ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانة عشقی دو جانبه است . 6

ـ خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانة به دست آوردن محصولی فراوان است 9

 . 

 توتون 

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید عالمت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید 

 و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید . 

 تولد 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تولد

 جشن تولد : شما عمر طوالنی خواهید داشت

 محمدبن سیرین گوید : 

متی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سال

 پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد 

 چیزی به وی رسد . 

 توتن 

وچهر مطیعی تهرانی گوید : توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده من

خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ 

می کند . چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه 

ما را متاثر و تلخ کام نگه دارد و این غمی دار و مداوم نیست اما قادر است مدتی ش

است که وجود داشته اما از آن بی اطالع بوده اید یا فکر می کردید به شما مربوط 

نیست . جای دیگر هم نوشتم که تمام وسائل تدخین تعابیری مشابه دارند اال سیگار که 

تون نباکو نیز توبه عمر ارتباط پیدا می کند و آن هم در جای خود گفته خواهد شد . ت

است و برای تدخین به کار می رود . چنانچه در خواب دیدید که توتون کاشته اید ، 

موجباتی برای رنج و غم پیدا می شود که ریشه دار است . اگر کسی توتون به شما داد 

بدخواه شماست . چنانچه توتون سربسته بود به نادانی این کار را می کند و اگر توتون 

الما عامدا به شما ستم روا می دارد . عکس این تعبیر هست اگر شما توتون به باز بود ع

دیگری بدهید . مالیدن توتون دعوای خانوادگی است مخصوصا اگر این کار را در 

ایوان یا اتاق خانه خودتان بکنید یا در خواب حس کنید آن جا به شما تعلق دارد . 

 احتی عمومی است دیدن مزرعه توتون در خواب خبر از یک نار

 توتیا 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

توتیا در خواب دیدن ، مال است . اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا 

روشنائی چشم است ، دلیل که صالح دین جوید . اگر مقصود وی به خالف این بود ، 
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 یش کنند . دلیل که خود را به نفاق به دینداری بر مردم ظاهر کند تا او را ستا

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند توتیا بدو دادند ، دلیل که به قدر آن ، وی را مال حاصل شود . اگر بیند 

 توتیا را همی خورد ، دلیل که مستمند و غمگین شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ند که او اری کاگر بیند توتیا در زیر بغل داشت ، از بهر دفع بوی ناخوش ، دلیل که ک

 را مدح و ثنا و نیکوئی گویند . 

 تورات 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تورات همی خواند ، دلیل که وی را قوتی پدید 

آید از مردم محتشم . اگر بیند تورات خواند به ظاهر ، دلیل که با کسی خصومت کند و 

یل علیم تورات می کرد ، دلبر وی ظفر یابد و مرادش حاصل شود . اگر بیند کسی را ت

 که از آن کس خیر بدو رسد . 

 تور لباس عروس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییر و 0

 تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانوادة شما خواهد شد . 

باس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانة ـ اگر دختری خواب ببیند تور ل6

آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد . 

اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می 

 افتد ، نشانة آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت . 

 یری تور ماهیگ
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، عالمت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان 0

 است . 

 ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است . 6

 گوید : لیال برایت می

 ب خشم و عصبانیتدیدن تور ماهیگری در خواب ، بیانگر آن است که موضوعی موج

 گردد . شما می

 تورم لوزه 

 گوید : آنلی بیتون می

کننده است . اگر در خواب متورم شدن لوزه در خواب ، بیانگر انجام کارهای خسته

 کند . ی کسی را متورم ببینید ، یعنی بیماری شما را تهدید میلوزه

 تولد 

 گوید : لیال برایت می

 ت که روزهای خوشی پیش رو دارید . ی آن استولد در خواب نشانه

 گوید : آنلی بیتون می

شوید ، به این معنا است که به اهداف اید و دوباره متولد میاگر خواب ببینید که مرده

 خود خواهید رسید . 

 توله سگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن توله سگ در خواب ، عالمت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی 0
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سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به 

 ثروت تان افزوده خواهد شد . 

ـ دیدن توله سگهای کثیف و الغر در خواب ، عالمت آن است که وظایفی سخت و 6

 رنج آور را به دوش خواهید گرفت . 

 تون 

ار بزرگتر و در حرف الف منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تون همان اجاق است با معی

کلمه اجاق نیز اشاره شده که به تون مراجعه شود چون تعبیر هر دو کلمه تون و اجاق 

یکی است . دیدن تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و 

تون یا اجاق خاموشی را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم . دیدن و 

ن تون یا اجاق در خواب برای دختران و پسران جوان بسیار خوبتر است زیرا افروخت

نوید آغاز یک زندگی شیرین خانوادگی و یا یک کسب و پیشه پردرآمد است . برای 

زن خانواده افروختن اجاق یا تون گویای این است که با تدبیر و خرد روال کار خانواده 

را عاقالنه سامان می دهد . تون حمام ، تون  را بر مسیر درستی می افکند و همه امور

دکان نانوائی و اجاق خانه ، حتی فر گاز که در اکثر خانه ها یافت می شود یکی است 

چون نوع آن هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند بل که وجودش اهمیت دارد و نحوه برخورد 

می گوید که  با آن . اگر در خواب ببینیم تون یا اجاق خاموشی داریم این را به ما

کاری هست و ما می توانیم آن کار را انجام دهیم و گرمی به وجود آوریم و سردی ها 

را از بین ببریم و چنانچه در خواب ببینیم که آن را روشن می کنیم خواب ما نوید می 

دهد که در آینده نزدیک کاری بزرگ انجام می دهیم که روشنائی چشم و گرمی دل 

و شادی می شود . تون و اجاق بیشتر در خواب های ما به  می آورد و موجب سرور

خانواده بر می گردد بخصوص اگر بیننده خواب زن باشد . چنانچه مردی این خواب را 

ببیند که خانواده ای با خصوصیات شناخته شده نداشته باشد خواب او می گوید که 
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ه ان نوشته اند کوجودش سبب گرمی و روشنی کانون خانواده دیگری می شود . معبر

تون ، زاد و ولد فرزندان خانواده است و چنانچه کسی ببیند اجاق خانه اش روشن است 

فرزندانی صالح و برومند خواهد داشت و نوه هائی سالم و خوب خواهد یافت . به هر 

 حال دیدن تون در خواب نیکو است و افروختن آن به هر نیتی که باشد بهتر است . 

 تونل 

طیعی تهرانی گوید : تونل در خواب های ما گویای سختی مقداری از راه منوچهر م

زندگی ما است . راهی که داریم می پیمائیم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی 

باشیم دیدن تونل در خواب این را می گوید که با مشکلی روبه رو خواهیم شد که 

هد بود . تونل در واقع راهی چنانچه از آن مرحله بگذریم راهمان صاف و هموار خوا

است زیر کوه که برای تسهیل در عبور و مرور ساخته می شود ولی در خواب ما 

برخورد با تونل گویای روبه رو شدن با مشکل و مانع و تنگی و تاریکی است . چنانچه 

در خواب دیدید که پیاده یا سواره وارد تونلی شدید به دشواری و سختی می رسید و با 

و تاریکی رو به رو می گردید و چنان چه از تونل بیرون آمدید مشکالت را پشت تنگی 

سر می نهید . وارد نشدن به تونل به معنی عبور از سختی ها نیست بل که گویای فرار از 

مشکالت است در حالتی که مشکل باقی می ماند و اگر باز هم خواستیم از آن راه 

رو خواهیم شد . اگر داخل تونل گیر کرده باشید بگذریم ناگزیر با همان سختی رو به 

خواب شما از دشواری عظیمی خبر می دهد که مهلک است و باید خیلی هوشیار باشید 

. چراغ مردی است که شما را راهنمائی می کند اما قادر به کمک نیست . اگر در تونل 

بدتر این  وبودید و صدائی شنیدید که صاحب صدا را نتوانستید ببینید خوب نیست 

است اگر صاحب صدا شما را به نام بخواند . مشاهده روشنائی دهانه خروجی تونل 

درخشش نور امید است و عبور از تونل با اسب بهتر از عبور با اتومبیل است زیرا 

 اتومبیل کسی است که نمی توانید به درستی و صمیمیت و اعتماد داشته باشید . 
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 گوید : لیال برایت می

ی آن است که برای مدتی دچار مشکل و گرفتاری تونل در خواب ، نشانهدیدن 

 شوید . می

 گوید : آنلی بیتون می

عبور کردن از تونل ، بیانگر اتفاقات ناگوار است . اگر در خواب خراب شدن تونل را 

 دهند . ببینید ، بیانگر آن است که دشمنان شما را شکست می

 تهاجم 

 :  لوک اویتنهاو می گوید

 تهاجم مراقب شرافت خود باشید

 از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

عصبانی بودن از دست کسی که به او عالقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای 

 انجام کاری

 عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

 مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشایند

 ته چین 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ته چین در خواب بر خالف دیدن ته دیگ است . 

ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد ، ته چین در 

خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول 

دوام همراه دارد . ته چین اگر در رنگ می رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پر

سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم . چنانچه در خواب ببینید که کسی 

ظرفی ته چین مقابل شما نهاد ، از جانب او متنعم می شوید و خیر می یابید و اگر 
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 نخودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می شوید . خورد

ته چین در خواب بهره وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر 

 است . اگر خانمی ته چین می پزد صاحب فرزند می شود . 

 تهدید 

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب کسی شما را تهدید کند ، به این معنی است که احتماال دچار بیماری 

 شوید . می

 ته دیگ 

مطیعی تهرانی گوید : ته دیگ ابتال و غم پایان کارها است . اگر کار مهمی در  منوچهر

دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهاده اند 

خواب شما خبر می دهد که در پایان آن کار گرفتار مالل و غم می شوید . آن چه 

 اره ته دیگ صدق نمی کند . البته ته دیگ هم برنجدرباره پلو و برنج پخته گفتم درب

پخته است اما تعبیری کامال متفاوت دارد . ته دیگ غم کهنه مالی است نه عاطفی و 

احساسی و به زبان دیگر ) کاسه کوزه ای ( است که بر سر بیننده خواب شکسته و در 

می افکند . پایان کار همه گناهان شکست و ناکامی را به گردن خورنده ته دیگ 

چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می کنیم و می خوریم با غم و غصه ای که 

اتفاق و دنباله اش به ما رسیده دست و پنجه نرم می کنیم . اگر در خواب ببینیم که پلو 

پخته و بخشی بزرگ از آن ته دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری است که 

و داریم . چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته دیگ شده به  به آن امید زیاد داشتیم

شوهرش زیان مالی وارد می آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه 
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بیننده خواب خواهد شد . ته دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر 

 است . 

 تهمت 

واب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تهمت در خ

شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل 

متهم بی گناه را می سوزاند . اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی 

ه دمی یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت ز

اید به شرافت او معترف خواهید شد . برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار 

گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک 

 دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوبتر است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تهمت زدن دعوا

 تهمت زدن : خوشبختی به خود

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد ، به این معنا است که باید دقت بیشتری در 

انتخاب دوست انجام دهید . اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او 

  گیرد .یزنند ، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار متهمت می

 گوید : لیال برایت می

ت که زند ، بیانگر آن اساگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می

 برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت . 

 تهوع 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید استفراغ می کنید ، نشانة آن است که به بیماری دچار خواهید شد 0

 ماال شما را زمین گیر می کند . که احت

ـ اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می کنند ، نشانة آن است که در خواهید یافت 6

 ادعای حمایت دیگران از شما ، کاذب بوده است . 

ـ اگر زنی خواب ببیند خوراک جوجه ای که خورده است باال می آورد ، نشانة آن 9

 واهد پرداخت . است که به کاری نامطلوب و دشوار خ

ـ اگر خواب ببینید خون باال می آورید ، نشانة آن است که دلهره هایی شما را غمگین 4

 و مأیوس می کند و افراد خانواده آرامش شما را بر هم خواهند زد . 

 تهیدست 

 گوید : آنلی بیتون می

.  ستاید ، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار ااگر در خواب مشاهده کنید ، فقیر شده

ی افراد فقیر و تهیدست در خواب ، به این معنا است شخصی از شما درخواست مشاهده

 کمک دارد . 

 تیر 

محمد بن سیرین گوید : تبر درخواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر 

 او را کاری فرماید ، خواهد که آن را گسسته گرداند ، تا دیگر کارش نفرمایند . 

ید : تبر در خواب مردی است ترسنده . اگر یاری خواهد از مرد منافق جابرمغربی گو

است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند . اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد ، 

دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد . اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد ، 

 دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد . 
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مطیعی تهرانی گوید : تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه  منوچهر

ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد . داشتن تیر مصاحبت و مالزمت با چنین 

دوستی است . اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد 

 پیغامی دریافت می کنیم . اگر مسافری یا غایبیتوجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و 

داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد . اگر تیری 

که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت 

ر ما بد و پشت س سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم

خواهند گفت . اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد . 

اگر دختر دم بختی تیر می افکند یا تیری به سوی او افکنده می شود نیکو است چون 

 مورد توجه قرار می گیرد . 

 گوید : آنلی بیتون می

انچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممکن است ـ اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپ0

جان خود را از دست بدهید ، نشانة آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو 

 خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند ، نشانة آن است که یکی 6

گری را فراروی شما پدیدار از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دی

 خواهد ساخت . 

 تیر اندازی 

 گوید : آنلی بیتون می

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از 

 اندازه همسرتان از شما بیزار می شود . 

 گوید : لیال برایت می
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که دچار گرفتاری و  ی آن استکنید ، نشانهاگر در خواب به کسی تیراندازی می

انه آن گیرید ، نشدردسر خواهید شد . اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می

کنند ، شود . اگر ببینید که شما را تیرباران میاست که در کارتان با شکست مواجه می

 کنید . یعنی در شغلتان پیشرفت می

 تیر چراغ برق 

 گوید : لیال برایت می

ما ی شی آن است که مسؤولیت مهمی را بر عهدهدیدن تیر چراغ برق در خواب ، نشانه

 اند . گذاشته

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب خود را روی تیر چراغ برق ببینید ، به این معنا است که باید دقت بیشتری 

 کنید تا به دام دشمنان نیافتید . 

 تیر و کمان 

 : گوید آنلی بیتون می

ـ خواب تیرو کمان ، نشانة آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان 0

 سود خواهید برد . 

ـ خواب رها کردن تیر از کمان ، عالمت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی 6

 است . 

 تیز کردن 
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 گوید : لیال برایت می

ینید ، یعنی موضوعی موجب خشم شما اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو بب

 گردد . می

 تیغ 

 گوید : لیال برایت می

 ها است . ی بروز مشکالت و گرفتاریدهندهدیدن تیغ در خواب نشان

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تیغ در خواب ، عالمت آن است که در مقابل مشکالت زندگی سر تعظیم 0

 واهید شد . فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خ

ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن است که معامله ای انجام 6

 خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید بوسیلة تیغ از خود دفاع می کنید ، عالمت آن است که شخصی 9

 بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد . 

تیغ شکسته در خواب ، عالمت آن است که دچار پریشانی و اضطراب خواهید  ـ دیدن4

 شد . 

 تیغ گیاه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را 0

 می بندد . 

 دشمنان ـ دیدن تیغ گیاهان از البالی برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است که6

 پنهانی می کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید . 
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 گوید : لیال برایت می

ی دشمنان باشید . اگر خواب ببینید که تیغی به دستتان فرورفته ، یعنی باید مراقب توطئه

افراد  ی آن است که به داماید ، نشانهاگر خواب ببینید که در تیغستانی گیر افتاده

 افتید . می گرحیله

 تیغ ماهی 

 گوید : لیال برایت می

م ی آن است که هیچ میلی برای انجااید ، نشانهاگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده

 اند ندارید . ی شما گذاشتهمسؤولیتی که بر عهده

 تیمارستان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 تیمارستان : غمی بزرگ

 گوید : هانس کورت می

 ی بروز بیماری و مشکالت است . دهندهی تیمارستان در خواب ، نشانمشاهده

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن تیمارستان در خواب ، داللت بر آن دارد که به بیماریی مبتال خواهید شد ، یا در 

 روابط شکست خواهید خورد ، باید تالش کنید با تفکر بر این مشکالت فایق شوید . 

 حرف ث 

 ت اختراع ثب

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، عالمت آن 0
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است که در انجام هر کاری دقیق و کوشا خواهید بود . اگر نتوانید حق ثبت اختراع 

خود را حفظ کنید ، عالمت آن است که به کارهایی دست می زنید که توانایی 

 را ندارید و از این رو با شکست روبرو خواهید شد .  انجامش

ـ اگر حق ثبت اختراع دیگری را در خواب بخرید ، نشانة آن است که به سفری خسته 6

 کننده و بی ثمر خواهید رفت . 

ـ اگر خواب ببینید اختراع خود را به ثبت می رسانید ، عالمت آن است که در اثر 9

 د شد . بیماری ناخوش و ناراحت خواهی

 ثبت کردن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت می کند ، نشانة آن است که کاری را 0

 به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند . 

ـ اگر خواب ببینید جایی با اسم جعلی ثبت نام می کنید ، نشانة آن است که مرتکب 6

 خواهید شد که برایتان ناراحتی فکری زیادی به همراه خواهد آورد . گناهی 

 ثروت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، عالمت آن است که مدتی 0

با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش 

 ستی خواهد گذشت . با فقر و تنگد

ـ اگر دختری خواب ببیند در سایة ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد ، عالمت آن 6

 است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذتهای حقیقی و قابل اطمینان خواهد رقت . 

ـ اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید ، نشانة آن است که در اثر تالش و دقت 9
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 ر کارها ، مقام برجسته ای به دست می آورید . بسیار د

ـ اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید ، عالمت آن است که با قوت قلب و 4

 اراده ای قوی با مشکالت زندگی روبرو می شوید . 

ـ اگر ثروتمندان را به خواب ببینید ، عالمت آن است که دوستان ، هنگام تنگدستی به 5

 انند . شما یاری می رس

ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند ، عالمت آن است که با 2

کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و 

 راهنمایی کند . 

 حرف ج 

 جاجیم 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است . 

مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند .  احساس

وقتی در خواب می بینید که جاجیم می بافید طرحی و زمینه ای برای یک درآمد مالی 

در زندگی شما ریخته می شود . داشتن جاجیم نیز همین تعبیر را دارد . چنان چه در 

و درخشنده در آن به کار می بریم و  خواب ببینیم جاجیم می بافیم و رنگ های خوب

نقشهای چشمگیر می اندازیم تدارک کاری را می بینیم که سود بخش است و امید 

زیادی می توانیم به آن داشته باشیم . اگر در خواب ببینیم که کسی جاجیم به ما داد از 

جانب او سودی عاید ما می شود که به اندازه همان جاجیم بزرگ یا کوچک است . 

اگر کسی جاجیم به ما داد که فرسوده و پاره و کهنه بود کاری می کند که موجب تاثر 

و اندوه ما می شود که البته جنبه مالی دارد نه احساسی و عاطفی . اگر کسی در خواب 

جاجیم کهنه و فرسوده ای را از خانه شما ببرد موجب تسکین غم و رنج شما می شود و 
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می کند . اگر جاجیم را روی کرسی انداخته باشیم و آن بالئی را از خانه شما دور 

جاجیم نو و قشنگ و خوش رنگ باشد به کمک پول محیط خانوادگی گرمی به 

وجود می آوریم . اگر جاجیم را به عنوان فرش زیر پا گسترده و تنها روی آن نشسته 

 بودیم یا تا کرده و دور آن طناب پیچیده بودیم به سفر می رویم . 

  جادو

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید 

تعبیر آن را بیابید . ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم . این 

فرشته سان جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و 

داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای 

 بیداری بهتر است صدقه بدهد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جادوگر : زندگی نا معلوم ، کارو کوششی سخت

 محمدبن سیرین گوید : 

ل می کرد ، دلی جادوئی کردن در خواب ، کار باطل است . اگر خواب بیند که جادوئی

که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند : جادوئی فتنه بود آن کس را 

 که بهر او جادوئی کنند . 

 جابر مغربی گوید : 

جادوئی کردن در خواب از بهر کسی ، تعهد بود به دروغ ، که مردمان را بدو فریبد و 

 جادوئی در خواب ، دشمن فریبنده است . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است . 
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 اول : فتنه . 

 دوم : فریب . 

 سوم : مکروحیله . 

 چهارم : توطئه و بد خواهی . 

 پنجم : باطل و دروغ . 

 ششم : کاری که در آن اصلی نبود . 

 جادو در خواب فتنه و دروغ است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ببینید جادو شده اید ، عالمت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت  ـ اگر خواب0

بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند 

 بزرگترها گوش فرا دهید . 

ـ اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، عالمت آن است که 6

 بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .  بخاطر نیروی تعقل و

ـ اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانة آن است که دچار دردسر 9

 و پریشانی خواهید شد . 

 جاده 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

جاده ها در خواب های ما ) زندگی و سرنوشت ( هستند . راه های خوب و بدی به 

د که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم . شمار می رون

اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس 

تنهائی و بی یاوری می کنید . اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست . اگر جاده 

به رو می شوید و به دشواری می افتید . اگر  ناصاف و غیر هموار بود با مشکالتی رو
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جاده ای را که می پیمودید ) با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی کند ( صاف و هموار بود 

تعبیری مخالف تعبیر باال دارد و خواب شما می گوید راه پیشرفتتان صاف است . اگر 

و شما  پرتگاه داشتجاده ناگهان بریده شد و به بن بست رسید خوب نیست . اگر جاده 

از آن پائین رفتید تنزل شان می یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب 

اتفاق می افتد که موجب سقوط شما می شود . اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به 

بیماری مبتال می شوید . اگر به سر باالئی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا 

یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکالتی سر راه شما قرار می گیرد که  مقام می

در می مانید . به دیدن جاده در خواب مسیر همان حیاتی است که دارید طی می کنید 

منتها خواب شما از آینده هایی نه چندان دور خبر می دهد و شما را از آن چه می 

 خواهد پیش بیاید آگاه می کند . 

 گوید : مولف 

اگرببیند در جاده از ماشین پیاده شده و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدا حرکت کاری 

 برایش پیش خواهد آمد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می کنید ، عالمت آن است که 0

اتالف وقت و ناراحتی برای وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه ای جز 

 شما به ارمغان نخواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید از جاده ای عبور می کنید که اطراف آن را گلها و درختان فرا 6

 گرفته اند ، نشانة آن است که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت . 

د ، ز و با صفا عبور می کنیـ اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسب9

نشانة آن است که در آیندة نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین 

 خانه ای زیبا خواهید ساخت . 
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ـ اگر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم کرده اید ، عالمت آن است که بر سر 4

 ید . زیان می بینتصمیم گیری پیرامون مسایل تجاری مرتکب اشتباه می شوید و 

 جارچی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانة آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب 0

 می رسد . 

ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب ببینید ، نشانة آن است که واقعه ای تأسف بار به 6

 وقوع می پیوندند . 

 جارختی 

: جارختی یا جا لباسی و یا چوب لباسی وسیله ای است  منوچهر مطیعی تهرانی گوید

آشنا که در همه خانه ها هست و ما علی الرسم لباس خویش را بر آن می آویزیم . این 

وسیله را ممکن است در شهرهای مختلف به نام های گوناگون بشناسند اما به طور کلی 

م و غم گسار شما در فارسی جارختی می گوئیم . جارختی در خواب های شما محر

است . سنگ صبور شما است . کسی است که هم شما را دوست دارد و هم بار غم تان 

را سبک می کند و رازتان را محفوظ نگه می دارد و باالخره در حفظ آبروی شما می 

کوشد . جارختی در خواب تجسم چنین کسی است در زندگی روزانه شما و در 

ایط سنی که باشید چنین شخصی را در زندگی بیداری . شما هر کس و در هر شر

خویش دارید و اگر هم نداشته باشید به آن نیازمندید . برای دختر و پسر جوان مادر 

بهترین کسی است که غم می خورد و کمک می کند . برای زن شوهر و برای شوهر 

.  دزن و باالخره برای همه به طور کلی دوست خوب که شاید از برادر نزدیک تر باش

اگر در خواب مشاهده کردید که جارختی شما بزرگ و مجلل و احساس کردید که به 
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شما تعلق دارد کسی هست که در آینده غم شما را با بردباری خواهد خورد و بار 

اندوهتان را خواهد برد که او بسیار کریم و بخشنده است . اگر جارختی کوچک و 

از ظرفیت آن بود گوینده این است که غم محقرانه ای داشتید که لباس هایتان بیش 

خوار شما نیز ناتوان است و اندوه شما بزرگتر از تحمل او است . جارختی شکسته 

گویای تنهائی و بی همدمی است البته با توجه به توضیحی که در باال داده شد همدم و 

 غم گسار هر کس فرق می کند . اگر جارختی داشتید و خالی بود خوب است زیرا

همدم و غم گسار دارید اما غم ندارید . اگر جارختی خریدید و به خانه آوردید و به 

دیوار کوفتید با کسی دوست می شوید که جای همدم شما را می گیرد و مونس شما 

خواهد شد . اگر جارختی داشتید و آن را از جای خود کندید چنین محرمی را از دست 

 ختی آویختید که از جای کنده شد خوب نیست . می دهید . اگر آن قدر لباس به جار

 جارو 

 محمدبن سیرین گوید : 

جاروب درخواب ، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای 

چیزها کند . اگر بیند که خانه را به جارو می رفت ، دلیل که مالش ضایع شود . اگر 

ا به رسد, خاصه بیند که خاک رفته ربیند خانه کسی می رفت ، دلیل که مال کسی بدو 

 خاک خود آورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است . 

 اول : خادم ، 

 دوم : منفعت ، 

 سوم : کسی که از مردم تقاضا می کند جیزهایی را که دارند به او بدهند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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اب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن . جارو کردن در خو

عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش 

بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود . معبران کهن 

نی اال درست تر است . زنوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر ب

اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد 

مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می 

کند دعوا و مرافعه راه می اندازد . جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست . 

اب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد . مردی اگر در خو

جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده 

، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود . جارو کشیدن به دیوار 

کردن غم و اندوه است همان  خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا

طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را 

جا به جا می کنید . جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب 

می شود . اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف 

برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خالف جهت  شما می راند

شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از 

شما می راند . دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و 

وختن جارو جدائی بین زن و شوهر بیماری یا مرگ زن خانه است . دور افکنده و فر

است . اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می 

آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می 

 رسد مشروط بر این که دور نریزید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اهر دوستجاروکردن : آدمهای به ظ
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 جارو : اختالف در درون خانواده

 جاروی کهنه : یک دیدار

 جاروی تازه : آدمهای به ظاهر دوست

 خریدن یک جارو : اختالف با افراد خانواده

 سوار جارو شدن : خرافات

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جاروی نو در خواب ، داللت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود 0

 خواهد یافت . 

ـ اگر خواب ببینید جایی را جارو می کنید ، نشانة آن است که در معامله ای زیان 6

 خواهید دید . 

ـ اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است ، عالمت آن است که او برای 9

 شوهر خود همسری بداخالق ، و برای امور خانه زنی نامرتب است . 

 جارو کردن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می کند ، نشانة آن است که همسرش او را عزیز 0

 خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد . 

ـ اگر خواب ببینید اتاقها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف 6

ة آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را نظر کرده اید ، نشان

 خواهد گرفت . 

ـ اگر خدمتکارتان خواب ببینند که مشغول جارو کردن هستند ، نشانة آن است که 9

 مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت . 
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 جاز 

 نمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : شنیدن صدای جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آ

خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد الف و دروغی است که می شنویم و 

زننده جاز الفزن دروغگوئی است که با او برخورد می کنیم . اگر صدای جاز را 

شنیدیم و زننده آن را ندیدیم خبری بزرگ و مکروه می شنویم که از آن خشنود نمی 

زند و خودش به آهنگ آن می رقصد و  شویم . اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می

پای می کوبد یا شما با آن همراهی می کنید و پای می کوبید عملی خالف و گناهی 

بزرگ مرتکب می شوید و انجام می دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می آورد و 

نقل می کنند که صدای ناهنجار در  _ع  _یعنی ندامت می کشید . از امام صادق 

غی است و عملی است که به نادانی گفته و کرده می شود . جازیست در خواب درو

خواب مردی است دروغ گو و الف زن که خوب دروغ می گوید و دروغ هایش به 

دل می نشیند و اگر دیدید که خودتان با مهارت جاز می زنید به راحتی و خوبی دروغ 

 می گوئید . 

 جاسوس 

 گوید : آنلی بیتون می

ببینید جاسوسها با سؤ االت پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة  ـ اگر خواب0

 آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است که دست به کارهایی نامطلوب 6

 خواهید زد . 

 جا سیگاری 
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 کلیه وسایل و ابزار تدخین نوشتم . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جایی دیگر در مورد

زیر سیگاری هم از ابزار تدخین است و تعبیری مشابه دیگر از ابزار این عمل دارد و 

علت و انگیزه ای است برای تالم و ناراحتی و تلخ کامی . اگر در خواب ببینید که زیر 

ی قرار رسیگاری دارید ولی سیگار یا پیپ نمی کشید و دود نمی کنید در آستانه کا

گرفته اید که اگر انجام دهید الاقل خودتان را اندوهگین می کند و احیانا دودش به 

چشم شخص خودتان می رود . اگر کسی مقابل شما زیرسیگاری نهاد ، این کار در 

بیداری یک نوع حسن خدمت است اما در خواب خصومت و دشمنی است و خواب 

گر شما هم این کار را کردید تعبیر وارون شما می گوید شما را تلخ کام می کند . ا

دارد . شکستن زیر سیگاری نجات از غم و رنج است . داشتن زیر سیگاری شکسته نیز 

 همین تعبیر را دارد اما شکستن و دور افکندن آن بهتر است . 

 جالیز 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن جالیز در خواب نیکو است زیرا نشان نعمت و 

خرمی است . سبزی جالیز خرمی است ، محصول آن نعمت است و فزونی برکت و 

محصول برکت و چه خوب است که در خواب جالیزی سبز و پر محصول مشاهده 

کنید و از این بهتر وقتی است که در خواب احساس کنید جالیز به خودتان تعلق دارد . 

ما قعی درست است که شالبته همان طور که در جاهای دیگر هم گفته شد این تعبیر مو

جالیز بان یا جالیز دار یا کشاورز اهل جالیز کاری نباشید چه اگر باشید خوابتان دنباله 

اندیشه و افعال روز شما است . اگر در خواب ببینید که جالیزی پر نعمت و با محصول 

فراوان دارید و آن جالیز متعلق به شما است به بزرگی و نعمت می رسید . اگر در 

اب جالیزی دیدید که به شما تعلق داشت یا متعلق به شما نبود و از آن چیزی بر خو

گرفتید مثال هندوانه کندید یا خیار و گوجه فرنگی برداشتید به قدر آن چه می کنید 

بهره مند می گردید و سودی به شما می رسد . اقدام به ایجاد یک جالیزار اقدام به 
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هم برای خودتان و هم برای دیگران . اگر دور کاری است که خیر و برکت دارد . 

جالیزار دیوار بود یا نرده و چپر و یا این که وسط جالیز یک تک درخت بزرگ و 

تناور بود آن جالیزار و آن درخت نشانی از خانواده شما است که متنفع و بهره مند می 

الیز ت است . جشوند . جالیز ویران و مخروبه زیان و خسران است . جالیز سوخته مصیب

 زرد بیماری است و جالیز سبز خرمی و نشاط . 

 جام 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که آب به جام برداشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود . اگر بیند 

جام پر آب یا گالب فرا گرفت یا کسی بدو داد و از آن بخورد ، دلیل که زن خواهد یا 

فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند . اگر بیند آب از جام بریخت  کنیزک خرد و او

و جام بماند ، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند . اگر بیند جام بشکست و آب 

 بریخت ، دلیل برهالک فرزند است و مادر ، هردو . 

 جابر مغربی گوید : 

به عدد آن جام ها او را کنیزکان و اگر جام ها در خانه ا در دیوار نشانده بود ، دلیل که 

زنان بود . اگر جام سفید یا سبز بیند ، دلیل که او را زنان مصلح پارسا باشد . اگر 

جامهای سرخ بیند ، دلیل که او را زنان معاشره مفسده است . اگر جام ها زرد بیند ، 

 که او را زنان دلیل که زنان او بیمار و زردگون باشند . اگر جام ها سیاه بیند ، دلیل

 اندوهگین و مصیبت زده باشد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

جام اگر پیاله و پیمانه باشد که در حرف ـ پ ـ کلمه پیاله تعبیرش نوشته شده و تکرار 

آن ضروری نیست ولی اگر جام وسیله نوشیدن باشد تعبیرش نوشته می شود . به نوشته 

آشامیدنی را ) درون آن جام هر مایعی باشد فرق  مرحوم مجلسی اگر کسی جام پر از
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نمی کند . شراب یا آب ( تا انتها بنوشد نشان آن است که عمرش به پایان رسیده و 

طومار حیاتش زود در هم پیچیده می شود . چنانچه جام را تا نیمه بنوشد خواب می 

ران تواند جبگوید که عمرش به نیمه رسیده و نیم دیگرش باقی مانده که در آن می 

مافات کند . اگر آن چه از جام می نوشد شیرین باشد شیرین کام می شود و به نعمت و 

دولت می رسد و عز و جاه او افزوده می گردد ولی اگر مایع درون جام تلخ و تند و بد 

مزه باشد به شکست و تلخ کامی می رسد . اگر تیره و تار باشد رنج و اندوه می یابد . 

یشه ای باشد یا این که جام در دست بیننده خواب بلرزد زندگی متزلزلی اگر جامش ش

دارد که بر آن اعتباری نیست . اگر جام فلزی باشد زندگیش معتبر است . اگر چیزی در 

جام ریخت و جام را پر کرد و به دست گرفت ثروتمند می شود و اگر جامی داشت و 

ات جام را زمین ریخت ورشکست و تهی بیننده خواب به غفلت یا به عمد و سهو محتوی

دست می شود و زیان کلی می بیند . اگر کسی جامی پر به دست بیننده خواب داد ) به 

شرطی که تا انتها ننوشد ( از جانب دهنده جام سودمند می گردد و عکس این هم 

 صادق است . 

 گوید : آنلی بیتون می

د ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک از ـ اگر خواب ببینید از جامی نقره ای می نوشی0

 حرفة خود سودی اندک نصیبتان خواهد شد . 

ـ دیدن جام های قدیمی در خواب ، عالمت آن است که از طرف افرادی ناآشنا ، به 6

 شما ثروتی خواهد رسید . 

ـ اگر زنی خواب ببیند به مردی یک جام شیشه ای پر از آب می دهد ، عالمت آن 9

 زندگی لذتی نامشروع خواهد برد .  است که در

 جامه 
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 حضرت دانیال گوید : 

جامه در خواب ، کسب و کار مرد باشد . اگر جامه خود را نیکو بیند ، دلیل که کسب 

و کار او نیکو شود . اگر جامه بد بیند ، دلیل که کسب و کارش بد شود . اگر پادشاه 

حال او است . اگر رعیت جامه خود  در خواب جامه خود سیاه بیند ، دلیل بر نیکوئی

سیاه بیند ، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب ، بیماری است و جامه سرخ 

در خواب ، خرمی است و توفیق و طاعت ، دلیل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است 

 ، آن نیز خوب است . و جامه سفید شسته ، ساختگی کار مردم است و جامه کبود ،

دلیل بر مضرت است و جامه سوخته ، دلیل زنان است از سبب پادشاه و جامه دریده ، 

دلیل ظاهر شدن راز است و جامه پشمین و نمدین و پالس ، جمله دلیل که مال و 

خواسته او را حاصل شود و جامع مرقع ، دلیل بر درویشی و تنگدستی است و جامه 

وه و غم است و جامه کاغذی ، دلیل بر مالمت چرکین از هر نوع که باشد ، دلیل بر اند

و شناعت کند و جامه که از پوست چهارپایان است ، دلیل بر خیر و منفعت است که 

بدو رسد جهمه بی درز به شکل کفن ، دلیل که شغلهای وی در دین تمام شود و عرش 

 .  دبه آخر رسیده باشد . اگر بیند پوست خر پوشیده است ، دلیل که عز وجاه یاب

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند جامه مهتری پوشیده است ، اگر اهل آن جامه بود ، دلیل که کارش قوی شود 

، اگر بیند جامه وزیری پوشیده است ، دلیل که مال بسیار یابد ، اما از خلق مالمتش 

 است . اگر بیند جامه حاجبی پوشیده است ، دلیل که از عطای بزرگان محروم ماند .

اگر بیند جوانی جامه عوانی پوشیده است ، دلیل که کسی او یاری دهد به عطا رسانیدن 

به وی . اگر بیند که جامه جالدی پوشیده است ، دلیل است که منفعت یابد . اگر بیند 

جامه صاحب پوشیده است ، دلیل که با امانت و زبان آور شود و به مهمات ساختن 

جامه صوفیان پوشیده است ، دلیل که دین او زیاده شود  خلق مشغول شود . اگر بیند که

. اگر بیند جامه زاهدان پوشیده است ، دلیل که با امانت است . اگر بیند جامه بزرگان 
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پوشیده است ، دلیل که کار و کسب دنیائی او نیکو شود . اگر بیند جامه اهل صالح 

ه اهل فساد پوشیده است ، داشت ، دلیل که کار دینش به صالح آید . اگر بیند جام

دلیل که او را از اهل فساد غم و اندوه رسد . اگر بیند جامه مزد و کارکن داشت ، دلیل 

است که متفکر و رنجور شود . اگر دید جامه طبیبان داشت ، دلیل که کارش نیکو شود 

له یو در میان مردمان مشهور شود . اگر بیند جامه جهودان داشت ، دلیل که به مکر و ح

کسی را هالک کند و سرانجام کارش بد است . اگر بیند جامه ترسایان داشت ، دلیل 

که کاری کند که به سبب آن از دوست و دشمن ایمن نباشد . اگر دید جامه کشیشی 

داشت ، دلیل که صاحب بدعت بود و میلش به فکر ضاللت است . اگر بیند جامه مغان 

نان و جاهالن است . اگر بیند جامه مرتدی داشت ، دلیل که میلش به جانب بددی

پوشیده داشت ، دلیل که کسی عطائی بدو دهد و بازستاند . اگر بیند که جامه بت 

پرستی است ، دلیل که به خدمت پادشاه مشغول گردد یا خدمت مهتری . اگر بیند جامه 

ی زندان زنی پوشیده است ، دلیل که از مهتر خویش دور شود . اگر بیند جامه مردمان

پوشیده داشت ، دلیل که به سبب کاری غمگین و مستمند شود . اگر بیند جامه حمالی 

پوشیده داشت ، دلیل که امانت گذار شود و انگشت نمای شود . اگر بیند جامه 

گورکنی داشت ، دلیل که به خدمت مردی سفله دون همت مشغول شود . اگر بنید 

ز کسی مصلح روزی حالل خواهد . اگر بیند جامه کشیشان پوشیده است ، دلیل که ا

که جامه قصابی داشت ، دلیل که وی را زیانی و اندوهی رسد . اگر بیند جامه 

 باشکوهی پوشیده داشت ، دلیل که با زن صحبت دارد به راست . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دیدن ، اگر جامه نو داشت و او را قصاره نکرده بودند نیکو است و جامه تنگ و دون

بد است و جامه خام از جامه گاری کرده بهتر است و جامه زربفت ، زن خردمند و 

کنیزک با فرهنگ بود ، و جامه برد و مخطط ، خیر و منفعت است و جامه رسنی که 

مجهول است ، زخم تازیانه است ، یا غمی سخت که بدو رسد و جامه معین ، مال و 
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 خواسته بود . 

 جابر مغربی گوید : 

تاویل دیدن جامه بر دو گونه است : یک گونه به دیدن تعلق دارد و یک گونه دیگر 

بدنیا ، و جامه سفید دین است و جامه نو عمامه دنیا . اگر کسی بیند جامه سفید نو 

پاکیزه داشت ، هم دنیا و هم دین را نیکی بود و اگر جامه سبز و تنگ بیند ، هم دین را 

ون جامه را چرکین و دریده بیند ، هم فساد دین و هم فساد دنیا بد بود و هم دنیا را و چ

است ، و جامه سرخ زنان را نیکو است در دنیا و مردان هم نیکو است و پیراهن از 

طیلسان و قباد و دستار ، این جمله مردان را غم و اندوه است یا جنگ و خصومت ، و 

عبران : اگر زنی بیند جامه زرد جامه زرد مردان را بیماری است و به قول بعضی از م

پوشیده است ، دلیل که او را شوهری آید . اگر دارد بیمار شود . و جامه سبز زنان و 

مردان را دین است . اگر بر زنده بیند صالح دین است . اگر بر مرده بیند ، دلیل 

 رستگاری آخرت است و جامه سیاه دیدن ، کسی را که پیوسته سیاه پوشد نیکو است ،

اما آن که پیوسته سفید پوشد ، جامه سیاه نیکو نباشد ، نه دین و نه دنیا را و جامه سیاه ، 

به قول بعضی از معبران ، خطیب و قاضی و پادشاه را نیکو است ، اما رعیت را غم و 

اندوه است . و جامه کبود بهتان و غم و مصیبت است . اگر بیند جامه ملون داشت ، 

رد ، دلیل که از پادشاه یا والی آن والیت سخنی سخت شنود که یعنی سبز و سرخ و ز

 او خوش نیابد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر کسی به خواب بیند جامه داشت که رویش از رنگی و پشتش از رنگی ، دلیل که با 

اهل دین و دنیا به مذلت زندگانی کند . اگر بیند از جامه خویش همی خورد ، دلیل که 

خود نفقه بسیار کند . اگر بیند جامه زیرین پوشیده است ، دلیل که در سفر بماند  از مال

، یا از بهر کاری وی را به زندان کنند و اگر بیند جامه او ضایع گردید یا از وی بستدند 

و او برهنه بماند ، دلیل که قدر و جاهش کم شود و حقیر و خوار شود . اگر بیند جامه 
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دلیل که اندوهگین وشد و با زن خویش خصومت کند . اگر بیند خویش را بدریدند ، 

جامه خود را یا جامه اهل خود را مومی کرد ، دلیل که او را با خویش خود خصومت 

افتد . اگر بیند جامه او کسی بربود و برهنه بماند ، دلیل که از حرمت و منزلت بیفتد . 

ده ه به سفر شود . اگر بیند جامه باز کراگر بیند جامه در نوشته از هم باز کرد ، دلیل ک

را در نوشت ، دلیل که غایبش از سفر اید . اگر بیند جامه زنان پوشیده داشت ، دلیل که 

مالش زیاد شود . اما اگر ترسی عظیم بدو رسد و به قولی او را غم و اندوه رسد و بی 

 منفعت بدو رسد وحرمت شود . اگر بیند جامه مردان پوشیده داشت ، دلیل که خیر و 

جامه یافتن در خواب سفر است و به قدر درازی و کوتاهی جامه در سفر بماند . اگر 

 بیند جامه را تمام کرد ، دلیل که از غم باز رهد . 

 خالد اصفهانی گوید : 

بهترین جامه ها در خواب ، جامه ای است که از پنبه است و در وی قز یا ابریشم نباشد 

پنبه با ابریشم است و جامه خز هر دو ، دلیل بر مال حرام و فساد کند و جامه عنابی از 

در دین و جامه دیبای حریر و ابریشم ، مردان را بد بود و زنان را نیک ، و جامه کهن 

غم و اندوه است از قبل پادشاه . اگر کسی بیند که جامه کهنه فروشد ، نیک است ، اگر 

ست و جامه کهن پوشیدن بد است و جامه کهن از بیند جامه کهن می خرید ، دلیل بد ا

 تن بیرون کردن نیک است . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند جامه شسته بود و پوشیده ، دلیل که تائب شود . اگر بیند جامه چرکین داشت ، 

درویش شود . اگر بیند جامه رنگین داشت ، اگر زن است ، یا سپاهی است ، او را نیک 

 د جامه با شکوه داشت ، دلیل که او را منکری پدید آید . است . اگر بین

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : زن . 
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 دوم : پادشاه . 

 سوم : مال . 

 چهارم : خیر و منفعت . 

 اگر کسی بیند جامه خود را به قیچی ببرید ، دلیل که چیزی به او رسد . 

 گر بیند دزدان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان زنان وی افتد . ا

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

جامه معنی عام دارد . به قبای بلند و گشاد و دراز اطالق نمی شود بل که به مجموع 

چیزهائی که می پوشیم جامه گفته می شود . کت و شلوار ، پیراهن ، جلیقه ، و احیانا 

رانی و پالتو . همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند . با

در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش 

تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری 

بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش 

بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد . این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما 

جامه می تواند از جنس های مختلف و حاالت گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که 

ه هر یک تعبیری خاص خود دارد . اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید ک

ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و 

مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی 

که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و 

یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و  منزه نشان داده اید . عکس این هم درست است

مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که 

جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می 

 کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده . اگر در

خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می 
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زنند و اگر جامه ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد . جامه 

ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می 

شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر  شود . چنان چه در خواب ببینید که لباس

این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید . اگر 

در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید . 

 جامه جامه سیاه شوکت و اعتبار است . جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را

بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد . جامه سرخ را معبران 

برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست . اگر در 

خواب ببینید که جامه می دوزید ، هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تاکت 

است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که  و شلوار و پالتو نشان آن

می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید 

سفر طوالنی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طوالنی و 

 دارای اهمیت زیاد است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دن جامه سیاه غم واندوه بوددی

 دیدن جامه کهنه اندوه بود 

 جامهء خواب 

 محمدبن سیرین گوید : 

جامه خواب دیدن ، به تاویل زن است . اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است ، 

دلیل که عیالش دیندار است و مستور . اگر بیند جامه خواب سیاه بود ، دلیل که از 

او رسد و بعضی از معبران گویند : جامه سیاه در خواب ، پادشاه  عیالش اندوه و رنج به

را نیکو و رعیت را بد است . اگر جامه خواب را کبود بیند ، دلیل که او را به سبب عیال 
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غم و اندوه و مصیبت رسد . اگر بیند که جامه خوابش چرکین و دریده است ، دلیل که 

ر بیند جامه خوابش بسوخت ، دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است . اگ

 عیالش بمیرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن جامه خواب بر سه و جه است : 

 اول : زنی نیک ، 

 دوم : راحت و آسانی ، 

 سوم : رنج و اندوه و مصیبت . 

 جان 

 محمدبن سیرین گوید : 

. اگر بیند جان از تن وی بیرون  جان به خواب دیدن ، فرزند است . یا مال یاعیال موافق

شد ، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد ، یا مالش تلف شود یا خود هالک شود . اگر جان 

خویش به صورت مردی نیکو بیند ، دلیل که وی را فرزندی نیکو بیاید و حالش نیکو 

شود ، یا به خدمت پادشاه خوش طبع جوانمرد پیوندد و حالش نیکو گردد . اگر جان 

خود را به صورت مردی زشت بیند ، تاویلش به خالف این است . حکایت : درخبر 

آمده است که : مردی پیش رسول خدا آمد و گفت : یا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله ، 

در خواب چنان دیدم که جان از تن من بیرون آمد و مرا درکنار گرفت و بعد از آن به 

وصیت کن که هر کس جان خود را در کف آسمان رفت . حضرت رسول فرمود : 

خود دید ، دلیل که به کار مخاطره مشغول شود ، که در آن وی را بیم جان است . اگر 

بیند جان از کف او به آسمان شد ، دلیل که زود بمیرد . اگر بیند رنگ جان او زرد 

د بیند ، یاست ، دلیل که در بیماری صعب بمیرد . اگر جان او را به گونه سرخ و یا سف

عاقبتش نیکو است و از غم رستگاری یابد . اگر بیند به گونه سیاه است ، دلیل است که 
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 مستوجب عذاب حق تعالی بود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند مرده جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری می کردند ، دلیل که بر 

ویشان وی آهسته می گریستند ، دلیل که اهل بیت مرده غم و انده رسد . اگر بیند که خ

 خویشان وی از وی شادی و خرمی رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای جان می کند ، دلیل آنست که جان آن مرده در 

 عذاب است . 

 جانماز 

ر کنیم که در محضمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : موقعی که ما از جا نماز استفاده می 

خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی 

روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو 

است اما حاالت آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت 

اب ببینید که بر جا نماز و در مسجد نشسته اید به سفر حج می می کند . اگر در خو

روید ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید به سفر 

زیارتی می روید . اگر جانمازی که در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن است که 

ز ابریشم بود خواب شما می به طاعت و صالح تحریص می شوید اما اگر جانمازتان ا

گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید . اگر در خواب 

دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب شیطان را می خورید و 

کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید . اگر ببینید که جانمازتان 

خته یا سوراخ شده خوابتان می گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت بخشی سو

نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صالح 
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بگیرید . اگر در خواب دیدید که جانماز ) یا مهر و تسبیح ( خود را گم کرده اید و به 

طر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خ

اید . همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید که با 

 صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی آید . 

 جانور 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کال اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی 

د داریم و گسترده تر این که دوستان و آشنایان و افراد خانواده معامله و داد و ست

خویش را نیز در خواب به صورت جانوران می بینیم و تجسم آن ها در خواب ما 

بستگی دارد به برداشتی که ما نسبت به ایشان داریم . اگر خوب باشند و ما دوستشان 

ان ها را به شکل و هیبت جانور داشته باشیم یا طوری باشند که روی ما اثر بگذارند آن

دوست داشتنی و مفید می بینیم و اگر بد باشند و روی ما اثر منفی بگذارند به صورت 

جانوران بد و خطرناک در خواب ما ظاهر می گردند . شیر و پلنگ و ببر در خواب 

های ما دشمن قوی اما کریم و بزرگوار و بخشنده اند . دشمنی که به فرض اگر هم بر 

چیره شود با بزرگ منشی می بخشد و پی کار خود می رود . بر عکس ، کفتار و  ما

شغال و کرکس و گورکن دشمنانی کثیف و لئیم و تیره دل هستند که بیشتر دوست 

دارند امعا و احشا ما را بخورند . کبوتر نشان عشق و صلح و دوستی است . چلچله پیام 

یبا و جوان است . خوک دشمن پیر خانگی آور عشق و امید و خرمی است . غزال زن ز

 است . گوسفند نعمت و برکت است . گاو فراخی روزی است . 

 جایزه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جوایزی که به دیگران باید اعطا شود ، نشانة آن است که در اثر کوششهای 0
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 آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید . 

واب ، نشانة آن است که از لذتهایی زمینی و ثروتی ـ جایزه دادن به دیگران در خ6

 ناپایدار بهرمند خواهید شد . 

 جای سبز وخرم 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جای سبز و خرم : کامیابی ، به حقیق پیوستن امیدها

 جبرئیل 

 ابن سیرین گوید : 

اگر جبرئیل را به خواب خوش طبع و گشاده رو بیند . چنانکه صورت اصلی اوست 

دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد و به همه مرادها برسد و از غم فرج یابد واگر وی را به 

خالف این دید اندوه کند واگر بیند جبرائیل او را وعده نیکو داد یا مژده داد یا از 

و همان است و اگر بیند جبرائیل چیزی به او داد دلیلش کاری باز داشت تأویل خواب ا

 این است که از پادشاه جاه وقدرت ومنزلت وبزرگی یابد

بعضی از معبران گفتند : اگر بیند که جبرائیل یا میکائیل چیزی به وی داد دلیلش ترس 

است و بیم بزرگ واگر بیند که جبرئیل شد ومردمان وی را گفتند که او جبرئیل است 

 لیل کند که امانت گذارد وسخندان گردد و مراد وی حاصل گرددد

 جبه 

 محمدبن سیرین گوید : 

جبه در خواب زن است . اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت ، دلیل که زن او نیک رای 

و نیک سیرت است . اگر به خالف این بیند ، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است . 
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 یا بسوخت ، دلیل که میان ایشان جدائی افتد . اگر بیندجبه او بدرید 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن جبه در خواب ، اگر بیند در زمستان در تن داشت ، نیکوتر است و آن بر چهار 

 وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : قوت و نیرومندی . 

 سوم : شادی . 

 چهارم : منفعت . 

 ت . جبه کهنه و کثیف غم و اندوه اس

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند جبه نو داشت یا کسی بدو داد وبه رنگ سبز است ، دلیل که زن پاکدامن 

بخواهد . اگر بیند جبه سفید نو داشت ، زنی پارسا و باامانت است . اگر زرد بیند ، زنی 

بیمارگون است . اگر کبود است ، زنی متفکر و غمگین است . اگر سرخ بیند ، زنی 

 ر است و با او سازگاری کم کند . معاش

 جت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جت در خواب های ما حادثه ای است که با سرعت زیاد 

و باور نکردنی اتفاق می افتد یا اثر حادثه ای است که قبال اتفاق افتاده اما به سرعت 

د با حادثه ای زیاد و باور نکردنی از بین می رود و محو می شود . مشاهده جت ، برخور

است اما سوار شدن یا سوار بودن در آن ، قرارگرفتن در قلب چنان حادثه ای است که 

توضیح داده شد . خیلی حوادث هستند که در زندگی ما به سرعتی زیاد و باور نکردنی 

اتفاق می افتند . نمونه بد آن تصادف اتومبیل ماست و نمونه خوب آن یافتن یک پول 

ن یا زیر درختان پارک . اگر خودمان در یک جت باشیم و آن را هنگفت در خیابا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

برانیم خواب ما می گوید که به استقبال حادثه ای بزرگ می رویم ولی اگر از جت 

پیاده شویم از حادثه ای می گریزیم . بزرگی و و کوچکی جت که در خواب می بینیم 

 خردی و عظمت حادثه ای است که اتفاق می افتد . 

 جدال 

 نوچهر مطیعی تهرانی گوید : م

بر خالف بیداری که جدال کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و 

اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است . در زندگی روزانه ما یا کینه موجب بروز جدال 

است و یا جدال ، کینه و بغض و نفرت می آورد اما در خواب عکس این صادق است 

ی ببینید که با کسی جدال می کنید یا حد اقل دست به گریبان شده اید خواب یعنی وقت

شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب پیدا می کنید . اگر در 

خواب ببینید با عده زیادی جدال می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده 

گرم جنگ و جدال هستید خواب شما خبر می کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سر

دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با 

او می شوند و برای آشنائی با وی سر و دست می شکنند . پس اگر شب هنگام در 

خواب دیدید که با کسی جدال می کنید دچار بیم و هراس نشوید و اندیشه بد به خود 

 ه ندهید . انشا اهلل خیر است . را

 جدایی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، عالمت آن است که وضعیت جسمی 0

 نامساعد خواهید داشت . 
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ـ اگر خواب ببینید کسی از خانوادة خود جدا می شود ، عالمت آن است که در 6

 ت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت . معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرف

 جذام 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به جذام مبتال شده اید ، عالمت آن است که در اثر ابتال به بیماری ، 0

 تمامی ثروت خود را از دست می دهید . 

 عـ اگر خواب ببینید دیگری مبتال به جذام شده است که در زندگی با وقای6

دلسردکننده ای روبرو خواهید شد و احساسات عاشقانة شما به بی تفاوتی تبدیل خواهد 

 شد . 

 جراح 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانة آن است که از طرف دشمنانی که تقریبا همکار 

ز واقعه اهستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که 

 ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد . 

 جراحت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جراحت در خواب ، نشانة آن است که ابتال به بیماری باعث آشفتگی فکری 0

 شما خواهد شد . 

ـ دیدن پانسمان زخم در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و تمایالت قلبی شما مبدل 6

 زودگذر با دیگران خواهد شد .  به خوشگذرانی های
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ـ اگر خواب ببینید نوزادی چنان زخم عمیقی بر تن دارد که می توانید حتی 9

استخوانش را هم ببینید ، نشانة آن است که وقایع اضطراب آور و آزار دهنده کمتر در 

 زندگیتان روی می دهد . 

 که به ضعف قوای ـ اگر خواب ببینید جراحتی بر تن خود دارید ، نشانة آن است4

 جسمانی مبتال خواهید شد ، و دست به کاری دشوار خواهید زد . 

ـ اگر خواب ببینید زخم خود را پانسمان می کنید ، عالمت آن است که از فرصتی 5

 برای خوشبخت شدن استفاده می کنید . 

ـ دیدن زخم و جراحت دیگران در خواب ، عالمت آن است که دوستان در حق شما 2

 نصافی می کنند . بی ا

 جرز 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است 

برای ایجاد و تشکیل ، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این 

بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید . اگر زنی در خواب 

جرزی را ساخته یا جرزی ساخته شده و به خوش تعلق دارد گویای این است  ببیند که

که مبنای زندگی خانوادگی او مستحکم است و روابط خوبی با شوی خویش و 

اطرافیان دارد و جای نگرانی نیست . اگر جرزی را خود بنا کنید خوابتان می گوید که 

ین است که در خواب ببینید بنای محکمی برای کار و شغل خود می ریزید و خالف ا

که جرزی را خراب می کنید یا جرز به شما تعلق دارد اما سست و لرزان است و 

آجرهایش بیرون آمده . اگر ببینید جرز بلندی هست و شما در پائین آن ایستاده اید 

خواب شما می گوید که مقابل عظمت کاری که در پیش دارید خویشتن را ناتوان می 

باالی آن باشید رفعت جاه و مقام شما را نشان می دهد . روی هم رفته  بیند و اگر در

دیدن جرز خوب است مگر در چند مورد اول این که جرز ساخته شده ای را ویران 
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کنید دوم جرزی سست و لرزنده باشد سود جرز را جائی بسازید که در خواب می 

ت ا بدانید متعلق به دیگری اسدانید به شما تعلق ندارد ، چهارم آن که جرزی باشد و شم

و شما به ناحق آن را تصاحب کرده اید و چنان چه از باالی جرز به پائین بیائید یا پرت 

شوید و یا کسی شما را به پائین بیندازد این را می گوید که از موقعیتی که دارید سقوط 

 می کنید . 

 جرثقیل 

 گوید : آنلی بیتون می

 نة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد . دیدن جرثقیل در خواب ، نشا

 جرقه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد . یک وقت 

هست که در خواب می بینید از دور یا نزدیک جرقه دیده می شود یا از شیئی نا آشنا 

جرقه برمی خیزد این در خواب بد نیست زیرا بار گه نور و امید و روشنی است اما اگر 

کند تعبیری دیگر دارد . اگر برق زدن هم باشد تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا 

خوب است فقط در صورتی بد می شود که یا حالت انفجار پیدا کند و یا جرقه در 

چیزی بگیرد و آتشی بوجود آورد و شعله ایجاد نماید . در این صورت دیدنش در 

خواب بد است چون حالت سوزندگی و ویرانگری پیدا می کند و شعله اگر برای 

 نائی باشد نیکو است و چنانچه سوزنده و منهدم کننده باشد بد است . روش

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید : 

 دیدن آتش در خواب بیست و پنج وجه دارد : 

 . فتنه .  0
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 . جنگ و کارزار .  6

 . فساد .  9

 . رنج وتعب .  4

 . خصومت و دشمنی .  5

 . سخنهای زشت .  2

 از کام مراد . . منع و جلوگیری  7

 . خشم پادشاه 1

 . کیفروعقوبت 3

 . نفاق و دو روئی .  01

 . بیراهی و کجروی 00

 . علم و حکمت 06

 . راه هدایت 09

 . مصیبت .  04

 . ترس و بیم .  05

 . سوختن .  02

 . خدمت پادشاه .  07

 . طاعون .  01

 . سرسام .  03

 . آبله .  61

 . گشایش کارها .  60

 .  . فضیلت 66

 . مال حرام .  69
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 . رزق و روزی .  64

 . فایده و منفعت .  65

 جریمه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید پاداش می 

گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می کنید . هر قدر جریمه بیشتر باشد و 

مزد و پاداشی که می گیرید بیشتر بیشتر شما را بر سر خشم آورد بهتر است چون 

خواهد بود . چنانچه در خواب ببینید رانندگی می کنید و افسر پلیس شما را متوقف می 

نماید و قبض جریمه می نویسد خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که کسی به 

شما پاداش می دهد و سودی عایدتان می گردد یا خبری خوش به شما می رسد که 

آفریند . چنانچه کارگر یا کارمند هستید و در خواب دیدید که شما را سرور می 

جریمه کرده اند که کار اضافی بکنید همین تاویل هست و هیچ ناراحت نباشید زیرا 

خوابی است نیکو و امید دهنده . تاوان دادن نیز تقریبا همین تعبیر را دارد و اگر در 

شده اید تاوان بدهید سودی عاید شما می  خواب ببینید چیزی را معدوم کرده و مجبور

 شود اما تاوان گرفتن این معنی را ندارد و برعکس است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به خاطر خالفی که انجام داده اید جریمه می شوید ، نشانة آن است 0

 که نسبت به انجام وظایف خود سرکشی می کنید . 

 خواب ، عالمت بیمار شدن و زیان مالی است .  ـ پرداختن جریمه در6

ـ شانه خالی کردن از پرداخت جریمه در خواب ، نشانة آن است که بر رقیب خود 9

 چیره خواهید شد . 

 جزع 
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به معنی مهره یمانی است و درخواب ، زنی بود مختلف حال و پراکندگی احوال و 

، دلیل که زنی بدین صفت که  موالی زاده . اگر بیند جزع داشت ، یا کسی بدو داد

گفتیم بخواهد . اگر بیند جزع او ضایع شد ، دلیل که زنش بمیرد ، یا طالق دهد . جابر 

مغربی گوید : اگر بیند که جزع سفید و روشن است ، دلیل که زنی مستور با امانت و 

  .خوبروی بخواهد . اگر بیند که جزع تیره و سیاه بود ، تاویلش به خالف این بود 

 جزیره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زالل پیرامون آن را فرا گرفته است ، 0

عالمت آن است که به مسافرتی خواهید رفت و در زندگی خوشبخت خواهید شد . 

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که به زودی ازدواجی مبارک خواهد 

 کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای بی آب و علف هستید ، عالمت آن است که در اثر 6

 افراط در کاری ، شادمانی خود را از دست می دهید . 

ـ دیدن یک جزیره در خواب ، نشانة آن است که بعد از تالش و تحمل سختی فراوان 9

 لبریز از آرامش و آسایش دست خواهید یافت . 

ید مردمی در جزیره هستند ، عالمت آن است که می کوشید در ـ اگر خواب ببین4

 کارها مقام خود را باالتر ببرید

 جستن 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که از جائی می جست ، دلیل که از حالی که 

دارد به حال دیگر شود . اگر جستن او دور بود ، دلیل که سفری دور کند . اگر بیند 

در دست داشت و بدان از جائی به جائی بجست ، دلیل که بر مردی چوبی یا نیزه ای 
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قوی اعتماد کند ، تا او مددی دهد در کاری ، تا آن کار به مراد رسد . اگر بیند از 

دیواری فرو جست و بر ستور نشست ، دلیل که هالک شود . اگر دید بر بامی جست و 

او جدا شود و باز پیش وی آید .  خانه در زیر پایش فرو رفت و نمرد ، دلیل که زن از

اگر بیند به هوا بر جست و روی به قبله آورد ، و بعد زاان خود را در حریم دید ، یا در 

مکه یا در مدینه ، این جمله دلیل حج کردن است . اگر بیند از سرائی مجهول به سرای 

علق ممجهول دیگری جست ، دلیل که هالک شود . اگر بیند با شکوفه همی جست و 

همی زد ، دلیل که کار وی با شکوفه بود و عیش بر وی تباه شود . اگر بیند به هوا 

جست و مرغی بگرفت ، دلیل که زن خود را بگذارد و زن دیگر خواهد . اگر بیند به 

چوبی یا به عصائی از جائی به جائی همی جست ، دلیل که از رنج و اندیشه برهد و 

 کارش به نظام شود . 

 تنهاو می گوید : لوک اوی

 جستجو کردن در پی چیزی : آرزوهای دست نایافتنی

 جست و خیز 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، عالمت آن است که با وجود 

 مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت . 

 جسد 

ر خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر د

که جسد به کدامین حیوان متعلق است . اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که 

اجساد چه حیواناتی را دیده ایم تعبیرش این است که غمگین می شویم . رنجی به ما 

جسد نمی رسد فقط غمی هست که می رسد و زود هم می گذرد . اگر در خواب خود 
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حیوان حالل گوشت را ببینیم خوابی است نیکو بخصوص اگر مذبوح باشد . به هر حال 

دیدن جسد حیوان مذبوح حالل گوشت خوب است . اما اگر جسد حیوانات مکروه و 

حرام گوشت در خواب ببینید خوب نیست چون خواب شما از غم و رنج خبر می دهد 

 . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پایدار جسد : سالمتی

 دیدن جسدی که در قبر گذاشته شود : جدایی نزدیک برای عشاق

 غسل داده شده : مراقب سالمتی خود باشید

 جسد متعفن : ناراحتی

 جسد رقصان : ارثیه کالن

 جسدهای بسیار : دعوت شدن به یک جشن خانوادگی 

 گوید : آنلی بیتون می

است و کسب خبرهای بد از دیدن جسد در خواب ، نشانه از میان رفتن شادی  -0

وضعیت دوستی که درمیان شما نیست . اگر شخص جوانی خواب جسد ببیند ، نشانه 

 برباد رفتن لذتی و هجوم نومیدیهای پیاپی است . 

 اگر در خواب جسدی را میان تابوتی ببیند ، نشانه وقوع مشکالت فراوان است .  -6

لخراش یک دوست یا تزلزل و دیدن جسدی سیاهپوش در خواب ، نشانه مرگ د -9

 گرفتاری در حرفه خواهد بود . 

اگر در خواب ببیند در میدان جنگ اجساد زیادی خفته اند ، داللت بر دسته  -4

 بندیهای سیاسی و جنگ بین کشورها است . 

 دیدن اجساد حیوانات در خواب ، عالمت زیان در شغل و خلل در سالمت است .  -5

دیکان ، نشانه مرگ یکی از اعضای خانواده است یا اختالف دیدن جسد یکی از نز -2

 شدید بین افراد خانواده . 
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اگر عشاق اجساد حیوانات را در خواب ببینند ، عالمت ناتوانی در حفظ پیمانهای  -7

 مقدس است . 

اگر خواب ببیند روی چشم جسدی پول می گذارید ، نشانه آن است که دشمنان  -1

 شما در آن وضع حتی قدرت خشمگین شدن را هم ندارید .  شما چپاول می کنند و

 جسد سوخته 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است که دشمنان نفوذ شما را در 0

 محیط کار کاهش می دهند . 

ود خ ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببینید ، نشانة آن است که در انجام وظایف6

تنها باید به رأی خود بسنده کنید . زیرا اگر تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرید با 

 شکست روبرو خواهید شد . 

 جشن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند 0

 کشید . 

ت خوبی حکمفرمانیست ، عالمت آن است ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیری6

 که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید دیر به جشنی رسیده اید ، نشانة آن است که کارهای پردردسری 9

 اوقات شما را پر می کند . 

 جشن تولد 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ما عمر طوالنی خواهید داشتجشن تولد : ش

 گوید : آنلی بیتون می

خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانة فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانة غم 

 تنهایی است . 

 جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، عالمت آن است که به دیگران بسیار 

 .  دید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کندوابسته اید و دل به کسب لذاتی می بن

 جشنواره 

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، عالمت آن است که به دیگران بسیار 

 وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند . 

 جعبه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جعبه

 میابیپر : کا

 خالی : مشکالت

 جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق 0

 دوردست است . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد 6

 دگی راحت است . بازنشستگی و زن

 جعفری 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جعفری در خواب ، عالمت ان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست 0

 خواهید آورد . 

ـ خوردن جعفری در خواب ، نشانة آن است که به خاطر خانوادة خود دچار نگرانی 6

 بزرگی خواهید شد . 

 جغجغه 

: جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است . اگر در منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می دهید و صدا 

ایجاد می کنید خواب شما می گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که 

اد به دبعدا مجبور می شوید شرمندگی آن را تحمل کنید . اگر دیگری به شما جغجغه 

معنی این است که کسی شما را به یاوه گفتن و دروغ پردازی وا می دارد که این هم 

خوب نیست . اگر صدای جغجغه ای شنیدید بی آن که بدانید زننده آن کیست و از 

کجاست ، دروغ و یاوه خواهید شنید این در صورتی است که صدا را نپسندید ولی اگر 

ورید و تحت تاثیر آن سخنان دروغ قرار خواهید از آن خوشتان بیاید فریب می خ

گرفت . چغانه در آالت موسیقی قدیم و دایره زنگی در آالت موسیقی متداول نیز 

 همین تعبیر را دارند که به جای خود گفته می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

ما ش ـ اگر خواب ببینید بچه ای با جغجغه بازی می کند ، عالمت آن است که زندگی0
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لبریز از صلح و صفا خواهد بود ، و وظایف خود را نیز با افتخار و سربلندی پیش 

خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که در آیندة نزدیک با 

 مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد . 

 ریـ اگر خواب ببینید به بچه ای جغجغه ای می دهید ، عالمت آن است که در کا6

 سرمایه گذاری می کنید که با شکست روبرو خواهد شد . 

 جغد 

در خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود . اگر بیند کسی جغد همی گیرد ، 

دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک 

نجا ی شنید ، دلیل که در آنباشد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند آواز جغد هم

نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد . اگر بچه جغد بود ، دلیل که فرزند او شوم و 

ناخلف است . اگر بیند گوشت جغد خورد ، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر 

 آن چیز بخورد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بوم دشمن مکار بود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، عالمت آن است که به دنبال سالمت و شادمانی 0

 مرگ فرا خواهد رسید . 

 ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است . 6

ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی در بدنام 9

 می کوشند . کردن شما 

 جفت 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کامال متفاوت 

است و تعابیر متغایر دارد . معموال مردان در خواب نمی بینند و اگر هم ببینند نمی 

شناسند مگر این که در عالم خواب درک کنند که آن چه کثیف و خون آلود پیش 

یند جفت است . برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست روی خود مشاهده می نما

چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است . اگر مردی به خواب جفت 

ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید 

می  می آید که از یک دیگر به شدت دل زده می شوند و در پی این دل زدگی دعوا

کنند و مدتی از هم جدا می مانند ولی چنانچه تحمل کنند زود رفع می شود . چنانچه 

مردی در خواب جفت ببیند و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد به علتی 

شرمساری می کشد ، سرزنش می شود و نزد مردم مورد سوال قرار می گیرد که این 

د رفع می شود . اما اگر زنی در خواب جفت هم مدت زیادی به طول نمی انجامد و زو

ببیند که متعلق به خودش باشد باردار می شود و فرزند می آورد . اگر آن جفت متعلق 

به دیگری باشد باز دو حالت دارد . چنانچه در خواب زیر خاک پنهان کند یا در چاه 

ود و بیمار می شبیافکند از غم و اندوه می رهد اما اگر فقط ببیند و بی تفاوت بماند 

بیماریش به قدر کراهتی که در خواب احساس می کند شدید یا ضعیف است . به هر 

 حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید صدقه بدهد . 

 جگر 

 محمدبن سیرین گوید : 

جگر در خواب ، مال پنهان بود . اگر بیند جگر مردم است ، دلیل که مال پنهان کرده 

بیابد و هزینه نماید . اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده ، یاخام ، 

دلیل است گنج بیابد و جگر گاو و گوسفند هم ، دلیل بر مال و نعمت است و بعضی از 

 در خواب دیدن ، دلیل بر فرزند است .  معبران گویند : جگر
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن جگر در خواب بر سه وجه است . 

 اول : فرزند و مال . 

 دوم : دوست ، که به جای فرزند بود . 

 سوم : علم . 

اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند . دلیل است 

 گنج و مال او بستاند .  پادشاه

 اگر این خواب عالمی بیند ، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از رسول خدا صلی اهلل الیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند ) أَْولَادُنَا أَکْبَادُنَا ( 

 معبران اسالمی نوشته اند که جگریعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند . به همین علت 

در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می 

کند . جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن 

جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می کوشیم در خواب ما به صورت 

ود . ابن سیرین نوشته جگر در خواب علم غیب است ولی بیشتر جگر متجلی می ش

معبدان معتقد ند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهان که یا دیگری آن را 

ذخیره کرده و یا به دست خودمان انباشته و جمع شده است . حتی نوشته اند که اگر 

ود نهاده زیاد پیش روی خکسی در خواب ببیند که جگر گاو یا گوسفند بریان به مقدار 

و می خورد گنج می یابد . به هر حال جگر همان پول است که حیات دسته ای از مردم 

به آن بستگی دارد . اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو 

متعلق به شما است به پول می رسید یا به چیزی دسترسی می یابید که چشم به راه آن 

یاد دوستش دارید . خوردن جگر نیز همین تعبیر را دارد . اگر به خواب هستید و ز

دیدید که جگر به سگ می دهید مال خود را تلف می کنید یا در راهی بیهوده مصرف 
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می نمائید . اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می دهید 

می برد . اگر در خواب دیدید که گربه ای  زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین

جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما 

را می برد ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید زنی فریبتان می دهدو 

ا دارد و همین تعبیر رمال و پولتان را می برد یا خرج او می کنید . جگر توزیع کردن نیز 

می گوید که مال خودتان را هدر می دهید و تلف می کنید . جگر گوسفند در خواب 

نعمت است و جگر گاو فراخی روزی است . به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست 

 مگر این که احساس کنید جگر انسان است که لئامت دارد . 

 جال دادن 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ببینید اشیاء را جال می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال ـ اگر 0

 کسب امتیاز خواهید بود . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود را جال می دهند ، نشانة آن است که 6

 دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند . 

 جلسه 

 گوید : آنلی بیتون می

گر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، عالمت آن است که به ثروت خود مغرور ا

می شوید و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می کنید . نهایتا پیشرفت چندانی نخواهید 

 داشت . 

 جلگه 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثی را شامل می 

تگی دارد به این که جلگه را چگونه ببینیم و چه چیزهائی در شود که پیش می آید و بس

آن وجود داشته باشد . اگر در خواب جلگه ای سبز و خرم پیش روی خود ببینیم بسیار 

خوب است چون خواب ما می گوید که آینده نیک است و نعمت و شادی فراوان 

ه ولی چنانچه جلگ تامین می گردد . اگر درختان در آن جلگه بارور باشند بهتر است

خشک و بی درخت و فاقد سبزی و گل و ریاحین باشد آینده ای سخت و دشوار را 

خبر می دهد . پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا 

خواسته می باشد و مشکالت کوچک یا بزرگ . اگر در آن جلگه راه می روید خواب 

ید رفت . اگر بر اسبی سوار باشید در آن سفر تنها شما می گوید که به سفر خواه

نخواهید بود و احتماال همسر یا فرزندتان با شما خواهد بود زیرا اسب نزدیک ترین 

حیوان به انسان است و چنانچه اسب داشته باشید اما سوار نباشید سفر هست اما به تنهائی 

 . اگر شتر داشته باشید به سفر زیارتی می روید . 

  جماع

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت 

و شرایطی که در بیداری دارا می باشید . اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر 

د سبدهی دارید ادای دین می کنید ، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می ر

و خوشحالتان می کند و باالخره اگر قهر هستید آشتی می کنید . خواب جماع می 

تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است 

چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند . معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها 

من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در  مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی

باال نوشتم . چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتالم منتهی شود یک خواب شیطانی 
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 مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتالم نپیوندد صرفا از غم است و الغیر . 

 حضرت دانیال گوید : 

چون بیند که منی از وی جدا  مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است ، خاصه

گردید . اگر کسی بیند با کسی جماع نمود ، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت 

او روا شود . اگر بیند کسی با او جماع نمود ، دلیل که خاندان او توانگر گردند . اگر 

ی زن بیند با زن خود مجامعت کرد ، چنانکه زن او باال بود و مرد در زیر ، دلیل است

 دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد ، دلیل که مردی مبتدع 

بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول صلی اهلل علیه و 

خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت آله نگاه ندارد . اگر بیند با مادر یا 

کرد ، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود . اگر زنده بود یا مرده ، دلیل بر غم و 

اندوه بود و بعضی از معبران گویند : از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج 

است غمگین و مستمند  اسالم نماید . اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود ، دلیل

باشد . اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد ، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد 

به تمامی بیابد . اگر بیند با جوان مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند . اگر آن 

ل است لیمرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد . اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد ، د

 خیر و نیکی بیند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد ، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد . 

اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند با 

بعضی گویند : از پادشاه ترس وی جماع کرد ، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و 

و بیم به وی رسد . اگر بیند با مرغی مجامعت نمود ، دلیل که بر کسی که بدان مرغ 
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منسوب باشد ظفر یابد . اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد ، دلیل که طالب دنیا و مال 

بیند با  رحرام شود . اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد . جابرمغربی گوید : اگ

شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش 

بلند گردد . اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد ، دلیل که کارهای 

دنیای او به نظام شود . اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند 

ست ، چنانکه درجوانی بود ، دلیل که در کار دین نیک راغب شهوتش غالب شده ا

گردد . اگر بیند با پادشاه جماع نمود ، دلیل است محرم و نزدیک او شود . اگر بیند با 

زن حائض مجامعت نمود ، دلیل که کارش بد شود . اگر بیند با زنی مجامعت کرد که 

پیوند و وصلت کند . اگر آن زنده مرده بود ، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او 

بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند : با زن حائض جماع کردن 

 آسانی کارهای دنیائی او است . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود ، دلیل که از پادشاه خیر و 

مردی معروف و جوان جماع نمود ، دلیل که خیری به او  منفعت بدو رسد . اگر بیند با

رسد . اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود ، دلیل است از پادشاه حاجت او 

روا شود . اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود ، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا 

 شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد . در خواب جماع 

 جمجمه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان 0
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اعضای خانوادة شما اختالف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه ای 

 فه و کار شما با کسادی روبرو خواهد شد . را در دست بگیرید ، نشانة آن است که حر

ـ دیدن جمجمة یک دوست در خواب ، نشانة آن است که از دوستان رفاقت با 6

 دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد . 

ـ دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانة آن است که مدام در حسرت خوردن و 9

 پشیمانی به سر خواهید برد . 

 جن 

ران را در این خالف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بدان که معب

 بخت است و کامروائی در آن کار که بود . 

 ابوهریره گوید : 

از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب ، دولت و 

  بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن ، دلیل خرمی است .

 محمدبن سیرین گوید : 

پری به خواب دیدن ، اگر خوشخوی و شادمان است ، دلیل که عز و دولت یابد ، اگر 

او را زشت و غمگین بیند ، دلیل بر غم و اندوه کند ، اگر پری را مرده بیند ، کار او 

 شوریده شود ، اگر با پری جنگ می کرد ، دلیل که کار او آشفته شود . 

 گوید :  ابراهیم کرمانی

پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن ، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر 

 باشند ، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است . 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر به خواب دید که در میان پریان است ، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک 

در گردن گرفت و می رفت ، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود . بود . اگر بیند پری او 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر بیند پری او از گردن بینداخت ، از جاه و بزرگی بیفتد . اگر بیند پریان با او به لطف 

سخن می گفتند ، دلیل که کارش نیکو شود . اگر پری را درجامه نیکو بیند ، حالش 

لش بد شود . اگر بیند پری او را چیزی داد . نیکو شود . اگر پری را در خانه بد بیند ، حا

 از زر و سیم و آن چه بدین ماند ، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر پری را بیمار یا مرده بیند ، دلیل که حال او بد شود . اگر بیند پادشاه پریان او را 

شاه گردد . اگر دید پری جایگاه بنواخت ، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پاد

خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان ، دلیل که زنی 

با وی مکر و خیانت سازد . اگر بیند در خانه پریان شد و ایشان را می شناخت ، دلیل که 

ا شود ، جت او روبه غربت افتد و شهرها بیند . اگر بیند پری او را همی برد ، دلیل که حا

 از جائی که امید ندارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن پری در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : دوستی عزیز . 

 دوم : بخت و دولت . 

 سوم : کاری که دارد از او کامرانی یابد . 

 چهارم : بزرگی و حشمت . 

 پنجم : خبر دروغ و کارهای باطل است . 

 طیعی تهرانی گوید : منوچهر م

دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با 

دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود . اگر 

در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید . اگر جنی در 

تان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب خانه خود
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یکی از نزدیکان خویش باشید . چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است 

که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند . اگر جن را در جائی ناآشنا 

شوید . اگر جن در خواب دیدید و آن دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می 

جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می 

یابید . مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که 

مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است . اگر در خواب قیافه 

دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر  آشنائی را

جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا 

گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول 

 وا کردید صلح و سالمت می یابید . فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دع

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن سم شکافتة جن در خواب ، نشانة آن است که بدبختی شما را تهدید می کند و با 

 دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت . 

 جنازه 

 محمدبن سیرین گوید : 

داوندش را بر چندین مردمان که از پس اگر بیند جنازه کسی را می برند دلیل است خ

جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده 

ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین 

ه مرده بیند جنازاو به فساد است ویا بر آن قوم که پس او می رفتند فرمانرواست اگر 

برداشت ومی برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر ونیکی بیند اگر بیند 

قومی در پس او می رفتند ودر هوا می شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در 

سفر بمیرد اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر 
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 رود 

 ید : کرمانی گو

اگر بیند زنده را بر جنازه می برند و در پس جنازه او کسی نیست دلیل بر نقصان عز 

وجاه وکار وی نماید اگر بیند مردم در پس جنازه وی بودند تاویلش به خالف این 

است اگر بیند بر جنازه گران است دلیل که ستم به مردمان کند اگر بیند بر جنازه سبک 

 سبکبار است وحالش نیکو شود اگر بیند بیفتد و کار او بسته است دلیل که بر مردمان

 شود

 حضرت صادق فرماید

 جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است

 . بزرگی .  0

 . والیت وحکومت .  6

 . عز وجاه و رفعت .  9

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

ته مجلسی نوش: در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است . مرحوم 

اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و ابن سیرین معتقد 

است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال 

جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و باالخره از 

روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده  _ع  _دق امام صا

خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد . مشاهده جنازه ای که به دوش می برند 

نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و 

یننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم . اگر ب

دراز می شود که همه معبران اسالمی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند . 

اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده 
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خواب باید مراقب سالمت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین 

نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت 

بماند خودداری کند . کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه . اگر 

در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به 

ورد . اگر جنازه ای را ببینید که از جای بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آ

برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست . اگر جنازه ای را 

شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت 

می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را 

 غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد . 

 جنب بودن 

اگر بیند جنب است ، دلیل که در حرام ، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران 

گویند : سفر کند ، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود . اگر بیند خود را از جنابت 

وشید ، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود . اگر بشست و جامه بپ

بیند خود را به تمامی نشست ، دلیل که کارش تمام نشود ، یعنی تمام برنیاید . ابراهیم 

کرمانی گوید : اگر کسی در خواب جنب بیند ، خود را و برهنه ، دلیل که درکار خود 

گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در متحیر و عاجز شود . اگر بیند خود را 

 پوشید ، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند . 

 جنگ کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان 

 دیگر هر دو از یک جنس باشند ، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد . 

وید : چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید منوچهر مطیعی تهرانی گ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد . صرف دیدن صحنه 

ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و 

ن سیرین می این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم . اب

گوید در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و 

برنده است . چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر 

بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید 

غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود . در نفایس که جهت روبه رویی با 

الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است . چنان چه جنگی در 

خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سالح و مامن 

ستی ی آید هیچ دبودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش م

دست شما را نمی گیرد . مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند 

. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت 

 خانوادگی است و نباید نگران شوید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن جنگ غم واندوه شود

خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق دیدن 

 نگهدارد تا آزار حاصل نگردد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن صحنه های جنگ در خواب ، عالمت آن است که بی نظمی و اغتشاش در 0

 امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت . 

می رود ، عالمت آن است که دربارة  ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ6

 شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید . 

ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است ، عالمت آن است که 9
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 منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد . 

ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است ، عالمت آن است که میان 4

 د خانوادة شما صلح و صفا برقرار خواهد شد . افرا

 جنگل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جنگل

 انبوه و تاریک : غم

 سرسبز و خنک : زندگی طوالنی همراه با آرامش

 جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند

 جنگل وحشی : یک ارث غیر منتظره

 ازبین بردن جنگل نابودی ، بالی آسمانی

 : گوید آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ، خود را میان جنگلی انبوه ببینید ، عالمت آن است که در کار 0

 تجارت زیان خواهید دید ، در خانواده تان مشاجره و اختالف روی خواهد داد . 

ـ اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید ، نشانة آن است که 6

 ایند مجبور می شوید مسافرت کنید . برای پایان دادن به مسئله ای ناخوش

ـ دیدن جنگلی از درختان باشکوه ، عالمت سعادت و خوشبختی است . این خواب 9

برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند ، عالمت آن است که در اجتماع به مقامی 

 ارزشمند دست می یابید و شهرتمند می شوید . 

جنگلی غریب بسر می برم ، جنگلی از درختان ـ زنی می گوید : خواب دیدم که در 4

نارگیل ، و زمین از برگهای خشک پوشیده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر 
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طرف می رفتم . برگهای خشک زیر پایم خش خش می کردند . بعد از ظهر روز بعد 

 تلگرافی به دستم رسید ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود . 

 جنین 

نوچهر مطیعی تهرانی گوید : جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در م

خواب می بینند یا اصال نمی بینند . معموال زنان در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی 

در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و اگر 

به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود  جنین متعلق به دیگری باشد غمی

دیگری است . دیدن جنین دیگران برای زنان گویای غمی است که دیگران به وجود 

می آورند ولی به شما می رسد . برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و 

شد .  هشرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفت

اگر زنی در خواب ببیند که جنینی حرکت می کند و حرف می زند به هیچ وجه خوب 

 نیست زیرا شئامت دارد و بهتر است صدقه بدهد . 

 جهنم 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از 

فته اند ولی جهنم را در عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده ای نامیمون سخن گ

خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی بینیم . موقعی جهنم را می بینیم که روحی 

ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم . با این وصف 

دیدن جهنم نمی تواند مبارک و میمون باشد . یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز 

آرام نمی شود و طبعا خواب جهنم نمی بیند و چون خواب جهنم  صاحب وجدان نا

دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخود آگاه ما مشوش است و وجدانی زخم 

خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است . پس اگر جهنم را در خواب ببینیم 
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یرون نیائیم پایان زندگی ما آینده ای آشفته داریم و چنانچه وارد جهنم شویم و ب

نزدیک است . اگر بیننده خواب ببیند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و آسیب 

ندید نشان آن است که گرفتار خذالن می شود و به تنگی و سختی می افتد ولی در 

پایان نجات می یابد . اگر دیگری را در جهنم ببینیم که در آتش می سوزد در واقع 

یم که می سوزیم و دیگران شاهد سوختن ما خواهند بود . اگر بیننده خودمان هست

خواب ببند که در جهنم است و آنجا ناله می کند و فریاد می کشد موقعیتی دارد که 

مردم از زبانش در عذابند و از شنیدن سخنانش رنج می برند . به هر حال دیدن جهنم در 

چه چنین خوابی دیدیم خوب است خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنان

 روی خود مطالعه کنیم و تا فرصت در دست هست تغییر راه بدهیم . 

 جهود 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن جهودان مرد منافق بود

 جهود شدن 

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند جهود شد ، دلیل که بر راه بدعت بود 

و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد . اگر کسی بیند او جهود شد یا 

ترسا یا مشرک یا بت پرست ، دلیل بود بر ضاللت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان 

ن کیش برگشت و مسلمان شد ، دلیل که گناهی بزرگ از و دروغ گوید . اگر بیند از آ

او در وجود آید و سرانجام توبه کند و به سوی حق تعالی بازگردد . اگر به خواب بیند 

که نداند از کدام دین است ، یا از کدام قبله نماز می باید کرد ، دلیل که سرگشته و 

 ق فرماید : اگر کسی بیندمتحیر و سرگردان شود و فروماند . حضرت امام جعفر صاد

که جهود شد ، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف 
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شریعت سنت یابد ، زیرا که یهودمشتق است از هدی . اگر مغی را به خواب یند ، دلیل 

که صاحب خواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت . جابرمغربی 

ی درخواب بیند که مسلمان شد ، دلیل که زود بمیرد یا مسلمان گوید : اگر جهود

 گردد . 

 جهیز 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جهیز که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست 

و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی 

یار داریم . آبروی ما اعتبار ما نیز هست و است که برای اثبات آبرومندی خویش در اخت

اعتبار ما سرمایه یا بخشی از سرمایه ما محسوب می گردد پس اگر بتوانیم آبروی خود 

را محفوظ نگه داریم حافظ اعتبار و سرمایه خویش نیز هستیم . این کشش و کوشش 

ه و در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه متجلی می شود . جام

پیراهن نیز از این قبیلند . می گویند ارزش عروس به جهیزی است که همراه می برد 

پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل می برند خواب ما از پیروزی و موفقیت آینده 

خبر می دهد و این که موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهیم داشت . برعکس اگر 

از بیم و هراس شما نسبت به موقعیت خودتان اطالع جهیزیه فقیرانه و مختصر می برند 

می دهد . تهیه و تدارک جهیز حفظ آبروست . اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه 

شما می آورند سودی عایدتان می شود و مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد . اگر 

 شود .  جهیزیه از خانه شما می برند خوب است بی آن که سودی عایدتان

 جو 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند جو تر یا خشک یا پخته همی خورد ، دلیل که خیری اندک به وی رسد . اگر 
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کسی بیند جو داشت یا کسی بدو بخشید ، دلیل که به قدر آن خیر و نیکی بدو رسد و ، 

مع ج دلیل بر تندرستی است . اگر بیند جو در زمین می کاشت ، دلیل که وی را مال

 گردد و کاری کند که خدای تعالی از او خشنود شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 جو درخواب دیدن ، مال بود ، که آسان به دست آید 

 جو فروش به خواب دیدن ، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از برکات باریتعالی است . چنان چه در خواب  جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و

ببینید جو دارید ، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می گوید که نعمت و 

برکت می یابید و خیر به شما می رسد . اگر در خواب ببینید که جو کاشته اید اما سبز 

 در عالم خواب نشده یا تنگ روئیده با مشکالت و شکست روبه رو می شوید . اگر

مشاهده کنید که جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند و شما می خواهید آن ها 

را برانید کاری می کنید که مردم درباره شما حرف می زنند . گرد شما جمع می شوند 

. ابن سیرین نوشته جو داشتن نشان سالمت است و در نفایس جو فراخی نعمت ذکر 

شده که دیدن دانه های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت  گردیده و تذکر داده

است که به بیننده خواب می رسد . اگر در خواب ببینیدکه جو را در مزرعه کشت می 

کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می رسد و چنان چه ببینید که 

 شما می رسد .  جو را خرمن می کنید از جائی که امید ندارید پولی به

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جو در خواب ، عالمت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است . اگر کشاورزی 0

چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در سایة اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش 

 راحت و بی دردسر زندگی خواهند کرد . 

ت آن است که غم و اندوه جای امیدهای ـ دیدن جوهای گندیده در خواب ، عالم6
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 درخشانتان را خواهد گرفت . 

ـ اگر دختری در خواب جو ببیند ، عالمت آن است که با معاشرینی الیق و ثروتمند 9

 دیدار خواهد کرد . 

 جواز 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : به طور کلی دیدن جواز در خواب نیکو است ولی باید 

ده یا به چه منظور داده شده . جواز در خواب های شما حقی دید برای چه اخذ گردی

است مسلم و بدون معارض . اگر در خواب دیدید که برای کسی جواز دفن گرفته اید 

و آن کس هر که هست زنده می باشد موجب نیک نامی و حسن شهرت وی می شوید 

ه خویش می . اگر جواز دفن برای خود شما صادر شده بود از سالمت و امنیت آیند

توانید کامال مطمئن باشید و ضمنا شهرت و محبوبیت خواهید یافت . حال اگر جواز 

دفن گرفته بودید برای کسی که مرده است و آن جواز در دست شما بود تحقیق کنید 

چون آن مرده حقی بر شما دارد که آن حق را ادا نکرده اید . به زبان دیگر مدیون او 

ذمه خویش را بری کنید . اگر جواز ساختمان بود و شما آن را هستید و بر شما ست که 

داشتید یا به نام شما صادر شده بود جائی به شما تعدی می شود و حقی از شما ضایع 

می گردد و چیزی را از شما می گیرند که حتی ممکن است به اندازه یک ساختمان 

 ان خوشحال بودید تحولیبزرگ باشد . اگر جواز برای سفر بود و شما در عالم خوابت

پیش می آید که نگران کننده است و لی اگر از داشتن جواز عزیمت به سفر خوشحال 

نبودید تحولی پیش می آید که موجب سرور و انبساط شما می گردد . اگر در خواب 

دیدید که جوازی دارید اما آن جواز پاره یا باطل شده حق مسلمی از شما ضایع می 

 شما می رسد .  گردد و زیانی به

 جوال 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جوال در خواب های ما بخش و سهم و بهره ما است از 

زندگی . آن چه از خیرو شر به ما می رسد یا می رویم تا به آن سهم برسیم و در این راه 

کوشش و مجاهده نیز می کنیم . به زبان ساده تر جوال در خواب کیسه ای است که 

ده می دوزیم و خواب ما با توجه به وضعی که جوال دارد به ما می گوید در برای آین

این رهگذر تا کجا موفق و کامیاب هستیم . اگر در خواب ببینیم که گونی یا جوال پاره 

داریم به طوری که می دانیم هیچ چیزی را در خود نگه نمی دارد خواب ما از بی 

ر جوال سوراخ داشت اما پاره نبود زیان و بهرگی و ناکامی و شکست خبر می دهد . اگ

ضرر مختصری را خبر می دهد که اهمیت آن به قدر بزرگی و کوچکی سوراخ جوال 

است . اگر خانمی در خواب ببیند که جوالی دارد که آن جوال را یا خودش پشت رو 

 کرد یا اصال پشت و رو است با شوهرش قهر و دعوا می کند . 

 جوالدوز 

ن گوید : جوالدوز در خواب . مردی است که کارهای مردم بهم پیوندد محمدبن سیری

، خاصه کارهای کوچک را . اگر بیند جوالدوز فرا گرفت یا کسی به وی داد ، دلیل 

که با مردی بدین صفت که گفتیم ، وی را صحبت افتد . اگر جوالدوز را بشکست یا 

 ضایع شد ، دلیل بر هالک آن مرد بود . 

عی تهرانی گوید : جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای منوچهر مطی

ائتالف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم . اگر بدهکار باشیم و در خواب 

ببینیم که به کمک جوالدوز یک لحاف را می دوزیم یا پارگی یک گونی را روفو می 

گردیم . داشتن جوالدوز نمائیم نشان آن است که در پرداخت دیون خویش موفق می 

همت و اراده شما را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است و بهتر می شود اگر 

در خواب ببینیم که به وسیله جوالدوز پاره ای را می دوزیم و سوراخی را مسدود می 

نمائیم . حالت بد این است که در خواب ببینید که یک جوالدوز داشته اید و آن را گم 
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یدو به دنبالش می گردید و نمی یابید . در این حالت خواب شما می گوید که کرده ا

سر رشته امور از کف شما خارج می گردد . اگر در خواب دیدید که جوالدوزی 

دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید صاحب فرزند می شوید و اگر 

 ن دارید با زنی آشنا می شویدرختخواب به به شما تعلق ندارد زنی می گیرید و اگر ز

 که در کسب و کار شما را یاری خواهد داد . 

 جوان شدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . 

 اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید . 

نی پیر شده است ، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی ، اگر بیند جوا

 چون مردان باشند . 

 جابر مغربی گوید : 

 اگر جوانی درخواب بیند که پیر گردیده بود ، دلیل که علم و ادب آموزد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

د و بیننده خواب باشچنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده ، چه خود 

چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می یابد و تحقیر می شود . 

چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان تر از آنچه هستید شده اید تعبیر همین 

است مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند . اگر در خواب ببینید 

ده اید اما چهره خویش را نمی شناسید ، مثل این که شخصی دیگر شده اید که جوان ش

نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است . عکس این هم صادق است یعنی اگر در 

خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت 

اب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و می یابید و بزرگ می شوید . اگر جوانی را در خو
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 منزلت پیدا می کنید . 

 مجلسی رحمة اهلل علیه گوید : 

دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است برعکس دیدن پیر به خواب نشان 

 رحمت و عطوفت و عقل و خرد است . 

 جواهرات 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 یاد بدست آید دیدن جواهر ومانند آن سود ز

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جواهرات

 آنها را ستایش کردن : ورشکستگی

 کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است

 خریدن آن : بدبختی

 جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

 داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

 ن گوید : محمدبن سیری

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود ، دلیل که خداوند علم 

و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند . اگر خداوند دین نباشد ، دلیل که 

 خداوند غالمان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می فروشد ، علم و دین اگر ببین

 پیدا می کند . 

 گوید : آنلی بیتون می
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 ـ دیدن جواهر در خواب ، نشانة کسب ثروت و خوشیهای فراوان است . 0

ـ استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانة آن است که به آرزوهای 6

 ید یافت . خود دست خواه

ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانة آن است 9

 که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت . 

ـ دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، عالمت آن است که خوش اقبالی بی نظیری 4

 به شما رو می آورد . 

بینید جواهر به شما ارث رسیده است ، عالمت آن است که در زندگی ـ اگر خواب ب5

 به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید ، نشانة آن است که اگر هشیار نباشید 2

 حادثة خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد . 

، عالمت آن است که با همسری  ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد7

دلخواه ازدواج خواهد کرد . اما اگر در خواب جواهری را گم کند ، نشانة آن است که 

 مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد . 

ـ پیدا کردن جواهر در خواب ، نشانة پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد 1

 عالقه است . 

می خرید ، عالمت آن است که در کارها بخصوص در ـ اگر خواب ببینید جواهری 3

 مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود . 

 جوجه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول 

کار و خالصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد . نوشته اند دیدن 

واب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا ماکیان و مرغ خانگی در خ
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فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند . اگر در خواب جوجه های 

ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و 

ر و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خی

خوشی خبر می دهد . به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است . دیدن 

جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در 

ماکیان و مرغ بجوئید . هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر 

اد به شما خدمت و محبت می کند . اگر تعدادی است . اگر کسی جوجه به شما د

جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند . دیدن جوجه در هر 

حال خوب است . حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این 

کی ی جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کالغ

را ربوده . این خبر از ضرر و زیان است . جوجه بیمار ، بیماری است . جوجه ای که به 

 خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جوجه : بدگویی و غیبت کردن

 گوید : آنلی بیتون می

ز مسئولیتهای بسیار است ـ خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی ا0

 که سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است . 

ـ دیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، داللت بر آن دارد که بی آنکه به کار 6

 جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می آورید . 

ا به آشیانه می روند ، داللت بر آن دارد که کسی می ـ اگر خواب ببینید جوجه ه9

 خواهد شما را به درد سر بیاندازید . 

ـ اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید ، نشانة آن است که در امر 4

 عشق و کار بال تکلیف می مانید . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 جوجه تیغی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جوجه تیغی : حسادت

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، عالمت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را 0

 با سردی رد می کنید . 

ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، عالمت آن است که احساسات و تأثیرات 6

 منفی را از خود دور می کنید . 

 جوراب 

 محمدبن سیرین گوید : 

ست از شمار زنان . اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از جوراب درخواب ، خادمی ا

ریسمان پوشیده است ، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد ، یا زنی با جمال 

بخواهد . اگر بیند جوراب زرد داشت ، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد . 

و بیشرم است . اگر بیند اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر 

جوراب او سیاه است ، اگر بیننده مصلح است ، نیکو است ، اگر مفسد است ، بد بود ، 

اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود ، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند . اگر 

بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت ، دلیل بر مرگ خادم بود ، و بعضی از معبران گویند 

راب ، مال و خواسته است . اگر جوراب بوی خوش دهد ، دلیل که زکوة مال : جو

بدهد . اگر بوی جوراب ناخوش بود ، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی 

 دراز شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است ، اگر پوستین 

بود ، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود . اگر از پوست  پوست شتر

گوسفنداست ، دلیل که خادم او از مردم عامه است . اگر از پوست اسب بود ، دلیل که 

خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است . اگر بیند از پوست نخجیر است ، خادم او از 

 مردمی بیابانی است . 

 جابر مغربی گوید : 

جوراب در پای داشت ، دلیل که مال نگاهدارد . اگر بیند جوراب سفید و  اگر بیند

 پاکیزه در پای داشت ، دلیل که زکوه مال داده بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 جوراب پا مال مرد است . که حفظ کننده مال است . 

مدح وثنایش اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد ، دلیل که در مرگ و زندگانی 

 گویند . 

 اگر بوی ناخوش کند ، او را مالمت و نفرین کنند . 

 اگر بیند جوراب او ضایع شد ، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کامال عادی و فقط وقتی اهمیت 

التی غیر متعارف داشته باشد . جوراب در خواب های ما خدمتی پیدا می کند که ح

است که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم 

. اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد خواب ما می 

نیم و افراط ما زیان بخش است . اگر گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می ک

جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله . در 

این حالت خواب می گوید که شکست می خوریم . برخی از معبران نوشته اند جوراب 

علق تمال است و آبرو . اگر جورابی ببینید که نو است و قبال پوشیده نشده و به شما 
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دارد نشان مال و پول است . اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم 

داشت به مال دیگری است . سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و 

خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است . باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی 

نیست و باید مراقب سالمت خود باشید . چنان چه در پای بدون جوراب باشید خوب 

خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می 

دهید . یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است . جوراب نو و تمیز به پا داشتن 

 تفاق می افتد . اگرخبر از این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان ا

جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از 

بیماری و گرفتاری . اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می کنیم که 

مردم پشت سر ما بد می گویند . اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما 

. اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاری می  متنفر و منزجر می شوند

کنیم که در نظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد همین 

حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و باالخره اگر در 

ردنش ست که در پنهان کخواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی ه

 می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 فالکت:  -زنانه–جوراب ابریشمی 

 رسید خواهد دستتان به پول زیادی مبلغ:  پاره جورابهای

 :  گویدمی بیتون آنلی

ن ندوبار با زناب بی روابط از که است آن نشانة ، خواب در بلند ساقه جوراب دیدن ـ0

 لذت کسب می کنید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است ، نشانة آن است که 6

 دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد . 
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ـ اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است ، نشانة 9

 ان را به سوی خود جلب کند . آن است که خواهید کوشید توجه مرد

 جوز 

 اگر بیند جوز هندی داشت ، دلیل که سخنی از منجم شنود . 

 جوزبویا 

محمدبن سیرین گوید : دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صالح دین بود و دانستن علم 

شریعت . اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد ، دلیل که علم شریعت آموزد . اگر بیند 

جوز هندی بسیار داشت ، چنانکه خورد و به مردم داد ، دلیل که در علم و حکمت 

ی نداد ، دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی یگانه شود . اگر نخورد و به کس

 گویند که خوردن جوزبویا ، دلیل بر تعلیم علم نجوم بود . 

 جوش 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است که 0

آینده با حوادثی  ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در

 نامطلوب مواجه شوید . 

 ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، داللت بر بیماری یکی از اقوام دارد . 6

 جوشن 

 محمدبن سیرین گوید : 

پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن . اگر بیند 
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جوشن داشت ، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان . اگر بیند جوشن پوشیده 

داشت ، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند . اگر بیند که با 

ر منافق و شر عامه ایمن شود ، و بعضی از معبران جوشن سالح داشت ، دلیل که از مک

گویند : جوشن درخواب ، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده ، در 

 حفظ خدای عزوجل بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن جوشن در خواب بر شش وجه است . 

 اول : بزرگی . 

 دوم : پناه . 

 ی . سوم : قوت و نیرومند

 چهارم : مال . 

 پنجم : زندگانی . 

 ششم : زیادتی در دین و افزایش دیانت ، 

 جوشن در خواب ، مونس و همدم افراد است . 

 جوالهی 

محمدبن سیرین گوید : جواله درخواب ، مردی مسافر یا پیک بود ، که در عالم همی 

ا خصومت افتد ، زیرگردد . اگر بیند جوالهی جامه همی بافت ، با کسی او را جنگ و 

که کرباس بافتن به تاویل ، جنگ و جدل است . اگر بیند جامه را تمام ببافت ، دلیل که 

 اندوهگین شود . 

 جوهر 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود 

اگر خداوند ، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند . 

دین نباشد ، دلیل که خداوند غالمان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود 

 . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت ، 

 دلیل که او را علم و دین حاصل شود . 

 جوهر 

 گوید : آنلی بیتون می

لباس کسی پاشیده می شود ، عالمت آن است که شک و  ـ اگر خواب ببینید جوهر بر0

 حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند . 

ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، عالمت آن است که فریب کسی را خواهد 6

 خورد . 

ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانة آن است که با حسادت می 9

ی صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانة آن است که اتفاق کوشید به دیگر

 بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می کنید ، نشانة آن است که با افرادی شرور 4

 دوست می شوید و به کاری پست و نادرست تن می دهید . 

 شانة داشتن عالیقی بیهوده است . ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، ن5

 جوی آب 

محمدبن سیرین گوید : جوی آب در خواب ، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه ، 

دلیل که زندگانی او خوش است . اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و 
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این کس در سفر است یا درجایگاهی بیگانه ، دلیل که در کاری مجهول مشغول شود و 

ود را دراز گذراد و به مقدار آن آب که در جوی خورده بود منفعت یابد . اگر عمر خ

آب جوی شور و تلخ و ناخوش بود ، دلیل بود بر تلخی معیشت و زندگانی او . 

محمدبن سیرین گوید : جوی در خواب دیدن ، اصل جوی وکیل است ، که مقرب 

رب شود . اگر کسی جوی شود . اگر کسی آب جوی روان و صافی بیند ، دلیل که مق

را روان و صاف بیند ، دلیل که کار وی روان کرده شود . اگر بیند آب جوی تیره است 

، دلیل که کارش تباه و بی نظام شود و به هر جای که آب جوی بیند ، دلیل که وکیل 

ناحیه بود و هر زیاده و نقصان که در جوی است به وکیل بازگردد . اگر بیند بر تختی 

ه است ، در زیر آن تخت آب روان است ، دلیل که دولت و اقبال روی به وی نهد نشست

و احوال دو جهانی وی نیکو شود . اگر بیند که در جوی آب صافی نشست ، دلیل که 

از غم فرج یابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام دار است وامش گذارده شود . اگر 

 در سفر است ، زود بازآید . 

مغربی گوید : جوی در تاویل ، مردی محتشم با منفعت است . اگر بیند که آب جابر 

جوی برداشت ، دلیل که به قدر آن از مردی محتشم مال یابد . اگر بیند جوی خورد ، 

 زندگانی بود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک 

صاف و روشن و زالل باشد و زوائدی مثل خس و است مخصوصا اگر آب آن جوی 

خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد . دیدن چنین جوئی در خواب روبه روئی با 

جوشش و تبلور زندگی است و خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشین 

خبر می دهد که با سالمت و خرمی و خوشی همراه است . در هر صورت دیدن جوی 

 روان و روشن و زالل خوب است مگر این که کدر و تاریک و عفن باشد . آب 

حضرت دانیال گوید : آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل کند بر مال و 

 رستگاری از غم و اندوه 
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 جهنم 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جهنم : ضرر زیاد ، خسارت

 کذیب خواهد کردوارد جهنم شدن : شخصی گفته های شما را ت

 خود را از جهنم رهانیدن : نجاتی خواهد رسید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در جهنم هستید ، نشانة آن است که هوا و هوسها شما را از مادی و 0

 اخالقی نابود می سازد . 

تی سـ اگر خواب ببینید دوستانتان در جهنم هستند ، عالمت آن است که از بدبختی دو6

 باخبر می شوید و دچار پریشانی و نگرانی خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در جهنم فریاد می زنید ، عالمت آن است که دشمنان از عدم 9

 توانایی دوستان برای نابودی شما استفاده خواهند کرد . 

 جهیزیه 

 گوید : آنلی بیتون می

نیاورده است ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود 0

 برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب کنید . 

ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانة آن است که انتظارات 6

 شما برآورده خواهد شد . 

 جیب 

رآمد یانگر دمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نما

مستمر شما است . چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و 
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اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود . جیب در خواب نمایشگر این 

درآمد و حقوق است . اگر لباسی داشتید که جیب های پر داشت بی آن که بدانید در 

اب شما می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل جیب های خود چه دارید خو

ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود . ولی اگر در 

خواب جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته اید خواب 

و  ی نخواهید داشتشما می گوید تالش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینان

دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می آید . اگر در خواب ببینید که جیب شما 

سوراخ است زیان مالی می بیند . اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما 

دستبرد می زنند . اگر لباستان چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می 

گران دست درازی می کنید . اگر ببینید که چیزی از زمین بر می شوید و به مال دی

دارید و در جیب می نهید پولی نصیب شما می شود . روی هم رفته دیدن جیب در 

 خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ما نی بر علیه شدیدن جیب لباس خود در خواب ، نشانة آن است که وسوسه هایی شیطا

 شکل خواهد گرفت . 

 جیب بر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جیب بر در خواب ، عالمت آن است که دشمن موفق می شود برایتان 0

 دردسری تولید کند . 

ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است که مورد رشک 6

اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در 

 دوستان از دست می دهید . 
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ـ اگر خواب ببینید جیب کسی را می زنید ، نشانة آن است که با رفتار خشونت بار 9

 خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید . 

 جیپ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیپ یک نوع خودرو مقاوم است که روی هر نوع جاده 

ی می تواند فعال باشد . اگر راننده حرفه ای هستید و با اتومبیل سر و کار دارید و ا

خواب جیپ ببینید خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر با اتومبیل سر و کار ندارید و به 

عنوان راننده از آن استفاده می کنید جیپ در خواب گویای پویایی و سرسختی و 

مگر این که پنچر و از کار افتاده باشد . داشتن  مقاومت شماست و دیدن آن بد نیست

جیپ یا مشاهده آن در خواب نشان آن است که راهی پر نشیب و فراز و دشوار در 

پیش دارید و خودتان نیز آماده تالش و کوشش هستید و احساس خستگی و از کار 

ز کار ا افتادگی نمی کنید . ولی اگر جیپ شما یا جیپی که در خواب می بینید پنچر و

افتاده و قراضه باشد خواب شما می گوید که برای پیمودن راه پر نشیب و فراز توان 

 کافی ندارید و بهتر است راه را آغاز نکنید که در می مانید . 

 جیرجیرک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیرجیرک در خواب ما دشمنی است ضعیف و ناتوان 

آزار بدهد با سخنانش و یاوه گویی هائی که می  که بیش از آن چه بتواند عمال شما را

کند و شایعاتی که می پراکند که موجب رنج و عذاب شما می شود . کشتن 

جیرجیرک پیروزی بر همان دشمن ضعیف است . این دشمن چنان است که وقتی از 

بین رفت اثر یاوه های قبلی او نیز از بین می رود . چنان چه در خواب احساس کنید 

جیرجیرک می شنوید چه از شنیدن آن ناراحت شوید و چه نشوید ، کسی پشت  صدای

سر شما بد می گوید و عیب جوئی می کند و نقاط ضعف شما را بر مال می سازد . اگر 
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از صدای جیر جیرک در خواب خوشتان بیاید یکی از نزدیکان شما دانسته یا ندانسته با 

ه شما دوستش دارید و ناراحتی او را شما دشمنی می کند . این دشمن کسی است ک

نمی خواهید . اگر از صدای جیرجیرک خوشتان نیاید کسی با شما دشمنی می کند که 

او را می شناسید اما محبتی نسبت به او ندارید فقط قادر به جلوگیری از یاوه سرایی 

 هایش نیستید . اگر در خواب احساس کنید که تعداد زیادی جیرجیرک صدا می کنند

همه مردم پشت سر شما بد می گویند که باید در اعمال خود تجدید نظر کنید . اگر 

جیرجیرک درلباس شما بود یکی از محارمتان با شما دشمنی می کند و اگر در 

 رختخواب شما بود همسرتان از شما بد می گوید . 

 گوید : آنلی بیتون می

بار غم انگیز است . شاید خبر ـ شنیدن صدای جیرجیرک در خواب ، نشانة شنیدن اخ0

 مرگ دوستی را می شنوید . 

ـ دیدن جیرجیرک در خواب ، عالمت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است 6

 . 

 جیغ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می 

رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن . اگر از شنیدن صدای جیغ 

ترسیدید و ناراحت شدید خبری ناراحت کننده است ولی اگر از شنیدن آن ناراحت و 

یغ زنی را شنیدید که نتوانستید او را ملول نشدید خبری است معمولی . اگر صدای ج

ببینید کسی شما را فریب می دهد و اگر او را دیدید زنی است که روی شما و اعمال 

شما و تصمیم هایی که می گیرید اثر می گذارد . اگر کسی جیغ کشید و دنباله صدای 

ری باو به آواز مبدل گردید دوستی از شما حرف می زند و به شما کمک می کند یا خ
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از یک دوست به شما می رسد . جیغ مخصوص انسان است و خروش حیوانات تعابیر 

 دیگری دارد . 

 حرف چ 

 چاپ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در 

جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم دیگر در آن شریک هستند . 

ب دیدید که خودتان شخصا چیزی چاپ می کنید عمل شما چنان است چنانچه در خوا

که در بیداری بر آشنائی با شخصیتی مهم اقدام می کنید و پیش قدم می شوید . و او 

کسی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد . حال اگر دیدید در یک چاپ 

چاپ می کندخبری مهم به خانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی 

گوش شما می رسد یا شاهد واقعه ای مهم قرار می گیرید . اگر کسی یک بسته کاغذ 

چاپ شده به دست شما سپرد ـ مثل کارت ویزیت ، فاکتور و یادداشت ـ در بیداری 

پولی به شما می رسد . چنان چه در خواب ببینید چیزهای منکر چاپ می کنید ـ در 

منکرات و مکروهات است ـ مثل اسکناس ، ورق بازی و عکس های خواب پول نیز از 

زشت و صور قبیحه خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است و باعث 

انتشار یک فکر غلط یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید . حال اگر ببینید کتب خوب 

کنیدخواب شما می گوید مثل قران ، نهج البالغه یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می 

میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است . اگر دیدید عکسی را چاپ می کنید ، چنان 

چه عکسی که چاپ می کنید چهره آشناباشد با دوستی که مدتها است او را ندیده اید 

مالقات خواهید داشت . اگر سفر کرده ای دارید او از سفر باز می گردد و چنان چه 

ا آشنا داشته باشد از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید یا کاری به شما قیافه ای ن
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 محول می گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، عالمت آن گاست که دیگران به شما اهانت 0

 خواهند کرد . 

زرگی به بدبختی ب ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، عالمت آن است که6

 دچار خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چایخانه کار می کند ، عالمت آن است که 9

 همسر آیندة او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد . 

 چادر 

 محمدبن سیرین گوید : 

است ،  چادر درخواب دیدن ، سترپوش زن است . اگر بیند چون زنان چادر پوشیده

دلیل که در آن کار خیر و شر است . لکن آن کار را از او مکروه دارند . اگر کسی بیند 

 چادر را بدرید یا بسوخت ، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

چادر شب در خواب زن است ، اگر بیند چادر شب فرا گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل 

خواهد . اگر بیند چادر نو بخرید ، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید ، که زن نو 

اگر این خواب زنی بیند ، دلیل که او را شوهر آید . اگر زنی بیند که چادر شب او 

 بسوخت ، دلیل که شوهرش بمیرد ، یا او را طالق دهد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 . چادر درخواب بر سه وجه است 

 اول : مقام و منزلت . 

 دوم : مرد را زن و زن را شوهر ، 
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 سوم : سرپرست و مرد خانه . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر 

شد یا مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش با

متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار 

غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال 

زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر 

ال شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و زشت و بزرگ هستند که اگر بر م

شماتت قرار می گیرد . اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر 

به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و 

ادر در خواب در صورت اطالع حفظ کنند و آبرویش را نبرند . برای زنان دیدن چ

طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و 

احترامش باال میرود و نزد شوهر عزیز می شود . اگر ببیند که چادرش پاره است یا 

رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد . به هر حال هر 

که دوست ندارد دیگران بدانند . کوشش در مسیر حفظ همین کسی چیزی پنهان دارد 

پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد . چادر شب زن است و 

 چادر کال حرمت و عزت است که به زن بر می گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ما گی شـ اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، نشانة آن است که در زند0

 دگرگونی و تحوالتی روی خواهد داد . 

ـ دیدن تعدادی چادر در خواب ، نشانة آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و 6

 صمیمی به چند سفر خواهید رفت . 

ـ اگر خواب ببینید چادری که قصد نصب آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است ، 9
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 خواهید شد .  نشانة آن است که با مشکلی جدی روبرو

ـ اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند ، عالمت آن است که دوستان در صدد 4

سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر آب می 

 کنید . 

 چارقد 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری 

بیننده خواب است . این خواب را معموال زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد 

که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه 

جائی از خواب چارقد به یک زن برسد . مشاهده چار قد در خواب برای مردان تخفیف 

ی نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که شان است و سبکی و بی مقدار

چار قد خریده موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می 

شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چار قد به سر کرده است . چنان 

 اده غمین وچه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانو

افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد . چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی 

قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین زن و شوهر 

اختالف پدید می آید که به اختالف سلیقه منوط است . اگر کسی چار قد شما را 

گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد . گرفت مورد اهانت قرار می 

چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه 

 شدید می زند . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر دختری خواب ببیند چارقد بر سر می کند ، عالمت آن است که می کوشد مردی 

 کار اصلی اش باز دارد .  را از انجام وظیفه و
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 چاق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چاقی در خواب نشانه سالمت نیست اما گویای فراوانی 

نعمت و فراخی روزی می تواند باشد . چنانچه الغر هستید و در خواب ببینید چاق شده 

یاد ز اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه

چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست . اگر ببینید که زیاد چاق 

شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد . اگر در خواب 

دیگری را چاق ببینید و او در بیداری الغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست . چنانچه 

را الغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سالمت  چاق باشید و در خواب خود

خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش 

می آید . به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می 

 دهد

 چاقچور 

واع پوشاک زنانه است که پوشیدنش منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چاقچور نیز از ان

این روزها مرسوم نیست . چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به 

خواب ببینند مگر این که مربوط به زن باشد و به زن برسد . اگر مردی ببیند که برای 

همسرش چاقچور خریده خواب او می گوید که از بابت وفاداری همسرش نگران است 

اگر ببیند که چاقچور همسرش را پاره کرده یا مخفی نموده بین زن و شوهر اختالفی . 

شدید پدید می آید زیرا این خواب زمینه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان می 

دهد و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد نمی تواند با همسرش سازگار باشد 

ه یا کسی به او داده نشان آن است که نسبت به حسن . اگر زنی ببیند که چاقچور خرید

ظن اطرافیان خویش درباره خودش تردید دارد و اگر ببیند که چاقچور پوشیده در خانه 
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و خانواده محترم و عزیز می شود . چاقچور را از پارچه سفید تهیه می کنند و چنانچه 

 وشیده غمین میکسی ببیند در خواب چاقچور سرخ رنگ و رنگ نامساعد دیگری پ

شود و این غم ناشی از اتهامی است که به او وارد می آید . سوراخ یا پاره بودن 

 چاقچور نیز همین معنی را دارد . 

 چاقو 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان 

بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم  بدگویان در مورد شما تیز خواهد

امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که 

بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید . اگر در خواب ببینید که چاقوئی 

سی به که ک از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است

شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید . چنانچه چاقوئی در جیب 

یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به 

شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای 

. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی  شما چاقو کشید امنیت می یابید

از بیمی است که در بیداری داریم . چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی 

کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد . چاقوی آشپزخانه خدمتکار و 

صیب نکدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار 

 شما می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چاقو در خواب ، عالمت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز 0

 داللت دارد . 
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ـ دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانة اختالف میان اعضای خانواده و جدایی 6

 بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند . 

چاقوی تیز و براق در خواب ، عالمت آن است که دشمنان همواره در اطراف  ـ دیدن9

 شما خواهند بود . 

ـ دیدن چاقوی شکسیه در خواب ، نشانة آن است که هم در امور عاطفی و هم در 4

 شغل خود شکست خواهید خورد . 

 ـ اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانة آن است که درگیر مشکالت5

 خانوادگی خواهید شد . مشکالتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند . 

ـ اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می کنید ، عالمت آن است که صاحب 2

 شخصیتی ناپسند خواهید شد . باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید . 

 چاقو تیز کن 

 گوید : آنلی بیتون می

زکن درخواب ، عالمت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود دیدن چاقوتی

 باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتماال به سفری پر اضطراب خواهید رفت . 

 چاقوی دو سر 

 گوید : آنلی بیتون می

استفاده از چاقوی دو سر در خواب ، نشانة تحقق آرزوهاست ، فقط گاهی که مرتکب 

 حظاتی کوتاه نومید و دلسرد خواهید شد . اشتباه می شوید ل

 چاقی 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما 0

 افزوده خواهد شد . 

ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، عالمت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز 6

 د داشت . از موفقیت خواهی

ـ اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، داللت بر آن دارد که باید بیشتر 9

 مراقب رفتار و اعمال خود باشید . 

 چاله 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله 

دید می آید و این ای پدید آمده باشد نشان آن است که مشکالتی برای شما پ

مشکالت بیشتر خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی . اگر چاله در اتاق یا در 

آشپزخانه بود به همسرتان مربوط می شود اگر چاله در راه بود گرفتاری و مشکلی است 

مربوط به فعالیت ها و مشغله عمومی بیننده خواب . اگر در محل کار بود مثل دکان ، 

یا کارخانه مشکلی است حرفه ای و شغلی . چنان چه ببینید تعداد زیادی چاله اداره 

پدید آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان دهنده بیم و هراسی است که بیننده خواب 

نسبت به آینده دارد . چنان چه خود را درون چاله مشاهده کنید به شدت درگیر 

.  شید در آستانه گرفتاری قرار خواهید گرفتگرفتاری خواهید شد و اگر بیرون از آن با

همان طور که در این کتاب بارها گفته شده بیم ها و امید های ما به صورت سمبل هائی 

که می شناسیم و یا خود معین کرده ایم ظاهر می شوند . پس اگر در عالم خواب چاله 

ا می خواب شم هائی پیش پای خود مشاهده کنید که از آن به آسانی بجهید و بگذرید

گوید که مشکالت و سختی ها را پشت سر می نهید و به سالمت از آن ها می گذرید . 

عبور از روی چاله و بیرون آمدن از آن خرج است و بسیار نیکو است . پر کردن چاله 
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نیز رفع و دفع مشکالت است که خیر آن هم به خودتان بر می گردد و هم به دیگران 

 می رسد . 

 گوید : ن میآنلی بیتو

اگر خواب ببینید داخل چاله ای می افتید ، عالمت آن است که زیان مالی خواهید دید . 

اما اگر از روی چاله بپرید ، نشانة آن است که دور از هر گونه خطا به زندگی خود 

 ادامه می دهید . 

 چانه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان 

چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی 

به شما وارد می آید . چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در 

عزت و حرمت شما افزوده می شود . اگر در خواب ببینید  بیداری ریش نداشته باشید بر

که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد و 

اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می بینید . اگر در خواب 

.  شتان بیاید بسیار خوب استببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خو

اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می گیرید و سر زبان ها می افتید و پشت 

سرتان حرف می زنند . اگر در خواب دیدید که اصال چانه ندارید و زیر لب پائین شما 

 بدون برجستگی است در این صورت بیکار و بی عزت می شوید . 

 چاه 

 :  محمدبن سیرین گوید

چاه در اصل ، تاویل زن است . اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند ، دلیل که زن 

خواهد . اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد ، دلیل که میان او و آن زن 
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کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد ، زیرا که 

مثال گویند : فالن کس چاه برای فالن کس می کند  کندن چاه مکر و حیله است و در

، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد ، و آب چاه در خواب مال زن است . اگر کسی 

بیند که ازچاهی آب خورد ، دلیل که مال زن بخورد . اگر از چاهی آب خورد که از 

ب کند و آ خشت پخته برآورده بود هم ، دلیل بر مال زن کند . اگر بیند کسی چاه

 برنیامد ، دلیل که زنی درویش خواهد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است ، دلیل که مال زن به کراهت بستاند . اگر بیند 

آب چاه گرم همی خورد ، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران 

ک و خوش بود ، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند بیمار شود . اگر بیند که آب چاه خن

. اگر بیند آب چاه بسیار بود ، دلیل که زن جوانمرد و سخی است . اگر بیند آب چاه 

اندک است ، دلیل که زن سفله و دون است . اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد ، 

آب سیاه برآمد یا دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد ، اگر از چاه 

کبود ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد ، دلیل که 

میراث یابد . اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند . ، دلیل که زن 

هالک شود و مالش تلف گردد . اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم ، دلیل بود 

 . برهالک زن 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد 

 ، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند آب از چاه می کشید ، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند ، خاصه که چاه 

بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت ، دلیل که مال خود کنده باشد ، اگر 
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خود نیکو نگاه دارد . اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت ، دلیل که مال را 

نفقه کند به خیر . اگر درچاه افتاد ، دلیل که در مکر و حیله افتد . اگر بیند باغ را آب 

است زن خواهد ، یا کنیزک خرد . اگر همی داد ، دلیل که از مالی که حاصل کرده 

بیند که در آن باغ میوه بود ، دلیل که او را فرزندی آید و بعضی گویند : اگر بیند باغ را 

آب همی داد ، دلیل که با زن خود مجامعت کند . اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد ، 

 نعمت حاصل شود . دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن چاه در خواب ، بر شش وجه است . 

 اول : زن ، 

 دوم : کنیزک ، 

 سوم : عالم ، 

 چهارم : توانگری وثروت ، 

 پنجم : مکر ، 

 ششم : مکر و حیله 

 مرد چاه کن در خواب دلیل برمکر و حیله است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور به 

سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و 

دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند . ابن سیرین 

د در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینی

می گیرید . مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس 

در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حالل کسب می کند . در نفایس الفنون 

ه دانیم کتشخیص داده شده . چاه اگر آب داشته باشد و ب _مال مجموع  _نیز چاه آب 
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آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد . مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی 

 حالل است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چاه : آینده ای نامشخص

 آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور

 نوشیدن از چاه : سالمتی و نیرو

 چاه کندن : کار پر در آمد

 چاه خشکیده : غم و غصه

 گوید : نلی بیتون میآ

ـ اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، عالمت آن است که در اثر 0

 استفادة نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، عالمت آن است که نومیدی شما را در بر 6

 خواهد گرفت . 

دهانة چاهی را مسدود می سازید ، عالمت آن است که نقشه های ـ اگر خواب ببینید 9

 دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد . 

ـ دیدن چاهی خشک در خواب ، عالمت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما 4

 ثروت و دارایی شما را غارت می کنند . 

المت آن است که برای ـ دیدن چاهی که پمپی بر دهانة آن نصب شده است ، ع5

 رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود . 

ـ اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، عالمت آن است که استعدادهای 2

 شما شکوفا خواهد شد . 

 چای 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ین غم و غصه بستگی دارد چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار ا

به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از 

مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش می آید ولی اگر مانند چای فروشی های 

شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکالت رو به رو 

طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی خواهیم شد . همین 

بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب 

ناراحتی او می شویم . اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم 

اگر چای خشک را خانواده را نیز در ناراحتی های خود شریک می کنیم اما بر عکس 

از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می داریم و سبب تسکین و آرامش اهل 

خانه می شویم . اما چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی 

دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می کنیم و در عالم خواب می بینیم . اگر سفره 

ط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم ای گسترده و بسا

داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم . اگر کسی استکان چای به ما 

تعارف کرد ، مورد محبت قرار می گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این 

ریزد تمان بیافتد و چای باوست که از جانب ما محبت می بیند . اگر استکان چای از دس

او ناسپاسی می کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد . اگر چای 

روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم ولی اگر چای بریزد و در 

خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می آید که به 

سوختگی که باید باشد ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم . اگر  قدر همان

چایی که می نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و 

چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می 

م . اگر چای زیاد پر رنگ کنیم . همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

باشد مبالغه است و زیاده روی در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است . اگر چای تلخ 

 باشد محبت نا بجاست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید چای درست می کنید ، نشانة آن است که مرتکب خطایی خواهید 0

 شد و شدیدا احساس پشیمانی خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چای می نوشند ، نشانة آن است که از تفریحات دست 6

جمعی خسته می شوید ، و سعی می کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه 

 های آنها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید . 

و اجتماعی با  ـ دیدن تفالة چای در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه9

 مشکلی روبرو خواهید شد . 

 ـ چای ریختن در خواب ، نشانة ایجاد اختالل در امور خانوادگی است . 4

ـ اگر قوطی چای را خالی بیابید ، نشانة آن است که از بدگویی ها و اخبار نامطلوب 5

 باخبر خواهید شد . 

ن است که میهمانان ـ اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده اید ، نشانة آ2

 ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد . 

 چایخانه 

ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، عالمت آن گاست که دیگران به شما اهانت 0

 خواهند کرد . 

ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، عالمت آن است که به بدبختی بزرگی 6

 دچار خواهید شد . 

اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چایخانه کار می کند ، عالمت آن است که ـ 9

 همسر آیندة او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد . 
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 چپق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق 

خود دارد . چپق در  است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و محبت و دوستی با

کشورما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن 

دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت به هم تعارف می کردند . کشندگان پیپ که 

عموما فرنگی ها یعنی اروپائیان و آمریکائیان هستند پیپ خود را به یکدیگر تعارف 

مثل مسواک به خود دارنده اش اختصاص دارد لذا چپق  نمی کنند . در نظر آن ها پیپ

این امتیاز را می یابد که با دوستی و محبت همراه می شود و در حالتی که پیپ این 

حالت را در خواب های ما ندارد . بیننده خواب اگر در خواب ببیند که چپق می کشد 

باشد  و اگر چپقی کدورتی و اندوهی برای او پیش می آید البته اگر چپق کش نباشد

تعبیر ندارد . دود چپق غباری است که به چشم ما می رود و کدورتی است که برای 

دیگران به وجود می آید و این دود و کدورت را کسی که چپق می کشد ایجاد می 

کند . اگر دود کم باشد کدورت اندک است و چنانچه زیاد باشد کدورت به غمی 

تری را شامل می گردد . چنان چه زنی ببیند که بزرگ مبدل می شود که عده بیش

شوهرش چپق می کشد و دودش او را می آزارد بین زن و شوهر اختالف پیش می آید 

. کلمه چپق نیز مثل دیگر مسائل تدخین است غیر از سیگار که در جای خود گفته می 

 شود . همه وسائل تدخین یک تعبیر دارند با اندکی اختالف . 

 چتر 

 سیرین گوید :  محمدبن

اگر کسی بیند بر باالی سر او چتر می بردند ، دلیل که اگر از اهل آن بود ، پادشاهی 

یابد ، اگر از اهل آن نباشد ، دلیل که بزرگی یابد . اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت 
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 ، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر هفت وجه باشد .  دیدن چتر در خواب

 اول : سلطنت . 

 دوم : ثروت . 

 سوم : مرتبت و عزت . 

 چهارم : ریاست و مقام و منزلت . 

 پنجم : رفعت و سر بلندی . 

 ششم : والیت و حکومت . 

 هفتم : صحبت وهمنشینی با بزرگان . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ئی بخصوص اگر برسر و روی انسان باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جا

ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی 

که پیش می آید . برای زن ، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا ابن سیرین می گوید 

اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می یابد . اگر در میان جمعی که 

تر ندارند و باران هم نمی بارد چتر بگیرید عملی خالف انجام می دهید که بی اعتبار چ

می شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند . همین طور است اگر همه چتر داشته باشند 

و شما نداشته باشید احساس تنهائی و بی کسی می کنید . اگر باران ببارد و چتر داشته 

غصه بر سر شما می بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود باشید و باز نکنید غم و

نمی برید . اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می رسد و 

اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می یابد . چتر سوراخ شکست است برای 

در  خود باختگی است بیننده خواب . چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و

مقابل مشکالت است . چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است چتر 
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پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و 

 پاره دارد شوهرش بیکار می شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چتر : توصیه به رعایت احتیاط

 ره : توهمچتر پا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید ، عالمت آن است که سختیها و 0

 دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند ، عالمت آن است که از طرف مؤسسة 6

 خیریه از شما درخواست کمک خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می دهید ، عالمت آن است که با 9

 یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می گیرید ، عالمت آن است که دوستان 4

 ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت . 

خواب ، عالمت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به ـ گم کردن چتر در 5

 خود جلب کرده است ، اختالفی پیدا خواهید کرد . 

ـ دیدن چتری تکه پاره شده در خواب ، عالمت آن است که دشمنان می کوشند شما 2

 را نزد دیگران بد جلوه بدهند . 

عالمت آن است که  ـ اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است ،7

 وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود 1

 گرفته اید ، عالمت آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت . 
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 چتر آفتابی 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانة کسب لذتهای نامشروع است . 0

ـ اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، عالمت آن است که به سرگرمیهایی پرچ و 6

 بیهوده خود را مشغول می کند . 

ـ اگر خواب ببینید دختران جوان چتر آفتابی به دست دارند ، نشانة آن است که به 9

 فر خواهید رسید . سعادت و شوقی وا

 ـ دیدن چتر آفتابی شکسته در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است . 4

 چراغ 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

چراغ در خواب ، خادم خانه است و معبران گویند : کدبانوی خانه است . اگر در 

خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است . دلیل که کدبانوی خانه زنی به 

ح و نیک سیرت است . اگر بیند چراغ تاریک می سوخت ، دلیل است بر رنج صال

کدبانوی خانه یا خادم یا زن . اگر بیند چراغ فرو می رود ، دلیل که کدبانوی خانه 

 بمیرد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت ، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید . اگر غریب 

کند یا کنیزک خرد . اگر در سفر غایب دارد به سالمت بازآید . اگر بیند در  است ، زن

شهر چراغ بسیار است ، دلیل که پادشاه والیت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر 

 عشرت و نشاط بسیار است . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 
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 عزت و دولتاگر بیند چراغ بسیار در دست داشت ، دلیل که او را فرزندی آید که 

یابد . اگر بیننده خواب فاسق است ، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند . اگر 

مشرک است هدایت یابد . اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد . اگر بیند چراغ بمرد ، 

دلیل که فرزندش هالک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد . اگر بیند در هر دو دست 

ود ، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود . اگر بیند در دست یک او چراغ روشن ب

چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است ، دلیل که او را دو فرزند 

 نیک است که به یک شکم آیند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است . 

 اول : پادشاه . 

 م : قاضی . دو

 سوم : فرزند . 

 چهارم : عروسی . 

 پنجم : والیت وحکومت . 

 ششم : سرای و خانه . 

 هفتم : مهترو رئیس . 

 هشتم : شادی . 

 نهم : علم . 

 دهم : توانگری ثروتمندی . 

 یازدهم : عیش خوش و زندگی راحت . 

 دوازدهم : کنیزک . 

 سیزدهم : منفعت . 

 چنان است . چهاردهم : آن چه بیند هم
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در 

زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند . افروختن چراغ در خواب 

نا ب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن . چراغ در خواب

به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری 

دل سوز و دوستدار و مهربان و عالقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ 

بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند . برخی دیگر 

اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید  از معبران نوشته و متذکر شده

می دهد . المپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب 

است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و 

و راه می روید  آسودگی می رساند . اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید

نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما 

 پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شمع و چراغ فرزند بود 

 چراغ پایه 

ه در خواب ، خدمتکار خانه است . اگر بیند چراغ پایه محمدبن سیرین گوید : چراغ پای

داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است اگر چراغ پایه 

زنگ گرفته بود ، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است و دینش ضعیف است . اگر 

 او اعتماد نبود .  دید چراغ پایه چوبین است ، زن خادمه سفله و دون است و بر قول

 چراغ دان 
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محمدبن سیرین گوید : چراغدان در خواب زن است و معبران گویند : خدمتکار خانه 

است و فتیله و چراغدان ، کارفرما است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند چراغدان 

آهنین بود ، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد . اگر سفالین بیند ، اصل آن 

خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت . اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و 

 شکست ، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد . 

 چراغ گاز 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، عالمت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است 0

 . 

، عالمت آن است که اندوهی بی مورد  ـ دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب6

 شما را تهدید خواهد کرد . 

 چراغ نفتی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، عالمت 0

آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود 

 ست که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد . ، نشانة آن ا

ـ اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید ، عالمت آن است که رفتار 6

خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، 

ع زیادی روبرو خواهید شد . اگر نشانة آن است که برای رسیدن به هدف خود با موان

خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شکند ، عالمت آن است که در راه 

 کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید . 
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ـ تمیز کردن چراغ نفتی در خواب ، عالمت آن است که در زندگی به امکانات 9

 جدیدی دست خواهید یافت . 

ـ گم کردن چراغ در خواب ، عالمت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل 4

 است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختالفات خانوادگی . 

 ـ خریدن فانوس در خواب ، عالمت انجام معامالت موفقیت آمیز است . 5

 نة آن استـ اگر دختری خواب ببیند فانوس خانة نامزد خود را روشن می کند ، نشا2

که همسر آیندة او مردی الیق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش 

 کند ، عالمت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد . 

 چرتکه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در 

نده این است که از وضع کسب و کار خود نگران است یا یک خواب ببیند نشان ده

نگرانی برای او پیش می آید . اگر دیگری نشسته با چرتکه حساب می کند و بیننده 

خواب نیز حضور دارد گویای این است که او را به حساب می نشانند و ناگزیر می شود 

 د یا بدهکاری پیدا میدر موردی حساب پس بدهد . چنان چه بدهکار است باید بپرداز

کند . چرتکه دوست زبان نفهم و حسابگری است که حتی دوستی را فدای حساب و 

کتاب خود می کند و روی احساسات خویش لکه می گذارد . چنان چه در خواب 

ببینیم که کسی چرتکه ای به ما داد یا از دکانی چرتکه ای خریدیم با چنین آدمی 

صال با چرتکه سرو کار ندارد در خواب چرتکه ببیند برخورد می کنیم . اگر کسی ا

زندگیش بر مبنای حساب دگرگون می شود یا تحولی مالیم بر همین اساس پدید می 

آید . اگر بی حساب پولی به دست آورده از او اخذ می گردد و همچنین اگر بر او ظلم 

اگر خود بیننده و ستم روا داشته اند داد خواهی به عمل می آید و جبران می شود . 

خواب ستم کرده به قصاص می رسد . چنان چه در خواب ببینیم که چرتکه ای 
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گسیخته و بی مهره داریم نشان این است که نظم کارهایمان به هم می خورد یا دوستی 

را با مشخصات فوق که گفته شد از دست می دهیم . چرتکه در رفته و گسیخته نشانی 

چنان چه کسی اهل کسب و تجارت باشد و چرتکه از زیان و ضرر کسبی است و 

 گسیخته در خواب ببیند در آینده زیان می بیند و در کسب شکست می خورد . 

 چرخ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چرخ در خواب گردونه زندگی است . چرخ و گردونه 

آن  نظام کارند و باالخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به

ها اتکا داریم و می بالیم . دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و 

توجه به آن چه که در اطراف بیننده خواب می گذرد . اگر چرخی نو و سالم دیدید و 

آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می گوید که زندگیتان خوب است و خوب 

ت می گردد و جای نگرانی نیست ولی اگر چرخ می شود و این گردونه برمدار درس

شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید خواب 

 شما از نابسامانی ژرفی خبر می دهد که پیش می آید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چرخهایی که به سرعت می چرخند ، عالمت آن است که با توانایی وظایف 0

 خود را انجام می دهید . 

ـ اگر در خواب چرخهای شکسته ببینید ، عالمت آن است که یکی از اعضای خانواده 6

 از شما دور خواهد شد . 

 چرخشت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می 

گرفتند و شراب تهیه می کردند . انواع آن در خرابات و میخانه های قدیم فراوان وجود 
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داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ندارد . نمونه کوچک آن را می توان 

در خواب خیلی خوب است و نه شراب لذا آب آب میوه گیری برقی دانست . نه انگور 

 میوه گیری به آن صورت که گفته شد تعریفی ندارد و گناه است و انحطاط اخالقی . 

 چرغ 

محمدبن سیرین گوید : چرغ درخواب ، پادشاه است . اگر چرغ وحشی بیند ، دلیل 

ی کرد ، مفرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد . اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار 

دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند . اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد ، دلیل که از 

پادشاه حرمت و بزرگی یابد و بر دیگران ستم کند . اگر بیند چرغ شکار می کرد و او 

را بگرفت ، دلیل که او را فرزندی آید نافرمان . اگر بیند از گوشت آن چرغ چیزی 

از فرزند رنج و بدی بیند . ابراهیم کرمانی گوید : چرغ به خواب دیدن خورد ، دلی که 

، دلیل مردی بزرگ است که با هیبت و قوت است . اگر بیند که چرغ در خانه وی 

یکبار و دو بار بانگ می کرد ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر سه بار بانگ کرد ، هیچ 

 ردی دزد است ، که به شب کارها کند . زیانی نرسد و بعضی از معبران گویند چرغ م

 چرک 

محمدبن سیرین گوید : هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت ، دلیل که آن 

مرد فسادکار است . اگر کسی بیند جامه او به چرک یا چیزی دیگر آلوده بود ، دلیل 

لیل بر ، د بود بر تباهی دین و دنیای او . اگر بیند چرک جامه او به سبب مردگان بود

 فساد دین و صالح دین بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : چرک در خواب دیدن بر سر و تن غم و اندوه است و دیدن 

 چرک بر تن هیچ خیر و منفعت نباشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چرک ، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است 
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دیگران در ما پدید می آید . این  که نا خودآگاه از مشاهده نتیجه اعمال خویش و

کراهت و انزجار در خواب های ما به صورت چرک بر لباس و اشیا مورد مصرفمان 

ظاهر می شود . چنان چه ببینیم لباس ما چرک است خواب ما از رنج و غم و غصه 

حاصل از اعمال و رفتار خودمان خبر می دهد . اگر در خواب ببینیم که سفره ای 

و سفره چرک است و کثیف نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا گسترده اند 

می شود و از این رهگذر غصه دار می شویم و چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و 

روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن 

 ده ناراحت می شویمهستند کثیف شده اند گویای آن است که در محیط خانه و خانوا

و بین ما و همسرمان اختالف پدید می آید . چنان چه در خواب ببینیم که دست هایمان 

چرک و کثیف است اگر دست چپ باشد از جانب برادرمان آزردگی خاطر پیدا می 

کنیم و اگر دست راست فرزندمان ما را ناراحت و غصه دار خواهد کرد ولی کال دو 

ستند که در آینده عملی خالف انجام می دهیم و دست به دست کثیف گویای این ه

کاری می زنیم که در نتیجه اندوهگین و ناراحت می شویم . اگر صورت ، کثیف بود ، 

نزد مردم خجالت زده می شویم و کاری می کنیم که دیگران پشت سرمان حرف 

ر خواهند زد و بد خواهند گفت . شستن و پاک کردن چرک لباس و دست و رو د

خواب نیکو است زیرا گویای مجاهده ای است که برای رفع و دفع آلودگی ها و 

ناپاکی های خویش به عمل می آوریم . اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنش چرک 

است از جانب همسرش ناراحت و نگران می شود و چنان چه زنی این خواب را ببیند با 

 می شود .  شوهرش اختالف نظر پیدا می کند و اندوهگین

 چروک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و 

پیر شده اید عزت و جاه شما باال می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می 
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شوید زیرا چروک و چین بر چهره نشانی فزونی شان و مرتبه بیننده خواب است . اگر 

ست و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک کسی که جوان ا

پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد . اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره 

کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست زیرا از بیماری آن کودک خبر می دهد و 

اب خودش عم و رنج و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد . پرده در خو

غصه را نوید می دهد چنان چه روی پرده خانه خویش در خواب چین و چروک بیش 

از حد ببینید برای اهل آن اتاق که پرده در آن آویخته است ناراحتی فراهم می شود 

چون پرده باید چین داشته باشد نه چروک . همین تعبیر است اگر فرش جمع شده باشد 

اف کنید بطوری که در خواب هر طرفش را بکشید طرف دیگرش و نتوانید آن را ص

کج شود . این خبر از غم و ناراحتی برای اهل خانه می دهد . اصوال چروک روی لباس 

 و چیزهائی که گفته شد خوب نیست . 

 چرم 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت 

ید . اگر در خواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و و تالش به دست می آ

شیک و تمیز به دست دارید که در بیداری فاقد چنین کیفی هستید مالی اندوخته به 

دست شما می افتد . اگر در خواب ببیند که کمربند چرمی دارید از همسر یا فرزندتان 

ی ببیند با دختر یا ازدواج م خیرو نیکی می بینید و این خواب را چنان چه پسر جوانی

کند و از جانب او بهره مند می گردد . البته ممکن است همه کمربند چرمی داشته باشند 

. این در صورتی است که کمربند توجه شما را در خواب جلب کند یا همان طور که 

گفته شد محور خواب بیننده خواب بگیرد . داشتن دستکش چرمی سود بردن از برادر 

رزند است . اگر در خواب ببینید که دست راستتان دستکش چرمی دارد از برادر یا ف

خود محبت می بینید و بهره مند می شوید و چنان چه دست چپ شما دستکش چرمی 
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داشت از طرف فرزند پسر خود متنفع می گردید . داشتن کفش چرمی مشروط بر این 

د الشی است که در پیش داریکه کفش محور خواب شما باشد گویای سفر پر رنج و ت

یا اقدام به کاری می کنیدکه آمد و رفت نشست و بر خاست زیاد ایجاب می نماید ولی 

از این تالش و کوشش سود می برید . اگر در خواب احساس کنید که چرم از شتر 

است میراثی به شما می رسد یا از طرف شخص بزرگی که مقام شامخ دارد مورد 

ر می گیرید . چنان چه احساس کردید چرم از گوسفند است مال محبت و التفات قرا

حالل نصیب شما می شود . حتی ممکن است چرم نباشد پوست هم اگر متعلق به 

گوسفند باشد همین تعبیر را دارد . اگر چرم را از گاو تشخیص دادید خواب شما از 

غ مردی است فراخی روزی و زیادی نعمت و فراوانی معشیت خبر می دهد . چرم اال

احمق که سر راه شما قرار می گیرد و به شما محبت می کند و ندانسته و احمقانه سود 

می رساند . چرم اسب می گوید باجوان مردی آشنا می شوید که از طرف او بهره مند 

 می گردید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ق در زندگیـ دیدن چرم در خواب ، عالمت یافتن سرگرمیهایی لذت بخش و توفی0

 است . 

ـ اگر خواب ببینید لباسی چرمی بر تن کرده اید ، عالمت آن است که دست به 6

 معامالت موفقیت آمیز خواهید زد . 

 ـ دیدن تزئینات چرمی در خواب ، نشانة وفاداری به خانواده است . 9

 ـ دیدن پوستهای چرمی در خواب ، نشانة شادمانی و کسب ثروت است . 4

اب ببینید چرم خرید و فروش می کنید ، عالمت آن است که برای ثروتمند ـ اگر خو5

 شدن نیازی به تغییر شغل نیست . 

 چرم بز 
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 گوید : آنلی بیتون می

دیدن چرم بز در خواب ، نشانة آن است که از جایی غیر منتظره به شما کمک بزرگی 

 خواهد شد . 

 چسب 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار 

و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و 

گسستگی ها را از بین ببرد . اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می چسبا 

گی سر و سامان می بخشید . اگر اتاق در نید به کمک همان انسان نیکو کار به زند

خواب متعلق به خودتان باشد به دیگری این خدمت را انجام می دهید و اگر اتاق غریبه 

باشد به زندگی خودتان سامان می دهید . تخته و چوب در خواب مردی منافق و 

دروغگو است . چنان چه در خواب بینید که با چسب چوب و تخته یا یک شئی چوبی 

ا می چسبانید به یاری همان مرد مصلح اختالف خودتان را با مردی دروغگو و منافق ر

ازبین می برید و صلح و آشتی می کنید و اگر چنین منافقی در زندگی خود شما نیست 

بین دیگران صلح برقرار می دارید . اگر در خواب ببینید که کاغذها را به هم می 

می دهید معهذا از یاری آن مرد مصلح بهره مند می چسبانید کاری بیهوده و عبث انجام 

شوید اگر چه محبت او را از بین می برید . اگر ببینید به کمک چسب عکسی به دیوار 

یا آلبوم می چسبانید ، اگر عکس خودتان باشد سبب شهرت دیگری می شوید و اگر 

به  اگرعکس دیگری باشد با وساطت آن خیر و نیکو کار خودتان علم می شوید . 

دستتان چسب مالیده شده بود به طوری که انگشتانتان به هم می چسبید در مال شخصی 

نیکو کار دست درازی می کنید و اگر لب هایتان چسبیده بود دروغ می گوئید و 

ناسپاسی می کنید . اگر دیدید به کفش خود چسب می زنید به سفر می روید و در این 

 یا با زنی نیکو کار و شریف برخورد می نمائید . سفر با مردی خوب آشنا می شوید 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چسباندن شما به یک فردی که پیشترها آشنا بوده اید دوبار نزدیک میشوید

 چسب زخم 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چسب زخم : اوضاع نا مساعد

 چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

 شتن : کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشیدچسب زخم دا

 چشم 

 محمدبن سیرین گوید : 

چشم به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد چشم ازرق ، بدعت است 

و چشم شهال ، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است . اگر بیند که نابینا شده ، دلیل 

بمیرد . اگر بیند که یک چشمش کور شد ،  که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی

دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای 

 یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در چشم سرمه کشید ، دلیل که صالح دین جوید اگر بیند که از سرمه 

زینت و آرایش است ، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید مقصودش 

تا عزیز گردد اگر بیند کسی سرمه به وی داد تا در چشم کشد ، دلیل که به قدر آن مال 

یابد . اگر بیند که روشنائی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است 

است و همه چیزها را به کمال می دید ، دلیل بر اگر بیند که بر تن او چشم بسیار 

زیادتی صالح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود اگر کسی بیند 
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کسی چشم او برکند ، دلیل که چیزی که چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و 

 سرای و باغ از نظر او غایب شود چنانکه دیگر باره نبیند . 

 ید : جابرمغربی گو

اگر بیند چشم وی از آهن است ، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او 

آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی توانست کرد ، دلیل که با مردی مخالف صحبت 

کند . اگر نور چشم را ضعیف بیند ، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود اگر بیند در 

دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین . اگر  میان روی او یک چشم است ،

بیند که چشمهای او روشن است و مردمان پندارند که او کور است یا شب کور ، دلیل 

که باطن او در دین بهتر از ظاهر او بود . اگر بیند چشم کسی سیاه است و ازرق شد ، 

ی سیاه شد ، چنانکه سفید دلیل بدی و برگشتن حال او بود . اگر بیند هر دو چشم او

نداشت ، دلیل که متکبر شود . اگر بیند یک چشم او را آفت رسید ، دلیل که فرزندان 

او را افت رسد . اگر بیند کسی دست فراز کرد و یک چشم او برکند ، دلیل که فرزند 

 او را از راه ببرد . اگر بیند کسی چشم او ببست یا بدست گرفت ، دلیل که فرزند او را

زیانی رسد یا مالش برود یا گناهی کند . اگر بیند از چشم او خون همی ریخت ، دلیل 

 که به جهت فرزند ، غمی به وی رسد ، یا نقصان مال او شود . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر کسی بیند چشم او گوش و گوش او چشم شد ، دلیل که زنی خواهد که او را 

کند . اگر بیند چشمش بر کف دستش است ، دلیل که دختری بود و با هر دو مجامعت 

 مال یابد . اگر بیند در چشم او سفیدی بود ، دلیل که او را غم و اندوه رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 چشم در خواب ، بر هفت وجه است . 

 اول : روشنائی . 

 دوم : دین مبتنی بر هدایت و درستی . 
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 سوم : اسالم . 

 فرزند .  چهارم :

 پنجم : مال . 

 ششم : علم . 

 هفتم : زیادتی در دین و مال . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چشم

 به رنگ آبی : عشق سوزان

 چشم تیره رنگ : خبر خوشحال کننده

 چشم کم سو : ضرر و زیان از هر نظر

 چشمان چپ : باعث تحقیر شدن خود

 چشمان کثیف : آینده بد

 رباد رفتهنداشتن چشم : ایدهای ب

 دوست داشتن "چشمان به زیر انداخته شده : در خفا کسی را شدیدا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ، تنها یک چشم ببینید ، نشانة آن است که دشمنان در جستجوی 0

 فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند . 

 ـ دیدن چشمانی قهوه ای در خواب ، عالمت فریب و خیانت است . 6

 ـ دیدن چشمانی آبی در خواب ، نشانة ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است . 9

 ـ دیدن چشمان خاکستری در خواب ، نشانة عشق و توأم با چاپلوسی است . 4

ـ اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می دهید یا چشمهای شما درد می 5

 انتظار شماست .  کند ، نشانة آن است که سختی و دردسر در
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ـ اگر در خواب مردی یک چشم ببینید ، نشانة آن است که به دامی گرفتار خواهید 2

 شد ، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می کند . 

 چشم بستن 

 گوید : آنلی بیتون می

دثی ااگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانة آن است که گرداگرد او را حو

 فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانی او می شود . 

 چشم بندی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی می کنید ، نشانة آن است که در موقعیتی 

قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به 

 کار بگیرید . 

 چشم پزشک 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، عالمت آن است که از پیشرفت 

در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده 

 می کنید . 

 چشمک زدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چشمک زدن : سود بسیار
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 چشمه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است که 0

ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید 

 . 

ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانة آن است که در معاشرت خود با دوستان و 6

 اطفی و حرفة خود اوقاتی تلخ خواهید داشت . در روابط ع

 ـ دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، عالمت مرگ و پایان رندگی است . 9

ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانة آن است که از 4

 روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد . 

 چغاله 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به 

ناحق نصیب بیننده خواب می شود . چغاله در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است 

. اگر ترش باشد غم و اندوه و کدورت خاطر می آورد . اگر نرم باشد آسان به دست 

ند و اگر تلخ باشد بیماری و اسارت و می آید . اگر شیرین باشد خوشحال می ک

گرفتاری را خبر می دهد . اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی می کنید و ظلم روا می 

دارید . اگر در خواب ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی 

د می ریزیمی کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متالشی می نمایید و به هم 

حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی 

است که شما را به انجام کار خالف دعوت و تحریص می کند . اگر چغاله داشته باشید 

و نه اینکه از جایی آورده باشید بدی و شر و فساد در نهاد خودتان است . اگر چغاله را 
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تان نیامد و دور ریختید راه رفته را باز می گردید و از بدی اعراض می نخواستید و خوش

کنید . اگر چغاله را شما به کسی دادید این شما هستید که دیگری را به انجام کار 

 خالف وا می دارید . چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام است . 

 چغانه 

سخن باطل و دروغ است . اگر بیند چغانه می  محمدبن سیرین گوید : چغانه در خواب ،

زد ، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید ، یا اوغم و اندوه رسد . اگر بیند پادشاه وی را 

چغانه داد ، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد . اگر بیند چغانه را بشکست و 

ه زدن سر می زد و چغان بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند . اگر دید چغانه بر

نداند ، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند و از آن علم فائده به 

مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه . اگر این 

کس جاهل است ، شغلی پیشه کند که از آن شغل او را سرزنش کنند . اگر بیند با 

 نای ورقص بود ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند . چغانه چنگ و 

 چغندر 

محمدبن سیرین گوید : چغندر در خواب ، غم و اندوه است . اگر کسی بیند چغندر 

همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر بیند چغندر از خانه بیرون 

: چغندر در خواب ، منفعت انداخت ، دلیل که از غم فرج یابد . محمدبن سیرین گوید 

 اندک است ، از جهت زنان و چغندر پخته هم ، از زنان منفعت یابد اندکی . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر 

اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند . زیرا دور انداختن چغندر 

یدن از رنج و بالست . چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما دوری گز

کال بهره وری و سودیابی است . چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید 
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خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب مالل و اندوه می گردد 

را فراهم می آورید که سودمند است  . داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری

و اندهبار . از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می 

گردید . بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو 

ه از جایی ب مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته

 شما می رسد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند ، داللت بر به 0

 دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد . 

ـ اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می خورید ، داللت بر خبرهای خوش فراوان 6

 اشت . خواهد د

ـ اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می آورند 9

، نشانة آن است که به مسائلی پی می برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می 

 شود . 

 چفت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چفت کدبانو و زن خانه است . چفت در خواب های ما 

م می تواند ریخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش را از بین ببرد و کسی است که ه

هم قادر است امساک کند و از شوی خویش مردی مال دار و مرفه بسازد . اگر چفت 

در شکسته و گسیخته و کج و معوج باشد زنی ول خرج و مسرف و ندانم کار نصیب 

فت برای دختر و پسر جوان بیننده خواب می شود که مال شوهرش را از بین می برد . چ

گویای روابط عاطفی است و به عشق و ازدواج بر می گردد که به هر حال دیدن چفت 

 سالم خوب است . 
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 چک 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی چک مهره به وی داد ، یا مهره کرده بیافت ، دلیل 

ه حجامت ل ککه مال و نعمت یابد . اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت ، دلی

 کند . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند چک مهره کرد ، یاداشت و مهر از او برگرفت ، دلیل است 

در مال او نقصان افتد . اگر بیند چک از وی ضایع شد ، یا بسوخت ، دلیل که مال وی 

 ضایع شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

، نشانة آن است که برای ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید 0

 پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید . 

ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، داللت بر آن دارد که از عهدة کارهای 6

 خود بدرستی برمی آیید . 

ـ اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانة آن است که در شغل خود زیانهای 9

 .  مالی خواهید دید

 چکاوک 

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب ، فرزند یا غالم بود . اگر در خواب بیند که 

چکاوک نر بگرفت ، یا کسی به وی داد ، دلیل است غالمش را فرزند آید ، چنانکه 

 اگر چکاوک نر است ، غالم را پسر آید . اگر ماده بود ، غالم را دختری آید . 

: چکاوک در خواب ، مردی است شیرین سخن ، غریب و کم  ابراهیم کرمانی گوید

آزار و چرب زبان . اگر بیند کسی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت ، دلیل که با 

 چنین مردی او را صحبت افتد . 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، عالمت آن است که برای رسیدن به 0

عالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می هدفی مت

 آورید . 

ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانة آن است 6

 که در کار خود پیشرفت می کنید و خانة خود را تغییر می دهید . 

واز می خوانند ، داللت بر ـ اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین می آیند و آ9

آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی هستید ، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود 

 . 

 ـ دیدن چکاوک زخمی یا مرده در خواب ، نشانة اندوه و مرگ است . 4

ـ کشتن چکاوک در خواب ، عالمت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد 5

 .  بیگناهی حمله ور می شوید

ـ اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند ، 2

 عالمت آن است که بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید چکاوکها را به دام انداخته اید ، عالمت آن است که به راحتی در 7

  اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .

ـ دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانة برداشت محصوالتی فراوان 1

 است . 

 چکش 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند . 

این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و 

امور سر سامان می بخشد . چنان چه در خواب  قاطعیت کارها را انجام می دهد و به
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ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به 

کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند . همین تعبیر 

هست اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید ولی اگر چکشی در 

ه باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر معکوس دست داشت

می شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می دهید و بی یاور می مانید . 

میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است مخصوصا اگر به وسیله چکش باشد ، اگر چکش 

. اگر از نقره و طال بود فریب و نیرنگ و  شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است

 دروغ است که به آن مجهز می شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چکش : به هدف رسیدن 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن چکش در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد 

 کننده ای عبور کنید . 

 چکمه 

هرانی گوید : برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال منوچهر مطیعی ت

دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساند . جمعی 

دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و 

ی زن نیز شوکت و آبرو شوکت مرد را تاکید می کند و جلوه می دهد . چکمه برا

است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل 

باشد شغل و حرفه او است . اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است . اگر زرد 

باشد غم و بیماری است و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هیجان است . دیدن چکمه 

 ارف در خواب خوب نیست . با رنگ های غیرمتع
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چکمه

 چکمه نو : خبرهای خوشایند

 خیلی تنگ : زندگی مشکل

 چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد

 خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست

 پاک کردن آن : عشق

 هدیه کردن آن : ضرر و زیان

 تعمیر کردن چکمه : انجام کارهای خیر

 گوید : ی بیتون میآنل

ـ اگر در خواب چکمة خود را در پای دیگری ببینید ، نشانة آن است که رقیبی 0

 معشوق شما را مجذوب خود می کند . 

ـ دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب ، عالمت آن است که در معامالت خود پیروز 6

ا می کند ی از شممی شوید . یا نشانة آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتر

 . 

ـ دیدن چکمة کهنه و پاره در خواب ، نشانة آن است که دامی بر سر راه شما پهن 9

 شده است ، ممکن است به بیماری مبتال شوید . 

 چکه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما 

ا را ذره ذره از بین می برد و این تلف می شود و گویای این است که کسی مال شم

اتالف به قدری ناچیز است که محسوس نیست . اگر در خواب ببینید که سقف چکه 

می کند غمی برای شما می رسد . اگر مشاهده کنید که باران نمی بارد ولی ناودان 
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چکه می کند نعمتی به شما می رسد که به ظاهر اندک است اما مداومت که بیابد زیاد 

شود . اگر چکه آب کثیف و کدر باشد غم و اندوه و گرفتاری است . اگر روشن می 

باشد خوب است و نعمت تلقی می شود . اگر چکه صدا کند کسی از شما بد می گوید 

و پشت سرتان حرف می زند . اگر از صدای چکه ناراحت شوید بدگویی او به نفع شما 

 وت باشید بدگویی شما را بدنام میتمام می شود و اگر نسبت به صدای چکه بی تفا

کند . اگر جایی چکه کند و شما نبینید اما صدایش را بشنوید کسی از دیگران نزد شما 

 بدگویی می کند که باورتان می شود و این به صالح شما نیست . 

 چالق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که چالق شده اید و قادر به 

ستید نشان آن است که رازی دارید ، بزرگ و مخاطره آمیز که می ترسید برخاستن نی

مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ 

کنید . ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می کند که در این صورت خوب است تماس 

 خود را با دیگران کم کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر زنی فردی چالق را در خواب ببیند ، نشانة آن است که امید او به یأس مبدل 

 خواهد شد . 

 چلچراغ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط 

آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته 

هایی است که تحصیل آن ها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد . یا آرزوهای چیز

پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود 
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بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه یا زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینید که تعبیر آن 

 کامروایی در امور دنیا و آخرت است . 

 چلو 

ر مطیعی تهرانی گوید : برنج پخته که ما در فارسی و زبان محاوره نام های منوچه

مختلف به آن داده ایم چه تعابیری دارد اما فرقی هست بین چلو و پلو که خود شما البته 

این فرق را می دانید . پلو برنچ پخته است مخلوط با چیزهای دیگر مانند گوشت ، 

سفید نیست اما چلو همان برنج پخته است که چیزی  عدس ، باقال ، لوبیا و غیره الجرم

با آن مخلوط نمی کنند و همراه گوشت یا ماهی ، یا کباب و غیره می خورند پس حتما 

باید سفید باشد . تفاوت در همین است و اگر چلو تعبیری متفاوت بیابد از این ناشی می 

عمت و خیر و شود که رنگ چلو سفید است . دیدن چلو در خواب خوب است و ن

برکت تعبیر می شود و هرچه سفید تر و کم ته دیگ تر باشد بهتر است . در مورد ته 

دیگ نیز در حرف ـ ت ـ نوشته ام . وجود ته دیگ سیاه و کلفت در خواب اثر چلوی 

سفید را خنثی یا ضعیف می کند . اگر در خواب چلو را سفید و بدون ته دیگ ببینید 

ا گفتم اما اگر سفید نباشد یعنی در بشقاب یا دیگ آن را خوب است که تعبیر آن ر

خاکستری و سیاه یا کثیف و آلوده ببینید خوب نیست چرا که گویای غم و رنج است و 

 نعمتی را خبر می دهد که اندوه و کدورت خاطر نیز همراه دارد . 

 چلوار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار 

غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع گویای این است که دارنده 

چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی 

کشیده شده است . چلوار هر چه سفید تر باشد ندارد و بی گناه پایش در معرکه 
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بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیشتر است و هر قدر طوالنی تر و عریض تر باشد دامنه 

 غم و اندوه وسیع تر . 

 چماق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چماق یا چوبدست کلفت . از آن نوع که در نزاع ها یا 

در خواب های ما معرف حرف زور ، استبداد  راندن حیوانات مزرعه به کار می برند

رای ، خودسری و خودرائی است . چماق مردی است زورگو و بی منطق و زبان نفهم 

یا عملی است که خالف منطق و عقل سلیم انجام می گیرد و به یاری زور صورت عمل 

ا ی می پذیرد . اگر در خواب دیدید که چماقی در خانه دارید ، هستند کسانی که چماق

چوبدستی زیر تختخواب ، در کمد لباس یا پشت در اتاق پنهان می کنند که در صورت 

رو به رو شدن با دزد یا مزاحم از آن استفاده کنند . چنانچه چنین چماقی دیدید خواب 

شما می گوید این چماق کلفت و به ظاهر مفید نماینده استبداد رای شما در خانه و 

ند که شما مردی بی منطق هستید . فرق نمی کند . زن نیز خانواده است و تاکید می ک

اگر چنین خوابی ببیند خواب او می گوید از زور و خودسری برای پیشبرد کارهایش 

استفاده می کند که درست نیست . اگر چماق را زیر تختخواب و کنار بستر خود نهاده 

و بی منطقی شما  دیدید خواب شما می گوید بیش از هر کس همسرتان از خود رائی

رنج می برد . اگر در خواب دیدید که به دنبال چماق می گردید و این جا و آن جا را 

جستجو می کنید که چماق خود را بیابید نشان آن است که برای تحمیل عقیده و رای 

خود به دنبال وسیله می گردید تا اندیشه خود را با کمک آن وسیله به زور عملی کنید . 

اق کسی را زدید یا بر سر کسی کوفتید خواب شما می گوید با اعمال زور به اگر با چم

شخصی آسیب می رسانید . اگر دیگری با چماق به شما حمله کرد در معرض شنیدن 

حرف زور و رو به روئی با استبداد رای دیگران هستید . دیدن چماق در دست دیگران 

چماق در دست بدون کاربرد بی ضعف شما را در قبال زور نشان می دهد و داشتن 
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منطقی شما را باز می گوید . اگر کسی که چماق را در دست دارد آشنا باشد از یک 

بیگانه بیمناک هستید و اگر بیگانه و نا آشنا باشد از دوستان و اهل خود می ترسید و در 

مقابل ایشان ضعف رای دارید یا ضعف شخصیت . تهیه و تراشیدن چماق در خواب 

 ز خود به زور و بی منطقی است . تجهی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به فردی که چماقی در دست دارد ، نزدیک می شوید ، داللت بر 0

آن دارد که به مشکالتی که به سمت شما هجوم آورده اند ، غلبه خواهید کرد و به 

 سعادت و شادمانی دست خواهید یافت . 

کسی را با چماق می زنید ، نشانة آن است که به سفری دشوار و ـ اگر خواب ببینید 6

 بی حاصل خواهید رفت . 

 چمباتمه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده 

با کاری روبه رو می شود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش می رسد که 

ظرفیت او است و یا با کسی رو به رو می گردد که در مقابل وی به شدت  خیلی بیش از

احساس حقارت می کند . اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر تقریبا 

خالف این می شود یعنی خود را در مقابل کارها و اشخاص و حوادث بزرگتر از آن 

گر در خواب شما را وادارند که چه هستید احساس می کنید . تواناتر می شوید ا

 چمباتمه بنشینید ، محکومیت پیدا می کنید و تخفیف شان می یابید . 

 چمدان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چمدان یا جامه دان خالی ، آینده بیننده خواب است و 

چمدان پر ، گذشته او است . چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که 
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ده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام برای آین

داده ایم . اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای 

مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید . چمدانی که در آن بسته 

 نشود طمع است و حرص و آز . 

 ی گوید : لوک اویتنهاو م

 چمدان : سفر بزرگ

 در حال آماده کردن چمدان : خبرهای بد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چمدان در خواب ، عالمت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای 0

 شما بدبختی خواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید چمدان خود را می بندید ، عالمت آن است که در آیندة نزدیک 6

 ه مسافرتی دلپذیر خواهید رفت . ب

ـ اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده اید ، نشانة آن است که 9

 در آیندة نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت . 

ـ دیدن چمدان خالی در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار 4

 نومیدی خواهید شد . 

خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می کنید ، نشانة آن است که در زندگی  ـ اگر5

 به آسایش و راحتی دست خواهید یافت ، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده اید ، کوچک است و 2

ن است که شغلی برتر به دست می آورید تمام وسایل شما در آن جا نمی گیرد ، نشانة آ

 و به خواسته های خود نیز خواهید رسید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می کند نمی تواند در چمدان خود را بگشاید ، 7

عالمت آن است که در اثر اتفاقی نومید کننده ، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از 
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 دست می دهد . 

ببیند هر چه می کوشد ، نمی تواند در چمدان خود را ببندد ، ـ اگر دختری خواب 1

 عالمت آن است که از رفتن به سفر مورد عالقه اش مأیوس می گردد . 

 چمن 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است 

ر د است ولی اگکه زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیا

 سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن زمین چمن مسابقات اسب دوانی در خواب ، عالمت آن است که به آسودگی 0

 و ثروت دست خواهید یافت . 

ارهایی قابل توجه عالقمند ـ دیدن چمنزاری سبز در خواب ، عالمت آن است که به ک6

 خواهید شد . 

 چمنزار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، عالمت آن است که در 0

 زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت . 

انة هستید ، نشـ اگر خواب ببینید با خانوادة خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج 6

 آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن 9

است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاری خشکیده در خواب ، 

 عالمت جدایی و اختالفات است . 
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مارها روی چمنزاری می خزند ، نشانة آن است که رفتار خشونت  ـ اگر خواب ببینید4

 آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می سازد . 

 چنار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به 

رند اتساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد . تمام کسانی که پیرامون ، چنین حالتی د

یعنی در حیات و حمات مفید هستند ، در خواب های ما به صورت چنار ظاهر می شوند 

و متجلی می گردند . مشاهده چنارستان در خواب نیکو است چون خواب می گوید با 

مردی آزاده آشنا می شوید و انس می گیرید . اگر در یک باغ فقط یک چنار سبز 

افیان شما یک نفر هست که می توانید روی او دیدید خواب شما می گوید در میان اطر

حساب کنید . اگر دیدید که شاخه ای از یک چنار را شکستید خواب شما خبر می 

دهد که تعدی و تجاوز می کنید ولی او که مورد تجاوز قرار گرفته کریمانه می بخشد . 

کنید . به  اگر درخت چنار را اره کردید یا سوزاندید به انهدام مردی بزرگ اقدام می

هر حال دیدن درخت چنار در خواب خوب است مگر این که از باالی آن بیفتید یاآن 

 را اره کنید . 

 چنبره 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنبره لنگ یا پارچه ای است که ابتدا تاب می دهند و 

بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم می پیچند و در نتیجه چیزی مثل بالشتک 

به وجود می آورند . در قدیم طبق کشها از آن استفاده می کردند و روی سر خود می 

نهادند که طبق به سرشان فشار وارد نیاورد . چنبره امروز مصرف ندارد مگر نوعی از آن 

که زنان عشایر و روستایی برای حمل دیگ های شیر و ماست و دوغ روی سر می نهند 

نظر می رسد کسی در خواب چنبره ببیند ولی اگر دیده شد  و به کار می برند لذا بعید به
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برای مردان پیچیدگی کار است و گم شدن سر رشته کار و زندگی و برای زنان حقد و 

حسد و کینه زنانه که در هر دو صورت دیدنش در خواب میمون و مبارک نیست و در 

 پرداختیم .  اینجا فقط برای این که چیزی از قلم نیفتاده باشد به تعبیر آن

 چنگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاری که 0

 سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت . 

 ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، عالمت بیماری و شکستن پیمان میان عشاق است . 6

، نشانة آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و  ـ اگر در خواب چنگ بنوازید9

 تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملی پیش نروید . 

 چنگال 

اگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند ، دلیل که او را قوت است در کسب 

قدر  ت ، دلیل که بهمعیشت و دشمنان را قهر کند . اگر بیند چنگال مرغان در دست داش

 آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 چنگال در خواب بر سه وجه است . 

 اول : قوت و توانائی در کارها . 

 دوم : معیشت . 

 سوم : کسب کردن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

پیشه که بیننده چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق 
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خواب را بسیار دوست می دارد تا جایی که می خواهد لقمه در هانش بگذارد . این زن 

می تواند همسر یا مادر و خواهر باشد . اگر دیدید که چنگالی مثل مرغان شکاری و 

بلند پرواز دارید نشان آن است که توانائی شما در مبارزه با زندگی زیاد است و در امر 

 تیز چنگال هستید . معاش نیز 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن چنگال در خواب ، نشانة آن است که دشمنان در صدد بر کنار کردن شما از کار 

هستند . اگر زنی خواب چنگال ببیند ، عالمت آن است که در خانواده اش اختالف 

 بوجود خواهد آمد و نشانة جدایی او از معشوق نیز هست . 

 چنگاله 

مردی است بد کردار و عذاب کننده وچنگال را به تازی معالق خوانند اگر  در خواب

بیند چنگال داشت یا کسی به وی داد دلیل که وی را با مردی بدین صفت او را صحبت 

و دوستی افتد اگر بیند چنگاله اندام او را بخست دلیل که او را مردی بد کردار مضرت 

ع شد یا ببخشید دلیل که از صحبت مردی بد وزیان رسد اگر بیند چنگاله از او ضای

 کردار جدا گردد

 چنگ زدن 

محمدبن سیرین گوید : چنگ زدن در خواب سخن دروغ است . اگر بیند چنگ می 

زد ، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد . اگر دید پادشاه او 

زرگی رسد . اگر از اهل آن بود از غم و را چنگ داد ، دلیل که او را از پادشاه عطا و ب

اندوه فرج یابد . اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند 

. اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد ، دلیل که شنونده دروغ و باطل است 

. ابراهیم . و بعضی از معبران گویند چنگ زدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز بود 
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کرمانی گوید : اگر کسی بیند چنگ می زد ، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته 

شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح 

بخواهد . اگر بیند با چنگ ، چغانه و نای و رقص بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت 

مغربی گوید : اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد ، دلیل بر بود . جابر

 وفات اوست . 

 چنگک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنگک در خواب آز و طمع است و کالشی و ریزه 

خواری . اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می آید که 

می خواهید چیزی را تصاحب کنید و این آزمندی می کنید و بیش از حق خود 

پسندیده نیست . دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک 

 انداختید و چیزی را گرفتید به قدر همان چیز تعدی و تجاوز می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ه دچار کـ اگر خواب ببینید کسی با چنگک به شما حمله می کند ، نشانة آن است 0

 اندیشه هایی عذاب آور خواهید شد . 

 ـ دیدن چنگک در خواب ، نشانة درگیر شدن با تعهدات ناخوشایند است . 6

 چوب 

محمدبن سیرین گوید : چوب در خواب دیدن ، نفاق است و بعضی از معبران گویند : 

چوب در خواب مردی است که در نفاق است . اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی 

نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن ، تاویل آن در خواب ، چون تاویل چوب 

 مرد منافق است و دروغگو .  راست است . اگر چوب کج بود ، که سوختن را شاید ،

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوب در خواب تباین و اختالف و نفاق و دودستگی و 
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چیزهائی است از این دست . چوب در خواب انسانی است منافق و دروغ گو که بدون 

هیچ سود و ثمری دروغ می گوید و نفاق ایجاد می کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی 

وع اشخاص در خواب های ما به صورت چوب و تخته تجسم می یابند . به شود . این ن

خصوص چوب هائی که ناهمواری و شکاف و ترک خوردگی و فاق دارند و یا این 

که کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمی شوند . چوب را در خواب در انواع 

رفته  وار نیست . روی همو اشکال می توان دید و با توجه به تاویل فوق تعبیر خواب دش

اشیا چوبی و مبلمان و اشیامنقولی که از چوب ساخته می شوند در خواب های ما وبال 

هستند مگر در چوبی که تعبیر جداگانه دارد . چوب و تخته و الوار وبال و گرفتاری و 

مردم منافقند . اگر در خواب ببینید که یک کمد چوبی یا مبل خریده ایدبرای خود 

و گرفتاری درست می کنید . چوب های شکل نگرفته بیگانگانی هستند که هنوز وبال 

به آن ها الفت نگرفته ایم ولی اگر انس گرفتیم دل کندن از ایشان دشوار می شود مثل 

الوار که چون به کمد و مبل تبدیل می شود نمی توان به آسانی دور انداخت و بیرون از 

ب و اشیا چوبی بسیار گسترده است کلیات را نقل می خانه نهاد . چون تعبیر درباره چو

 کنم تا خودتان بتوانید خوابی را که دیده اید تعبیر کنید . انشا اهلل خیر است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چوب

 بریدن چوب : ضرر و زیان

 حمل چوب : شما دچار مشکالت مادی حاد خواهید شد

 خرید چوب : غم و غصه

 شه هایتان به انجام نخواهد رسیدچوب صمغ دار : نق

خرده چوب خشک : پول بدستتان خواهد رسید ، یا مال غیر منتظره ای به شما داده 

 میشود

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر خواب ببینید از دسته ای چوب ، دود غلیظی بر می خیزد ، نشانة آن است که 0

در آتشی درخشان بسوزند ،  دشمنان بزودی به شما هجوم می آورند ، اما اگر چوبها

عالمت آن است که از بدبختی نجات می یابید و از خوشبختی بزرگی بهره مند می 

 شوید . 

ـ اگر خواب ببینید روی هیزمهای شعله ور راه می روید ، نشانة آن است که از نادانی 6

 یدوستان خود لطمه می خورید . اگر در خواب بتوانید بی آنکه پایتان بسوزد از رو

هیزمها راه بروید ، نشانة آن است که بطور سحر آمیزی آرزوهایتان جامة عمل می 

 پوشد . 

ـ اگر خواب ببینید ، شما را به تیرکی چوبی بسته اند و هیزمهایی برای سوزاندن شما 9

گرد می آودند ، عالمت آن است که بدبختی و زیانی در انتظار شماست ، اما اگر در 

آزاد کنید و بگریزید ، نشانة آن است که به سعادتی طوالنی  خواب بتوانید خود را

 دست خواهید یافت . 

 چوب بست 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن چوب بست در خواب ، نشانة آن است که در رشته ای به کار می پردازید که 

 هیچ موفقیتی برای شما به همراه نمی آورد . 

 چوب پنبه 

چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش ، پرخور و منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می 

تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست . چنین آدمی در 

 نمی رساند ، زندگی ، به کار نمایش دادن می آید و کارآئی سود بخش ندارد زیان هم
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اگر در خواب دیدید که چوب پنبه ای دارید و می خواهید سر بطری را بپوشانید از 

مردی با این خصوصیات استفاده می کنید . اگر پول دادید و چوب پنبه خریدید چنان 

است که زر داده و باد خریده اند . به دنبال چوب پنبه گشتن نیز همین حال را دارد و 

ا در خواب نشان می دهد . اگر احیانا در خواب دیدید که چوب یک جستجوی عبث ر

پنبه می خورید غم و غصه است که می خورید . کفش چوب پنبه ای از زن بیهوده و 

بی مصرف خبر می دهد و یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده 

 از چوب پنبهخواب نمی شود . کاله چوب پنبه ای فریب است و اگر دیدید کالهی 

 دارید گول می خورید و اگر به کسی دادید او را فریب می دهید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می کنید ، عالمت آن است که 0

بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت 

 .  خواهید برد

 ـ دیدن چوب پنبة طبی در خواب ، نشانة بیماری و انرژی تلف شده است . 6

 ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زالل ، نشانة سعادت و کامیابی است . 9

ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب متالطم ، نشانة آن است که افراد خطا کار شما 4

 را ناراحت می کنند . 

چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید ، نشانة نظم و سامان در کار و ـ اگر خواب ببینید 5

 زندگی شماست . 

ـ اگر دختری خواب ببیند چوب پنبة بطری مشروبی را باز می کند ، عالمت آن است 2

که نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد که عالقة زیادی به او دارد . بینندة این خواب 

 و به هشدارهای والدین خود گوش فرا دهد . باید مراقب آبروی خود باشد 

 چوب جنگلی 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چوب جنگلی در خواب ، عالمت آن است که تغییراتی طبیعی در کار و 0

 زندگی شما رخ خواهد داد . 

ـ دیدن هیزمهای افروخته در خواب ، عالمت آن است که نقشه ها و طرحهای شما به 6

بل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف و مرحمت به روی شما لبخند زودی تکمیل و قا

 خواهد زد . 

ـ خرید و فروش چوب جنگلی در خواب ، عالمت آن است که با قاطعیت و پشتکار 9

 ثروتی گرد می آورید . 

 چوب حراج 

 گوید : آنلی بیتون می

تد شما می اف ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است که بار مسئولیتی به دوش0

 که چندان سودی به دنبال ندارد . 

ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، عالمت آن است که برای کمک به دوستان خود 6

 عالقة فراوانی نشان خواهید داد . 

 چوب دستی 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است . 

 چوب زیر بغل 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید عالمت آن است که وضعیت 0
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 مالی شما متزلزل خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما می افتد و می شکند ، نشانة آن است 6

 که از سپردن کارهای خود به دست دیگران پشیمان خواهید شد . 

ید کسی به کمک چوب زیر بغل راه می رود ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببین9

 کارهایتان با نتایجی مطلوب همراه خواهد شد . 

 چوبک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می 

بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند . در خواب چوبک کثافت 

ل چرکینی و غم و غصه های کوچک خانوادگی که پیش می آید و باعث است و د

قهر می شود . اگر در خواب دیدید که چوپک دارید و با آن می خواهید لباس هایتان 

را بشوئید خواب شما می گوید غم و غصه ایجاد می شود با همان کسانی که لباس 

ل لباس کار و پارچه های هایشان را می خواهید بشوئید . معموال لباسهای کلفت مث

چرب و روغنی را با چوبک خیس می کردند و بعد از چند روز می شستند . اگر در 

خواب ببینید که لباس هائی را در تشت ریخته اید که بشوئید با صاحبان همان لباس بگو 

و مگو می کنید و قهر پیش می آید . باید بدانید چوبک به آن صورت که می شناسیم 

بلکه کدورت و دل چرکینی است . کسی حرفی می زند که شما نمی غصه نیست 

پسندید و مکدر و آزرده می شوید . تعبیر چوبک برای زن و مرد فرق نمی کند . اگر 

مردی ببیند که همسرش لباس او را با چوبک می شوید بین زن و شوهر قهر اتفاق میافتد 

وبک به شما داد با دهنده آن که البته بیش از چند روز طول نمی کشد . اگر کسی چ

 اختالف می یابید . کوبیدن و تهیه چوبک نیز تهیه و تدارک اوقات تلخی است 

 چوب کبریت 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوب کبریت بر خالف چوب پنبه ، آدمی است 

کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند 

و کاربرد زیاد و ارزنده دارد . چنانچه در خواب چوب کبریت را بدون  انجام دهد

سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است و نشان می دهد که عاملی کارگشا در 

اختیارتان قرار می گیرد که به کمک او می توانید بسیاری از مشکالت را از میان 

وشن کنید خوب است و نشان می بردارید . اگر با چوب کبریت شمع یا چراغی را ر

دهد که شادی و فرج به شما می رسد و آینده ای روشن خواهید داشت . داشتن مقدار 

زیادی چوب کبریت یا کبریتی که چوب های آن را خالی کرده باشید گویای آن 

است که امکانات زیادی در اختیارتان قرار می گیرد . دیدن چوب کبریت با وسایل 

ر و قلیان و چپق و پیپ خوب نیست چون عاملی است تند و تیز که در تدخین مثل سیگا

 خدمت غم و اندوه قرار می گیرد و نا آگاهانه زحمت افزا می شود . 

 چوب ماهیگیری 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چوب ماهیگیری : شما نیرویتان را به هدر میدهید

 نسیماهیگیری با چوب ماهیگیری : برنده شده در یک بازی شا

 چوبه دار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است که اگر در مورد امر 0

 بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است که از بد ذاتی دوستان 6

 نادرست عذاب خواهید کشید . 
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ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش را پای چوبة دار اعدام کرده اند ، عالمت آن است 9

 که با مردی مکار و بی پروا ازدواج خواهید یافت . 

من خود را دار می زنید ، نشانة آن است که در تمام مراحل ـ اگر خواب ببینید دش5

 زندگی پیروز و موفق خواهید شد . 

 چوپانی 

 محمدبن سیرین گوید : 

شبانی کردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اینها ، هر یکی را تاویلی 

وسفند ود و گاست ، شبانی اسب ، والیت و بزرگی بود و شبانی خر ، داللت بر بخت ب

 مال و روزی حالل بود . 

 حضرت دانیال گوید : 

 اگر بیند با شبانی در نبرد بود . دلیل که با مهتری خصومت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن شبان در خواب ، دلیل بر مردی باشد که مال مردم را نگه دارد ) محافظت نماید ( 

 . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون . بیشتر انبیا 

الهی و پیغمبران بزرگ چوپان بوده اند و خود چوپان انسانی است پاک و آزاده که 

پاسدار یکی از بزرگترین نعمات خداوند است . دیدن چوپان در خواب بسیار نیکو 

رویاهای صادقانه ، به شکل و هیئت چوپانان ظاهر است و چه بسیار پیامبران و اولیا در 

می شوند و مبشر الطاف و عنایات الهی قرار می گیرند . دیدن چوپان در خواب به هر 

حال و صورتی که باشد خوب است و بهتر است اگر چوپان چوبدست در دست و 

شد اگوسفندانی در پیش داشته باشد در این صورت می تواند یکی از فرشتگان مقرب ب
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که بر بیننده خواب ظاهر شده است . اگر چوپانی به آن صورت که گفته شد در خواب 

ببینید ارتقا شان و جاه می یابید و به نعمت و رفاه می رسید و اگر با چوپان سخن بگوئید 

بشارتی به شما می رسد . اگر چوپانی را با گوسفندان ببینید که به طرف شما می آید 

ست که چوپانی از شما دور شود و فاصله بگیرد و در واقع پشت خیلی بهتر از این ا

چوپان به طرف شما باشد . اگر چوپانی از طرف افق روشن بیاید رویائی است آسمانی 

و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب می دهد . اگر چوپان آشنا باشد یعنی 

 ینید او هر کس هست به نعمتیکی از آشنایان یا خویشان خود را در کسوت چوپان بب

و رفاه می رسد . به او بشارت بدهید . اگر نا آشنا با شد فقط خود شما از این خواب 

بهره مند می گردید . اگر از چوپان چیزی بگیرید و بخورید خوب است ولی اگر 

چوپان چیزی از شما گرفت یا خواست بگیرد که شما نداشتید تا بدهید تحقیق کنید 

ساقط شده ای داشته باشید که انجام نداده اید . تکلیفی بر گردن شما  شاید واجب

هست که باید انجام شود و شاید مدیون نباشید و باید صله ارحام کنید . به هر حال 

 دیدن چوپان در خواب خوب است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چوپان بودن : شما برای دیگران کار خواهید کرد

 وستان باهم آشتی خواهند کرد دیدن یک چوپان : د

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چوپانها به هنگام مراقبت از گله های خود در خواب ، نشانة آن است که 0

کشاورزان محصول فراوانی به دست خواهند آورد . برای دیگران نشانه کسب منفعت 

 فراوان است . 

 بتال به بیماری است . ـ دیدن چوپان بی گله و بی کار در خواب ، نشانة ا6

 چوگان زدن 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند چوگان در دست داشت و گوی می زد ، دلیل که آن 

 چه می جوید ، یابد و قدر و منزلت بیابد ، اما در دین و طاعت سست است . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر چوگان را در خواب بدست پادشاهی دید ، دلیل که بر 

ر یابد و چوگان چون در دست مردم عامه بیند ، دلیل که با مردم جنگ و دشمنان ظف

خصومت کند و سخن زشت شنود و از قبل زنان و معبران تشبیه کرده اند چوگان را به 

 زنان . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوگان گسستگی و پریشانی است و از این خانه به آن 

دن . اگر ببینید که خودتان سوار بر اسب هستید و خانه رفتن و از این شهر به آن شهر ش

چوگان بازی می کنید موقعیت خوبی دارید که اگر در حفظ آن نکوشید گرفتار 

پشیمانی می شوید . اگر دیگری بازی می کند و شما تماشاگر هستید احتمال تزلزل و 

 یخطر هست . اگر گویی که زده شده پیش پای شما بیفتد خوب است ولی اگر گوی

بزنید که از شما دور شود و ببینید خوب نیست . اگر گوی را گرفتید مسئولیتی متوجه 

شما می شود . چنانچه قاضی هستید رای مهمی باید صادر کنید ، کاسب هستید باید 

ریسک کنید و سرمایه را به خطر بیاندازید و اگر دختر هستید باید اتخاب کنید . اگر به 

د تحولی در زندگیتان پدید می آید . به هر حال دیدن چوگان دنبال گوی بروید و بتازی

 و گوی چه خود بازیگر باشید و چه تماشاچی نشان از آشفتگی و پریشانی کارهاست . 

 چهار پای 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند چهارپائی را فرا گرفت و آن چهارپای مطیع و 

فرمانبردار است ، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپای از مردی بیابانی او را منفعت 

رسد . اگر بیند رمه چهارپایان دشتی پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند ، دلیل که 

 ست مطیع او شوند . گروهی که مسکن ایشان در بیابان ا

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند چهارپایان دشتی را می پرستید ، دلیل که مردمان دانا را 
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 خدمت کند . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند که چهارپائی با او سخن می گفت ، دلیل که بزرگی یابد . 

 . اگر بیند از چهارپائی گوشت می خورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب ببینید که چهار پایان بسیاری دارید مال 

و نعمت نصیب شما می شود . داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را 

خبر می دهد . دیدن االغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می رساند . 

محبت و خدمت می کند و گاو فراخی نعمت و اسب جوان مردی است که به شما 

روزی و معیشت است . گوسفند نعمت است . هر چهار پایی را به جای خود می گویم 

 ولی رویهم رفته چهار پایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد . 

 چهار راه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 م گیری شما ضعیف استچهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به خواسته های خود قادر 0

 نیستید از فرصتهایی مناسب استفاده کنید . 

ـ اگر خواب بببیند درچهارراهی سرگردان هستید و نمی دانید باید از کدام طرف 6

وقایع بیهوده و جزئی ناراحتی برایتان فراهم می سازد . اما بروید ، عالمت آن است که 

اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی ، داللت بر آن دارد که اقبال یار شما 

 خواهد بود . 

 چهره 
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 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، عالمت سعادت و خوشبختی است . 0

 های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است . ـ دیدن چهره 6

 ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، عالمت اختالف و مشاجره است . 9

ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر به نظر می رسد ، عالمت آن است که 4

 شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود . 

نا در خواب ، عالمت آن است که بدبختی گرد شما ـ دیدن چهره های مرموز و ناآش5

 را فرا می گیرد . 

ـ دیدن چهره خود در خواب ، عالمت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل 2

 چنین خوابی ببینند ، عالمت جدایی و طالق است . 

ـ اگر در خواب به چهرة خود در آینه نگاه کنید ، عالمت آن است که در عملی 7

قشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می کردن ن

 شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید . 

 چیت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چیت چلوار نقاشی شده است . آنچه در مورد چلوار 

ازی سگفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر 

که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد . چیت غمی است که با خدعه و فریب 

و نیرنگ پیش می آید . چنانچه در خواب دیدیدمقداری چیت دارید غمی به شما می 

رسد . اگر چیت متعلق به خودتان است و ندانستید کی به شما داده و از کجا آورده اید 

ر چیت به دیگری دادید غمی به او می رسانید که قربانی یک توطئه می شوید . اگ

خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور . اگر دیدید با چیت 
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لباس می دوزید خدعه ای را ترتیب می دهید و اگر کسی برای شما لباس با چیت 

 دوخت همین طور . 

 چیدن علف هرز 

 گوید : آنلی بیتون می

نید علفهای هرز را می چینید ، عالمت آن است که در به پایان رساندن ـ اگر خواب ببی0

 کاری که برای شما امتیازی در بر دارد با مشکل روبرو می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهای هرز هستند ، عالمت آن است که 6

 دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت . 

 چین پلیسه 

مطیعی تهرانی گوید : چین پلیسه همان تعبیری را دارد که در پرده گفتم منتها  منوچهر

شدیدتر و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چه در پرده باشد و چه در دامن . چین 

 پلیسه گرفتگی و غم و آشفتگی کارهاست . 

 چینه 

و  ستمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : چینه در خواب های ما حصاری است تقلبی و س

بی بنیاد . اگر دیدید سوار چینه ای هستید و می خواهید از آن بگذرید به سفری می 

روید که سودی عایدتان نمی کند و دلخواه نیست . اگر دیدید که چینه می سازید 

کاری سست می کنید و بنیادی بی اصل می نهید یا معامله ای بی سود انجام می دهید . 

ر خانه چینه کشیده اند خواب می گوید او خود را به اگر دختر جوانی ببیند که دو

امتیازهایی دلخوش کرده که بی ارزشند چنانچه ببیند که دور خانه شما چینه کشیده اند 

 امنیت ندارید و خود را به چیزهای بی ارزش دل خوش نگه می دارید . 
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 چینه دان 

نه دان نچه ببینید چیمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : چینه دان نقطه ضعف شماست و چنا

 مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب خود را از بین می برید . 

 حرف ح 

 حاجی فیروز 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا 

که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و بهار نیز فصل تجدید 

حیات طبیعت می باشد . اگر دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده از عزیزی دور 

افتاده ، یا از مسافری خبر می یابید . اگر از حاجی فیروز چیزی گرفتید دینی به گردنتان 

می افتد و بدهکار و وامدار می شوید . اگر حاجی فیروز می خواند و می رقصید و شما 

بودید مرتکب گناه می شوید و این گناهی است از جمله معاصی به تماشای آن ایستاده 

 پنهان . 

 حاجی لک لک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا 

توضیح زیاد الزم به نظر نمی رسد فقط از این نظر که هیچ کلمه ای ساقط نشده باشد 

غان کوچ کننده و مهاجر است که بر نقاط مختصری ذکر می کنیم . لک لک از مر

مرتفع شهری و بین مردم النه می سازد و هر سال در فصل شکوفایی و طراوت طبیعت 

از دور دست ها به النه اش مراجعت می کند و تا پاییز می ماند ، علت این که این مرغ 

ه ی کرا حاجی نامیده اند این است که مردم ایران فکر می کردند لک لک در فصول

ناپدید می شود و مهاجرت می کند به خانه خدا و به زیارت کعبه می رود و چون باز 
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می گردد حاجی شده است ، این است که او را حاجی لک لک نامیده اند . دیدن 

حاجی لک لک در خواب تعبیر مرغان مهاجر را دارد و میمون و مبارک است . برای 

 نگاه کنید .  اطالع بیشتر به حرف ـ ل ـ کلمه لک لک

 حادثه 

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و 

 بدبختی است . ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد . 

 حامله 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ه ببینید کدیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است . اگر در خواب 

همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش 

دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به 

اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس 

د غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول کنید که خودتان حامله شده ای

می کشد البته این تعبیر برای زنان است . اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می 

 گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد . 

 محمد بن سیرین گوید : 

ت ماگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ، دلیل کند که او را مال و نع

 دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند ، مال دنیا بیشتر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر فرزند نابالغ پسر خود را آبستن بیند ، دلیل که پدرش را نعمت و مال حاصل گردد 

اگر فرزند نابالغ دختر خود را آبستن بیند ، دلیل که مادرش را نعمت و مال حاصل 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 گردد

 ت ویندرا گوید : تام چ

تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند 

ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی 

 زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد

به هر صورت مقدمه ای است بر تالش فردی که برای رسیدن به  خواب دیدن آبستن

موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی 

 قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

 گوید : لیال برایت می

 رسد . ول و ثروت فراوانی میاگر مردی در خواب ببیند که آبستن است ، به پ

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، عالمت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده 0

 ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید . 

ـ اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، عالمت آن است که به 6

 ی و رسوایی کشیده خواهد شد . بدبخت

ـ اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانة آن است که زایمانی راحت و بی 9

 خطر خواهد داشت . 

 حباب 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه 

و تباهی . اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور 

بیارائید عمل خالفی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی 

وشیده نگه دارید . حباب اگر شیشه ای باشد و فریب می کوشید از چشم دیگران پ
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رسوائی است و بد نامی که زود حاصل می شود و چنان چه حباب شیشه ای شما شیری 

رنگ و مات باشد عمل خالف و گناه شما چندی می پاید و پوشیده می ماند ولی 

ن وباالخره به بدنامی و رسوائی می انجامد . حباب آب و حباب هایی که بچه ها از صاب

و با دمیدن هوای دهان درست می کنند همه گویای پوچی و پوکی است و بی اعتباری 

 کارها و تمینات ما . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حباب صابون : خوشبختی کوتاه مدت

 حب خوردن 

 محمد بن سیرین گوید : 

 وحب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا 

منفعت یابد ، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت 

 نبود ، تاویلش به خالف این است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است ، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و 

ید که با خوردن آن حب بهبود برای درمان خویش حب می خورید و اطمینان دار

حاصل می کنید مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم 

است . اما اگر احساس کنید که با خوردن آن حب درمان نمی شوید همان مال یا پول 

مختصر به شما می رسد ، حرام و از طریق نامشروع . باز هم ممکن است این پول متعدد 

معهذا کم است اگر در خواب دیدید که به دیگری حب می دهید او را به زن باشد 

انجام کاری نکرده تحریص و ترغیب می کنید . کاری که نه خوب است و نه او می 

خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده حب هر کس که هست . اگر 

ه کار خالف را می بینید ک دیدید که با داروهایی حب درست می کنید تدارک گناه یا
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به نفع شما نیست . اگر دیدید به همسرتان حب می دهید در خانواده بگو مگو ایجاد می 

شود که مسئول شما هستید . خریدن حب از داروخانه نیز همین تعبیر اول را دارد که 

 گفتم تصاحب مال اندک است اما متعدد . 

 حبوبات 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 ن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر مالل بوددید

 حج 

اگر دید در کعبه بود ، دلیل که زیارت کند . اگر مکه را آبادان دید ، دلیل مال بود . 

 اگر خراب بیند به خالف این بود . 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند که به حج همی رفت ، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند ، 

ر بیمار است عافیت یابد ، اگر وام دارد وامش گذارده گردد ، اگر بیم دارد ایمن اگ

شود ، اگر در سفر است به سالمت بازآید . اگر بیند که به حج همی رفت و حج از وی 

 فوت شد ، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دلیل که او را ترس و بیم است . اگر بیند حج بر وی  اگر بیند در حرام لبیک می زد ،

واجب شد ، لیکن قصد حج نمی کرد ، دلیل که در امانت خیانت کند . اگر بیند روز 

عرفه است ، دلیل که با کسی صلح کند . اگر بیند در کعبه نماز می کرد ، دلیل که از 

 بزرگان و مهتران کارش نیکو شود . 

 ماید : حضرت امام جعفر صادق فر

 حج کردن در خواب بر هفت وجه است . 
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 اول : تزویج ) ازدواج ( کردن . 

 دوم : کنیزک خریدن . 

 سوم : زیارت پادشاه کردن . 

 چهارم : نیکوئی بر مردمان . 

 پنجم : سعی کردن در کار خیر . 

 ششم : مزد و ثواب نمودن . 

 هفتم : به صحبت وهمنشینی اهل علم است . 

 ه السالم گوید : یوسف نبی علی

 دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بال ایمنی می یابید و 

اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای 

و صالح و امنیت خاطر است و برای کسی که از  آن که از حج بازگشته و مبشر خیر

حج آمده سالمت و امنیت حاصل می گردد . البته اگر آشنا باشد . و اگر بیگانه و نا 

آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است . اگر در خواب دیدید که همسرتان 

صالح حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی 

 می آورید . 

 حجامت 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کرد ، دلیل که کتابی نویسد و 

والیتی در گردن خود کند . اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود ، دلیل که 

غم فرج یابد و اگر آن  امانتی به وی سپارد . اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از
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 کس جوانی بود همین تاویل را دارد ، اگر پیر است عز و بزرگی یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که پیری را حجامت کرد ، کارش نیکو شود . اگر بیند پادشاهی را حجامت 

ن بر مکرد ، دلیل که مقرب پادشاه شود . اگر بیند جوانی را حجامت کرد ، دلیل که دش

 او ظفر یابد . اگر بیند شیشه او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا طالقش دهد . 

 جابر مغربی گوید : 

حجام پیر بخت بیننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود . اگر بیند حجامی کرد 

شیشه بنهاد و خون برگرفت . اگر خداوند خواب عالم است ، دلیل که مستوفی شود یا 

شود . اگر خداوند خواب عالم نبود ، دلیل که در وام ها غره نام ها نویسند و  دبیر پادشاه

 آخر زشتی کنند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن حجامت به خواب ، دلیل بر هفت وجه است . 

 اول : امانت به صاحب دادن . 

 دوم : شرط خواندن . 

 سوم : والیت یافتن . 

 چهارم : شادمان شدن . 

 نجم : با پیران صحبت داشتن . پ

 ششم : سنت پیغمبر نگاه داشتن . 

هفتم : اگر عالم است از علم معزول شدن ، خاصه چون بیند که حجام جوان است . اگر 

 حجام پیر است ، دلیل که از علت رسته شود . 

 بعضی از معبران گویند : 

ی دهند و از آن او را بیم اگر حجام جوان بیند ، اگر پیر ، دلیل که دروغ بر وی گواه

هالک است و حجام به قول بعضی کاتب و جراح است و بعضی از معبران گویند که 
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 کار او گشاده شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام . در قدیم این عمل بسیار 

گرفتند و ایشان را حجامت می کردند با متداول بود و هر بهار بیشتر بچه ها خون می 

این تصور که خون کثیف از بین برود و به جای آن بدن خون تازه بسازد . امروز این 

کار را نمی کنند مگر در بیمارستان ها و به تجویز پزشکان متخصص . معبران درباره 

اب حجامت زیاد نوشته اند ولی چون رسم نیست و به ندرت احتمال دیدن آن در خو

هست مختصر اشاره ای می شود . ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می شود 

آن که حجامت می کند اگر دوست باشد امانتی به حجامت شونده می سپارد و اگر 

بیگانه و دشمن باشد بر دشمن چیره می گردد . اما به نظر من حجامت سوء استفاده و 

شما کسی را حجامت می کنید شما به حدود تعدی است . چنانچه در خواب ببینید که 

آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می کنید . چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می 

کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می کند یا پول شما را می خورد 

شناسی و یا به شغل و مقامتان چشم می دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن نا

ضربه می خورید یا متضرر می شوید و یا به سبب او معزول می گردید چنانچه شاهد 

حجامت باشید اختالفی اتفاق می افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن 

 دخیل هستید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 حجامت کردن شادی بود

 حجراالسود 

یند دست در حجر االسود می مالد و اقتدا به امام کرد ، محمدبن سیرین گوید : اگر ب

دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد . اگر بیند حجر االسود پراکنده است ، 
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دلیل که بدمذهب و بی اعتقاد و بیباک است . اگر بیند حجر االسود را باز جای خود 

ب زمزم می خورد ، دلیل که چیز گم نهاد ، دلیل که باز به راه صالح آید . اگر بیند از آ

شده را بازیابد به زودی . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند حجر االسود را بوسه می داد 

و روی در آن می مالید ، دلیل که او را خیر و منفعت زیاده شود و میل به خیرات و اهل 

 صالح کند و با علما پیوندد . 

 حد زدن 

ن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند . اگر محمدبن سیرین گوید : حد زد

بیند که او را حد می زند ، تاویلش به خالف این است . جابر مغربی گوید : اگر کسی 

را بیند حد می زدند ، بیننده را نیک است و نیز داللت بر صالحیت او بود و صاحب 

 خواب اگر مفسد است ، دلیل بر رنج و اندوه است . 

 حراج 

 گوید : نلی بیتون میآ

ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة 0

 آن است که آیندة درخشان و معامالتی سود آور خواهید داشت . 

ـ اگر کاسبی خواب ببیند در حراجی شرکت کرده و جنسی می خرد ، نشانة آن است 6

خواهد داشت و اگر مزرعه داری چنین خوابی ببیند ،  که دادوستدهای مکرر در پیش

نشانة آن است که احشام او برایش سودی فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داری 

 چنین خوابی ببیند نشان فراوانی نعمت و رفاه است . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام شرکت در حراج تأ سف می خورید ، نشانة آن است که می 9

 کارهای خود بیشتر دقت کنید . باید در 

 حرارت 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حرارت

 گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

 حربه 

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید : 

 . عجب و خودبینی .  0

 . حکومت و والیت .  6

 . عمر طوالنی .  9

 . پیروزی .  4

 . ریاست .  5

 . منفعت .  2

 رم ح

به تازی جای امن و ایمنی است . اگر بیند که در حرم کعبه بود ، دلیل که از آفات دنیا 

 ایمنی یابد و او را حج روزی شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگوار شد ، دلیل که از شر پادشاه ایمن 

و معبران گویند : او را حاجت افتد به اهل آن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو رسد 

حرم . اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آنجا مقیم شد ، دلیل که کارهای 

 پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامی حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 .  ه انجام کارهای مفید می شود .اگر بیند به حرم پادشاهی عادل رفت ، دلیل که موفق ب
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 اگر بیند به حرم پادشاهی ظالم رفت ، دلیل که کاری کند که ازآن کاربد نام گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از حرمی محافظت می کنید ، نشانة آن است که بیشترین نیروی 0

را اصالح کنید ، زندگی خود را صرف اعمال نادرست می کنید ، اگر تمایالت خود 

 سعادت حقیقی را به شما اهدا خواهد کرد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند ساکن حرم است ، نشانة آن است که گرایش به انجام کارهایی 6

 غیرقانونی خواهد داشت . 

ـ اگر زنی خواب ببیند سو گلی حرم است ، عالمت آن است که دیگران ترجیح می 9

 باشید تا با دیگران .  دهند بیشتر با او همنشین

 حساب 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب 

 افتد و خود را به کار زشتی بدارد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند در قیامت حق تعالی با وی حساب می کرد و حساب بر وی آسان است ، 

 بر رستگاری و خیر کند . اگر به خالف این است ، بد باشد .  دلیل

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حساب قیامت را درخواب دیدن بر شش وجه است . 

 اول : پادشاه ظالم . 

 دوم : نگرانی و دل مشغولی . 

 سوم : سختی و رنج . 

 چهارم : بدحالی . 
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 پنجم : اندوه وعزا ومشقت . 

 تاه . ششم : عمر کو

 حسادت 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حسادت : شکست

 حشرات 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حشرات

 دیدن : ضرر

 نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن حشرات در خواب ، عالمت بیماری مسری است و نزدیک شدن دشمنان . 0

 ـ اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختی و ناراحتی است . 6

اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، عالمت آن است که با دانایی و 

 استعداش به آنچه که می خواهد دست می یابد . 

 حشرات موذی 

 گوید : آنلی بیتون می

عالمت آن است که خود را از شر  دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب ،

 بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خالص خواهید کرد . 

 حشره کش 
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 مولف گوید : 

استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم ایستادگی در برابرمزاحمان و از 

 خود دور کردن آنها

 گوید : آنلی بیتون می

 و روابط گسستة دوستانه است .  دیدن حشره کش در خواب ، نشانة ابتال به بیماری

 حصار 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید به حصاری اندر شد ، دلیل که از شر دشمنان ایمن 

شود . اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسی او را از حصار بیرون کرد ، دلیل که دشمن 

ود و ببر وی ظفر یابد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند که در حصاری محکم 

آن حصار ملک او بود ، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود . اگر بیند از حصار بیرون 

آمد به خالف این است . جابر مغربی گوید : اگر کسی خود را درحصار بیند نعمت و 

روزی بر وی فراخ گردد و ، دلیل بر خیر و صالح دین است . اگر به خالف این است ، 

 ی کارهای او بود . دلیل بر تباهی حال و بستگ

 حصبه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتال شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به 0

 دشمنان خود هشیار باشید و از سالمتی خود نیز بیشتر مراقبت کنید . 

ه در ست کـ اگر خواب ببینید بیماری حصبه میان مردم مسری شده است ، نشانة آن ا6

 اثر فشارهای کار و زندگی ، بیمار و نحیف خواهید شد . 

 حصیر 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر 

و منفعت بدو رسد . اگر بیند حصیر می بافت ، دلیل که عاشق و مبتال شود بر زنی اگر 

بافت دون و کم بها بود ، دلیل که آن زن بی اصل و درویش است  بیند حصیری که می

 . اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتی بود ، دلیل که زن محتشم و اصیلی بود . 

 جابر مغربی گوید : 

 اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت ، دلیل که او را غم و اندوه رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در خواب بر سه وجه استدیدن حصیر 

 اول : زن . 

 دوم : منفعت به قدر و قیمت آن حصیر . 

 سوم : انجام کاری که از آن وی را مالمت رسد و بدنامی حاصل شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن حصیر در خواب ، نشانة اندوهگین شده و سردرگمی است . 

 حصیر بافی 

 گوید : آنلی بیتون می

ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب  ـ اگر خواب0

 خبرهایی دلپذیر خواهید شنید . 

ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، عالمت آن است که با امور نگران 6

 کنندهای روبرو خواهید شد . 

 حضرت داود علیه السالم 
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ب ، نشانة عدم توافق بین اعضای خانواه است ـ دیدن حضرت داود علیه السالم در خوا0

 و نابسامانی و ناهماهنگی که بر اعصاب شما فشار می آورد . 

 حفره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای عمیق نگاه می کنید ، نشانة آن است که در رابطه 0

راه کسب ثروت با موانعی  با کار خود اقدامات حماقت آمیزی انجام می دهید ، و در

 روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ای افتاده اید ، عالمت آن است که به بدبختی و 6

 اندوهی عمیق دچار می شوید . 

ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانة آن است که 9

 ریشانی نجات خواهید یافت . به شکل معجزة آسایی از اضطراب و پ

ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای می روید ، نشانة آن است که آگاهانه برای به 4

 دست آوردن ثروت بیشتر ، سالمتی خود را به خطر می اندازید . 

 حقنه کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

ز سخن آن بی حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی ، چنانکه ا

خویشتن شود و بعضی معبران گویند : حقنه کردن در خواب نیکی شدن عیش و روزی 

 باشد . 

 جابر مغربی گوید : 

 حقنه در خواب ، دلیل بر بازگشتن کاری بود به خداوند خواب که صالح آن است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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ن حقنه او را رنج و زیانی رسید ، دلیل اگر کسی به خواب دید او را حقنه کردند و از آ

 بود بر بدی احوال وی . اگر به خالف این بیند ، دلیل بر عز و منفعت است . 

 حقه 

محمدبن سیرین گوید : حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد . اگر بیند حقه او 

ربی غبشکست یا ضایع شد ، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی . جابر م

گوید : اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه ، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و 

از او منفعت یابد . اگر به خالف این بیند ، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد 

 یا کنیزک خرد بدین صفت . 

 حکمت 

ود که یل بمحمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند ، دل

قران خواندن او را کرامت گردد . اگر بیند کتابی درحکمت و علم بخرید ، دلیل که 

مصحفی بخرد . اگر بیند کتاب حکمت بسوخت ، دلیل بر تباهی دین او بود . ابراهیم 

کرمانی گوید : اگر بیند اوراق کتاب حکمت می خورد ، دلیل است که علم و حکمت 

راق حکمت می درید ، دلیل که نمازها نگذارد . اگر بیند بسیار خواند . اگر دید او

کتاب حکمت می خواندند و او می شنید ، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن 

 داشته باشد . 

 حالجی 

 محمدبن سیرین گوید : 

حالج در خواب مرد قوی بود که کارهای مردمان به دست او گشاده شود . اگر بیند که 

 حالجی می کرد ، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حالجی در خواب بر دو وجه بود . 

 اول : منفعت . 

 دوم : گشایش کارهای فرو بسته . 

 ون حلز

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکی 0

 قرار خواهید گرفت . 

ـ پا نهادن روی حلزون در خواب ، نشانة آن است که با مردمی بداخالق معاشرت 6

 خواهید کرد . 

 حلقه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهایی جدید انجام 0

 می دهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق می یابید . 

ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، عالمت روبرو شدن با مشاجرات و اختالفات است . 6

 د . همسر خود جدا خواهند ش اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید ، نشانة آن است که از

ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می گیرد ، نشانة آن است که نگرانی و 9

 تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد . 

ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانة آن است که بر خوشبختی شما افزوده 4

 واهید یافت . خواهد شد و تعدادی دوست تازه خ

 حلقه ازدواج 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حلقه ازدواج : دوستی

 گم کردن آن : دردسر و ناراحتی ، رنجش

 هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی ، وفاداری

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، عالمت 0

 یندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود . آن است که شوهر آ

ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم کرده اید ، عالمت آن است که 6

 اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت . 

ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، 9

ل اخالقی را زیر پا می گذارند و به تفریحات نامشروع می عالمت آن است که اصو

 پردازید . 

 حلوا 

 دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری . 

 محمدبن سیرین گوید : 

حلوا در خواب مال بود ، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود . حلوای خشک 

 ان که در آن بود . دلیل بر مال و اندوه کند ، به جهت زعفر

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 رویای خوردن حلوا را بر سه وجه تعبیر باشد : 

 . سخن دلبذیر 0

 . مال 6

 . دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد 9
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حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص . خوردن یک لقمه از آن ، دلیل فرزند بود 

ن مغز بادام یا مغز باشد ، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی . خوردن حلوائی که در آ

 رسد به قدری که خورده . 

 جابر مغربی گوید : 

حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی 

زعفران در آن نباشد . اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف 

 ود . زبان و خوش طبع ب

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی وتندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

 حمال 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن حمال خود دولت باشد

 حمالی 

محمدبن سیرین گوید : حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار . 

د حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه ، دلیل که با جابر مغربی گوید : اگر بین

مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد . اگر دید حمالی می کرد و 

مزد می گرفت ، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانی او را رنج و 

 غم رسد . 

 حمام 
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فتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک عالمه مجلسی ) ره ( گوید : و حمام ر

 شدن روح است از آلودگی گناه

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حمام

 درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک

 در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

 در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سالمتی

 روتمنددر یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ث

 در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی

 صابون زدن در حمام : لذت

 حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

 حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی

 حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

 حمام کردن با لباس : نشانه ضعف

 خواهید رساندکثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب 

 تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، عالمت آن است که از دل نومیدی ، شادی 0

 پایداری پدیدار خواهد شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است که به کسب لذتهای فرار و 6

 ارد . بیهوده گرایش د

 حمام بخار 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن حمام بخار در خواب ، عالمت آن است که دوستانی بداخالق و گله مند 0

 خواهید داشت . 

ـ اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، عالمت آن است که تمامی 6

 نگرانیهای شما موقتی خواهد بود . 

 حمایل نظامی 

 وید : گآنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامی بر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان 0

 تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد . 

ـ اگر خواب ببینید برای دختری حمایل نظامی خریده اید ، عالمت آن است که با 6

 ید . صداقت و رفتار معقوالنه خود ، شأن و مقامی به دست می آور

 حملة العرش 

آن فرشتگان که عرش را به امر ایزد تبارک و تعالی برداشته اند واگر ایشان را خواب 

 بیند دلیل که با پادشاه بزرگوار پیوندد و ازاو انصاف یابد 

 کرمانی گوید : 

با اهل دین وی را پیوستگی بود و طاعت و حج و خیرات کند واگر بیند که فرشتگان او 

 دلیل که عجل وی نزدیک آمده باشد  را بنواختند

 حنا 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد ، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید 
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و مزین کند ، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت 

م حنا بستن او را نشاید ، دلیل که او را غپوشیده کند . اگر این خواب را کسی بیند که 

 و اندوه رسد ، لکن زود فرج یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حنا بستن در خواب بر سه وجه است . 

 اول : آرایش خویشان وبستگان . 

 دوم : پوشاندن اهل بیت . 

 سوم : غم و اندوه . 

 حنوط 

دبن سیرین گوید : اگر حنوط بر وی بوی خوشی است که بر مرده پراکنند . محم

پراکنند ، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد . اگر این خواب را کسی بیند 

که مصلح بود ، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش 

است با  ردمشود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که حنوط خوش باز کرد ، ستایش م

خطر ، زیرا بعضی زا معبران گفته اند : نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه 

 حنوط . 

 حوا 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن حوا در خواب ، عالمت آن است که به داستان باستانی حوا که در تورات نقل 0

مخالفت دیگران  شده است تردید دارید ، ممکن است در محیط کار و اجتماعی با

 روبرو شوید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش حوا را بازی می کند ، نشانة آن است که 6
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اگر عاقل نباشد شیطان در هیئت مردی زیبا و خوش سیما او را گمراه می کند . اگر 

مردی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که هنوز هم حوایی هست تا شما را وادار 

 از درخت سیب ، سیبی بچینید و مرتکب گناه شوید .  کند

 حوض 

 محمدبن سیرین گوید : 

اصل حوض در خواب علم ودانش است . اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست 

، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد . اگر دید همه آب حوض فرو برد و 

سالمت گذراند و مالش زیاد شود . اگر  آن آب او خوش آمد ، دلیل که عمر خود به

 اهل علم است علمش زیاد شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند تن و جامه خود به حوض می شست ، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت 

نیک و راه دین جویند . اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر 

به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود . اگر آب ظاهر گشت ، دلیل که 

بیند کنار حوض سبز رسته بود ، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او 

منفعت یابند ، خاصه که حوض ملک او باشد . اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن 

از گردد یا به کسی که در آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار ب

 شهر حاکم بود . اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود ، دلیل بر غم و اندوه کند . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و 

 مال یابد به قدر بزرگی حوض . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حوض در خواب بر چهار وجه است . دیدن 
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 اول : مردم با منفعت . 

 دوم : مردی توانگروثروتمند . 

 سوم : مال جمع کردن . 

 چهارم : عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با 0

 اقاتی هیجان آمیز است . اتف

ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است که درگیر مشاجرات 6

 خانوادگی خواهید شد . 

 حوض کوثر 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع می 

کردند ، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند . اگر بیند از حوض 

کوثر یک جام بخورد ، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است . اگر بیند پیرامون حوض 

د ، دلیل که دشمن اوالد پیغمبر باشد . کوثر می گشت و آب می خواست و آب ندادن

اگر بیند حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله او را آب داد و بخورد ، دلیل که از شفاعت 

بهره یابد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامی 

 تد و از آن عالمبستد و از آن آب می خورد ، دلیل که او را با عالمی بزرگ صحبت اف

او را منفعت دو جهانی حاصل شود . جابر مغربی گوید : اگر بیند از حوض کوثر آب 

می خورد ، لکن آب وی تیره و ناخوش است ، دلیل که بیننده منافق بود و او را از 

اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسالم در پیش وی حقیر و 

د حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب خوار است . اگر بین
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حوض کوثر می خورد ، دلیل که او را نزد حق تعالی قدری و محلی است و از جمله 

 بزرگان دین است . 

 حوض ماهی 

ـ دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانة آن است که در اثر عیاشی به 0

 بیماری مبتال خواهید شد . 

ـ دیدن حوض ماهی با آبی زالل در خواب ، نشانة آن است که قراردادهایی سود آور 6

 خواهید بست و در زندگی لذتهای فراوانی خواهید برد . 

ـ دیدن حوضی خالی از ماهی ، عالمت آن است که دشمنانی بزرگ در نزدیکی شما 9

 هستند . 

مت آن است که بعد از ـ اگر دختری خواب ببیند داخل حوض ماهی می افتد ، عال4

ازدواج سعادتمند خواهد شد . اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیری بر خالف 

 آنچه رفت دارد . 

 حیض 

 محمدبن سیرین گوید : 

حیض ، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال . اگر مردی بیند که حائض 

صیب گردد . اگر مردی بیند که زنش شد ، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام ن

حائض شد ، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود . اگر صاحب خواب مستور بود ، 

دلیل که در کار خویش متحیر شود . اگر بیند زنش از غسل پاک شد ، دلیل که کار 

دین و دنیا بر وی گشاده شود . اگر بیند با زن حائض جماع کرد ، دلیل که کارهای 

 ائی بر وی آسان شود و بعضی از معبران گویند : کارش دشوار گردد . دنی

 حیوانات 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 حیوانات : خوشبختی ، ثروت

 اهلی کردن حیوانات : بهره

 غذا دادن به حیوانات : احساس رضایت

 حیوان خشک شده : شما خود را برای هیچ و پوچ نگران کرده اید

 تحیوانات وحشی : مشکال

 حیوانات خانگی : آسایش

 حرف خ 

 خاج 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند خاج بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل که در دین او خلل 

است و میلش به کافری بود . اگر بیند خاج در گردن داشت ، دلیل که اعتقادش در 

رد . ودین درست است . اگر بیند که خاج می پرستید ، دلیل که خدای تعالی شریک آ

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند که شخصی خاج به وی داد و او آن خاج را 

بشکست یا از خانه بیرون انداخت ، دلیل که دین اسالم بر دل او محکم بود و کافران را 

دشمن است . اگر بیند که خاج را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خالف این 

 است . 

 خار 

است . اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد ، دلیل که از در خواب وام 

کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود . اگر 

 بیند او خاری در اندام کسی زد ، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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داشت و اندامش از آن خار گزند نمی یافت ، دلیل که وام بسیار اگر بیند خار بسیار 

 دارد ، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وی نرسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خار در خواب بر سه وجه است . 

 اول : قرض و وام . 

 دوم : دشمنی . 

 سوم : سختی ودشواری کارها . 

 خارپشت 

گوید : خارپشت درخواب ، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی . اگر  محمدبن سیرین

بیند خارپشت را بکشت ، دلیل که دشمنی را قهر کند . اگر بیند که گوشت خارپشت 

میخورد ، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد . اگر بیند خارپشت او را بگزید ، 

از زخم آن ، خون همی رفت دلیل است از آن کس وی را گزند رسد ، خاصه بیند که 

 . 

 خارش 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد ، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم 

 واندوه بیند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خارش تن ، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

بیند که از خارش تن به او رنج و گزند می رسید ، از خویشان و بستگان اگر در خواب ب

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 به او زحمت و اذیت می رسد . . 

اگر ببیند از خارش تن آزاری به او نرسید ، از ناحیه خویشان و بستگان به او زحمت و 

 آزاری نمی رسد . . 

 خاشاک 

ه را . اگر بیند در محمدبن سیرین گوید : خاشاک درخواب مال و نعمت است مردم عام

خانه وی خاشاک بسیار است یا او در میان خاشاک مقیم گردید ، دلیل که بر قدر آن 

وی را مال و نعمت رسد . اگر بیند خاشاک را باد ببرد یا آتش بسوخت ، دلیل که 

پادشاه مال او بستاند . اگر بیند که خاشاک در تنور یا در زیر دیگ می سوخت ، دلیل 

را هزینه کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند از صحرا خاشاک می  که مال خویش

آورد و به خانه می برد ، دلیل است به قدر آن او را از سفر مال حاصل گردد . اگر بیند 

در شهری یا کوچه ای باد خاشاک می آورد ، دلیل که آن موضع را به قدر آن از 

 پادشاه خیر و منفعت رسد . 

 خاک 

 رین گوید : محمدبن سی

خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود ، 

به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود . اگر بیند بر خاک همی رفت یا 

 خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت ، دلیل مال و درم است او را . 

 : ابراهیم کرمانی گوید 

اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد ، دلیل که مال خود را هزینه 

کند . اگر بیند خاک از دست می افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع 

 گردد و از آن منفعت یابد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است . 

 ل . اول : ما

 دوم : منفعت . 

 سوم : شغل وکار دنیا . 

 چهارم : فائده از قبل پادشاه یا فائده از قبل رئیس . 

 پنجم : فایده از سوی زن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خاک برکت و نعمت است . پول و مال است . اگر در خواب دیدید که خاک جمع 

ید و به جمع آوری مال می پردازید . می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوز

اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد . اگر 

دیدید که با شتر خاک آورده اید ، همان طور که در قدیم موسوم بود ، میراثی به شما 

ر با می رسد . اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد . اگ

االغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به 

شما عاید گردد . اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را 

خرج می کنید یا به هدر می دهید . اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که 

م می شوید . اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و هست سرخ است گرفتار هیجان و خش

اگر زرد بود ، غیر طبیعی است و مالل و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود 

غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می 

 ما میشود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه ش

شود . اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را 

سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده 

 عایدتان می گردد . 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خوردن خاک مال یثیمان باشد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، داللت بر آن 0

 دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، 6

 یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید . 

ید کسی روی شما خاک می پاشد ، عالمت آن است که دشمنان می ـ اگر خواب ببین9

 کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند . 

 خاک اره 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن خاک اره در خواب ، عالمت آن است که اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما 

 خواهد شد . 

 خاک انداز 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانة آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به 0

 عهده خواهید گرفت . 

ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی 6

 پاسخ خواهد ماند . 

 خاکسپاری 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خاکسپاری

 ج و محنتخاکسپاری خویشاوند : رن

 خاکسپاری یک بیگانه : ارث

 مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث

 مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، عالمت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی 0

 بیمار است . 

 داللت بر نگرانیهای ناگهانی دارد . ـ دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، 6

ـ دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سالمت اعضای خانواده است 9

 . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، 4

 ه خواهد شد . نشانة آن است که بزودی بیو

ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، عالمت اختالفات و دعوا بین 5

 افراد خانواده است . 

 خاکستر 

 محمدبن سیرین گوید : 

خاکستر ، مال باطل است از قبل سلطان ، که بر کسی باقی بماند . اگر بیند خاکستر 

 مع کند و به وی نماند جمع کرد و باطل شد ، دلیل که مال از سلطان ج

 بعضی از معبران گویند : 

 علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خاکستر درخواب بر نه وجه است

 اول : عالم و دانشمندی که علمش مورد بذیرش و قبول نباشد . 

 دوم : مال حرام

 سوم : کالم باطل . 

 ومت و دشمنی . چهارم : خص

 پنجم : فسق و گناه . 

 ششم : مکروحیله . 

 هفتم : حسادت و حسرت و افسوس . 

 هشتم : پشیمانی . 

 نهم : کاری که اندر آن خیری نباشد

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است . اگر دیدید در خواب به دنبال 

آتش را جا به جا کنید برای رسیدن به هدفی که در نظرتان خاکستر می گردید تا 

بزرگ جلوه می کند کاری بیهوده انجام می دهید که بعدا ندامت و پشیمانی می آورد . 

چنانچه در خواب خاکستر یافتید ندامت حتمی است و اگر نیافتید در آستانه تحسر قرار 

ندامت  سته کاری می کنید کهمی گیرید . اگر دیدید خاکستر بر دست و لباس شما نش

می آورد و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد . اگر دیدید پایتان در خاکستر فرو 

رفته سفری می کنید یا به جایی می روید که عبث است و ندامت دارد و زیان می بینید 

. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان برای شما مالل و اندوه می آورد . اگر 

تر بر سر شما نشسته بود عملی انجام می دهید که بزرگترها و روسا شما را خاکس

سرزنش می کنند و شرمندگی می کشید . اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت 

 می کشید و این شرمندگی تا مرحله رسوایی است . 
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 گوید : آنلی بیتون می

وبرو شدن با حوادثی تلخ و غم ـ دیدن خاکستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و ر0

انگیز است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که محصوالتی آفت زده 

حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که 

در معامالت و امور تجاری شکست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب 

 ، عالمت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید .  خاکستر ببیند

 خاک کوزه گری 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانة آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش 

و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری 

مت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست راه می رود ، عال

 خود را ترک می گوید . 

 خال سیاه 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن خالهای سیاه بر تن کسی در خواب ، عالمت بیمار شدن و اختالفات خانوادگی 

 است . 

 خال کوبی 

 گوید : آنلی بیتون می

ی شده است ، نشانة آن است که امری موجب ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوب0

 می گردد خانة خود را برای مدتی طوالنی ترک کنید . 
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ـ دیدن خال کوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است که به رابطة عاشقانه 6

 دیگران حسادت می کنید . 

ی اـ اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال کوبی می کنید ، نشانة آن است که بر9

 کسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می شوید . 

 خاله 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، داللت بر آن دارد که برای انجام عملی 0

 مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود . 

ست ، نشانة آن است که اختالفات جزئی حل ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان ا6

 خواهد شد . 

 خامه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود . قلم را نیز در 

حرف ـ ق ـ نوشته ام . این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب 

ن دل تعبیر می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غم و رنج و سوخت

غذایی است مقوی و خوشمزه . اگر در خواب ببینید که خامه می خورید غمی برای 

شما می رسد که دستتان را می سوزاند . چون خامه چکیده و فشرده شیر است و در 

د . خریدن خامه نیز خواب های ما به رقیق ترین و حساس ترین عواطف ما اشاره می کن

همین تعبیر را دارد . تعارف خامه به دیگران ناراحتی است چنانچه ببینید کسی برای 

شما خامه آورد غمی برای شما تحفه می آورد که همان حالت خریدن و خوردن خامه 

 را دارد . 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خامه : سود بسیار ؛ ارثی بزرگ

 که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید خوردن خامه : شما به هدفی

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانة آن است که باید به 

 جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید . 

 خانواده 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 روت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زدخانواده : ث

 خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد

 خانوده مقدسین : شما به آرامش درونی خواهید رسید

 خانه 

 محمدبن سیرین گوید : 

خانه مفرد درخواب زن است . اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت ، 

که زنی خواهد ، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود . دلیل 

اگر بیند در خانه نو درون شد ، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود . اگر بیند که خانه 

مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست ، دلیل که از دنیا رحلت کند . اگر 

 ر خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بودبیند درخانه گریخته بود و د

، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد . اگر بیند بیمار است عافیت یابد . اگر بیند در خانه 

 خود بشکست ، دلیل که از کسی او را مالی رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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زرگ سیار بدو رسد . اگر بیند که خانه باگر بیند که خانه بر وی افتاد ، دلیل که مالی ب

وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد ، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ 

شود . اگر بیند در خانه او آهنین بود ، دلیل که توانگر شود . اگر در خانه او سیمین 

ش زیاده د نعمتاست ، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت . اگر توانگر بو

 شود . اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود ، دلیل که حالش تباه شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خانه در خواب ما معیشت است ، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل 

ینید بهستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت . اگر ب

خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که 

زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت . چنان چه ببینید یکی 

از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و 

به او می رسد . اگر ببینید که در خانه شما آهنی است  ویرانی می شود و غمی و زیانی

زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در 

خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه 

گی و غربت و تن دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی

 زندگی خبر می دهد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خانه

 ساختن یک خانه : خوشبختی در عشق

 خانه مخروبه : مانعی از سر راه برداشته میشود

 خانه ای در آتش : بدبختی

 ترک کردن خانه : یک منفعت غیر منتظره

 خرید یک خانه : کامیابی
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 الخره روشن میشودتعمیر کردن خانه : یک امر پیچیده با

 خانه خالی : امیدهای واهی

 صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

 در کنج یک خیابان : شما نسبت به دیگران برتر هستید

 خانه جنگلی : بیگانگان استقبال خوبی از شما خواهند کرد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خانه و سرا عیش بود

 وسف نبی علیه السالم گوید : ی

 دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است که اخباری به دستتان می رسد که 0

 موجب شور و نشاط شما می گردد . 

بر خـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است که 6

بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، 

 عالمت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، 9

ری نیز رضایت بخش عالمت آن است که اعضای خانواده به شما عالقمندند و امور کا

 خواهد بود . 

ه برای ی آن است ک. اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است ، نشانه 4

 پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد . 

 خانی 
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محمدبن سیرین گوید : خانی دیدن ، غم و اندوه است ، زیرا که در خانی از بال به زیر 

که درجائی فرو شد ، دلیل که غمگین و مستمند  فرو شدن است چون بیند در خواب

شود . اگر بیند که در خانی غسل کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد . ابراهیم کرمانی 

گوید : اگر بیند که در خانه او خانی های بسیار پدید آمد ، دلیل که در آنجا غم و 

 اندوه ومصیبت افتد و گریستن کند . 

 خاویار 

رانی گوید : خاویار سکه های طالیی ، دانه های مروارید ، و قطعات منوچهر مطیعی ته

جواهر است و دیدنش در خواب بسیار نیکو است . خاویار هرچه روشن تر باشد بهتر 

است . چنانچه در خواب ببینید خاویار می خورید ثروتی عظیم به شما می رسد . 

یار در خواب از هیچ جهت بد خریدن خاویار نیز همین تعبیر را دارد و داشتنش . خاو

نیست و خوب ترین وجه آن این است که ماهی را خودتان صید کرده باشید و خاویار 

 را از شکمش بیرون بیاورید . این به نظر من برابر است با یافتن گنج . 

 خایه آدم 

 اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد ، دلیل که قوت و مالش زیاده شود . 

 ه او بریده است ، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد . اگر بیند دو بیض

 اگر دو خایه خویش را کوچک بیند ، تعبیرش به عکس است . 

 اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند ، دلیل است که فرزندش هالک شود . 

اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسی بخشید ، دلیل است که او فرزندی 

 ، که نسبت او از کسی دیگر بود . حرامزاده بود 

اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود ، دلیل است که مال بسیار یابد ، لکن بیم 

 دشمنان بود . 
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اگر بیند که خایه اش دراز گشته بود ، به طوری که بر زمین می کشید ، دلیل است که 

 مال جمع کند . 

 ن کس نیز خایه خود را به او بخشید ، دلیلاگربیند که خایه خود به کسی بخشید و آ

 است که بازن یکدیگر فساد کنند . 

اگر بیند که پوست از خایه خویش باز می کرد ، دلیل است که شخصی به فرزند او 

 ستم نماید . 

اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت ، دلیل که خبر مرگ فرزند 

 شنود . 

 یل که حرمت و جاهش کم شود . اگر او فرزند نباشد ، دل

 اگر بیند که بن خایه وی ببریدند ، دلیل که قوت او بریده شود . 

 اگر بیند خایه او به ریسمان یا به چیز دیگر بسته بود ، دلیل که کار وی بسته گردد . 

 اگر خایه مردمان در خواب دید ، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش . 

 ایه او نقصان پدید آمد ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و غمگین شود . اگر بیند در خ

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خایه مردم به خواب ، بر هفت وجه است . 

 اول : فرزند . 

 دوم : اهل بیت . 

 سوم : مال . 

 چهارم : عزت . 

 پنجم : بزرگی . 

 ششم : طلب حاجت . 

 هفتم : مراد یافتن ، 

 ایه فرزند و خایه مرغان آبی به خواب دیدن ، بر چهار وجه است . خ
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 اول : مراد یافتن . 

 دوم : زن خواستن . 

 سوم : کنیزک . 

 چهارم : فرزند آوردن . 

 خبر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، عالمت داشتن دوستانی صمیمی با عالیق مشترک 0

 است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است . 

ـ شنیدن خبرهای بد در خواب عالمت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با 6

 موقعیتهای نامطلوب در زندگی است . 

 خبر چین 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است که دشمنانی خواهید داشت که می 0

 کوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می کنند ، عالمت آن است 6

 که زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود . 

 خبزه 

است . بعضی گویند : زن بود ، بعضی گویند : رسول ثقه که متاع  گفته اند سه قول

مردمان به شهرها می برد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند خبزه آبگینه در سرای داشت 

، دلیل که زن را طالق بدهد . جابر مغربی گوید : اگر بیند که خبزه داشت یا کسی به او 
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او را حاصل شود یا با زنی خادمه وی صحبت  داد ، دلیل که زنی خادمه بر قدر خبزه

افتد و از او منفعت یابد . اگر کسی بیند که خبزه وی ضایع شد ، تاویلش به خالف این 

 است . 

 ختنه کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند کسی او را ختنه کرد ، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه 

کسی به خواب بیند ختنه کرد ، دلیل که سنتی به جای آورد زیادتی مال دنیا بود . اگر 

که آن سنت او از گناهان بازدارد . اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد ، دلیل 

که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند . اگر بیند چون ختنه می کرد نظر به 

 یم است که در خذالن افتد . ختنه گاه می داشت ، دلیل که غم و اندوه یابد و ب

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر مردی ختنه کرده به خواب بیند او ختنه کردند ، دلیل که از گناهان باز شود و پاک 

گردد . اگر بیند که ختنه کرده نباشد ، دلیل که راه مسلمانی بازپس انداخته است و مال 

 او بسیار شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ختنه کردن به خواب بر پنج وجه است . 

 اول : سنت به جای آوردن . 

 دوم : فرزند . 

 سوم : نیکوئی . 

 چهارم : آسایش . 

 پنجم : جدائی از زن 
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 خجالت 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خجالت کشیدن : از شما تعریف و تمجید خواهد شد

 گوید : برایت می

اید و جرئت بیان آن را ندارید . ه عاشق شدهاز خجالت سرخ شدن معنایش این است ک

ی آن است که به اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگری را بینید ، نشانه

 آیند . خواستگاریتان می

 خداحافظی کردن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خداحافظی کردن : سرخوردگی

 خدمت کار 

 گوید : آنلی بیتون می

 نة تغییرات یقینی و بدبختی است . ـ دیدن خدمتکار در خواب ، نشا0

ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانة آن است که احتمال دارد 6

 به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود . 

 خر 

 حضرت دانیال گوید : 

ه نندخر دیدن در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی وبدی خر به بخت بی

 خواب بازگردد . 

اگر بیند خری ملک او شد ، یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست ، دلیل که 
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 درخیرات بر وی گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار شود . 

اگر خران بسیار بیند ، دلیل که خیر و نعمت و مال وی زیاده شود و بهترین خر که 

 انبر و مطیع باشد . درخواب بیند ، دلیل است که فرم

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بر خر سیاه نشسته بود ، دلیل است که مهتری و بزرگی یابد . 

 اگر بیند بر خر سفید نشسته بود ، دلیل که عز و جاه دنیا یابد . 

اگر بیند بر خر سبز رنگ نشسته بود ، دلیل که زاهد و با ورع شود و خیرات دو جهانی 

 یابد . 

 ند بر خری سرخ نشسته است ، دلیل که راحت و عیش این جهانی یابد . اگر بی

 اگر بیند که بر خر زرد نشسته بود ، دلیل که بیمار شود . 

 اگر بیند خر وی ماده و آبستن است ، دلیل است بر امیدواری و زیادت خیر و خرمی . 

 آرد .  اگر بیند که گوشت خر میخورد ، دلیل که از تجارت مال و نعمت بدست

 اگر بیند خر خود را بکشت و از گوشت او بخورد ، دلیل که مال خود را هزینه کند . 

 اگر بیند بر آن خر نشسته بود و خر در زیر او بمرد ، دلیل که به زودی بمیرد . 

 اگر بیند خر او مرد ، دلیل که مال و معیشت او تباه گردد . 

 تنگدست شود .  اگر بیند از خر بیفتاد ، دلیل که درویش و

 اگر بیند از خری که ملک او نبود بیفتاد ، دلیل که از کسی او را زیان و مضرت رسد . 

اگر بیند از خر فرود آمد و دیگر بار بر وی نشست ، دلیل که کاری و حاجتی طلب 

 کند و زود مهیا شود . 

 .  اگر بیند خر خویش را با خر دیگر معاوضه کرد ، دلیل که حالش متغیر شود

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند خری بخرید و بها نداد ، دلیل که خیری بیند به سبب سخنی که با کسی بگوید 

 از بزرگان . 
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اگر بیند خر او یک چشم داشت یا چشم او ضعیف بود ، دلیل بر شوریدگی کار او در 

 طلب معیشت است . 

 ه دارد ضایع شود و به او نرسد . اگر بیند خر او هر دو چشم نداشت ، دلیل که مالی ک

 اگر بیند دست و پای خر او دراز بود ، دلیل که او رابیع بسیار است . 

اگر بیند که خر او بمرد یا او بر خر دیگر نشست ، یا خر خود را بفروخت و خر دیگر 

 خرید ، دلیل که معیشت او از حالی به حالی بگردد . 

 ل که مال و معیشت او از سفر بود . اگر بیند خر او با استری شد ، دلی

 اگر بیند خر او با اسب شد ، دلیل که معیشت او از سلطان بود ، لکن به ظلم و بیداد . 

 اگر بیند خر وی با گوسفند شد ، دلیل که مال او از جائی حالل بود . 

 اگر بیند خر او با مرغی شد ، دلیل که مال و معیشت او از خری بود که تاویلش بدان

 مرغ است . 

 اگر دید خر وی باکره شد ، دلیل که مال و معاش او از دزدی بود . 

 اگر بیند خر او دزد است ، دلیل که زن او به فساد شهرت نماید و او به فراق گنجاید . 

اگر بیند خر او توانا و قوی است و بار نیکو می برد ، دلیل که کسب و کار دنیا بر وی 

 آسان گردد . 

 الف این بیند ، کسب دنیا بر وی دشوار شود . اگر به خ

اگر بیند بار گران بر خر نهاده است و بر باالی آن نشسته ، دلیل که به غایت توانگر شود 

 و نداند که مالش چند است . 

 اگر دید با خر مجامعت کرد ، دلیل که مال خود بیابد . 

وت حال و ذشت ، دلیل بود بر قاگر بیند خر او بر پشت گرفت و بر باال برد یااز آب بگ

 بر بخت و اقبال او 

 تاویل ماده خر ، زنی بود یاکنیزک 

 بانک خر به خواب نیکو نباشد . 
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 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند بر خری نشسته بود و آن خر در زیر او بانگ می داشت ، دلیل که عیالش 

 بدخو و متشنع بود . 

 ل که بمیرد . اگر بیند که خر برقرار بیفتاد ، دلی

 اگر خری بیند و نداند که خر کیست ، دلیل که نداند که مال او از کجاست . 

اگر بیند خر خود را با خر دیگر بدل کرد ، اگر خر او بدتر از آن خر بود ، دلیل که 

حال او بد شود و مالش نقصان پذیرد . اگر خر او نیکوتر از آن بود ، دلیل که حالش 

 زیاد شود .  نیکوتر شود و مالش

اگر بیند خر خویش را با اسبی یا استری بدل کرد ، دلیل که از پادشاه مال و منفعت بدو 

 رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خر درخواب بر ده وجه است . 

 اول : بخت . 

 دوم : دولت . 

 سوم : فرمانروائی . 

 چهارم : مال . 

 پنجم : زن . 

 ششم : شادی . 

 : عزت .  هفتم

 هشتم : اقبال . 

 نهم : بزرگورای . 

 دهم : مرتبت . 

دیدن خر بنده خر کچی یا کسی که خر کرایه می دهد در خواب ، والیت و سربرستی 
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و تدبیر است وکسی است که کارهاو امور را اداره می کند و معاش را سروسامان می 

 دهد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خوب است . برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی دیدن خر در خواب 

بیننده خواب وارد می شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می آورد ولی مزاحمت 

ایجاد می کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می آزارد . از دانیال نبی نقل شده 

ت برای او و خوبی و که دیدن خر در خواب عزت و بزرگواری است و بخت خوش اس

بدی خر به او یعنی بیننده خواب برمی گردد . اگر در خواب ببینید که بر خری سیاه 

سوار شده اید در واقع بر خر مراد سوار شده اید ، خر سفید شانس خوب است و خر 

زرد رنجوری و بیماری است ، خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب 

ما چیزی در آستین دارد که رو نمی کند و نشان نمی دهد تا به شما می گوید بخت ش

موقع و این مسلما خوب است و نمی تواند بد باشد . چنان چه در خواب ببینید که در 

طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر 

از چند مورد را انتخاب می خواهید شد و پیشنهادی به شما می شود که خودتان یکی 

کنید . اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی 

 از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خر

 که میدود : خبر

 سوارشدن بر روی یک خر : شرمساری

 خریدن یک خر : مراقب خرج کردنتان باشید

 خری که عرعرمیکند : تالش بیهوده

 غذادادن به خر : شما درحال کمک کردن به فردی ناالیق هستید

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 کتک زدنش : زیاد سختگیری نکنید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند ، عالمت آن است که فردی هرزه و 0

 انت کند . الابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اه

ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانة آن است که 6

 ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد . 

ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، عالمت آن است که از سرزمینهای بیگانه 9

 ر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت . دیدار خواهید کرد و از راههای پ

ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، عالمت آن است که زندگی همراه با 4

 مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید . 

ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند ، عالمت آن است که 5

عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت  مؤمنان شما را از

 به حقوق انسانها عادالنه فکر کنید . 

ـ خر سواری در خواب ، نشانة بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و 2

 اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند . 

ت که روابطی نامشروع دارید و ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانة آن اس7

 از برمال شدن اسرار نگرانید

ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، عالمت آن است که زنانی را 1

 که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید . 

ودن ب ـ اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می کنند ، عالمت تندرستی و سر به راه3

 فرزندان است . 

ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، عالمت آن است که در زندگی دچار 01

نومیدی و شکست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانة اختالفات و جدایی 
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 است . 

ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و 00

 هرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد . ش

ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانة آن است که ارث کالنی به شما 06

 می رسد . 

ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، عالمت آن است 09

 واج موفقی خواهید کرد . که به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازد

ـ دیدن خر سفید در خواب نشانة ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به 04

تحقیقات مورد عالقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به 

 جمعی وارد می شود که سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت . 

 خرابه 

 عی تهرانی گوید : منوچهر مطی

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید 

که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده 

می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید . مثال رشوه می گیرید ، دروغ می گویید ، 

ای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید . اگر از خرابه در یا بر

خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید . اگر در خرابه سگی دیدید و 

شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی 

دید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست می کشاند . اگر در خواب دی

زنی باعث فساد و تباهی شما می شود . اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه 

به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او 

ود خراب می کنید مال و تباه می کنید . اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خ
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آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر 

خالف این است . اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و 

پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید . اگر پله 

اب دیدید و شما باالی پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها ها را خر

خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما 

 می گوید نمی توانید ترقی کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

کسته خواهد شد ، ـ دیدن خوابه در خواب ، عالمت آن است که میان عشاق پیمانها ش0

محصوالت زراعی خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور 

 رخنه خواهد کرد . 

ـ دیدن خرابهای باستانی در خواب ، نشانة آن است که به سفرهایی بسیار خواهید 6

 رفت ، اما برای به دست آوردن آرزویی که سالها دنبالش بودید ، موفقیت چندانی به

 دست نمی آورید . 

 خربزه 

 محمدبن سیرین گوید : 

خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز ، که شیرین نباشد ، بهتر از زرد است و 

 خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ن ، دلیل بر زوال غم و اندوه خربزه شیرین درخواب دیدن در وقت خویش و خوردن آ

 بود . اگر بی وقت بود ، بدان قدر گرفتار شود که آن را عالج نداند . 

 جابر مغربی گوید : 

 چون خربزه سبز خام است ، خاصه که به طعم شیری بود ، بهتر بود . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : بیماری . 

 دوم : زن . 

 سوم : غم . 

 چهارم : منفعت . 

 پنجم : عیش و زندگی خوش ، خاصه که شیرین باشد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و 

تمتعی  وکیفیت آن پیدا می شود تعابیر متعارف می گردند . خربزه کال عیش است 

است که ما از چیزهای مختلف می بریم . این عیش و تمتع و لذت گاه کام ما را شیرین 

می کند و گاه تلخی می آورد . چنانچه بیننده خواب ببیند که خربزه می خورد و آن 

خربزه شیرین است کامیاب می شود به اندازه خربزه ای که خورده و به قدر شیرینی آن 

ی خورید بزرگ باشد بهتر از این است که کوچک و محقر باشد . . اگر خربزه ای که م

اگر در خواب دیدید که خربزه می خورید و فصل خربزه است نیکو است و خواب 

شما می گوید غم و اندوه شما از بین می رود و اگر چیزی از خربزه باقی بماند به همان 

ر زه را بخورید بهتر است . اگمقدار غم شما باقی می ماند که با این وصف اگر تمام خرب

ببینید که خربزه زیادی دارید با انبوهی از مشکالت رو به رو می شوید و اگر یکی از 

خربزه ها را بردارید کامیابی است به همان اندازه که برگرفته اید . دیدن خربزه لکه دار 

در خواب خوب نیست . در غیر فصل نیز خوردن خربزه خوب نیست و نشان غم و 

 اندوه است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 
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 دیدن خربزه رنجوری بود

 دیدن خربزه مالی باشد که بسعی دوستی بوی رسد 

 خرتوت 

اگر بیند خرتوت همی خورد ، دلیل که مال خویش به رنج حاصل کند و بر عیال هزینه 

لی آن ما کند . اگر بیند خرتوت از درخت جمع کرد ، دلیل که از مردی بخیل به قدر

که کسب خود حاصل کند . اگر بیند خرتوت را به آتش همی پخت ، دلیل که 

 پادشاهی مال وی را بستاند . 

 خرچنگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

خرچنگ درخواب ، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود . اگر بیند که خرچنگی 

اندک مایه  بگرفت ، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی

منفعت حاصل کند . اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت ، دلیل که از 

صحبت مردی بدخوی دون همت جدا شود . اگر بیند که گوشت خرچنگ می خورد ، 

 دلیل که او را به قدر آن ازجائی مال حاصل شود به سبب شغل دون . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

داشت ، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن  اگر کسی بیند خرچنگی

نیکوئی یابد . اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد ، دلیل که به قدر آن از کسی مال 

 حاصل کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش 

ف دیگرش خراب می شود . ابن سیرین می گوید که خرچنگ را درست می کنید طر
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در خواب مردی است یا اصوال شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان 

طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد . این دست و پای متعدد در 

خواب های ما بدهکاری خرد خرد است . کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون 

وزی بر مشکالت تعبیر می شود . اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است پیر

که بترسید . اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون 

 پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ت که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد . ـ دیدن خرچنگ در خواب ، عالمت آن اس0

ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است که در اثر معاشرت با 6

 افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در ساالد ریخته اید ، نشانة آن است که 9

در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی  دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری

 لذتهای فراوان خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند 4

، نشانة آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت 

 . 

شیرین ببینید ، نشانة آن است که فریب و ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای 5

 نیرنگ خواهید خورد . 

 خردل 

محمدبن سیرین گوید : خوردن خردل در خواب ، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز 

 خوردن آن ، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیماری . 

از جابرمغربی گوید : خوردن خردل به خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و بعضی 
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 معبران گویند : دلیل کند بر نج و مصیبت . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خردل یا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامی 

است چه خشک ببینیم و چه تر و تازه . خردل به صورت خشک و نکوبیده اندوه 

 تنزدیک است و غمی است که می توان از آن دوری کرد و بیننده این خواب بهتر اس

با احتیاط رفتار کند و در روزهای آینده و ترجیح دارد تا ده روز مراقب اعمال و رفتار 

خویش باشد . گرفتن خردل از کسی چه برای مصرف غذایی باشد و چه بی هدف 

گواه بر این است که از جانب آن کس غم یا زیانی به بیننده خواب می رسد . دهنده 

ن است . دادن خردل به دیگران همین تعبیر را خردل در خواب اگر ناشناس باشد دشم

دارد و می گوید از جانب بیننده خواب به اطرافیانش زیان می رسد که آزردگی خاطر 

پیدا می کند و گاه ممکن است این آسیب و زیان زیاد باشد . داشتن خردل ولی بیرون 

یست که غم افکندن و دور ریختن آن از فشار غم و اندوه می کاهد ولی گویای آن ن

 اصال وجود ندارد . جدا شدن از آن تخفیف غم است . 

 خر زهره 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات 

گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی است و 

گل خر زهره غم است که سرخ آن از سفید بهتر است زیرا خر زهره سفید ، ماتم نیز 

برای شما آورد اندوهی به شما می دهد که پر همراه دارد . اگر کسی گلدان خر زهره 

دوام است و اگر شما به کسی دادید همین تعبیر را دارد . در هر صورت دیدن خر زهره 

 در خواب غم و تلخ کامی است و خوب نیست . 

 خرس 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 . خرس به خواب دیدن ، دشمن فرومایه دزد احمق است . اگر بیند بر خرس نشسته بود

دلیل که از پادشاه خواری یابد . اگر بیند خرس زا بکشت ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد 

. اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت ، دلیل که ترس و بیم به 

 وی رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 بخت وخرس به خواب ، مردی بدبخت و دیوانه است . اگر خرس ماده بیند ، زنی بد

دیوانه بود . اگر بیند خرس ماده را بگرفت ، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد . 

اگر بیند که خرس به خانه او آمد ، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود . اگر نر بود 

مردی بدین صفت به خانه او درآید . اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست ، دلیل 

 بد . که بر دشمن ظفر یا

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است . اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر 

مشکالت پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید . اگر دیدید که از خرس 

فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می 

ه شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید . اگر دیدید که گوشت خرس می کنید ب

خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید . اگر دیدید که پوست 

 خرس را لباس کرده و پوشیده اید به افتخا می رسید و بر دشمن چیره می شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خرس 

 ی ورق و دیگر بازیهادیدن آن : شانس در باز

 موردحمله خرس واقع شدن : زیان

 خرسی که میرقصد : با آدمهای احمق سرو کار داشتن
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 شکار خرس : ماجراجویی نکنید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خرس در خواب ، عالمت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با 0

 شکست مواجه خواهید شد . 

 نید خرسی را می کشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است . ـ اگر خواب ببی6

ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است که در رقابت و هم چشمی با 9

 دیگری بدبخت و نومید خواهد شد . 

 خرس قطبی 

 گوید : آنلی بیتون می

ه شما ی زیبا بـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، عالمت آن است که بدبختی با لباس0

نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب 

 بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آن خود کنند . 

 ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است . 6

 خرطوم فیل 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ،  دیدن خرطوم فیل در

 اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت . 

 خرک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرک چوبی است به شکل چهار پایه که از پهلو ذوزنقه 

می نماید . اگر خرک نجاری در خواب ببینید تکیه گاه است و کسی است که شما می 
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او متکی و امیدوار باشید و در سختی ها مشکالت یاری و یاوری از شما دریغ توانید بر 

نمی کند و دستتان را می گیرد اما اگر خرک ورزشی در خواب دیدید نشانی از مانع 

است . اگر از خرک بپرید از مانع می گذرید ولی اگر پای خرک ایستاده بودید مانع 

دیل و پیروزی بر مشکل نیست بل که تبهمچنان باقی می ماند . شکستن خرک چیرگی 

 مشکل است به مشکالت کوچکتر و متعدد . 

 خرگاه 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند درخرگاه نشسته است ، دلیل که از متاع دنیا 

چیزی یابد ، یا زنی بخواهد ، خاصه که بیند خرگاه ملک او بود . اگر دید خرگاه را به 

ه در طلب دنیا و معیشت آن رنجور بود . اگر خداوند خضاب رنگ می کرد ، دلیل ک

خرگاه را نشناسد و خرگاه را به گونه سبز و سفید بیند ، دلیل کند بر خیر و نیکی آن . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند در خرگاه مجهول که به گونه سبز بود نشسته بود ، دلیل 

بود ، دلیل که زن او دیندار و به که شهید شود . اگر بیند که خرگاه معروف ملک او 

پارسا است . اگر بیند که خرگاه به گونه سفید بود ، دلیل بر مال و منفعت کند . اگر 

خرگاه به گونه سرخ دید ، دلیل که به لهو و عشرت دنیا مشغول شود . اگر بیند خرگاه 

، دلیل بر  دبه گونه کبود بود ، دلیل بر اندوه و مصیبت است . اگر به گونه سیاه بین

منفعت اندک کند . اگر خرگاه بیند که ملک او نبود ، تاویل آن چه گفتیم از خیر و شر 

 به صاحب خواب بازگردد . 

 خرگوش 

 محمدبن سیرین گوید : 

خرگوش به خواب دیدن بد است . اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد ، 

د یا از ر بیند پوست خرگوش پوشیده بودلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد . اگ
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گوشت او می خورد ، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد . اگر بیند که بچه 

خرگوش داشت ، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد ، جز رنج و بعضی 

 از معبران گویند : رنج و اندوه او از فرزندان است . 

 جابر مغربی گوید : 

به خواب زنی پارسا و خاموش بود . اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است خرگوش 

، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک 

است . اگر بیند که خرگوش بکشت ، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد . 

ر یل که با زن خویش از راه دیگاگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید ، دل

 مجامعت کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است . نامبارک 

است . خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و 

ون نوشته شده که خرگوش زنی است آن کارها به ما لذت می بخشند . در نفایس الفن

که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا 

کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود . اگر دیدید خرگوش در خانه شما 

 بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند . اگر به دنبال

خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می شوید . خوردن گوشت 

 خرگوش مال حرام است . پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد . 

 مؤلف گوید : 

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مونث مطیع و 

خصی عنی وجود چنین شفرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به م

 در خانه می باشد . خرگوش وحشی و بازی گوش می تواند معنی عکس داشته باشد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 
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 دیدن خرگوش از زنان بهره بیند

 دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزی به او می رسد خوشحال می شود

 گوید : آنلی بیتون می

شانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن ـ دیدن خرگوش در خواب ، ن0

 سود بیشتر از قبل . 

 ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، عالمت وفاداری در امور عاشقانه است . 6

ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، عالمت آن است که بچه ها در شادمانی شما 9

 نقش مهمی ایفا خواهند کرد . 

 خرگوش صحرائی 

 گوید : بیتون میآنلی 

ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، عالمت آن است که به 0

شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را 

 بگیرید ، نشانة آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید . 

موز می کنید ، نشانة آن است که دوستی بی ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آ6

 استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد . 

 ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، عالمت شنیدن خبر مرگ دوستی است . 9

ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، عالمت آن است که بین 4

ی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانتان مشاجره و اختالف روی می دهد و شما میانج

 دوستانه بین آنها حکمفرما شود . 

ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می کنید ، عالمت آن است که برای 5

 گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید . 
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 خرما 

 محمدبن سیرین گوید : 

 خرما درخواب . مال و خواسته است . 

، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود ، اگر  اگر بیند خرما همی خورد

 بازرگان است ، مالش زیاد گردد . 

اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت ، اگر از اهل علم بود ، دلیل که احکام 

 شریعت را به جای آورد ، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود 

  اگر بیند خرما خورد ، دلیل که میراث یابد .

 اگر بیند خرمای نارسیده بخورد ، دلیل که میراث فرزندان یابد . 

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود ، چنانکه بار بسیار داشت ، دلیل که با شخص 

اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد . اگر بیند آن خرما بن خشک بود ، 

 دلیل که میان ایشان جدائی افتد . 

ر سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید ، دلیل که اگر بیمار است شفا اگر دید د

 یابد . 

 اگر بیند خرما را ببرید ، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند خرمای تازه داشت ، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند 

د : خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی بعضی از معبران گوین

 رسد . 

اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت ، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال 

 حاصل کند . 

اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد ، دلیل که حالوت ایمان بیابد و کارش به 
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 نظام شود . 

ن خشک می برید ، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام اگر بیند خرما ب

 گردد . 

 جابر مغربی گوید : 

 اگر بیند خرما بدست فراگرفت ، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد . 

 اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت ، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود 

 : از مردی جاهل سخن مفید شنود . بعضی گویند 

 اگر صاحب خواب غمگین شود ، شادمان شود و از غم فرج یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خرما ، مال حالل بود ، از جهت رئیسی کریم 

 دیدن بسر در خواب ، ) یعنی غوره خرما ( ، دلیل دین پاک و مال حالل است 

 روشنائی چشم و فرزند نیکو بود .  دیدن خرمای تازه ، دلیل

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است . اگر در خواب دیدید که خرما می خورید 

شادی به شما می رسد . بهره ای می برید . توفیقی حاصل می کنید . اگر دیدید خرما به 

واب ببینید که خرما خیرات می کسی می دهید به او سود می رسانید . چنان چه در خ

کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد . اگر در خواب دیدید 

که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید . اگر 

ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد . 

در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر 

اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست . این خواب 

 برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد . 

 گوید : آنلی بیتون می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است . ـ اگر در خواب خرما 0

ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، عالمت کمبود و پریشانی 6

 است . 

 خرمن 

 محمدبن سیرین گوید : 

خرمن غله به خواب ، مردی است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به 

. اگر بیند خرمن غله بخرید یا کسی به وی داد ، دلیل گزاف هزینه کند با زن خویش 

که زن خواهد و بعضی گویند : او را با مردی صحبت افتد که او را مال به رنج وتعب 

 بدست آید . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خرمن در خواب مال انبوه و اندوخته است و خیر و برکت و نعمتی است که در اثر کار 

گردد نه بر سبیل تصادف و میراث و شانس . چنانچه در خواب  و کوشش حاصل می

خرمن گندم ببینید بهتر از خرمن جو و دیگر غالت و حبوب است . اگر در خواب 

ببینید خرمنی گندم هست که به شما تعلق دارد مالی و پولی آنچنان که گفتم نصیب 

آغاز می کنید .  شما می گردد و اگر دیدید خرمن گرد می آورید کاری پر برکت را

اگر دیدید خرمن را باد می دهید به حساب مال خود می رسید . اگر دیدید خرمنی 

هست که به شما تعلق ندارد اما از آن بر می دارید به نیت پختن نان معاش شما تامین 

می شود و فراخ روزی می گردید . خرمن جو نیز همین تعبیر را دارد اما گندم بهتر 

زرد باشد و اگر در خواب احساس کردید که خرمن زرد نیست و  است . خرمن باید

 رنگ غیر معمول دارد پولی است حرام و نامشروع که به اشاره می رود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن خرمن در خواب ، عالمت لذت و سعادت است . 0
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 دـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، عالمت آن است که تشکیالت سیاسی می کوشن6

 مواضع خود را پیش ببرند . 

 ـ دیدن خرمن اندک در خواب ، عالمت سود کم است . 9

 خر مهره 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و 

کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد . بازی کردن با خر مهره خود فریبی است . آویختن 

بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می کنید  خر مهره به دست و

یا غلو می نمائید و خود را غیر از آن چه هستید نشان می دهید . ریا می کنید و الف می 

زنید . اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می بندید دوست خود را فریب می 

آویزید همسر خویش را گول می دهید . اگر ببینید به گردن گربه خویش خر مهره می 

 زنید یا زنی دیگر از شما فریب می خورد و دروغ می شنود . 

 خروس 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که مردی 

 عجمی را که بنده او بود ، قهر کند . 

 ر یابد . اگر بیند خروس را بکشت ، دلیل که بر بنده ظف

 اگر بیند با خروس جنگ می کرد ، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد . 

 اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد ، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند . 

اگر بیند خروس بچه بیافت ، یابه وی داند ، دلیل که او را پسری یا غالمی حاصل شود 

 از کنیزان . 

 بانک خروس می شنید ، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند .  اگر بیند که
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 معبران گفته اند : بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد . 

 اگر بیند خروسی بر روی او می جست ، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد . 

 اگر بیند کسی به او خروسی بچه داد ، دلیل که کسی غالمی به وی بخشد . 

 جابر مغربی گوید : 

 اگر بیند خروسی داشت ، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد . 

اگر بیند خروس بیافت و بکشت ، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر 

 کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از اصل خود دست یابد و براگر کسی بیند خروسی یافت ، دلیل که بر مهترزاده ای 

 وی غلبه کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خروس منادی و بشیر است . ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت 

 روایت _صلی اهلل علیه و آله  _می آورد و شادی می آفریند ، از حضرت رسول اکرم 

که مرا به اقامه نماز می خواند و  می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا

دعوت می کند . دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر 

شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی 

باشد و هم معنوی . گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین 

سارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب خوابی زیان می بیند و خ

است . خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از 

 شادی و روشنی بخت خبر می دهد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خروس

 دیدنش : به شما شک خواهند کرد
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 نندشنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میک

 گرفتنش : پیروزی و موفقیت 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، عالمت آن است که بزودی 0

 ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد . 

خواب به هنگام شب ، عالمت آن است که علتی برای  ـ شنیدن بانگ خروس در6

 گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت . 

ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است که در اثر دعوا و اختالف ، خانوادة 9

 خود را ترک می گویید . 

ی مـ دیدن جنگ خروسها در خواب معموال خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده 4

 دهد . 

 خروس جنگی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است که به ثروت اندک خود ، قانع و 0

 خرسند خواهید بود . 

ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، داللت بر آن دارد که در معرض طوفانهایی 6

 د رسید . سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواه

 خریدن و فروختن 
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 محمدبن سیرین گوید : 

خرید و فروش کردن درخواب بد است . اگر بیند کسی او را بفروخت ، دلیل که 

 کارش شوریده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خرید و فروش ، دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزی یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست . معبران 

کال نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که 

خرید خوب نباشد . برای فروش در علم تعبیر دالیلی هست که برای خرید نیست . پس 

فقط باید مشخص شود که چه می  خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست

خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید . نوشته اند 

معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته 

و شوریده می شود چه کال دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو 

شده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و شناخته ن

ضایع شدنی در خواب اتالف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ، کاسه و کوزه 

چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می 

ه همه اینها در خواب خوب نیستند . شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البت

خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در 

آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک ، خانه و فرش خوب است 

 منتها هر یک تعبیر خاصی دارند که اگر بخواهم بنویسم طوالنی می شود . 

 می گوید : لوک اویتنهاو 

 خرید کردن جشن گرفتن

 خرید ) وسایل خریده شده ( مراقب باشید
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 خز 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و کال آن چه بدین نماید ، جمله مردان را 

پسندیده بود ولو این جامه ها مضرت و منفعت نباشد . چون بر وی صورت نباشد ، دلیل 

 تی کند ولکن رنگ سبز به جامه ها دیدن ، بد نبود . بر غم و سخ

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

جامه های خز به خواب دیدن ، کسی را که سزاوار پوشیدن خز باشد ، بر پنج وجه 

 است . 

 اول : مال . 

 دوم : خیر و برکت . 

 سوم : عز و جاه . 

 چهارم : مرتبت ومنزلت با اندازه قیمت جامه . 

 م : والیت و بزرگی . پنج

 ابراهیم کرمانی گوید : 

پوشیدن جامه خز در خواب ، دلیل بر مال حرام کند . اگر بیند جامه خز پوشیده ، دلیل 

است که بر قدر بزرگی و کوچکی مال حرام یابد و بیم بود که دین او بد است و زنان 

 بدین اختیار کند . را نیکو است ، و مرد خز فروش در خواب ، کسی بود که دنیا را 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خز پوستی است که در بیداری کمتر کسی می تواند داشته باشد و بپوشد . در خواب 

دیدن پوشیدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد . از امام صادق علیه السالم روایت 

شد بد نیست بااست که اگر کسی که خواب خز می بیند در بیداری شایسته پوشیدن خز 

. به این معنی که مالدار باشد و در بیداری توانایی این را داشته باشد که پوست خز 
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بخرد و بپوشد و یا به سر دست و یقه لباس خود بزند . برای این آدم خواب دیدن خز 

بد نیست اما برای کسی که شان پوشیدن خز را ندارد خوب نمی تواند باشد . برای اولی 

شادی است و جهت دومی غم و اندوه و گرفتاری و آشفتگی همراه می کامروایی و 

آورد . خود خز حیوانی است که در علم خواب تعبیری چون راسو دارد . در طبیعت 

زیان کار است لذا پوستش نمی تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته 

از غم و اندوه و گرفتاری  باشد . خز با همه زیبایی و ارزندگی در خواب خوب نیست و

و شوریدگی امور خبر می دهد . چنانچه در خواب ببینید که کسی برای شما پوست خز 

آورده یا پالتویی از خز به شما هدیه می کند غمی برای شما می آورد و کارتان را از 

 نظام بیرون می برد . همین تعبیر هست اگر شما به کسی خز بدهید . اثر پوستی که به سر

دست و یقه می دوزید البته کمتر از پالتو و کاله است . با این وجود برای زنان داشتن و 

 پوشیدن خز بد نیست و به هر شکلی که باشد نیکو است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که در حرفة 0

 ید آورد . خود سود و منفعت به دست خواه

ـ اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانة آن است که همیشه از فقر و 6

 نیازمندی در امان خواهید بود

 ـ دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است . 9

ت سـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانة آن ا4

 که با مردی عاقل ازدواج خواهد کرد . 

 خزه 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن خزه در خواب ، عالمت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت . 0
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ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است ، عالمت آن است که به 6

 هید گرفت . افتخار دست خواهید یافت و مورد احترام دیگران قرار خوا

 خزان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خزان با عالئم و نشانه هائی که دارد در خواب 

های ما خوب نیست . اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما 

بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که 

رسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و مالل برای شما پیش می آید که البته خزان فرا

طوالنی نیست و زود می گذرد . احساسی که طی روزهای آینده در جریان برخورد با 

حوادث و مسائل برای ما پیش می آید و ایجاد می گردد در خواب ما به صورت پائیز و 

خاطر و مالل یکی از آن ها است . عوارض و عالئم آن متجلی می شود که گرفتگی 

اگر خزان باشد و شما در خواب بر درختان میوه ببینید تعبیر آن بستگی به آن میوه 

بخصوص دارد که دیده اید . تعبیر میوه ها را نیز یک یک در جای خود نوشته ام . 

 اجماال تعبیر پائیز همان بود که نوشتم . اگر در فصل خزان در صحرا باشید و خرمن

گندم را ببینید بهتر است چرا که خواب شما می گوید نعمت و برکت می یابید اما 

آزرده و ملول هم می شوید . اگر در خزان نم نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می 

گوید تسکین می یابید ، دل جوئی می شوید ، مورد محبت و نعمت قرار می گیرید اما 

. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه رگبار خوب نیست مخصوصا در خزان 

بجوئید در فصل خزان گوینده مصیبت و بال است . روی هم رفته دیدن خزان در خواب 

 یک دوره کوتاه گرفتگی خاطر مالل است که البته زود می گذرد . 

 خستگی 
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 محمدبن سیرین گوید : 

کننده  دلیل که خستهاگر کسی بیند تن او را کسی بخست و از آن خون بیرون نیامد ، 

 او را سخن راست گوید و جوابش باز نتواند داد . 

اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد ، دلیل که خسته کننده او را سخن 

 دروغ و محال بگوید و در وی طعنه زند . 

اه توبه ناگر کسی بر تن خود خستگی بسیار بیند ، دلیل که او را مال نقصان افتد ، یا از گ

 کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خستگی به خواب بر سه وجه است . 

 اول : مال . 

 دوم : منفعت . 

 سوم : سخن ناخوش است . 

 خسوف 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خسوف : اخبار بد

 گوید : آنلی بیتون می

 . دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا عالمت مرگ است 

 خشت 

محمدبن سیرین گوید : خشت درخواب مال بود ، مجموع چنانکه در تاویل ، هر خشتی 

را هزار درم نهاده بود . اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک شد ، دلیل که به قدر آن 

او را مال حاصل شود . اگر بیند که خشت در دست فرا گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل 
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سی بدو دهد . اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که که هزار درم بیابد یا ک

 او را مال و منفعت بسیار جمع گردد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که خشت از دیوار می تراشید ، دلیل که مال خداوند 

دیوار برود . اگر بیند خشت را پاره پاره کرد و پراکنده نمود ، دلیل که مال خود را بر 

 ر هزینه کند . غی

جابر مغربی گوید : خشت پخته به خواب دیدن بد بود ، زیرا که آتش به وی رسیده 

است ، از این سبب ، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از خشت پخته و گچ بود 

 بد بود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خشت در خواب گویای مال بی بنیادی است که چه 

ت آمده باشد و چه دشوار زود از بین می رود . خشت در خواب های ما آسان به دس

اسقاط تکلیف است بدون تعهد و التزام . چنان چه در خواب دیدید کسی خشت می 

زند و آن خشت ها به شما تعلق دارد و به دستور شما زده می شود به دست شما می 

. به دوام و بقای آن نمی رسد آن پول یا مال مثل همان خشت است و بی دوام هستند 

توانید امیدوار باشید . اگر در خواب ببینید دیوار یا بنایی از خشت را خراب می کنید و 

می تراشید مال خود را در راه بیهوده خرج می کنید . برخی از معبران نوشته اند اگر 

  ببینید بنایی از خشت را خراب می کیند جایی را می سازید و ساختمان می کنید .

 خشخاش 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خشخاش در خواب ، عالمت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که 0

 هیچ پایه و اساس درستی ندارند . 

ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است که قربانی وسوسه ها 6

 و چرب زبانی حیله گران خواهید شد . 
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 خشکسالی 

 گوید : ون میآنلی بیت

دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها 

در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث 

 وحشتناک دیگر . 

 خشم گرفتن 

لیل دمحمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی ، 

بر خیر و نیکویی او کند . اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت ، دلیل که کار دین را حقیر 

 و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند ، دلیل که از جایگاهی 

 بلند بیفتد . 

 گوید : آنلی بیتون می

د خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به ـ اگر خواب ببینی0

 سویی پرت می کنید ، عالمت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، عالمت آن است که با اوضاع نامساعد 6

 شد . کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید 

ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، عالمت آن است که در امور 9

 عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد . 

 خصومت 

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با 

ی ابراهیم کرمان کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خالف این است .
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گوید : اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد ، دلیل که از والی آن 

دیار بدو خیر و منفعتی رسد . اگر به خالف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان 

رسد . اگر بیند پادشاه به خصومت رفت ، دلیل که حاجتش روا شود . جابر مغربی 

بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد ، دلیل که مردم از زبان وی رنجور گوید : اگر 

 و اندوهگین شوند . 

 خصی کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند خویشتن را خصی کرد ، دلیل که به هنگام نبرد با 

دشمن خوار و زبون گردد ، لکن به طاعت حق تعالی راغب شود و بعضی ازمعبران 

زندش بمیرد و او هیچ فرزند دیگر نیابد ، لکن توانگر شود . اگر گویند : دلیل که فر

کسی مجهول را خصی بیند و او پسندیده و صالح بود و سخنان او موافق علم و حکمت 

بود ، دلیل که آن کس فرشته ای بود از فرشتگان که او را به راه خیر و صالح خواند و 

فرشتگار را شهوت مردی نباشد . اگر  بترساند یابه خیرات او را مژده دهد ، زیرا که

درسخنش علم و حکمت نیست ، و آن کس فرشته نباشد و اگر آن خصی که دیده 

معروف بود ، آن چه دید از نیک و بد تاویلش بر وی باشد . ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران 

ویند : بریدن خایه ، دلیل کند در خواب بر پدر دختران ، یعنی پس از وی او را گ

دختران نباشد ، زیرا که خایگاه ، دلیل بر دختران کند . اگر بیند خایگاه خویش را 

بیرون آورد و به کسی بخشید ، دلیل که فرزندان او را به کسی دیگر منسوب کنند . 

با مرد بی خرد بی ادب درویش صحبت می کند . جابر مغربی گوید : اگر کسی بیند 

اگر بیند بی سببی خصی شد ، دلیل که او را خواری و زیان رسد . اگر بیند قصیبش از 

بن بریده شد ، دلیل که نامش در میان مردم بریده شود و نقصان جاه و فرزندان بود ، 

د : دیدن خاصه که قضیب و خایگاهش بریده دید . حضرت امام جعفر صادق فرمای
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خصی درخواب بر سه وجه است . اول : مردم زاهد . دوم : دیدن فرشته . سوم : عبادت 

 کردن . 

 خضاب 

 حضرت دانیال گوید : 

 خضاب ریش پوشش کارها است . 

اگر بیند سر و رویش را خضاب می کرد و خضابش رنگ نمی گرفت ، دلیل که ظاهر 

 حال را به مردمان نماید . 

 رنگ گرفت ، دلیل که حالش نیکو گردد .  اگر بیند خضابش

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند خضاب به چیزها می کرد ، دلیل که مردم او را منکر شوند که او خود را به 

 کارهای محال و ناپسندیده دهد . چ

 اگر بیند خضابش نیکو رنگ گرفت ، دلیل که حالتش پوشیده شد . 

حنا خضاب می بست ، دلیل که مال از دست رفته باز اگر بیند دست و پای خویش را به 

 آید . 

اگر بیند هر دو دست و پای خویش را خضاب بست ، دلیل که فرزندان یابرادران خود 

 را بیاراید ، به آرایشی که خالف دین و شریعت بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 .  نجور گردداگر بیند کف دست خود خضاب می کرد ، دلیل که در طلب معیشت ر

اگر بیند که هر دو دست خود به خضاب نگاه می کرد ، دلیل که خداوند مکر و حیله 

 بود در کسب و عمل خود . 

 اگر بیند دست او بهم شده است ، دلیل که او را عزیزی بمیرد یا خود هالک شود . 

 د . تاگر بیند دست و پای را چون زنان خضاب کرد ، دلیل که در ترس و بیم عظیم اف
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اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود ، زیرا که این خضاب کردن ایشان 

 رسم بود . 

 اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود ، دلیل که در کسب و کار حیله کند . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

ی ن بر واگر مردی بین دست و پای خود خضاب کرد ، دلیل که کاری کند که مردما

 افسوس کنند و بخندند . 

 اگر بیند سرانگشتان را خضاب کرد ، دلیل که تسبیح کند . 

اگر بیند هر دو دست را به خضاب کردن نقش میکرد ، دلیل که با دوستان مکر و حیله 

 بازد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خضاب کردن در خواب بر چهار وجه است . 

 ی حاصل . اول : کار ناشایسته ب

 دوم : آرایش حال دنیا . 

 سوم : طلب جاه . 

 چهارم : معروف شدن به دروغ گفتم 

 خطبه خواندن 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است ، دلیل 

که عز و بزگی یابد . اگر اهل خطابت نباشد ، دلیل که چون به سفر رود درنگ 

بسیارکند و بیم خطر بود ، اگر توانگر بود ، بیم که درویش شود ، اگر جاهل است ، بیم 

بان مردم افتد به بدی . اگر بیند دینی خطبه میخواند ، که درمیان مردم خوار شود و در ز

دلیل که مسلمان شود یا بمیرد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند با پادشاهی خطبه می 

خواند اگر آن پادشاه مصلح بود ، دلیل که عدل و داد کند ، اگر مفسد بود ، دلیل که 
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مردمان را پند همی داد ، دلیل شوهر  تائب شود . اگر بیند که زنی بر منبر همی خواند و

زن رسوا شود . جابر مغربی گوید : اگر کسی بیند درمیان خطبه ترویج همی خواند ، 

 دلیل که از او خیر و صالح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند . 

 خطر 

 گوید : آنلی بیتون می

انة گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار 0

 آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید . 

ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند 6

بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . 

 نند ، داللت بر تباهی امیدهایشان دارد . اگر عشاق چنین خوابی ببی

 خط کش 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن خط کش در خواب ، عالمت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود 

 فعالیتی چشم گیر خواهید کرد . 

 خطمی 

محمدبن سیرین گوید : خطمی درخواب دروقت خود ، دلیل بر منفعت اندک کند و 

ر غم و اندوه کند و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان کند و سر بی وقت ، دلیل ب

 شستن با آن ، دلیل است بر توبه کردن و پاکدینی . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خطمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد . یا نهال 

 _ی وگل سرش _خطمی را با گل و برگ و ساقه می بینید و یا گل خطمی را که مانند 
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از آن استفاده می شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد و به این صورت که 

بیماران را با جوشانده گل خطمی تنقیه می کنند و یا به عنوان ملین و مسهل خورانده 

می شود . دیدن نهال خطمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی ، گل 

د یاسرخ و صورتی است چیدن گل خطمی بهره خطمی سفید بهتر از گل خطمی کبو

یابی است به قدر گلی که می چینید . اما اگر خطمی را به عنوان دارو دیدید و مجبور 

بودید از آن بخورید یا استفاده کنید اندوهی به شما می رسد که کراهت آن بیشتر از 

م کاری مکروه غم و غصه آن است . اگر خطمی به شما خوراندند شما را مجبور به انجا

می کنند و اگر شما به کسی خطمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را 

به کاری مکروه دعوت می نمایید . خطمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در 

خواب دارد شدید نیست . نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی 

 و این هر دو به قدر عمر گل نهال خطمی دوام دارند . که می بخشد زیاد می ماند 

 خفاش 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه 

تیغی بد تر است . دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که 

ر ه خفاش را کشتید بروی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد . اگر در خواب دیدید ک

دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتال و بال است و الشه 

خفاش خود گویای مصیبت است . اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه 

دوانیده و انهدامش دشوار شده است . اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در 

 ر برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید . کیسه ریخته و به جایی دو

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور 0

به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست 
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 شدن .  دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور

 ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، عالمت مرگ کودکی است . 6

 خفتن 

محمدبن سیرین گوید : خفتن درخواب مرده را و کسی که ترسیده بود ، دلیل بر 

راحت و رستگاری است . اگر بیند کسی بر تختی خفته است ، یا بر بستری ، دلیل که 

است ، زیرا که خفتن در راه دین  بزرگی یابد ، اما از راه دین و پرهیزکاری بی خبر

غفلت بود . اگر بیند در جایگاهی دون بر بستری خفته است ، دلیل بر حقارت و خواری 

او بود . ابراهیم کرمانی گوید : خواب ترسنده را ایمنی بود و مرده آمرزش و بیمار را 

ردگان ان مشفا و زندانی رافرج از زندان . جابر مغربی گوید : اگر کسی بیند که درمی

 خفته بود و کسی او را بیدار نمود ، دلیل که درمیان مردمان به کاری مشهور شود . 

 خفگی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد عالقة خود 

 احساس شرمساری خواهید کرد . 

 خفه کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی او را خفه کرد ، دلیل که غمگین و مستمندشود 

 و بعضی گویند : خفه کردن نیکی عیش است . 

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد عالقة خود 

 احساس شرمساری خواهید کرد . 

 خالل کردن 
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ن درخواب نیکو نباشد ، زیرا که دندان ها در خواب محمدبن سیرین گوید : خالل کرد

اهل بیت بود و خالل مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند 

که خالل می کرد ، دلیل که به قدر آن که با خالل بیرون آورد از مال اهل بیت او 

 نقصان شود . 

از دندان بیرون آورد و به کسی داد ، جابر مغربی گوید : اگر بیند که چیزی به خالل 

 دلیل که از مال خویش به ناحق بستاند و به کسی دهد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خالل دندان در خوب دیدن زدودن غم ها و ناراحتی 

های کوچک خانوادگی است . تعبیر خالل بادام و پرتقال همان تعبیر اصل خود را دارد 

 و غیره مراجعه کنید .  _بادام و پرتقال  _و بهتر است به کلمات 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ مشاهدة خالل دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را 0

 معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت . 

، نشانة  دندان استفاده می کنید ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خالل6

آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید 

 کرد . 

 خلعت 

 محمدبن سیرین گوید : 

خلعت به خواب دیدن ، چون پاکیزه و نیکو بود ، دلیل بر عزت یافتن و مرتبت و 

ه قدر و قیمت خلعت دهنده ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تاویلش ب

 بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند پادشاهی خلعت بدو داد ، دلیل که از سلطان به قدر آن مال و نعمت یابد . 
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 اگر بیند عالمی او را خلعت داد ، دلیل است که از آن عالم او را علم حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

م تی که به او دادندکرباس سفید و یا سبز پاکیزه بود ، به عزت ومقااگر کسی ببیند خلع

 دنیوی و اخروی خواهد رسید . 

 اگر ببیند خلعت زیبا و ابریشم بود از ، عزت و نعمت دنیوی نصیبش می شود . 

 خلقان 

را به تازی جامه کهنه گویند و پوشیدن آن درخواب غم و اندوه است و درویشی که بر 

اند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که جامه خلقان از تن خود بیرون مردم دیر بم

آورد ، دلیل که غم و درویشی از او دور شود ، چیزهای نو دیدن همه نیکوست ، مگر 

موزه کهنه که بهتر از نو بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند که خلقان فروشی 

نه بد است ، خاصه که چرک و دریده بود . می کند ، بد بود و تجارت کردن جامه که

اگر جامه نو خرید و فروش کند نکوست و تجارت آن خیر و منفعت بود . اسماعیل بن 

اشعث و ابراهیم کرمانی گویند : جامه کهن فروختن نیک است ، اما خریدن بد بود و 

 خلقان فروش در خواب مردی است که بدی از خود دور کند . 

 خلم 

 خلط بینی

راهیم کرمانی گوید : اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد ، دلیل که وامش اب

گذارده شود و از غم فرج یابد . محمدبن سیرین گوید : خلم دیدن ، دلیل فرزند بود . 

اگر بیند خلم در جامه وی افتاد ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند خلم از بینی او بر 

دختری آید . اگر بیند خلم بر زن خود انداخت ، دلیل که زنش آبستن زمین افتاد ، او را 

شود و فرزند از شکم بیفکند . اگر دید زنش بر وی افکند ، وی را پسری آید . اگر بیند 
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خلم در سرای همسایه افکند ، دلیل که با زنش فساد کند . اگر بیند که خلم بخورد ، 

 دلیل که مال زن بخورد . 

 خلیفه 

 سیرین گوید :  محمدبن

اگر بیند خلیفه گشاده روی بود و با وی به تلطف سخن می گفت ، دلیل که خیرات 

دینی و دنیائی به وی رسد . اگر بیند خلیفه وی را کاری فرمود از کارهای خاص ، دلیل 

که عز و بزرگی یابد و صاحب قدر و جاه شود . اگر بیند خلیفه او را امیر نمود از 

الیت مسلمانان ، دلیل که بزرگی یابد و صاحب قدر و جاه شود . اگر بیند والیتی یا از و

درسرای خلیفه شد ، دلیل که از حاجبان و مقربان خلیفه شود . اگر بیند خلیفه چیزی از 

 متاع دنیا به او بخشید ، دلیل که منزلت یابد و در میان بزرگان نامدار شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

فه با او خصومت می نمود از بهر کاری که تعلق به شرع می داشت ، دلیل اگر بیند خلی

که حاجتش روا شود و بین مردم سرفراز باشد . اگر بیند در بستر و جایگاه خلیفه 

خوابیده ، دلیل که خلیفه او را زنی دهد یا کنیزکی و یا مالی که با زن خویش آن را 

د ، دلیل که او را والی کند در والیت هزینه کند . اگر آن بستر خلیفه معروف نبو

خویش و به قدر فراخی آن بستر ، والیت از دیارش به او سپارد . اگر بیند بر پشت اسب 

خلیفه نشسته بود در والیت با او شریک بود . اگر بیند در پیش یا پهلوی خلیفه می رفت 

دلیل  اشت یا خشم ،، دلیل که مقدم شغلهای او بود . اگر بیند خلیفه با او ترشروئی د

کند که در دین او فساد و خلل بود . اگر بیند خلیفه شده و از اهل آن نباشد ، دلیل که 

او را مصیبتی رسد ، یا به کاری سخت افتد و دشمن بر او افسون کند . اگر بیند خلیفه او 

او را  هرا شمشیر داد یا خلعت پوشانید ، دلیل که بزرگی و پادشاهی یابد . اگر بیند خلیف

 به کاری فرستاد ، خیر و کرامت یابد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر کسی در خواب خلیفه ای را که مرده است زنده و شاد و خوشحال ببیند و با او 

 سخن بگوید ، به مرادش می رسد و عزت و کامرانی می یابد . 

تعبیرش بر عکس مورد  اگر خلیفه ای را که مرده است ، غمگین و ناراحت ببیند ،

 پیشین است . 

 خم 

محمدبن سیرین گوید : خم دیدن زنی بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکی 

و بزرگی آن . ابراهیم کرمانی گوید : خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن 

توانگر بود . اگر بیند در سرای او خم پر آب بود که از آن آب میخورد ، دلیل که مال 

هزینه کند . اگر خم سرکه بیند ، مردی پرهیزکار بود و خم بسیار بیابد و در راه نیک 

سرکه و روغن ، دلیل زیادی مال و توانگری است . خم انگبین مال حالل است ، خم 

آبکامه . دلیل بر مردی بیمار است . خم نفت ، دلیل بر مردی فرومایه و چرکین خم 

 دیدن ، دلیل بر سلطان بزرگ و ریاست و اصحاب شاه 

 خمیاره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، عالمت آن است که بیهوده به جستجوی 0

 آسودگی و فراغت خاطر می گردید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، عالمت آن است که دوستان خود را در 6

 وضعیتی فالکت بار خواهید دید . 

 خمیر کردن 
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 وید : محمدبن سیرین گ

سرشتن آرد گندم ، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود ، به شرط آن که خمیرش 

برآمده بود . اگر خمیرش برنخاسته بود ، دلیل که زیادی فساد و فسق است . سرشتن 

 آرد کاورس ، دلیل منفعت اندک است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ند به ه او داد ، اگر جوین باشد ، دلیل کاگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید ، یا کسی ب

قدر آن مالی حالل او را در تجارت حاصل شود . اگر خمیر کاورس بود ، نفعه اندک 

 بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود

 اول : زیادتی و افزایش در دین

 دوم : منفعت اندک

 سوم : رزق و روزی حالل . 

 چهر مطیعی تهرانی گوید : منو

 _ع  _در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است . از امام صادق 

نقل است که خمیر نان در خواب منفعت اندک است و روزی حالل . دیدن خمیر نان 

در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می 

خمیری که در خواب می بیند یا خودش می زند . اگر ببینید خمیر رسد به قدر همان 

می زنید یا خمیر می زنند و آن خمیر هنوز بر نیامده یعنی هنوز خوب تخمیر و آماده 

نشده خواب شما می گوید پولی به دستتان می رسد که آلوده است ، آمیخته به گناه 

این دست را گذرانیده تا به شما است ، همراه فسق و ریا و نیرنگ بوده و مراحلی از 

 رسیده است که البته خوب نیست . 
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 خنجر 

 را به فارسی دشنه خوانند ، اما نزد عجم ، خنجر معروف تر است از دشنه . 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند خنجر در دست داشت ، دلیل که او را با کسی 

یع شد ، دلیل که جنگ و جنگ و عداوت افتد . اگر بیند خنجر او بشکست یا ضا

عداوت از میان ایشان برخیزد و به صلح انجامد . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که 

خنجر در دست داشت بی سالح دیگر ، دلیل که او را از کسی قوتی بود در آن کار که 

خواهد . اگر بیند که با خنجر سالح بسیار داشت ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و کارش 

 ظام شود . به ن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خنجر بیشتر یک سالح تدافعی است نه تهاجمی و در 

خواب همین معنی را می رساند . اگر در خواب دیدید که خنجر دارید و آن را به کمر 

بسته اید خویشان و دوستانتان غم شما را می خورند و به شما کمک می کنند یا از 

ا مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری ها در جانب ایشان سودی برای شم

اختیار شما قرار می دهند . اگر خنجر را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان 

مورد محبت و حمایت واقع می شوید . اگر خنجر را زیر بستر یا زیر سر خود در 

ر نفعی به شما می رساند . اگ رختخواب نهاده بودید همسرتان شما را تا یید می کند و یا

خنجر اخته در دست داشتید خواب شما می گوید که زمان حمایت و مساعدت نزدیک 

است و به زودی متمتع می گردد و اگر دیدید خنجری داشتید که زنگ زده و کند بود 

خواب شما می گوید دیگران می خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی 

شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد .  توانند و اگر

معبران کهن درباره خنجر نوشته اند که اگر خنجر داشته باشید با کسی دشمنی پیدا می 

 کنید و اگر خنجر را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می رود . 

 خنده 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که به قهقهه می خندید ، دلیل که اندوهش  خنده درخواب غم و اندوه است .

 زیاد شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خندیدن آهسته درخواب ، یافتن مراد بسیار است 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خنده آهسته در خواب ، دلیل فرزندی نجیب بود . 

 الهی است .  خنده قهقهه ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کال خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و 

گریستن . هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است . 

نده خمنظور از خنده آشکار همین است چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم 

نهفته شناخته می شود و آشکار و بی پروا نیست . چنانچه در خواب ببینید که به صدای 

بلند می خندید و قهقهه می زنید بر خالف بیداری که خنده تجسم شادی است موردی 

پیش می آید که غصه دار و اندوهگین می گردید و ممکن است این غصه چنان شدید 

وا دارد . برای زنان به طور کلی خندیدن به صدای بلند باشد که حتی شما را به گریستن 

در بیداری که مناسب نیست در خواب نیز شایسته و خوب نیست و بدی و عوارض آن 

بیشتر از مرد است . برای جوان بدی خندیدن کمتر از سالمند است و برای بچه هیچ 

ند شاد می شوید . بدی ندارد و چنانچه بینید بچه ای در خواب می خندد و قهقهه می ز

خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده مالئک و فرشتگان بیشتر نزدیک 

است و خنده فرشتگان عنایت و رحمت الهی است که ابالغ می گردد . اگر در خواب 

ببینید که تبسم می کنید خوب است و این تبسم در خواب نوید شادی است . خنده 

را دارد با این تفاوت که شما اگر بی تفاوت باشید شاهد حادثه  دیگران نیز همین تعابیر
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 ای غمناک قرار می گیرید بی آن که به شما ارتباط داشته باشد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خندیدن : بداخالقی

 دیدن کسی که میخندد : ناراحتی

 شنیدن صدای خنده : ناخوشایندی 

 گوید : آنلی بیتون می

ینید شادمان هستید و می خندید ، عالمت آن است که در زندگی خود ـ اگر خواب بب0

 موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شرکت می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است که در اثر 6

 هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد . 

دای خندة کودکان در خواب ، عالمت تندرستی و نشاط در زندگانی ـ شنیدن ص9

 است . 

ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، عالمت آن است که برای ارضاء 4

 خود خواهی خود عمدا به دوستان آسیب می رسانید . 

س ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، عالمت ابتال به بیماری و امور مأیو5

 کننده است . 

 خوابیدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خوابیدن : تنبلی

 خوابیدن در منزل دیگری : حسادت

 در طبیعت : سفر خوابیدن

 خوابیدن در یک آالچیق : ماجرا جویی
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 خوابیدن در یک هتل : خواسته های بر آورده شده

 خوابیدن دریک واگن : روابط تجاری مساعد

 خواستگاری 

 گوید :  محمدبن سیرین

اگر بیند زن خواست ، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود ، اگر زن مرده را به زنی 

کرد و با وی جمع گردید ، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود . 

اگر بیند با آن زن جمع نشد ، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود . اگر زنی 

ی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد ، دلیل که مال زن نقصان بیند او را مرده به زن

شود ، یا حال وی متغیر شود . اگر بیند زن خواست ، لکن زن را ندید و نامش ندانست ، 

دلیل که اجلش نزدیک شده باشد . اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن 

آن زن بمرد . اگر آن زن معروف  شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد ، دلیل که

 بود ، دلیل بر نقصان مال زن کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید . دلیل بود بر 

شرف و عزت و زیادتی مال . اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و 

و بعضی گویند : شخصی بر دست او هالک شود و اگر  نشناخت ، بیم مرگ است او را

بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را 

به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر اور سد . اگر بیند زنی نابکار به 

 زنی خواست و با وی جمع نشد ، آن چه گفتم کمتر بود . 

 ابر مغربی گوید : ج

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال 

او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند . اگر بیند به حرام 
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 دوشیزگی دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ن خواستن درخواب بر چهار وجه است . اول : بزرگی ، دوم : زیادتی مال ، سوم : ز

 سرحالی ، چهارم : خرمی و شادی . 

 خوان 

 دیدن خوان در خواب غنیمت حاضر بود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که خوانی داشت و بر وی نان ها بود و از آن میخورد ، دلیل که به قدر آن 

 . غنیمت یابد 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود ، پیدا کردن بیماری باشد و بیکاری . 

 جابر مغربی گوید : 

خوان آراسته درخواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند ، 

ی عمر کند . اگر دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان ، دلیل بر دراز

بیند که بر خوان از سه گونه طعام بود ، دلیل روزی او بود که به او و فرزندان او رسد . 

 و بعضی گویند : عز و شادی بود وکارهای او به نظام شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : غنیمت نقد و حاضر . 

 : مردی شریف و بزرگوار . دوم 

 سوم : قوت و استحکام دین . 
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 چهارم : نظم و نظام کارها و امور . 

 پنجم : عزت و شادمانی . 

 خواهر زاده 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک 

 امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد . 

 خواهر ناتنی 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج 

 خواهید کشید . 

 خود 

 محمدبن سیرین گوید : 

خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد . اگر بیند که خود فوالد بر سر دارد 

یاده شود بر قدر درستی و روشنی خود . اگر بیند که خود را ، دلیل که جاه و قوت او ز

 از سر برداشت ، دلیل که عز و جاه او کمتر شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی خود بر سر بیند ، دلیل که او فرزند زیرک بود ، زیرا که خود در تاویل چون 

 رزندی بود . تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند ، دلیل بر ف

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند که خود فوالد روشن بر سر داشت ، دلیل که از مهتری قوت و حشمت 
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دهد . اگر بیند که کسی خود از سرش برداشت ، دلیل کهحالش ضعیف شود . اگر بیند 

 که خود او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که قوت و عزت او زایل شود . 

 ادق فرماید : حضرت امام جعفر ص

 دیدن خود در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : قوت . 

 دوم : مال و بزرگی . 

 سوم : فرزند . 

 چهارم : بقا و نیکوئی . 

 پنجم : چیزی که خود را از آن به مکروحیله بازدارد . 

 خود دیدن 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خود را بلندی جاه و حرمت او زیاد شود

 کشی خود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش 0

 شما سنگینی خواهد کرد . 

ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست 6

 دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت . 

دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که  ـ اگر9

 در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد . 

 خورشید 
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 حضرت دانیال گوید : 

آفتاب درخواب ، پادشاه است ، یا خلیفه بزرگوار . اگر بیند که آفتاب را از آسمان فرا 

گرفت ، یا وی را به ملک خویش گرفت ، دلیل که پادشاهی و بزرگی یابد ، یا دوست 

و مقرب پادشاه گردد . اگر بیند که خود آفتاب شد ، دلیل کند که بزرگی و حشمت 

ه جنگ بود ، دلیل است که پادشاه با او جنگ و خصومت یابد . اگر بیند ه با آفتاب ب

نماید . اگر دید که در جایگاه آفتاب یا جایگاه ماه مقیم شد ، دلیل که پادشاه گردد و 

مملکت بر وی مقیم گردد و قرار گیرد . اگر بیند که نور آفتاب بستد ، دلیل که ملک 

ور و گرفت ، لیکن نه از آسمان و ناز پادشاه بزرگ بستاند . اگر بیند که آفتاب را فرا 

شعاع نداشت و تاریک و تیره هم نبود ، دلیل است که از غم ها فرج یابد . اگر دید 

آفتاب تیره و تاریک بود وبه جای خویش نبود ، دلیل است که پادشاه محتاج کارهای 

 وی شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

یر او و زهره زن پادشاه و عطارد دبیر آفتاب درخواب ، پادشاه بزرگوار بود و ماه وز

 پادشاه و مریخ پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود . 

 جابر مغربی گوید : 

آفتاب در خواب ، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود ، چنانکه 

ان که در حق تعالی در کالم خود در قصه یوسف یاد کرده است . و هر زیادت و نقص

آفتاب و ماه بیند ، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود . اگر بیند که آفتاب روشن و 

پاکیزه برآمد و در خانه وی تاخت ، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد . اگر بیند 

که ابر یا چیزی دیگر نور آفتاب را بپوشانید ، دلیل که حاال بر پادشاه ، مقرب گردد و 

د شود ، خاصه وقتی بیند که افتاب منکسف گردید . اگر بیند که آفتاب از احوالش ب

تیرگی روشن شد ، دلیل کند ه پادشاه بیمار گردد ، لیکن زود به شود . اگر بیند که بر 

جرم آفتاب رسن یا رشته ای فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد ، دلیل که از پادشاه 
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د که آن رسن بگسیخت و او بیفتاد ، دلیل که از بزرگی او را قوت و یاری بود . اگر بین

و منزلت بیفتد . اگر بیند که آفتاب از تیرگی روشن شد ، دلیل کند که گناه یا خطائی 

از او ظاهر گردد . اگر بیند که آفتاب یا ماه و جمله ستارگان در یک جا جمع شدند و 

ان هی جهان بگیرد و پادشاهان جهاو جمله را بگرفت و نور ایشان بستد ، دلیل که پادشا

جمله مطیع او شوند . اگر بیند که آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تیره و سیاه 

 بودند ، دلیل کند که بیننده خواب هالک گردد ، خاصه که ظالم ستمگر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دل  د که پادشاه از جهت ملکاگر بیند که در میان آفتاب ، نقطه سیاهی بود ، دلیل کن

مشغول بود . اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود ، دلیل که دو پادشاه 

را با هم جنگ و خصومت افتد . اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت ، دلیل بود 

 که پادشاه آن دیار مغرول گردد و از مملکت بی بهره ماند . اگر آفتاب را به دست

خویش دید ، سیاه گردیده ، دلیل که پادشاه را غمی بزرگ رسد و او را پادشاه از دنیا 

رحلت کند و عامه مردم را غم و اندوه رسد . اگر بیند که ابر آفتاب را و ستارگان را 

همی پوشانید ، دلیل که پادشاه و لشگرش از پیش دشمن به هزیمت شوند . اگر بیند ه 

 یل که با پادشاهی بزرگ مقرب گردد . افتاب همی پرستید ، دل

 اسماعیل بین اشعث گوید : 

اگر کسی دید بر فلک نشست و روی به آفتاب کرد ، پس دیگر ، روی با آفتاب 

بگردانید ، دلیل که آن کس نخست کافر بوده ، پس مسلمان گردد و به عاقبت کافر 

ی دیار را به جهت چیز گردد . اگر بیند که آفتاب بلرزید ، دلیل بود که پادشاه آن

جزئی رنجی رسد ، از جائی که امید ندارد . اگر بیند که آفتاب با وی سخن گفت ، 

 دلیل کند که از پادشاه جاه و حشمت و بزرگی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تاویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود . 
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 اول : خلیفه ، 

 دوم : پادشاه وسلطان بزرگ ، 

 : رئیس ، سوم 

 چهارم : عاملی وماموری بر ارزاق وتوشه

 پنجم : عدل پادشاه ، 

 ششم : منفعت رعیت ، 

 هفتم : مرد زن و زن را شوی ، 

 هشتم : کار روشن و نیکو . 

اگر بیند که آفتاب را سجده کرد ، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و 

میر آن دیار پدید آید . و شعاع آفتاب به خواب کار وی باال گیرد و عدل و انصاف و ا

 دیدن ، ضد آن بود که گفتم . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در مورد آفتاب معبران اختالف عقیده نه کلی بل که سطحی دارند به این صورت که 

برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند 

یده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم . عق

می یابد و با استداللی که می کند هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت 

برتر . ابن سیرین می گوید آفتاب در خواب شاه است ، ماه وزیر اوست ، زهره ملکه و 

تاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آیه همسر شاه ، جابر مغربی می گوید آف

شریفه در سوره مبارکه یوسف . در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و 

ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم 

یده و حیاط خانه شما تاب مردم می شود . برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار

است می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید 

گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است . اگر ببینید که ابری چهره آفتاب 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد . اگر بیننده خواب ببیند که 

را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام باال می رسد و از این بهتر آفتاب 

وقتی است که ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می کند . چنان چه 

ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و 

اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش کارش به مبارزه و جدال می رسد . 

 قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می شود . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آفتاب بینه باشد

دیدن آفتاب و ماه وستارگان از جمله خویشان خود حرمت بیندیا حقتعالی فرزندی 

 کرامت کند که از اوخیربیند

 دشاه نفع بینددیدن آفتاب تنهائی از پا

 یوسف نبی می فرماید : 

]یاد کن[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من ]در خواب[ یازده ستاره را با 

 «  4» کنند سو ره یوسف آیهء خورشید و ماه دیدم دیدم ]آنها[ برای من سجده می

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان 

 «  33» شاء اهلل با ]امن و[ امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء 

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و ]همه آنان[ پیش او به سجده درافتادند و ]یوسف[ 

گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید 

ان خارج ساخت و شما را از بیابان ]کنعان به و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زند

مصر[ باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار 

من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره 

 «  011» یوسف آیهء 

 لوک اویتنهاو می گوید : 
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 خورشید

 برنامه هایی که برای خود ریخته اید ، افزون کردن مال و منال منور : نیکبختی در

 طلوع آفتاب : زندگی آرام

 کسوف : سستی زود گذر

 گرمای شدید : راه پرزحمت

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است که آینده و عده های 0

 روزهایی شعف انگیز را خواهد داد . 

یدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است که به آرزوهای خود و همچنین به ـ د6

 سعادتی نامحدود دست خواهید یافت . 

ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی 9

به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب 

 خود باشید . منافع 

ـ اگر خورشید را از البالی ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است که مشکالت و 4

سختیها کم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد 

 گشود . 

ـ دیدن خورشید در حال کسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . 5

 ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .  اما سرانجام این

 خوردنی 

 محمدبن سیرین گوید : 

هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است . اگر ناخوش بود ، دلیل بر 

شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و 
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بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد . اگر بیند که خورش  گویند که ، دلیل

 تلخ و ناخوش خورد ، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

خورش چون به طعم شیرین بود ، دلیل بر خرمی و شادی کند و چون به طعم ترش و 

خوردنی فروش به تاویل خداوند ناخوش و تلخ و شور بود ، دلیل بر رنج و اندوه کند و 

 سخن است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خوردن : در آمد خوب

 غذاهای ناشناخته : از بین رفتن شادیها

 غذاهای بیمزه : بیماری

 دیدن آدمهای که غذا میخورند : دعوت خواهید شد

 غذای سوخته : اخبار ناخوشایند

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 ک مال یثیمان باشددیدن خوردن خا

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف 

آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد . البته معبر هم 

تاب نید و از این کاین نکات را در نظر می گیرد ولی اگر خودتان خواستید تعبیر ک

کمک بخواهید باید این جهات را به یاد داشته باشید من هم مختصرا توضیح می دهم : 

گفتم غذا به طور کلی نعمت و روزی است و خیر و خوبی ولی اگر غذائی که پیش 

روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای 

و بیماری و رنجوری تعبیر می شود . اگر از آن غذا بخورید شور باشد سالم را ندارد 

گرفتار ندامت یا خشم می شوید و اگر ترش باشد غم می آوردچنانچه تلخ باشد تلخ 
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کامی و شکست است . اگر غذائی که می خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین 

ا ه زردی زعفران و زرد چوبه رتعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می شوید و چنانچ

تشخیص دهید غمگین می شوید . به کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگر ندانید و به 

شما نگویند و زردی آن را نبینید مهم نیست و تعبیر بد ندارد . محل صرف غذا هم اثر 

ان بمی گذارد . برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است اما اگر در خواب دیدید که در بیا

سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در سفر مالی به دست 

می آورید . اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به 

پول می رسید که تامین دارید و احساس آرامش می کنید که این را البته خود بیننده 

ر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می کنید به وسیله بهتر می تواند تشخیص دهد . اگ

همسرتان پولی به دست می آورید . روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به 

 شرطی که سالم و ماکول باشد . 

 خوره 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است که مقام شما 

 تقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت . ار

 خوشه 

محمدبن سیرین گوید : خوشه درخواب چون سبز و تازه است ، دلیل فرزند و زیادتی 

مال و نعمت است و چون خوشه خشک بیند ، دلیل که در آن سال تنگی و قحط و نیاز 

 است . 

ارک است . مبارک و میمون منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خوشه در خواب دیدن مب

است چه خوشه یا سنبله گندم باشد چه خوشه انگور و چه باره خرما . دیدن خوشه 
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انگور و باره خرمای تازه در خواب بهتر از انگور و خرمایی است که مدت ها از 

چیدنشان گذشته باشد . دیدن خوشه های فراوان بخصوص سنبله گندم مال و نعمت و 

خوشه انگور و خرما به شرطی که دانه هایش قابل شمارش باشد  پول فراوان است و

 فرزندان خوب و صالح تعبیر می شود . 

 خوشه گندم 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

و پادشاه ]مصر[ گفت من ]در خواب[ دیدم هفت گاو فربه است که هفت ]گاو[ الغر 

یگر ای سران قوم اگر خوشه[ خشگیده دخوشه سبز و ]هفتخورند و هفتآنها را می

 «  49» کنید در باره خواب من به من نظر دهید . سوره یوسف آیه خواب تعبیر می

ای یوسف ای مرد راستگوی در باره ]این خواب که[ هفت گاو فربه هفت ]گاو[ الغر 

خوشه[ خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به خوشه سبز و ]هفتخورند و هفتآنها را می

 «  42» دم شاید آنان ]تعبیرش را[ بدانند . سوره یوسف آیه سوی مردم برگر

د در خوریکارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که میسال پی در پی میگفت هفت

 «  47» اش واگذارید . سوره یوسف آیه خوشه

د ایآید که آنچه را برای آن ]سالها[ از پیش نهادهسال سخت میآنگاه پس از آن هفت

 «  41» کنید همه را خواهند خورد . سوره یوسف آیه کی را که ذخیره میجز اند

رسد و در آن آب رسد که به مردم در آن ]سال[ باران میآنگاه پس از آن سالی فرا می

 «  43» گیرند . سوره یوسف آیه میوه می

 خوک 

 محمدبن سیرین گوید : 

ت و بی خبر است و خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر ، لکن دون هم
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خوک خانگی مرد است فراخ دل ، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است 

. اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند ، 

 دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

یکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک مخالطت کردن با خوک دنیا را ن

درخواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است ، از جهت مال به 

قدر آن چه خورده بود . اگر بیند که گوشت خوک می خورد ، دلیل که مال حرام 

 خورد . اگر بیند که خوکان را از جائی به جائی می برد ، دلیل است احوال دنیای او

نیکو شود ، لیکن دینش بد گردد . اگر بیند در میان خوکان می گردید ، دلیل که خرم 

گردد ، به جهت مالی که او را از ظلم حاصل شود . اگر بیند که در میان خوکان نشسته 

بود ، دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد . اگر بیند که خوک از پس پشت 

شد ، دلیل که مرادی پلید و زشت او را حاصل شود . وی درآمد و از پیش او بیرون 

اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد ، دلیل که مال حرام یابد . اگر بیند که شبان 

 خوک بود ، دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود . 

 جابر مغربی گوید : 

ر ت که با مهتری دون و ستمگاگر بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد ، دلیل اس

او را خصومت افتد . اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت ، دلیل که بر 

 قدر آن مال حالل یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام . پولی است فراوان که از طریق نامشروع و 

ری شده و خودش مردی است در نهایت کثافت و خالف حتی به عدد جنایت جمع آو

پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند 

و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار . داشتن خوک موانست و 
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موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست 

شده باشد . اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن  کسب

خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و اگر ببینید خوکان بسیار دارید 

یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی 

وجب شادی و خوشحالی شما می شود . خوک تحصیل می کنید که حرام است ولی م

رانی نیز تحصیل مال حرام ، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است . اگر ببینید 

گوشت خوک می خورید پولی نصیب شما می شود که حرام است اما شما ریشه و 

بیر امنبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست . گراز نیز همین تع

را دارد که البته در حرف ـ گ ـ کلمه گراز گفته خواهد شد اما کال پولی است که با 

تدبیر و تالش تحصیل می شود و همان خصوصیات ذکر شده را داراست . به هر حال 

دیدن خوک در خواب مال حرام است و عیش و کامروائی است به صورت زشت و 

 ناپسند . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خوک به ظالمی حاجتی افتد وبه وی زیانی رسد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن خوک چاق در خواب ، عالمت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما 0

 دگرگونیهایی ایجاد می شود . 

 ـ دیدن خوک الغر ، نشانة آن است که با فرزندان خود اختالف پیدا می کنید . 6

و خوکهای تازه زا در خواب ، عالمت آن است که در کارهای ـ دیدن ماده خوک 9

 خود پیشرفت خواهید کرد . 

ـ شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانة آن است که در اثر مرگ کسی احساس 4

 نومیدی خواهید کرد . 

اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانة آن است که بر تعلقات شخصی  -5
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 .  شما افزوده خواهد شد

اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که با انجام  -2

 کارهایی دشوار ، ثروت قابل مالحظه ای گرد می آورید . 

ـ دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، عالمت آن است که توفیقی مطلوب در 7

 زندگی خواهید داشت . 

کند ، عالمت آن است که  ـ اگر خواب ببینید خوکی در گل و الی حرکت می1

معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که 

 دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت . 

 خون 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد ، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود ، رشوه 

و را زیان رسد . اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ستاند . اگر نه ا

ها خون همی رفت ، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد . اگر بیند کسی او را به 

شمشیر بزد و خون روان شد ، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب 

ن بیرون آمد و جامه و تن او الوده شد ، است . اگر بیند از جایگاهی که زخم است خو

 مالی است که به حرام حاصل کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که خون همی خورد ، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند . اگر 

اندامی از اندامهای او ببرد ، چنانکه آن اندام از وی جدا شد ، دلیل است زننده زخم 

ر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه سفر کند . اگ

او را آلوده کرد ، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد . اگر بیند که خون از زخم و 

جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود ، دلیل که درمال او نقصان آید ، یا از کسی 
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، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او  سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است

بیرون آمد . اگر بیند که از قضیش خون بیرون آمد ، دلیل است او را فرزندی از شکم 

مادر بیفتد . اگر که از مقعدش خون بیرون آمد ، چنانکه تنش آلوده شد ، دلیل است 

بیرون آمد ،  که به قدر آن مالی حرام حاصل کند . اگر بیند که ازبن دندان او خون

 دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد

 . جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که درجائی درخون افتاد ، دلیل است به خون ناحق مبتال شود . اگر بیند که در 

شهری یا کوچه ای خون همی رفت ، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته 

 گردد . 

 کرمانی گوید : حضرت دانیال و ابراهیم 

اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد ، دلیل کند بر یافتن مال 

حرام ، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد . اگر بیند که خون اندک فرود آمد و 

قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد ، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان 

 قوت بر تن او آمد ، دلیل بر یافتن مال حرام کند .  افتد . اگر بیند که

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص 

سرخی خون . بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی 

ست و اکنون نیز اگر به خاطر خویش خون را ندیده ایم . فقط احساس کرده ایم خون ا

مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی 

خواب خون را فراوان دیده اید . پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و 

همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد . به هر حال دیدن خون در 

ا توجه به تعریف باال ابتال و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که خواب ب

دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است . اگر در خواب ببینیم که از دهان 
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و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت 

در خواب ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر و گرفتار و مبتال می شویم . اگر 

اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و احتماال شان و شخصیت و آبرویمان در 

مخاطره قرار می گیرد و اگر ببینیم از بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه می شویم 

ز جهت و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است ا

فرزندان مبتال و غصه دار می گردیم . اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان 

خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود 

شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید . اگر ببینیم لباسهایمان خون آلود شده 

ا تهمت می زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و بدنام می شویم و به م

غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم . چنانچه ببینیم پایمان در 

منجالبی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و ابتالء 

لی مواضع آن فرق می کند که دارد . به هر حال دیدن خون ابتال و گرفتاری است و

 باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خون غم واندوه بود

 دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می باشد واز غم بیرون آید

 گوید : آنلی بیتون می

ه موفقیتی کـ دیدن لکه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است که می خواهند از 0

 شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری کنند . 

 ـ دیدن خون در خواب ، داللت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید . 6

ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممکن 9

 بخورید . است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست 
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ـ دیدن خون بر دست خود ، عالمت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، 4

 بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت . 

 خوی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می نشیند و 

ویاتر رو در بایستی است . اگر این در خواب های ما نشانه شرم و حیاست و به زبان گ

در خواب احساس کنید که بر چهره تان خوی نشسته و دست می زنید صورتتان 

مرطوب است موردی پیش می آید که به شما پیشنهادی می شود که عمال پذیرفتنش 

دشوار است ولی اخالقا باید آن را انجام دهید و پیشنهاد دهنده کسی است که نمی 

اش حرفی بزنید و مخالفت کنید . در حقیقت دچار رو در بایستی توانید خالف گفته 

 می شوید . 

 خیابان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خیابان : موفقیت در امورکاری

 خیابان طویل با سنگفرش زیبا : مئقعیت خوشایندی برایتان پیش خواهد آمد

 خیابان روشن : شادی بزرگ

 راقب خودتان باشیدخیابانی که در تاریکی فرو رفته است : م

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است که تقریبا از رسیدن به 0

 هدفی که خواهانش هستید ، نومید خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است 6

رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست  که به سفری خواهید

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 بیاورید به دست نخواهید آورد . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت کاری هراسانید ، نشانة آن 9

 است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید . 

 خیار 

 محمدبن سیرین گوید : 

ر به وقت خویش در خواب دیدن ، دلیل کند که سخن نیکو شنود ، یا زنی است که خیا

به او زغبت کند . اگر بیند که از آن خیار بخورد ، دلیل که مرادش از او حاصل شود و 

 حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ه از آن پشیمان شود . خیار خوردن اگر بیند که خیار میخورد ، دلیل که کاری کند ک

 اگر به وقت باشد ، دلیل غم و اندوه است . خوردن خیار با درنگ بیماری بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن خیار بر سه وجه بود . 

 اول : پشیمانی درکار . 

 دوم : شادی وعیش وطرب . 

 به وقت وفصلش بود .  سوم : منفعت از قبل دوستان و خویشان ، خاصه سبز و

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و 

انیس . دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود . خیار برای زن 

ط و شادی نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشا

می آورد . مثال دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست 

ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر باال در این 
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زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد . اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب 

یم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می شویم که ما را خیاری تر و تازه می خور

خوشبخت می کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می شویم 

. اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می بریم نشاط و خرمی را به 

 یار باشد . کرمانی میخانواده خویش منتقل می کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خ

گوید خوردن خیار پشیمانی است اما دلیلی بر این عقیده نیست . خوردن خیار در غیر 

فصل ندامت است ولی در فصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و 

 خوش رنگ . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خیار : نیک بختی در امور اداری

 :  یوسف نبی علیه السالم گوید

 دیدن خیار گرانی بود

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است . 0

ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند ، نشانة آن است که بزودی 6

ییرات ت بر تغبیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دالل

 دلپذیر در زندگی او دارد . 

 خیاطی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند

 سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

 گوید : آنلی بیتون می
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ی نیهایـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرا0

 مواجه خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانة آن است که نتایج طرح شما 6

 مأیوس کننده خواهد بود . 

ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، 9

 خواهید کرد . نشانة آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا 

 خیری 

محمدبن سیرین گوید : خیری دیدن چون به وقت و یا بی وقت باشد ، دلیل رنج و 

 بیماری است . 

 خیس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، عالمت آن است که برای لذت بردن 0

 بان و متملق دوری کنید . از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب ز

ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، عالمت آن است که با مردی متأهل 6

 به کاری رسوایی آمیز تن می دهد . 

 خیک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خیک مردی است الفزن و تهی مغز و پوک که شخصا 

بی اثر است . اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه دیدید که خیک باد 

کرده ای همراه دارید یا متعلق به شما است کاری بیهوده و عبث انجام می دهید که در 

 د و چیزی قابل دستتان را نمی گیرد . اگر در خیکیپایان هیچ چیز برایتان باقی نمی مان
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که به خواب دیده اید عسل بود با مردی اندیشمند و خوش صحبت آشنا می شوید یا 

زنی که خردمند و مدیر و مدبر است و در عین حال داشتن زیبایی و سخن شیرین . اگر 

ترش روی و در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می گیرد که 

 بد اخالق است اما خیر خواه است و سود می رساند و بخشندگی بسیار دارد . 

 خیک ماست 

محمدبن سیرین گوید : خیک شیر و ماست ، دیدن مردی است که بر دستش مال 

حالل هزینه کند ، به شغلهای نیک چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نماید ، 

ه دانش آموزد و به مردم راه راست نماید و به مردم خیک انگبین مردی است عالم ک

پند دهد . اگر بیند خیکی داشت یا بخرید ، یا کسی به وی داد ، دلیل که با مردی بدین 

صفت وی را صحبت افتد و از او نیکی و منفعت یابد . اگر بیند خیک را بدرید و ضایع 

 شد ، دلیل که او را از صحبت وی جدائی افتد . 

 خیمه 

حمدبن سیرین گوید : اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و م

آنجا نشست . اگر سپاهی بود ، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن . اگر بازرگان بود 

، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد . اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند ، دلیل غم و 

 ن و دریده بیند ، دلیل است که به او مضرت و زیان برسد . اندوه است . اگر خیمه که

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند از خیمه بیرون رفت ، دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد 

. اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود ، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته ، 

، کسی بود که کار شاهان و بزرگان کارش به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن 

 بهم پیوندد و مهیا دارد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع 
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امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است 

ت او متکی خواهید شد . اگر که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصی

ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر و خیمه زده اید به سفری با نشاط 

می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و 

آب صاف باشد بهتر است . اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید و اگر 

د در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای دیدی

شما بهتر بود . اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و 

اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود . 

ن که کارهای خراب را صورت می بخشد و دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردا

 امور گسیخته را پیوند می دهد . 

 حرف د 

 دارائی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانة آن است که در کارها و زندگی 

 موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت . 

 دارچین 

کسی بیند دارچین بسیار داشت ، دلیل که غمگین و متفکر محمدبن سیرین گوید : اگر 

 شود . اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت ، 

 دلیل نیکی و صالح است . 

خیال است . شاید غصه ای  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دارچین تلخ کامی و فکر و
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پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را 

می آزارد . اگر در خواب ببینید دارچین می خورید ، به هر طریق که باشد ، گرفتار 

اندوه و گرفتگی خاطر می شوید به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان 

دیدید مثال دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن  نیاید . اگر

خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد 

. اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید برای او ناراحتی به وجود می آورید که 

کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر خودتان هم در آن سهیم هستید . تر و خشک و 

 دارد . 

 دارکوب 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دارکوب : یک مالقات

 دارو 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود ، دلیل که صالح دین . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دارو موافق نبود ، دلیل که صالح دین وی زایل شود . اگر دارو جهت شفا نوشید ، 

دلیل که به قدر موافقت دارو صالح دنیا طلبد . اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می کرد 

، دلیل که با مردم نیکوئی کند . اگر بیند داروی خشک می ستد ، دلیل که از غم و 

 اندوه باز رهد

 مانی گوید : ابراهیم کر

اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید ، تعبیرش همین است . اگر بیند که 
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 دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود . دلیل که از غم و اندوه فرج یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 هر داروئی که زرد باشد ، دلیل بر بیماری و رنج کند 

به خوردن آسان است ، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد هر دارو که 

 است ، دلیل بر بیماری کند . 

اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد ، دلیل است که دین وی به صالح آید . اگر به 

 خالف این نیز بیند بد باشد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ردن چاره جویی . اگر دیدید دارو به دیگری می دارو در خواب چاره است و دارو خو

دهید خواب شما می گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می کنید . دادن دارو به 

دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید 

است کاری  . معبران نوشته اند اگر دیدید دارو می خورید و دارو به حال شما مفید

 موافق دین انجام می دهید و اگر اثر مفید نداشت کاری خالف دین می کنید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خوردن دارو یا داشتن آن یا بیع آن در هر حال خوب است

 دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید

 گوید : آنلی بیتون می

خوش طعمی می خورید ، عالمت آن است که در مدت ـ اگر خواب ببینید داروی 0

کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد ، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می خورید ، 

 نشانة آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید به دیگران دارو می دهید ، نشانة آن است که به کسی زیان خواهید 6

 اعتماد دارد . رساند که به شما 
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 داخل آب رفتن 

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت ، تن او قوی 

بود ، خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر بیند که در آب صافی رفت و تن او 

 پوشیده بود ، دلیل بر قوت دین بود وتوکل کردن بر ایزد تعالی و استقامت کار وی 

 اس د

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند داس در دست داشت ، دلیل که آلتی بیاورد که وی را 

مال حاصل شود . اگر بیند با داس کشت و درو کرد ، دلیل او را مال و نعمتی به رنج 

 حاصل شود . اگر داس او بشکست و یا ضایع شد ، مال او نقصان یابد . 

یمین در دست داشت ، دلیل بود که از مال جابر مغربی گوید : اگر داس زرین یا س

 حرام چیزی حاصل کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و 

چون خود کشاورزی در خواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد 

اس به دیوار اتاق شما آویخته . چنانچه در خواب ببینید که داس در دست دارید یا د

است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به 

دست نمی آید و با رنج و کار و تالش همراه است . اگر دیدید داس به کسی می دهید 

 دبه او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید . داس تیز بهتر از داس کن

است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب 

شما می گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست . داس شکسته ناکامی است در 

 امری که پیش می آید . تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است . 

 گوید : آنلی بیتون می

شانة آن است که بیماری مانع رسیدگی به کارها و همچنین ـ دیدن داس در خواب ، ن0
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 رفتن به مسافرت خواهد شد . 

ـ دیدن داس قدیمی و شکسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و شکست در 6

 اقدامات حرفه و کار است . 

 داغ کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

لیل بیند بر تنش داغ بود ، د داغ کردن به خواب ، دلیل بر یافتن گنج و مال است . اگر

به قدر آن گنج و مال یابد . اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالی هزینه کند 

، در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود . ولی اگر در شر و فساد صرف کند ، به 

 عذاب مبتال شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

رون می آمد ، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود . اگر بیند از محل داغ خون و ریم بی

 اگر از نشان داغ خون و ریم نمی آمد ، دلیل که از سلطان بهره نیابد . 

 حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند داغ بر کسی نهاد یا کسی داغ بر تن او نهاد ، تاویلش سخن زشت است ، یا بر 

علتی به پشت وی داغ نهادند ، دلیل بر دین و دنیای او بود او تهمت نهند . اگر به جهت 

 . بعضی از معبران گویند : داغ کردن بیان است در کار پادشاه . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

داغ آتشین در خواب ، منع و خودداری از پرداخت زکات است و مشغولی در لشکر 

 پادشاه . 

 دام 
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ر بیند ، مکر وحیلت بود . اگر بیند پای او در دام گرفتار محمدبن سیرین گوید : دام اگ

است ، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود . اگر بیند پایش از دام گشوده گشت ، 

 تاویلش به خالف این بود

جابر مغربی گوید : اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت ، آن کس را که به آن 

 و حیلت به چنگ آورده ، مطیع و فرمانبر خود کند .  جانور منسوب است به مکر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دام در خواب گرفتاری ا ست . اگر ببینید که دام برای 

شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتال کنید ، این دام گستری نشانه توفیق و 

ی رو به سی تعلق دارد با مشکلاستحصال نیست . اگر دامی دیدید که ندانستید به چه ک

رو می شوید . اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می 

افتد که به صالح خود شما و دیگران نیست . اگر دیدید که خودتان به دام افتادید 

گرفتار و مبتال می شوید . دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید 

 نید . اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است . ک

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، عالمت آن است که برای به 0

 ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید . 

عالمت آن است که برای به ثمر  ـ اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ،6

 رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید . 

ـ دیدن دام خالی در خواب ، عالمت آن است که به فقر وتنگدستی مبتال خواهید شد 9

 . 

ـ دیدن دامی پاره در خواب ، عالمت آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار 4

 خواهد شد . 

 دامن 
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 گوید : میآنلی بیتون 

ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانة آن است که در حرفة خود با 0

مشکلی روبرو نخواهید شد . اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته 

 است ، عالمت آن است که مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت . 

، عالمت آن است که از طرف دشمنان مورد تحقیر و  ـ اگر ماری بر دامن خود ببینید6

اهانت قرار می گیرید . اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانة آن است که دشمنی 

 شما را فریب خواهد داد . 

 دانشکده 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دانشکده در خواب ، عالمت آن است که به مقامی منصوب می شوید که 0

 مدتها در انتظارش بودید . 

ـ اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیالت خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشکده 6

 هستید ، نشانة آن است که در کار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید . 

 دانشگاه 

 گوید : تون میآنلی بی

ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید ، داللت بر آن دارد که در آینده به 0

 خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست خواهید داد ، متأثر می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید مالک آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می کنید ، نشانة آن 6

خواهید پرداخت که برایتان ثمری نخواهد داشت و است که به کسب دانشی 

 آرزوهایتان بر باد خواهد رفت . 

ـ اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دورة تحصیلی خود مجددا به دانشگاه باز می 9
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گردد ، نشانة آن است که خود را در مقابل درخواستهایی که از او می شود ناتوان 

 خواهد دید . 

 دانه ها 

ین گوید : اگر بیند که از دانه های چیزی بر زمین ریخته بود ، آن چیزها محمدبن سیر

را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه ها که بیند ، که درخانه کرد یا درجوالی یا در 

 جای دیگر ، نرخ آن چیز گران شود . 

ود . اگر شجابر مغربی گوید : اگر بیند شپشه دردانه ها افتاد ، دلیل که نرخ دانه ها گران 

بیند دانه ها از زمین برچید ، نرخ آن گران شود . اگر بیند آتش در بازار چوب فروشان 

افتاد ، دلیل که دانه ها گران شود . اگر بیند مردگان دانه ها به مردمان دادند ، دلیل که 

 دانه ها ارزان شود . 

نعمت خداوند منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در قدیم می گفتند دانه های برکت و 

هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای 

مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و 

نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است . اگر در خواب دیدید که دانه های 

اوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و بسیار و از انواع متف

اسکناس های گوناگون است . اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به 

دوستانتان کمک می کنید . اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید 

ده از شوهرش جدا ش آشتی می کنید یا اگر جوان هستید عاشق می شوید . اگر زنی که

ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می کند و به خانه اش باز می گردد . 

مخصوصا اگر کبوتر حرم باشد . دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است 

. اگر در خواب ببینید که به گنجشک دانه می دهید به همسایه خود کمک می کنید . 

ببینید که از زمین دانه برمی دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه اگر در خواب 
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ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید . 

اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید . اگر در خواب ببینید که گونی های دانه 

شما می شود . اگر دختری در خواب دارید مال می اندوزید یا مالی اندوخته نصیب 

ببینید که به کبوتر دانه می دهد شوهر می کند . اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می 

دهد به دختر خود جهیز می دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن 

 می گیرد . 

 دایی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دایی ، عمو : سود زیاد

  دباغی

محمدبن سیرین گوید : دباغی کردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود . اگر کسی 

به خواب بیند که دباغی می کرد . دلیل که شغل مردمان به صالح بگذارد . اگر بیند 

مرده را زنده همی کرد ، دلیل که پیشه را دباغی کند . ابراهیم کرمانی گوید : دباغی در 

ن سرای ها به وی سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست تاویل والی بود که مردما

درخواب مال و میراث بود . اگر دباغی به خواب بیند که مرده زنده کرده ، دلیل که از 

دباغی بی نیاز گردد . جابر مغربی گوید : دباغی به خواب دیدن ، در تاویل ، مردی بود 

 که صالح کار بدو بود . 

 دبهء روغن 

 رین گوید : محمدبن سی

دبه روغن درخواب ، مردی امین بود که مال کسان رادر خیر و شر نفقه کند . اگر بیند 
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دبه روغن داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و 

از او خیر یابد ، به قدر بزرگی و کوچکی دبه . اگر دبه را چرکین و کهنه بیند ، دلیل 

ن مرد شر و مضرت بدو رسد . اگر بیند دبه او ضایع شد از او جدا شود و ترک که از آ

 صحبت او بگوید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدین دبه به خواب بر نه وجه است . 

 اول : مرد امین ، 

 دوم : زن . 

 سوم : خادم . 

 چهارم : قوام واستواری دین . 

 پنجم : تندرستی و صالح دین . 

 م : عمر درازوطوالنی . شش

 هفتم : مال و نعمت . 

 هشتم : خیر و برکت . 

 نهم : میراث از جهت زنان . 

 دبیرستان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دبیرستان در خواب ، نشانة رسیدن به مقامات باال در اجتماع ، و موفقیت در 0

 امور عاطفی است . 

تان رسیده است ، عالمت آن است که در ـ اگر دختری خواب ببیند دیر به دبیرس6

 محیط اجتماعی دچار درد سر خواهد شد . 
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 دبیری 

حضرت دانیال گوید : اگر کسی به خواب بیند دبیری میکرد ، دلیل که مال مردمان را 

به مکر و حیله ستاند و کارهای ناکردنی کند . اگر بیند دبیری پادشاه می کرد ، دلیل که 

ر یابد . اگر بیند که دبیری دانا بود ، دلیل که خیر و منفعت یابد ، ازمردمان منفعت بسیا

ولکن اگر عمل دارد ، دلیل است که معزول گردد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که 

جامع قرآن و خطبه و دعوات و توحید و ثبوت می نوشت ، دلیل است که به شغل و 

یل امه می نوشت و مدادش نیکو است ، دلعیش کردن دنیا فریفته گردد . اگر بیند که خ

که قباله مال و بوارا می نویسد . اگر بیند که چیزها می نوشت که خالف شریفت است 

 ، دلیل است که بد باشد . 

 دجال 

محمدبن سیرین گوید : دجال به خواب دیدن ، مرد بد است ، چنانکه مردمان را از راه 

راهیم کرمانی گوید : اگر دجال را به جای معروف ببرد و زبان و دل او موافق نباشد . اب

به خواب دیدن ، دلیل که آنجا فتنه افتد و دورغ و زنان و مردان بدانجا جمع شوند و در 

 آنجا خیر و برکت نباشد . 

 دختر 

 محمدبن سیرین گوید : 

ا یدختر به خواب دیدن ، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد . اگر بیند او را دختری آمد ، 

کسی دختر به وی بخشید ، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت 

 است . اگر بیند که دختر او بمرد ، تاویلش به خالف این است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند دختر به کسی داد ، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد . اگر بیند دختر او 
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و اندیشه و نقصان احوال او کند ، اگر بیند که دختری برگرفته  ناقص است ، دلیل بر غم

و می برد ، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد . اگر بیند که او دختری شده بود ، 

 دلیل بر غم و اندوه کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ورده آچنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا 

خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید . اگر ببینید در میان فرزندان خویش 

دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می 

کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است 

دگی طالع می یابد . اگر دیدید با دختری ازدواج و او به بزرگی می رسد و درخشن

کرده اید و قبال ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و اگر زن دارید و 

قبال ازدواج کرده اید با همسرتان اختالف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید . اگر در 

شما گرفت زیان می خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از 

کنید . اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما 

لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید . نوشته اند شیطان 

رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود 

بایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او پس اگر در خواب دختر زی

شیطان است . اگر نپذیرید به خیر و صالح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان 

 می بینید و گرفتار خسران می شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دختر : شادی ؛ شادمانی

 بوسیدن او : ابراز کردن یک خواهش

 دعا باشد : شکستدختری که در حال 

 با او صحبت کردن : خبرهای خوب
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، عالمت آن است که در آینده زندگی آسوده ای  -0

خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب 

ت آن است که در خانوادة شما فردی معلول دختری الغر و رنگ پریده ببینید ، عالم

 خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت . 

ـ اگر مردی خواب ببیند دختر است ، عالمت آن است که فردی سست اراده ، یا هنر 6

 پیشه ای خواهد شد که نقش زنان را بازی می کند . 

ببینید ، نشانة آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی  ـ اگر دختر خود را به خواب9

 می گشاید . 

اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانة آن است که در  -4

 آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید . 

 دختر ناتنی 

 گوید : آنلی بیتون می

 ة وقایع نشاط آور است . اگر در خواب دختر ناتنی خود را ببینید ، نشان

 دخنه 

به تازی چیز است که نهند بر آتش و دود کند . محمدبن سیرین گوید : اگر در زیر 

خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می کرد ، دلیل که پیشه بیاموزد که از آن او 

 را منفعت رسد و با مردمان عیش خوش گذارد و بر وی ثنا و آفرین کنند و هر چند که

چیز خوشبوتر است ، بر وی ثنا و آفرین بیشتر کنند . اگر چیزی است که بوی ناخوش 

دارد ، تاویلش به خالف این بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دخنه در خواب بر 

 سه وجه است . اول : کسب و معیشت . دوم : خیر و منفعت . سوم : ثنا و نیکوئی . 
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 ددگان 

 چهار پا

گوید : اگر بیند که ددگان داشت و جمله خر شدند ، یا یکی از ایشان محمدبن سیرین 

خر شدند و یکی گاو و یکی اشتر و یکی گوسفند ، دلیل که روزی بر وی فراخ گردد 

، لکن دین را زیان است . اگر بیند که چهارپایان او ددگان شدند ، تاویلش به خالف 

ددگان در خواب ، بر چهار وجه  این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن

است . اول : دشمنان . دوم : پادشاهان ظالم . سوم : زن سلیطه . چهارم : همسایگان بد . 

جابر مغربی گوید : اگر بیند که گوشت ددگان میخورد ، دلیل که مال حرام بدست 

 وآورد و بخورد . اگر بیند که آواز ددگان می شنود ، دلیل که بانگ خصومت و گفتگ

شنود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که به صورت ددی شد ، دلیل که عقل او زایل 

گردد . اگر بیند ددگان با وی سخن گفتند ، دلیل که پادشاهی یابد . اگر بیند بر ددگان 

غالب شد و ایشان را می کشت ، دلیل است که بر دشمن ظفر یابد . اگر به خالف این 

 ر یابد . بیند ، دشمن بر وی ظف

 در 

 حضرت دانیال گوید : 

در به خواب دیدن زن است . اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد ، دلیل که 

درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود . اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر 

جانب راه بود ، دلیل که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام . اگر 

اده شد ، دلیل که مالی که بدو رسد از جهت پادشاه بود و بیند بر در سرا در برابرش گش

بر عیال خود نفقه کند . اگر بیند که در سرای او بشکست ، یا بیفتاد یا ضایع شد ، دلیل 

 است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد . 
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 محمدبن سیرین گوید : 

ل که در دلیاگر بیند در سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند ، 

محنت و مصیبت افتد ، خداوند خانه . اگر بیند در سرایش از جایگاه خود زایل شد ، 

دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد ، به سبب اهل او . اگر بیند در سرای او 

انباشته است ، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت رسد . اگر بیند در میان سرای او در 

ل که آفتی و مکروهی به عیال او رسد . اگر بیند در سرای او بزرگ و کوچک بود ، دلی

قوی گردید ، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او . اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که 

هیچ در به آن فراخی نبود ، دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوند ، به هنگام 

 قه در سرای کسی می جنبانید ، اگر جوابشمصیبت یا به وقت خصومت . اگر بیند حل

داد ، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلبکند و بیابد . اگر بیند چون حلقه 

بجنبانید زود در سرای بگشادند ، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر 

 دشمن ظفر یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

او بر می جهند ، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند . اگر  اگر بیند که ددگان در خانه

دید در خانه او دو حلقه داشت ، یا بر در خانه او ددگان بودند ، دلیل که زنان او را 

دوست دارند . اگر بیند در آسمان گشاده گردید ، دلیل است که بر مردم آن دیار در 

 خیر گشاده شود . 

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 دیدن در به خواب بر سه وجه است . 

 اول : صاحب خانه . 

 دوم : زن . 

 سوم : خادم . 

هر که دروازه شهر به خواب دید ، دلیل بود بر حاجت و دربانی پادشاه و مردی بزرگ 
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 است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ناس راه را اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناش

بر شما می بندد و مانع کار شما می شود و سدی پیش راه تان به وجود می آورد . اگر 

آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر می دارید و اگر هم 

چنان بسته ماند مشکل شما باقی می ماند . معبران قدیم نوشته اند در ، در خواب زن 

تقدند که در خواب های ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر است و برخی مع

دوی این ها می تواند باشد زیرا زن هم یکی از هدف های مرد است . اگر به جائی 

رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی شناختید ، چنان چه آن در 

ی شما باز و هموار می پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگ

شود و کامیاب می گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می 

ماند . اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می کنید متعلق به 

شما است شکسته یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا مطلوبی 

ی شما می افتد و معبران نوشته اند ابتال و بالئی پیش می آید . اگر بیننده خواب ببیند برا

که در خانه اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند . برای اهل 

خانه غمی پیش می آید . اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در 

ه زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش دیگر هم به وجود آمد

اختالف پیدا می کند . اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده همسرش بیمار 

یا غمگین می شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده 

شما را رنگ زده اند  خواب مهمان ناخوانده می رسد . اگر در خواب ببینید که در خانه

و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می شود . اگر در خانه شما را رنگ 

زرد زده باشند همسرتان بیمار می شود . اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای 

همسرتان ایجاد می گردد و شما هم خوشحال می شوید . اگر دیدید در کوچکی در 
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به وجود آمده همسرتان فرزند دختر می آورد که آن دختر از  شکم در بزرگ خانه شما

 هر جهت به مادرش شبیه می شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 در

 در باز : سود

 در بسته : یک موقعیت ناخوشایند

 دری که جیرجیر میکند : یک مالقات ناخوشایند 

 گوید : آنلی بیتون می

د ، نشانة آن است که دشمنانی که بیهوده سعی ـ اگر خواب ببینید از دری تو می روی0

 می کنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند . 

ـ اگر خواب ببینید از در خانة کودکی تو می روید ، عالمت آن است که روزهای 6

 لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است . 

، نشانة آن است که قرار  ـ اگر خواب ببینید در شبی بارانی از دری تو می روید9

مالقاتهایی خواهید داشت و از ثروت خود برای انجام کارهایی غیر قانونی استفاده 

خواهید کرد . اگر زنان چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است که به اعمال نابخشودنی 

 دست خواهند زد . 

ب رای کسـ اگر خواب ببینید دیگران به سوی در می روند ، عالمت آن است که ب4

ثروت ، کوششهایی بیهوده و بی ثمر انجام می دهید . اگر کشاورزان و سیاستمداران 

چنین خوابی ببینند ، عالمت تغییر و تحول در زندگی است . اگر نویسنده ای چنین 

خوابی ببیند ، نشانة آن است که خوانندگان آخرین اثر او ، روش او را در بیان واقعیاتها 

 گیرند .  به باد انتقاد می

ـ اگر خواب ببینید هنگامی که سعی می کنید دری را ببیندید در از لوال جدا می شود 5

و به کسی آسیب می رساند ، عالمت آن است که با پند و اندرز مهربانی دوستی را 
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 بدبخت می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید کسی سعی می کند دری را قفل کند ولی نمی تواند ، عالمت آن 2

 که از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان کمک به او را نخواهید داشت . است 

 در آغوش گرفتن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانة آن است 0

 که در اثر بی وفایی اختالف و ناسازگاری رخ می دهد . 

 ان در خواب ، عالمت وقوع بیماری و ناراحتی است . ـ در آغوش گرفتن نزدیک6

ـ اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می گیرند ، نشانة آن است که در 9

 اثر بی وفایی اختالف و ناسازگاری رخ می دهد . 

ـ اگر خواب در آغوش گرفتن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد ، تعبیری بر 4

  گفته شد دارد . خالف آنچه در باال

ـ اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته اید ، عالمت آن است که 5

 میهمانان ناخوشایندی به خانة شما خواهند آمد . 

 دراج 

محمدبن سیرین گوید : دراج درخواب ، زنی است خوب روی ، لکن بد مهر است و با 

سی به وی داد ، دلیل که زنی خواهد شوهر نسازد . اگر بیند که دراج را بگرفت یاک

بدین صفت . اگر بیند که گوشت دراج میخورد ، دلیل که مال زن به قدر آن ستاند و 

هزینه کند . جابر مغربی گوید : اگر بیند که دراج از دست او بپرید و ضایع شد ، دلیل 

ه لیل ککه زن را طالق دهد . اگر بیند که دراج بسیار داشت و دانست ملک اوست ، د

 به قدر آن وی را زنان و کنیزکان حاصل گردد . 
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 دراعه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز یا سفید پوشیده 

داشت ، دلیل که بر قدر و قیمت دراعه وی را جاه و قوت و شرف است در دین و دنیا ، 

و دریده بود ، تاویلش به خالف این از غم فرج یابد . اگر بیند دراعه چرکین و تنگ 

بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند دراعه سفید و پاکیزه داشت ، دلیل که مال و 

نعمت بزرگی یابد در دین . اگر بیند دراعه سرخ است ، دلیل که به طرب دنیا مشغول 

ود است ، بشود . اگر بیند به گونه زرد بود ، دلیل بیماری است . اگر بیند بر گونه ک

دلیل بر مصیبت و اندوه است ، اگر سیاه است ، دلیل بر غم و اندیشه کند و برای کسی 

که همیشه جامه سیاه پوشد ، زیان ندارد . اگر بیند دراعه از تن او بیرون کردند ، دلیل 

که از زن جدا گردد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن دراعه در خواب بر 

ول : فرج از غمها . دوم : قوت . سوم : حجت . چهارم : شریعت و جاه هفت وجه بود . ا

 . پنجم : منزلت و والیت . ششم : نظام کارها . هفتم : زن . 

 دراکوال 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دراکوال : شما در دستان افراد سودجو خواهید افتاد

 دربانی 

دارد  رد ، دلیل که جاجتی کهمحمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که دربانی می ک

روا شود ، از مردی بزرگ و عزت و جاه یابد . اگر بیند که دربانی میکرد و در نبود ، 

دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود . اگربیند که پادشاه او را از دربانی معزول کرد ، 

 تاویلش به خالف این است . 

خانه شما ایستاده مال و دارایی شما  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر دیدید دربانی در
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به خطر می افتد . کسی چشم طمع به پول شما می دوزد یا از شما چیزی مطالبه می کند 

که دارید و نمی خواهید بدهید . اگر دیدید خودتان جایی دربان شده اید باطنا نگران 

سی ه کپول و دارایی خویش هستید یا حاجتی دارید که نمی خواهید افشا کنید و ب

بگویید . اگر دیدید خودتان جلوی در خانه خودتان نگهبانی و دربانی می کنید مال 

خود را خرج می کنید یا همسرتان پول شما را هدر می دهد . اگر دربانی را مقابل دری 

ایستاده دیدید و پشت آن در چیزی نبود یا احیانا جاده ای بود به سفر می روید و اگر 

قرار داشت با شخصی بر می خورید که به شما احتیاج دارد . پشت آن در خانه ای 

کسی هست که از شما کمک می خواهد و اگر آن خانه مجلل بود و مجلل تر و 

بزرگتر از خانه خودتان به نظر می رسید شما به کسی محتاج می شوید و از او یاری می 

 طلبید . 

 درختان 

 حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید : 

هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است . دیدن مردی شریف و بزرگوار بود  دیدن

و هر درختی که میوه دار است ، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی 

است درویش و درختی که در دیار عرب است ، دلیل بر مردی بیابانی کند . و هر 

م کند و هر درختی که معروف درخت که در ناحیه عجم است ، دلیل بر مردمان عج

نباشد و در مسجد یا در محل نماز است ، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند 

، دلیل مال است خداوند باغ را . اگر بیند درختی از بن برکند ، دلیل که مردی رااز جاه 

 و نعمت بیفکند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درخت خود به خود هیچ تعبی

درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی 
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اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب 

بینید است . درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست . اگر در خواب نخل ب

خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر 

است . بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر 

 افکندگی و شرمساری خبر می دهند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 درخت

 با شکوفه : نیکبختی بزرگ

 در آتش : زیان بزرگ

 رخت خشکیده : شکستد

 درخت افتاده : امیدهای بر باد رفته

 تکان دادن درخت : خوشبختی

 درخت میوه : دوستان وفادار

 بر روی درختی نشستن : افتخارات

 از درخت افتادن : استهزا خواهید شد

 باال رفتن از یک درخت : اخبار مهم 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 بود دیدن رفتن برروی درخت خصومت

 انواع درختان 

 اشاره
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 هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت

اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی 

 بیابد

 بعضی معبران گفته اند : 

ادشاه دیدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پ

است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون 

 است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار . 

 کرمانی گوید : 

رگ وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین . اگر بیند رگهای درخت قوی 

 اگر خالف این بیند زکات مال تمام ندهد  بود دلیل که زکات تمام دهد .

پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی 

 بود دلیل که خداوندش روزه دار است

شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند 

 ت او بسیار باشند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهل بی

برگ درختان . دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که 

خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خالف این بود 

 ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین 

ی اوندش دیندار است اگر بیند درختاگر بیند درخت میوهء بسیار دارد دلیل بود که خد

 را برید یا بیفکند دلیل است بر هالک خداوندش یا حالش متغیر شود

 جابر مغربی گوید : 

هر درختی که بوی خوش دارد و میوهء آن خوش طعم است دلیل است بر مردی 

مصلح پاک وبا دیانت و هر درختی که نه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی 

در آن دیار آمده بود اگر بیند در سرای او یا در سرای دیگری درختان غریب که 
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گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وباال و زیر درختان می دید از هر نوع دلیل که در 

آن سرای مصیبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد وشد کنند . اگر بیند در 

ر آن تخم چیزی به وی رسد اگر بیند سرای خویش درختی همی کشت دلیل که به قد

که بر باالی درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود اگر بیند که از درخت 

 بیفتاد وپای او بشکست دلیل که بر بالئی عظیم افتد

 اسمعیل اشعث کرمانی گوید : 

اگر بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بیند 

ز درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر بیند بر ا

درختان باال شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه 

دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به 

سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن  قدر آن مالی بدو رسد یا

مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند 

که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر بیند که 

 اهل او بمیرد اگر بیند که دردرخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا کسی از 

وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ درختان می افتادند دلیل که 

در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت با وی سخن گفت و موافق حال او بود 

دلیل که کاری کند که مردمان را از آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای 

ل است که بیمار شود یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و برکند دلی

 بمیرد

 جابر مغربی گوید : 

درختان خشک بریده در خواب مردمان بد دین است که از مسلمانان خبر ندارند و 

درخت بی بار دلیل بر زن است و درخت معروف دین است و ساق درخت ایمان است 

زی است و برگ آن خوبی و زیبائی بود وهر و آب او نماز است و پوست وی رو
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درخت که نیکوتر بیند دلیل که دین او نیکوتر است و هرچه از درخت خشکی و 

نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست اگر بیند در زیر سایهء درخت نشسته یا خفته بود 

 دلیل که در پناه مردی است که بدان درخت نسبت دارد

 اید : حضرت امام جعفر صادق فرم

 دیدن درختان در خواب بر ده وجه است 

 اول : پادشاه . 

 دوم : طال . 

 سوم : بازرگان وتاجر . 

 چهارم : مرد مبارز . 

 پنجم : مرد عالم . 

 ششم : مؤمن . 

 هفتم : کافر . 

 هشتم : عنوان . 

 نهم : خصومت وجنگ . 

 دهم : مرد منافق . 

 گوید : آنلی بیتون می

ر شاخ و برگ و سبز در خواب ، عالمت آن است که امیدها و ـ دیدن درختان پ0

 آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید . 

ـ دیدن درختان خشکیده در خواب ، عالمت آن است که زیان خواهید دید و 6

 اندوهگین خواهید شد . 

 ـ باال رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسیدن به مقامهای برتر است . 9

خواب ، عالمت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست  ـ بریدن درخت در4

 خواهید داد . 
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ـ دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، عالمت آن است که هنگامی که 5

 احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یا بد . 

 درخت آبنوس 

 و بعضی گویند : زن بود یا کنیزک .  دلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش

 درخت اقاقیا 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 درخت اقاقیا

 دیدن : خوشبختی و برد

 استشمام بوی آن : اختالس ، یک اختالس مادی اتفاق خواهد افتاد

 درخت آلو 

دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می رسد و درخت آلوی زرد ، دلیل بود 

 .  بر بیماری

 درخت امرود 

 دلیل بر مردی توانگر بود ، که خوش طبع و سازگار است . 

 درخت انار 

دلیل بود بر مردی که مال و نعمت بسیار دارد و بعضی گویند : دلیل بر زنی توانگر 

 شایسته است . 

 درخت انجیر 
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 دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت . 

 درخت انگور 

 دلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 درخت انگور در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : منفعت . 

 دوم : خسران . 

 سوم : مرد با مکر وحیله . 

 چهارم : جنگ و خصومت . 

 پنجم : مال شبهه ناک . 

 درخت بادام 

 . دلیل بود بر زنی که بدکردار باشد 

 درخت بلوط 

 دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، عالمت آن است که در تمام مراحل 0

 زندگی پیروز و موفق خواهید بود . 

  .ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی باال است 6

ـ دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، عالمت روبرو شدن با حوادثی 9

 ناگهانی و تکان دهنده است . 
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ـ دیدن درخت بلوط برای افرادی که مجرد هستند ، نشانة آن است که بزودی با 4

 شرایطی مساعد ازدواج خواهند کرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت . 

 ده است : درکتاب سرزمین رویاها آم

 خواب درخت بلوط : پول و عمر طوالنی 

 از یک درخت بلوط باال می روید : یکی از نزدیکان شما واقعا بد شانس است . 

زیر شاخه های بزرگ یک درخت بلوط استراحت میکنید : عمر شما طوالنی خواهد 

 بود و بسیار ثروتمند خواهید شد . 

 زدیک شما می میرد . یک درخت بلوط خشک شده : یکی از دوستان ن

 تعدادی درخت بلوط : نقشه های جالب . 

 بلوط های جوان و پرشاخه : در چند سال آینده پول هنگفتی بدست خواهید آورد . 

 یک درخت بلوط با برگهای پالسیده : ضرر مالی در کار 

 برگهای خشک در اطراف یک درخت بلوط : یک عشق از دست رفته و ناکام 

 ریده شده : به شما خیانت میشود . یک درخت بلوط ب

 یک درخت بلوط به روی شما می افتد : یکی ازدشمنانتان می میرد . 

 شما زیر درخت بلوط هستید : زندگی شما خارق العاده خواهد شد . 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 شما میوه های بلوط جمع آوری می کنید : ثروت 

 : شانس  میوه های بلوط در دست دارید

 یک بیمار خواب ببیند که میوة بلوط دارد : بهبودی سریع 

 شما میوه بلوط می چینید : شانس و خوشبختی 

 درخت بلیل 
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دلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی 

 گویند دلیل بر مردی نحاس بود . 

 درخت بید 

ید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ب

مهربان و شفیق و رفیقی است فریاد رس که می توانیم به دوستی او اعتماد کنیم و از 

حمایتش سود ببریم و دل گرم باشیم . برخی از معبران نوشته اند بید شغل و ممر معاش 

ر می ه خواب فراخ تو روزی ماست که هرچه سرسبز تر و گسترده تر باشد معاش بینند

شود و چنانچه محقر و کوچک و کم شاخ و برگ باشد نشان می دهد که بیننده خواب 

در آینده نزدیک دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می شود . اگر بید را در سه فصل 

بهار و تابستان و حتی پائیز ، سرسبز و گسترده ببینید خوب است و خوابی است میمون 

ن بیدی را در میان برف و سرما مشاهده کنید خواب شما از یک ولی اگر در زمستا

بیماری خبر می دهد . چنانچه ببینید درخت بید خانه همسایه آنقدر بزرگ و پرشاخه 

شده که شاخه های آن به خانه شما ریخته از منبعی آشنا یا از ناحیه دوستی متمتع می 

ه همسایه رفته بود از جانب شما به شوید و سود می برید و چنانچه بید خانه شما به خان

دیگران سودی می رسد که چه بخواهید و چه نخواهید این بهره مندی اتفاق می افتد . 

اگر در سایه بیدی خود را آرمیده دیدید مورد حمایت قرار می گیرید و سود می برید 

 و به نعمت و آرامش خیال می رسید . چنانچه دختران و پسران جوان درخت بید در

خواب ببینند به آینده ای پر امید نزدیک می شوند و تشکیل خانه و خانواده می دهند . 

خانم آیتانوس می گفت برخی از درختان مثل بید و نارون و چنار خانواده هستند و 

شاخ و برگ آنها فرزندان و خویشاوندان نزدیک که اگر سرسبز و خرم باشد گویای 

  سالمت و خوشبختی خانوادگی است .
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 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن درخت بید در خواب ، عالمت آن است که به سفری اندوهبار خواهید رفت . 

 درخت پسته 

 دلیل است بر مردی توانگر ، اما بخیل . 

 درخت ترنج 

دلیل کند بر مردی مخالف خود رای و بعضی گویند ، دلیل کند بر مردی صاحب جاه 

 و نعمت . 

 درخت جوز 

دلیل کند بر مردی عجمی با اهل و عیال خود سخی بود . اگر بیند بر درخت جوز است 

 ، دلیل که با مردی عجمی بزرگ پیوندد . 

 درخت چنار 

 دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد . 

 درخت حنظل 

 به خواب دیدن ، دلیل بر مردی توانگر و با منفعت بود . 

 خار  درخت

 دلیل کند بر مردی بدکردار ، که شر او به مردمان رسد و کس منفعت نباشد . 

 درخت خرما 
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به خواب دیدن درخت خرما ، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ . اگر 

خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت ، دلیل که بامردی شریف وبزرگ ، دوست 

 و آشنا شود . 

 درخت زرد آلو 

 دلیل کند بر مردی بیمار . 

 درخت زیتون 

 دلیل کند بر مردی که خداوند اصل و نسب است ، لکن در مال اندک است . 

 درخت سدر 

 دلیل کند بر مردی بزرگوار ، لکن خداوند شرم بود . 

 درخت سرو 

 دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع . 

 روزی در کاری دارد . ـ اگر در خواب درختان سرو سبز ببینید ، داللت بر پی0

ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از 6

 اهداف خود ، دست نمی یابید . 

 درخت سنجد 

 دلیل کند بر مردی سبک روح ، محتشم و لطیف سخن و مردم نواز . 

 درخت سیب 

 دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 درخت شفتالو 

 دن ، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد . به خواب دی

 درخت شمامه 

 دلیل کند بر مردی تیز دولت و محتشم ، لکن زود هالک شود . 

 درخت صنوبر 

 دلیل کند بر مردی درویش بد دین ، که او را نه دین است و نه دنیا . 

 درخت عرعر 

 داشت ، دلیل است که با مردی اصیل محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که درخت عرعر

 صحبت بدارد و دین درخت عرعر ، دلیل است بر مردی که خیر کمتر کند . 

 درخت عود 

 دلیل کند بر مردی نیکو روی ، لطیف طبع ، خوش زبان وتوانگر . 

 درخت فندق 

دلیل کند بر مردی عرب و سخت دل ، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر 

 است . 

 درخت کدو 

 دلیل کند بر مردی عالم یا طبیب با فرهنگ . 

 درخت گردو 
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 گوید : آنلی بیتون می

دیدن درخت گردو در خواب ، عالمت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در 

 زندگی است . 

 درخت گل 

 دلیل کند بر مردی شادکام سخن روا . 

 درخت گلنار 

انمرد و بعضی گویند ، دلیل کند بر مال و فرزند دلیل کند بر مردی شریف ، کریم ، جو

 . 

 درخت مورد 

دلیل کند بر مردی گران طبع ، که با مردمان ناسازگار است و بعضی گویند : درخت 

 مورد ، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و توانگر دل . 

 درخت نارنج 

 دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی . 

 درخت نی 

 بود بر مردی بدخوی و سخن چین . دلیل 

 درخت یاسمن 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 درخت یاسمن ، زنی بود توانگر و بد . 

 اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام . 

 درد کردن اعضاء 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند که همه اندامهای او درد می کرد ، 

د از دست او برود . اگر بیند که سرش درد می کرد ، دلیل که دلیل که مالی که دار

گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد . اگر بیند که پیشانی او درد می کرد ، 

دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند . اگر بیند که چشم وی درد می کرد و کسی او را 

اید به حق . اگر بیند که گوش او درد می دارو می کرد ، دلیل است که وی را راه نم

کرد ، دلیل که از هر کسی سخن زشت و فحش شنود . اگر بیند که زبانش درد می 

کرد ، یا در زبانش نقصانی است ، دلیل که سخنی گوید که وی را از آن وبالی رسد . 

یند ، باگر این خواب را بازرگانی بیند درتجارت دروغ گوید . اگر زبان خویش رابریده 

دلیل بود بر صالح و پارسائی او . اگر بیند که کامش درد می کرد ، دلیل کند که حق 

کسی منکر بود . اگربیند که دهانش درد می کرد ، دلیل است که غم و اندوه بسیار 

خورد . اگر بیند که گردن او درد می کند ، دلیل که امانتی به گردن او است و آن 

ند که دلش درد می کند ، دلیل که سخت و بی رحم است . امانت رانگذارد . اگر بی

اگر بیند که شکمش درد می کند ، دلیل که مال حرام خورد . اگر بیند که پشتش درد 

می کند ، دلیل که به سبب خویشان ، رنجور شود و آزار یابد و اگر بیند که جگرش 

ه دست او درد می درد می کرد دلیل که بر فرزندش مهر و شفقت دارد . اگر بیند ک

کند ، دلیل که با همسایه یا برادر جفا کند . اگر بیند که ساق او درد می کند ، دلیل که 

خویشان را جفا کند . اگر بیند که انگشت او درد می کند ، دلیل که عیال خویش را 

برنجاند و او را غمگین کند . اگر بیند که عورت او درد می کند ، دلیل که به فساد 
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. اگر بیند که مقعدش درد می کند هم ، دلیل بر فساد کند . اگر بیند که سرینش  گراید

درد می کند ، دلیل که بر خویشان جفا کند . اگر بیند که پای او درد می کند ، دلیل 

که بر زیر دستان شفقت نبردد و ایشان را خوار کند . اگر بیند که تن او را داغ می 

 کردند ، دلیل که مال یابد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب احساس کنید جایی از بدنتان درد می کند ، عالمت آن است که از 0

 انجام معامالتی که سود ناچیزی نصیبتان کرده است ، پشیمان خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال درد کشیدن هستند ، عالمت آن است که در 6

 اهید شد . زندگی مرتکب اشتباهی خو

ـ اگر خواب ببینید درد می کشید ، معنایش این است که در حرفة خود با شک و 9

 تردید زیاد پیش می روید و همین امر باعث سوء استفاده دیگران از شما می گردد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند قلبش درد می کند ، نشانة آن است که خواستگاری را به 4

ن بابت رنج زیادی خواهد کشید . اما اگر خواب ببیند پشت عقب می اندازد و او از ای

او درد می کند ، نشانة آن است که به خاطر اهمال در پوشیدن لباس کافی بیمار خواهد 

شد ، و اگر خواب ببیند سردرد دارد ، معنایش این است که به خاطر کوشش بسیاری 

ر اضطراب و نگرانی که برای رقابت و هم چشمی با دیگران انجام می دهد ، دچا

 خواهد شد . 

 در زدن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانة آن است که بزودی از اخباری غم 0

 انگیز مطلع می شوید . 
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ـ اگر با صدای در زدن از خواب بیدار شوید ، عالمت آن است که اخبار بد بر شما 6

 تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت

 درشکه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و 

پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند . معبران کهن در 

این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیری در حد کار 

چه در خواب ببینید که سوار درشکه شده اید و از جائی به آرائی خودش دارد . چنان 

جای دیگر می روید در آینده تحولی در زندگی پیدا می شود که جا به جا می شوید . 

این جا به جائی هم می تواند اسباب کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری ، حتی ممکن 

یا از یک شعبه به شعبه  است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و

دیگر منتقل شوید و لی این تغییر و تحول و جا به جائی شما را کوچک تر از آن چه 

هستید نمی کند و می تواند علتی برای مفاخره باشد . بی آن که واقعا شایستگی داشته 

باشید فخر می فروشید و مباهات می کنید . اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف 

آید یا خبری دریافت می دارید و یا مسافری برای شما می رسد و یا تحفه ای  شما می

می فرستند و سوغاتی می گیرید . اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت یا 

خودتان به سفر می روید و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می شود . اگر دیدید 

نجام می دهید و اگر احساس کردید درشکه خودتان درشکه را می رانید کاری بزرگ ا

ای که می رانید به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبیر تازه ای می اندیشید و تغییراتی 

می دهید . اگر سوار درشکه ای بودید که اسب های راهوار داشت و ضع شما بهبود می 

ین و ضع شما از ایابد و به پیروزی هائی می رسید و اگر اسب ها رنجور و نحیف بودند 

 که هست بدتر می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می
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 ـ دیدن درشکه در خواب ، نشانة رضایت و خشنودی است و مالقاتهای ثمر بخش . 0

ـ اگر خواب ببینید سوار درشکه می شوید ، نشانة آن است که کسالت شما برطرف 6

 ت می یابید . می شود و با سالمتی و تندرستی به موقعیتهایی سودآور دس

ـ اگر خواب ببینید دنبال درشکه ای می دوید ، نشانة آن است که سخت کار خواهید 9

 کرد و درآمدی قابل مالحظه خواهید داشت . 

 درم 

محمدبن سیرین گوید : طبعهای مردمان مختلف است و درم به خواب دیدن حاصل 

شدن درم است در بیداری و گویند : هر که درم کم در خواب بیند ، سخن خوش شنود 

، در بیداری یا توحید حق تعالی گوید ، خاصه که درم سفید بود . اگر درم سیاه است و 

ت است و درم درست ، دلیل بر چیزی بر وی صورت باشد ، دلیل بر جنگ و خصوم

درست و درم شکسته سخن دروغ است . اگر بیند که کسی او را در کیسه یا انبان یا در 

صره درم داد ، آن کس با وی سخن به مشورت گوید و او رازش نگاهدارد و بعضی از 

ر گمعبران گویند : اگر کسی بیند که درم کوچک یافت ، دلیل بر فرزند و طفل است . ا

بیند درم از وی ضایع شد ، یا کسی از وی بدزدید ، دلیل است از بهر فرزند بر دل او 

رنج و اندوه رسد . اگر بیند که درم کوچک گم نمود و بازنیافت رنج از دلش زایل 

شود . اگر بیند درم یافت یا کسی به او داد ، دلیل است که او را با کسی گفتگوی است 

اشت ، دلیل که او را به قدر آن خصمان است . ابراهیم کرمانی . اگر بیند درم ترازو د

گوید : اگر بیند درم به دست داشت ، سخن نیکو شنود و درم شکسته سخن پراکنده 

است و درم بسیار مال است . اگر بیند درم ها با عیال خویش قسمت می کند ، دلیل 

در  شکسته بود ، دلیل که است در میان ایشان قسمت و داوری افتد . اگر بیند که درم

میان ایشان سخن بی حکم رود . اگر بیند در خانه به خروار درم داشت یابه خروار 

درآورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند که درم بسیار داشت و جمع کرد ، 
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دلیل که مردمان رااز راه حق باز دارد . اگر یک درم سفید در کف خویش بیند ، دلیل 

و را فرزندی آید . اگر بیند که آن درم از وی ضایع شد ، دلیل که فرزندش بمیرد . که ا

اگر بیند که بدره های درم و دینار یافت ، دلیل است که مال و نعمت حالل جمع آورد 

. جابر مغربی گوید : اگر کسی در خواب درم سفید بیند ، دلیل که درم سیاه یابد . اگر 

درم سفید یابد و بسیار مردم باشند که به بیداری همان یابند که  درم سیاه بیند ، دلیل که

در خواب دیده باشند . اگر بیند که درم بهره بسیار داشت ، اگر بازرگان است ، دلیل 

که مفلس شود و اگر کشاورز است ، دلیل که او را هیچ منفعت نباشد و اگر پادشاه 

شود ، چه درم را به فارسی فلس است ، معزول شود و به خصومت درمانده و درویش 

خواند و فلس را از افالس مشتق است ، یعنی مفلس شدن . اسماعیل بن اشعث گوید : 

درم نیک درخواب ، صفای دین و دنیای او است و درم دون به خالف این باشد و درم 

درست سخن درست با حکمت است و درم شکسته خصومت است و قضا حاجت و 

درم سیاه در تاویل بهتر از سفید باشد و درم بسیار که در صره بود  درم نقره مال است و

سخن ها است . اگر بیند که پادشاه وی را درم بخشید ، دلیل که وی را از او غم و اندوه 

است ، خاصه چون درم درست نباشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : درم درست 

ای درست . دوم : گذاردن حاجت . به خواب دین بر دوازده وجه است . اول : سخنه

سوم : والیت . چهارم : مال مجموع . پنجم : دوست . ششم : فرزند . هفتم : رفیق . 

هشتم : روزی فراخ . نهم : ایمنی . دهم : کنیزک . یازدهم : یافتن جاه . دوازدهم : 

 منزلت ، خاصه که داند خداوند خواب مستور است . و درم شکسته به خواب دیدن بر

چهار وجه است . اول : سخن زشت . دوم : جنگ و خصومت . سوم : بند و زندان . 

 چهارم : گفتگوی . 

 درمانگاه 
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید از درمانگاهی خارج می شوید ، عالمت آن است که از کسانی که 

 باعث ناراحتی شما می شوند می گریزید . 

 درمنه 

: درمنه به خواب دیدن ، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی ،  محمدبن سیرین گوید

 دلیل است بر نقصان مال و عیال او . 

 درندگان 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن درندگان در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : دشمنان . 

 دوم : پادشاهان ستمگر . 

 سوم : زن سلیطه . 

 چهارم : همسایگان بد . 

 رو د

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کشاورزان محصوالت خود را درو می کنند ، عالمت آن است که 0

 به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید کشاورزان با تنبلی مشغول درو هستند ، عالمت آن است که هنگام 6

 اق خواهد افتاد . چشیدن طعم خوشبختی واقعه ای تلخ برایتان اتف
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ـ دیدن ماشین مستعمل درو در خواب ، عالمت نومیدی از امور تجاری و زیان در کار 9

 است . 

 درودگر 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند که در خواب درودگری می کرد ، دلیل است مردم را نیکوخواه و 

به  را نصیحت نکند ومصلح است ، ولکن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضی 

 طریقی معالجه خود را به ایشان نماید ، زیرا که اصل چوب به خواب ، نفاق است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

تراشیدن و بریدن و صاف کردن چوب در خواب ، دلیل بر آموختن مطالب خوب و 

دورویی  و نیکو است یا بیننده خواب به سوی صالح و درستی باز می گردد ولی نفاق

 در کرداراو خواهد بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

درودگر در خواب ، مردی است که مردمان را ادب و فرهنگ آموزد و مصلح کارهای 

مردم است در راه دین و نفاق از ایشان زایل کند و چوب در خواب مرد مانند ، که از 

یزها است ، از این سبب ایشان فساد و نفاق است . و درودگر را کار راست کردن چ

درودگر در خواب معلم است ، که کودکان جاهل و نادان را دانش و فرهنگ آموزد و 

 راه دین نماید . 

 دروغ گفتن 

محمدبن سیرین گوید : دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است . اگر بیند که 

خلل است . جابر  گواهی به دروغ می دهد ، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به
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مغربی گوید : اگر بیند پادشاه دروغ می گفت ، دلیل که مردم نکوهش و بدی او 

 گویند و حرمت و آبروی او برود . 

 درویشی 

محمدبن سیرین گوید : درویشی درخواب بهتر از توانگری است ، خاصه در راه دین و 

ت صالح دین و عاقبصالح و عاقبت . اگر بیند که درویش شده است ، دلیل کند بر 

 وی . اگر بیند که توانگر شده بود ، تاویلش به خالف این است . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که با درویش مسلمان خیرات کرد ، دلیل که دشمن 

خود را در کاری یاری دهد . اگر بیند که از درویش نان می خواست ، دلیل که خیر و 

 منفعت به وی رسد . 

یعی تهرانی گوید : دیدن درویش در خواب بد نیست چون درویش در منوچهر مط

دنیای بیداری ما آدم بدی نیست البته اگر واقعا درویش باشد . معبران قدیمی نوشته اند 

دیدن درویش در خواب صالح دین و عاقبت به خیری است . این واقعا درست است 

است . در خواب نیز همین  زیرا درویش سمبل اخالق خوب و مناعت طبع و بی نیازی

می تواند باشد . چنانچه در خواب ببینید که با درویشی رو به رو شده اید و صحبت می 

کنید راه صالح و نیکی را بر می گزینید و اگر چه ذاتا انسان خوبی نباشید خواب شما 

می گوید خوب و صالح می شوید و در آینده مواردی پیش می آید که با بلند همتی و 

اعت طبع به امور خویش سر و سامان می بخشید . اگر در خواب دیدید که چیزی به من

درویش می دهید پولی از راه درست به دست شما می رسد و چنانچه دیدید از درویش 

چیزی گرفتید پولی در طریق خیر مصرف می کنید . اگر در خواب دیدید که درویش 

ی شوید و اگر دیدید درویشی مهمان شده شده و لباس درویشی پوشیده اید ، مال دار م

 و به خانه شما آمده خیر و برکت می یابید . 
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 دره 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در دره ای شد ، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود . 

 اگر بیند از دره بیرون آمد ، از غم و اندوه رسته شود . 

 بر حج اسالم کند .  ابراهیم کرمانی گوید : دره در خواب ، دلیل

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در دره ای سرسبز راه می روید ، نشانة آن است که در کار بزرگی 0

 پیشرفت خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در دره ای خشک و بی آب و علف راه می روید ، نشانة آن است 6

 هید کرد . که در امور مختلف زندگی پیشرفت چندانی نخوا

ـ اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می روید ، نشانة آن است که به بیماریی 9

 مبتال خواهید شد . 

 دریا 

در خواب پادشاهی است ، یا عالمی . اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است ، دلیل 

. اگر  و ظالم استکه پادشاه عالم و فاضل است . اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد 

بیند که از آب دریا برخی بخورد ، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد . اگر 

بیند که از دریا به شنا بیرون آمد ، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سالمت بیرون 

ر دآید . اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را باال افکند ، دلیل که 

کار دنیا به حرص غرق شود . اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد ، دلیل است 

که از کار دنیا خالصی یابد . اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او 

نرفت ، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد . اگر بیند که بر روی دریا همی شد ، چنانکه 

 لیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود . پای او تر نبود ، د
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 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال 

و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان 

عضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و را بگیرد . و ب

 مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند که در دریا است ، دلیل که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم 

ه است ، دلیل که کار او بر خطر و فاضل شود . اگر بیند درمیان دریا متحیر فروماند

است . اگر بیند که از دریا بیرون آید ، دلیل است بی غم شود . اگر بیند که آب دریا 

بخورد و به غایت سرد است . اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد . اگر بیننده 

از علم بهره یابد خواب از مردم پادشاه است ، از پادشاه ایمن شود ، یا علم آموزد ، لکن 

. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است ، دلیل که گناه کند و تاویل آن به 

غایت بد است . اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است ، دلیل که او را خصمی 

 بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است . 

 جابر مغربی گوید : 

فت ، دلیل است توفیق طاعت یابد . اگر بیند که آب اگر بیند که در آب دریا همی ر

دریا زیاده شد ، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود . اگر بیند که آب دریا کم شد ، دلیل 

که لشگر پادشاه هالک شود . اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید 

ند که آب از دریاها و رودها نیامد ، دلیل که پادشاه یا عالمی را هالک کند . اگر بی

جمع شدند ، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند . اگر 

بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود . دلیل بود بر گناه و 

ت ، فعصیان مردم آن دیار . اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گر

دلیل است که به اندازه و قدر آن ، روزی حالل یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد 
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شود . اگر بیند که آب دریا شور است که خورد ، دلیل که کسب حالل بگذارد و 

 کسب حرام کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

فا ا را نباید صرنفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دری

پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند 

هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود . گاهی 

این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و 

قتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا امپراطریس و حتی مدیر کلی م

به لطف و محبتش امید بسته است . تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید 

داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا ، 

ال نا همین است حآسمان ، توفان ، رعد و برق و یا شیر و پلنگ . عقیده فروید نیز عی

اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و 

چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم . اگر بیننده خواب 

ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت 

گر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی می رسد . ا

مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود . معبران 

نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تالطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از 

هید رون می آیید و به ساحل قدم می نبیماری فرزندان . چنانچه ببینید که از کشتی بی

فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد . اگر خود را در دریا در حال 

غرق شدن ببینید گرفتار مشکالتی می شوید . بودن در کشتی در دریای آرام نشان 

 امنیت و آرامش زندگی است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دریا
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 دریا : شهامت ریسک کردنکشتی رانی در 

 در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید

 دریای آرام : شادمانی

 دریای متالطم : ناراحتی وغصه

 افتادن در دریا : ضرر و زیان ، بدبختی

 دریای شفاف : شادمانی

 دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

 :  گویدآنلی بیتون می

آن است که زندگی ای مالل آور و بی ـ شنیدن زمزمة دریا با ساحل در خواب ، نشانة0

 ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت . 

 ـ دیدن دریا در خواب ، نشانة آرزوهای بی ثمر است . 6

 که بهـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانة آن است 9

 نخستین آرزوهای خود دست می یابد . 

 دریاچه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دریاچه

دیدن دریاچه : گنج چیزی گزانبها نصیبتان خواهد شد ، این چیزشاید از لحاظ معنوی 

 باشد

 دریاچه نا آرام : موانع بر سر راه عشق

 گوید : آنلی بیتون می

ی گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن ـ اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه ا0

است که به زودی در زندگی او تحوالتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن 
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 آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد . 

ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از کف قایق ناگهان به درون 6

مت آن است که پس از مدتی که تحت فشار قرار می گیرید ، فوران می کند ، عال

 سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید . 

ـ اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در 9

 تآستانة خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجا

دهند ، نشانة آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می شود . اما با رفتار 

 پسندیدة خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد . 

ـ اگر خواب ببینید با کشتی بر دریاچه ای آرام و زالل حرکت می کنید ، نشانة آن 4

 خود برسید .  است که با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای

ـ دیدن دریاچة گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، 5

 نشانة خاتمة ناخوشایند امور عاطفی است . 

ـ دیدن دریاچة گل آلود که گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانة آن است 2

و تقوای فطری خود می  که با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت

 توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید . 

ـ دیدن دریاچه ای با آب زالل و شفاف که گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته 7

 است ، عالمت آن است که برای کسب ثروت دست به اعمال غیراخالقی خواهید زد . 

ل ببینید ، عالمت آن است که ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زال1

 دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد . 

ـ دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، عالمت آن است که 3

 جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید . 

ما را تهدید می کنند ، عالمت آن ـ اگر خواب ببینید ساکنین جزیرة دریاچه ای ش01
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است که وقت خود را بیهوده تلف خواهید کرد و سالمت خود را برای لذتهای 

 نامشروع به خطر خواهید انداخت . 

 دریازدگی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دریا زدگی : مشکالت جسمانی

 دریانورد 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن دریانوردان در خواب ، نشانة رفتن به سفرهای هیجان انگیز و طوالنی است . 0

ـ اگر دختری ، دریانوردی را به خواب ببیند ، عالمت آن است که با رفتار سبکسرانه 6

خود موجب خواهد شد ، نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببیند دریانورد 

تار نادرست خود موجب خواهد شد دیگران او را نادیده است ، نشانة آن است که با رف

 انگارند . 

ـ اگر خواب ببینید دریانورد هستید ، عالمت آن است که بر کشورهای دوردست سفر 9

 خواهید کرد . و از سفرهای خود تجربیات گرانبهایی به دست خواهید آورد . 

ت که ی کند ، نشانة آن اسـ اگر خواب ببینید کشتی بدون دریانورد یا ناخدا حرکت م4

 رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند کرد . 

 دزد 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست . در 

خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از 
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دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد . در علم تعبیر ترس نیز 

خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد .  شادی است . یک صاحب خانه وقتی در

این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از 

مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز 

می  احساس می کنیم . اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما

رسد یا مسافری می آید . اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید . 

اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت 

 می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خالف بیداری که از دزد متنفریم . 

 گوید : لوک اویتنهاو می 

 دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن دزد فتنه بود

 مولف گوید : 

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طال واز این 

 قبیل می گردد . 

ین دوست ما در خواب طال معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یق

 خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ، داللت بر آن دارد که دشمنان 0

خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به 

 د . خرج بدهی

ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است ، نشانة آن است که به 6
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شهرت اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران 

 دفاع خواهید کرد . 

 دزد دریایی 

 مولف گوید : 

رات شما را می دیدن دزدان دریائی که به کشتی شما حمله می کنند وطالها و جواه

دزدند و شما را می کشند . اگر چه در بیداری وحشتناک به نظر برسد ولی در خواب به 

این معنی است . کسانی شما را از بیم وحراس نجات می دهند و غم واندوهتان را از 

 شما دور می کنند . و به شما بقا و طول عمر می بخشند

 گوید : آنلی بیتون می

یی در خواب ، عالمت آن است که دوستان ریاکار نقشه هایی ـ دیدن دزدان دریا0

 شیطانی برای نابودی زندگی شما خواهند کشید . 

ـ اگر خواب ببینید خود دزد دریایی هستید ، عالمت آن است که در جمع دوستان 6

 مقامی پایین تر به دست خواهید آورد . 

مت آن است که به عدم ـ اگردختری خواب ببیند نامزدش دزد دریایی است ، عال9

 شایستگی و فریبکاری نامزد خود آگاهی خواهد یافت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند دزدان دریایی او را اسیر می کنند ، نشانة آن است که به 4

 بهانه های مختلف به ترک خانه تحریک می گردد . 

 دژخیم 

دمان و هیبتی منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دژخیم تجسمی است از غول وجدان خو

که دارد و بیم و هراسی که نا آگاهانه احساس می کنیم . ترس از دژخیم به میزان تاثر 

پذیری ضمیر نا خود آگاه ماست از حوادثی که اتفاق می افتد . قبال نیز گفتم کارهائی 
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که می کنیم و نسبت به نتایج آن بی تفاوت می مانیم و از آن می گذریم ، ضمیر ما و به 

گویاتر وجدان ما از آن کارها تاثیر می پذیرد و همین تاثیر است که در خواب زبان 

های ما به صورت دژخیم مجسم می گردد . در خواب ، یادژخیم علیه مااست یا له ما 

که بی تردید این دو حالت تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد . خانم ایتانوس 

همه جا و در هر حال ما را دنبال می کند . او گفت جالد یادژخیم هم زاد ما است و در 

می گفت اگر خودمان خوب باشیم همزاد ما بد است و اگر بد و نا صالح باشیم همزاد 

ما خوب است . البته این افسانه است اما نشان می دهد که مردم به وجود نیکی و بدی 

 تمام ادیان توجیهدر کنار هم معتقد بودند و همین اعتقاد است که وجود شیطان را در 

می کند . اگر در خواب دژخیم از ما بود مورد تعدی و ستم قرار گرفته ایم یا قرار 

خواهیم گرفت و اگر علیه ما بود ستمی کرده ایم یا تعدی نموده ایم که وجدانمان آن 

را به یاد می آورد و متذکر می شود . چنانچه در خواب ببینیم که دژخیم به فرمان ما 

اعمال می کند در واقع خود ما هستیم که دژخیم مجازاتمان می نماید . به هر قصاص را 

 حال اگر دژخیم داریم سرزنش و شماتت وجدان است . 

 دست 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند ، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد . اگر 

که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند . اگر  هر دو دست خویش بریده بیند ، دلیل

بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد ، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد 

کند . اگر بیند که دست خویش را به کار می برد ، دلیل که او را دل به هوای کسی 

ندد یا ی پیومشغول شود . اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند ، دلیل که با کس

کسی را به نکاح آورد . اگر بیند که در شهر وی ، یکی را بیاوردند و دست او را 

ببریدند ، و دیگری را به دار زدند ، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای 
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ان نشنید . اگر بیند که دست او شل شده ، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در 

او خلل افتد . اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت ، شغلهای 

دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید . اگر بیند که هر دو دست او می 

لرزید ، دلیل است که از کسب فروماند . اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است ، 

 ند . دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازما

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد ، دلیل که کارهای پوشیده 

کند و حاجتش روا شود ، خاصه که کارزار به دست چپ کند . اگر بیند که دست ها 

را به سوزن نیل کرده است ، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال . 

ند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ ، دلیل است اگر بی

او را مصیبتی رسد ، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا 

قوی تر از آن شد که است ، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد . اگر 

اند ، دلیل است که دست از عصیان بازدارد بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خو

و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند : دست بریدن در خواب ، دلیل بر 

عمر دراز و عیش خوش کند . اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه ، دلیل 

 که دروغگو و بی امانت است . 

 جابر مغربی گوید : 

خویش را چون چنبر درگردن کرده است ، دلیل که کردار نیک و  اگر بیند که دست

نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد . اگر بیند که دست او را از 

جائی کوتاه کردند ، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری 

ترکیب و حال خویش بگشت ، خواهد . اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از 

دلیل بر فساد پیشه و منفعت وی کند . اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید ، دلیل 

است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند . اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به 
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بدن پیغمبری ، یا کسی از اهل زهد و صالح ، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد ، 

ا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید ، همچنان که بر دست پیغمبران ی

و زاهدان توبه کنند . اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی ، اگر آن پادشاه 

مصلح و دیندار است ، دلیل بر خیر و صالح دین کند . اگر آن پادشاه مفسد و بی دین 

دین کند . اگر بیند که یک دست و ی دراز شد ، دلیل است است ، دلیل بر شر و فساد 

بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد . اگر بیند که به هر دو 

دست می رفت ، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند : از خویشان 

ت . اگر ه معیشت او نیکو اسمنفعت یابد . اگر بیند که دست با او سخن گفت ، دلیل ک

 بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت ، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است ، بزرگی و پادشاه یابد . اگر بیند دست 

ن که دست ها را با اشنا راست او دراز شده است ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند

می شست ، دلیل است که ازخیر او ناامید شود ، آن که امید دارد . اگر بیند جانوری که 

به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد ، یا بیند از 

سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد ، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و 

کار وی محمود است . اگر آن جانور به تاویل بد است ، تاویل خواب به خالف عاقبت 

این است . اگر بیند دست راست او خشک شد ، دلیل بر فساد صحت او کند . اگر بیند 

که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس 

. اگر بیند که از دست مشرکی ،  زنده است یا مرده ، دلیل است عمر او دراز است

 دست اورنجن سیمین کرد ، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان 

ا و یا جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

زیادتی . برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و 

برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند . اگر زیادتی در 

دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و 

نت در دست ها برای زنان نیکو است و کال خوب فقر و گرفتاری های مالی است . زی

است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد . 

اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و 

جام می دهید . ان چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک

اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری 

 دیگران نا امید و دلسرد می شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دست 

 دیدن دست فردی دیگر : مالل

 دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

 دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

 دستان کوچک : خیانت

 دستان پشمالو : شکست

 دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

 فقدان دست راست : از دست دادن پدر

 فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

 شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

 ی جدید فشردن دست کسی : آشنایی با فرد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شکستن دست مصیبت بود
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، عالمت آن است که به سرعت نام شما مشهور می 0

 شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید . 

میدی خواهید ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانة آن است که به دام فقر و نو6

 افتاد . 

ـ اگر در خواب لکة خونی ، روی دستی ببینید ، عالمت آن است که از خانوادة شما 9

 انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، عالمت آن است که برای رسیدن به 4

دتر از شما آن را تصاحب چیزی حداکثر تالش خود را می کنید اما شخص دیگری زو

 می کند . 

ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، عالمت آن است که مردم قادر به درک تفکر و 5

 احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید . 

ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، عالمت آن است که برای 2

وت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با به دست آوردن ثر

 شکست مواجه می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، عالمت آن است که در 7

 محدودة کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید . 

، نشانة آن است که در  ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است1

زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، 

 نشانة آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت . 

ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، داللت بر آن دارد که با 3

 ز انصاف رفتار خواهید کرد . دیگران از روی حسادت و دور ا

 ـ شستن دست در خواب ، نشانة شرکت در جشن و شادمانی است . 01
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ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، عالمت آن است که توجه مردی 00

 را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد . 

ا در دست می گیرد ، عالمت آن است که ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او ر06

 به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، عالمت آن است که به مقام واالیی 09

 دست خواهد یافت . 

ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانة آن است که در زندگی با سختی 04

می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید و مشکالتی مواجه 

 عالمت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند . 

 دستار 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن دستار زن وکنیز بود

 دست بند 

 محمدبن سیرین گوید : 

زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه دست اورنجن که دست بند باشد ، در خواب 

و تنگدستی . اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت ، دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد 

 . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد ، دلیل است که او را فرزندی آید یا برادری 

 شوهر کند . . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که 

 جابر مغربی گوید : 
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اگر بیند در هر دو دست ، دست اورنجن سیمین داشت ، دلیل که او رامال و نعمت به 

رنج حاصل شود اگر بیند که در دست مشرکی دست اورنجن سیمین کرد ، دلیل است 

 مشرکی بر دست او مسلمان شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تبند ( به خواب بر دوازده وجه است . دیدن دست اورنجن ) دس

 اول : برادر . 

 دوم : خواهر . 

 سوم : شریک . 

 چهارم : دوست . 

 پنجم : رفیق وهمراه . 

 ششم : فرزند . 

 هفتم : قوت و نیرومندی . 

 هشتم : توانائی . 

 نهم : والیت وحکومت . 

 دهم : مال . 

 یازدهم : محبت . 

 دوازدهم : پیشه و زراعت . 

دن اورنجن ) میله ای از طال یا نقره که زنها در دست یا پا کنند ( در خواب بر پنج دی

 وجه است . 

 اول : ریاست . 

 دوم : حکومت . 

 سوم : مکروحیله . 

 چهارم : غم و اندوه . 
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 پنجم : فرزند یا برادر . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

رای مردان خوب نیست و برای دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب ب

زنان نیکو می باشد . نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای 

مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند 

مربوط می گردد . اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می 

بدهی بار می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و  شوید یا

گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند . نوشته اند که اگر زنی در خواب 

ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می 

 یابد و سود عایدش می شود . 

 دست پر مو 

 گوید : لی بیتون میآن

اگر دست خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، عالمت آن است که بر علیه مردمی 

بیگناه توطئه می چینید و کسانی با هوشیاری نقشه های شما را پیش از عملی شدن نقش 

 بر آب می سازند . 

 دست دادن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جدید دست دادن با کسی : آشنایی با فردی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری در خواب ببیند با فرماندهی برجسته دست می دهد ، عالمت آن است 0

که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست 
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دادن با فرمانده از او تقاضایی می کند ، عالمت آن است که از جانب دوستان لطف 

می شود . اما اگر احساس کند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست  زیادی به او

خود را دراز کند ، عالمت آن است که رقیبان و مخالفینی خواهد داشت . و اگر خواب 

ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستکش به دست دارد ، نشانة آن است که از 

 ر خواهد کرد . موانعی که جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبو

ـ دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانة آن است که با مهربانی و بخشندگی خود 6

مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با 

زیردستان متوجه شوید که دست آنان کثیف است ، عالمت آن است که در میان افراد 

 ابید . ظاهرا دوست ، دشمنانی می ی

ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانة آن است که به 9

 هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد . 

 دست زدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دست زدن جهت تشویق : امیال واهی شما ارضا خواهند شد

 دستشوئی 

 محمد بن سیرین گوید : 

بیند که توالت همی ساخت ، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا ،  اگر کسی درخواب

حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چیزی خرج کند ، و بعضی از 

معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بی 

کرد ، دلیل کند که درجمیع مال دیانت بود و اگر بیند که در توالت بول و غائط همی 

غریق بود . اگر بیند که کسی در چاه توالت خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه 
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کند و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه توالت بیفتاد ، دلیل کند که مال کسی به 

غضب ستاند و اگر بیند کهب یفتاد و دست و پایش شکست ، دلیل کند که بالی 

 بدو رسد .  سخت

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن توالت در خواب بر پنج وجه بود : 

 اول : مال حرام . 

 دوم : عیش و زندگی دنیا . 

 سوم : خزینه ) خزانه و انبار ( . 

 چهارم : شروع در حرام . 

 پنجم : زن خادمه و حرامخوار . 

 دستکش 

 ن است . بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنا

محمدبن سیرین گوید : اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است ، دلیل 

که او را قوت و توانائی است ، خاصه که از فوالد بود . اگر دستکش زرین است یا 

 سیمین ، تاویلش چون دست اورنجن است . 

. اول : حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن دستکش در خواب ، بر سه وجه است 

 قوت و توانائی . دوم : ظفر یافتن بر دشمن . سوم : نظام کارها . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است . قصور و 

کوتاهی های ما . کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می 

گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری 

مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد . چون دست و 

دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می 
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کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد . اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما 

یری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و می گوید کارخ

کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم . اگر دستکش را 

نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس 

اس وشیده باشید احسنکرده و فکر می کنید اصال به شما مربوط نیست ولی اگر پ

مسئولیت می کنید . اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می 

شوید . اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود . هر چه تیره تر باشد مهم 

 تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر . 

 گوید : آنلی بیتون می

و در دست دارید ، عالمت آن است که با اینکه مادی ـ اگر خواب ببینید دستکشی ن0

نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می کنید . با سختیها و مشکالتی 

روبرو می شوید اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکالت و سختیها 

 بر خواهد آمد . 

ت کنید ، نشانة آن است که به شما ـ اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره ای به دس6

 خیانت می کنند و متحمل زیان خواهید شد . 

ـ اگر در خواب دستکش خود را گم کنید ، نشانة آن است که بی یار و تنها می مانید 9

 و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید . 

 ابطـ اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید ، عالمت آن است که دچار رو4

 عاطفی می شوید و ازدواج می کنید . 

ـ اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه ای به دست می کند ، عالمت آن است که می 5

 خواهد از دست زنی بگریزد . 

ـ اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید ، عالمت آن است که در 2

 ی یابید . روابط عاطفی یا در امور کار به توفیقی اندک دست م
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 دستمال 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم 

همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید . این شخص هم می 

تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری ، به هر حال او کسی 

که بخواهید بکنید باید به کمک او انجام دهید یا ال اقل از آن چه می است که هر کار 

کنید مطلع و آگاه می شود . اگر ببینید دستمال پاک و تمیز و اطو کرده ای دارید یا در 

جیب خود نهاده اید از خدمت و صداقت شخصی با خصائص گفته شده بهره مند می 

و خدمتگزار است ولی اگر دستمال شما گردید و او کسی است که امتیاز دارد و صادق 

چرک و کثیف و مچاله باشد او هست ولی امتیازات الزم را ندارد و فاقد صداقت است 

. اما گرفتن و دادن دستمال تعبیری کامال متفاوت دارد . چنانچه کسی دستمال به شما 

ی دهد اما داد شما را ناراحت و آزرده می کند و افسردگی می یابید . او غم به شما نم

موجب تکدرخاطرتان می گردد و اگر شما به کسی دستمال دادید این شما هستید که 

 او را اندوهگین و مکدر می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دستمال در خواب ، نشانة به انجام رساندن کارهایی غیرمنتظره و دوست 0

 داشتنی است . 

شکسته شدن پیمانی است که شما در نقض  ـ گم کردن دستمال در خواب ، عالمت6

 آن مقصر نبوده اید . 

ـ دیدن دستمال پاره در خواب ، عالمت آن است که بین عشاق چنان اختالفی می افتد 9

 که احتمال آشتی و وصال بین آنان بسیار اندک خواهد بود . 

ا مـ دیدن دستمال کثیف در خواب ، عالمت آن است که دوستان بی قید و جاهل ش4

 را گمراه می سازند . 
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ـ دیدن دستمالهای سفید و پاکیزه در خواب ، عالمت آن است که گول چاپلوسی 5

 افراد بد ذات را نمی خورید و با فرد با ارزشی ازدواج خواهید کرد . 

ـ دیدن دستمال رنگی در خواب ، نشانة آن است که تعهدات غیراخالقی را چنان با 2

 از ننگ و رسوایی دور می مانید .  ابتکار اداره می کنید که

ـ دیدن دستمال ابریشمی ، نشانة آن است که با اخالق دلپذیر و جذابیت خود ، نزد 7

 دیگران به داشتن شخصیتی موفق مشهور می شوید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند دستمال خود را برای وداع تکان می دهد یا ببیند که 1

، عالمت آن است که به زودی به مسافرتی  دیگران چنین کاری انجام می دهند

لذتبخش خواهد رفت احتمال دارد برای انجام کاری غیراخالقی خود را در معرض 

 رسوایی قرار دهد . 

 دستمال سفره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، عالمت آن است که در خوشگذرانیهای دسته 0

 داشت .  جمعی حضور فعاالنه ای خواهید

ـ اگر زنی در خواب دستمال سفره ای کثیف ببیند ، عالمت آن است که به کارهای 6

 پست و حقارت آمیز تن خواهید داد . 

 دست و روی شستن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند دست و روی تمام به آب صاف بشست ، دلیل که حاجتی که دارد تمام بیابد و 

 مقصودش حاصل شود . 

اگر بیند که دست و روی به آب پلید می شست و تمام نشست ، تاویلش به خالف این 
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 است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که در چشمه صافی دست و روی تمام بشست ، دلیل است اگر غمگین است 

فرج یابد ، اگر ترسنده است ایمن شود ، اگر بیمار است شفا یابد ، اگر وام دارد وامش 

رده شود ، اگر اسیر است از بند رهائی یابد ، اگر بیند که دست و روی ناشسته نماز گذا

 کرد ، دلیل که دینش ضعیف است و مالی که دارد از دستش برود . 

اگر بیند که ره هر دو دست خود می شست ، دلیل که از دوستان و تبار خود یاری 

چون دست و روی شست او  خواهد و شغل از بهر جاه و حرمت خود طلبد . اگربیند

حدثی پدید آید که وضو باطل شد ، دلیل است که در کسب و کار خود عاجز شود . 

اگر بیند که دست و روی نشست و به تاویل نگاه در روی عالمی می کرد ، دلیل که بر 

 دست او توبه کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

شست و وضو می گرفت و در همان اگر کسی در خواب ببیند که دست و روی می 

 حال به چهره عالمی نگاه می کرد ، به دست آن شخص توبه می کند . 

 دسته گل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دسته گل : شادی زود گذر

 دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

 دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 گوید : آنلی بیتون می

دستة گلی رنگارنگ و زیبا در خواب ، داللت بر آن دارد که ارثی از طرف  ـ خواب0

فامیلی ناشناس به شما می رسد . این خواب همچنین از شادابی و گرد هم آمدن افراد 
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 جوان خبر می دهد . 

 ـ دیدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است . 6

 دستینه 

 : حضرت امام جعفر صادق فرماید 

 تعبیر دستینه در خواب بر سه وجه است : 

 اول : قوت و توانایی . 

 دوم : پیروزی بر دشمن . 

 سوم : نظم و نظام کارها . 

 دشت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانة آن است که در زندگی 0

ب ببیند از دستی خشک و لم یزرع می موقعیتی مناسب به چنگ می آورد . اما اگر خوا

 گذرد ، نشانة آن است که با تنهایی و ناراحتی زندگی خواهد کرد . 

 دشمن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود ، اگر بیند دشمن او را بخورد ، دلیل که در بال و 

 برهد . مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد ، تا از آن 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود . 

 اول : بستگی کارها . 
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 دوم : غم و اندوه . 

 سوم : زیان مالی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید ، می توان احساس کرد . 

شمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با می توان فهمید که او د

دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است . اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و 

این دشمن به طرف شما آمد ، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او 

د که دیاحساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد . اگر فکر کر

 خودتان با کسی دشمن شده اید . در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دشمن : آشتی

 دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت 

 دشنام 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی را دشنام می داد ، دلیل بود که آن کس را حال 

ود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند کسی را دشنام می داد ، دلیل که آن کس بر نکو ش

 وی چیره و کامکار شود . 

 دعا کردن 

محمدبن سیرین گوید : دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود . اگر بیند خود را دعا 

 . همی کرد و آمرزش می خواست ، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود

اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود ، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به 

جای نیاورد . اگر بیند مظلومی را دعا می کرد ، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود و 
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بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند . اگر بیند دعای خاص همی خواند ، 

 .  دلیل که وی را فرزندی آید

ابراهیم کرمانی گوید : اگر مصلح و پارسا بود ، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا 

کند . اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد . اگر کافر بود ، اسالم او را 

 کرامت کند . 

 گوید : آنلی بیتون می

یب انی پنهانی شما را ترغـ اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است که دشمن0

می کنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از 

 شر دشمنان نجات پیدا کنید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است که خطری 6

 دوستان شما را تهدید می کند . 

 دعوا 

 نی گوید : منوچهر مطیعی تهرا

دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا 

منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر دیگری دارد . اگر در خواب 

ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل 

ی کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با تکدر و آزردگی پیدا م

او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد . اگر او با شما دعوا می کرد بیگانه ای به شما 

محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا 

 دمت می کنید که نا آشنا و غریبه استمی کردید شما هستید که به دیگری محبت و خ

 . اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می کنند موردی پیش می آید که خوشحال می شوید . 
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 دعوت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دعوت قهر و اوقات تلخی است . اگر دیدید شما را برای 

ما می به شعروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی 

دهند که نمی خواهید و مورد عالقه و پسندتان نیست و در نتیجه غمی برای شما به 

وجود می آورد . دعوت های دیگر نیز تقریبا همین زمینه را دارند با توجه به این که 

 اصوال دعوت قهر و خشونت لفظی و اوقات تلخی است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دعوت

 ما باعث دردسرتان خواهد شددعوت شدن : تکبر ش

 دعوت کردن : شما در یک مهمانی حضور خواهید یافت

 دفتر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 امیدهایتان پیوستن حقیقت به:  - تحریر جهت –دفتر 

 دف زدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

دف زدن در خواب ، معروف بود ، بر آن کس که دف زند . لکن اگر کنیزک دف 

ل بود بر چیزی مشهور که به او رسد ، اگر دف زننده آزاد بود ، دلیل بر زدند ، دلی

کاری مشهور بود . اگر مردی جوان دف زند ، دلیل که با دشمن خود امر به معروف 

 کند . اگر مردی پیر دف زند ، دلیل که ترک امر معروف کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

انه و نیکو ، دلیل که زنی بخواهد به صورت اگر مردی بیند در خواب دف زند ، استاد
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 نیکو و به کردار بد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 آواز دف شنیدن در خواب ، نشاط و شادی بود ، چون از زن و کنیزک شنود . 

 اگر آواز دف از مردی پیر شنود ، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی بود

 بر ظاهر شدن حالی کند .  آواز دف از مردی جوان شنیدن ، دلیل

 دکان 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تالش و کوشش شما برای پیش بردن کاری 

 ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن دکان خوش حالی بود

 دکتر 

د : دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست منوچهر مطیعی تهرانی گوی

در بیداری ما ، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس 

العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی 

ر خواب دیدید که دارد مثال از کودکی بیننده خواب ریشه می گیرد . چنان چه د

خودتان بیمار هستید و دکتر شما را معالجه و معاینه می کند از بیماری وحشت دارید 

ولی همین دلیل وجود صحت و سالمت شما است . اگر در خواب از دکتر و بیماری 

خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه 

لی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه که پیرامون شما وجود دارد و

داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک عیسی دم که در 
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مسیر حیات شما قرار می گیرد . همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید . اگر فقط 

ارویی شفابخش نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی د

است خبری خوش به شما می رسد که خوشحالتان می کند و اگر احساس خالف 

 داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دکتر : مشکالت 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ اگر دکتری را در خواب ببینید ، نشانة سالمت و تندرستی و اقبال و سعادت است . 0

ر دکتری را در خواب میان جمعیت ببینید ، نشانة آن است که بابت خدمات یک ـ اگ6

 دکتر پولی پرداخت نمی کنید . 

ـ اگر خواب ببینید با دکتری نامزد شده اید ، نشانة آن است که فریب افرادی را 9

 خواهید خورد . 

ست که ن اـ اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجة بیماران است ، عالمت آ4

 یکی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس کننده مبتال خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید دکتری برای کشف خونریزی ، شکافی روی بدن شما ایجاد می 5

کند ، نشانة آن است که تالشهای شما به شکست می انجامد و فردی شما را وادار می 

 کند که قرضهای او را بپردازید . 

 دکمه 

هستند که نشان دهنده جزیی از جسم شما ها در خواب به لباس متصلاکثر اوقات دکمه

باشند . اگر در خواب در حال بستن ویا باز کردن دکمه لباس بودید ، باید وظاهرتان می

وع صحیح آن را دریابید . در مجمخوابتان را بررسی نمایید و پیغام و معنایتمام جزییات

واب نشان دهنده گشودن دروازه عواطف ، احساسات و یا نظریات در خباز کردن دکمه
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خواهید اید و میشماست . یعنی احتماالخودتان را در معرض امکانات جدیدی قرارداده

افکار ، تفکرات وبرخوردهای قدیمی و به درد نخور خودتان رادور بریزید و یا این که 

اب و انعکاس یک نیاز وضرورت برای تواند بازتها میدکمهاز جنبه مثبت ، باز کردن

باشد .  احساساتتاندهانتان و یا مهار و کنترل» های بستن زیپ ودکمه» صرفه جویی و یا 

تواند نشان دهنده آن باشد که شایدشما در حال ها میدکمهاز جنبه منفی ، باز کردن

 کنید ، گویی تحت نظارت و در قید و بند هستیدحاضر احساس محدودیت می

 خواهید رها و آزاد شوید . ومی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، نشانة آن است که 0

 مردی ثروتمند با اخالق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد . 

آن  اللت برـ اگر مرد جوانی خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، د6

 دارد که در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت . 

 ـ دیدن دکمه های لباس در خواب نشانة نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است . 9

ـ اگر خواب ببینید دنبال دکمه هایی گمشده می گر دید ، نشانة آن است که در 4

 تجارت زیانهای مالی خواهید دید . 

 ه سر دست دکم

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود 0

 می کوشید راهی بیابید . 

 ـ دیدن دکمه سر دست الماس گون در خواب ، نشانة کسب ثروت و یاران سازگار . 6

 دل 
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اوست و دل خزانه عقل و ضمیر بدان که دل ، پادشاه تن است . و تن ، قائم به فرمان 

 است در نهان و آشکارا . 

 محمدبن سیرین گوید : 

دل دیدن به خواب ، مالی بود که به وی رسیده ، یامالک وی گردد . اگر بیند دل بیرون 

تن او بود ، دلیل بود بر صالح و نیکوئی تن وی . اگر بیند دل او تنگ شد ، دلیل که 

اگردل را شادمان بیند ، دلیل که کارها بر وی گشاده  کارهای وی تنگ و دشوار شود .

گردد . اگر دل فروبسته بیند ، از گناه توبه باید کردن . اگر دل را بر دست راست نهاده 

بیند ، دلیل که سخت بیمار شود . اگر دل را به هر دو دست گرفته بیند ، دلیل که کارها 

 بر وی برآید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

یند که دلش درد می کرد ، دلیل که مالش زیاده شود . اگر بیند که چشمهای او اگر ب

گشاده شده بود ، دلیل که به کارهای هر دو جهان راغب شود . اگر بیند از دل او خون 

بیرون آمد ، دلیل که از کار ناکردنی توبه کند و به حق تعالی بازگردد . اگر بیند از دل 

که بیمار شود . اگر بیند بر دل وی خستگی رسید ، دلیل که  او صفرا بیرون آمد ، دلیل

بی غم شود . اگر بیند از دل او گوهر بیرون آمد و آن گوهر از دهان بیرون افکند ، 

دلیل که کافر شود . اگر بیند که آن گوهر از زمین برداشت و فرو خورد ، دلیل که باز 

 دلیل که ترک نماز بگوید .  مسلمان شود . اگر بیند گوهر از دل بیرون آورد ،

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند دل او پاره پاره شد ، دلیل که دل را به هوس محال و شغلهای ناکردنی مشغول 

کند . اگر بیند دل او روشن و منور است ، دلیل بر صالح دین او کند . اگر بیند دلش 

 تاریک و تیره است ، تاویلش به خالف این است . 

 م جعفر صادق فرماید : حضرت اما

 دل به خواب دیدن به ده وجه است . 
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 اول : مال . 

 دوم : ریاست . 

 سوم : فرزند . 

 چهارم : شجاعت . 

 پنجم : جوانمردی . 

 ششم : حرص و آز . 

 هفتم : دین . 

 هشتم : قوت نیرومندی . 

 نهم : شهوت و خواهش . 

 دهم : نهان داشتن احوال خویش و امور . 

 ردن داللی ک

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر کسی بیند داللی می کرد ، دلیل که مصلح و رهنمای خیر بود به کردار نیک . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 داللی کردن به خواب بر چهار وجه است . 

 اول : مصالحه در میان مردم . 

 دوم : راه راست نمودن وراهنمائی به راه راست . 

 یک . سوم : کردار ن

 چهارم : امر به معروف به جای آوردن

 بدان که دالل ، مردی است راهنمای مردمان به خیر و شر . 

 دلفین 
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 گوید : آنلی بیتون می

دیدن دلفین در خواب ، نشانة آن است که شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در 

 دولت خواهید داشت . 

 دلقک 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ما سوء استفاده خواهد شددلقک : از ش

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب دلقکی شما را فریب بدهد ، نشانة آن است که اثبات ادعایی که به 0

 نفع شماست کار مشکلی خواهد بود . 

 ـ دیدن دلقک در خواب ، عالمت مشکالت و سختیهاست . 6

د برای آن است که می کوشیـ اگر خواب ببینید مثل دلقک لباس پوشیده اید ، نشانة 9

رسیدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهوانی استفاده کنید . زنان مکار شما را 

 وادار می سازند که گناه کنید . 

 دم 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت ، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و 

 اما در راه دین سستی کند  زندگانی به خوشدلی گذراند .

 معبران گویند : اگر کسی بیند دم داشت ، دلیل که مردمان تابع او شوند . 

اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود ، دلیل که مال حرام یابد و مردمان 

 او را مالمت کنند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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 یل که بر قدر آن مال و نعمت یابد . اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت ، دل

اگر کسی بیند در دست دم حیوانی داشت که گوشت او حرام بود ، دلیل که حرام یابد 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دم حیوان در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : تیغ ) پیروان و تابعان ( . 

 دوم : دوستان ویاران . 

 سوم : مال . 

 عیش و راحت وآسایش . چهارم : 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانة آن است که برای لذت بردن به مکانی خواهید 0

 رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می کنید ، نشانة آن است که در اثر بی دقتی 6

 .  بدبخت خواهید شد

ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانة آن است که وقایعی عجیب شما را 9

 سردر گم خواهد ساخت . 

 دمپایی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دمپایی در خواب ، نشانة آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی 0

 شیطانی دست بزنید . 

ی شما تعریف می کند ، نشانة آن آست که به زنی ـ اگر خواب ببینید کسی از دمپای6

 عشوه گر دل می بندید که برایتان رسوایی به بار می آورد . 
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 دمل 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند دمل داشت ، دلیل که مالش زیاده شود ، بر قدر 

آن دمل . اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی بیرون آمد ، دلیل که برخی از مال 

تلف شود . جابر مغربی گوید : اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و ریم مکید ، دلیل 

که به قدر آن مال جمع کند . اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست ، دلیل 

 که از مال حرام توبه کند . 

 دنبه 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دارد یا مال زن او بود . دنبه به خواب ، دلیل مال است ، که مرد نگاه می 

 اگر بیند دنبه خام می خورد ، دلیل که مال به شبهه خورد . 

 اگر بیند دنبه پخته می خورد ، دلیل که از دشمنش مال بخورد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت ، دلیل که او را فرزندی آید ، که صاحب اقبال و 

 بر وی فراخ است . دولت است و روزی 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تعبیر دیدن دنبه در خواب ، یک بدره درهم است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است . پولی است که بدون زحمت 

سفند نبه گوزیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود . اگر د

را درسته ببینید یک رقم پول زیاد است . چندین دسته اسکناس است و یا به قول معبران 

قدیمی یک بدره درم است . با توجه به پول های کنونی می توا ن قیاس کرد که دنبه 
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چگونه پولی است که نصیب بیننده خواب می شود . اگر دنبه را در خواب تکه و خرده 

که گاه در غذا دیده می شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد ببینید ، آن طور 

که به سهولت تحصیل می شود ولی زیاد نیست . ابن سیرین نوشته دنبه نشان اموال زن 

است اما اگر مال زن هم باشد باز پولی است که راحت نصیب شوهر زن متمول می 

یم اشد و اگر در خواب ببینشود . دنبه در خواب چیزی نیست مگر پولی که اندوخته ب

که تکه ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم چنین مال اندوخته ای نصیب 

ما می شود . دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است که اندک اندک درمحل دم 

گوسفند انباشته و جمع می گردد تا به رقمی بزرگ در می آید . اگر دیدید گوسفندی 

ه دنبه اش بزرگ است طبق توضیحی که در مقدمه دادم محور خواب شما دارید ک

گوسفند است نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید معهذا دنبه آن 

گوسفند نعمتی است که نصیب شما می شود و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست . 

دارید پولی از طریق نا مشروع و اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت 

 غیر حالل نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید . 

 دندان 

 حضرت دانیال گوید : 

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای باال داللت کند بر نرینه و 

دان و خواهران و دندان زیرین ، داللت کند بر مادینه و دندان پیشین داللت بر فرزن

برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند ، دلیل بر عم و 

فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا 

خوانند ، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر ، دلیل بر خاالن و فرزندان 

ند و دندانهای پسین ، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد و بعضی از خال ک

معبران گویند : دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است ، دلیل بر پدر و مادر کند 
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. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید ، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی 

 بیمار شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده 

نگردید ، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید ، اگر بیند دندان پیشین او بر 

زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید ، دلیل که از این جماعت یکی هالک شود ، 

که هیچکس از وی نشان ندهد . اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا یا جدا شود ، چنان

ضایع شد ، دلیل که به یکی از ایشان بال و آفتی رسد . اگر بیند دندان پیشین او کوفته 

شد ، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد . اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده 

نی زشت گوید و از وی مفارقت جوید . اگر شد ، دلیل که یکی از این جماعت را سخ

بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد ، دلیل که یکی از کسان را خیر 

و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است . اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین 

های دیگر ، چون است ، دلیل که او دختری آید . اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان

تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد . اگر بیند 

دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن ، دلیل که اجل او نزدیک 

آمده باشد . اگر بیند که از دل او دندان رسته است ، دلیل که زود هالک شود و بعضی 

گویند : افتادن دندان ، گذاردن وام است و بعضی گویند ، دلیل که زود  از معبران

 هالک شود و بعضی گویند ، دلیل بر جنگ و خصومت است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دندان باال در مقابل چشم است ، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی 

دانهایش جمله در کنارش افتاد ، پس جمله را در است ، دلیل بر مادینه کند . اگر بیند دن

کف خود گرفت ، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند . 

اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد ، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند . اگر به 
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کرد و  دندانش درد می خالف این بیند ، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند . اگر بیند

برکند ، دلیل که مال یابد . اگر بیند دندان او سیاه شد ، او را غم و اندوه رسد . اگر بیند 

که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست ، دلیل که او راعمری دراز است ، چنانکه همه 

 تبار خویش را در گور کند . 

 جابر مغربی گوید : 

می کرد و در دست فرا گرفت ، دلیل که منفعت یابد و  اگر بیند که دندانش درد

منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد ، به دست چپ گرفتن آن 

منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد . اگر به هر دو دست 

ت ، خون آلود فرا گرفگرفت ، دلیل که مال فراوان یابد . اگر بیند که از دهان دندانی 

دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد ، لکن او مصیبتی رسد . اگر 

بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد ، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت 

روند و به سالمت باز آیند . اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و 

 ز جای خود نشست ، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او . دیگر با

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است . 

 اول : اهل بیت خانواده و بستگان . 

 دوم : مال . 

 سوم : منفعت . 

 چهارم : غم و اندوه . 

 پنجم : مصرف ) گزند و زیان ( . 

 ئی از خویشان . ششم : مفارقت وجدا

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

سقوط دندانهای باال تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان 
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 مادری

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند . معبران سنتی اعتقاد داشتند 

ردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان . اما نسبت که دندان های فک باال م

دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که 

ثابت کند که دندان های باال نر هستند و دندان های فک پائین ماده . دندان ها ازاعضا 

ن معرف ارزش و استحکامی حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دها

است که افراد نزد ما دارند . این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم . 

به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان . 

ا مدندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی 

محسوب می گردند . اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده 

دو حالت دارد : اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از 

خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا 

وجه به این که آن دندان کدام است . گفتم که دندان های مفقود شده او می میرد . با ت

کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران . 

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود . 

وامدار می گردد . اگر اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و 

بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جال 

می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد . اگر ببیند که 

دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد . اگر 

ند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از بیننده خواب ببی

دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می 

شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده 
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ک ید و به دست خود یا پزشبود با همسرتان اختالف پیدا می کنید و اگر آن را کشید

بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید . برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر 

 دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد

 شددیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل با

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است که در زندگی شکست 0

 تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانة آن است که به بیماری سخت 6

 و درد ناکی مبتال خواهید شد . 

گر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانة آن است که پس از نگرانی ـ ا9

 بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد . 

ـ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش 4

 و تقالیی بسیار خواهید کرد 

را پر کرده اید ، نشانة آن است که با  ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود5

 درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید . 

ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که 2

مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می 

 گردد . 

ر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانة آن است که با مرگ و ـ اگ7

 میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانة آن است که دشمنان 1
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 مخفیانه به شما نزدیک می شوند . 

کرم خورده است ، نشانة آن است که سالمتی  ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و3

 شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانة آن است که یکی از 01

 اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد . 

ن است که در آ ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانة00

موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری 

 گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختالل خواهد گردید . 

ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که خبرهایی بد به 06

 سید گوش شما خواهد ر

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، عالمت آن است که ناخواسته به 

اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد 

 ، نشانة آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد . 

می افتد ، نشانة آن است که مرگ و قحطی در  ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما09

 اجتماع رواج خواهد داد 

ـ اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، عالمت آن است که به 04

 فقر و تنگدستی دچار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانة آن است که موقتأ به 05

خواهید شد . وظایفی که به عهدة شما گذاشته شده است عاقالنه به پایان  بیماری دچار

 خواهید رساند . 

ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن 02

 است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید . 

ز دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید ، ـ اگر خواب ببینید یکی ا07
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 نشانة آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست . 

ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانة 01

 د دفاع خواهید کرد . آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خو

 دندان پزشک 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که به صداقت 0

 و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد . 

اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، عالمت آن است  ـ6

که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می 

 کند . 

 دندان نیش 

مؤلف گوید : دندان نیش پائین فرزند مونث می باشد اگر بیند آن دندان شکسته بود . 

 ار گرددیعنی فرزند دخترش بیم

 دوات 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای 

آموختن و آموزاندن می یابید . نه به صورت علم و تحصیل کالسیک بل که آموختن و 

آموزاندن به معنی عام . کششی که برای آموختن و تعلیم دادن در ما ایجاد می شود در 

تحریر مثال دوات تجسم می یابد . حتی احساس خواب های ما به صورت یکی از ابزار 
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کمبودهای ما در رابطه با دانش اجتماعی و اطالعات عمومی در خواب های ما متجلی 

می گردد و این جلوه به شکل قلم ، دوات ، کتاب ، خط کش ، کتابخانه و از این قبیل 

ی پیدا ظاهر می شود . ممکن است احساسی در ما به وجود آید یا سرخوردگی شدید

کنیم ولی به زبان می آوریم . چه بسا که این احساس کمبود به یادمان نماند و فراموش 

کنیم اما ضمیر ناخودآگاه ما ضربه وارد آمده را حفظ می کند و نگه می دارد و در 

 خواب های ما به صوری که گفته شد شکل می بخشد . 

 دوال 

و منفعت باشد . بر قدر و قیمت آن  محمدبن سیرین گوید : دوال به خواب دیدن ، خیر

جانور که دوال از پوست او بود . اگر بیند دوال پاره پاره کرد یا از وی ضایع شد یا 

بسوخت ، دلیل که به قدر آن وی را زیان و مضرت رسد . جابر مغربی گوید : اگر بیند 

ل ، دلی دوال بسیار داشت و آن دوال ها از پوست جانوری بود که گوشت آن حالل بود

است که به قدر آن وی را مال حالل حاصل شود . اگر به خالف این بیند ، دلیل است 

 که او مال حرام حاصل شود . 

 دوچرخه 

عبور ما از سفر زندگی هستند . از تمام وسایل نقلیه در خواب نشان دهنده مرحله

انگر تواند بیچنین خوابی میدوچرخه قبل از ماشین ساخته شده است ، اینآنجایی که

برخی از گرایشات وتمایالت نوجوانی شما باشد . اگر یک نوجوان هستیدو چنین 

دهنده نحوه زندگی شما و امور روزمره تواند نشاناید ، این خواب میخوابی دیده

نیاز و ضرورت برای باشد . دوچرخه سواری در خواب نشانه وجود یکتانزندگی

شوید . ید با جد و جهد و سعی فراوان به موفقیت نایلتعادل و سخت کوشی است تابتوان

نیاز شما به کمک و دستیاریست . پس الزم ای معتقدند که دوچرخه نشان دهندهعده
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تمام جزییات خواب تان را در نظر بگیرید . آیا درحالی که سوار دوچرخه است که

جاده و  به تعابیرماشین ،آمدید . همچنین رفتید و یا پایین میبودید ، از مسیری باالمی

 سفر مراجعه نمایید . 

 مولف گوید : 

 سوار بودن بردوچرخه نشان از تکیه داشتن انسان به توانائی های خودش می باشد . 

 در حالتی دیگر معنای تنهائی و انزوا طلبی می دهد

 ودر جائی دیگراهل حال بودن و عشق سرخوشی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

وچرخه سواری نگذشته باشد و گاهی نیز سوار دوچرخه می شوید دیدن اگر سن د

دوچرخه در خواب تعبیری ندارد زیرا دنباله افکار و اعمال روزانه شما است ولی اگر 

سن دوچرخه سواری شما گذشته باشد و دوچرخه در خواب ببینید مسافری برای شما 

دهند که مسلما بد نیست . اگر می رسد و یا مهمانی یا یک خبر خانوادگی به شما می 

در خواب ببینید که خودتان سوار دوچرخه هستید کاری مشکل انجام می دهید که 

انجام آن مستلزم دقت و هوشیاری بسیار است ، اگر دیدید دوچرخه سوار هستید و 

میروید کاری آن چنان که گفته شد انجام میدهید که دور از محیط معمولی شما است 

ودید و می آمدید در محدوده خودتان به این مهم نائل می گردید . اگر و اگر سوار ب

دیدید پشت دوچرخه کسی سوار هستید با کمک دیگری موفقیت به دست می آورید 

و اگر دیدید کسی پشت دوچرخه شما نشسته این شما هستید که به دیگری کمک می 

ا است نشانه ضعف شم کنید . این در صورتی است که نترسید . اگر در خواب بترسید

در مقابل آن کار . اگر دوچرخه متعلق به شما باشد و به دیگری بدهید امکان در اختیار 

او قرار می دهید و اگر دوچرخه از دیگری گرفتید از کمک و امکانات دیگران استفاده 

میبرید . چرج ها نمایانگر گردش زمان و روزگارند و تقارن چرخ ها تعادل امیال شما 

با حوادثی که اتفاق می افتد و چنان چه یکی از چرخ های دوچرخه خراب باشد  است
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 گویای این است که تعادل در کارهای شما نیست . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دوچرخه

 داشتن آن : مراقب دزدها باشید

 دوچرخه سواری : مالقات دزدکی 

 گوید : آنلی بیتون می

په باال می روید ، نشانة آینده ای درخشان است . و اگر اگر خواب ببینید با دوچرخه از ت

ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می شوید ، نشانة نزدیک شدن بدبختی به شماست و 

 از دست دادن نام نیک . 

 دوختن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صالح آید . اگر بیند 

امه به مال خویش می دوخت ، تاویلش همین است . اگر بیند جامه زنی می دوخت ، ج

غم و زیان به او رسد . اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد . اگر بیند 

سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت ، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش 

 ه خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مالگیرد تمام نکند . اگر بیند جامه دوخته ب

 از میراث بیابد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار 

باشد اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت ، دلیل است که زنی خواهد و 

قبا بدوخت ، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند  سرانجام رهائی یابد اگر بیند که

اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود اگر بیند جامه عیال می 
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دوخت ، دلیل که به خدمت عیالش بماند . اگر بیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت 

ی ل جامه ابریشمین م، دلیل که از جائی به جائی تحویل کند . اگر بیند از برای عیا

 دوخت ، دلیل که غمگین شود ، به تهمت گناهی که از او بوجود آید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

لباس دوز در خواب ، دلیل بر شخصی است که امور و کارهای دنیوی به دست او 

 کارهای کسی که برایش لباس بدوزد .  "درست ورو به راه می شود ، مخصوصا

 طیعی تهرانی گوید : منوچهر م

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در 

خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و 

ناتمام باقی نگذارید . اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران 

ری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر خود کا

و مفید واقع می شود . اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان . اگر در 

خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما 

ید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین ارتباط دارد . چنانچه ببین

آبروی خویش انجام می دهید . اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام 

خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید . اگر ببینید که لباس زنانه 

به شما سود می رساند . اگر می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر 

ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید . دوختن پرده در خواب خوب نیست 

چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است . 

اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر 

وزد شوهر می کند . اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس دختری ببیند چیزی می د

بچه می دوزد صاحب فرزند می شود . روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به 

 شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 دود 

محمدبن سیرین گوید : دود به خواب ، سلطانی ستمگر باشد . اگر بیند در جانب مشرق 

یا به جانب مغرب دودی عظیم بود ، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان ، جور و ستم 

رسد و در محنت او گرفتار گردند . اگر بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد 

 ال در آن عالم پدید آید . ، دلیل است که فتنه و ب

جابر مغربی گوید : اگر بیند در شهر یا در والیتی ، بی آن که آتشی بود دود بر می آمد 

، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد . اگر بیند از 

د لش بستانخانه یا دکان او دود بیرون می آمد ، دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و ما

 . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت 

. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند . همه عواملی که قلب را 

تکدر می بخشند و نهایت موجب مالل و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب 

فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختالف و بگو مگوی ظاهر می گردند . جنگ و 

خانوادگی است . بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر . اگر 

ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن 

 ه طوری که ندانید آن دود ازبیشتر است . اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته ب

کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت 

خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید . اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید 

افسردگی اندک است و زود گذر . اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود 

که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید . اگر دود از آشپز بهتر از این است 

خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختالف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می 

شوید . اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و 
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. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند 

 آید خبر بد به شما می دهند . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن دود در خواب ، نشانة سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست . 0

ـ اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، عالمت آن است 6

 چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .  که افرادی حیله گر با

 دود کش 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی 

است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد 

 احساس تامین است از جهت خانواده . 

 د : گویآنلی بیتون می

ـ دیدن دودکش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است . 0

 خبر بیماری کسی به شما می رسد . 

ـ دیدن دودکش سرنگون شده ، نشانة شنیدن خبر مرگ یکی از اعضای خانواده 6

 شماست . 

ـ اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است ، معنایش این است که از 9

 گ خویشاوندی اندوهگین می شوید . مر

ـ اگر خواب ببینید از دودکش دود برمی خیزد ، نشانة آن است که خیری به شما می 4

 رسد . 

ـ اگر خواب ببینید در دودکشی پنهان می شوید ، نشانة آشفته شدن وضعیت کار ، و 5

 هجوم شک و تردید و اضطراب به سوی شماست . 

دودکش پایین می رود ، عالمت آن است که دست به  ـ اگر دختری خواب ببیند از2
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 عملی ناشایست خواهد زد که موجب بهت و حیرت دوستان می شود . 

ـ اگر خواب ببینید از دودکشی باال می روید ، داللت بر آن دارد که از مانعی که سر 7

 راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد . 

 دوده 

 گوید : آنلی بیتون می

وده در خواب ، نشانة آن است که توفیق اندکی از حرفة خود به دست می دیدن د

 آورید . 

 دوربین 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دوربین دو نوع است . یکی چشمی و دیگری عکس 

برداری یا فیلمبرداری . دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از 

خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم . هر چه  آینده داریم و کال چیزهایی که می

دوربین کارآمدتر باشد توانایی بیشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان می دهد . دوربین 

 عکس و فیلمبرداری برخورد ما را با حوادث روزمره زندگی نشان می دهد . 

 گوید : آنلی بیتون می

یهایی می کنید ، نشانة آن است که دگرگون ـ اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه0

 رخ خواهد داد که به زیان شما تمام می شود . 

ـ دیدن دوربین شکسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد 6

 است . 

 دوزخ 
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 محمدبن سیرین گوید : 

و توبه  کار استاگر کسی بیند در دوزخ شد و بیرون نیامد ، دلیل کند که عاصی و بد

باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد ، زیرا اجلش نزدیک است . اگر توبه نکند ، بیم 

آن باشد که به کافری بمیرد . اگر بیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسید 

، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود وبه آخر سالمتی یابد . اگر بیند در دوزخ رفت 

و ندانست کی بدانجا رفت ، پیوسته در جهان مدبر و مخذول و تنگ روزی باشد . اگر 

بیند که طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت ، دلیل که در جهان کردار 

بد می کند و در آخرت بالی او بود . اگر بیند فرشته موی پیشانی وی بگرفت و به 

میرد . اگر بیند از غذای دورخ چیزی بخورد ، دوزخ رفت ، دلیل که به گناه کردن ب

مانند زقوم ، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول شود ، که آن علم وبال او بود 

، یا خون ناحق کند . اگر بیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت ، دلیل که سخن فحش و 

ر ان خورد . اگمنکر گوید . اگر بیند آتش دوزخ همی خورد ، دلیل است که مال یتیم

بیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت ، دلیل که او را کاری صعب پیش آید ، از 

 جهت پادشاهی . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند او را کشان کشان به دوزخ بردند ، دلیل که عاقبت او به کفر کشد . اگر بیند 

ند که در . اگر بی بانگ آتش دوزخ می شنید دلیل که هیبت و سیاست پادشاه بدو رسد

 نزدیک دوزخ قرار گرفت دلیل که جهان بر وی دشوار شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن دوزخ به خواب شش وجه است . 

 اول : خشم گرفتن خدای تعالی بر وی . 

 دوم : مبتال شدن به گناه . 

 سوم : جور سلطان ستمگر ) ستم پادشاه ستمگر ( . 
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 مصیبت . چهارم : رنج و 

 پنجم : خذالن ) خواری و درماندگی ( . 

 ششم : مال یتیمان و ربا خوردن . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن دوزخ از گناه توبه کند

 دوست 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دوست

 خوب : خبرهای شادی بخش

 نادوست : اعالن خطر

 دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره

 : عذابی مبدل به شادی خواهد شدترک کردن دوست 

 مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره

 عصبانی : بیماری

 دوست جدید : خوشبختی

 چند دوست : غصه های زود گذر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانة آن است که بزودی از 0

 ا می رسد . طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شم

ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، عالمت آن است که دوستانتان بیمار و 6

 پریشان خواهند شد . 

ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانة آن است که بیماری یا حادثه 9
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بینید ، را در هیئت ب بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها

 عالمت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد . 

ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانة آن 4

است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود 

 اه می آورد . نگرانی به همر

ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است که 5

عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود 

به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، 

ت که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می عالمت آن اس

برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانة آن است که برای 

رسیدن به درجات باالتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمة 

ا مورد سرزنش قرار می دهید و او را دوستانتان بگذرید نشانة آن است که دوستی ر

 وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد . 

ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچة سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانة آن است که 2

 فردی می کوشد 

 رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد . 

ید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و ـ اگر خواب ببین7

 غمگین به راه خود 

می رود ، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختالف پیدا می کنید و ممکن 

 است نسبت به هم دلسرد بشوید . 

 هـ مالقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است که کارهایتان ب1

شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری 

 خواهید داشت . 
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ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانة آن است 3

 که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد . 

ی کنید یا او را در وقت ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمسار01

نامناسبی مالقات کنید ، داللت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خالفی ، گناهکار 

 شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند . 

ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی 00

حبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی دست خوهد یافت . و م

 اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد . 

 دوست داشتن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین

 گوید : آنلی بیتون می

 حیط زندگیـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ، عالمت آن است که از م0

 فعلی خود راضی و خرسند هستید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، عالمت آن است که امور 6

زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید 

 داشت . 

نتخاب اـ اگر خواب ببینید در عشق خود شکست می خورید ، نشانة آن است که برای 9

راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده 

مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحوالتی در زندگی راه سعادتمند شدن 

 است . 

ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانة آن است که در زندگی خود 4
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 و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .  سعادتمند خواهید شد

ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، عالمت آن است که مقامی 5

 بلند به دست می آورید و در کسب ثروت نیز موفق خواهید بود . 

شما روی  ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانة آن است که تا مدتی بخت به2

 خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود . 

 دوش 

محمدبن سیرین گوید : دوش خواب دیدن ، دلیل آهستگی مرد و جمال و زینت او بود 

اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند ، تاویلش به خالف این است . ابراهیم کرمانی گوید 

و درست است ، امانتی که در گردن او بود گذارده شود  : اگر کسی بیند دوش او قوی

. اگر بیند سست و ضعیف است ، دلیل که از امانت گذاردن فرو ماند . اگر بیند بر 

 دوش او موی بسیار است ، امانت نگاهدار است . 

 دوشاب 

محمدبن سیرین گوید : دوشاب در خواب مال و منفعت است ، لکن نه بسیار . اگر بیند 

ب می خورد ، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود . اگر بیند اندکی دوشاب دوشا

در دهان نهاد ، دلیل که از کسی سخن خوش شنود . جابر مغربی گوید : اگر کسی به 

خواب بیند که از شهری خراب به دهی آباد شد و در وی نعمت بود ، دلیل بر خیر و 

ه این بیند ، دلیل بر شر و ادبار کند . اگر بیند کبرکت و عز و اقبال کند . اگر به خالف 

در دهی شده است ، تاویلش نیک است . جابر مغربی گوید : اگر کسی بیند که دهی 

 مجهول بدو دادند ، دلیل که بر قدر عمارت ان ده ، وی را خیر و منفعت رسد . 

 دوغ 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، داللت بر آن دارد که در پی کسب 0

لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سالمت شما را به خطر می اندازد 

 . 

 ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است . 6

ه در آن دوغ ریخته اند ، داللت بر آن است که ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید ک9

دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می 

 دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد 

ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است که با برنامه ریزی دقیق می 4

 ت اختالفات را به خوبی درک کنید . توانید عل

 دوقلو 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط 0

 صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد . 

قلو که به بیماری مبتال شده اند ، نشانة آن است که در زندگی ـ دیدن بچه های دو6

 اندوهگین و مأیوس خواهید شد . 

 دویدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دویدن
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 دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها

 خیانت -عور و لخت –دویدن بدون لباس 

 پیروزی:  دشمن یک دنبال به دویدن

 بختینیک:  میدود که ای بچه

 مسابقه دو : رضایت

 تماشای دوندگان : بگو مگو

 بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

 ده 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست ، دلیل بر 

خیر و نیکی کند . اگر نام آن ده دانست ، دلیل بر بدی است . اگر دید که از ده بیرون 

 مد نیکو است . اگر بیند در ده شد بد است . آ

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی به خواب بیند که از شهری خراب به دهی آباد شد و 

در روی نعمت بود ، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند . اگر به خالف این بیند ، 

 ش نیک است . دلیل بر شر و ادبار است . اگر بیند که در دهی شده است ، تاویل

جابرمغربی گوید : اگر کسی بیند که دهی مجهول بدو دادند ، دلیل که بر قدر عمارت 

 آن ده ، وی را خیر و منعفت رسد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در 

و  ما به درستیخواب دهی آباد و معمور ببینید خوب است و نوید دهنده این که کار ش

به دل خواه انجام می گیرد و به مقصود می رسد و اگر کاری در دست انجام ندارید و 

چنان دهی در خواب ببینید خواب شما خبر می دهد که به زودی دست به انجام کاری 

سازنده می زنید که در صورت توفیق به رفاه و نعمت و آسودگی می رسید . ابن سیرین 

خواب ببیند که در دهی است و نام آن ده را نداند نیکو است و اگر نوشته اگر کسی در 
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نام ده را بداند بد است . چنان چه در خواب از دور ده آبادی را ببینید هدف درخشانی 

در پیش دارید و اگر ده مخروبه و ویران باشد نتیجه ای که عایدتان می شود بد است و 

ید که به خودتان تعلق دارد ، آن ده کار مطلوب نیست . اگر دهی دیدید و احساس کرد

 شما است و نتیجه ای است که عایدتان می شود . 

 دهان 

 حضرت دانیال گوید : 

دهان در خواب دیدن ، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید ، 

تاویل آن بر جوهر کالم است ، اگر نیکو است . اگر بدو هر چه در دهان شود ، از 

جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود ، صالح دین او است . اگر بیند که به 

کراهت چیزی در دهان او است ، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست ، دلیل بر 

سختی و رنج کند در معیشت . اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به 

 ر معیشتآسانی شد ، دلیل کند بر راحت و خوشی د

 . محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند دهان وی سخت بسته است ، دلیل که هالک شود ، یا بیمار شود ، یا اجلش 

نزدیک آمده باشد . اگر بیند که دهان او فراخ شده است ، چنانکه طعام بسیرا در وی 

 می گنجید ، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد . 

 :  ابراهیم کرمانی گوید

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند ، دلیل که سخنهای نیکو شنود . اگر دهان 

خود را کج بیند یا سست یا زشت ، دلیل است که سخنهای زشت شنود و به هیچ کار 

نیاید . اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر بیند که 

ی آمد ، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود . اگر بیند از دهانش خون بیرون م

 که بدان خون شلوار او آلوده بود ، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد . 
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 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد ، دلیل که یکی از عیاالن او از او 

اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد ، دلیل که  جدا شود به مرگ یا زندگانی .

کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود . اگر بیند که از دهان او بوی 

خوش آمد ، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند . اگر بیند بوی ناخوش آمد ، تاویلش به 

می آید و مردمان برگرفتند و  خالف این است . اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون

او هیچ برنگرفت ، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد . 

اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی می گریختند ، دلیل که 

ه دانست کشاعر است و مردمان را هجو کند . اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ن

کیست ، دلیل که در میان خلق رسوا شود . اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون 

آمد ، دلیل که سخنی گوید . اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت ، دلیل که 

روزی حالل یابد . اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت ، دلیل که روزی حرام 

ان درده می آید ، چنانکه عادت مردم است ، دلیل که از خورد . اگر بیند که او را ده

 کسی شکایت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است . 

 اول : منزل و خانه . 

 دوم : خزانه وانبار . 

 سوم : گشایش کارها . 

 چهارم : مال . 

 پنجم : حاجت . 

 ششم : وزیر . 

  هفتم : دربان .
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی 

. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد 

 مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد . اگر در

خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما 

فراخ می شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید 

دچار تنگی معاش می گردید . اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید 

شود برای شما سود و فایده می آورد و که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار 

موجب خوش دلی دیگران می شود . اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی 

می زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می شود . 

اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از 

ن نیز احساس ناخشنودی می کنید گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در خوردن آ

دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه 

می رسید . اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی 

 مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست . 

 اویتنهاو می گوید :  لوک

 دهان

 دهان بزرگ : مهم بودن ، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی

 دهان باز : خطر

 دهل زدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

دهل زدن به خواب ، کالم باطل و دروغ و کار روشن این جمله ، دلیل بر زننده دهل 
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 کند . 

 و اندوه و مصیبت بود .  اگر بیند با دهل نای زدند و پای کوفتند ، دلیل بر غم

اگر بیند بطور مفرد دهل می زد ، دلیل است که سخن باطل گوید ، یا کاری کند 

 روشن و پیدا . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دهل زدن ، دلیل بر خبرهای دروغ وضد و نقیض است ، که در او هیچ خیر نباشد . 

 دهلیز 

خواب ، خادم خانه است . اگر بیند دهلیز خانه نکو ابراهیم کرمانی گوید : دهلیز خانه به 

و آبادان است ، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است . اگر بیند خراب است بیماری خدمه 

است . جابر مغربی گوید : اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است ، 

جر و یا سنگ بود ، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد . اگر بیند دیوارش از گچ و آ

 دلیل که خدمه خانه مفسد و بی دین و بی امانت باشد . 

 دهنه اسب 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد . 0

ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می 6

  کنند .

 دیدار 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره
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 دیگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند ، 

 تاویلش بر خداوند خانه است . 

نج رداخته بی راگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود ، دلیل است که روزی پ

 بدو رسد . 

 اگربیند دیگ بشکست ، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هالک شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است . 

 اول : کدخدای خانه ) مرد صاحب خانه ( . 

 دوم : کدبانوی خانه . 

 سوم : رئیس شهر . 

 چهارم : خادم . 

م : موکل بر حوائج ) کارگزاری که امور و نیازمندیهای افراد محول به اوست و به پنج

 دست او انجام میشود ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن 

و بانوی خانه که می تواند  سرو کار دارد . دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم

هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام 

می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است . برای جوانی که همسر 

ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بل که به مادر اشاره می کند 

یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد . مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به و 
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خانه ارتباط پیدا می کند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد . اگر دیگ سوراخ شده 

ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار 

گ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان می شود ولی اگر احساس کردید که آن دی

بیمار می شود . اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می رسد ولی اگر 

غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می رسد . ضربه زدن روی دیگ 

ر ته اگنشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است . مرحوم مجلسی نوش

 دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می رسید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن دیگ در خواب ، عالمت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر 0

 خواهد انداخت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند آب داخل دیگ در حال جوشیدن است ، عالمت آن است 6

 عی خواهد شد . که سرگرم انجام وظایف اجتما

ـ دیدن دیگ شکسته در خواب ، عالمت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی 9

 تجربه خواهید کرد . 

 دیگ بخار 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید . 0

زیرزمین می رود ، عالمت آن است ـ اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ به 6

 که در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد . 

 دیگ پایه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

محمدبن سیرین گوید : دیگ پایه به خواب بر دو وجه است . اول : کدخدای خانه . 

دوم : کدبانوی خانه . اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل است 

. اگر بیند که دیگدان بشکست ، دلیل که کدبانوی خانه که کدبانوئی به خانه آورد 

بمیرد . جابر مغربی گوید : اگر دیگ پایه بخواب بیند ، دلیل بر کدخدای سرا بود یا 

 مردی قوی حال و دلیر است که ازکس نیندیشد . 

 دینارها 

حضرت دانیال گوید : دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است ، دلیل که او را 

کاری از کراهت رسد ، یا سخنی شنود که او را از آن سخت آید ، به قدر بسیاری و 

کمی دینار . اگر دینار معروف بود ، آن چه گفتیم کمتر است . محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که دینار به عدد پنج بود ، دلیل که کاری نیکو و پسندیده کند . اگر بیند با او 

و نه کوچک ، دلیل که سرای کوچک نو به وی برسد ، از یک دینار بود نه بزرگ 

کسی معروف که آن دینار به وی بدهد . اگر با وی صد دینار بود ، یا هزار دینار ، دلیل 

بود که علمی اختیار کند که او را حاصل شود ، لیکن عددش باید زوج باشد ، نه فرد . 

او را علم به قدر آن ضایع شود . اگر بیند دینار به کسی داد یا از وی ضایع گردید ، 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند یک دینار ببافت یا کسی به او داد ، دلیل که او را 

فرزندی آید . اگر بیند دینار از وی ضایع شد ، دلیل که ازجهت فرزند او رامصیبت 

ه خواب ب رسد . اگر بیند دینار بسیار داشت ، رنجی به او رسد . معبران گویند : دینار

دیدن ، دلیل بر گذاردن امانات است . اگر در کف خویش پنج دینار بیند ، دلیل که 

پنج نماز بجا آورد . اگر بیند از آن پنج دینار دو دینار ضایع شد ، دلیل که از نماز 

چندی بجای آورد و قیاس کمتر و بیشتر هم بر این قیاس بود . اگر بیند دینارهای بسیار 

ی محکم گذاشت ، دلیل که امانت مسلمانان نگاهدارد ، خاصه نمازها . یافت و به جا

اگر بیند که دینارها همی زد ، دلیل است در میان مردمان امر معروف کند و امانت 
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گذارد . اگر بیند یک دینار بیافت ، دلیل که بر وی قباله نویسند و دوزند از بهر امانت 

 دینار یابند و به بیداری همان باشد . اسماعیل که بدو سپارند و بسیار است که در خواب

بن اشعث گوید : دینار نیکو به خواب دیدن دین است و راه راست ، خاصه که بر وی 

صورت نکرده باشد ، چون دینار خلفاء بیند و دینار بد که بر وی صورت کرده است بی 

ر داشت و ه یک دینادینی و راه کج بود و بدره دینار مال بسیار است . اگر کسی بیند ک

بر یک رویش صورت بود ، از بت و بر روی دیگر ، نام خدای تعالی ، دلیل که اگر 

مسلمان است مرتد و اگر کافر است مسلمان شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن دینار ، چون به عدد پنج بود ، پنچ نماز است . اگر به عدد جفت است ، دین پاک 

بود ، اگر به عدد فرداست ، به خالف این است . اگر بیند دینارها به  و علم با منفعت

کسی داد یا ضایع شد ، یا دزدیدند این جمله ، دلیل بر زوال غم واندوه کند و اگر از 

یک دینار تا چهار بستاند یا کسی به وی دهد دلیل بر عز و جاه و رفعت است ، از قبل 

ب زن و کنیزک و فرزندان است و دینار بسیار مال زنان . معبران گویند : دینار به خوا

 است ، که به رنج و خصومت بدست آورد . 

 دیو 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته . اگر کسی بیند که دیو او را 

دنبال کرد ، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر 

وی ظفر نیابند . اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد ، دلیل که دین او 

 درست و قوی است . 

 کرمانی گوید : ابراهیم 

اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند ، دلیل که به فساد آید و به هو ا و شهوت مشغول 

شود . اگر دیو را غمگین بیند ، دلیل که به صالح و عبادت مشغول شود . اگر بیند که 
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دیو جامه از تن برکشید ، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود . اگر دهقان بود ، 

محنت رسد . اگر بیند که دیوان او را اسیری بردند ، دلیل که به رسوائی مشهور وی را

شود . اگر بیند که با دیو صحبت کرد ، دلیل که گناهی بزرگ از وی صادر شود . اگر 

بیند که با دیوان سخن گفت ، دلیل است با دشمن اهل صالح یکی بود و ایزد تعالی 

 مراد ایشان ندهد . 

 ث گوید : اسماعیل بن اشع

اگر بیند که با دیو طعام و شراب میخورد ، دلیل بود که بر فساد گراید و مطاوعت دیو 

کند . اگر به خالف این بیند ، دلیل است که بر راه صالح و خیر آید و تابع دین شود . 

 اگر بیند دیو را بگرفت یا دیو در شکم او شد ، دلیل که به فساد مشغول شود . 

 صادق فرماید :  حضرت امام جعفر

 دیدن دیو در خواب بر شش وجه است . 

 اول : دیدار دشمن . 

 دوم : فساد و خرابی دین . 

 سوم : شهوت و هوای نفس . 

 چهارم : از طاعت دور بودن ) درماندن از بندگی و اطاعت خدا ( . 

 پنجم : از اهل اصالح دوری جستن ) دوری جستن از افراد با تقوا و درستکار ( . 

 ششم : خوردن چیزی حرام ) حرامخواری ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه 

چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب می آفریند . به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و 

و گاه عنان آن از دستمان  مضاعف ماست . نفس اماره ماست که گاه کنترل می کنیم

بیرون می رود . اگر دیدیم که دیو خوشحال است و می خندد به فساد و تباهی میل می 

کنیم و اگر دیو غمگین بود کارهای خیر و خوب انجام می دهیم . اگر دیو ما را گرفت 
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تسلیم هوای نفس می شویم و اگر دیو در تعقیب ما بود وسوسه می شویم . اگر بر دیو 

 ار شدیم یا غلبه کردیم به صالح می گراییم . سو

 دیوار 

محمدبن سیرین گوید : دیوار در خواب ، حال بیننده خواب است در دنیا . اگر بیند بر 

دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است ، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو 

کهنه است ، دلیل که مال و محکم است . اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار 

یابد . اگر نو بود ، دلیل بر غم و مصیبت است . اگر بیند که بر دیوار به پای بود ، دلیل 

که حالش مستقیم و نیکو نباشد . اگر بیند که از دیوار بیفتاد ، دلیل است حالش متغیر 

ش او را . عیشود . اگر بیند که از دیوار آویخته است ، دلیل بود پراکندگی حال و زوال 

اگر بیند که دیوار را برداشت ، دلیل که مردی را به درجه بلند برساند . اگر بیند که 

 دیوار را فرو افکند ، دلیل که آن را از معیشت بیفکند ، تا هالکش کند

. ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را 

تباه شده او به صالح باز آید . اگر بیند که دیوار شهر یا عمارت کرد ، دلیل که حال 

 دیوار مسجد جامع بیفتاد ، دلیل که والی شهر هالک شود . 

جابر مغربی گوید : دیوار به خواب دیدن ، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ 

ندوه ابود . اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود ، دلیل بر غم و 

 است . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد ، اگر دیوار از 

گل و خشت است ، دلیل است بر مال و دین امانت . اگر دیوار از گچ و آجر بیند ، 

دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند ، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند ، دلیل که 

 و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد .  به دنیا مغرور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر 
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راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در 

وقعیتی م قدرت خودتان تنها نیست . اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در

که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید . 

اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد . 

معبران نوشته اند دیوار در خواب حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا . اگر 

ی کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیدید دیواری را بنا م

دیواری نا به جا می سازید کاری خالف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و 

پشیمانی می شوید . اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می 

تید بر اگر از دیواری باال رف شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید .

مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با 

عدم کار روبه رو می گردید . اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط 

خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختالف 

یدا خواهید کرد . چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می شود زیرا شوهر پ

 قوام زندگی زن است و خراب کردن دیوار برای زن خوب نیست . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیوار : شما یک حامی خواهید داشت

 دیوار کوتاه : موانع

 یا خواهید داشتپریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پا

 روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

 ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

 دیوار مخروبه : خطری در کمین یکی از نزدیکان است

 گوید : آنلی بیتون می

 داش و به دست آوردنـ اگر خواب ببینید از دیواری باال می روید ، نشانة یافتن پا0
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 موفقیت از تالشی است . 

ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، عالمت آن است که مسئولیت 6

پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه 

 می شوید که تالشهای شما بی نتیجه است . 

ی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو ـ اگر خواب ببینید رو9

 می ریزد ، عالمت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود . 

ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار باال می روید ، عالمت آن است که برای رسیدن 4

 به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید . 

اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، عالمت  ـ5

 آن است که با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانة آن است که از 2

 جایی ناشناس به شما کمک می رسد . 

مشغول ساختن دیواری هستید ، عالمت آن است که شما با استفاده  ـ اگر خواب ببینید7

از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید . اگر دختری 

چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . اما اگر 

ریزد ، نشانة آن است که به  ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می

 رؤیاهای خود دست نخواهد یافت . 

ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، عالمت آن است که در 1

 مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از کف می دهید . 

ست که از موانعی که ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، عالمت آن ا3

 جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می کنید ، عالمت آن است 01

 که با پشتکار و تالش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید . 
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خود چیره خواهید  ـ خراب کردن دیوار در خواب ، عالمت آن است که بر دشمنان00

 شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، عالمت آن است که آینده 06

 برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، عالمت آن است که با 09

 هد شد . کسی روابطی ایجاد می کند که از بر مال شدن آن شرمنده خوا

ـ اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید ، عالمت آن است که 04

شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت 

 . 

 دیوانگی 

محمدبن سیرین گوید : دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی ، 

 به خیرات هزینه کند و از مردمان مالمت یابد .  لکن آن مال را

ابراهیم کرمانی گوید : هر که بیند که دیوانه شد است ، دلیل که به فساد گراید و ربا 

 خوردن . 

جابر مغربی گوید : اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد ، دلیل که با مردی رباخواره و 

نامی و فساد دین او را حاصل مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وی مالمت و بد

 گردد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم 

کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم . اگر دیوانه 

ار و یای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوش

آگاه باشیم . اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و 

 کاری خالف انجام داده یا انجام خواهیم داد . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیوانگی : امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت 

 دیوانه زنجیری

 بودن : خود را به دردسر انداختن

 تان کاله خواهد رفتتیمارستان : سر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید ، عالمت آن است که 0

 مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمی آورد . 

ـ اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند ، نشانة آن 6

ه قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست ، که بعدها درد و رنج برایتان به است ک

 همراه خواهد داشت . 

 حرف ذ 

 ذرت 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است . 0

ت آن ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، عالم6

 است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید . 

 ذرت پخته 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن ذرت پخته در خواب ، عالمت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی 

 درست برای آینده ، شما را به پیشرفت می رساند . 
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 ذره بین 

 گوید : آنلی بیتون می

با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ، نشانة آن است که توانایی به  ـ اگر خواب ببینید0

 ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است که توجه افرادی را به خود جلب 6

 می کند که بعدها او را نادیده خواهند گرفت . 

 ذکر 

 حضرت دانیال گوید : 

در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود . اگر بیند که او را دو قضیب است یا قضیب 

بیشتر ، دلیل است که او را هم فرزند بود ، هم بزرگی در میان مردم . اگر بیند که ذکر 

او بریده شده . دلیل که فرزندش نباشد . اگر بیند که قضیب خویش را ببرید ، او را 

 ضیب وی شعیف است ، دلیل که فرزندش بیمار گردد . فرزندی نیاید . اگر بیند که ق

 محمدبن سیرین گوید : 

بزرگی قضیب ، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکی وی ، دلیل بر 

حقارت و کم نامی وی . اگر بیند که از قضیب ، قضیبهای دیگر ، مانند شاخهای 

رون بیند که از قضیب او ماهی بی درخت پدید آمد ، دلیل کند بر بسیاری فرزندان . اگر

آمد ، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید . اگر بیند که از قضیب او مرغی 

پدید آمد ، تاویلش آن است که جواهرات یابد . اگر بیند که از قضیب او موش بیرون 

ند که از ر بیآمد ، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید ، که در او هیچ خیر نباشد . اگ

قضیب او مار بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد . اگر بیند که 

کژدم بیرون آمد ، همین تاویل دارد . اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد ، دلیل است 
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فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود . اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد ، 

فلس و تنگدست گردد . اگر بیند که کنجد بیرون آمد ، دلیل که عیالش دلیل که م

کسی را به پنهان دوست دارد . اگر بیند که خون بیرون آمد ، دلیل که با زنی حائض 

جماع کند . اگر بیند که ریم بیرون آمد ، فرزندی آرد معلول . اگر بیند که آب صافی 

 لح و پارسا . اگر بیند که آب تیره بیرون آمدبیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید مص

، تاویلش به خالف این است . اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و 

خواسته حاصل شود . اگر بیند که آتش بیرون آمد ، یک نیمه به جانب مشرق و یک 

د ، غرب گردنیمه به جانب مغرب شد ، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و م

 مانند ذوالقرنین . اگر بیند که سرگین بیرون آمد ، دلیل که میلش به لواط بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که قضیب او راست گردید و سخت شد ، دلیل است بخت و اقبال او قوی 

 .شود . اگر بیند که قضیب او سخت دراز گردید ، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد 

اگر بیند که قضیب خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای 

خود نهاد ، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید . اگر بیند 

 که بر قضیبش موی رسته است ، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد . 

 جابر مغربی گوید : 

ز وی جدا شد ، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و اگر بیند که قضیب ا

حرکت قضیب درخواب ، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند . اگر بیند قضیبش 

در میان او شد ، دلیل است که گواهی که داند بازگیرد . اگر بیند که قضیبش بشکافت 

 ت . اگر بیند که قضیبشو از وی خون بیرون آمد ، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند اس

آماس داشت ، دلیل کند که مالش زیادت گردد . اگر بیند که گرهی بر قضیب او زدند 

، دلیل است که عیش بر وی تباه شود . اگر بیند که قضیب بر میان بسته است ، دلیل 

است که گواهی که داند ندهد . اگر زنی بیند که او را قضیب بود ، اگر آبستن است 
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د ، لیکن آن پسر نماند . اگر آبستن نباشد و پسر ندارد ، مالش زیاد شود . پسری آور

اگر بیند که قضیب او باریک بود ، همین دلیل باشد . اگر بیندکه برخی از قضیب او 

بریده است ، دلیل است که او را فرزند آید کم یا بعضی ازمال و جاهش کم شود . اگر 

بیرون آمد یا گوهر ، دلیل کند که او را فرزند آید بیند که از سوراخ قضیب او مروارید 

 عالم پارسا . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن قضیب ) ذکر ( در خواب بر هفت وجه است . 

 اول : فرزند . 

 دوم : اهل بیت ) خانواده و علم ( . 

 سوم : مال . 

 چهارم : عزت و سربلندی . 

 پنجم : بزرگی و مقام . 

 ت ) حاجتخواهی ( . ششم : طاع

 هفتم : گرو یافتن ) رهن و گرو گرفتن ( . 

 حرف ر 

 رئیس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی باالتر 0

 هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود . 

ای هستید ، نشانة آن است که بخاطر خوش ـ اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره 6

 انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید . 
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 رادار 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم 

دل  چیزهایی بهواکنش تمینات فوق العاده ما است . اگر رادار در خواب ببینیم و رادار 

خواه ما نشان بدهد امید و خوشدلی است و نه چیز دیگر . اگر ببینید که خودتان رادار 

را اداره می کنید و کار می اندازید نشان آن است که برای رفع مشکالت خود کوششی 

 بزرگ انجام می دهید . 

 مولف گوید : 

 کار رادار یافتن هواپیماهاست

 مخفی مردم می باشد دیدن رادار جستجو در کارها

 رادیو 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد . نصیحت می کند اما 

هیچ استداللی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما تعبیر اخالق و 

رادیوئی دیدید البته هیچ رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند . چنانچه در خواب 

تعبیری ندارد چون رادیو چیزی است که همه جا هست و همه کس نوعی از آن را 

دارد و نمی تواند محور خواب باشد مگر اینکه وضع غیر معمول داشته باشد یا مطالبی 

غیر متعارف از آن بشنویم . همان طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر 

ینده است و زیاد هم حرف می زند ولی به هیچ وجه بد خواه نیست و خواه که فقط گو

کال نظر در اصالح و بهبود شما دارد . چنانچه در خواب دیدید رادیوئی دارید یا از 

جائی خریدید و یا کسی به شما هدیه داد با چنین دوست دل سوزی آشنا می شوید ، 
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ا با ببندید موجب تیرگی رابطه خود ر اگر دیدید رادیو را باز کردید و نتوانستید آن را

آن دوست دل سوز فراهم می آورید و اگر آن را شکستید آن دوست را از دست می 

دهید و طبعا زیان می بینید . اگر دیدید رادیوی خرابی را تعمیر کردید با آن دوست 

د وآشتی می کنید یا چنانچه با همسر خود قهر هستید و روابط تیره ای دارید روابط خ

را بهبود خواهید بخشید . رادیو زن هم می تواند باشد چون زن ها نیز زیاد حرف می 

 زنند و نیت بدی ندارند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رادیو : شما خبری دریافت خواهید کرد که برایتان بسیار مهم است 

 مولف گوید : 

 می توان رادیو را به خبر تعبیر کرد . 

 خبر یا اتفاق شنیدنی باشیدپس باید منتظر یک 

 رازیانه 

محمدبن سیرین گوید : رازیانه به خواب ، اگر به وقت باشد ، اگر بی وقت ، دلیل غم و 

اندوه کند و خوردنش مضرت بود . اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار 

 داشت ، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود . 

د : رازیانه گیاهی است دارویی که در قدیم مصرف درمانی منوچهر مطیعی تهرانی گوی

گسترده ای داشت ولی امروز کمتر کسی حتی به شکل آن را می شناسد . این گیاه به 

ندرت ممکن است در خواب دیده شود ولی اگر دیدید خوب نیست چون بر خالف 

ان غم و اثری که در طب گیاهی دارد در خواب داشتن و خوردنش غم می آورد و میز

اندوه به مقدار رازیانه ای که در خواب خویش می بینید بستگی دارد . یک شاخه 

 رازیانه غم اندک است و یک دسته رازیانه غم بسیار . 
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 راسو 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن راسو به خواب دزد است . اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت ، دلیل کند که 

دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد . اگر بیند که راسو را بکشت ، دلیل که دزدی را 

بگیرد و بر او ظفر یابد . اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندامهای او در 

 ی از دزد بستاند . دست داشت ، دلیل است که مال

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند راسو وی را بگزید ، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد . اگر بیند که با راسو 

 جنگ و نبرد می کرد و بر او غالب آمد ، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سه وجه است . دیدن راسو به خواب ، بر 

 اول : غم و اندوه . 

 دوم : درد . 

 سوم : بیماری . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

راسو از پستانداران جونده صحرایی است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر 

است . دیدن راسو در خواب رو به رویی با دزد است . اگر دیدید راسویی در خانه یا 

می کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید  در مزرعه شما زندگی

. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می 

برد . معبران عموما راسو را دزد تعبیر کرده اند . اگر در خواب دیدید که به راسو غذا 

ر هم ندهید او می دزدد و می برد می دهید در واقع مال خود را به کسی می دهید که اگ
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. اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می 

 رانید . انسانی که به مال شما نظر بد دارد . 

 راکت 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن راکت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفریح دلخواه است . اگر دختری چنین 

 بی ببیند ، نشانةآن است که در تفریح مورد عالقة خود نمی تواند شرکت کند . خوا

 ران 

 محمدبن سیرین گوید : 

ران دیدن ، قوت او و خویشان او بود . اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد ، دلیل که از 

خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هالک شود . اگر بیند که 

 را ببرید ، یا بیفکند ، آن کس را همین دلیل کند . ران کسی 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ران راست ، دلیل کند بر خویشان پدری ، ران چپ ، دلیل بر خویشان مادری کند . اگر 

بیند که ران او باریک شد ، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند . اگر بیند ران او پاره 

را از مهتری اندوه و خواری برسد . اگر بیندگوشت  شد ، دلیل بود که خویشان او

 رانهای او افتاده بود ، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد ، دلیل که از خویشان جدا نگردد و 

به قدر  ، دلیل کند کهپیوستگی کند به نکاح . اگر بیندگوشت ران خود را می خورد 

آن مال خویش خورد . حکایت : چنین گوید که : مردی نزد محمدبن سیرین آمد و 

گفت : به خواب دیدم که گوشت ران من سرخ شده بود و بر وی موی رسته بود ، به 
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کسی گفتم تا آن موی بتراشید . محمدبن سیرین گفت : تو وام داری و یکی از 

. پس هم در آن ماه ، مبلغ دویست دینار وام او را کی از  خویشان تو وامت را بگذارد

 خویشان او بگذارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ران در خواب دیدن ، برچهار وجه است . 

 اول : اهل بیت ) خانواده وبستگان ( . 

 دوم : دوستان که بر ایشان اعتماد باشد . 

 سوم : خشم . 

 چهارم : مال . 

 عی تهرانی گوید : منوچهر مطی

ران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید 

. حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر 

شود ، چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت ، 

یش متکی و امیداور هستید یا می شوید و چنانچه دیدید ران های شهرت و نام نیک خو

ضعیف و الغری دارید این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می دهید . اگر 

در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می رود . اگر 

ول شما لطمه می خورد و یا به دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پ

نام نیک و شهرت شما . اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید 

نشان آن است که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب 

بدنامی خویش می شوید . برخی از معبران نوشته اند که ران معرف افراد خانواده بیننده 

اب است . از امام صادق علیه السالم نقل می کنند که ران در خواب اهل بیت است خو

و مال و دوستانی که می توان به آنها اعتماد داشت . اگر ببینید یک ران شما چاق است 

و دیگری الغر دوستان و دشمنان شما متمایز هستند . عده ای دوست دارید و حجمی 
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 بق بوده اند که آنها را از دست داده اید . هم دشمن که این دشمنان دوستان سا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ران پای شما نرم و سفید است ، نشانة آن است که سعادت و 0

 خوشبختی در انتظار شماست . 

ـ دیدن ران پایی زخمی و خون آلود در خواب ، نشانة آن است که کسی به شما 6

 خیانت خواهد کرد . 

 ده رانن

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید برای انحام کار یا تفریح ماشین می رانید ، عالمت آن است که به 0

 بیماری مبتال خواهید شد . 

وظایف  مـ اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید ، نشانة آن است که از انجا6

 خود نتایج مساعدی به دست می آورید . 

ـ اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید ، نشانة آن است که با گذشتن از مراحلی 9

 خطرناک به کامیابی دست خواهید یافت . 

 راه 

 محمدبن سیرین گوید : 

یند بر گر براه به خواب دیدن ، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا . ا

شاهراه می رفت ، دلیل که به راه دین رود . اگر بیند که به راه راست گروهی را هدایت 

کرد ، دلیل که قومی را به راه راست و صالح راهنمائی کند . اگر بیند در راه سرگشته 
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 و متحیر می گردید ، دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد . 

 گوید :  ابراهیم کرمانی

اگر بیند در راهی می رفت چنانکه خسته نشد ، دلیل که حق خود را از کسی بستاند . 

اگر بیند کسی او را از راه راست به راه کج برد ، دلیل بود که او را دروغ مشغول 

گرداند . اگر بیند به شب تاریک به راه می رفت و راه به او مشکل شد ، دلیل که 

بد . اگر راههای بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت ، استقامت و راه راست یا

دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بددین وی را صحبت بود . اگر بیند که راه 

در برابر او مشکل شد و ندانست به کجا می رود و به قول حضرت رسول دست راست 

لیل که راه حق بر او پوشیده گرفت و می رفت و چون شب درآمد ، راه گم کرد ، د

گردد . اگر بیند به عزم از راه به در رفت ، دلیل که بر دشمن مکر و حیله سازد . اگر 

بیند در راه همی رفت و زنی پیش وی آمد و به سبب آن زن از راه به یک سو رفت 

اده یدلیل که به دنیا فریفته شود خلل دردین او درآید و راه خیر گذارد . بدان که حکم پ

 شدن در راه سوار شدن ، در تاویل یکسان است . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود ، دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند . اگر بیند 

در راه به گمان می رفت ، دلیل بود که دین بدست آورد یا در کار خود سرگشته شود . 

د ، دلیل بر فساد وی کند . اسماعیل بن اشعث گوید : راه اگر بیند کسی را از راه ببر

 راست درخواب مسلمانی بود و استقامت دین و راه کج بر خالف این بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 راه در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : دنیا . 

 دوم : رامش ) فراغت وشادی ( . 

 سوم : کار نیکو . 
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 کت . چهارم : خیرو بر

 پنجم : آسانی و راحت مردم است ) آسایش و راحتی مردم ( . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از راهی باریک می گذرید و از روی صخره ها و زمین ناهموار 0

عبور می کنید ، نشانة آن است که هیجان تب آلودی بر شما چیره خواهد شد و با 

 د . بدبختی بزرگی مواجه خواهید ش

ـ اگر خواب ببینید می کوشید راهی که از آن باید بگذرید ، پیدا کنید ، عالمت آن 6

است که کاری که می خواستید به نحو مطلوبی به پایان برسانید با شکست روبرو 

 خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید از راهی عبور می کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و 9

، نشانة آن است که از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت  چمنزارهای سرسبز است

 . 

ـ اگر خواب ببینید راه خود را گم کرده اید ، عالمت آن است که اگر به اقداماتی که 4

 انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نکنید ، شکست خواهید خورد . 

 راه آهن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 راه آهن : تغییرات در زندگی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی می کوشد مانع پیشرفت شما در 0

 زندگی بشود . 

ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، عالمت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان 0

ل کنند . شغابه مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را ا
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اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد 

 رفت . 

ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما 6

 خیانت می کند . 

 بریز از نگرانیـ راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتی ل9

 و کارهایی دشوار است . 

ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، عالمت آن است که از کارهای دستی ای 4

 که با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید . 

ـ اگر خواب ببینید آبی زالل از روی ریل راه آهن عبور می کند ، عالمت آن است 5

دگی شما را به ویرانه ای مبدل می کند ، اما دیگر بار برای ساختن که لذتجویی ، زن

 زندگی خود به پا خواهید خاست . 

دیدن خط آهن یا قطار مسافرتی در خواب دلیل این است که کارتان پیشرفت خواهد 

 کرد ، به مسافرت پر سودی میروید و یا از راه دوری برایتان مهمان میرسد . 

 راه رفتن بر روی آب 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که بر فراز آب همی رفت ، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید ، 

 دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی ، 

 راه رفتن در خواب 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می روید ، نشانة آن است که 
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ته با نقشه هایی موافقت می کنید ، که از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به نادانس

 ارمغان نمی آورد . 

 راه زدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند 

اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد ، دلیل که با مردی پیوندد که او را عزیز و 

 دارد ، فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد .  گرامی

اگر بیند راهزن بر او جمع شد ، نتوانست از او چیزی بردن ، دلیل که بیمار گردد و بیم 

 هالک بود و سرانجام از آن خالصی یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 . اگر بیند که راهزن چیزی از او دزدید ، دلیل که از کسی دروغ شنود 

 اگر بیند به راهی می رفت و راهزنان هالکش کردند ، خبر مصیبت به وی رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند راهزنی کرد و کاالئی برد ، دلیل بود کسی بر او خصم شود و عیش بر او تباه 

 کند . 

اگر خویش را راهزن بیند ، لکن کاالی کسی را نبرد ، دلیل است بیمار گردد و 

 م شفا یابد . سرانجا

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 راهزنی به خواب بر سه وجه است . 

 اول : جنگ و خصومت . 

 دوم : دروغ گفتن . 

 سوم : بیماری و تباهی عیش وخراب شدن زندگی . 
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 رایانه 

 مولف گوید : 

کار با کامپیوتر چون فرمانهای کاربر را اجرا می کند می توان به موضوعات مختلف 

 تقسیم کرد

اگر به عنوان کار شغلی با آن کار می کردید وکار شما مربوط به امور دنیائی بود دلیل 

 که کار آخرت نقصان دارد

اگر در مسائل آخرتی کار می کردید مانند تحقیق دینی دلیل که کار آخرتتان راست 

 است

 اگر مشغول بازی با کامپیوتر بودید گرفتاری در گناه

برنامه ویا موضوعی مربوط به امور دینی یعنی اعمالش به صالح اگر در حال ساخت 

 بود واگر مربوط به موضوع دنیوی بود خیر و فایده دنیائی بدست آورد

در کل می توان گفت اعمالی که از کامپیوتر می بینیم مربوط به خواسته های درونی 

 خودمان می باشد 

 رای دادن 

 گوید : آنلی بیتون می

بینید برای انتخاب کسی رأی می دهید ، نشانة آن است که به زودی ـ اگر خواب ب0

 غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در انتخاباتی شرکت کرده اید و با بی میلی رأی می دهید ، نشانة 6

 آن است که احساسات منفی شما بر احساسات مثبت شما غالب می شود . 

 رب 
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وید : رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد ، خوردنش دلیل محمدبن سیرین گ

بر خیر و منفعت کند و آن چه به خالف این بیند ، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند . 

ریختن رب در خواب ، چون شیرین بود ، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود 

 به خالف این بود . 

ر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگ

اید مالی را به زحمت و رنج و تالش فراهم می کنید . سودی عایدتان می شود که 

زائیده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است . اگر احساس 

د آی کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می رسد و شما از آن بود خوشتان می

خبری خوش به شما می رسد که برای شما سود آورد است و اگر از بوی آن خوشتان 

نیاید خبری بد به شما می دهند که اگر چه سود آور است شما را غمگین می کند . اگر 

در خواب دیدید که رب روی لباستان ریخته در یک معامله زیان می بینید که آن زیان 

ستان پدید آمده کوچک یا بزرگ است . اگر در خواب به اندازه لکه ای که روی لبا

دیدید کوزه ها و شیشه های رب زیادی چیده شده و می گویند همه به شما تعلق دارد 

و خودتان ندانید آنها را کی خریده یا پخته اید میراثی به شما می رسد که آن هم به 

ال است و پولی که با مقدار شیشه ها و کوزه ها یا زیاد است یا کم . در مجموع رب م

زحمت و تالش فراهم گردیده . میراث بردن نیز رسیدن به پولی است که دیگری با 

زحمت و تالش گردآورده است . اگر در خواب دیددی که کسی رب به شما می دهد 

از جانب او متنعم می شوید . اگر بچشید رب شیرین باشد کامیاب می شوید و اگر 

اک می گردید . اگر در خواب ببینید که رب را به زمین ترش باشد غمگین و اندوهن

ریختید مال خودتان را هدر می دهید . رب انار در خواب دیدن بهتر از رب چیزهای 

 دیگر است مشروط به این که ترش نباشد . 

 رباب 
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محمدبن سیرین گوید : رباب در خواب دیدن ، دلیل بر لهو باطل و سخن دروغ است . 

اب همی زد ، دلیل که به سخن باطل و محال رضا دهد . ابراهیم کرمانی اگر بیند که رب

گوید : اگر بیند با رباب چنگ و چغانه و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت بود 

که به اهل آن موضع رسد . اگر بیند که رباب را بشکست یا بیفکند ، دلیل است که از 

بر  یند که رباب می زد ، دلیل که بمیرد یا بیماریدورغ گفتن توبه نماید . اگر بیماری ب

 وی صعب گردد . 

 رباخوار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به 0

 سردی با شما رفتار خواهند کرد . 

ـ اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة آن است که یکی از 6

 دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک می گویید . 

 رتیل 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن رتیل در خواب ، نشانة آن است که دشمنان می کوشند شما را ور شکست 0

 ر بیاورند . کنند و از پا د

ـ کشتن رتیل در خواب ، نشانة آن است که بعد از بد شانسی فراوان ، اقبال با شما 6

 همراه خواهد شد . 

 رختخواب 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رختخواب

 کثیف : خوشبختی خانوادگی

 از تخت افتادن : احتیاط کنید

 تختخواب زیبا : ازدواج موفق

 رختخواب خالی : مرگ

 خاستن : شما سالمتی خود را باز خواهید یافتاز تخت بر

 رختخوابی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی

 رخساره 

 محمدبن سیرین گوید : 

رخساره در خواب دیدن ، دلیل بر روشنائی مردم بود . اگر بیند رخساره او صاف و 

او زرد  هپاکیزه است ، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد . اگر بیند که رخسار

 یا سیاه اس ، تاویلش به خالف این است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

رخساره درخواب ، آرایش مردم و کدخدائی او است . اگر در رخساره عیبی بیند ، 

 درکدخدائی و آرایش او نقصان رسد . 

 جابر مغربی گوید : 

یند رخسار او سرخ و اگر بیند بر رخساره او موی بود ، دلیل که وام دار گردد . اگر ب

پاکیزه بود ، دلیل که شادان و خرم گردد . اگر بیند که رخساره ا و زرد بوإ . دلیل بود 

که بیمار گردد . اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است ، دلیل که از جهت عیال او را 

 غم و اندوه رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 شادی و خوبی و وضع و حال مرد است . رخساره در خواب ، دلیل بر 

 زشتی رخساره در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و بیماری است . 

 رز 

 محمدبن سیرین گوید : 

رز در خواب ، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند . اگر بیند رزی داشت و درختهای 

او خیر  هد و ازسبز و پاکیزه در او است درهنگام وی ، دلیل کند که زنی نیکوکار بخوا

و منفعت بیند . اگر بیند که برگ درختهای رز نبود ، تاویل به خالف این است . اگر 

بیند که برگ درختها زرد گشت بود ، دلیل است که بیمار گردد . اگر بیند که رز ملک 

 او نبود ، تاویلش از خیر و شر به خداوند رز بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ) درخت انگور ( در خواب بر سه وجه است . دیدن رز 

 اول : زن . 

 دوم : منفعت بود از سبب زن . 

 سوم : رنج و غم و اندوه بود . 

 اگر رز ) درخت انگور ( را خراب بیند ، دلیل کند بر بدی احوال صاحب تاک 

 باغبان تاکستان در خواب تاویلش خدمتکار خانه بود . 

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب 

دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید . اگر ببینید که یک بوته رز در 

خانه خود کاشته اید که قبال نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد . اگر همسر 

اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با  ندارید ازدواج می کنید و

زن دیگری نیز اختالف دارید رفع کدورت می شود . اگر این خواب را زنی ببیند 
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صاحب دختری می شود که در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما 

 می کند . رز زردمی شود . اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می شود و ازدواج 

گویای زنی است بیمار گونه ولی خوش قلب و نیک منظر . رز سرخ زنی است با نشاط 

. رز صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است . رز خشکیده غمی است که از جانب 

یک زن به شما وارد می آید و خود آن زن نیز بال و آسیب می بیند . اگر رز را در 

زن آسیب کلی می رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می خواب پرپر کنید به یک 

 دهید . 

 رژگونه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می کند . نشانة آن است که برای رسیدن به 0

 خواسته های خود دیگران را فریب می دهد . 

 ند ، عالمت آن است که برای پیشـ اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می ک6

 بردن نقشه های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد . 

ـ اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید ، عالمت آن است که در 9

 هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می شوید . 

ر آن است که د ـ اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می گردد ، عالمت4

 مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد . 

 رژ لب 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رژ لب : خیانت و دروغ

 رستوران 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رستوران : سرگرمی پرخرج

 رسن 

 رسن ریسمانی است که چیزهائی به آن می بندند

 محمدبن سیرین گوید : 

بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته ،  رسن درخواب عهد و پیمان است . اگر

دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد . اگر بیند رسن ببرید و اندکی 

 در دست او بماند ، دلیل که از قدر و منزلت بیفتد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 ل که پیمانی بوداگر بیند رسن از آسمان آویخته بود و او دست در آن زده بود . دلی

میان او و ایزد حق تعالی چنانکه ، اگر بیمار بود میگوید : اگر حق تعالی مرا شفا دهد ، 

چنین کنم . اگر بیند که بر رسن به پای ایستاده بود ، دلیل بر تاکید همان پیمان کند که 

 با حق تعالی کرده بود . 

 جابر مغربی گوید : 

لیل که دست بر رسن دین حق تعالی زده باشد . و اگر بیند دست بر رسن زده بود ، د

بعضی از معبران گویند : رسن ، پیمان بود که هم با خلق و هم با خدای کرده بود . اگر 

بیند رسن درگردن او کرده بودند ، دلیل که پیمانی در گردن او بود خدای را یا خلق را 

لند خود را به رسن فروهشت ، و در گذاردن تاخیر کند . اگر بیند از بام یا از جائی ب

 دلیل که ترک حاجت و مقصودی که دارد بگوید از ترس و بیم . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن رسن در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : عهد و پیمان . 
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 دوم : دین . 

 سوم : امانت . 

 چهارم : قضای حاجت ) برآورده شدن حاجت ( . 

 رشته 

عی تهرانی گوید : رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت . رشته را منوچهر مطی

از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های 

ما خوب هستند رشته نیز خوب است . به طور سنتی ما شب های عید رشته پلو می 

توار تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده اس خوریم . این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا

است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو 

 است به هر حال که باشد . فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست . 

 رضوان 

من ب ایمحمدبن سیرین گوید : اگر کسی رضوان را در خواب بیند ، دلیل که از عذا

گردد و از سختی برهد . اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده ، دلیل که از دنیا برود و 

بعضی از معبران گویند : رضوان در خواب ، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را 

صحبت افتد ، زیرا که رضوان خازن بهشت است . اگر بیند رضوان او را در بهشت برد ، 

دنیا برود و عاقبتش به سعادت بود . اگر بیند رضوان از میوه های بهشت دلیل که زود از 

او را چیزی داد یا جامه سبز به وی بخشید ، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت بداد ، 

به وجود آید ، چنانکه نام او در جهان به علم منتشر  دلیل که او را فرزندی دانای عالم

 شود . 

 رطوبت 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رطوبت : بیماری

 رعد و برق 

محمدبن سیرین گوید : رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران 

یند وی . اگر بگفته اند : برق ، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع 

برق را از هوا یا از ابر برگرفت ، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود . اگر بیند برق 

همی درخشید ، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود ، خاصه که با برق باد آهسته است 

 . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : که رعد و برق درخواب بر پنج وجه است . اول : 

 پادشاه . دوم : وعده بد . سوم : خیر . چهارم : رحمت . پنجم : راه راست .  خزانه دار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : برق متداعی دو چیز است ، یکی برق به معنای 

الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان . برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل 

واند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می ت

قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم . هم مهربان و 

یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین . هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر 

رسانند ت می ترسد . در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می

متفاوتند . کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند . همیشه نگران و 

مشوشند . عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند . خانم ها 

عموما از پیری وحشت دارند . همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در 

مجسم شود . برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی خواب به صورت برق 

قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند . 

با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید . اگر 
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یر د می توانید سراغ تعبدیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستی

آن را بگیرید . اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید 

خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک 

در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت . روی هم رفته دیدن 

وصا از جهت تامین روشنائی . اما برق به معنای برقی که در اثر برق نیکو است مخص

برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید ، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان 

خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی 

ودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و کند . اما برق یکی از آیات الهی است و وج

حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد . مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص 

اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور 

امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم 

برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب ، خویشتن را دچار غیر منتظره . 

صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را . درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در 

تاریکی غلیظ بسیار نیکو است . مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه 

 خوبی است که با بیم آمیخته است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن رعد وبرق در خواب ، عالمت دوره ای کوتاه از زندگی است که با شادی و 0

 خوشبختی توأم است . 

ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیکی شما فرود می آید ، عالمت آن 6

است که رفاه زندگی یکی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . دیگران پشت سر 

 اکنند . شما شایعاتی می پر

ـ اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می کند ، عالمت آن است که 9

 بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد . 
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ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید ، عالمت آن است که اندوه بر شما 4

 چیره خواهد شد . 

 ذرخش باالی سر خود ، نشانة خوشبختی و کسب منفعت است . ـ دیدن آ5

ـ دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، عالمت آن است که بخت و اقبال مدتی 2

 از شما دور می شود . 

دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان ، عالمت آن است که بخت و اقبال  -7

 هد شد . به شما رو می کند و زندگی شما بهتر از گذشته خوا

ـ دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، عالمت آن است که باید موانع را از جلوی 1

 راه خود بردارید . 

ـ دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان ، عالمت آن است که به راحتی صاحب 3

 احترام و ثروت خواهید شد . 

ومیدی ـ دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شکل ، عالمت آن است که زیان و ن01

 گریبانتان را خواهد گرفت . 

 رف 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رف طاقچه ای است باالتر از دسترس معمول و متداول 

که امروز در اتاق ها دیده نمی شود . دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده 

یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقا نباید به آن 

یم که به آن برسیم . اگر در خواب ببینیم که روی دسترس داشته باشیم ولی می کوش

رف نشسته ایم به مقامی منیع می رسیم که تصور رسیدن به آن برای ما مشکل بوده . 

اگر ببینیم که از رف پایین می آییم از مقام خود معزول می شویم . اگر در خواب ببینیم 

پیشنهاد می شود . اگر  اتاق ما رف دارد در حالی که قبال نداشته کاری بزرگ به ما

ببینیم رف اتاق ما خراب شده امید ما برای رسیدن به مقام باال از بین می رود . اگر ببینیم 
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می جهیم و دستمان به رف نمی رسد برای رسیدن به مقامی جهد می کنیم ولی موفق 

نمی شویم . همین حالت است اگر چیزی در رف باشد و نتوانیم آن را برداریم و 

 م . بگیری

 رفتگر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر ببینیم رفتگری زباله های خانه ما را می برد غم 

خواری می یابیم که غم و اندوه ما را می کاهد و مشکل گشایی می آید که مشکالت 

زندگی ما را از میان بر می دارد . اگر ببینیم رفتگر آمد ولی زباله های ما را برد تعبیر 

. اگر ببینم خودمان رفتگر شده ایم مشکالت دیگران را از بین می بریم  خالف آن است

 و غم زدایی و چاره جویی می کنیم . 

 رفتن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود ، دلیل که 

برد ، دلیل که همه بیچاره و  بیچاره و فرومایه شود . اگربیند زن و فرزند با خود همی

خوار گردند . اگر بیند مانند شتر میرفت ، دلیل که سعادت دنیائی یابد . اگر بیند مانند 

اسب یا خر همی رفت ، دلیل کند بر تنگی مال و درازی عمر . اگر بیند مانند ددگان 

 همی رفت ، دلیل خیر و نیکی بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ریکی به روشنائی می رفت ، دلیل که از تنگی و رنج به نعمت و فراخی اگر بیند ازتا

افتد . اگر بیند از آبادانی به خرابی میرفت ، تاویلش به خالف این است . اگر بیند از 

جائی نیک به جای بدی رفت ، دلیل بر بدی کند . اگر بیند که ازجائی بد به جائی نیک 

  همی رفت ، دلیل بر خیر و نیکی کند .
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 راه رفته ای را برگشتن : تاخیر در سفر ، ماجراجویی ؛ خبری مهم

 مولف گوید : 

اگر در خواب ببیند با کسی به مکانی می رفت یعنی آن کس در مورد آن مکان به او 

 حرفی زده یا سفارشی کرده ویا سفارش خواهد کرد

 رفو کردن 

امه و چیزهای دیگر ، دلیل بر جنگ و خصومت محمدبن سیرین گوید : رفوکردن ج

کند . اگر بیند جامه خویش یا جامه اهل یا دستاری یا مقنعه را رفو می کرد ، دلیل که 

 او را با کسی از خویشان جنگ و خصومت افتد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند جامه خویش را رفو می کرد و نتوانست ، دلیل که از 

و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود  جهت عیال خود غم

و با همه کس به گفتگوی درماند و جهد کند تا کار خویش را صالح آورد و از 

 خصومت باز رهد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران کهن نفس سوزن زدن منهای دوختن را خوب 

جدا کرده و خصومت و دشمنی ندانسته اند و به همین علت رفو را از دوخت و دوز 

تعبیر نموده اند و رفوگر را نیز دشمن دانسته اند . رفو کردن در خواب دشمنی است و 

چنانچه در خواب ببینید لباسی را رفو می کنید با کسی دشمنی می نمایید و اگر دیگری 

ر درفو کند و شما تماشاگر باشید او دشمنی می کند . برخی نوشته اند لباس هر کس را 

خواب رفو کنید با او دشمنی می کنید و اگر لباس خودتان باشد کاری می کنید که 

حیثیت اجتماعی خویش را به خطر می اندازید . رفوی جوراب خصومت با خانواده 

است و رفوی شلوار دعوا و دشمنی با همسر است . به هر حال رفو کردن در خواب 

 . خوب نیست و در پایان غم و اندوه می آورد 
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 رفیق 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است که همان فردی که 0

 ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود محیط زندگی را تلخ می سازد . 

ـ اگر خواب ببینید دوست ناموفقی دارید ، داللت بر آن دارد که هر کس با شما 6

 شود بعد از مدتی از شما رو خواهد گرداند .  دمساز

 رقابت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شکست خورده اید ، نشانة آن است که نامزد شما را 0

رقیبی دیگر به طرف خود خواهد کشید . اما اگر خواب ببینید در رقابت برنده شده اید 

ن و مقامی می یابید و امور زندگی به دلخواه شما ، عالمت آن است که نزد دیگران شأ

 پیش خواهد رفت . 

 رقص 

 محمدبن سیرین گوید : 

پای کوفتن در خواب ، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری 

است و گروهی گویند رقص کردن مردان را ، از زندان خالصی بود ، خاصه کسی را 

 که بر پای او بند بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

رقص درخواب ، زنان را رسوائی است و مردان را ، دلیل بر خصومت است . اما 

صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند ، دلیل غم است و رقاص درخواب ، مردی بود 

 که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد . رقاص و رقص 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و 

رنج تعبیر کرده اند . رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر 

ن است و احساس نیاز است به دیگران اما فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواست

نه چندان شدید . چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی 

عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می 

رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بال می شود و آنها که دست می 

د در غم او اندوهگین می شوند . اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت زنن

دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که 

می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بال می شود و اگر ببیند 

می جنباند نیازمند و وامدار می گردد .  نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان رقص

رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند 

که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود . سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد 

 خواهند گفت . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رقص

 گذرانی خوشتان میایدمعلم رقص : شما از خوش

 رقصیدن در یک سالن خالی : شادی

 رقصیدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبکسرانه است

 رقصیدن با یک فرد جذاب : حسادت

 رقصیدن در میان یک عده ناشناس : غم
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 یادگیری رقص : شما عاشق خواهید شد

 افتادن در حین رقص : احساسات خود را کنترل کنید

 سالم گوید : یوسف نبی علیه ال

 دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، عالمت آن 0

است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین 

 ببیند ، عالمت وظایفی اندک و لذت بسیار است . خوابی 

ـ اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازی بهتر در آینده 6

 است . 

ـ اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید ، عالمت خوشبختی غیره 9

 منتظره است . 

 رقص آرام 

 گوید : آنلی بیتون می

واب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانة آن است که به همراه ـ اگر خ0

 دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند ، نشانة آن است که 6

 سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست . 

 رقص گروهی 
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 گوید : ن میآنلی بیتو

اگر خواب ببینید به همراه گروهی می رقصید ، عالمت آن است که سرگرم تفریحات 

 سالم و دلپذیر خواهید شد . 

 رکاب 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند رکاب از زین جدا گردید ، فرزند یا غالم است و 

 هیچ خیانت چون با رکاب بود ، فرزندی باشد که در کارها معتمد و امین است و دراو

نباشد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند رکاب او زرین است ، دلیل است فرزند او منکر 

و خویشتن بین بود . اگر بیند رکاب او سیمین است ، دلیل که فرزندش به مال دنیا 

مغرور شود . اگر بیند رکابش برنجین یا مسین بود ، دلیل بود بر قدر پاکیزگی و روشنی 

باشد در کارهای دنیائی . اگر بیند رکاب او چوبین بود ، دلیل که فرزند او  او را قوت

دون همت و بدرأی و فرومایه بود و رکاب دار در خواب نیکو بود ، زیرا که او به 

 مهتران نزدیک بود . 

 رگبار 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رگبار : یک غم به شادمانی مبدل خواهد شد

 رگ گشادن 

 ن گوید : محمدبن سیری

اگر بیند پیری او را رگ گشاد ، دلیل که از دشمن سخنی به طعنه شنود یا مالش تلف 

شود . اگر بیند رگ زد و خون ازاو برآمد ، دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد 

 و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

ن بسیار آمد در طشتی یا طبقی ، دلیل بود که اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خو

 بیمار شود و مال خود را در بیماری هزینه کند . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

رگ گشادن از دست راست ، دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود و رگ گشادن از 

دست چپ ، دلیل بر زبونی کار دوستان بود . اگر بیند که کسی معروف او را رگ می 

 د اگر زن آبستن بود ، دختر آورد و اگر آبستن نباشد ، به دختر آبستن شود . ز

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد ، چنان که هیچ خون در تن او نماند ، 

دلیل که به زودی بمیرد . اگر علتی دارد ، در مخاطره بود و از آن علت نرهد . معبران 

رگ زدن به خواب ، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند . اگر مستور  گویند :

 نباشد ، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 رگ زدن در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : گشایش کارها . 

 دوم : سفر . 

 . سوم : خصومت ) مرافعه برای مال ( 

 چهارم : شریک شدن . 

اگر بیند که رگ زد و خون نیامد ، دلیل بر خصومت است . اگر خون بیرون آمد ، 

 دلیل است بر یافتن مال یا خسران مال . 

 اگر بیند که تن او بی جراحتی خون آلود شد ، دلیل که چیزی بدو رسد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

ان او کند از بهر آن که رگ ها در همه تن رگهای تن ، دلیل بر اهل بیننده و خویش
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است رگهای سر و پیشانی ، دلیل بر مهتران کند و رگهای دست و بازو ، دلیل بر 

برادران و خویشان مادر کند و رگهای پشت ، دلیل بر خویشان پدر کند و رگهای 

 مبیرون در آن ، دلیل بر اهل دودمان کند و رگهای ساق ، دلیل بر مال و معیشت مرد

کند . اگر بیند رگ بگشاد و آن رگ بریده شده یا خشک شد ، دلیل که یکی از 

خویشان وی که بدان تعلق دارد ، از دنیا رحلت کند و بعضی از معبران گویند : غم و 

اندوه و مصیبت به خویشان او رسد و باشد که درغربت افتد و از خویشان خود جدا 

 که از خویشان او مالش تلف گردد .  ماند . اگر بیند کسی او رگ زد ، دلیل

 حضرت دانیال گوید : 

اگر کسی بیند رگ قیفال بگشاد ، دلیل که کارها بر وی بسته شود . اگر بیند رگ 

باسلیق بگشاد ، همین تاویل دارد . اگر بیند که رگ اکحل بگشاد ، یعنی رگ میان 

د و می آمد ، مال یاب دست ، دلیل بستگی کارها کند . اگر سائل گوید که از رگ خون

چون گوید که خون از رگ می رفت ، دلیل که او را زیانی رسد و معبر باید که در 

لفظ بیننده خواب نگاه کند و تعبیر بر موجب او کند . اگر بیند رگ او تهی و کبود شد 

 ، دلیل که وی را اندوهی یا زیانی رسد . 

 رماتیسم 

 گوید : آنلی بیتون می

ب از بیماری رماتیسم درد بکشید ، عالمت آن است که برای عملی ـ اگر در خوا0

 کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، عالمت آن است که به یأس و 6

 نومیدی دچار خواهید شد . 

 رمال 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه 

گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می خورید و در پایان 

به غم و اندوه گرفتار می شوید . اگر دیدید خودتان رمال شده اید کاری زشت مرتکب 

 ندارد و مردم شما را شماتت می کنند . می شوید که خیر دنیا و آخرت 

 رمان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده 

به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می ماند . اگر دیدید 

و وعده  دیگری رمان می خواند و شما گوش می دهید کسی به شما دروغ می گوید

پوچ و واهی می شنوید که حقیقتی به دنبال ندارد . اگر دیدید خودتان رمان می نویسید 

 تدبیر کاری را می کنید که نه برای شما و نه برای دیگری سودبخش است . 

 رنده 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رنده دو نوع داریم . یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده 

انه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف گر که در زندگی بیننده نجاری . رنده آشپزخ

خواب را از بین می برد و دارایی شوهرش را تباه می کند و همان طور که رنده می 

خراشد او نیز چنان اسراف گری می کند که مرد را به خاک مذلت می نشاند . اگر در 

دا می نی در زندگی شما هست یا پیخواب ببینید با رنده آشپزخانه کار می کنید چنین ز

شود . رنده نجاری مردی است محکم و استوار و بذال که کارها را سامان می بخشد و 

با این که خشونت دارد نرمی و نیکی به جای می گذارد . داشتن و دیدن چنین رنده ای 

 در خواب نشان آن است که با چنان مردی برخورد خواهید نمود و از او سود خواهید

 برد . 

 رنگها 
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 محمدبن سیرین گوید : 

رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن ، دلیل بر صالح و پاکی دین کند و 

رنگ سرخ درخواب ، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جام 

د ، مردان ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا ، و خیر و صالح بود و رنگ زر

و زنان را رنج و بیماری باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود ، 

مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند ، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و 

 مردان ، دلیل براندوه و مصیبت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی رنگ سفید و سبز به خواب ، 

 یافتن و دین پاک باشد ، 

 زیرا که لباس اهل بهشت است . 

رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و 

 مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه

 رنگ زرد بیماری بود

 و خصومت بود رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستیزه 

رنگ مرد زرد به خواب ، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید ، لکن بر دست او 

 خیرات بسیار رود . 

 تناسلی است . رنگ نارنجی گاهی اوقات این رنگ در ارتباط با دستگاه

نیست . از ایدر نتیجه یافتن معنا و تعبیرصحیح معنای آن در زندگی شخصی کار ساده

صورت مشاهده این رنگ درخواب ، ابتدا سالمت این دستگاه را مورد این رو ، در 

ید های مختلف زندگی تان دریابجنبهقرار دهید و سپس ارتباط این رنگ را با تماممداقه

 . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با 

خواب مشاهده نماییم . در این صورت آن چیز محور خواب قرار می  رنگی خاص در

گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد . روی هم رفته رنگ سفید خوب 

است . زرد غم و رنج و بیماری است . سیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است . سرخ 

است ولی در برخی مواقع هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط . سبز خرمی 

 سرخ و سبز اختالفاتی دارند که تشخیص آن با معبر است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رنگ ) دیدن رنگهای گوناگون ( : افکار شعف آور

 رنگ آبی : ناراحتی 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند

 یاست سلطان بوددیدن جای سرخ دلیل بر س

 دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود

 دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود

 دیدن آب سبز گشتن عیش بود

 رنگین کمان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

 گوید : آنلی بیتون می

روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور  ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة0

 زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت . 

ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با 6
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 شادمانی بسیاری همراه خواهد بود . 

ست که ه است ، نشانة آن اـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زد9

 در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت . 

 روبان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : این خواب را زنان می بینند و مردان نمی بینند مگر در 

رابطه با یک زن باشد . اگر زنی در خواب ببیند که به موی خویش روبان بسته خطایی 

مردم او را سرزنش می کنند و اگر ببیند که روبان را به لباس خود مرتکب می شود که 

می بندد عملی می کند که حرمت زنانه اش متزلزل می شود و مقامش در خانواده به 

مخاطره می افتد . بستن روبان های بسیار تظاهر و ریاکاری است و گرفتن روبان از 

 باشد خوب نیست . اگر سیاه دیگران شنیدن تملق است و چاپلوسی . روبان اگر زرد

باشد نیز خوب نیست ولی سرخ و صورتی خوب است . اگر مردی ببیند که روبان به 

کسی می دهد به زنی دروغ می گوید و در صدد اغوای او بر می آید . بستن روبان 

 برای مردان بی آبرویی و رسوایی است . 

 روباه 

، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و محمدبن سیرین گوید : روباه درخواب مردی مکار 

کنیزک دروغگو بود از خویشان او . اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود ، دلیل 

کند که خویشان او با او خصومت کنند . اگر بیند روباه راهی جست ، دلیل که از پریان 

یل که زنی گیزاند ، دلترسیده گردد . اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را بران

 او دوست دارد ، ولیکن دوستی او ضعیف است

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند روباهی را شانه همی کرد ، دلیل که کسی با وی حیله 

سازد و او را بفریبد . اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد ، دلیل که غریبی با 
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واب دیدن ، مال است که به دست آورد و شیر وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خ

روباه در خواب ، دروغگو بود . اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد ، 

دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد ، یا با زنی این چنین او صحبت افتد . 

ن خواهد و آن زن او اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت ، دلیل کند که ز

 را دوستدار است . اگر بیند که روباه از وی بگریخت ، دلیل که وام دار از وی بگریزد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد 

 باشد و چه زن . اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می

کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به 

دنبالتان می آید . او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز . حتی ممکن است یک مرد 

باشد که در زندگی شما نقشی دارد . اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید 

لفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید . اگر در زنی است که با شما سازش و ا

خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به 

زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید . اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا 

نیرنگ و فریب در کار شما برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او 

میکند . احتمال دارد او زن باشد . به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می 

کند . نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از 

غم رهایی می یابید . پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است . اگر ببینید که 

روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند 

و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد . به هر حال دیدن روباه در 

 خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، عالمت آن است که درگیر معامالت نا 0

 مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتال خواهید گشت . 

ـ اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است که 6

ه روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیرکی می خواهند نسبت ب

 به شهرت شما آسیب وارد کنند . 

 ـ کشتن روباه در خواب ، عالمت آن است که در هر کاری موفق می شوید . 9

 روبنده 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت 

رمت زنانه خویش انجام می دهد . روبنده مرد و شوهری است متعصب و حفظ ح

سختگیر که پاس خانواده را دارد . اگر ببینید که روبنده بسته اید شوهری آن چنان که 

 گفته شد خواهید داشت . روبنده برای مردان در خواب خوب نیست . 

 روتختی 

 گوید : آنلی بیتون می

در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است . اما  دیدن رو تختی سفید و پاکیزه

 اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرین است . 

 روح 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، عالمت آن است که برای افکاری 0

 یاندازید . بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر ب

ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانة آن 6
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است که با تمام وجود حرفة خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها کند . به 

 امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت . 

عالمت آن  ـ اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است ،9

است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست 

 خواهید آورد . 

ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر 4

صحنة نمایش نقش ایفا می کند ، نشانة آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی 

  خواهد گرفت .

ـ اگر خواب ببینید دربارة فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می کنید ، نشانة آن 5

است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از 

 مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید . 

طر ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانة آن است که در معرض خ2

 قرار گرفته اید . باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید . 

ـ اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانة آن است که با کسی همسفر می شوید و با 7

 او به سفری طوالنی می روید و در طول همة راه از نومیدی رنج می کشید . 

، عالمت آن است که به دست ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند 1

دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در اثر فریب بیوه 

 خواهد شد . 

ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانة آن است که در اثر از دست دادن 3

 یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد . 

وح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با ـ اگر خواب ببینید ر01

چهرهایی شاد ایستاده اند ، داللت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت 

 می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد . 
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ورد ، ی خـ اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان م00

عالمت آن است که در مطالعة آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی 

 ثروتمند می شوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود . 

ـ اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ، 06

وست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام نشانة آن است که از جانب د

کارهای خود بیشتر دقت کنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر 

 شود ، عالمت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد . 

 رودخانه 

 محمدبن سیرین گوید : 

د در رود بزرگ صافی شد رود بزرگ در خواب ، دیدن مردی بزرگوار است . اگر بین

. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد . اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و 

در زیر وی گل گندیده بود ، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد ، به قدر 

تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند که در رود غرق شد ، دلیل کند 

تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود ، مرد که 

بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود . اگر به خالف این بیند ، آن مرد ستمگر و 

 فاسق تر بود . 

 حضرت دانیال گوید : 

 آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و

اندوه و رود بزرگ وزیر پادشاه است . اگر بیند که آب رود زیاد شد ، دلیل که مال 

وزیر زیاد شود . اگر بیندکه آب رود همی خورد ، دلیل که از وزیر عطا یابد . اگر بیند 

که آب رود تیره و گندیده بود ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند آب رود سرد و خوش 

یر بکند . اگر بیند که رود خون گشته بود و می رفت ، دلیل بود ، دلیل که نوازش وز
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که در آن دیار خون ریختن عظیم بود ، ودر میان پادشاهان . اگر بیند از آن آب خون 

آلود همی خورد ، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد . اگر بیند آب رود سفید و 

 . اگر بیند آب رود به زمین فرو رفت و پاک بود ، دلیل که مردم عامه ثنای وزیر گویند

هیچ نماند ، دلیل عقوبت بود در آن دیار . اگر بیند در آب رود خود را بشست ، دلیل 

که ازشر پادشاه و وزیر ایمن باشد . اگربیند در زیر آب غو طه خورد و باز برآمد ، دلیل 

و گل آلود شد ، دلیل که از راز وزیر آگه شود . اگر بیند در رود رفت و جمله اعضای ا

 که از قبل بازرگانی غمی به او رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

رود دجله به خواب ، خلیفه بغداد بود و بعضی از معبران گویند : رود دجله پادشاه مصر 

است و رود گر پادشاه ارمینه است و رود نیل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از این 

ر آن خیر و منفعت است که از ایشان برسد به قدر آن آب که رودها چون روشن بود د

از آن خورده بود . اگر رودی از شیر بیند و خود را در میان آن بیند ، دلیل که در فتنه 

 افتد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن رود در خواب بر هفت وجه است . 

 اول : حج . 

 دوم : بزرگی و جاه ) جاه ومقام ( . 

 سوم : پادشاهی . 

 چهارم : نعمت . 

 پنجم : تجارت . 

 ششم : ریاست . 

 هفتم : علم و ظفر بود ) علم وپیروزی ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند . آب تنی در 

و بزرگی ولی غرق شدن در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت 

آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند . اگر 

رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار 

برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در 

در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید  خواب دیدید رودخانه ای

که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می 

شوید . ولی اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و 

نعمات اندوهناک می شوید . رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا 

بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما 

نمی آورد . اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند 

می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید . اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد 

ان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست بهتر است ولی دیدن آبزی

 . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 رودخانه

 در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

 رودخانه

 عریض و زالل : خوشبختی زیاد در آینده

 در آن شنا کردن : خوش شانسی

 افتادن و بوسیله آن برده شدن : شما شانس زیادی دارید

 رودخانه بوسیله شنا : آرزوهای شما برآورده خواهند شد عبور کردن از

 رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه های شما به تعویق خواهد افتاد
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 رود 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانة آن است که به بیماری معده دچار خواهید 0

 شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان . 

ـ اگر خواب ببینید آب رود زالل و شفاف است ، نشانة آن است که زندگی آسوده و 6

 دوستانی خوب در انتظار شماست . 

ود را طی می کند ، نشانة آن است که ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض ر9

 همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود . 

ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می گذرد و مشغول جمع آوری 4

سرخس ها و سبزه های کنارة رود است ، داللت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت 

صیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت . اما اگر ببیند و خوشی ن

که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می گذرد ، نشانة آن است که از مشکالت 

 بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید . 

ید ، نـ اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می ک5

نشانة آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی ، ناراحتی و نومیدی شما را 

 دربر خواهد گرفت . 

 ـ دیدن رودخانه ای خشک در خواب ، نشانة بداقبالی و بیمار شدن است . 2

 روده 

اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که از خویشان خیر و 

ابد و باشد که ایشان از وی شرف و سعادت یابند . اگر روده های وی از درون منفعت ی

پیدا شد ، دلیل که فرزندی از خویشان او مهتر شود . اگر بیند روده کسی را میخرد ، 
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 دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد . 

نهان کرده بود که آشکار  ابراهیم کرمانی گوید : آشکار شدن روده در خواب ، مال

 گردد ، یا والیتی یابد که به وی رسد . اگر خود در والیتی باشد ، بر قدر آن مال یابد . 

جابر مغربی گوید : اگربیند روده های وی از دهانش بیرون آمد ، دلیل بر مرگ 

ل افرزندان او بود . اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد ، دلیل که بر قدر آن م

 که نهان کرده بود بخورد . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن روده در خواب بر شش وجه است . اول : مال 

حرام . دوم : شفقت . سوم : سخنهای ناخوش . چهارم : فرزند . پنجم : زندگانی . ششم : 

 کارکرد خوش . 

ه طوالنی که ب منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روده وبال است و گرفتاری و غمی است

سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد . به خصوص اگر روده گشوده و دراز 

باشد . اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و 

یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که 

خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید شما هم در آن اشتراک دارید . اگر در 

گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می 

کشید . اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت 

حت می اخود را تباه می کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و ر

 رسانید . معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن روده در خواب ، عالمت آن است که در اثر اتفاقی دوست خود را از دست 0

 می دهید . 

ـ دیدن روده خود در خواب ، عالمت آن است که موقعیتی تأسف انگیز به زندگی 6

 شما راه می یابد . 
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ـ اگر خواب ببینید روده ای را خاک می کنید ، عالمت آن است که مصیبتی غیره 9

منتظره گریبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهی که مرتکب می شوید ، از طرف 

 دوستان مورد سرزنش قرار می گیرید . 

 روز قیامت 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که قیامت پدید آمد ، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود ، حق بگسترد و 

دلیل کند ، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بالئی و آفتی رسد ، اگر اهل آن دیار مظلوم 

باشند ، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد . اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق 

 دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد . تعالی ایستاده اند ، 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که قیامت برخاست ، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد . اگر 

در غم و رنج و محنت است فرج یابد ، اگر عالمتی از قیامت پیدا کرد ، چنانکه آفتاب 

آمد ، باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد ، از مغرب برآمد یا یاجوج و ماجوج پدید 

تا رضای او جوید . اگر بیند شمارگاه رایا او را بدانجا بردند ، نشان غفلت بود . اگر بیند 

که با وی شمار می کرد ، دلیل است او را زیانی رسد . اگر بیند که کردارهای او را 

تکاری ام کار او نیکو بود و درسبسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد ، دلیل کند که سرانج

یابد . اگر بیند که بدی او بیشتر آید ، دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود . اگر بیند 

که نامه اعمال به دست راست داشت ، دلیل که به راه راست بود . اگر بیند که نامه 

 کارشکردار او را بدو دادند و گفتند برخوان ، اگر اهل صالح بود ، دلیل است که 

نیکو شود . اگر از اهل فساد است ، دلیل که کارش به مخاطره بود . اگر خود را بر 

صراط بیند ، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن ، دلیل که بر راه 

 خطا است ، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود . 
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 گوید : آنلی بیتون می

در انتظار روز رستاخیز هستید ، عالمت آن است که دوستان با ـ اگر خواب ببینید 0

فریب و نیرنگ از عواطف و احساسات شما برای غارت ثروتی که در دست دارید ، 

 سوء استفاده می کنند . 

ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که باید نسبت به توجه مردان ثروتمند 6

عشق مرد صادق و درستکاری که در نزدیکی اوست  و صاحب مقام بی اعتنا باشد و

 بپذیرد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن روز قیامت در خواب ، نشانة آن است که شما کار نیمه تمامی که طرح ریزی 0

 آن شده با موفقیت تکمیل می کنید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهکاران محسوب می شود ، نشانة آن 6

است که با رفتار ناشایست دوستان خود را ناراحت می کند . اما اگر در خواب ببیند 

زمان مرگ فرا رسیده و تمامی مردم از ترس انباشته شده اند و همه در انتظار پایان 

سرنوشت خود هستند ، نشانة آن است که در فراز و نشیب های زندگی دوستان به او 

 کمکی نخواهند کرد . 

 روزن 

هر مطیعی تهرانی گوید : روزن اگر به روشنایی باشد خوب است ولی اگر از منوچ

روشنایی به تاریکی باشد بد است . دیدن روزن در خواب هیچ تعبیری ندارد مگر این 

که با شرایط خودتان تطبیق داده شود . اگر در جایی تاریک هستید و ببینید روزنی به 

ینده ای روشن دارید و مشکالت شما روشنایی هست خواب شما خبر می دهد که آ

رفع می شود . اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار هستید وام خود را می 

پردازید . ولی اگر در جایی روشن باشید و روزنی ببینید که رو به تاریکی قرار گرفته 
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 ن روزن هایخوب نیست و از غم و اندوه خبر می دهد . اگر در جایی باشید که اطرافتا

زیادی باشد کاری بزرگ و احیانا مشکل با راه حل های متعدد برای شما پیش می آید 

که حق انتخاب خواهید داشت . اگر در جایی مسدود باشید و خودتان روزنی به خارج 

باز کنید نیکو است و اگر جای باز باشید و روزنی به محل مسدود باز کنید ، برای خود 

 ورید . مشکل به وجود می آ

 روزنامه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

 مولف گوید : 

چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم می رساند . می توان گفت خواندن روزنامه در 

 خواب نشانه خبر است . 

 تاری اساگر آگهی های را می خواند که نوشته هایش به رنگ زرد بود دلیل بر بیم

 اگر به رنگ سرخ و سبز بود دلیل بر شادی و خوشحالی

 اگرمطالب ترحیم ها را می خواند دلیل بر طوالنی شدن عمر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن روزنامه در خواب ، عالمت آن است که در معامالت نیرنگهایی آشکار 0

 صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد . 

ر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است که موقعیتهایی ـ اگ6

جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به 

 کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید . 

وید وفق به این کار نمی شـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما م9

 ، نشانة آن است که در کاری شکست می خورید . 
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 روزها 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه ، دلیل که کاری شروع کند و 

پندارد در آن خیر است و شر بود . اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود ، 

 بود .  دلیل بر شر او

 جابر مغربی گوید : 

اگر روز شنبه است پندارد آدینه است ، دلیل که دوست و هواخواه جهودان بود . اگر 

به خواب دید یکشنبه است و پندارد آدینه است ، دلیل بود که دوست و هواخواه اهل 

 دنفاق بود . اگر روز سه شنبه را روز آدینه پندارد ، دلیل که دوست و هوادار اهل فسا

بود . اگر روز چهارشنبه را روز آدینه پندارد ، دلیل که دوست و هواخواه مفسدان بود . 

 اگر روز پنج شنبه را روز آدینه پندارد ، دلیل که دوست و هوادار اهل نعمت بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

ج دوشنبه و پن بهترین روزها اگر به خواب بیند ، روز آدینه ) جمعه ( است ، بعد از آن

 شنبه است و هر چند روز را روشن تر و صافی ترو با صفاتر بیند بهتر بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

امام صادق علیه السالم می فرماید در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است . 

اب در ر خوبهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز د

شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی تفاوت است مگر این که محور خواب شما باشد 

و روز محور خواب قرار نمی گیرد . مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد به هر صورت 

دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به 

حال غیر طبیعی نیز خوب نیست . مثال در خواب ببینید که شب رسید . دیدن روز به 

هنگام روز ستارگان آسمان دیده می شوند ، یا ماه و خورشید در کنار هم در آمده اند 
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 خوب نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در ساعات روز به سر می برید ، نشانة اوضاع و احوال مطبوع و 0

 است .  معاشرتهای لذتبخش

ـ اگر خواب ببینید در روزی ابری و تیره به سر می برید ، نشانة شکست و ناکامی در 6

 پیمانهای جدید است . 

 روزهای تعطیل 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن یک روز تعطیل در خواب ، نشانة آن است که ناآشنایان دلپذیری به جمع 

 دوستان و مهمانان شما خواهند پیوست . 

 شتن روزه دا

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند ، دلیل که از حرام 

خوردن و گناه کردن توبه کند . اگر بیند با روزه غیبت مردمان می کرد و یا سخنهای 

 فحش گفت ، دلیل بود که طاعت و عبادت برپاکند ، ولی در راه دین راستگو نباشد . 

 براهیم کرمانی گوید : ا

اگر بیند در ماه رمضان روزه بود . دلیل بود بر گرانی و تنگی طعام . بعضی معبران 

گویند : دلیل بود بر تندرستی دین حق تعالی و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از 

 بیماری و گذران وام و از رنج و سختی رستن بود ، خاصه چون در ماه رمضان بود . 

 م جعفر صادق فرماید : حضرت اما

 روزه داشتن درخواب ، بر ده وجه بود . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اول : بزرگی . 

 دوم : ریاست . 

 سوم : تندرستی . 

 چهارم : مرتبه و رتبه و منزلت . 

 پنجم : توبه از گناهان . 

 ششم : ظفریافتن بر دشمن ) پیروزی بر دشمن ( . 

 هفتم : زیادی نعمت . 

 هشتم : حج گذاردن . 

 زا کردن ) جهاد کردن ( . نهم : غ

 دهم : دلیل که او را پسری آید ، 

اما روزه گشادن به خواب نیک مردی و روزی حالل بود و چون به قصد گشاد ، دلیل 

 که در سفر بال کشد یا بیمار شود . 

 اگر بیند که دو ماه روزه داشت ، دلیل که از گناهان توبه کند . 

 شت ، دلیل بود که از بیماری ایمن شود . اگر بیند روزه تطوع ) مستحب ( دا

 اگر بیند یک سال پیوسته روزه داشت ، دلیل بود که تائب ) باز گشت از گناه ( شود . 

 اگر بیند در عاشورا روزه داشت ، دلیل که از غم و اندوه رستگاری یابد . 

 روژ 

 مکان اینکه یکمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : روژ را نیز زن ها در خواب می بینند و ا

مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن باشد . دیدن روژ برای خانم ها 

دروغگویی است و فریب و زبان آوری و چنانچه زنی ببیند روژ مالیده به دروغگویی 

متوسل می شود و زبان را به گفتن نادرست می آالید . دیدن روژ برای مردان خوب 

را مصرف کنند رسوایی و بدنامی است و بی آبرویی . چنانچه نیست مخصوصا اگر آن 
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مردی ببیند روژ خریده یا دارد یا مصرف می کند سر زبان ها می افتد ، بدنام می شود و 

رسوایی به بار می آورد . معموال وسائل آرایش زنان تعابیری از این قبیل دارد و کال 

 خوب نیستند مگر در مواردی استثنایی . 

 روستا 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود ، دلیل خیر بود . اگر بیند که به 

جایگاهی معروف بود نیکو نبود . اگر بیند از روستا به شهری رفت ، دلیل که از فتنه و 

بال ایمن شود و کارش به نظام گردد . اگر بیند از شهری به روستا گشت ، تاویلش به 

 ف این است . خال

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند در روستائی آبادی کم گشته ، دلیل شر و بدی بود . اگر بیند روستائی 

ملک او شده بود یا کسی به وی بخشیده بود ، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکی 

 به او رسد . اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خالف این است . 

 یتنهاو می گوید : لوک او

 روستا : زندگی آرام

 روستای ییالقی آباد : خوشبختی

 روستای ییالق ساده : آینده متزلزل

 روستای ییالقی که در آتش بسوزد : کامیابی

 صاحب روستایی بودن : آسایش مادی 

 گوید : آنلی بیتون می

ز مواره اـ اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می کنید ، عالمت آن است که ه0

 سالمتی کامل بهره مند خواهید بود . 
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ـ اگر کسی خواب ببیند از خانة روستایی که زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار 6

می کند ، عالمت آن است که خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی که دور از او زندگی 

 می کنند به دستش خواهد رسید . 

اب ، عالمت آن است که دردسر یا اندوهی به ـ دیدن روستایی ویران شده در خو9

 زودی گریبانتان را خواهد گرفت . 

 روسری 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می 0

 شوید . 

 ـ دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، عالمت آن است که ناچار ثروت خود را با6

 دیگران می دهید . 

 روشنائی 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او 

 داد ، دلیالست که کسی راه علم و دین بیاموزد . تاریکی به خواب ، بی دینی بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

و افتاد ، دلیل که پارسا و پاکدامن بود . و همچنین اگر کسی بیند روشنائی به سینه ا

 عاقبت کارش به خیر است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : دین هدی ) دین الهی و هدایت ( . 
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 دوم : علم . 

 سوم : راه پاک ) راه راست ( . 

 چهارم : اعتقاد پاک و ایمان . 

 وسف نبی علیه السالم گوید : ی

 دیدن روشنائی خوب بود

 روشنائی آتش 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند ، چنانکه بدان روشنائی 

راه توان رفت ، دلیل کند که زاهدی یابد . اگر روشنائی را ایستاده بیند ، دلیل کند که 

خته دید ، دلیل کند که در آن دیار رایت سبب دولت او همانجا بود . اگر اخگر افرو

سلطان پدید آید . اگر در خانه خود اخگر دید ، چنانکه از نور آن خانه روشن بود ، 

دلیل کند که کارش باال رود و دولتش زیاد شود . اگر بیند که آن اخگر را کشت ، 

 دلیل که درخاندان او خصومت و داوری بود . 

 روغن 

 محمدبن سیرین گوید : 

روغن درخواب ، مال و نعمت بود و بعضی ازمعبران گویند که روغن در خواب میراث 

است . اگر بیند روغن گاو داشت یا کسی بدو بخشید و از آن همی خورد ، دلیل که 

هم مال یابد و هم میراث و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون این ها جمله ، 

غن بنفشه منفعت باشد از مردی دهقان روغن دلیل که علم و حکمت و دانش یابد و رو

خیری و روغن زیتون منفعت بود از مردی عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردی 

روستائی و روغن قسطین و روغن قسط منفعت است از رومیان . اگر بیند همه تن وی به 

دلیل کند  ،روغن آلوده گشته بود ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند روغن بر سر می مالید 
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بر زینت و ارایش دنیا . اگر روغن خوشبوی دید چون روغن گل و روغن یاسمین و 

بنفشه و آن چه به این ماند ، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا ، زیرا که جمله روغن ها 

خوش بود و در تاویل ثنائی نیکو بود . اگر بیند آن روغن ناخوش و گندیده بود ، دلیل 

 شتی گویند . که مردمان او ز

 ابراهیم کرمانی گوید : 

روغن زیت مال و نعمت باشد . اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید ، چنانکه روغن 

از سر او می چکید ، دلیل بر اندوه و مصیبت کند . اگر بیند کسی روغن بر سر وی می 

 .  مالید ، آن که روغن می مالید ، از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد

 جابرمغربی گوید : 

روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است ، لکن اگر بی اندازه بود غم و 

 اندوه است . اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید ، دلیل که سوگند به دروغ خورد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

آن مال بود و در روغن ها به تاویل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که که خوردن 

مالیدن بد بود . اگر بیند تن خویش را به روغن زیت مالید ، دلیل که سوگند خورد به 

دروغ و قول خالف کند . اگر جامه خویش به روغن آلوده بیند ، دلیل که اندوهگین 

 شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 روغن خوش به خواب دیدن ، دلیل بر شش وجه است . 

 زن خوب روی ) زن زیبارو ( .  اول :

 دوم : کنیزک با جمال ) کنیز زیبا ( . 

 سوم : ثنای نیکو ) مدح و تمجید ( . 

 چهارم : منفعت . 

 پنجم : سخنهای خوش ) سخنهای خوب و خوشایند ( . 
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 ششم : طبعهای نیک ) قریحه و ذوق نیکو ( . 

 روغن گندیده ) بد بو ( ، دلیل بر سه وجه است . 

 زن ) زن رؤسا ( .  اول :

 دوم : مرد فاسق . 

 سوم : سخنهای زشت به انکار ) سخنهای زشت که برای انکار و رد کسی گویند ( . 

 بدان که روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود که با وی بیامیزد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از روغن های دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که 

مبارک است . چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می 

رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید . برخی از معبران روغن را میراث 

دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است . 

ری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که اگر در خواب ببینید که دیگ

روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر 

شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید . ابن سیرین 

ند مگر روغن زیتون که مال و از اشعث نقل می کند که روغن ها همه غم و اندوه هست

نعمت است . اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می شوید 

 . دیدن روغن های خوشبو در خواب عموما خوب است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینیدبه چیزی روغن می مالید ، عالمت آن است که برای روبرو شدن با 0

 حوادث نیرویی زیاد صرف خواهید کرد . برخی از 

ـ دیدن مقدار زیادی روغن در خواب ، عالمت دست زدن به اقدامات لذتبخش 6

 فراوان است . 

ـ اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند ، عالمت آن است که روابط 9
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 ت . عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول اس

ـ اگر زنی خواب ببیند به روغن آغشته است ، نشانة آن است که به پیشرفتهای غیرقابل 4

 باور دست خواهد یافت . 

 روغن بادام 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

 روغن پسته 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

 روغن جوز 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن روغن جوز روزی حالل باشد

 روغن کتان 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

 روغنهای سوختنی 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 ن دارد رنج اندکی به وی رسددیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوخت
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 رولت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر 

بخورید و کامتان شیرین شود . رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از 

کاری دشوار می دهد که شما را خسته می کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است 

 مار هم بسیار بد و مشمئز کننده است . . رولت ق

 روناس 

محمدبن سیرین گوید : دیدن روناس درخواب ، دلیل بر آرایش دنیا کند و خوردنش ، 

دلیل بر مضرت و رنج و اندوه کند . اگر بیند جامه خویش را به روناس سرخ می کرد ، 

 دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود و راه دین فرو گذارد . 

 روی 

 مدبن سیرین گوید : مح

اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن بیند که در بیداری بود ، دلیل که شرف 

و منزلتش بیشتر شود . اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید ، دلیل کند که قدر و 

 منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وی نگرند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

و پاکیزه بود ، دلیل که روشناس شود . اگر بیند گونه رویش اگر بیند رویش سرخ 

سفید شد ، دلیل است بر نیکوئی و دین و دیانت او . اگر بیند گونه رویش زرد شد ، 

دلیل که بیمار شود . اگر بیند گونه رویش سیاه شد ، دلیل که در مردمان رسوا شود . 

 دلیل که او را دختری آید . اگر اگر بیند با وجود روسیاهی جامه سفید پوشیده بود ،

بیند با سیاهی روی او گردآلود بود ، دلیل که نشان مرگ بود . اگر بیند رویش خون 

آلود شد یا زردآب از رویش بیرون آمد یا جراحت بیند ، زیان مال است . اگر بیند 
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 لرویش به قفا گشته بود . دلیل که مردمان روی از او بگردانند و به جفای او مشغو

شوند . اگر بیند روی او کج شده بود ، دلیل بر فساد و تباهی دین او کند . اگر بیند بر 

 روی خویش موی بسیار داشت ، دلیل که وام دار شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی روی خویش را نیکو بیند ، در آب یا در آئینه ، یا کسی به وی گوید روی تو 

یکو شود . اگر روی خویش را زشت بیند ، دلیل که کار نیکو است ، دلیل که کار او ن

او بد شود . اگر روی خود را سرخ بیند ، دلیل که او را با کسی مناظره افتد و از آن 

کس خشم فرو خورد . اگر روی خود را زرد بیند بیمار شود . اگر به خواب روی 

ند دلیل روی را سیاه بیروشن و صاف بیند به طاعت ها توفیق یابد و کار خیر کند . اگر 

که غم و اندوه بدو رسد و درمخاطره کفر افتد . اگر روی خود را شکسته بیند ، دلیل بر 

مصیبتی بود . اگر بر خویش جراحتی بیند ، دلیل که در کار و کدخدائی او خلل افتد از 

 جهت زنان . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

ل که منافقی کند . اگر دو روی خویش اگر کسی بیند خویشتن را دو روی است ، دلی

را خوب و پاکیزه بیند ، دلیل که توسط نماید میان مردمان . اگر یک روی خود را 

 خندان بیند و یکی گریان ، دلیل که وی را دو زن بود و سازگاری نکنند با یکدیگر . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 . دیدن روی ) صورت ( درخواب بر هشت وجه است 

 اول : شرف و بزرگی . 

 دوم : خواری و حقارت . 

 سوم : نظام کارها . 

 چهارم : دین و دیانت ) ریاست و بارسایی ( . 

 پنجم : اندوه و رسوائی چون صورت را سیاه بیند . 
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 ششم : وام داری ) بدهکاری ( . 

 هفتم : کار نیکو . 

 هشتم : توفیق طاعت ) توفیق عبادت و بندگی خدا ( . 

 وی ر

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 ریاست 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن بریاست عمل مشاقی در کار غالب گردد

 ریحان 

 محمدبن سیرین گوید : 

ود و فرزندی باگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود ، دلیل که او را 

 کندن وی از زمین ، دلیل گریستن و اندوه است ، به قدر آن چه کنده بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است ، دلیل است خداوندش کارهای نیکو 

 کند . اگر به خالف این بیند ، دلیل بر غم و اندوه کند . 

 حضرت دانیال گوید : 

بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن ، دلیل است اگر 

به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود 

 بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است . 

 اول : زن خواستن ) زن گرفتن ( . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : دوست . 

 چهارم : فرزند . 

 پنجم : سخن خوشایند و مطبوع . 

 ششم : مجلس علم . 

 هفتم : کردار نیکو . 

اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است ، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را 

 ین رسد ، نقصان آن بدان کس بازگردد . چیزی حاصل شود و فساد که به ریاح

 جابر مغربی گوید : 

هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند ، صالح آن هم بدیشان بازگردد . ریحان فروش 

چون به وقت خویش فرو شد ، بسیار نیکو بود . اگر نه به وقت خویش بود ، دلیل بد 

نیکو بود که وی را بدان بود . زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسی بزرگ و 

کس دوستی و مصاحبت افتد . اگر بیند که ریحان را از زمین برکند ، دلیل که از چنین 

 کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

برخی از معبران کال ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا 

عبیر کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از به گریستن ت

زمین خوب نشناخته اند . ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست 

مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است . نفایس ریحان را در زمره 
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خرم و به وقت باشد خوب  سبزی های خوب شناخته . دیدن ریحان اگر سبز و تازه و

 است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست . بوی ریحان خرمی است . 

 ریسمان 

 محمدبن سیرین گوید : 

ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند : کار مردی است که با زنان 

که به  ل استاختالط دارد . اگر بیند که از پشم ریسمان همی رشت چنانکه ریسند ، دلی

سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد . اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان همی 

رشت ، دلیل که کاری حالل کند ، لکن مردان را نیکو باشد . اگر بیند که ریسمان به 

 جواله برد تا جامه بافد ، دلیل است که در بین کاری بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

یند که ریسمان از پشم یا از موی همی رشت ، دلیل که او را از سفر غایبی اگر زنی ب

بازآید . اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد ، دلیل که غایبش در سفر بماند . اگر 

بیند ریسمان بسیار داشت ، دلیل است عمرش دراز بود و بر قدر درازی و کوتاهی 

 ریسمان او را خیر و منفعت رسد . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 ریسمان در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : سفر . 

 دوم : کارمزد . 

 سوم : عمر داز . 

 چهارم : منفعت بسیار . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حالل بود بعضی گویند اندک غم بود
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 ریش 

 محمدبن سیرین گوید : 

، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را  ریش درخواب

فرشته ای است که تسبیح او این است : پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست 

به ریش ها و زنان را به گیسوها . اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه ، دلیل 

ن درازی وی از ناف گذشته باشد ، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد ، اما چو

بر غم و اندوه کند . اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت ، دلیل است 

کدخدائی خویش تیمار دارد . اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت ، 

دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد . اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید 

، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد . اگر بیند همه ریش را بریده است ، دلیل هم بر 

زیان مال است و هم بر زیان حرمت . اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم 

 گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

گر ااگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود ، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی . 

بیند ریش او سفید گشته است ، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد ، ولکن 

غمگین شود . اگر بیند ریش به دندان ببرید ، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد . اگر 

بیند که ریش آیینه شد ، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد . اگر بیند که 

، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و  ریش او از بیماری فروریخت

مالش برود . اگر بیند ریش را شانه می کرد و بخور و گالب بر وی می زد ، دلیل که 

 کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد . 

 جابر مغربی گوید : 

ر دا اگر بیند ریش او دراز شد ، چنانکه در زیر ناف او بود ، دلیل است درویش و وام
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گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند : اگر کسی ریش خود را 

دراز بیند ، نه چنانکه تا ناف بود ، دلیل که مال یابد . اگر کسی ریش خود را به اندازه 

ای بیند که ریش پدرش بود . دلیل است از پدر میراث یابد . اگر بیند که دست در 

برگرفت و آن را بینداخت ، دلیل که مالش از دست برود .  ریش خود کرد و پاره ای

اگر بیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود ، دلیل است مال خود را 

 نگاه دارد و به کس ندهد . 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود ، دلیل است وام او گذارده گردد . اگر 

بود بی غم گردد . اگر بیند ریش او تراشیده است ، دلیل که از بهر معیشت  غمگین

ذلیل گردد . اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود ، دلیل که زود هالک گردد . اگر 

بیند ریش او کنده شده است ، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد . اگر بنید 

که حرمت و آبروی او برود . اگر بیند که موی  که کسی سر و ریش او بسترد ، دلیل

 سفید از ریش خود برکند ، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید ، دلیل که اگر وام دارد ، وام او 

 که بی سببی اندک ریش اوگذارده گردد ، اگر غمگین است شادمان شود ، اگر بیند 

می افتاد ، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید ، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد . 

اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود ، دلیل که لختی از 

حرمت وی نقصان گردد . اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او 

ود ، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد . اگر زنی بیند که او را ریش بود خسته ب

دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود . اگر مردی 

بیند زن او را ریش است ، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد . اگر او را فرزند بود ، 

د . اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند ، دلیل است که محتشم قوم خویش گرد
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دلیل بر غم و اندوه وی کند . اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید ، دلیل 

است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد . اگر وی ریش کسی را بگرفت و می 

 کشید ، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند . 

 عفر صادق فرماید : حضرت امام ج

 دیدن ریش در خواب بر ده وجه است . 

 اول : تیغ ) ) تبع ( پیروی و تابع شدن ( . 

 دوم : عز و جاه ومقام . 

 سوم : مرتبه . 

 چهارم : هیئت ) هیبت ( . 

 پنجم : قدرومنزلت و مرمت . 

 ششم : نیکوئی . 

 هفتم : تزویج ) ازدواج ( . 

 هشتم : مال . 

  نهم : فرزند .

 دهم : گرامی شدن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است : سبحان من تزین 

الرجال باللحی و الناء بالذاوائب . روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به 

ت و آبروی مرد شرطی که به اندازه باشد . ریش به طور کلی در خواب حرمت و عز

تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست . مثال یک 

طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند 

. نوشته اند اگر ریش آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب 

قد است که صاحب ریش به مرگ بدی گرفتار می شود . ریش است . ابن سیرین معت
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اگر ببینید که ریش خود را شانه می زنید و به عطر و گالب می آالئید خوب است و بر 

شان و حرمت شما افزوده می شود . اگر ببینید که ریش خود را قسمتی می کنید و دور 

د و در خواب ببینید می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید . اگر ریش داری

 که ریش شما را تراشیده اند آبرو و مال شما نقصان می یابد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ریش

 بلند : ناراحتی

 کوتاه : شکست

 تراشیده شده : ضرر

 برای دختر مجرد : ازدواج

 برای زن متاهل : امکان زایمان یک فرزند پسر

 ریش خاکستری : تمسخر ، استهزا

 شرمساری ریش قرمز :

 کوسج : تمسخر ، استهزا 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن موی ریش مال باشد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ریش ببینید ، نشانة آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید 0

پرداخت ، و برای پیشی گرفتن از او تالش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از 

 دست خواهید داد . 

ـ اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد ، نشانة معاشرت بیهوده است و بیماری 6

 طوالنی . 

ـ اگر خواب ببینید کسی ریش شما را می کشد ، داللت بر آن دارد که ثروت خود را 9
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 از دست می دهید و برای جبران آن به کارهایی پرخطر رو خواهید آورد . 

ببینید ریش خود را شانه می زنید ، داللت بر آن دارد که غرور و خود  ـ اگر خواب4

 خواهی شما موجب تنفر و خشم دوستان می شود . 

ـ اگر زنی خواب ببیند ریش مردی را تحسین می کند ، داللت بر آن دارد که از 5

 همسر فعلی خود طالق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود . 

 شدن ریش 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند بر تن او ریش بود و در آن ریش خون و ریم 

جمع گردیده بود ، دلیل است به قدر آن ریش و ریم او را مال جمع شود . اگر به 

خالف این بیند ، مال او نقصان شود . جابر مغربی گوید : اگر بیند که جمله اندامهای او 

و را درد و رنج بود ، دلیل است که به قدر آن او را غم ریش بود و از آن ریش ها ا

 حاصل گردد . 

 ریگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

ریگ در خواب ، دلیل بر منفعت و مال کند . اگر بیند در میان ریگ همی شد ، دلیل 

است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ . اگر بیند ریگ میخورد یا 

جمع می کرد ، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود . اگر بیندبه کسی ریگ می 

 ر ریگ خیر و منفعت رسد . داد ، دلیل که از او بدان کس به قد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است . 

 اول : مشغولی در دین و دنیا . خاصه چون ریگ بسیار بود . 

 دوم : مال . 
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 سوم : منفعت . 

 چهارم : رفعت لکن بارنج و عذاب ) رفعت وسرافرازی اما با رنج و مشقت ( . 

 تهرانی گوید :  منوچهر مطیعی

ریگ مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول 

. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می رسید و اگر خود را در میان ریگستان 

دیدید به پول زیاد دسترسی می یابید . اگر دیدید از زمین ریگ ها را جمع می کنید به 

می دارید پول به زحمت حاصل می کنید . اگر دیدید ریگ می خورید مقداری که بر

 مال خود را مصرف بی قاعده می کنید . 

 ریل راه آهن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، عالمت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان 0

د . ی کوشند جای شما را اشغال کننبه مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان م

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد 

 رفت . 

ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما 6

 خیانت می کند . 

وبرو شدن به اوقاتی لبریز از نگرانی ـ راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة ر9

 و کارهایی دشوار است . 

ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، عالمت آن است که از کارهای دستی ای 4

 که با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید . 

است  ـ اگر خواب ببینید آبی زالل از روی ریل راه آهن عبور می کند ، عالمت آن5
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که لذتجویی ، زندگی شما را به ویرانه ای مبدل می کند ، اما دیگر بار برای ساختن 

 زندگی خود به پا خواهید خاست . 

 ریم 

محمدبن سیرین گوید : ریم به خواب دیدن مال است بیننده را . اگر بیند که از تن او 

و  مال او نقصان افتد ریم بیرون آمد و دیگر باره به آنجا شد ، دلیل است به قدر آن از

دیگر باره مالش تمام گردد . اگر بیند ریم را می مکید و میخورد ، دلیل که مال حرام 

خورد و علی الجمله ریم جمع شدن در اندام ، دلیل بر جمع شدن مال بود وریم بیرون 

آمدن از اندام نقصان مال بود و ریم سوم و ریم آهن و آن چه بدین ماند ، جمله غم و 

 دوه بود به قدر آن چه دیده بود . ان

 ریمل 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد . 

اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب 

گر ااست اما به نیت خوب نیست . اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و 

زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و 

اندوه است . نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است . 

برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می 

 . مالد به مال و نعمت می رسد 

 رینگ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده 

خواب . چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار 
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شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر رینگ شکسته بود 

 تعبیر خالف آن است . 

 واس ری

محمدبن سیرین گوید : ریواس درخواب غم و اندوه است . اگر بیند که ریواس داشت 

و میخورد ، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که ریواس 

بفروخت یا به کسی داد ، دلیل است از غم و اندوه رسته گردد . جابرمغربی گوید : اگر 

به طعم شیرین است ، دلیل که وی را منفعت رسداز قبل دوست بیند ریواس میخورد و 

 یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است ، دلیل است پشیمانی خورد در کارها . 

 ریوند 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ریوند بسیار داشت ، دلیل است در غم و اندوه 

رد و از آن وی را شفا حاصل آمد ، گرفتار شود . اگر بیند که از بهر علتی ریوند خو

دلیل بر تندرستی و خیر و صالح بود که به وی رسد . اگر به خالف این بیند ، دلیل بر 

 رنج و بیماری کند . 

 حرف ز 

 زائر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طوالنی خواهید 0

 رفت . 

اب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است که با همنشینان ـ اگر خو6

ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد 
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 . 

ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود ، عالمت آن است که با 9

ر در خواب مرد زائر او را ترک کند ، نشانة حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگ

آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقالل ویژه ای در زندگی به 

 دست می آورد . 

 زاج 

 محمدبن سیرین گوید : 

از جمله زاج ها که درخواب بیند ، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفید و زرد بیماری است 

ردن باشد ، زیرا که سیاهی دلیل بر هالک است و رنگ و زاج سیاه ، مصیبت و غم خو

کردن جامه به زاج تاویلش بد است و فی الجمله دیدن زاج درخواب هیچ منفعت نباشد 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زاج به خواب بر چهار وجه است . 

 اول : غم و اندوه . 

 دوم : بیماری . 

 سوم : مصیبت . 

 مت به واسطه زنان . چهارم : مرافعه خصو

 زاغ 

محمدبن سیرین گوید : زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در 

کارها . اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که با کسی بدین صفت 

به کار باطل فریفته گردد . اگر بیند که زاغی را بکشت ، دلیل است مردی را بدین 
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ند . اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند ، دلیل که در آنجا دزدان صفت قهر ک

و فاسقان جمع گردند . اگر بیند زاغی را شکار کرد ، دلیل است از جایگاهی باطل 

 نعمت یابد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر یک زاغ بیند ، تاویلش کنیزک هندی بود . اگر زاغان بیند 

بیند که زاغی را پوست برکند ، دلیل است که با زن غریب  تاویلش لشگر است . اگر

زنا کند . اگر بیند زاغی را بکشت ، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد . اگر بیند با 

وی زاغ سخن گفت ، دلیل است از اخبار آگاه شود . اگر بیند که زاغان بسیار از هوا 

 پدید آید به قدر زاغان . آمدند و می گذشتند ، دلیل که در آن دیار لشگری 

جابرمغربی گوید : اگر بیند زاغ و تذرو هر دو در شلوارش بود ، دلیل است که 

فرزندش با کنیزش فساد کند . اگر بیند که زاغی را معالجه کرد ، دلیل که مردی دزد را 

پند دهد . اگر بیند زاغی را ببافت و پنهان کرد ، دلیل است درهواداری و باطل جوئی 

د . اگر بیند زاغی به منقار از خانه او چیزی فرا گرفت ، دلیل کند که فاسقی یا بو

 هندوئی از خانه او چیزی بدزدد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زاغ در خواب انسانی است بد که خالف می کند ، 

دروغ می گوید و کار زشت انجام می دهد و این اعمال را دوست می دارد و بر مبنای 

و فطرت خویش بدی می کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن  طینت

سود و زیان کارهایی که انجام می دهد . اگر دیدید که زاغ یا کالغی بر بام خانه شما 

نشسته خبری بد به شما می رسد . اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کالغ را بشنوید و 

بدخواه پشت سر شما حرف می زنند چنان چه خودش را نبینید نشان آن است که مردم 

در خواب دسته ای از کالغ ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ های بیابان 

نشسته اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می شوید بی آن که با آن ها بیامیزید ولی اگر 

دمی آشنا می آن زاغ ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن ها نزدیک شدید با چنان مر

شوید که به سودتان نیست . اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار 
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داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می خرید و اگر دیدید زاغ از خانه 

شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می زند . به هر حال زاغ در خواب 

 سد و دروغ گو و خالف کار و سیاه روی و بد دهن . انسانی است فا

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن زاغ وکالغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن زاغ در خواب ، عالمت آن است که دچار اختالف و جروبحث خواهید شد . 

 زالو 

خواب دشمن طماع است . اگر بیند زالو خون از  محمدبن سیرین گوید : دیدن آن در

اندام او می مکید ، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود 

از مال او نقصان گردد . اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت ، دلیل است بر 

 دشمن ظفر یابد . 

ال دیگران خورد نه مال خود . اگر بیند که ابراهیم کرمانی گوید : زالو عیالی است که م

زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می مکیدند ، دلیل است که به قدر آن خون از 

 مال او نقصان شود و غمگین گردد . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند که زالو بر اندام وی بود ، لیکن اندامش را نمی مکید و 

ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد . اگر بیند زالو گزندی نمی کرد ، دلیل است که 

درگلوی او شد ، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده 

 از دشمن مضرت بیند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی 

یست . دیدن زالو در خواب خوش نیست است که بدجوری پیله می کند و دست بردار ن

بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است . چنان چه 
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در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می کند و اگر به 

 کدستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می رساند و چنان چه به پل

چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می کند و اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب 

دوستانتان زیان می بینید . ابن سیرین نیز متذکر گردیده که زالو همسر است . چنان چه 

در خواب ببینید که زالویی که خون شما را مکیده از بدن خود کندید و دور افکندید 

چیره می شوید ، اگر ببینید که زالو در دهان شما است یاکشتید بر خصم خویش 

 خودتان با خود دشمنی می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن زالو در خواب ، عالمت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند . 0

ز اـ اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید ، عالمت آن است که یکی 6

 اعضای خانوادة شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید ، عالمت آن است که دوستان 9

 برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت . 

ـ اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد ، نشانة آن است که در مکانهای 4

 ن می کند . به این خطا توجه کافی داشته باشید! غیرمنتظره خطری تهدیدتا

ـ دیدن چند زالو در خواب ، عالمت شادمانی و موفقیت در زندگی است . و همچنین 5

 رفتن به سفرهایی لذتبخش . 

 زانو 

محمدبن سیرین گوید : اصل زانو درخواب ، معیشت بیننده خواب بود . اگر زانو را 

شکسته بیند ، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود . اگر زانو را بزرگ و قوی بیند 

، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد . اگر بیند به زانو می رفت ، دلیل 

ف شود . اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است ، دلیل که کار او و معیشت او ضعی
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است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد . اگر بیند چشمه زانوی او بیفتاد ، دلیل که 

 مایه ای که دارد از دست او برود . 

ابراهیم کرمانی گوید : زانو در خواب کار و کسب و معیشت مردم است و هر چند که 

 کسب او بهتر بود . اگر سست بود به خالف این بود .  سخت تر بود کار و

جابرمغربی گوید : زانو درخواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنای مردم بود و هر 

 زیاده و نقصان که در زانو بیند ، تاویلش چنان بود که یاد کردیم . 

 نمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامی

معاش خویش بر آن متکی هستیم . اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و 

نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید شغل شما خوب 

است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن 

ا حیف و ضعیف گردیده احتماال شغل خود ردر انتظارتان است و اگر ببینید زانوانتان ن

از دست می دهید . درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می 

 شوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زانو زدن : شما تنبل هستید 

 گوید : آنلی بیتون می

ت ت آن اسـ اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است ، عالم0

که بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس کنید زانوی 

شما سخت و دردناک است ، نشانة آن است که به زودی واقعه ای دهشتناک برایتان 

 روی خواهد داد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد ، نشانة آن است که افرادی او 6

 واهند کرد بی آنکه به خواستگاریش بیایند . را ستایش خ

ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان کثیف است ، عالمت آن است که در اثر عیاشی به 9
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 بیماری دچار خواهید شد . 

ـ دیدن زانوهای بد شکل در خواب ، عالمت آن است که وقایع تلخ و ناراحت کننده 4

 جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت . 

 زایمان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زایمان

 زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

 دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید : 

اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بالفاصله پسرسخن گفت ، مرگ زن خواب 

 بین نزدیک است . 

ی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ اگر زن

 خاندان خود می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن کودکی سالمت است . 0

ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می 6

 ید و به رفتاری نادرست رو می آورید . گردان

ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی 9

 کالن به او خواهد رسید . 

 زباد 
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 بدان که زباد ، عرق جانوری است که بوی خوش دارد و مانند گربه می باشد . 

ه شت ، یا کسی به وی بخشید ، دلیل کمحمدبن سیرین گوید : اگر بیند زباد با خود دا

بیننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثنای او گویند . اگر بیند زباد بوی 

ناخوش داشت ، دلیل است مردم نکوهش وی کنند . اگر بیند که زباد هیچ بوی نداشت 

دلیل  ، ، دلیل که نکوئی با کسی کند که از او منت ندارد . اگر بیند که زباد همی خورد

 که عیاالت او باادب و فرهنگ باشد . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : زباددر خواب بر چهاروجه است . اول : ادب و 

 فرهنگ . دوم : ثنا و مدح . سوم : نام نیکو . چهارم : کردارهای پسندیده . 

 زباله 

 گوید : آنلی بیتون می

ه حرفه ای پست و رسوایی آور در دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است ک

اجتماع خواهید داشت . اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است که از 

 خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید . 

 زبان 

 بدان که زبان ، زبان خداوندش بود و مدیر کارها که دردل او بود از اصالح و فساد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

بیند که زبانش بریده و ناقص گردید ، بی آن که با کسی خصومت داشت ، دلیل اگر 

است که به وقت حجت زبانش شود . اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد ، 

 دلیل که به وقت حجت ، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند  اگر بیند که او را دو زبان است ،
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. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید ، دلیل که از باطل گوئی توبه 

کند و خاموشی اختیار کند . اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت ، دلیل است 

را  نهاد ، دلیل که اوسخنی گوید که رضای خدا باشد . اگر بیند کسی زبان دردهان او 

قوتی و حجتی بود از کسی در سخن . اگر بیند که زبان کسی می مکید ، دلیل که از 

 آنکس علم و دانش حاصل کند . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر کسی بیند که زبانش گنگ شده بود ، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند . اگر بیند 

یزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه که درویشی را زبان ببرید ، دلیل که چ

نماید . اگر بیند زنان را زبان ببرید ، دلیل که پرده و ستر او دریده شود . اگر بیند زبانش 

 با کام گرفته بود ، دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد . 

 حضرت دانیال گوید : 

ه کند . بود و بر خصم غلب اگر بیند زبان او قوی و ستبر بود ، دلیل است مناظر و سخنور

اگر بیند زبان او درازند ، دلیل که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان 

رنجاند . اگر بیند زبانش گردیده بود ، دلیل است بیچاره و بیمار شود . اگر بیند که 

زبانش ریش بود ، دلیل که بر کسی بهتان گوید ، یا بر کسی گواهی به دروغ گوید . 

ر بیند زبان او موی برآورده بود ، دلیل که از بان خویش ، در رنج و بال افتد . اگر اگ

بیند زبان او آماس کرده بود ، دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود ، بر قدر 

 آماس زبان . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

. اگر  دشنام دهد اگر کسی بیند زبان او دراز شده بود ، دلیل که کسی او را غمز کند یا

کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود ، دلیل که درمیان مردم منافقی 

کند . اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت ، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن 

بر او چیره شود . اگر بیند سر زبانش بریده بود ، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت ، 
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 شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید . دلیل که 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زبان به خواب بر شش وجه است . 

 اول : حکمت . 

 دوم : ریاست . 

 سوم : ترجمان ) مترجم ( . 

 چهارم : حاجت . 

 پنجم : دلیل وبرهان . 

 ششم : سخن گفتن به زبان های مختلف . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیری اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در 

خواب داشته باشد می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم 

. در این مورد تمام موبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است . 

زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن اگر در خواب ببینیم که 

سخنان نیست . یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خالصه زبان درازی از ما سر می زند . 

چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق 

نتان آماس ی کند که اگر ببینید که زباخویش دفاع کنیم . ابن سیرین از دانیال نبی نقل م

کرده و بزرگ شده به قدر همان آماس سود می برید و نعمت می یا بید . اگر ببینید که 

زبانتان موی در آورده به سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه می شوید . اگر ببینید 

 فراهم می که زبانتان بیش از حد دراز شده با سخنان خود موجبات رنجش دیگران را

آورید و چنانچه ببینید زبانتان شرحه شرحه و قاش قاش شده است نشان آن است که به 

کسی تهمت و افترا می زنید بی آن که دلیلی داشته باشید . اگر در خواب ببینید که 

زبانتان دو شاخه شده در میان مردم به نفاق و دوروئی حرف می زنید و آن چه بر زبان 
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دارید و آن چه خیر دیگران در آن است نمی گوئید و اگر ببینید که می آورید در دل ن

اصال زبان در دهان ندارید جائی که باید از خویشتن دفاع کنید عاجز می مانید و 

 سکوتی زیان بار انتخاب می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

انانه با نامهرب ـ اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که آشنایان رفتاری0

 شما خواهند داشت . 

ـ اگر زبان کسی را در خواب ببینید ، نشانة آن است که به شما تهمت خواهند زد و 6

 بدنامتان خواهند ساخت . 

ـ اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است ، نشانة آن است که در 9

 ها شما را به دردسر خواهد انداخت . اثر بی دقتی ، حرفهایی خواهید زد که همان حرف

 زبرجد 

 محمدبن سیرین گوید : 

زبرجد در خواب ، دلیل برخیر و منفعت کند ، اگر بیند زبرجد از وی ضایع گشت ، 

 دلیل که مالش نقصان یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زبرجد بر سه و جه است ، 

 اول : خرمی و خوشحالی . 

 ت . دوم : منفع

 سوم : مال . 

 زبور 
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محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیندکتاب زبور همی خواند ، دلیل که به 

حق تعالی بازگردد و به کار خیز رغبت نماید . اگر بیند زبور نه ظاهر می خواند ، دلیل 

 که زهد و خیرات و ورع برپا کند . جابر مغربی گوید : اگر بیند زبور می نوشت ، دلیل

که به کاری مشغول شود که از آن کار او را منفعت رسد . اگر بیند زبور میخواند ، 

 دلیل که کاری و اختیاری نکو پیش گیرد . 

 زجر 

بدان که زجر به فارسی ، فال گرفتن بود به بانگ مرغان . اگر بانگ مرغ فرد بود ، دلیل 

ا یابد مار گردد و سرانجام شفبر خیر و صالح بود . اگر بانگ مرغ فرد نبود ، دلیل که بی

 . 

 زخم 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود ، دلیل است برزخم زننده 

ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد . اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش 

 . به خون آلوده شد ، دلیل که مال حرام یابد 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد ، دلیل است که به 

 قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زخم به خواب بر سه وجه است . 

 اول : ظفر یافتن ) پیروزی ( . 

 : خیر و منفعت . دوم 
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 سوم : نقصان مال ، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند زخم زده ، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود . اگر بیند از آن زخم خون 

می رفت ، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده 

بیند که جایگاه زخم آماس داشت ، دلیل که مال و عیش خوش یابد ، لکن  باشد . اگر

 از دوستان و خویشان مفارقت جوید . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از امام صادق علیه السالم نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است 

چندان بد نیست ولی باید  یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب

دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت 

هائی در تعبیر به وجود می آورد . اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده 

زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند . 

ید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن مرحوم مجلسی می گو

دیگری را ببیند خوب است . چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده 

به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد . اگر 

 الم است و آزردگی .زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد ت

ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده 

خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند . اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب 

از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و 

اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به آسیب می بیند . 

نحوه بازگوئی شما . چنانچه بگوئید ) زخمی دیدم که از آن خون می آمد ( خوب 

است و به روایت امام صادق علیه السالم بر مشکالت چیره می شوید . در این باره نوشته 

ت می آورید یا لقمه ای حرام می اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دس
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 خورید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زخم ، جراحت

 زخمی بودن : توهین ، بی حرمتی

 زخم خود را بستن : کامیابی در عشق

 چسب زخم : اوضاع نا مساعد

 چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

 تعرض میکنند ببخشید  چسب زخمی بر روی خود داشتن : کسانی که به شما

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد عالقه است . 0

ـ اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانة آن است که در اثر تسلیم 6

 شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید . 

 و خورد  زد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار 0

مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط 

 خود را با دوستان قطع می کنید . 

ناست که تالش می کنید دیگران را از ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آ6

 گمراهی و پستی نجات دهید . 

 زدن 
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 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که او را با تازیانه زدند ، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش 

سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد ، تاویل این جمله بد بود و نیز ، 

 ه کسی به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود . دلیل کند ک

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بنید که او را تازیانه زدند ، بی آن که دست و پای او را ببندند ، اگر از تن او خون 

روان شد ، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد . اگر بیند نشان خستگی از زخم پیدا 

 آن از کسی فائده بیند . گشت ، دلیل کند که به قدر 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد ، دلیل است که از 

آن کس مال حرام یابد ، یا زننده را به گناهی متهم کند . اگر بر پشت خود زخم بیند و 

ل که اهل خاندان او پراکنده نداند چه کسی او را زد ، چنانکه پاره پاره گردید ، دلی

گردند . اگر بیند کسی او را به چوب زد ، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب 

مردی بددین و منافق . اگر بیند محتسب او را برد و بزد ، دلیل که او را سلطان شغلی 

دهد و کارش نکو گردد . اگر بیند که کسی او کلوخی زد ، دلیل که او را منفعتی 

شود . اگر مشت زد ، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده . اگر بیند  حاصل

 کسی او را طپانچه زد ، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد ، دلیل است که مال یابد و جامه نو 

بود که زننده نشناسد و به وقت زدن دست و پای بسته بود . اگر بیند که  پوشد و بهتر آن

یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است ، دلیل است که 

 از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 
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سفر منفعت یابد و یا چیزی که از اگر بیند که مرده ئی او را می زد ، دلیل است که از 

دستش رفته باز به دستش آید . اگر بنید که او مرده بود و او را می زدند ، دلیل که او را 

در دین قوت بود و بعضی از معبران گویند : وامش گذارده شود . اگر بیند که مرده می 

  زد و از آن زدن راضی بود ، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود .

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زدن در خواب بر شش وجه بود . 

 اول : شفاعت ) زشتی و زشتنامی ( . 

 دوم : مجادله ) مرافعه و بگو مگو ( . 

 سوم : روشن شدن کار مشکل ) حل شدن مشکل ( . 

 چهارم : سفر . 

 پنجم : شرف و بزرگی . 

 ششم : مال حرام . 

 زراعت 

گوید : زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی  منوچهر مطیعی تهرانی

و سالمت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و 

زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان 

د و بینی تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می

عاقبت به خیر می شوید . اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بالدیده 

و ویران مشاهده کردید تعبیر خالف آن است به خصوص اگر احساس کنید که آن 

کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد . کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و 

ه شما می رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که ب

 ولی اگر ناموفق باشد تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد . 
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 زرافه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ 

خواب  است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در

زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صالح است و نه 

ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می تواند بکند و بدایعی از او دیده می شود که 

بیننده را به حیرت وا می دارد . به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد . اگر به قدم و آهسته 

ال کنید از مردی احمق پیروی می کنید که این تبعیت به مصلحت شما زرافه ای را دنب

نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می دوید ، در پی امری محال می 

روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می زنید که آن هم به صالح شما نیست . 

گفته شد . آدمی که می تواند دیدن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که 

چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد 

. دیدن چندین زرافه در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل 

 است . 

 زردآلو 

 محمدبن سیرین گوید : 

ت به عدد هر زردآلویی که خورد او زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین ، دلیل اس

را دیناری حاصل شود . اگر زردآلو ترش بود ، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و 

 بعضی ازمعبران گویند : زردآلو به تاویل کنیزک و نیز به تاویل مال یا نعمت باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ر ه اندوهی به وی رسد . اگاگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود ، دلیل ک

 شیرین بود ، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زردآلو به خواب ، بیماری است چون به وقت خود بود ، 

 اگر نه به وقت خود بود ، غم و اندوه است . 

 اگر به طعم شیرین بود منفعت است . 

 : منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

زردآلو به خواب دیدن خوب نیست . ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می 

خورید ، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می شود که آنچه می خورید 

زردآلوست اما زردی آن را نمی بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر 

لی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب کام شما را شیرین کند شادی و فرح است و

نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصا اگر طعم آن ترش و زننده باشد . 

اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است . اگر از کسی زردآلو 

شد ابگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می برید . اگر زردآلو سبز ب

و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم . اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب 

فرزند خویش خوشحال می شوید و غرور احساس می کنید . روی هم رفته زردآلو اگر 

 در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 میدهای واهیزرد آلو ا

 خوردن زرد آلو : خوشحالی

 زرد آلوی خشک : غم

 درخت زردآلوی شکوفه کرده : ازدواج دیر هنگام

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید ، نشانة آن است که آینده ، تلخ بر چهرة شما 0

 خواهد زد . 
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عالمت آن است که حوادثی تلخ ـ اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید ، 6

برایتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، 

 تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خالف آرزوی شماست . 

 زرد چوبه 

محمدبن سیرین گوید : دیدن زردچوبه به خواب ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بیند 

به خروار زردچوبه داشت ، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد . اگر بیند جامه 

خویش را به زردچوبه می کرد ، دلیل که بیمار گردد . اگر جامه از دیگری بود ، تاویل 

 زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد .  به صاحب جامه بود و در دیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد . در قدیم از 

زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله 

هم می  زردچوبه به رنگ زرد در می آورند . در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی

کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده . زردچوبه از نظر معبران و 

از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و 

رنج و بیماری است . اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه 

رد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست . می دانستید اما رنگ ز

اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می شوید و دیگران را نیز 

اندوهگین می کنید . اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است . اگر دست و لباستان با 

ری ه لباس دیگزردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می شوید . اگر با زردچوب

را رنگین کردید به او اتهام می زنید و او را ناراحت می کنید . اگر زردچوبه را به زمین 

ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می کنید که اثرش می 

 ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می زنند . 
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 زرده تخم مرغ 

 : لوک اویتنهاو می گوید 

 زرده تخم مرغ : هدیه

 زردیها 

محمدبن سیرین گوید : جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه 

ها و خوردنی ها و میوه ها . اگر بیند جامه زرد پوشیده است ، یا طعامی یا میوه زردی 

امه زرد ا جمیخورد ، دلیل بر بیماری و رنج و انده کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند ب

 طعام زرد میخورد بیماری است . 

 زرشک 

زرشک درخواب دیدن ، دلیل غم و اندوه باشد . اگر بیند زرشک میخورد ، دلیل بر 

غم و اندوه است . اگر بیند زرشک از درخت جمع می کرد ، دلیل است با مردی بخیل 

 او را خصومت افتد . 

ت باشد هیجان است به خصوص منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زرشک اگر به درخ

اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به 

خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید . جمع 

آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می شود که خودتان آغاز می کنید ولی در نتیجه 

وهگین می کند . اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که شما را غمین و اند

 عاید شما می شود اما این نعمت سبب اندوه شما می گردد . 

 زرنیخ 
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محمدبن سیرین گوید : زرنیخ درخواب ، دلیل رنج و بیماری است . اگر بیند زرنیخ 

خشید یا از وی بمیخورد ، دلیل که بیمار گردد . اگر بیند که زرنیخ بفروخت یا به کسی 

ضایع شد ، دلیل است از بیماری و غم ایمن باشد . جابرمغربی گوید : اگر بیند که کان 

زرنیخ یافت یا خروار زرنیخ به خانه برد ، دلیل که مال بسیار به دست آورد و آن را به 

بیماری هزینه کند . اگر بیند زرنیخ زرد در جایگاهی جمع می کرد ، دلیل که در سفر 

 ر گردد . بیما

 زره 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند زره پوشیده بود ، دلیل که از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند زره ضایع شد ، 

دلیل است دشمن بر وی خیره شود . اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید ، دلیل که 

که او آن کس با وی قهر کند و بعضی از معبران گویند : زره حصین دین است 

 نگاهدارد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند زره داشت ، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت . اگر بیند که با 

 زره سالح پوشیده ، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زرده درخواب بر شش وجه است . 

 اول : ایمنی . 

 دوم : حصین دین ) حصن و حصار دین ( . 

 سوم : قوت ونیرومندی . 

 چهارم : مال . 

 پنجم : زندگانی . 
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 ششم : نیکوئی . 

 زره گر ) زره ساز ( در خواب مردی است که ادب وفرهنگ آموزد مردمان را . 

 زری 

ن منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زری پارچه ای است که تار یا پود آن از نخ و زری

باشد و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چرا که نشان از فریب دنیاست و انحراف 

و کشیده شدن به سوی کارهای ناپسند که نه خیر دنیا در آن هست و نه سعادت آخرت 

. پوشیدن لباس زری ارتکاب گناه است و تعارف و هدیه دادن زری تشویق و تحریص 

یدن پارچه زری در خواب نشان آن است که گیرنده هدیه است به فساد و تباهی . خر

بیننده خواب مال خود را تباه می کند و در نتیجه به گناه آلوده می شود و ندامت می 

کشد . بافتن زری توطئه است و چنانچه ببینید کسی زری می بافد او توطئه می کند و 

یید که طرح گناهی را می ریزد و چنانچه خودتان زری در خواب می بافید این شما

 نقشه خالف می کشید . 

 زعفران 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند زعفران با خود داشت ، دلیل که مردمان به قدر 

آن وی را مدح و ثنا گوید ، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است . اگر بیند که زعفران 

د ، دلیل او بمالن خورد می کرد ، دلیل که بیمار شود ، اگر بیند زعفران بر جامه یابر تن

 بر بیماری است ، اگر بیند که رنگ زعفران از تن بشست ، دلیل که از بیماری شفا یابد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند زعفران ناکوفته بخرید یا کسی به وی داد ، دلیل است 

ه وزنی توانگر بخواهد . اگر کسی جامه یا تن به زعفران زرد کند ، بیماری و غم و اند

است ، اگر بیند که زعفران می خورد ، همین دلیل کند . اگر بیند به خروارها داشت ، 

 دلیل است او را نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثنا شنود . 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران 

فران به مشامتان می رسد است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زع

نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و این در صورتی است که خود 

زعفران را نبینید چون اگر زعفران را ببینید عطر آن تحت تاثیر رنگش قرار می گیرد . 

دیدن رنگ زعفران در خواب خوب نیست به خصوص اگر بر لباس باشد . زعفران 

نیکو است مشروط بر آن که زیاد نباشد . اگر در خواب دیدید که  روی برنج پخته

لباس شما رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است بیمار می شوید یا پشت سرتان 

بد می گویند و احیانا به شما اتهام می زنند ولی اگر لکه زعفران را بزدایید و پاک کنید 

گردد  و چنانچه متهم شده باشید رفع اتهام مینیکو است . اگر بیمار باشید شفا می یابید 

. زعفران زیاد ، ثروت است و اندک آن غم و رنج است . ساییدن زعفران برای زنان 

غم و اندوه و دعوای خانوادگی است ولی برای مردان آن قدر ها بد نیست که برای 

ساس زنان . در مجموع دیدن زعفران در خواب خوب نیست مگر آن که عطر آن را اح

 کنید یا بویی که فکر کنید مربوط به زعفران است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن زعفران و انجیر حسن بود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن زعفران در خواب ، نشانة آن است که به امیدهایی واهی دل خواهید بست ، 0

 خت . زیرا تمام امیدهای شما را پنهانی نقش بر آب خواهند سا

ـ نوشیدن چایی که با زعفران دم شده است ، عالمت آن است که مشاجرات و 6

 اختالفات بین اعضای خانوادة شما ادامه خواهد داشت . 

 زغال 
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محمدبن سیرین گوید : زغال دیدن به خواب ، مال حرام است . اگر بیند که از جائی 

صل شود . اگر بیند زغال بر فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را مال حرام حا

آتش نهاد و آتش افروخت ، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده 

یابد . اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد ، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه 

 رسد . 

 گوید : آنلی بیتون می

عیتهای فالکت بار و دلتنگی است . اگر زغال دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موق

به شدت در حال سوختن باشد ، داللت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن 

 ثروت شماست . و عالمت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است . 

 زغن 

 بدانکه زغن درخواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

که زغن مطیع و فرمانبردار او است . دلیل که از پادشاه مال و نعمت و بزرگی اگر بیند 

یابد . اگر بیند زغن او مطیع نیست و شکار نمیکرد ، دلیل که او را غالمی بود که به 

درجه مهتری رسد . اگر این خواب را زنی بیند و آبستن بود ، دلیل است او پسری اید و 

ن از دست او بپرید ، دلیل که اگر زن آبستن بود ، فرزند پادشاه شود . اگر بیند که زغ

 مرده آورد یا طفلی از وی از دنیا برود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زغن درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : پادشاه متواضع وفروتن . 

 دوم : بزرگواری . 
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 سوم : فرزند . 

 چهارم : مال و نعمت . 

 زفت 

یرین گوید : زفت درخواب ، غم و اندوه و محنت بود . اگر بیند که زفت محمدبن س

داشت یا کسی بدو داد ، دلیل است در رنج و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که زفت 

خورد ، دلیل که غم و اندیشه او به سبب عیاالن است . اگر بیند که زفت فروخت یا 

 ل است از غم و اندوه خالصی یابد . جابرکسی بدو بخشید یا ازخانه بیرون افکند ، دلی

مغربی گوید : اگر بیند که زفت بر جراحت نهاد و درست گردید ، دلیل که از کسی 

خیر و راحت یابد . اگر بیند که جامه او زفت آلوده گردید ، دلیل که از وی کاری در 

 وجود آید که بدنامی از آنجا حاصل آید . 

 زکات 

 محمدبن سیرین گوید : 

کات درخواب دیدن ، دلیل بود که مالش زیاده گردد . اگر بیند که زکات فطر می ز

دارد ، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگاری یابد . اگر وام دارد زود بگذارد ، اگر 

 بیمار است شفا یابد ، اگر دشمن دارد بر وی ظفر یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 داد ، مال او درحق بود و بالرفع شود . اگر کسی بیند که زکات مال می 

 جابرمغربی گوید : 

 اگر کسی بیند که زکات مال می داد ، دلیل که مالش زیاده گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زکات مال دادن درخواب بر هفت وجه است . 
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 اول : بشارت . 

 دوم : خیروبرکت . 

 شکالت ( . سوم : روشن بود کارهای مشکل ) حل شدن م

 چهارم : قضای حاجت ) برآورده شدن حاجات ( . 

 پنجم : روشنائی . 

 ششم : از غم فرج یافتن ) نجات یافتن از غمها ( . 

 هفتم : زیادتی مال . 

 زکام 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود ، دلیل است روزی اندک بیمار شود و 

 هرچه که زکام صعب تر است ، بیماری او بیشتر شود .  زود شفا یابد و

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 زکام دیدن ، دلیل کند که بر کسی خشم گیرد و زود صلح کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زکام درخواب بر سه وجه است . 

 اول : بیماری اندک ) بیماری کم و سبک ( . 

 دوم : خشم گرفتن بر کسی . 

 سوم : منفعت یافتن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود 

. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و 

که خالی می گردد .  اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود . عقده ای است
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اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر 

همان آب از بین می رود . اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می 

 گیرد و تندی می کند . 

 زگیل 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید روی بدنتان زگیل زده است ، عالمت آن است که به راحتی نمی 0

 توانید فشارهایی که محیط بر شما وارد می آورد ، دفع کنید . 

ـ اگر خواب ببینید زگیل از روی دست شما ناگاه محو می گردد ، عالمت آن است 6

 .  که برای کسب ثروت موانع را از جلوی خود کنار خواهید زد

ـ اگر در خواب روی بدن دیگران زگیل مشاهده کنید ، عالمت آن است که دشمنان 9

 سرسختی در نزدیکی شما کمین کرده اند . 

 زلزله 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بال رسد 

ه عبران گویند : اگر بیند زمین می جنبید ، دلیل است کبه قدر جنبیدن زمین و بعضی ازم

آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار . اگر بیند که زمین برگردید و جانب 

 زیرسوی باال شد ، دلیل که فتنه و بالی عظیم به اهل آن والیت رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ت و یک جانب به حال خود باقی اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رف

بماند ، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را 

 به تاراج برد
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

زلزله و حنف و زمین فرو شدن ، این جمله در خواب محنت و بالئی عظیم بود از قبل 

 پادشاه یا قحط و بیماری بود . 

 در همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت وعذاب و عالمت بد بود بر اهل آن دیار . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است . اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و 

شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می 

تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی  خورید و

ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان 

پیدا نمی شود . معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که 

آن دیار بیماری اتفاق می افتد . چنانچه در خواب دیدید به مردم آفت می رسد و در 

که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی 

است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود . 

می دهد حادثه ای برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر 

عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید . اگر دیدید که 

زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید . به هر حال زمین لرزه و 

زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر 

 شده است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زلزله : تغییرات ، بی ثباتی 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن زلزله خوف از سلطان بود

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ احساس زمین لرزه در خواب ، نشانة آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت 0

 و نشانة پریشانی و شکست در حرفه است . 

 د زمر

 محمدبن سیرین گوید : 

زمرد در خواب دیدن ، فرزند و برادر بود یا مال حالل است و شایسته . اگر بیند زمرد 

داشت و به کسی بخشید ، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش 

 از دست برود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

نقصان که در زمرد بیند ، تاویل آن به دین  زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و

 و مذهب بازگردد . 

 جابر مغربی گوید : 

زمرد درخواب ، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید بعضی گویند 

 : زمرد درخواب دیدن ، دلیل سخنی نیکو باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 . دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است 

 اول : فرزند . 

 دوم : برادر . 

 سوم : مال حالل . 

 چهارم : کنیزک خوبروی ) زیبا ( . 

 پنجم : سخن نیکو . 

 هر چند که زمرد نیکوتر بیند ، این دلیل ها که گفتیم نیکوتر باشد . 
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 زمستان 

محمدبن سیرین گوید : زمستان به خواب دیدن ، پادشاه بود . اگر به خواب بیند که 

ن بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید ، دلیل که مردم آن دیار را از زمستا

پادشاه مضرت رسد . اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت ، دلیل 

که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر 

 است . 

ا در وقت خود دیدن ، چنانکه سرما سخت نباشد ، ابراهیم کرمانی گوید : زمستان ر

دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد 

 و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد . یا به وقت است 

ن باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرارسیده و برف بر زمین یا بی وقت . اگر زمستا

نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد . ولی اگر در تابستان و فصل 

گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت 

ی کنید . اگر احساس سرما دارد . یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نم

نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ 

تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم 

بار آینده مصونیت می یابید و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید ولی اگر 

خوابتان می گوید در آینده گرند می بینید و در مقابل شداید احساس سرما کردید 

وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید . اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف 

راه می روید و مشت مشت برف بر می دارید بی آن که دست شما سرمای آن را حس 

ی و نفعی عایدتان مکند خوب است چون به قدر برفی که می گیرید سود می برید 

شود . اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب است ولی اگر 
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زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می گوید احتمال زیان هست و باید 

مراقب خود باشید . پارو کردن برف و دور ریختن آن هزینه است . اگر دیدید راه خانه 

ا پارو می کنید و برف را کنار می زنید و راه می گشایید مهمانی نا خود و جلوی اتاق ر

 خوانده برای شما می آید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زمستان : عروسی همراه با مشکالت 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن فصل زمستان در خواب ، عالمت آن است که در آینده ای دور به ثروتی دست 

 خواهید یافت . 

 ن زمی

 حضرت دانیال گوید : 

زمین درخواب دیدن ، زن است . اگر بیند که او را زمینی بود فراخ و بزرگ و خاک 

آن زمین پاکیزه بود ، دلیل که او را زنان باشند به ستر و صالح ، چنانکه در میان زنان 

 شایشان را فضل و منزلت و جاه بود . اگر بیند زمین به غایت بزرگ شد ، چنانکه پایان

پدیدار نبود ، دلیل که زن کند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنیا بسیار حاصل شود . 

اگر بیند در آن زمین نبات و سبزه مجهول بود و دانست که ملک او بود ، دلیل که آن 

 کس مسلمان ببود ، به جهت آن که سبزه درخواب ، دین اسالم است . 

 محمدبن سیرین گوید : 

زمین سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب ، دلیل که او را فضل و اگر بیند که در 

دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد . اگر بیند در صحرائی بود مانند بیابان و آن 

زمین را شناسد ، دلیل که سفر دور کند . اگر بیند زمین را می کند و خاکش میخورد ، 

ه خورده باشد . اگر بیند در زمین ناپیدا شود ، دلیل است مال یابد ، به قدر آن خاک ک
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بی آن که در آنجا جائی یا مغاکی بود ، دلیل که هالک شود . اگر بیند زمین را مانند 

چاه یا سردابه همی کند ، دلیل که مال دنیا به مکر حیله بدست آورد . اگر بیند که زمین 

ند زن مال او تلف شود . اگر بی او را فراگرفت ، دلیل که درغم و مصیبت افتد و از قبل

 که از زمین فراخ به زمین تنگ می آمد ، دلیل است که ازکاری تند به کار بد افتد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند زمین با وی سخن گفت و به خیر نیکوئی وی را مژده داد ، دلیل که در دین و 

ند . و بعد از وفات او را یاد کن دنیا خیر بسیار کند ، چنانکه مردمان را از آن شگفت یاد

اگر بیند زمین در زیر پایش درنوشت ، دلیل که آخر عمرش شده باشد . اگر بیند برخی 

از زمین در زیر او پیچید ، دلیل بر تنگی معیشت او کند . اگر بیند آن زمین معروف بود 

ل که ت ، دلی، نیکی معیشت خداوند زمین را باشد . اگر بیند زمین خود فراخ نموده اس

 عمر خداوند زمین دراز بود . اگر بیند زمین را می پیمود ، دلیل است به سفر رود . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر دید زمین را از بهر کشت می شکافت ، دلیل که به شغل بزرگی مشغول شود و از 

ادان بقبل زن منفعت یابد یا از سفر نعمتی بدست آورد . اگر کسی زمین خویش را آ

بیند ، دلیل است کارش نیکو و قوی شود . اگر زمین را خراب دید ، دلیل است کارش 

است کارش ضعیف گردد یا با کسی او را خصومت افتد . اگر کسی خود را در میان 

زمین کشته بیند ، دلیل که او را با کسی انبازی بود ، یا زنی را به نکاح بخواهد . اگر 

نی سرگشته بیند که در آن گل برآمده ، دلیل است که زنی کسی خود را در میان زمی

پارسا و دینداری را به زنی کند و از او فرزند آورد . اگر بیند گل فرو ریخت ، دلیل 

باشد که فرزندش نماند . اگر بیند آب رود بیامد و زمین او را غرقه گردانید و کشت را 

 .  تباه کرد ، دلیل باشد که از پادشاه سالمتی یابد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زمین درخواب بر چهار وجه است . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اول : زن . 

 دوم : دنیا . 

 سوم : مال . 

 چهارم : والیت و فرمانروائی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران زمین را زن تشخیص داده اند و این بدان سبب بوده که زمین باز دهی و سود 

نیز صاحب قدرت تولید مثل است و فرزندانی می آورد که حاصل  بخشی دارد و زن

زندگی مرد هستند . اگر در خواب زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و 

شماا احساس کردید آن زمین به خودتان تعلق دارد کامیاب می شوید و زندگی شما به 

خوشی سپری خواهید قدر وسعت آن زمین گستردگی خواهد یافت و روزگار را به 

کرد ولی اگر زمینی دیدید که مخروبه و ویران بود و به جای علوفه سبز ، علوفه زرد و 

رنگ و پالسیده در آن دیده می شد زندگی بی حاصلی خواهید داشت و عمر و 

زندگی شما با ناکامی و بدی خواهد گذشت . اگر دیدید که در زمینی ناشناخته راه می 

شوید که اگر زیان نداشته باشد متضمن هیچ سودی هم نیست و  روید راهی سفری می

اگر آن زمین را می شناختید به سفری می روید که برای شما سود دارد . اگر دیدید 

زمینی دارید که در آن چیزی می سازید خوب است و اگر دیدید زمینی هست که 

ده ا ی ساختمانی بومقداری مصالح بنایی آن جا ریخته و حدس زدید که آن جا قبال بن

و ویران شده خوب نیست خواب شما می گوید شما وارث اندوهی می شوید که در 

ایجاد آن دخالتی نداشته اید . اگر دیدید از زمینی سنگ یا شن جمع می کنید پولی 

بدست می آورید . شن ها و سنگ ها سمبل سکه هستند و پولی که به دست می آورید 

 مسکوک است . 

 گوید : می آنلی بیتون

 ـ دیدن زمین حاصلخیز در خواب ، نشانة سعادت و موفقیت است . 0

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ـ دیدن زمین سنگالخ و غیرقابل کشت در خواب ، عالمت نومیدی و تلخکامی است . 6

ـ دیدن زمینی که در اثر خشک شدن دریا حاصل شده است ، نشانة آن است که 9

 ی پای شما نمایان خواهد شد . راههایی برای رسیدن به کامیابی و شادمانی جلو

ـ اگر خواب ببینید مالک زمینی پهناور هستید ، نشانة آن است که روزی ثروتمند 4

 خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند مالک زمینی پهناور شده است ، نشانة آن است که میراثی به 5

یرا میراث او او ارث خواهد رسید ، وی ناچار می شود با صرفه جویی زندگی کند . ز

 مردی فقیر و خانه ای پر از فرزند است . 

 زن 

 محمدبن سیرین گوید : 

زن جوان درخواب ، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر ، دنیا باشد و شغل این جهان 

و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و الغری و زشتی بود . بهترین زنان 

انی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه ، فراخی نعمت را که در خواب بیند ، زن

باشد زن زشت الغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته ، مرادهای این جهانی بود 

 و پیرزن ترش روی چرکین ، بدحال و بد مرادی باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ود صالح دین و دنیای او ب اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود ، دلیل بر خیر و

. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد ، دلیل که او فرزندی بود یا 

آبستن شود و فرزند آورد . اگر زنی جوان بیند ، که پیر شده بود ، دلیل که از او کاری 

زشت دروجود آید . اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد ، دلیل است 

حرمت و بزرگی او زایل شود . اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید ، اگر 

آن زن مستور بود ، دلیل خیر و صالح او بود . اگر زن مفسد باشد ، دلیل است بر شر و 
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 فساد او . 

 جابرمغربی گوید : 

 ح و علمزن مفسد درخواب ، اهل دنیا را زیادتی دنیا بود و اهل صالح را ، زیادتی صال

و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد . اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد ، 

دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند . اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد 

باشد ، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند 

نیزه یا شمشیر داد ، دلیل که پسری آورد ، اگر بیند که کسی او را دوا کسی زن او را 

 داد ، دلیل که دختری آورد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر زنی بیند که دختری دارد ، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود 

ند گر مردی بیخرم شود . اگر بیند پسری آورد ، دلیل که غمگین و اندوهناک شود . ا

که زنش پسر آورد ، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز . اگر 

 بیند که دختر زاد ، منفعتش بیشتر باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد ، دلیل است شوهرش گنج یابد . اگر بیند پسر زاد 

اگر مردی بیند که دختری بزاد ، دلیل که غمگین و مستمند ، دلیل غم و اندیشه بود . 

شود . اگر بیند که پسرزاد ، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام 

نیکو در عالم منتشر شود . اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد ، دلیل و تاویلش 

 این است که گذشت . 

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زن درخواب بر شش وجه است . 

 اول : شادی و مقصود . 
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 دوم : دنیا . 

 سوم : شغل این جهان . 

 چهارم : فراخی وفراوانی نعمت . 

 پنجم : قحطی و تنگدستی . 

 ششم : توانگری و ثروتمندی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ن در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن ابن سیرین نوشته زن جوا

مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند . خانم آیتانوس می گفت زن 

در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب . دیدن زن شناخته شده و 

ببینید که هیچ معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد . حتی اگر زنی را در خواب 

شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثال 

او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد . زن موقعی 

در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او 

ببینید و بشناسید . در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف  را به عنوان زن

و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن . زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت 

هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و 

خیل دانسته اند ولی دشمن را حکایت می کند . معبران حتی چاقی و الغری زن را د

چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و الغری را معیار نمی 

گیریم . مثال نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و الغر قحطی و 

تنگی . از امام صادق علیه السالم نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است 

و فراخی نعمت . توضیح درباره زن بسیار طوالنی می شود لذا با درک و شغل موفق 

معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می 

گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود . این نکته 
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ان معروف هستند و تعبیری نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زن

 ندارند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زن : شانس در عشق

 دیدن یک زن : ناتوانی

 دیدن چندین زن : افترا

 زن مو بور : اتفاقی خوشایند

 زن مو قهوه ای : بیماری

 زن مو قرمز : نامعقوالت

 زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده

 زن عریان : عزاداری در خانواده

 صدای یک زن : عزم سفر کردنشنیدن 

 بوسیدن یک زن : استفاده مادی

 زن باردار : شادمانی

 پیر زن : دعوا

 زن چادری : مرگ

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

 گوید : آنلی بیتون می

 یسه و نیرنگ است . ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دس0

ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، عالمت آن است که در زندگی 6

 مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند . 

ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سرباال دارد ، عالمت آن است 9
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 که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید . 

دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، عالمت آن است که خود را گرفتار معامله  ـ4

 ای خطرناک خواهید ساخت 

ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سردرگم و پریشان 5

 خواهید شد . 

 تـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است که تمام امور زندگی با سعاد2

 و شادمانی سپری خواهد شد . 

 زنار 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که زنار درمیان داشت ، اگر مستور و با امانت 

بود ، دلیل که انصاف از خصم بیابد . اگر خداوند خواب مستور نباشد ، به زودی توبه 

در دست  رباید کرد ، که این عالمت بد باشد . جابرمغربی گوید : اگر کسی بیند زنا

داشت ، دلیل که در دین و اعتقاد ضعیف بود . اگر زنار درمیان بسته بود و بیننده مستور 

بود ، بیم آن است که کافر شود . اگر بیند زنار را از میان ببرید و بینداخت ، دلیل که 

ازکار بد توبه کند و به خدای تعالی بازگردد و بر گناه پشیمانی خورد و راه صالح 

 کند . اختیار 

 زنبق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زنبق در خواب نیکو نیست . گل های زنبق ، کوکب ، 

اختر ، داودی را گل های غم و اندوه دانسته اند . رنگ زنبق فرق نمی کند ولی اگر 

یافت شود از همه بدتر زرد است . دیدن گل زنبق را در خواب رو به رویی با غم و 

ین تعبیر را دارد گرفتن و دادن آن . کاشتن گل زنبق در صورتی اندوه نوشته اند و هم

که در عالم خواب بدانید دارید گل زنبق می کارید فتنه انگیزی است و چنانچه دیگری 
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در خانه شما زنبق بکارد در کارتان فتنه می کند . معبران برای گل هایی که پیاز دارند و 

تا می شوند تفاوت هایی قائل هستند و عمدآن دسته که به وسیله پراکندن تخم کاشته 

گل های پیازدار را خوب نمی دانند . زنبق یکی از گل هایی است که خبر از غم و رنج 

می دهد . نوع دیگر دسته بندی گل ها از نظر معبران فصل به گل نشستن آن هاست و 

وشی خ گل هایی که در پائیز گل می دهند گل های خوبی شناخته نشده اند و تعابیر

 درباره آنها موجود نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن زنبق در خواب ، عالمت آن است که به بیماری مبتال خواهید شد . شاید هم به 0

 مجازات شدیدی محکوم شوید . 

ـ اگر زنبقی را از میان شاخ و برگ درختان ببینید ، نشانة آن است که پس از ازدواج 6

 ا از دست خواهید داد . به زودی همسر خود ر

ـ اگر از البالی گلهای زنبق کودکان خردسال را به خواب ببینید ، عالمت آن است 9

که کودکان خردسال شما به علت ضعف قوای جسمانی به بیماری مبتال خواهند گشت 

 . 

ـ اگر دختری خواب ببیند گلهای زنبق می چیند ، نشانة آن است که نامزد او به بیماری 4

 مبتال خواهد شد و شادمانی به اندوه مبدل خواهد گشت .  شدید

ـ اگر دختری گلهای پژمرده زنبق به خواب ببیند ، نشانة آن است که غم و اندوه به 5

 زودی گریبان او را خواهد گرفت . 

ـ اگر در خواب احساس کنید عطر زنبق با مشامتان می خورد ، نشانة آن است که 2

 چندان خواهد شد . اندوه شما در زندگی دو 

 زنبور 
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 محمدبن سیرین گوید : 

زنبور درخواب ، مردی سفله و دون همت است . اگر بیند زنبور او را بگزید ، دلیل که 

او را از مردی دون ، رنج و مکروه رسد ، یا سخنی ناخوش شنود . اگر بیند زنبور 

شود ، خاصه چون بسیاری بر وی جمع شدند ، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار 

 زنبوران او را می گزیدند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید ، دلیل که از زنی بد ، وی را آزاری رسد . اگر زنبور 

بسیار در خانه خود جمع بیند ، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد . اگر بیند 

ظفر یابد . اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده  زنبور را بکشت ، دلیل که بر دشمن

 اند ، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است . 

 اول : هیاهو وغوغا . 

 دوم : مردم دون ) مردم فرومایه ( . 

 سوم : لشگر . 

 چهارم : ملخ ) مدح ( . 

 دشمن . پنجم : 

 ششم : فرزندان . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان 

ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود . 

سرد  است که سخنی اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن

و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد . اگر در خواب 
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زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا 

غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این 

م صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید . اگر زنبورهای بسیاری را که از عد

دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت 

خلقی ندارید . اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می 

 رانید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زنبورعسل نشانه نیک بختی

 نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

 در محیط کاری : امید زیبا

 گله زنبورعسل : محصول پربار

 گرفتن : ناراحتی

 کشتن : بدبختی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند 0

 کرد . 

گر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و ـ ا6

 نفرت دیگران را خواهید چشید . 

ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب 9

 خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت . 

 زنبیل 
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 محمدبن سیرین گوید : 

در خواب ، زن است یا کنیزک . اگر بیند که زنبیلی داشت ، دلیل که وی از زنبیل 

 خادمی حاصل شود و بعضی از معبران گویند : زنبیل در خواب ، مال و نعمت است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زنبیل در خواب ، بر نه وجه است

 اول : زن . 

 دوم : خادم . 

 سوم : کنیزک . 

 دین ) مایه برپائی دین ( . چهارم : قوام 

 پنجم : صالح دین ) تندرستی ( . 

 ششم : عمر دراز . 

 هفتم : مال و نعمت . 

 هشتم : خیرو برکت . 

 نهم : میراث بردن از جهت زنان . 

 زنبیل باف در خواب خداوندگار است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

آینده مشتاق یا عالقه مند چیزی اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در 

یاکاری می شوید که انجام می دهید . این در صورتی است که زنبیل خالی باشد ولی 

اگر سنگین و پر باشد برای شما خیر پیش می آید و به قدر سنگینی آن چیزی به دست 

می آورید یا اتفاقی مطلوب می افتد . اگر زنبیل را از کسی بگیرید به شما کاری 

نهاد می شود که سودبخش است و اگر شما زنبیل خالی به کسی بدهید کاری پیش

سودبخش به او پیشنهاد می کنید یا نفعی به او می رسانید . اگر زنبیل پر باشد نفعی 

مسلم عاید می شود . اگر دیدید زنبیلی گسیخته و پاره شده ، در کاری با شکست و 
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دختری جوان و دم بخت ببیند تعبیرش  ناکامی مواجه می گردید . این خواب را اگر

شکست عاطفی است و چنان چه همان دختر جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که 

نداند درون آن چیست شوهر می کند یا خواستگاری دل خواه برایش پیدا می شود . 

همین حالت است اگر زنبیل را از کسی بگیرد . زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته 

 به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر معقول .  شدن

 زنجبیل 

محمدبن سیرین گوید : زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن 

دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند : خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل 

 بیل درخواب بی چیز و بی نفع بود . بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زنجبیل یکی از سوس های تند غذایی است و در خواب 

تلخ کامی تعبیر شده . یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته 

غم  زدلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین کامی نمی آورد و نشانی ا

 و اندوه همراه دارد . زنجبیل کوبیده و نکوبیده آن یک تعبیر را دارد . 

 زنجیر 

محمدبن سیرین گوید : زنجیر در خواب ، گناه و معصیت بود . اگر بیند زنجیر را 

 بگسست و بینداخت ، دلیل که از گناه توبه کند و به خدای تعالی بازگردد . 

گردن زنجیر داشت ، دلیل که مظالم در گردن جابر مغربی گوید : اگر کسی بیند در

دارد . اگر بیند زنجیر بر دست ها داشت, دلیل که مال کسان را دست درازی کند و از 

 حرام نیندیشد . اگر بیند بر پاها زنجیر داشت ، دلیل که به معصیت و فساد شود . 

ت و یاد آمیز اسمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انق

تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر زنجیر به جاهای دیگری متصل باشد . اگر در 
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خواب ببینیم که زنجیر به دور دست هایمان بسته است اگر چه کسی آن را نبسته باشد 

نشان گرفتاری است . اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست ، و سر دیگرش مثال به در 

رفتاری خانوادگی پیدا می کنیم یا اسیر عواطف و احساس می گردیم خانه بسته است گ

. چنانچه ببینیم زنجیری روی میز یا در محل کار ما افتاده از نظر شغلی گرفتاری خواهیم 

یافت . این دو نمونه از این بابت ذکر شد که سر زنجیر به هر جا بسته باشد گرفتاری در 

بینیم فقط زنجیری داریم اسیر گناه و آلودگی همان زمینه است . چنانچه در خواب ب

هستیم چه معبران خود زنجیر را در خواب گناه و معصیت تعبیر کرده اند حال چنانچه 

ببینید زنجیری را می گشایید خویشتن را از اسارت می رهانید . بستن زنجیر تجاوز و 

عبیر می به آن ت تعدی است و این فرق نمی کند که زنجیر را به کجا ببندیم چه تجاوز

 شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زنجیر

 زنجیر طال : عروسی در خانواده

 زنجیر آهنی : تنهایی در دوران پیری

 به زنجیر کشیده شدن : ناراحتی

 زنجیرها را پاره کردن : شما با کمک نیروی خود موفق خواهید شد

 گوید : آنلی بیتون می

ت و پای شماست ، عالمت آن است که زحمت ـ اگر خواب ببینید زنجیر بر دس0

کارهای دیگران به دوش شما می افتد . اما اگر در خواب بتوانید زنجیرها را از دست و 

پای خود پاره کنید ، عالمت آن است که خود را از بند تعهدی خطا رها خواهید 

 ساخت . 

ت دة افراد حسود اسـ دیدن زنجیر در خواب ، نشانة نقشه های خیانت آمیز و بدنام کنن6

 . 
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ـ اگر افرادی آشنا را در بند زنجیر ببینید ، نشانة آن است که برای آشنایان بدبختی در 9

 راه است . 

 زنخ 

محمدبن سیرین گوید : زنخ درخواب ، مهترخاندان است و خداوند شغل بسیار باشد . 

یر بیت خوار و حقاگر بیند زنخ او ستبر و بزرگ است ، دلیل که از بهر دودمان و اهل 

شود . اگر بیند از زنخ او خون روان شد ، دلیل که بر قدر آن ، از مهتر خاندان زیانی به 

 وی رسد و بعضی ازمعبران گویند که در کسب و کارش نقصان افتد . 

 زندان 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود ، دلیل بر هالک است ، زیرا 

که زندان مجهول گور است . اگر زندان معروف بیند ، دلیل بر اندوه و مضرت کند . 

 اگر بیند در زندان بر پای داشت ، دلیل که در عملی که باشد ، دیر بماند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

د خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند ، دلیل که بزرگی و اگر خداون

جاه یابد . اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است . اگر بیند با 

 مردی زندانبان با بند همی رفت ، دلیل که کار بسته او گشایش یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

واب ، چون معروف ) آشنا ( است ، خالصی یافتن و عاقبت نیکو دیدن زندانبان درخ

 باشد . 

 چون مجهول بود ، دلیل کوری و غم و اندوه است . 

 زندان به خواب دیدن گور وبال است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان . 
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 اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد ، دلیل که خداوند به تمامی بیابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای 

زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خالف این است و گرفتاری است و اشتغال از 

د ینوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز . اگر خود را درون زندان ببینید و ندان

آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر 

کرده اند . اما اگر در عالم خواب بدانید که مثال آن زندان در شهر شما قرار دارد یا 

نامش فالن است و در فالن شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان 

در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از  نوع که گفته شد . اگر

اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را 

بگشایند و شما را خالص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند . اگر در خواب زندانی 

از  دن چنین زندان بان بشارت نجاترا ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دی

غم و اندوه است . اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود 

را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن 

 تشدید می شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 غیبت کردن  زندان بازپروری : شایعات ،

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن زندان در خواب ، نشانة آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به 0

 زیان خودتان تمام خواهد شد . 

ه از محیط خانواده ناراضی ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانةآن است ک6
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 خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد . 

 ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه یافتن بر موانع سخت است . 9

اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده -4

 شما است . 

 زندانبان 

 : گوید آنلی بیتون می

ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در 0

 اثر این شیفتگی به کار و زندگی شما زیان خواهد رسید . 

ـ اگر خواب ببینید جمعیتی زندانی سعی می کنند از دست زندانبان فرار کنند ، نشانة 6

 ست به کار گرفته می شود . آن است که برای اخاذی از شما ، روشهایی نادر

 زنده به گور 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانة آن است که مخالفین و دشمنان از 0

 اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می کنند . 

 ید ، نشانة آن است که اشتباهی که مرتکبـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آی6

 شده اید جبران خواهید کرد . 

 زنگ 

 گوید : آنلی بیتون می

شنیدن صدای زنگ در خواب ، عالمت نمودار شدن نشانه های بیماری است و زیانی 

 بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت . 
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 زنگار 

محمدبن سیرین گوید : زنگار درخواب ، غم و اندوه است و خوردن آن ، دلیل بر 

 هالکت کند ، فی الجمله دردین زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد . 

 زنگله 

محمدبن سیرین گوید : دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است . اگر 

رمغربی فتگوی کند . جابکسی بیند آشنایی زنگله به وی داد ، دلیل که با آن کس گ

گوید : اگر بیند زنگله زرین داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که وی را با شخصی 

خصومت افتد و زنگله سیمین همین تاویل دارد . اگر زنگله مسین یا برنجین داشت ، 

 دلیل که وی را با مرد جاهل خصومت افتد . 

 زوبین 

ن در دست داشت و جز از زوبین هیچ محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند زوبی

سالح دیگر نداشت ، دلیل که فرزند یابد . اگر بیند با زوبین سالحهای دیگر داشت ، 

دلیل که او را از پادشاه خیر و منفعت رسد و بر دشمن ظفر یابد . جابرمغربی گوید : 

لیل د اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و به جز از زوبین هیچ سالح دیگر نداشت ،

که اورا فرزندی آید . اگر بیند به کسی زوبین می دانداخت ، دلیل که آن را سخن بد 

 گوید . اگر بین کسی به زوبین مجروح کرد ، دلیل که بر کسانی بهتان بندد . 

 زولبیا 

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و 

بیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد ، دلیل که به قدر آن وی را شادی . اگر بیند زول

مال و نعمت حاصل شود . اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد ، دلیل که از کسی 
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 سخن خوش و لطیف شنود . 

جابر مغربی گوید : اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد ، دلیل که مال یابد . اگر زولبیا با 

 د ، دلیل که بیمار شود . زعفران میخور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که 

پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد . اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما 

دن داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود . خور

 زولبیا نیز همین تعبیر را دارد . 

 زوزه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زوزه را در خواب نمی توان دید . چند چیز هست که در 

خواب نمی توان آنها را دید ولی می توان حس کرد یا شنید . مثل بوی خوش یا 

شنید و  ناخوش یا انواع صداها و از آن جمله است زوزه . در خواب زوزه را می توان

زیاد اتفاق می افتد که در خواب صدای زوزه می شنویم . زوزه صدای سگ و شغال و 

گرگ است و گاه نیز روباه زوزه می کشد . اصوال شنیدن زوزه در خواب خوب نیست 

و خبر بد تعبیر شده . اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می رسد 

دای زوزه گرگ که خبر بد می شنوید و دچار لیکن امنیت می یابید برعکس است ص

ناامنی می شوید . صدای زوزه شغال سخن بد و حرف یاوه مردم است که پشت سر 

شما می گویند . از شما سعایت می کنند و شما را سر زبان ها می اندازند به خصوص 

 اگر زیاد و مداوم باشد . 

 زهار 

 رشد می کند . برآمدگی باالی آلت مرد وزن که درآن قسمت مو 

 محمدبن سیرین گوید : 
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اگر کسی بیند در زهار خود می نگریست و چنان پنداشت که آنجا هرگز موی نبوده 

 است ، دلیل که کار او بسته شود . 

اگر بیند بر زهار او موی بسیار رسته است ، دلیل که غمگین و مستمند شود ، به سبب 

 زنان . 

دید آمد ، دلیل که به قدر آن وی را دردی و اگر بیند به زهارش رنجی و دردی پ

 رنجی حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 زهار درخواب بر دو وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : مال . 

 هر زیادت و نقصان که در زهار بیند ، تاویل آن به زن و مال وی افتد . 

 زهر 

 محمدبن سیرین گوید : 

است و حرب کردن و کشتن به ناحق بود . اگر بیند زهر  زهر درخواب ، مال حرام

میخورد ، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد ، یا خون به ناحق بریزد . اگر بیند تن او 

 به خوردن زهر آماس گرفته ، دلیل که مال حرام حاصل کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

سخت حریص شود و بعضی از اگر بیند تن او زهرآلوده است ، دلیل که به کاری 

معبران گویند سخنی بر وی بندند و او را بدان سخن التزام کنند . اگر بیند تن وی را از 

آن گزند رسید ، دلیل که به قدر گزند تن ، مالی به رنج و سختی بدست آورد و بعضی 

 ازمعبران گویند : زهر خوردن ، دلیل است که ازکسی خشم فرو خورد . 

 فر صادق فرماید : حضرت امام جع
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 زهر به خواب دیدن ، بر پنج وجه است . 

 اول : مال حرام . 

 دوم : فروبستن و رکود وبستگی کارها . 

 سوم : غم و اندوه . 

 چهارم : خشم فروخوردن . 

 پنجم : منفعت که به رنج ومشقت حاصل شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ت ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السالم معبران معتقدند که زهر مال حرام اس

است . به وقتی که کنترل  -فرو خوردن خشم  _روایت می کنند که زهر در خواب 

اعصاب می رود که از کف انسان خارج شود فروخوردن خشم چون زهر کشنده و تلخ 

د که شته انو ناگوار است . مال حرام نیز تلخ است و ناگوار . برخی دیگر از معبران نو

هزینه کردن چنین  -نفعی است که به رنج و تعب حاصل شود  -زهر در خواب های ما 

مالی نیز بردارنده اش دشوار و تلخ است . با توجه به تاویالتی که نقل شد چنان چه در 

خواب دیدید که زهر دارید مالی با مشخصات فوق به چنگ می آورید یا خشم خود را 

یدید زهر به کسی می دهید بر خالف آن چه در بیداری اتفاق می فرو می برید . اگر د

افتد به او دوستی و محبت می کنید و غمش را می خورید و اندوهش را می کاهید . 

اگر دیدید که در خواب زهر خورده اید ندامت می کشید یا دست به کاری بس دشوار 

سمومیت در شما پدید می زنید . اگر در خواب دیدید که مسموم شده اید و آثار م

آمده موردی پیش می آید که خشم خود را فرو می خورید یا مالی حرام و نادرست به 

چنگ می آورید که گرفتار عوارض نامیمون آن آشنا می شوید . همین تعبیر است اگر 

دیگری را در خواب دیدید که سم خورده و آثار مسمومیت در او پیدا شده است . اگر 

شما سم بدهد در حق شما محبت می کند یا مورد عنایت بزرگی قرار کسی به زور به 

می گیرید و اگر خودتان با رغبت سم بخورید کاری خالف میل خویش انجام می 
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دهید . خود بیننده خواب با در نظر گرفتن موقعیتی که در بیداری دارد و کارهائی که 

این وجود زهر از آن چه گفته  می خواهد انجام دهد می تواند تعابیر درست را بیابد با

 شد بیرون نیست . تئوری های فروید نیز موید این عقیده می تواند باشد . 

 زهره 

محمدبن سیرین گوید : زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد ، دلیل که 

خشم مردم فرو خورد . اگر بیند که زهره ددان میخورد ، دلیل که بدخوی و خشمناک 

سازگاری نکند . جابرمغربی گوید : اگر بیند تن او به زهره مردمان آلوده شد ،  شود و

دلیل که آزار مردم جوید . اگر بیند تنش به زهره چهارپایان آلوده شد ، دلیل که لباس 

 حرام پوشد . 

 زیبا 

 گوید : آنلی بیتون می

شما را افرادی ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، عالمت آن است که دور 0

 چاپلوس و زیرک فرا می گیرند . 

ـ اگر در خواب چهرة دیگران را زیبا ببینید ، عالمت آن است که از اعتمادی که مردم 6

 خوشگذران به شما دارند ، لذت می برید . 

 زیتون 

اگر زیتون درخواب بیند ، غم و اندیشه بود ، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به 

 گونه سیاه . اگر بیند زیتون میخورد ، دلیل که غم و اندوه خورد . 

ابراهیم کرمانی گوید : روغن زیتون به خواب ، خیرو برکت بود . اگر بیند روغن زیتون 

 آن خیر و منفعت بدو رسد . می پالود و میخورد ، دلیل که به قدر 
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جابرمغربی گوید : اگر بیند زیتون ملح تلخ بخورد و با نان میخورد ، او را اندکی منفعت 

 به رنج و سختی حاصل آید . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن 

نوط است به طعم و مزه روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون م

آن . اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و 

شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد . در این حالت 

نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای 

بخورید تا زیان نداشته باشد . ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم که باید 

ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است . با 

همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است . رنگ زیتون نیز 

است که به شما روی می آورد . اگر  دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی

زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی 

که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود . دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط 

 یدارد . خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویالت و تعبیرات مشروط پیدا م

کنند از آن جمله است زیتون . اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می 

دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران 

نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از 

باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می شما می گیرد و زیتون را دوست داشته 

برید به او خیر و برکت می رسانید . گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و 

قبول طبع شما . اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد 

ه می ستاید و بمی شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و 

شما سود و نفع می رساند . چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم 

 آوردن غم و رنج تعبیر شده است . 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زیتون

 خوردن زیتون : مشکالت خانوادگی

 چیدن آن : شما بیش از حد سریع به قاضی میروید

ن با شادمانی زیتون جمع می کنید ، عالمت آن ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستا0

 است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، داللت بر آن دارد که اوقاتی 6

 را به خوشگذرانی خواهید گذراند . 

ش از لذت بردن دچار یأس ـ شکستن ظرف زیتون در خواب ، عالمت آن است که پی9

 خواهید شد . 

 ـ خوردن زیتون در خواب ، عالمت یافتن دوستان وفادار است . 4

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، عالمت آن 0

 است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد . 

ب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، داللت بر آن دارد که اوقاتی ـ اگر خوا6

 را به خوشگذرانی خواهید گذراند . 

ـ شکستن ظرف زیتون در خواب ، عالمت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس 9

 خواهید شد . 

 ـ خوردن زیتون در خواب ، عالمت یافتن دوستان وفادار است . 4

 زیر زمین 

 گوید : نلی بیتون میآ

ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، عالمت آن است که احتمال دارد 0
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 شهرت و ثروت خود را از دست بدهید . 

ـ اگر خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، عالمت آن است که وارد 6

 شما خواهد گشت . معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن 

ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی سرد و مرطوب هستید ، نشانة آن است که تحت فشار 9

تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید . و 

احساس می کنید که در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افکار ، 

 مضطرب و پریشان خواهید بود .  همواره

ـ دیدن زیرزمینی که در آن مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف انبار شده است . 4

عالمت آن است که پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از کاری نامعلوم 

 سهیم شوید . 

حتکر مـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که از سوی فردی قمار باز 5

 به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد . 

 زیر شیروانی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 زیر شیروانی : مشکالتی ازسر شما رد خواهد شد

 زیره 

محمدبن سیرین گوید : زیره به خواب ، به طعم ، چون ترش باشد و میل به شیرینی 

ا بر بیماری کند . امدارد ، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد ، دلیل 

 خوردن زیره باج درخواب ، دلیل بر خصومت و غم کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی 

خوش داشته باشد . استشمام بو و عطر زیره در خواب بدون این که خود زیره را ببینید 
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شما را خوش دل می کنند . دیدن زیره با خبری است که به شما می دهند و با آن خبر 

برنج پخته یعنی زیره پلو خوب است و مال و پولی است که به شما می رسد یا تحصیل 

می کنید . دیدن مقدار زیادی زیره در خواب خوب نیست به خصوص این که هیچ چیز 

فقط  و دیگر با آن نباشد . چنانچه در خواب ببینید مقداری زیره مقابل شما ریخته اند

آنجا زیره هست و چیز دیگری نیست در کاری احساس درماندگی می کنید یا سرد و 

بی عالقه می شوید . اما مقدار اندک آن خوب است مگر آن که بوی ناخوش داشته 

 باشد و شما از استشمام بوی آن کراهت احساس کنید . 

 زیلو 

 محمدبن سیرین گوید : 

دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلوی به خواب چون گسترده بود ، 

زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد ، دلیل بر نقصان عمر و درویشی 

کند . اگر بیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلوی در زیر آن دراز شده ، دلیل 

ج ود در نوشت و به کناست عیش و روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند زیلو به دست خ

خانه نهاد ، دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند . اگر زیلو را بر پشت نهاده می برد ، 

دلیل است بزه و گناه او جمع شود . اگر بیند که زیلو درنوشت و به کسی داد ، دلیل که 

 عمرش به آخر رسیده بود . اگر بیند که زیلوی کوچک و ستبر داشت ، دلیل که روزی

بر وی تنگ شود ، اما عمرش دراز شود . اگر بیند که زیلوی فراخ باریک داشت ، 

 روزی بر وی فراخ شود ، اما عمرش کوتاه شود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند زیلوی ستبر پاکیزه داشت ، دلیل است نعمت بر وی فراخ گردد . اگر بیند 

ه تلخی گذراند و عیش بر وی زیلوی کهنه و دریده گسترده است ، دلیل است عمر ب

تنگ شود . اگر بیند زیلوی مجهول افکنده بود ، دلیل که ان چه دارد از دست او بشود 
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. اگر بیند زیلوی نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد ، دلیل است دولت و اقبال 

د و ویابد و عمرش دراز شود ، زیرا که گستردن زیلوی درخواب ، دلیل بر درازی عمر ب

 در نوشتن آن ، دلیل بر سپردن عمر کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است . 

 اول : ساختگی کار مردم ) درست شدن کار انسان ( . 

 دوم : درازی عمر . 

 سوم : رزق و روزی . 

 چهارم : عز و دولت وکامرانی . 

 و معاش . پنجم : دشواری عیش وسختی زندگی 

 ششم : گناه و امانت که بر گردن شخص جمع شود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم . به 

زبان دیگر زیلوی ما کار ماست . زندگی ما است و ما یملک ما و چون گشوده و 

با مراد پیش می رود و زندگی به دل خواه جریان  گسترده باشد خواب می گوید کار

می یابد و بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم . بخصوص اگر بر زیلوی 

گسترده نشسته باشیم . اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در 

می دهد که آسیب عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر 

پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند ولی 

اگر آن زیلوی جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما می گوید که به حال 

کسی مسلط می شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می کنید . معبران قدیمی نوشته 

از باشد دلیل است که عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می اند اگر زیلو ب

شود و این تعبیر کامال درستی است . اگر در خواب زیلوئی ببینید آن قدر دراز که 
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ندانید انتهای آن به کجا می رسد و ختم می شود آرزوی محال می کنید و توقع انتظار 

زه دارید ر ببینید که زیلوئی تمیز و پاکیشما پیش از استحقاق و لیاقت شما می باشد . اگ

روزگار به شما روی خوش نشان می دهد ولی اگر زیلو چرکین و کثیف باشد روزگار 

بیننده خواب به سختی می افتد و زندگی اش چهره زشت خود را می نمایاند . جمع 

کردن زیلو در خواب خوب نیست و معبران نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند 

لوی خویش را جمع کرد یا لوله کرد و کناری نهاد نشان آن است که عمر خویش را زی

تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد 

ولی اگر بیننده خواب ببیند که زیلوئی نو و تمیز و پاکیزه را گسترد و بر آن نشست 

ی یافتن دولت می دهد . اگر ببینید اتاق های خانه خوابی است نیکو و خبر از کامیاب

خویش را با زیلو فرش کرده اید زندگی شما با آبرومندی می گذرد و رفاه نسبی 

خواهید داشت و اگر در خواب ببینید که اتاق های شما جائی زیلو است و جائی فرش 

ت خویش را های گران بها خواب شما آگاهی می دهد که با زیاد خواهی آبرو و موقعی

به خطر خواهید افکند . اگر جائی زیلو باشد و جائی اصال فرش نباشد خوب است . 

زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و همچنین زیلوی سوخته و 

سوراخ شده می گوید که با همسر خود نقار و کدورت خواهید یافت یا مال خود را 

 ن می رسانید . تباه می کنید و به خودتان زیا

 زین 

محمدبن سیرین گوید : زین درخواب دیدن ، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود ، 

اما چون بر پشت چهارپائی باشد ، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد ، زیرا که 

زین ، آلت چهارپایان است . اگر بیند که زینی بخرید ، دلیل است کنیزک بخرد یا زن 

اوند نعمت بسیار شود و باشد که مال و میراث یابد . اگر بیند زین او بخواهد و خد

بشکست ، یا ضایع شد ، دلیل که زن او بمیرد ، یا بیمار شود . اگر بیند زین او به زر و 
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سیم آراسته بود ، دلیل است زن او خویشتن بین و متکبر باشد و در راه دین ضعیف بود 

آرایش نداشت ، دلیل کند زن او دیندار و پارسا و  . اگر بین زین او سیاه بود و هیچ

 باامانت بود و زین در خواب ، دلیل بر افواه زن کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و 

با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین 

که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر همسر است 

زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود . اگر در خواب ببینیم که زین 

محکم و استواری داریم به زندگی خود می توانیم اطمینان داشته باشیم زیرا خواب ما 

م می پذیرد و جایی برای تشویش نیست . خبر می دهد که همه کارها بر وفق مراد انجا

اگر زین شکسته و ناجور و خراب داشته باشیم تعبیر خالف نیست . اگر دیدید زین را 

پشت اسب نهاده اید خوب است ولی اگر زین را پشت استر و االغ قرار داده باشید 

ه ب خوب نیست و خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست و ناباب انجام می دهید و

مشکل برمی خورید . گرفتن یا خریدن زین خوب است ولی بخشیدن یا فروختن آن 

 نیکو نیست و از شکست و نامرادی خبر می دهد . 

 زیوراالت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب زیورآالت به خود بیاموزید ، نشانة آن است که به مقامی فراتر از 0

 شایستگی خود دست می یابید

در خواب از کسی زیورآالت دریافت کنید ، عالمت آن است که به تعهدات  ـ اگر6

 خود پایبند خواهید بود و همة آنها را به درستی پیش خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید زیورآالت خود را به کسی می بخشید ، نشانة آن است که بیش از 9

 اندازه ولخرجی می کنید . 
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خواب ، عالمت به دست آوردن موقعیتی خوب در ـ گم کردن زیورآالت خود در 4

 زندگی است . 

 حرف ژ 

 ژله 

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید : 

 تعبیر دیدن زاله در خواب بر پنج وجه است : 

 اول : بال . 

 دوم : خصومت ودشمنی . 

 سوم : لشگر . 

 چهارم : قحطی . 

 پنجم : بیماری . 

 گوید : آنلی بیتون می

ژله در خواب ، عالمت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو ـ خوردن 0

 خواهید شد . 

ـ اگر زنی را در خواب ببینید که ژله درست می کند ، عالمت آن است که بار دیگر 6

 از دیدار دوستان لذت خواهید برد . 

 حرف س 

 ساتور 

 گوید : آنلی بیتون می

که با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد  دیدن ساتور در خواب ، عالمت آن است
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شرور قرار می گیرد . اگر در خواب ساتور شکسته یا زنگ زده ای ببینید ، نشانة آن 

 است که از دست مردم جاه طلب به ستوه می آیید . 

 ساحر 

 گوید : آنلی بیتون می

ل کیـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، عالمت آن است که برای تش0

خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار 

 خود ، لذتهایی نیز خواهید برد . 

ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس 6

 مبدل می گردد . 

 ساختمان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ساختمان

 وزهای شلوغنیمه ساز : ر

 ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته

 ساختمان مزین : خبرهای خوب

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید ، نشانة آن است که در زندگی خود 0

 تغییری خردمندانه بوجود می آورید . 

ستید ، عالمت آن است که از خانه ـ اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند ه6

 ای که فعال در آن زندگی می کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد . 

ـ دیدن ساختمانهای قدیمی و مخروبه در خواب ، عالمت آن است که در هر کاری 9
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 که به آن اقدام کنید ، شکست خواهید خورد . 

سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، ـ دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری 4

 نشانة عمر طوالنی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است . 

ـ دیدن خانه های کوچک و نوساز در خواب ، نشانة شادمانی و فعالیتهای سودمند 5

 است . 

 ـ دیدن ساختمانهای کهنه و کثیف ، نشانة بیماری و شکست در عشق و کار است . 2

 ساخت و ساز 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه 

راکه مربوط به دین می باشد ، دلیل کند بر صالح دین و خرد و ثواب آخری که وی را 

حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد ، چون سرا و دکان و 

مانند این ، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد 

 و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه ، بال و مصیبت رسد . 

 سار 

محمدبن سیرین گوید : دیدن سار درخواب ، مردی بود مکار که سفر بسیار کند . اگر 

ر داد ، دلیل کند او را با مردی مسافر صحبت افتد . اگبیند ساری فراگرفت یا کسی بدو 

بیند گوشت سار میخورد ، دلیل به قدر آن گوشت که خورده باشد او را خیر و منفعت 

 رسد . 

جابرمغربی گوید : دیدن سار درخواب ، مردی کافر بود که سخن دروغ بسیار گوید . 

 افران گرفتار گردد . اگر بیند سار بسیار بر وی جمع شدند ، دلیل درمیان ک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سار نیز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز 
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سرما می رود و در اعتدال ربیعی باز می گردد . سار در خواب های ما انسان پر خور و 

دیر جوش و کم مهری است که با وجود قرابت و نزدیکی به ندرت از بیننده خواب 

. وجودش سودی ندارد معهذا دوست داشتنی است . اگر در خواب  دیدن می کند

سارهای متعددی را روی سیم برق خانه خودتان ببینید مهمان هائی برای شما می رسند 

که از شهرستان ها آمده اند و مدتی می مانند و بی آن که معاش شما را تنگ کنند 

اید  س انداخته و در خانه نگه داشتههزینه هائی ایجاد می نمایند . اگر ببینید ساری در قف

شخصی هست که شما برای او زحمت ایجاد می کنید و آزادی و آسایش او را سلب 

می نمائید . معبران نوشته اند سار بسیار سفر می کند . اگر دیدید تعدادی سار را گرفته 

ی ماید سودی عاید شما می شود و اگر دیدید گوشت سار را می خورید پولی عایدتان 

گردد که انتظارش را ندارید و روی آن قبال حسابی نکرده اید . اگر در خواب ببینید 

ساری پرواز کنان به خانه و اتاق شما وارد شد پیش آمدی می شود که سود مادی دارد 

و اگر ساری از خانه شما پرواز کرد و رفت زیان می بینید . اگر سار مرده ای را دیدید 

ه غمگین می شوید . اگر ساری را کشتید در حق کسی که او خبری به شما می رسد ک

را نمی شناسید ستم می کنید یا کاری می کنید که زیان بخش است برای دیگران . اگر 

صدای سارها را شنیدید شهرت بد پیدا می کنید و مردم درباره شما حرف می زنند ولی 

اره شما قضاوت اگر از صدای سارها خوشتان آمد شهرت خوب است و مردم درب

خوب خواهند داشت و اگر از صدای سار خوشتان نیامد مردم درباره شما قضاوت 

 خوبی نخواهند کرد . 

 ساردین 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ماهی ساردین را اگر از دریا گرفته باشید پول و نعمتی 

د . تاست که به زحمت و در محیطی غیر از محیط زندگی خودتان به چنگ شما می اف

علت این است که ساردین ماهی مخصوصی است که در نقاطی مخصوص از دریا و در 
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فصول معین صید می شود لذا در خواب ضمن این که به پول و نعمت و بزرگی و عزت 

و جاه تعبیر می شود این اشاره را دارد که این بزرگی به زحمت و دور از محیط مالوف 

در این است که درسته باشد و سر و دم آن را حاصل می گردد . خوبی ساردین آزاد 

نزده باشند . اگر چنین باشد وارث عملی سودبخش می شوید که برای شما هیچگونه 

ضرری ندارد . اگر ساردین کنسروه و در قوطی باشد پولی است که بدون زحمت و 

اندوخته به دست شما می رسد . اگر در خواب دیدید که خودتان ساردین صید می 

د ، دست به کار بزرگی می زنید که امکان پیشرفت و ترقی در آن زیاد است و کنی

دیگران را نیز می توانید متنفع سازید . اگر دیدید دیگری صید می کند همچنان نیکو 

است چون بیننده خواب شما هستید سود آن عاید شما می گردد . اگر دیدید کنسرو 

تعارف نمودید مال خویش را هزینه می ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران 

کنید و دیگران را نیز در بهره گیری از آن سهیم می کنید . اگر کنسرو را باز کردید و 

فاسد شده بود غمی برای شما می رسد که در قبول آن ناچارید و غالبا خودتان موجد 

 آن اندوه هستید ولی اگر دور ریختید از غم فراغت می یابید . 

 سارق 

 گوید : ی بیتون میآنل

ـ اگر خواب ببینید سارق هستید و مأموران در تعقیب شما هستند ، نشانة آن است که 0

 درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید ، نشانة آن 6

 است که بر دشمنان خود چیره می شوید . 

 ج سارو
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اگر در خواب بیند که ساروج خورد ، دلیل است با مردی سخن لطیف گوید . اگر بیند 

که ساروج می کند ، تاویلش به خالف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن ساروج به خواب ، بر سه وجه است . اول : سخن لطیف . دوم : مدارا نمودن . 

 سوم : رضای مردم جستن . 

 ساس 

چهر مطیعی تهرانی گوید : ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف منو

که زیرکانه آزار می رساند و بهره کار شما را می برد . در خواب های ما معموال 

حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا 

و خوب مخفی می شود . غالبا  است زیرا ساس خون می خورد ، شبها بیرون می آید

الی وسائل چوبی منزل پنهان می گردد هر سمی در او اثر نمی کند . ساس در خواب ، 

دشمنی است که بهره کار را می برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می آورد . 

اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی 

در کمین ماست . اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت  است که

به ما نظر خوبی ندارد . اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش 

بیمناک و نگران باشد . اگر ساس را کشتید بر دشمن چیره می شوید . اگر ساس را 

دست داده اید باز می یابید . اگر ساس را  کشتید و خون از تنش بیرون زد مالی را که از

کشتید و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چیره می گردید اما سودی عایدتان نمی 

شود و فقط امنیت حاصل می کنید . اگر ساس های زیاد دیدید دشمنان و بدخواهان 

 زیادی دارید . 

 گوید : آنلی بیتون می

وضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زیاد ـ خواب ساس ، عالمت بیماری وخیم و ا0

 باشد عالمت بدبختی است 
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ـ اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بیماری و ناراحتی است . اگر 6

ساسها را در خواب زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند ، نشانة خطر و 

 اتفاقی شوم است . 

نید ساسها روی دیوار راه می روند و شما روی آنها آب جوش می ـ اگر خواب ببی9

 ریزید ، نشانة بیماری سختی است که شما را پریشان می کند . اما به مرگ نمی انجامد . 

ـ دیدن ساس در خواب ، نشانة آن است که گرفتاریهایی پیچیده و نفرت انگیز در 4

دقتی خدمتکاران عذاب خواهند کشید زندگی شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بی 

 و احتمال دارد در اثر این بی دقتیها کسی به بیماری مبتال شود . 

 ساز 

اگر در خواب یکی از آالت موسیقی را میزدید با دوست جدیدی آشنا میشوید که 

ظریف و آراسته و خوشخوی است ولی اگر هریک از این سازها را در مقابل خود 

 شما وصول میشود و خوشحال میشوید . دیدید به زودی طلب 

 ساطور 

محمدبن سیرین گوید : ساطور در خواب ، مردی باشد شجاع و دلیر در میان کارهای 

آسان و دشوار . اگر بیند که ساطور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل که او را با مردی 

دلیل  ، بدین صفت مصاحبت افتد و از او خیر و منفعت بیند . اگر ساطور او بشکست

 بود که مردی بدین صفت که گفتیم از او جدا گردد . 

جابرمغربی گوید : دیدن ساطور در خواب ، مردی بود که کارهای دشوار به سبب او از 

 مردمان براید ، خاصه که قوی و بزرگ باشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ابن سیرین نوشته ساطور در خواب مردی شجاع و قاطع 

ارها را آسان کند . ساطور وسیله ای است برای شکستن استخوان و تقسیم است که ک
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گوشت گاو و گوسفند مذبوح و در خواب نیز کسی است که در انجام کارهای مشکل 

پیش قدم می شود و همیشه موفق بازمی گردد . اگر دیدید ساطوری در دست دارید 

 می نمائید که او مردی چنین شخصی در زندگی شما پیدا می شود و با کسی برخورد

است قاطع و توانا . اگر دیدید خودتان ساطور می سازید به انجام کارهای بزرگ اقدام 

می کنید . اگر ساطور از کسی گرفتید شخصی در مشکالت به شما یاری می دهد که 

کمک او موثر است و مفید . اگر دیدید ساطوری دارید که شکسته است وخود شما 

دوست خوبی را از خود می رنجانید و او را از دست می دهید . اگر  آن را شکسته اید

دیدید ساطور شکسته و نمی دانید چه کسی آن را شکسته و شما درصدد تعمیر آن بر 

می آئید به شخصی که دچار مشکل شده کمک می کنید ، از دوست قدرتمند رنجیده 

هرحال ساطور در خواب  ای دل جوئی به عمل می آورید و او را باز می یابید . به

قاطعیت و برندگی است . اگر وامدار هستید و در خواب دیدید ساطوری به دست 

دارید کسی به یاری شما می شتابد و احتماال وام شما را می پردازد یا کمک موثر می 

کند . اگر بیمار باشید طبیبی دانا و حاذق به شما کمک می کند و سر راهتان قرار می 

 جوانی این خواب را ببیند کار و شغلی مناسب پیدا می کند . گیرد . اگر 

 ساعت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی 

گوید ولی ممکن است اشتباه کند . اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش 

ید در کارهایتان دقت را به مچ دست بسته اید یا در جیب دارید خواب شما می گو

عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت هائی را از دست می دهید . اگر در 

خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با 

دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکر های مفید می دهد و 

می شود . خانم ایتانوس می گفت : ساعت برای جوان و اشتباهات شما را متذکر 
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نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و می گویند این کار را بکن و این 

کار را نکن . کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا 

است دل دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است . برای زن جوان مادر شوهری 

سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و عالقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد ، 

برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و عالقه مند به نظم و ترتیب در کار است و 

برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده . به هر حال 

ب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از ساعت هشداری است به بیننده خوا

جهت شخص خویش دارد . اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن 

ببیند خواب او خبر می دهد که در تشکیالت عظیمی به خدمت گرفته می شود یا 

وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد . اگر دیدید که ساعت کار نمی 

و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال کرده و قصور کرده  کند

اید . اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود با 

مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید . اگر دیدید ساعتی را 

ن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آ

می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید . اگر دیدید ساعت متعلق به 

دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را 

 برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد . 

  گوید :آنلی بیتون می

دیدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت 

 دیواری در خواب ، عالمت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند . 

 ساعت مچی 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانة آن است که معامالت شما با پیروزی همراه 0

 خواهد بود . 

گر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، نشانة آن ـ ا6

 است که کوشش و تالشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد . 

ـ اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند ، نشانة آن است که 9

 به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد . 

خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد ، نشانة آن است که در ـ اگر 4

 امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود . 

ـ اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است ، نشانة آن است که 5

 آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد . 

جایی ساعتی بدزدید ، نشانة آن است که دشمنی سرسخت به  ـ اگر در خواب از2

 خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد . 

ـ اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می دهید ، نشانة آن است که از 7

 تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد . 

 ساعد 

انباز و مردم  محمدبن سیرین گوید : ساعد دست در خواب دیدن ، دوست و

معتمداست . اگر بیند ساعد دست او درست و بزرگ است ، دلیل او را از دوست و 

انباز خیر و منفعت رسد و از ایشان عزت یابد . اگر بیند که ساعد دست او بشکست یا 

 بیفتاد ، دلیل که دوست و انباز از وی جدا گردد . 

ار موی بسیار بود ، غمگین و وامد جابرمغربی گوید : اگر بیند که بر ساعدهای دست او

گردد ، یا مال از دست وی برود . اگر بیند موی از ساعد دست خود بسترد ، دلیل که 
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 وامش گذارده شود و بی غم گردد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ساعد قسمتی از دست است که بین مچ و آرنج قرار 

 شریکی است رفیق . دوستی استگرفته و معبران معتقدند که ساعد در خواب انسان 

که در کار شریک انسان است و همان قدر مدد و همکاری می کند که سود می برد یا 

ریان تحمل می کند . اگر در رویاهای خود ببینید که ساعد شما الغر و ضعیف و 

نحیف است دوست یا شریکتان از شما آزردگی دارد . این تعبیر برای هر حالت غیر 

ساعد باشد هست . اگر ببینید که ساعد شما طوری مو دارد که نقاط دیگر طبیعی که در 

بدنتان فاقد آن است دوست خود را از دست می دهید یا مقروض و بدهکار می شوید . 

اگر ببینید موی ساعد خود را می کنید . از دوست خود رفع کدورت می نمائید یا دین 

می ترسید . ابن سیرین می گوید اگر در  خود را ادا می کنید و مجموعا از غم و اندوه

خواب دیدید ساعد شما بی فایده است ، دوست خود را از دست می دهید . اگر ببینید 

ساعد شما سالم و خوش ترکیب است از دوست یا شریک خود سودی می برید یا 

کاری در جهت رضای او انجام می دهید . اگر ببینید که یک ساعد اضافه دارید زیاده 

اهی می کنید و آز و طمع در شما ایجاد می شود و در نتیجه اندوهگین و غمین می خو

گردید . اگر کسی ساعد شما را در خواب به سختی گرفت که نتوانستید که کاری 

انجام دهید دنیا بر شما تنگ می شود و اگر به نرمی و طوری گرفت که رنجه و آزرده 

مولف النفایس الفنون نوشته در خبر است  نشدید از دیگران کمک و یاری می گیرید .

که حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله در شب معراج زن مجهولی را دیدکه 

ساعد خود را برهنه کرده است از جبرئیل سئوال کرد که این کیست جبرئیل پاسخ داد 

نیا د این دنیا و اشتغاالت دنیوی است . به این علت برخی از مولفین و معبران ساعد را

دانسته اند . یکی از معبران نوشته اگر دیدید ساعد شما متورم شده دنیا خواهی می کنید 

 و مال می اندوزید . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ساق 

 محمدبن سیرین گوید : 

ساق درخواب دیدن ، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد ، زیرا 

: ساق در خواب عمر دراز باشد .  مردم به ساق و قدم برپایند و بعضی از معبران گویند

اگر بیند که ساقش قوی و درست است ، دلیل که کار و حالش نیکو و درست گردد . 

 اگر ساق را ضعیف بیند ، دلیل که عمرش بی نظام گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند ساقش آهنین است یا رویین ، دلیل است که عمرش دراز گردد و مالش باقی 

د . اگر بیند ساقش از آبگینه یا چوب است ، دلیل کند که عمرش زود بسر آید . بمان

 اگر بیند که ساق او بشکست یا بیفتاد ، بد است . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن ساق درخواب مردان را زن بود و زنان را شوی . اگر بیند که ساقهای وی بر 

 بر ساقهای او موی بسیار است ،یکدیگر می پیچید ، دلیل هالک او است . اگر بیند 

دلیل که وام بسیار بر وی جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند . اگر بیند از ساق ها 

 موی بسترد ، دلیل که وام او گذارده شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ساق درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : مال . 

 دوم : معیشت . 

 از . سوم : عمردر

 چهارم : مردان را زن است و زنان را شوهر . 

 . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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از امام صادق علیه السالم نقل می کنند که ) ساق در خواب عمر است ( یا مردان را زن 

است و زنان را شوهر . بسیاری دیگر از معبران نیز ساق ها را در خواب عمر و زندگی 

یگر مال دنیا و بخصوص مالی که صرف معشیت می شود . علت دانسته اند و دسته ای د

اختالف در تعابیر این است که ساق ها اعضائی هستند که قیام ما بر آن ها انجام می 

گیرد و این بستگی دارد به این که ما بر چه چیز متکی و قائم هستیم . اما صادق علیه 

درست همین است چون زن بر مرد  السالم فرموده ) زنان را شوهر است و مردان را زن (

متکی است و مرد به وجود زن نیازمند . همین طور است مال دنیا و عمر و زندگی . آن 

ها که به دارائی خویش اتکا دارند و کسانی که به حیات چند روزه دنیا به شدت دل 

 ربسته اند . اگر در خواب دیدید که ساق ها و پاهای پشمالو و پر موئی دارید به قد

موئی که بر پای خویش می بینید مقروض و وامدار می شوید . اگر موئی که می بینید 

آن چنان زیاد باشد که شانه بر آن گیر بکند دین و وام شما بسیار خواهد بود ، یعنی آن 

قدر که از مجموع دارائی شما بیشتر است و چنانچه اندک بود آن چنان که با سر 

پردازید ی مختصری پیدا می کنید که به راحتی می توانید بانگشت نتوانستید بگیرید بده

و برائت ذمه حاصل کنید و اگر موی چنان بود که طبیعی به نظر می رسید نشان انگیزه 

ای است در جهت قوام و استحکام و پایداری در مقابل مشکالت زندگی و این نشان 

به  کمی دارید زندگیبسیار نیکوئی است . چنانچه در خواب ببینید که ساق های مح

کام شما است و اگر ساق های شما بلند و کشیده باشد عمرتان دراز خواهد بود . اگر 

ساق های کوتاهی در خواب داشته باشید اما محکم و استوار ، نشان آن است که 

زندگی را تا وقت مرگ به خوبی و کامروائی می گذرانید ولی ساق های بسیار کوتاه 

ساز نباشد خوب نیست و معبران نوشته اند که خبر از کوتاهی عمر  که با طول قامتتان

است . همین حالت است اگر در خواب ببینید که ساق های شما به هم پیچیده و نمی 

توانید پاها را از هم باز کنید و راه بروید . این نشان از پیچیدگی امور حیاتی است و 

ارائی شما ارتباط خواهد یافت . خبر از مشکالت بسیار بغرنجی که با زندگی و د
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چنانچه در خواب ببینید که یک ساق شما چاق تر از ساق دیگر است با همسر خود 

اختالف پیدا می کنید زیرا زن و مرد شریک زندگی یکدیگر اند و قوام هر یک بر 

دیگری است نقص و ضعف در یکی از ساق ها نشان از عدم تعادل و توافق بین زن و 

اگر در خواب ببینید که بر ساق پای شما دملی است که آماسیده و متورم شوهر است . 

شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می گردد و چنانچه در خواب مشاهده کنید بر 

ساق شما زخمی است دردناک که نمی توانید راه بروید نوعی بی نظمی در زندگی 

خون آلود که خون از آن زخم  شما ایجاد می شود . اگر دیدید زخمی بر ساق دارید

 جاری است و فرو می چکد مالی راازدست می دهید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ساق پای زنی را تحسین می کنید ، عالمت آن است که قدرت 0

قضاوت خود را از دست خواهید داد و نسبت به زنی زیبا رفتاری احمقانه از خود نشان 

 می دهید . 

دیدن ساق پاهای از شکل افتاده در خواب ، عالمت یافتن دوستانی بداخالق و انحام  ـ6

 دادن کارهایی بی منفعت است . 

ـ دیدن ساق پای زخمی در خواب ، نشانة حمله های رنج آور ماالریا و تلفات این 9

 بیماری است . 

تی به شیوة نادرسـ اگر خواب ببینید پایی چوبی دارید ، عالمت آن است که خود را به 4

 دوستان تحمیل می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید بر ساق پای شما جراحتی دهان باز کرده است ، نشانة آن است که 5

 در آمد شما صرف کمک به دیگران خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید به جای دو پا سه پا دارید ، نشانة آن است که به کارهایی که 2

 واهد داشت فکر می کنید . منفعت بیشتری برایتان خ

ـ اگر خواب ببینید نمی توانید با پای خود راه بروید ، عالمت آن است که به فقر و 7

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ـ دیدن پای قطع شده در خواب ، نشانة آن است که 1تنگدستی دچار خواهید شد . 

 دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد . 

زنی خواب ببیند ساق پایی پر از مو دارد ، عالمت آن است که به همسر خود  ـ اگر3

 تسلط خواهد یافت . 

ـ اگر خواب ببینید ساق پایی زیبا و خوش ترکیب دارید ، نشانة آن است که آینده 01

 ای خوش و دوستانی وفادار خواهید داشت . 

 ساک 

ک نو تمیز و خوبی در دست منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید سا

دارید روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر می شود . این برای زن و مرد 

یکسان است و ساک در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد . حال اگر ساک 

کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خالف پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و 

ی نیست یا نخواهد بود . اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و همسرتان رابطه خوب

پاره و سوراخ شده رویای شما می گوید همسرتان بیمار می شود . ساک بدون دسته نیز 

خوب نیست و از جدائی بین زن و شوهر خبر می دهد . ساک در خواب برای زن تدبیر 

شما پر بود معاش شما  خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش . اگر ساک

تامین می شود و آسودگی خیال تحصیل می کنید . اگر خالی بود باز هم بد نیست به 

شرطی که پاره و کثیف نباشد . اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید خوب 

است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و 

. اگر ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید  تلخ کامی می دهد

با ساک پر بر می گردید خوب است و نشان کامیابی و توفیق می باشد . اگر زنی ببینید 

ساک کثیف و پاره ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد . همین طور 

ر الی و کثیف به خانه می آید . اگاست اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خ
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زنی ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد با شوهرش بگو مگو می 

کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تالش پیش روی او قرار می گیرد که 

 خستگی ایجاد می کند . 

 ساالد 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ساالد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی که سس و 

چاشنی نداشته باشد . اگر در خواب ساالد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید 

نشان از غم و اندوه است . اگر در خواب ببینید مهمان هستید و ساالد در بشقاب خود 

گردید خوب است و گاه بال و فتنه . پس در می کشید و به دنبال سس و چاشنی می 

مورد ساالدی که سس یا چاشنی مثل آب لیمو ، سرکه ، مایونز ، فلفل و ادویه دیگر 

داشته باشد حرف نمی زنیم چون دانستیم وجود چاشنی و سس اثر نیک ساالد را در 

حاال اگر  رویا ها از بین می برد و نعمت و خوشی و خرمی را به غم و اندوه می آالید .

ساالد چاشنی و سس نداشته باشد به نسبت مواد تشکیل دهنده آن و رنگی که دارد فرق 

می کند و تفاوت هائی به وجود می آید . ساالد اگر هویج داشته باشد شما زردی آن را 

در خواب تشخیص دهید خوب نیست چرا که هویج زرد یا زردک اثر نیک ساالد را از 

ری و رنجوری خبر می دهد . اگر ساالد ، کاهو و تخم مرغ داشته بین می برد و از بیما

باشد نیکو خوابی است کاهو خرمی و سر سبزی و نشاط است و تخم مرغ نعمت و 

برکت یا نه اگر ساالد در خواب شما گوجه فرنگی داشته باشد و شما ترشی گوجه 

ا را تیجه شمفرنگی را بچشید خوب نیست چون شما دچار هیجانی می شوید که در ن

اندوهگین می کندو اگر فقط سرخی گوجه را ببینید و ترشی آن را نچشید خبر از 

هیجان است . خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک 

 شدن از غم . وجود لوبیا در ساالدنیز برکت و نعمت است . 

 گوید : آنلی بیتون می
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انة آن است که با مردمی ناپاک حشر و نشر پیدا ـ خوردن ساالد در خواب ، نش0

 خواهید کرد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند ساالد درست می کند ، نشانة آن است که نامزد او مردی 6

 دمدمی مزاج خواهد بود . 

 سالک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سالک در خواب مقداری پول و مال کهنه و مانده و 

ن را جای دیگر هم توضیح داده ام ولی تکرار آن خالی از فایده اندوخته تعبیر شده . ای

نیست . در خواب و تعیر آن استنباط خود خواب بیننده اصل و اساس قرار می گیرد و 

این استنباط باید درحین خواب حاصل گردد نه در بیداری و فردای شبی که خواب 

واب می بینید که زخمی بر دیده اید . در مورد همین سالک مثال می زنم . مثال در خ

گونه یا ساعد و ساق شما به وجود آمده . اگر در همان خواب استنباط و ادراک حاصل 

شود که آن زخم سالک است برای تعبیر همان استنباط شما یعنی سالک مالک داوری 

قرار می گیرد و چنانچه در خواب ندانید آن زخم چیست اما فردای شبی که خواب 

کنید که دوش در رویا بر گونه و ساعد خویش دیدم احتماال سالک بوده دیده اید فکر 

به هیچ وجه تشخیص شما محل اعتبار نیست و آن زخم به فرض که سالم هم باشد یک 

زخم عادی تعبیر می شود . پس اگر در خواب زخمی بر صورت یا ساعد و ساق 

بب ه ای است که سخویش ببینید و بدانید که سالک است به طور مطلق مال اندوخت

دردسر و زحمت می شود . مثل پولی که به امانت نزد کسی گذاشته باشند و این پول 

زمان زیادی بماند و صاحبش برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند . این پول اندوخته 

جهت امانت دار دردسر و زحمت به وجود می آورد چون نمی تواند از آن استفاده کند 

است مراقب و پاسدار آن باشدکه دزد نبرد . همین طور است قالی و  و در مقابل مجبور

البسه گران قیمت که نزدکسی یا جائی امانت نهاده باشند . یکی از معبران نوشته ) وام 
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نپرداخته یا طلب کهنه و نگرفته نیز به صورت سالک نموده می شود که بر گونه وام دار 

ر روشن شوید به جای نوشتن تعبیر مختلف در خواب پدید می آید ( برای اینکه بهت

یک ماجرای واقعی را برایتان نقل می کنم . با مطالعه این ماجرا خودتان می 

فهمیدسالک در خواب چیست و چنانچه در رویاهای خویش سالک ببینید به راحتی 

می توانید خواب خویش را تعبیر کنید : در قدیم بانکی در تهران وجود داشت به نام 

کارگشائی . نقش بانک مذکور نقش یکصراف نزول خوار بود به این معنی که  بانک

اشیا و اموال منقول مردم را گرو می گرفت و پول می داد و از این بابت با مرابحه گران 

دریافت می نمود . مردم غالبا فرش و زینتی های طال . اشیا نقره ای خویش را به بانک 

گرفتند و سر سال یا اصل پول را مسترد می داشتند و کار گشائی می سپردند و پول می 

جنس خوییش را باز پس می گرفتند یا معامله شرطی و رهنی را تجدید می کردند و 

نزول را می دادند . یک روز خانمی به یک معبر که نمی خواهم از او نام ببرم مراجعه 

ه . در آمد کرد و گفت : دیشب در خواب دیدم روی پیشانیم یک سالک گرد بزرگ

در خواب فهمیدم که آن زخم سالک است نه زخم معمولی . تعبیر آن چیست؟معبر 

اظهار داشت : تعبیر خواب این است که پول یا مالی را نزد تو امانت گذاشته اند . این 

امانت مدتی است نزد تو مانده و چون در بازپس دادن اهمال می کنی سالک بر 

ک در پیشانی برای یادآوری است . ضمیر نهفته تو به پیشانیت ظاهر شده . ظهور سال

این قصور و کوتاهی توجه دارد اما خودت و ذهنت نسبت به آن بی توجهی نشان می 

دهید . زن خندید و گفت : کسی پولی پیش من ندارد دیگران به من اعتماد نمی کنند 

م . و باشد خرج می کنکه پولشان را به من بسپارند . من نیازمند هستم و پول مال هر که 

با ناباوری و تقریبا تمسخر و استهزا رفت اما چند روز بعد مجددا آمد و گفت . دیشب 

در خواب دیدم که روی دو گونه ام دو سالک در آمده . رفتم در آینه نگاه کنم اما در 

همین موقع متوجه شدم که روی دست هایم نیز سالک به وجود آمده . معبر پاسخ داد : 

ر سالک همان است که گفتم الزم نیست امانت پول باشد . این امانت می تواند تعبی
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شمعدان نقره یا گلوبند و انگشتر و گوشواره طال یا لباس خز و زیبا باشد . حتی فرش و 

قالی . تا معبر نام فرش و قالی را بر زبان آورد زن مراجعه کننده با یک دست پشت 

ست . درست است . مرا ببخشیداالن که گفتید دست دیگر خود زد و گفت : درست ا

قالی یادم افتاد . خدا مرا بکشد چه بد شد . و با دستپاچگی و هراس از جای بر خاست و 

چادرش را مرتب کرد که برود . معبر پرسید چه به یاد آوردی؟ او گفت : برادری دارم 

 . وقتی می خواستکه گروهبان ژاندارمری است . او سال گذشته به زاهدان منتقل شد 

برود یک قالی کرمانی را که جهزیه همسرش بود به خانه ما آورد و آن را به من سپرد 

که از آن نگهداری کنم و خیلی سفارش کرد که قالی را بید نزند . جای مرطوب 

نیافکنم که بپوسد و بچه ها جوهر و مرکب روی آن نریزند با این همه سفارش وقتی او 

ودش رفت شوهرم به من اعتراض کرد که چرا امانت برادرت را به محل ماموریت خ

پذیرفتی . اگر آسیبی به این قالی وارد بیاید ما با این درآمد مختصر قادر به دادن تاوان 

نیستیم و چنانچه تاوان هم نخواهد بار شرمندگیش سنگین تر از بنیه ماست . راستش 

ته و برادرم رفته بود . ده بیست روز خودم نیز پشیمان شدم اما دیگر کار از کار گذش

قالی را در خانه نگه داری کردم اما به خاطر آن خانه نشین شده بودم . حتی جرات نمی 

 کرد 

 سال نو 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، عالمت آن است که زندگی زناشویی 0

  شما با سعادت همراه خواهد بود .

ـ اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید ، نشانة آن است 6

 که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت . 
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 سایبان 

محمدبن سیرین گوید : سایبان درخواب ، پادشاهی باشد فرومایه . اگر بیند که در زیر 

ان بر ن پادشاهی پیوندد . اگر بیند که سایبسایبان نشسته بود ، دلیل که به خدمت چنی

وی افتاد و او را از آن گزند رسید ، دلیل پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از آن 

 مضرت رسد . 

جابر مغربی گوید : اگر بیند که سایبان او پشمین است یا کرباسین و به گونه سبز یا 

اه خالف این بیند ، خدمت پادش سفید بود ، دلیل کند خدمت پادشاه عادل کند . اگر به

 ظالم است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سایبان حمایتی است که از کسی می گیرید نه آنکه به 

شما داده شود . فرق است بین آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به 

و به دنبال  دخصوص حمایت قرار بگیرید یا اینکه به حمایت نیاز داشته باشید و بخواهی

آن بروید تا به شما داده شود . سایبان حمایتی است که طلب می کنید و می گیرید . 

معبران قدیم سایبان را پادشاه تعبیر کرده اند و اینکه رعایا تحت سلطه سلطان قرار می 

گیرند و از جانب او به اصطالح حمایت می شوند . البته این درست است اما در مقیاس 

مان حمایتی است که ما از دیگران می طلبیم و می گیریم . اگر بیننده محدودتر ه

خواب در رویای خویش ببیند که زیر سایبان ایستاده است و بیرون از آن محدوده 

آفتاب تند و گرمی هست خواب او می گوید ممتاز می شود و در محیطی که احتماال 

ت می شود و امتیاز می یابد . حقوق افراد مورد تجاوز و تعدی واقع می شود او حمای

اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته ، مثل چادر دکانها ، یا 

طاق ایوانها و یا پیاده روهای مسقف مناطق گرمسیری ، نشان آن است که حمایتگر 

بدون شناسایی کمک می کند و در واقع حمایت عام است و اگر سایبان مستقل باشد 

مثل چترهایی که در پالژها دیده می شوند حمایت اختصاصی است و بین حمایت 
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کننده و حمایت شونده آشنایی قبلی هست . سایبان اگر درخت ، دیوار یا چیزهایی از 

 این قبیل باشد تعبیرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است . 

 سایه 

 محمدبن سیرین گوید : 

بت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است از پادشاه و سایه در خواب ، بزرگی و هی

همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود و سایه دیوار بزرگی و عزت است از مردی 

بزرگ ، که معیشت در پناه او کند و سایه درخت آسانی و راحت بود از پناه مردان که 

دلیل بر مردی  خدمت او کنند ، اما اگر در سایه درخت خار و درخت بی بر باشد ،

 مفسد و بی باک و بی دیانت باشد و ، دلیل کند که اجلش نزدیک آمده باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نشستن در سایه بر پنج وجه است ، 

 اول : بزرگی . 

 دوم : هیبت . 

 سوم : پناه . 

 چهارم : منفعت . 

 پنجم : مرگ . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم . سایه به 

اول سایه خودمان است . که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه مابر زمین 

و بر دیوار می افتد . دوم سایه اشیا و این شامل همه چیز می شود . هر جسم عجیبی که 

شود طبعا سایه خواهد داشت . در رویاهای ما سایه خودمان ، در مقابل روشنائی واقع 

نام و آوازه است . شهرت نیک و بدی است که به سبب اعمال خویش کسب کرده ایم 
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و مردم درباره ما قضاوت های خوب و بد می کنند . چنان چه در خواب ببینیم که اصال 

ه بدهد . خواب روز بعد صدقسایه نداریم نیکو خوابی نیست و بهتر این است که بیننده 

اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل و جثه خویش داریم نشان 

آن است که مردم درباره ما قضاوت خوشایندی ندارند . کارهائی کرده ایم یا سخنانی 

گفته ایم که تحقیر شده ایم و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش 

را برای ما قائل نیستند . اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ الزم 

داشته باشیم خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی 

کنیم . می توانیم برای مردم مفید باشیم لیکن مضایقه داریم . و اگر سایه ای پر رنگ و 

ود ما به مردم می رسد . به زبان دیگر آدم خوبی سیاه داشته باشیم نشان آن است که س

هستیم و افراد جامعه درباره ما قضاوت خوب دارند و ناممان را به نیکی بر زبان می 

آورند . و اما بعد سایه اشیا و به خصوص سایه ابر . اگر در رویای خویش احساس کنید 

ا شود و بر سایه شما هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پید

سایه بیافکند خوابی مبارک و میمون دیده اید . این نشان آن است که مورد عنایت و 

لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید . در این حالت 

رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد . اگر ابر روی شخص یا منطقه 

فکند و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص ای سایه بیا

یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند . در این مورد خاطره ای دارم که نقل می کنم 

: چندین سال قبل شخصی که اهل یکی از روستاهای چهار محال بختیاری بود ولی در 

و ده آن ها را چنان در خود گرفته که  تهران می زیست خواب دید که ابر سیاهی آمده

هیچ چیز دیده و تشخیص داده نمی شود . او می گفت ) در خواب دیدم ابر سیاه فقط 

ده ما را گرفته در حالی که از پنجره اتاق صحرای دور دست را می دیدم آفتابی است و 

ن ها م اما آگله ها دارند چرا می کنند . در این تاریکی به دنبال بچه های خود می گشت

را نمی یافتم . صدایشان را می شنیدم ولی ابر همه جا را تاریک کرده بود که نمی 
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توانستم بچه ها را پیدا کنم ( مدارس که تعطیل می شد او طبق معمول زن و فرزندانش 

را به ده می فرستاد و پایان تابستان خودش هم مرخصی می گرفت و می رفت دو هفته 

ها را به تهران باز می گرداند . آن سال نیز همین کار را کرد ولی  آن جا می ماند و آن

در مرداد ماه که ریزش باران سابقه ندارد یا به ندرت اتفاق می افتد چنان باران هولناکی 

بارید و سیل مهیبی راه افتاد که روستای محل اقامت فرزندان او را آب برد . در این 

نیز یکی از فرزندانش را که سال داشت از دست داد حادثه روستائیان آسیب دیدند و او 

. فاصله دیدن خواب تا وقوع سیل دوماه و نیم بود . سایه ابر سیاه غم و اندوه است و 

اگر پائین باشد و ما را فرا بگیرد بالست . ابر سفید و سایه خاکستری رنگ طبیعی و 

یجه متعلق به حضرت خد نیکو است زیرا نوشته اند وقتی رسول اکرم در جوانی کاروان

را سرپرستی می کرد هنگام بازگشت از سفر شام لکه ابر سفید در آسمان پیدا می شد 

که بر کاروان و حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله سایه می افکند . ابر سرخ خوب 

نیست و کال ابر اگر رنگ غیر طبیعی داشته باشد تعبیر نیکو ندارد . چنان چه در خواب 

ه زیر سایه دیوار قرار گرفته اید و آن دیوار عظیم و محکم است رویای شما ببینید ک

خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار می گیرید . کسی یا کسانی از شما 

حمایت می کنند . دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شان و جاه می 

ثل دیوار گلی و چینه رویای شما می رسید حال اگر دیوار ضعیف و مخروبه باشد ، م

گوید از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام را ندارد . اگر در خواب 

ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و 

آرامش می یابید و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد که 

تعبیر اثر می نهد اما کال حکم همین است . اگر دیدید در خواب سایه کسی بر شما  در

افتاده نیکو خوابی نیست چون نشان آن است که غمگین می شوید و چنان چه ببینید 

سایه شما بر دیگری افتاده ستم می کنید و موجب رنج و مالل آن شخص هر کس 

ایه همه درختان خوب است اما سایه هست ، می شوید . در مورد درختان گفتم که س
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درخت چنار و نارون و نخل بهتر است . سایه بید اندکی غم می آورد . شاه توت اصال 

 خوب نیست . 

 سبد 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید یا به سبدی پر می نگرید ، نشانة آن است 

 اگر سبد خالی باشد ، نشانة نارضایتی و اندوه است . که به موفقیت کامل می رسید ، اما 

 سبزه 

 محمدبن سیرین گوید : 

ین باشد ، خاصه در وقت آن . اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه در خواب د

سبزه بسیار داشت ، دلیل است بر ستر و پاکدینی او . اگر بیند که در آن زمین نباتهای 

مجهول بود ، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین 

پرهیزکاری باشد . اگر بیند در آن ملک او است این جمله ، دلیل بر دین و دیانت و 

زمین گیاههای معروف بود ، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی 

حالل . اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود ، تاویلش به خالف این باشد . اگر بیند که 

سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است ، دلیل کند بر فراخی نعمت و 

 حالل . روزی 

 جابرمغربی گوید : 

 خوردن سبزه به خواب به وقت خود ، دلیل بر زهد و ورع کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن سبزه ، دلیل بر سالمتی بود . اگر بیند در میان سبزه زار است ، دلیل بر نیکوئی 

یزه اکاحوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر چند سبزتر و پ
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تر بیند و داند که ملک اوست ، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او . اگر بیند که سبزه زار 

زرد و پژمرده است ، تاویلش به خالف این بود . اگر دید سبزه زار ملک دیگران است 

، دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا و با ورع باشند . اگر به خالف این بیند ، 

 صحبت او با ناکس افتد . دلیل که 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سبزه درخواب بر چهاروجه بود . 

 اول : راه اسالم . 

 دوم : دین . 

 سوم : اعتقاد پاک . 

 چهارم : ورع وپارسائی و پرهیزگاری . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

انچه ببینیم سبزه را سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چن

از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و 

همه چیزهایی که به زندگی ، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و 

جالی خوبتری می دهند . اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نیت 

خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود . کار خیری  شادمانی و خوشی و

انجام می دهیم که بدفرجام است . اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی 

دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده 

ری ببینید که گیاهان سبز و ای خوب خواهیم داشت . همین طور است اگر سبزه زا

شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست ، علف 

خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری 

که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست 

ینه می کنید . سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد می دهید یا هز
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آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری . اگر ببینید که مشتی علف زرد در 

دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید ستم می کنید . 

ی و کنید خودتان کاشته اید نیکاگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس 

نیکوکاری است و اگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت 

تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران . چنانچه بر همین سبزه زار 

  به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند .

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سبزه در خواب ، برای بازرگانان نشانة ترقی و پیشرفت در کار و زندگی است 0

. برای ادیبان و هنر پیشه ها ، نشانة آن است که شهرتمند خواهند شد . برای افراد جوان 

 عالمت مسافرت از طریق دریاست . 

ینید ، نشانة تحمل سختیهای کم ـ اگر در خواب پشت کوه ، چمنزار پهناوری بب6

 اهمیت است . 

ـ اگر خواب ببینید از چمنزاری می گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می 9

 گذارید ، عالمت آن است که به بیماری مبتال خواهید شد . 

 ـ دیدن چمنزار خشکیده در خواب ، نشانة بدبختی و اندوه است . 4

 ، نشانة خوشبختی و شادمانی است .  ـ دیدن چمنزار سبز و دور از آفت5

 سبزیجات 

 مولف گوید : 

خوردن سبزی در خواب اگر موجب سوزش و بوی بد دهان شود مال حرام و غم 

 واندوه و گناهانی که از دهان صادر می شود مانند غیبت

اما اگر سبزی خوش طعم و گوارا بود نشانه نیکی وخورمی شادی واگر تلخ وناخوش 

 رنج و اندوهبود دلیل بر 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ خوردن سبزیجات در خواب ، عالمت آن است که هنگام خوشبختی و لذت بردن از 0

 زندگی درمی یابید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اید . 

ـ دیدن سبزیجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانة ابتال به غم و اندوهی بی پایان است 6

 . 

خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاک می کند ، نشانة آن است که با ـ اگر دختری 9

 مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد . 

 سبل 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در چشم ها سبل داشت ، چنانکه چیزها را نمی 

توانست دید ، دلیل است بر قدر تاریکی چشم در دین او نقصان افتد ، خاصه چون 

مهای سیاه دارد ، اما اگر چشمهای ازرق دارد و سبل داشت ، دلیل کند که در راه چش

بدعت بماند . اگر بیند که چشمهای شهال داشت و سبل داشت ، دلیل است فرزندش 

بیمار گردد . یا از وی مفارقت جوید . اگر بیند پلک سبل از چشم او برگرفت و 

عالمی توبه کند و آن عالم او را به  چشمهایش درست گردید ، دلیل بود که بر دست

راه دین آورد و پارسا گردد و بعضی از معبران گویند : فرزندش از بیماری شفا یابد . 

 اگر در غربت بود ، به سالمت بازآید . 

 سبوس 

 پوست گندم وجو

 محمدبن سیرین گوید : 

بوس نان س سبوس در خواب ، دلیل است بر نیازمندی . اگر بیند که مردمان سبوس یا

میخوردند ، دلیل که اندر آنجا قحط و تنگی باشد و مردمان را کسب و معیشت نباشد . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر بیند که سبوس از خانه خود بیرون انداخت یا به کسی داد ، دلیل کند که اندر آن 

 دیار قحط و تنگی باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سبوس در خواب بر سه وجه بود . 

 ل : نیازمندی . او

 دوم : قحطی وکمبودی و تنگی . 

 سوم : سختی معیشت وزندگی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سبوس در خواب تنگی معیشت است . اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس 

پیش روی شماست گرفتار زیان می شوید و نیازمند می گردید و چنان چه آن سبوس 

ا کم است و قابل تحمل ، اگر ببینید نان سبوس می خورید یا در اندک باشد زیان شم

خواب احساس کنید که نان را از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختی و تنگی می شوید و 

احتیاج شما تا به آن پایه می رسد که از دیگران کمک می طلبید . اگر ببینید در جیب 

ف می کنید . اگر کسی به شما سبوس خود سبوس دارید ، پولتان را در راه بیهوده صر

 بدهد زیان می رساند و شما زیان می بینید . 

 سبوی 

 آوندی سفالین ودسته دارکه درآن آب و شراب وجز آن ریزند

 محمدبن سیرین گوید : 

 سبوی درخواب ، مزدوری منافق است ، که بر دست وی مال ضایع گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ن کنیزک باشد ، یا خادم . اگر بیند که سبوی نو فرا گرفت یا بخرد سبو درخواب ، دید

، دلیل است که کنیزک یا خادمی وی را حاصل گردد . اگر بیند که سبوی او بشکست 
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یا ضایع شد ، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد . اگر بیند که سبوی او 

از  گردد . اگر بیند که سبویش پرسوراخ شد ، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار 

 آب صافی بود ، دلیل است از آن کنیزک یا خادم او را خیر و منفعت رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سبو در خواب بر نه وجه بود . 

 اول : مزدور و منافق . 

 دوم : زن . 

 سوم : خادم . 

 چهارم : کنیزک . 

 استواری و برپایی دین است . ( .  پنجم : قوام دین ) آنجه مایه

 ششم : صالح تن . 

 هفتم : خیرو برکت . 

 هشتم : مال و نعمت . 

 نهم : میراث از جهت زنان ) میراثی که به واسطه زنان به دست می آید ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کار هم سبو در خواب های ما کسی است که شان و مقامی ندارد ، شاید مزاحم و زیان 

باشد ولی ما به او نیازمندیم و سود وجودش کال بیشتر است از زیان فقدانش . سبو در 

خواب برای زنان میراث است . اگر ببینید که سبوئی داشتید که از دستتان افتاد و 

شکست چندی مراقب خویشتن باشید چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید . 

یک تصادف است یا چیزی از دست می دهید در شکستن سبو خبر از آسیب حاصل از 

 حد تصادف . 

 سبیل 
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 سبیل

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به 

تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید ، 

 دلیل نقصان هیبت مرد است . 

کرمانی گوید : اگر بیند بروت او دراز شده ، دلیل که او قوتی بود . اگر بیند ابراهیم 

کسی بروت او را بر کند ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر بیند بروتش سفید شده 

بود ، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد . اگر بیند او را بروت بود ، اگر دراز بود ، دلیل 

 ر اندک بود ، دلیل بر عز و جاه و مراد کند . بر غم و اندوه است و اگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است . در خواب 

نیز همین تجلی را دارد . اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه 

د که شویم . اگر ببینیآن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می 

سبیل خود را می تراشید حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند . این 

در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در 

رویای خود ببینید که آن را می تراشید کاری خالف اخالق انجام می دهید . برای زن 

در خواب نیکو نیست . همان طور که قبال هم نوشتم اگر مردی در خواب  دیدن سبیل

ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است ، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل 

درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره 

د اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است . قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یاب

اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما 

روئیده دو حالت دارد . یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما 

. مجموعا احترام شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید 

زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می 

یابید و شما را تحسین می کنند . اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما 
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ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید . اگر در 

نید که سبیل خویش را می آرایید مثال با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خواب ببی

خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش 

انجام می دهید . سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در 

 عارف و زشت نیز خوب نیست . خواب سفید شود خوب نیست . داشتن سبیل غیر مت

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سبیل 

 سبیل : عشقی که در حال از بین رفتن است

 سبیل جو گندمی : شادمانی بی پایه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته اید ، نشانة آن است که خودستایی و غرور شما 0

 ت چندانی نبرید . باعث می شود از خوشیهای زندگی لذ

ـ اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند ، عالمت آن است که باید بیشتر 6

 مراقب رفتار خود باشد . زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت . 

ـ اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می کند ، نشانة آن است که سعی می 9

نادرست روی برگرداند ، و به مقامی درخور احترام کند از دوستان شرور و لذتهای 

 دست یابد . 

 سپر 

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سالح دیگر ، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه 

باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید . اگر بیند که جز سپر هیچ سالح دیگر نداشت 

ستان و برادران رااز آفات کارهای مکروه . دلیل بود که او مردی بافرهنگ باشد که دو

 نگاهدارد به قدر بزرگی سپر . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بر گردن سپر دارد ، دلیل که او قوت و ایمنی بود از دشمن . اگر بیند که سپر 

او بر زمین نهاده است ، دلیل که او را با مردی فاضل صحبت افتد او را خیر و منفعت 

 گر بیند که سپر او ریسمان است ، دلیل که او رااز جماعتی منفعت رسد . رسد . ا

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سپر در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : برادر . 

 دوم : یارودوست . 

 سوم : قوت ونیرومندی . 

 چهارم : ایمنی . 

 پنجم : پشت و پناه به قدر بزرگی سپر . 

 تهرانی گوید : منوچهر مطیعی 

داشتن سپر در خواب خوب است و نشانی است از ایمنی و فراغت و آسودگی خیال و 

نبودن دغدغه و تشویش . به هر حالتی که در خواب سپر داشته باشید خوب است مگر 

آن که شکسته یا سوراخ و یا معوج باشد . در دست داشتن سپر امنیت خاطر و دور 

دهای جسمی و مالی تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید بودن از حوادث و بال و گزن

سپری معوج یا شکسته در دست دارید و به وجود آن نیازمند هستید و احتمال حمله 

دشمن وجود داشته باشد خوب نیست و نشان آن است که آسیب پذیری دارید و به 

ه شما ب وقت احتیاج حمایت و کمک نمی شنوید . چنانچه در خواب ببینید که کسی

حمله کرده و شما چیزی را سپر قرار دادید خوب است و خواب شما می گوید از 

حادثه ای مصون می مانید . معبران سپر را برادر تعبیر کرده اند . در این صورت اگر 

کسی به شما سپر داد یا سپری تهیه کردید نشان آن است که از جانب برادر خود 

 . حمایت می شوید و محبت می بینید 
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 سپوسه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مانند سپوسه از سر او فروبارید ، دلیل کند که از 

کسی گزندی به وی رسد ، به قدر آن سپوسه که از سر او فرود آمد . اگر بیند که این 

علت از وی زایل گردد ، دلیل که از گزند ایمن گردد . اگر بیند که سپوسه موی از سر 

 ه بی غم گردد . فرود آورد ، دلیل کند ک

 ستارگان 

 یوسف نبی می فرماید : 

]یاد کن[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من ]در خواب[ یازده ستاره را با 

 «  4» کنند سو ره یوسف آیهء خورشید و ماه دیدم دیدم ]آنها[ برای من سجده می

ت و گفت ان پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرف

 «  33» شاء اهلل با ]امن و[ امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء 

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و ]همه آنان[ پیش او به سجده درافتادند و ]یوسف[ 

گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید 

مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان ]کنعان به  و به من احسان کرد آنگاه که

مصر[ باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار 

من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره 

 «  011» یوسف آیهء 

 حضرت دانیال گوید : 

دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب ، دلیل کند بر پادشاه و ماه ، ستارگان درخواب ، 

دلیل کند بر وزیران . اگر کسی زحل را در خواب بیند ، دلیل کند که وی را با دهقانان 

شغلی افتد که ایشان رامال و نعمت بود ، سفله و بخیل است و مکار و فریبنده بود . اگر 
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ا پارسا و مصلح و نیکخواه کاری افتد و آن کس مشتری را به خواب بیند ، وی راب

دادگر منصف و با ورع باشد . اگر مریخ را به خواب بیند ، او را با سرهنگی خونخوار 

بدکردار کاری افتد . اگر زهره را به خواب بیند ، دلیل است که او را با خادمان و 

را بیند ،  د . اگر عطاردخاتونان و زنان محتشم پیوستگی باشد و از ایشان خیر وراحت بین

دلیل که او را پیوستگی بود با مردی عالم و دانا و حکیم و از آن مرد او را فایده رسد . 

 اگر بیند که یکی از ستارگان با وی سخن گفت ، دلیل کند که قدر و بزرگی یابد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

می  ضی از مشرکان آنان رااز ستارگان ثانیه چون شعریی و عیوق و سهیل و اکلیل و بع

پرستند ، اگر یکی را به خواب بیند ، دلیل است که او را با اهل ذمه و مشرکان صحبت 

افتد . اگر بیند که ستاره را نشان نبود توبه باید کرد . اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی 

ن اافتاد و روشنائی کم شد ، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هالک گردد و ستارگ

روشن به تاویل عالم بود . اگر بیند که ستارگان می لرزیدند ، دلیل که فتنه و آشوب در 

پادشاه و بزرگان افتد . اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد ، دلیل است که 

پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره . اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت ، دلیل 

دی آید و مقرب پادشاه گردد . اگر در خانه خود ستاره بیند ، دلیل است که او را فرزن

 او را فرزندان بسیار بوده باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند ، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان 

ست نیک بود ، دلیل ابد گردد . اگر بیند که ستارگان سعد بهم جمع شدند و حالشان 

احوال پادشاهان نیکو و پسندیده بود . اگر بیند که ستارگان را همی خورد ، دلیل که از 

پادشاه وی را منفعت رسد . اگر بیند که ستارگان از خانه او برآمدند ، دلیل است که او 

او  ررا فرزندان باشد که مقرب پادشاه گردند . اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردا

شدند ، دلیل که پادشاهی یابد . اگر بیند که با ستارگان سخن نیکو گفت ، دلیل است 
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پادشاه عادل و دادگر بود . اگر به خالف این بیند ، پادشاه ظالم و ستمگر بود . اگر بیند 

که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند ، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد . اگر 

 رگان را فرا گرفت و در آستین نهاد ، دلیل است که مال حاصل کند . بیند که ستا

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار 

او افتاد ، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید . اگر بیند که ستاره طالع در 

ست ، دلیل کند که نسلش زیاده گردد . اگر بیند که ستاره را همی بوسید منزل خویش ا

 ، دلیل است بزرگی را از لشگر پادشاه خدمت کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن ستارگانی که مردم به وی راه برند ، دلیل است برخیر و بزرگی و منفعت و دیدن 

 ر و مضرت کند . ستارگان که مردم آن ها می پرستند ، دلیل بر ش

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است . 

 اول : فقیهان . 

 دوم : علما و دانشمندان . 

 سوم : قاضیان . 

 چهارم : خلفا . 

 پنجم : وزرا . 

 ششم : دبیران و نویسندگان . 

 هفتم : خزانه داران . 

 هشتم : مردمان جنگجوی . 

 ردان . نهم : شاگ

اگر بیند که بر ستاره دست یافت ، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با 
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 چنین قوم او را راه پیدا گردد . 

 چنین گویند 

در بغداد ، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد ، پیش معبر رفت و 

ه ابو یا قاضی بمیرد . در آن هفت این را بپرسید ، معبر گفت : دلیل بود که عالم فاضل

 حنیفه بمرد . 

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال 

تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی ، علی بن بابویه و سیمری 

 و دیگران . 

 نی گوید : منوچهر مطیعی تهرا

در جائی از همین کتاب نوشته که بر مبنای تئوری های فروید درباره خواب ، کسانی 

که در نظر ما خیلی جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه می کنند و به زبان دیگر دور 

از دسترس هستند به طور سمبلیک در رویاها ماه و خورشید و ستارگان ، شهاب ها ، 

ی شوند و شکل می گیرند . معبران سنتی و قدیمی ما نیز بی آن که کهکشان ها ظاهر م

اشاره ای به این علت کرده باشند خورشید و ماه و ستارگان را پادشاه و همسر پادشاه و 

وزیران شاه تعبیر کرده و در موارد بسیار نوشته اند که ستارگان وزیران مملکت هستند . 

طلب را عنوان کرده و خورشید و ماه را فروید در تحلیل های خویش عینا همین م

امپراطور و امپراطریس دانسته چون او اطریشی بود و اطریش در زمان او امپراطور 

داشت ولی در شرایط امروز و زندگی کنونی ما که وزرا اشخاص خیلی دور از دسترس 

نیستند ستارگان نمی توانند وزرا باشند . چه همان طور که در چند جا بخصوص در 

مقدمه نوشتم تعبیرات خواب احکام کلی و قطعی نیستند و غالبا بستگی می یابند به 

نحوه زندگی و برداشتی که ما از چیزها ، اشخاص و حوادث داریم . اگر در خواب 

دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده اید نشان 
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م با تکریم و تعظیم به شما می نگرند و در واقع آن است که بزرگ می شوید و مرد

ممتاز و شاخص می شوید . اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته اید کامیابی و 

موفقیت شما قطعی است . خواب شما می گوید به مراد می رسید و چیزی را به دست 

اره ای ینید ستمی آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است . بر عکس است اگر بب

در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید . چنانچه 

در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و 

کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی 

. اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست  از افراد خانواده خبر می دهد

و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است . اگر 

در خواب ببینید که ستاره ها را شماره می کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر 

 جمعی رجحان و برتری امارت می یابید . 

 گوید : لوک اویتنهاو می 

 ستاره

 درخشان : خوشبختی

 کم سو : مانع

 دنباله دار : مرگ یکی از افراد خانواده

 تیره : غم و غصه در درون خانه

 روشن : نیکبختی

 مسافرت با جهت یابی از روی ستارگان : موفقیت در دراز مدت

 ستاره قطبی : امید واهی

 ستاره صبح : شادمانی

 مهم روی خواهد داد  دیدن ستاره تنها : یک اتفاق بسیار

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر خواب ببینید به ستارگان درخشان آسمان نگاه می کنید ، نشانة آن گاست که از 0

 سالمتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد . 

ـ دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختی 6

 است . 

که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانة راه یافتن غم و اندوه به زندگی ـ دیدن شهابی 9

 است . 

ـ اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، نشانة آن 4

 است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحوالتی غریب پیش می آید . 

ه شما اصابت می کند ، نشانة آن است ـ اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و ب5

 که در خانوادة شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد . 

ـ اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند ، نشانة آن است که واقعه ای 2

 خطرناک اتفاق خواهد افتاد . 

 ستایش 

 گوید : آنلی بیتون می

قامی تعبیری این چنین داردکه به م ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ،0

باالتر خواهید رسید ولی با این حال عالقة خود را نسبت به همکاران قبلی از دست 

 نمیدهید . 

ـ اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، عالمت آن 6

بان و است که محصوالت فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهر

باصفا . اگر تجار چنین خوابی ببینند ، داللت بر آن دارد که با فریب و نیرنگ چیزی 

 عایدشان نمی شود . 
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ـ اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی کرده 9

 است ، عالمت آن است که شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد . 

 ستون 

 : محمدبن سیرین گوید 

ستون در خواب دیدن ، خداوند دولت و اقبال بود . اگر بیند که ستونی داشت قوی ، 

دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد . اگر بیند که 

 ستون او بشکست یا بسوخت ، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اوند خانه و اسالم بود . اگر بیند که ستونی داشت راست و دین ستون به خواب ، خد

 قوی ، دلیل که در راه دین ثابت بود . 

 جابرمغربی گوید : 

ستون درخواب ، خداوند خانه بود . اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد ، دلیل 

ر ب است که خداوند خانه هالک گردد . اگر ستون خانه را قوی بیند ، دلیل است که

 قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است . 

 اول : خداوند دولت ) صاحب مال و نعمت و کامرانی ( . 

 دوم : تحکیم دراسالم ) قاضی ) حکم ( قرار دادن در اسالم ( . 

 . سوم : مرد محتشم ) مرد صاحب حشمت و عظمت ( 

 چهارم : قوت درکارها ) نیرومندی در کارها ( . 

پنجم : والیت مردمان آنجای که بیند ) فرمانروایی بر مردم جایی که ستون را در آنجا 

 دیده است ( . 
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 سجاده 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند درمسجد در سجاده نشسته بود ، دلیل که به سفر حجاز 

 کف باشد . شود . خاصه چون بیند در مسجد معت

جابرمغربی گوید : اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید ، دلیل است 

به طاعت و عبادت حریص و راغب شود ، اگر بیند سجاده او بسوخت یا ضایع شد ، 

تاویل به خالف این است . اگر بیند سجاده او ابریشمین بود ، دلیل است که طاعت و 

 د ، ولی در راه دین ضعیف باشد . عبادت و نماز برپای کن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به 

خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید . چنانچه در خواب ببینید بر 

سجاده متعلق به خودتان نشسته اید نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و 

عملی در جهت رضای خداوند می کنید . اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید 

ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می نهید یعنی کاری می کنید که دیگران به 

تناوب و استمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند مانند تعیین 

فر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند . اگر در خواب موقوفات و بنای مسجد و ح

ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده اید شما از کار خیر دیگران سود می 

برید . اگر ببینید که سجاده خویش را شسته و در آفتاب گسترده اید تا خشک شود از 

ما اگر ببینید که سجاده ای دارید ا گناه توبه می کنید و از طریق خالف برمی گردید .

سوخته یا سوراخ شده خواب شما می گوید که گناهی مرتکب شده اید که آثار آن 

 باقی است و هنوز توبه نکرده اید . 

 سجده 
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محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سجده حق تعالی می کرد ، دلیل است بر مردی 

کس دیگر را سجده می کرد ، دلیل که  بزرگوار ظفر یابد . اگر بیند جز حق تعالی

امیدی که دارد برنیاید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید کسی وی را سجده نمود ، 

دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند که 

 مهتری سجده می کرد ، دلیل نماید وی را از سلطان رنج و بال رسد . 

 سخن 

مدبن سیرین گوید : سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف مح

باشد . اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید ، دلیل است با مهتران وی را صحبت 

افتد و از ایشان عز و جاه یابد . اگر از اخبارهای رسول صلی اهلل علیه و آله استماع کرد 

نید ، دلیل که وی را با مهتران صحبت افتد و از ایشان و به زبان فارسی گفت یا ش

نیکوئی بیند . اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید ، دلیل است میراث یابد . اگر 

بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید ، دلیل است با مردمان بی اصل دون همت ، او 

ش می شنید ، دلیل است سخن ناخورا کاری افتد . و اگر بیند زبان ترکی می گفت یا 

شنود یا به دست بدکرداری گرفتار شود . اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید ، 

دلیل که خبر دهاقین شنود و با ایشان او را صحبت افتد . اگر به زبان خوارزمی گفت و 

ه به زبان ک شنید می کرد ، دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود . اگر بیند

صیقالنی می گفت یا می شنید ، دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد . اگر بیند 

که به زبان یونانی می گفت یا می شنید ، دلیل است به علم و حکمت و کالم مشغول 

شود . اگر بیند زبان گرجی می گفت یا می شنید ، دلیل که به صحبت کسی بدخوی و 

د . اگر دید به زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان را نشنیده نادان او را غم رس

بود و ندانست چه گفت و چه شنود ، دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن 

کار چگونه خالصی یابد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر به همه زبان سخن می گفت و 
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و رااز آن کار منفعت باشد . جابرمغربی می شنید ، دلیل که به همه کار شروع کند و ا

گوید : به هر زبانی اگر کسی گوید و شنود ، تاویل آن صالح باشد . اگر آن سخن خیر 

بود . اگر به خالف این است ، تاویل آن بر شر و فساد کند . اگر بیند که به اندامی از 

 اندام خویش سخن می گفت ، دلیل که خویشتن بیند . 

 سد 

 او می گوید : لوک اویتنه

 سد : خوشبختی

 سداب 

در خواب خصومت بود و بیداد . اگر بیند سداب داشت یاکسی به وی داد ، دلیل است 

با او خصومت زیاده شود . جابرمغربی گوید : اگر بیند سداب زرد و پژمرده شد و می 

یرون ب خورد ، دلیل باشد بر بیماری او . اگر بیند که سداب را به کسی داد یا از خانه

انداخت از جنگ و خصومت رسته گردد و علی الجمله دردیدن سداب هیچ خیر نباشد 

 . 

 سر 

 حضرت دانیال گوید : 

سر در خواب دیدن مهتر گروه باشد . اگر بیند سر بریده فرا گرفت ، دلیل که کسی 

ه کدوست و مهتر وی گردد و او را خواستگار بود و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند 

بی زخم سر از تن او جدا گردید ، اگر توانگر است درویش شود ، اگر وام دارد وامش 

گذارده گردد و از غم فرج یابد ، اگر بنده است آزاد شود ، اگر بیمار است شفا یابد ، 

اگر در علتی بی درمان گرفتار است زود بمیرد . اگر مهتری سر بریده بیند والیت یابد . 
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 ب بیند ، دلیل که زنی توانگر بخواهد . اگر غالم این خوا

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی سر بریده را به جائی افکنده بیند ، دلیل است جمعی مهتران در آنجا جمع 

شوند . اگر بیند پوست سرچارپائی یا ددی می خورد ، دلیل است بر یافتن مال . اگر 

ل و نعمت یابد . اگر بیند سر بیند پوست سر مردم را خام همی خورد ، دلیل که ما

مجهول خورد ، دلیل که سرمایه کسی را بخورد . اگر بیند سر مرغی می خورد ، دلیل 

که مال پادشاه خورد . اگر بیند سر مرده پیش او آوردند باسرهای دیگر ، دلیل که 

سرکرده آن گروه پیش او آیند و از ایشان خیر ونیکی بیند ، خاصه که از گوشت سرها 

ورد . اگر زنی در خواب بیند ، دلیل بود که از توانگر خیر و نیکی بیند . اگر بیند سر بخ

گوسفند میخورد ، دلیل که عمرش دراز بود و مال حالل یابد . اگر بیند سرگاو میخورد 

، دلیل است در آن سال مال و نعمت فراوان یابد . اگر بیند سر بزی می خورد ، دلیل 

 وانمرد او را مال حاصل شود . است از مهتری سخی و ج

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی سر خود را بزرگ بیند ، دلیل که از مهتری جاه و بزرگی یابد . اگر خود را 

دو سر بیند ، دلیل که کارش قوی شود و عمرش دراز شود و بعضی ازمعبران گویند 

ه بیند ، خویش را برهن کاری بزرگ پیش گیرد ، لکن در آن کار منفعت نباشد . اگر سر

دلیل است در شغلی که بود معزول شود و غمگین و مستمند شود . اگر بیند که از سر او 

مغز بیرون آمد و بر زمین افتاد ، دلیل که سرمایه از دست او برود . اگر بیند مغز را باز 

ست جای نهاد ، دلیل که سرمایه او بازآید . و اگر سر خویش را چرب بیند . دلیل ا

توفیق کارهای خیر یابد . اگر بیند سر بریده در دست داشت و ندانست از کیست ، دلیل 

که ده هزار درم سیم بیابد . اگر بیند سر را بر زمین افکند ، دلیل است مال را به خیر 

هزینه کند ، یامال از او ضایع شود و اگر سر بریده بیند که در دست داشت ، دلیل که 

اگر بیند که سر با وی سخن نیکو گفت ، دلیل که داد و انصاف دهد .  مال بسیار یابد .
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اگر بیند سر با وی سخن زشت گفت ، دلیل که انصاف ندارد . اگر بیند که سر او دو 

نیمه بود ، چنانکه نیمه ای در دست راست و نیمه ای دردست چپ بود ، دلیل که مادر 

، دلیل است از مهتری خیر و برکت و پدرش بمیرد . اگر سر خویش را در دست بیند 

یابد . اگر سر دو نیمه بود و درست شد ، دلیل که پدر و مادرش بیمار شوند و عاقبت 

 شفا یابند . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر دید سر او چون سر فیل بود ، دلیل است مال و والیت یابد . اگر دید سر او چون 

د . اگر دید که سر او چون سر اسب شد ، سر شیر شد ، دلیل که به فساد و حرام گرای

دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند سر او چون سر خرس شد ، دلیل است از 

بخت کامکاری یابد . اگر بیند سر او چون سر گوسفند شد ، دلیل است که جهل بر وی 

من را قهر د و دشغلبه کند . اگر بیند سر او چون سر شتر شد ، دلیل است فرمانروائی یاب

کند . اگر دید چون سر خرس شد و به کافران میل نمود ، دلیل است که میل به کفر 

دارد . اگر بیند سر وی از آبگینه بود ، دلیل است بر هالک او . اگر دید سر او سیمین 

بود یا زرین ، دلیل است مال یابد . اگر دید سر او برنجین بود ، دلیل است بر خطر و 

. اگر بیند سر او آهنین یا سنگی بود ، دلیل است خدمت مردی الف زن کند  هالک او

 . اگر بیند از سر او آتش می افروخت ، دلیل که کارش باال گیرد . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند سر او چون سر چهارپایانی شد ، دلیل بر غم و اندوه او کند . اگر بیند سر او 

است والیتی از گزاف بگیرد و دشمن را قهر کند . اگر بیند  چون سر ددان شد ، دلیل

سر او چون سر مرغان شد ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند سر او پخته بود و می خورد ، 

دلیل است که سرمایه خود را بخورد . اگر دید کسی سرش از تن جدا شد و بعد از آن 

رانجام درجه شهیدان یابد . اگر باز به جای خود نهاد و درست شد ، دلیل است که س

بیند سری درکنار داشت و زنش آبستن بود ، دلیل است پسری آورد . اگر کسی سر 
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خود را تراشیده بیند ، دلیل که شوهرش بمیرد . اگر بیند که سربریان می خورد ، دلیل 

 کند که مال یابد . 

 جابرمغربی گوید : 

س باشد . اگر بیند سر بریان می خرید یا اگر دید سر بریان می خورد ، به تاویل رئی

کسی بدو داد ، دلیل است از کسی فائده بدو رسد . اگر دید سر خام می خورد ، مهتری 

 غیبت کند و سر پخته بهتر از خام باشد . 

 اصفهانی گوید : 

سر مردم به خواب ، پدر بود یا مهتر یا پسر . اگر سر خویش را بریده بیند ، دلیل که از 

یا مادر جدا شود . اگر سر خود بر دست خود دید ، دلیل که با ایشان پیوندد . اگر پدر 

دید سر خود را به گردن باز بست ، دلیل که از کسی بضاعت ستاند یا وام کند . اگر 

بیند سرهای بریده در پیش داشت و رقص می کرد ، دلیل که مهتر آن دیار را غم و 

اهی بر دوش خود بیند ، دلیل که دو هزار درم بیابد اندوه و مصیبت رسد . اگر سر پادش

 به رنج و سختی بسیار . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است . 

 اول : رئیس . 

 دوم : مهتروسرکرده . 

 سوم : پدر . 

 چهارم : مادر . 

 پنجم : امیر . 

 ششم : عالم . 

 هفتم : ده هزار درم . 

 تم : پسر . هش
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 نهم : غالم یا کنیز . 

 دهم : زن . 

 یازدهم : توانگری وثروت . 

اگر کسی بیند سر او درد می کرد و جامه پاک پوشیده بود ، دلیل که او را با مهتران 

 صحبت افتد و کار او نیکو شود و دولت یابد . 

مهتری غم  سبب اگرجامه چرکین پوشیده بود چنانکه قصابان پوشند ، دلیل که او را به

 و اندوه رسد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سر آدمی مشهور در خواب ، عالمت آن است که با افراد بسیار پرنفوذ و 0

 قدرتمندی آشنا می شوید و آنها شما را در انجام کارهایی مهم یاری می کنند . 

 ری مغز و اعصابـ اگر سر خودتان را در خواب ببینید ، نشانة آن است که به بیما6

 دچار می شوید . 

ـ دیدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است که عزیزترین 9

 امیدهای شما با نومیدی از بین می رود . 

ـ اگر خواب ببینید دو یا چند سر دارید ، نشانة آن است که در زندگی به سرعت 4

 ارتقاء می یابید . 

د سردرد دارید ، عالمت آن است که تشویش خاطر ، ـ اگر در خواب احساس کنی5

 شما را تحت فشار قرار خواهد داد . 

ـ دیدن سر ورم کرده در خواب ، عالمت آن است که در زندگی بیشتر خیر می بینید ، 2

 تا بدی . 

ـ دیدن سر کودک در خواب ، نشانة آن است که در آینده به ثروت و لذتهای بسیار 7

  دست خواهید یافت .

ـ دیدن سر یک حیوان در خواب ، عالمت آن است که خواسته های شما حول 1
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 محورهای مادی و لذتهای دنیوی می گردد . 

ـ اگر در خواب سر خود را بشویید ، نشانة آن است که بخاطر نظرات منصفانه ، 3

 دیگران به دنبال شما خواهند آمد . 

 سراب 

آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و 

نماید و تاویلش باطل است . محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که اندر زمین سقیم 

گردید ، دلیل که ترک علم باطل گوید و راه صواب پوید گویند . اگر دید خاک 

اشد بزمین سراب می خورد ، دلیل که از علم مال باطل جمع کند ، لکن آن مال پایدار ن

 . 

 سرا 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند در سرای بیگانه شد و هیچکس را نشناخت و در آنجا مردگان دید ، دلیل که 

آن سرای آخرت بود و وقت اجل وی رسیده بود ، اگر بیند در آنجا شد و بیرون آمد ، 

نیاد ب دلیل که بیمار شود و نزدیک هالک بود و شفا یابد . اگر در سرای معروف شد که

آن از گل بود ، دلیل که روزی حالل یابد . اگر بیند بنیاد سرای او از خشت پخته و گچ 

بود ، دلیل که جوینده مال حرام است . اگر بیند از آن بیرون آمد ، دلیل که از حرام 

توبه کند . اگر بیند در سرائی بزرگ و فراخ بود ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود . 

 ی و تنگ دید ، دلیلش به خالف این بود . اگر سرای کوچک

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب سرای بزرگ و فراخ بیند که اندر آن سرا کوشک و ایوان ها است 

، دلیل که در سرای آخرت شرف و منزلت یابد . اگر بیند در سرای بشکست یا 
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و  ن سرای او بزرگبسوخت ، دلیل که خداوند سرای رامصیبت افتد . اگر بیند زمی

فراخ شد ، دلیل که به قدر آن فراخی او را روزی در دنیا فراخ شود . اگر برخالف این 

بیند ، روزی بر وی تنگ شود . اگر بیند سرای او را می کندند ، دلیل که راه صالح بر 

خود بندد و نماز و عبادت کم کند . اگر بیند سرای کهن را همی کند ، در خیرات بر 

اده شود و خرم گردد . اگر بیند در سرائی نو و پاکیزه درون شد ، دلیل که اگر وی گش

 توانگر است ، مالش زیاده شود و اگر درویش است ، توانگر شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که میان سرای نو شد ، دلیل که او را دختری یاخواهری آید و هم او گوید که 

بر پدر و مادر . اگر دید صفه سرای او نو و پاکیزه است ، دلیل صفحه سرای ، دلیل کند 

 است بر تندرستی تن مادر و پدر . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر کسی دید در سرائی بزرگ و پاکیزه و نو داخل شد و دانست که آن سرای ملک 

او بود ، دلیل که روزی بر وی فراخ و گشاد شود و عزت و جاه یابد و زن خوبروی 

هد و توانگر شود و والیت یابد . اگر این خواب را زنی دید ، شوهر توانگر بخواهد خوا

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سرای به خواب بر هشت وجه است . 

 اول : مرد را زن و زن را شوهر . 

 دوم : توانگری ثروتمندی . 

 سوم : ایمنی . 

  چهارم : عیش خوش ) زندگی خوش و مرفه ( .

 پنجم : مال ، 

 ششم : والیت و فرمانروائی . 
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 هفتم : عزت و سربلندی . 

 هشتم : امانت . 

 سراپرده 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند سراپرده بزد و دانست که سراپرده ملک او است ، دلیل که بزرگی و 

ل که از یمنزلت یابد و باشد که مهتر لشگر شود . اگر بیند سراپرده پادشاه بود ، دل

پادشاه حرمت و جاه یابد ، زیرا که سراپرده نشست گاه پادشاه است . اگر بیند که 

سراپرده پادشاه است و بیفتاد ، دلیل که ملک او را زوال است . اگر بیند سراپرده پادشاه 

به سوخت ، دلیل که پادشاه از دنیا رحلت کند . اگر بیند پادشاه از سراپرده بیرون 

ل هالکت است . اگر بیند که سراپرده پادشاه بگرفت وبرهوا برد ، دلیل که آوردند ، دلی

 پادشاه بزرگ در آن دیار آید وملک از وی بستاند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سراپرده درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : سلطنت . 

 دوم : ریاست . 

 سوم : والیت . 

 چهارم : مهتری . 

 نگی و سرداری لشگر . پنجم : سره

 سرایدار 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سرایدار در خواب ، عالمت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج 0
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 خواهید برد . 

ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است که وجود آرام شما را آزار 6

 و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت . 

ـاگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید ، عالمت آن است که کارهایتان به 9

 خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت . 

 سرب 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی دید سرب داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را از 

اگر دید سرب می گداخت ، دلیل که در زبان مردم مال دنیا چیزی دون حاصل شود . 

 افتد به بدی و او را مالمت کنند . 

 سرباز 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن رژة سربازان در خواب ، نشانة آن است که پس از افراط در اعمالی ناپسند و 0

 ترک آن اعمال ، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید . 

از زخمی در خواب ، نشانة آن است که بدبختی دیگران به زندگی شما ـ دیدن سرب6

 هم آسیب خواهد رساند . 

ـ اگر خواب ببینید سربازی الیق هستید ، نشانة آن است که به آرزهای خود دست 9

 خواهید یافت . 

 سربریدن 

 گوید : آنلی بیتون می

کست در کار و مغلوب ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة ش0
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 شدن است . 

ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است 6

 ، نشانة تبعید و مرگ است . 

 سرخچه 

بدان که سرخچه زیادتی مال است . اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد ، دلیل که او 

اگر دید بر تن او سرخچه سرخ و روشن را مال به رنج و سختی حاصل شود از حالل . 

 است ، دلیل که مال حرام حاصل کند . 

 سرخک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتال شده اید ، عالمت ان است که افکار 0

 اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد کرد . 

ری سرخک مبتال شده اید ، عالمت آن است که ـ اگر خواب ببینید دیگران به بیما6

 کارهای دیگران شما را به دردسر خواهد انداخت . 

 سرخوردن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از جایی سر می خورید ، نشانة آن است که نامزد شما پیمان شکنی 0

 می کند و شما را به دام نومیدی می اندازد . 

از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ،  ـ اگر خواب ببینید6

 عالمت ان است که وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد کشاند . 

 سرخی 
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بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان 

ید : سر او یل و پیراهن و را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد . جابر مغربی گو

کاله و قبا و جبه و دستار . اگر جمله سرخ دید ، دلیل که جنگ و فتنه و آشوب و خون 

ریختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بیداد کند به قدر سرخی جامه ها . اگر این 

 خواب درمسجد یا در صومعه و جای نیک بیند ، این جمله کمتر از آن بود که گفتیم . 

 سرزنش 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد

 سرشیر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر کشاورزی در خواب سرشیر ببیند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی 0

 مطلوب می باشد . 

اهید دی سعادتمند خوـ اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید ، عالمت آن است که بزو6

 شد . 

ـ اگر عشاق خواب سرشیر ببینند ، نشانة آن است که بزودی با عشاق خود پیمان 9

 ازدواج می بندند . 

 سرطان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بیمار مبتال به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است که 0

ی گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند وضع زندگی فقیرانة شما متحول م
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 شدن خواهید داشت . 

ـ اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتال شده است ، نشانة آن است که یکی از 6

نزدیکان شما دچار بیماری خواهد شد ، اما اگر تجار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن 

 است که در کارهای خود با کسادی روبرو خواهند شد . 

ـ دیدن شخص مبتال به سرطان در خواب ، نشانة آن است که عشق به سردی مبدل می 9

شود و کارها با کسادی و خرابی توأم می شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می 

 گیرد . 

 سرفه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سرفه : رازهای شما برمال خواهند شد

 گوید : آنلی بیتون می

ینید سرفه آزارتان می دهد ، نشانة آن است که باید از سالمتی جسمانی ـ اگر خواب بب0

 خود مراقبت کنید . در غیر این صورت بیمار خواهید شد . 

ـ اگر در خواب صدای سرفة دیگران را بشنوید ، نشانة آن است که سرانجام از 6

 محیطهای نامطلوب می گریزید . 

 سرفیدن 

واب بر پنج وجه است . اول : سرفه تر . دوم : محمدبن سیرین گوید : سرفیدن درخ

سرفه خشک . سوم : سرفه که بلغم بر آرد . چهارم : سرفه که خون برآرد . پنجم : سرفه 

که صفرا برآرد . اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد ، دلیل که نزد کسی شکایت 

 ضایع شود . اگر دید نماید از بالئی و رنجی که به وی رسد ، یا به سبب مال که از او

سرفه خشک داشت ، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است . اگر دید به وقت 
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سرفیدن صفرا برآورد ، دلیل که مردی بود بدخوی ، که هر کس از وی شکایت نماید . 

اگر یدی پیش مهتری می سرفد ، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید . اگر بیند 

، دلیل که غمخوار دین است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید می آهسته می سرفید 

سرفید ، دلیل که کسی شکایت از وی بکند . اگر دید که او را سرفه می آمد ، دلیل 

ناتوانی است . جابرمغربی گوید : اگر دید سرفه در گلوی او بماند ، چنانکه نتوانست 

سرفه پیدا شد ، از جمله سرفه پیران ، برآرد ، دلیل است بر هالک او . اگر دیداو را 

چنانکه بلغم می انداخت ، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد . اگر بیند او را سرفه جوانان 

پیدا گردید ، همین تاویل دارد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کسی به خواب 

 دید که می سرفید ، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد . 

 سرقت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است ، نشانة عقده ها و کمبودهای 0

 روانی و بداقبالی شماست . 

ـ اگر خواب ببینید متهم به سرقت چیزی شده اید ، نشانة آن است که تعبیری خطا از 6

بعد به این نکته پی خواهید  رفتار شما می کنند و این امر باعث آزار شما می شود . اما

 برد ، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید کسی را متهم به سرقت کرده اند ، عالمت آن است که در اثر 9

 استداللی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد . 

 سرکه 

ل خوردن او به تاویمحمدبن سیرین گوید : سرکه درخواب ، مال حالل با برکت بود و 

نیک است . بعضی از معبران گویند : سرکه ترس درخواب غم و اندوه است و سرکه 
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فروش در خواب مردی است که خصومت طلبد و بعضی گویند : سرکه فروش غم و 

 اندوه است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سرکه مالی است حالل و پولی است مشروع ولی غم 

. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که انگیز مانند میراث 

شنونده را به تفکر وا می داشت . او می گفت ) هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما 

از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است . همسایه ، 

شک کرده و بعد سرکه زحمت کشیده ، پول داده ، کشمش خریده آن را شسته ، خ

انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است . بعد از رسیدن سرکه را صاف 

کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش . پس از گذشت یکی 

دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله داردفقط به خاطر این که سرکه اش 

راغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم خوب است به س

و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به . چه سرکه خوبی ( در خواب 

های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تالش به دست ما برسد به 

میراث است که به ظاهر  صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن

از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به 

چنگ ما افتاده است . ابن سیرین نوشته سرکه مال حالل و با خیر و برکت است که 

خوردن آن نیک باشد . اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است و همین 

دارد اما اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و تعبیری را که نوشتم 

احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست . معبران اصوال مزه ترش را در 

خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند . اگر سرکه داشتید و خوردید و 

آورید ولی ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حالل به دست می 

همین مال شما را غمگین و حزین می کند . سرکه خوب باید ترش باشد اما در 

رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است . انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه 
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 دادن آن نیکی است و خیرات و مبرات . 

 گوید : آنلی بیتون می

تن دادن به کاری که شما را  ـ خوردن سرکه در خواب ، عالمت آن است که از0

 مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد . 

ـ ریختن سرکه روی سبزیجات ، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی 6

 است . 

ـ دیدن سرکه در خواب ، عالمت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق 9

 هستند . 

 سرگین 

رگین اسب و گاو مال و نعمت است . اگر بیند سرگین بسیار محمدبن سیرین گوید : س

دارد ، دلیل که او را مال و نعمت بسیار حاصل شود و سرگین مردم مال حرام است . 

اگر بیند در بستر خویش پلیدی کرد ، دلیل که مال خود را بعضی به عیال خود دهد . 

 ل که مال خود را در زمیناگر بیند چو سرگین افکند و آن را به خاک بپوشاند ، دلی

پنهان کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند سرگین مردم می خورد ، دلیل که مال 

حرام خورد و از حرام مال به دست آورد . اگر بیند به جایگاه مجهول سرگین افکند ، 

دلیل که مال خویش را به جائی هزینه کند که در آن مزد و ثواب نباشد . اگر دید تن 

یش را جمله به سرگین آلوده است ، دلیل که در گناهی افتد . اگر دید او را اسهال خو

پدید آمد ، دلیل که او را از پادشاه غم و اندوه رسد . حضرت دانیال گوید : سرگین 

مردم را به خواب دیدن ، دلیل برمال حرام کند و سرگین چهارپایان نیز مال حرام است 

است که به ظلم به دست آید . جابرمغربی گوید : پلیدی که  . اما سرگین دد و دام مالی

از مردم جدا شود جمله مال باشد که از او جدا شود . اگر دید درمیان پلیدی می رفت یا 

در جاده یا در خانه درمیان پلیدی ها غرق شد ، دلیل که او را از پادشاه غم و اندوه رسد 
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و جمله اندامش آلوده شد ، اگر جایگاه او دون  . اگر دید پای بر پلیدی ها نهاد و بیفتاد

و زشت بود ، دلیل که از والی و حاکم مکروهی به وی رسد . حضرت امام جعفر 

صادق فرماید : دیدن اسهال به خواب ، چون به جایگاه خود بود ، بر چهار وجه بود . 

: زوال غم ، و  اول : مال حرام . دوم : گشایش . سوم : نفقه کردن مال بر عیال . چهارم

 سرگین دان در خواب گنج و خواسته است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن سرگین مال بود 

 سرگین گردان 

آن را به تازی جعل خوانند و دیدنش در خواب مردی است که مال جمع نماید . 

ام رمحمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند جعلی فرا گرفت ، دلیل که او را با مردی ح

خواره صحبت افتد اگر دید او را بکشت ، دلیل که مردی حرام خواره را بکشد اگر 

دید جعل بسیار بر وی جمع آمدند ، دلیل که در میان حرام خوارگان گرفتار شود و وی 

 را مضرت رسد اگر دید جعلی را بخورد ، دلیل که مال مردی حرام خواره خورد . 

 سرما 

در خواب رنج و مضرت است . اگر درخواب دید که  محمدبن سیرین گوید : سرما

سرما یافت ، دلیل که به قدر سرما درویشی و تنگدستی یابد . اگر دید سرما تن او را 

گزند رسانید ، دلیل که وی رااز خویشان رنج و مضرت رسد . اگر دید سرما تن او را 

 رد . خشک گردانید ، دلیل که زود هالک شود یا کسی از خویشان وی بمی

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن هر نوع سرما زیان باشد

 گوید : آنلی بیتون می
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اگر خواب ببینید از سرما رنج می برید ، عالمت آن است که باید بیشتر مراقب سالمت 

 و دیگر امور مربوط به خود باشید ، دشمنان برای نابودی شما در حال کشیدن نقشه اند . 

 سرما خوردگی 

 ضرت دانیال گوید : ح

آب بینی ، دلیل بر فرزند کند . اگر بیند آب از بینی او همی آمد ، دلیل کند که وی را 

 فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

و  از رنج اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید ، دلیل کند که وامش داده شود و

 سختی و غم بدهد . اگر بیمار بود ، شفا یابد . 

 محمد بن سیرین گوید : 

آب بینی در خواب فرزند بود ، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد ، دلیل کند 

که وی را پسر آید . اگر بیند که بر زمین افتاد ، دلیل کند که دختر آید . اگر بیند که 

ویش افتاد ، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن فرزند را بیفکند آب بینی بر زن خ

و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند ، دلیل کند که او را پسری آید . اگر بیند که 

آب بینی در سرای همسایه افکند ، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند ، و اگر بیند 

فکند ، همین دلیل کند . محمد بین سیرین گوید : که آب بینی خود را در بستر مردی ا

اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد ، دلیل کند که او را فرزند شود . اگر بیند که 

آب بینی او سیاه و تیره بود ، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند 

 گردد . که آب بینی او زرد بود ، دلیل کند که فرزندش بیمار 

 سرمازدگی 
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید از سرمازدگی رنج می برید ، داللت بر آن دارد که تصادف یا بیماری 

شما را تهدید می کند ، و ممکن است به علت هراس و وسواس بیش از اندازه با 

 دوستانی که شریک شما هستند ، معاملة زیان آوری انجام دهید . 

 سرمه 

 دبن سیرین گوید : محم

سرمه به خواب مال بود . اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به 

چشم بود ، دلیل کند که صالح دین جوید . اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود ، 

دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند ، تا او را مدح و ثنا و 

ند . اگر بیند که کسی سرمه به وی داد ، دلیل کند که به قدر آن سرمه مال ستایش گوی

 یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

سرمه کردن چشم در خواب دلیل مال است مرد و زن را و بعضی از معبران گویند که 

سرمه در چشم کردن ، راه حق و صواب بود ، خاصه که سرمه به اندازه در چشم 

 کشیده بود . 

 ضرت امام جعفر صادق فرماید : ح

سرمه فروش درخواب ، مردی بود که راه دین و مسلمانی به مردم نماید و در میان مردم 

صلح اندازد ، چنانکه چشم بدو روشن گردد . و بعضی ازمعبران گویند : سرمه فروش 

درخواب ، مردی بود که کاری کند که هم صالح دین بود و هم نیکوئی دنیا ) سرمه 

وش در خواب ، شخصی است که مردم را به دین و مسلمانی راهنمایی می کند فر

 وفیمابین مردم را اصالح می نماید بطوری که موجب روشنی چشم گردد ( . 

 . اسماعیل بن اشعث گوید : 
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سرمه فروش در خواب ، مردی بود که در صالح دین خود و کسان سعی نماید ، زیرا 

 رمه روشنایی بود . که چشم در خواب دین بود و س

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند در واقع در خواب سرمه 

به چشم مالیدن صالح و دین داری است و خواب چنین شخصی می گوید که او در راه 

عبران معتقدند که خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می شود . برخی از م

سرمه در خواب مال است و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است . یعنی 

آن که به چشم خود سرمه می مالد خواب او می گوید به خوبی و پاکی و دین داری و 

شفقت و انسانیت تظاهر می کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می گوید 

همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می  و مکر می کند .

گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می کنید . چنانچه در خواب ببینید که 

کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می گوید و حقیقتی را پنهان می کند 

ه را با لوازم آرایش متداول امروز و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می کند . اگر سرم

 مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم . 

 سرمه دان 

محمدبن سیرین گوید : سرمه دان درخواب ، زنی بود که همیشه خدای را به یاد دارد و 

مردمان را به راه دین خواند . اگر بیند که سرمه دانی داشت ، دلیل که زنی را بدین 

ت بخواهد . اگر بیند که سرمه دان او بشکست ، دلیل که زن او هالک گردد . صف

جابرمغربی گوید : سرمه دان به خواب ، زنی بود با امانت . اگر بیند که سرمه دانی 

داشت ، دلیل است که او رابا زن دیندار صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر 

.  ردید ، دلیل که از صحبت زنی دیندار جدا افتدبیند که سرمه دان بشکست یا ضایع گ

 اگر بیند که سرمه دانی را بخرید ، دلیل است که کنیزکی دیندار بخرد و باامانت بود . 
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 سرنج 

ابراهیم کرمانی گوید : سرنج درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند که سرنج 

ورد ، بود . اگر بیند که سرنج میخداشت یا کسی به وی داد ، دلیل که غمگین و متفکر 

دلیل که بیمار گردد . اگر بیند که چیزی به سرنج سرخ می کرد ، به چیزی مشغول 

گردد که از آن منفعت نیابد . اگر بیند که سرنج بفروخت یا به کسی داد ، دلیل که از 

 غم و اندوه رسته گردد . 

 سرنگ 

یرخواهی و داللت و راهنمایی است منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سرنگ نصیحتی و خ

و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد شخصی است که قدرت پیدا می کند ، 

خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند . اگر در خواب دیدید 

که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی 

کری رفع و آسان می شود . اگر دیدید او سرنگ دارد انسانی است خیرخواه و کمک ف

و مشکل گشا که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد . اگر دیدید دیگری می خواهد به 

شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید ، کاری کرده اید که 

 کنید که می باید به شما تذکر بدهند و مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می

اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک 

 کمکی آسان می شود . 

 سرو 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سرو در خواب حشمت و جالل و بزرگی و 

تر . شتر است و سر فرازی افزونسرفرازی است . هر چه سرو رفیع تر باشد رفعت جاه بی

اگر ببینید سرو هرس می کنید و در زمین می کارید کار مهمی انجام می دهید که 
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موجب سرفرازی شما می شود و کاری را آغاز می کنید که فرجامی نیک دارد . در دو 

حالت دیدن سرو خوب نیست . اول این که آن قدر بلند و رفیع باشد که تا آسمان دوام 

و نوک آن را نتوانید ببینید دیگر آن که سرو بار داشته باشد که می دانیم سرو از  یابد

 درختان بی بر است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ اگر در خواب درختان سرو سبز ببینید ، داللت بر پیروزی در کاری دارد . 0

ک از ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ ی6

 اهداف خود ، دست نمی یابید . 

 سرود 

 محمدبن سیرین گوید : 

سرود گفتن درخواب ، سخن باطل بود . اگر بیند که سرود می گفت ، دلیل است که 

سخن باطل گوید و بدو غم و اندوه رسد . اگر بیند که سرود با نواها می زد ، دلیل 

 نود . نود ، دلیل که سخن دروغ شمصیبت بود . اگر بیند که سرود می گفتند و او می ش

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن سرود در خواب ، بزرگان را دلیل رسوائی بود و درویشان را دلیل غم و اندوه بود 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سرود گفتن درخواب برشش وجه بود . 

 اول : کالم باطل . 

 دوم : غم و اندوه . 

 سوم : مصیبت . 

 رم : رسوائی . چها
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 پنجم : جنگ . 

 ششم : علم و حکمت آموختن . 

 سرهنگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است که در به دست 0

 آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی ، شکست می خورید . 

ـ اگر خواب ببینید سرهنگ هستید ، عالمت آن است که با تدابیری می خواهید مقام 6

 خود را از دیگر دوستان برتر نگه دارید . 

 سریش 

محمدبن سیرین گوید : سریش در خواب ، دلیل بر غم و اندوه بود و خوردن آن دلیل 

 بر نقصان مال بود . 

 سریشم 

یشم داشت ، دلیل است که به قدر آن غم عیال محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سر

 خورد . اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید ، دلیل که کارهای محکم کند . 

 سرین 

 سرین نشستنگاه آدمی را گویند

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن سرین راست ، دلیل بر پسر بود و سرین چپ ، دلیل بر دختر . اگر بیند که 

لیل که فرزندش نیکوحال و تندرست بود . اگر کوچک بود و سرینش محکم بود ، د
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 ضعیف تاویلش به خالف این بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر در خواب بیند که سرینش بشکست ، دلیل بود که فرزندش بمیرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سرین در خواب بر چهار وجه بود . 

 اول : فرزند . 

 قوت . دوم : 

 سوم : باغ . 

 چهارم : نیکی از خویشان . 

 سس 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه 

طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنین حالتی است که دارای تعبیر می شود . اگر در 

ه مطلوبی دارد خواب ببینید سس به غذای خود می زنید و آن سس طعم و رنگ و مز

نیکو است و از نعمت و برکت خبر می دهد اما اگر رنگ آن غیر طبیعی و غیر معمول 

باشد خوب نیست . مثال سس مایونز باید کرم رنگ باشد ، سس گوجه فرنگی باید 

سرخ باشد ، رب انار باید ترش و تیره باشد حال اگر در خواب دیدید سس مایونز آبی 

آن را با غذای خویش می آمیزید خوب نیست و از غم و رنج  یا سبز است و شما دارید

خبر می دهد و چنانچه زرد باشد رنجوری و بیماری را پیش بینی می کند . همین 

طوراست اگر سس گوجه فرنگی سفید یا کرم رنگ باشد . سس فلفل به طور کلی در 

ه با فلفل کخواب خوب نیست و چنانچه در خواب ببینید فلفل یا سس فلفل یا چیزی 

آمیخته مصرف می کنید خبر از شکست سخت و تلخ کامی و غم و رنج بسیار می دهد 

و اندازه آن به میزان تندی و تیزی فلفل بستگی دارد . سس ها اگر ترش و تلخ باشند 
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همچنان خوب نیستند و چنانچه شیرین باشند و به کام خوش بیایند تعبیر خوب دارند . 

 تند باشد ولی در خواب کال ترشی و تندی تعبیر خوبی ندارند .  البته سس باید ترش یا

 سشوار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و 

مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و زحمت می دهد و 

ید چنین کسی به زندگی تصدیع به وجود می آورد . اگر در خواب دیدید سشوار دار

شما وارد می شود . سشوار دستی شخصی است با همین مشخصات با این تفاوت که او 

به شما مراجعه می کند و سشوار پایه دار کسی است با همان خصوصیات که شما نزد او 

می روید و خدمت می خواهید . اگر دیدید سشوار پایه دار و بزرگ در خانه دارید در 

ه به طبیب مراجعه می کنید . اگر دیدید کسی به شما سشوار پایه دار می روزهای آیند

دهد او وسیله آشنایی شما با شخصی می شود که می تواند خدمتی در جهت منافع شما 

انجام دهد . اگر شما به کسی سشوار پایه دار دادید شما سبب می شوید او با چنین 

ه ار دستی خدمتکار یا دوستی است کشخصی آشنا شود یا به طبیب مراجعه کند . سشو

 به خانه شما می آید و زیاد حرف می زند و تصدیع می دهد . 

 سطل 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که سطل داشت ، دلیل است که 

 خدمتکاری حاصل کند . اگر بیند که سطل بشکست ، دلیل کند که خدمتکار او بمیرد . 

یند که سطل نو بخرد ، دلیل بود که کنیزکی صاحب جمال جابرمغربی گوید : اگر ب

 حاصل کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خانم آیتانوس می گفت : سطل در خواب دالل بانک و 

بیمه است ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص خویش را داریم دالل بانک و 
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مالی است به خصوص بیمه به آن صورت که در اروپا هست نداریم . سطل کمک 

وامی که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته شود و با آن پول مشکلی آسان گردد . 

معبران نوشته اند سطل خدمتکار و خادم است . ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب 

ببیند سطلی دارد خدمتکاری حاصل کند . اما اگر در خواب ببینید سطلی دارید یا 

اید از نظر مالی کمکی به شما می شود به خصوص اگر سطل سطلی از بازار خریده 

سنگین و پر باشد . چاهی که آب داشته باشد حکم بانک یا شخص ثروتمندی را دارد 

که پولهایش را ذخیره کرده باشد و دلو یاسطل که به کمک آن از چاه آب می کشند 

 ا آن کمک رفعبه واقع وام یا کمکی است که بانک می دهد و شما که سطل دارید ب

نیاز می کنید . سطل سوراخ زیان است و آن هم زیانی که در همان مسیر متوجه بیننده 

خواب می شود . اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید یا از چاهی 

آب می کشید وامی می گیرید یا به شما کمکی می شود که سود می برید . به 

د صاف و روشن باشد خوابی نیکو دیده اید . اگر آب خصوص اگر آبی که می کشی

می کشید و دور می ریزید مال خود را هزینه می کنید یا هدر می دهید ولی اگر روی 

هم می انبازید سودی انباشته می کنید . شکستن و دور افکندن سطل نیز همان حکم را 

 دارد که سوراخ بودن آن . 

 گوید : آنلی بیتون می

هایی پر از شیر در خواب ، نشانة معاشرت با افرادی سالم و دوست  ـ دیدن سطل0

 داشتنی است . 

 ـ دیدن سطلی تهی در خواب ، عالمت خرابی محصوالت و کمبود مواد غذایی است . 6

ـ اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند ، عالمت آن است که به 9

 رد . کارهای خانه عالقه ای خاص پیدا خواهید ک

 سعتر 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن سعتر در خواب ، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن 

 هیچ چیز نباشد . 

 سفر کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود 

بود  اکه بود ، دلیل است که حالش نیکو گردد . اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنج

 که بود ، تاویلش به خالف این بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود ، دلیل کند 

که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود . اگر به وداع قومی می رفت 

 صالح آید .  یا قومی به وداع او آمدند ، دلیل است حالش متغیر شود و باز به

جابرمغربی گوید : اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود ، دلیل که حالش یا کارش 

 نیکو شود . اگر به خالف این بیند ، دلیل است کارش تباه شود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری . 

ید گونی و تغییری در زندگی شما پدید می آچنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگر

. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود 

ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما 

 خواب بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست . اگر در

ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در 

زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند . وظایف دشواری را به عهده 

می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان 

رید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی و بسته زیاد همراه دا

عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست . اگر دیدید به سفر می روید و گریه 

می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و 
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ست ولی اگر در عالم خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نی

خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است . کسی را به سفر فرستادن 

 چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سفر

 علمی : شادمانی

 مدتها پیش ندیده ایدسفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از 

 با کالسکه : خوشبختی دائمی

 با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

 سفر با همراه : غیبت کردن

 سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید 

 سفر بر روی آب : زندگی متوسط

 سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده 

 شب : شما کشور را ترک خواهید کرد مسافرت در

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، عالمت آن است که برای تغییر آب و 

 هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد . 

 سفر کردن بر روی آب 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ی آب : زندگی متوسطسفر بر رو

 سفره 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند سفره نو داشت ، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال 

بخرد . اگر آن سفره چرکین بود ، دلیل که آن کنیز زشت بود . اگر بیند سفره پرنان و 

 نعمت داشت ، دلیل است از کنیزک منفعت یابد . 

 گوید : ابراهیم کرمانی 

دیدن سفره درخواب ، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و 

بزرگتر بیند ، دلیل که منفعت آن بیشتر بود . اگر کوچک و تهی بیند ، دلیل است که 

 منفعت آن کمتر باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است . 

 یز . اول : کن

 دوم : خدمتکار . 

 سوم : سفر . 

 چهارم : کسب و معیشت ) کسب معاش و روزی ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن 

نعمت های بسیار نهاده اند . سفره نعمت است و خیر و برکت . اگر در خواب ببینید که 

ه ای بزرگ پیش روی شما گسترده اند یا سرمیزی نشسته اید که انواع غذا ها روی سفر

آن هست خواب شما خبر می دهد که به نعمت می رسید ولی حق انتخاب دارید . از 

سفره هر کس به قدر شکمش غذا می گیرد و می خورد این خواب نیز می گوید به 

گزیدن دارید و باید انتخاب کنید . نعمت می رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق بر

اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی 

گرفتید سهم شما از نعمت ها اندک است یعنی به جائی می رسید که امکان این است 
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اب وکه خیلی زیاد متمتع و متنفع می شوید اما نصیب و سهم کمی می برید . اگر در خ

دیدید سفره ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می کنید 

. چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته اند و دیگران نیز هستند و می خورند و می ریزند 

خواب شما خبر می دهد شما ناظر اتالف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند 

کنند . اگر آن ها را در خواب بشناسید در بیداری  که به نا حق چیزهائی را تصاحب می

بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می دهند . اگر 

در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده اند از راه غیر 

نهاده  و غذائی کثیف بر آنصحیح سود می برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد 

باشند تعبیر خالف آن است . چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می دهید اگر چه 

چیزی در آن سفره نباشد . برخی از معبران قدیمی نوشته اند تکاندن سفره بذل و کرم 

است . سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره 

به اندازه وسعت سفره به شما سود می رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی گسترد ، 

سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می شود . رنگ سفره 

 باید سفید باشد و چنانچه رنگ های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سفره

 سفید : نظم

 بی نظمی کثیف :

 سفیداب 

ابراهیم کرمانی گوید : سفیداب به خواب دیدن ، غم و اندیشه است و بعضی از معبران 

گویند : سفیداب ، دلیل گفتگوی بود . اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد ، 
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دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند که سفیداب 

 است که روی خود را سفید کند غمگین و متفکر گردد . داشت و خو

 سفیدروی 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خوب بیند که سفیدروی داشت و دانست که 

ملک وی است ، دلیل که به قدر آن وی را مال و خواسته دنیا حاصل گردد . ابراهیم 

آن جمله  و مانند اینها ،کرمانی گوید : اگر سفیدروی بیند چون ابریق و آفتابه و طشت 

خدمتکاران باشد . جابرمغربی گوید : چراغ پایه و پابزن و تنور ، این جمله کدخدای 

 خانه بود و تاویل به خداوند خانه بازگردد و روی گر در خواب خداوند چیزها است . 

 سفیدمهره 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی سفیدمهره بیند ، دلیل که هر کس را از نهان خود 

آگاهی دهد و دیدن آن ، به تاویل ، مردان را رنج و مصیبت و سختی باشد و زنان را 

رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان . حضرت امام جعفر صادق فرماید : سفیدمهره درخواب 

. دوم : سخن دروغ . سوم : ظاهر شدن راز .  بر چهار وجه است . اول : خبرمکروه

 چهارم : مصیبت . 

 سقائی کردن 

محمدبن سیرین گوید : سقا درخواب ، دلیل بر مردی است که دیندار بود . اگر بیند 

 سقائی می کرد و آب به مردم می داد ، دلیل که با مردم نیکوئی نماید . 

ت طمع بود ، دلیل است به کار آخرجابرمغربی گوید : اگر بیند سقائی می کرد و بی 

مشغول شود . اگر بیند که مشک پرآب بود و به کس نداد ، دلیل که مال جمع کند و 

 از آن خیر نبیند . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 سقز 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و الف زدن و 

ست بی آنکه چیزی فحاشی و هرزه گویی است . سقز جویدن تقلید عمل جویدن ا

خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان بخش نیز 

باشد چرا که خستگی آرواره ها را موجب می گردد . یاوه سرایی و بیهوده گویی نیز 

همین حال را دارد . سودی عاید گوینده نمی کند و زیان نیز می آورد . چنانچه در 

ز یا آدامس می جوید دروغ خواهید گفت ، الف می زنید . اگر دیدید خواب ببینید سق

در حضور شما دیگری سقز یا آدامس می جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه 

سقز و آدامس جویدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زیان شما می شود . 

ه دی پیش می آید کچنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می دهد مور

شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند . اگر در خواب 

دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم 

خواهید شد و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می افتد . خریدن آدامس یا 

بیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است . دادن آن سقز و داشتن آن تع

 نیز تحریک و دعوت به دروغ گویی و الف زدن است . 

 سقط 

 محمد بن سیرین گوید : 

خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند . اگر بیند که بچه سقط شده همی 

 خورد ، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود . 

 راهیم کرمانی گوید : اب

اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا 
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 یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند : اول : بیماری ، دوم : غم ، سوم : 

 ل و عیال خصومت ، چهارم : حاجت ، پنچم : ناسازگای با اه

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، عالمت آن است که وی به 0

موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد 

 غلتید . 

ه کـ اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانة آن است 6

در حرفة خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت الزم به زحمت خواهد 

 افتاد . 

 سقف 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته 

اید خوب است زیرا خواب شما می گوید که امنیت و فراغت می یابید و از گزند بال ها 

در امان خواهید بود . اگر در خواب ببینید که سقفی که زیر آن نشسته و آسیب خطرها 

اید شکسته است که طبعا این از آینده غیر مطمئنی خبر می دهد بخصوص اگر در عالم 

خواب با دیدن سقف لرزان و شکسته دچار وحشت شدید . در تعبیر خواب حکم این 

بد . اگر در خواب دیدید که است که این وحشت عینا به بیداری شما انتقال می یا

سقف روی سر شما خراب شد به هیچ وجه خوب نیست . اگر دیدید که سقف می 

زنید و خودتان سازنده سقف هستید به شخص بزرگی خدمت می کنید و این خدمت 

 قابل توجه است تا جائی که مورد تشویق واقع می شوید . 
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 سقوط 

 گوید : آنلی بیتون می

عد از سقوط ، آسیبی نمی بینید ، اما وحشتزده اید ، نشانة آن است که اگر خواب ببینید ب

با تقالی بسیار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست می یابید . اما اگر در حین سقوط 

 زخمی شوید ، عالمت آن است که با سختیها و فقدان دوستان روبرو می شوید . 

 سقنقور 

سیرین گوید : اگر بیند ماهی سقنقور  ماهی است که در میان دیگ بود . محمدبن

داشت ، دلیل که کار دنیائی او راست شود و به کام دل رسد ، اما دین او ضعیف بود و 

 بعضی از معبران گویند ، دلیل بر کراهت او بود . 

 سقمونیا 

محمدبن سیرین گوید : سقمونیای در خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند و نقصان مال 

خواب بیند سمقونیا از بهر علتی خورد و شفا یافت ، دلیل برمنفعت کند . است . اگر در 

اگر از خوردن آن مضرت دید ، دلیل نماید که مال او تلف شود . اگر اسهال بود همین 

 ، دلیل کند . 

 سک 

از جمله عطرهای خوشبو است . محمدبن سیرین گوید : اگر که دید سک داشت یا 

ا ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند . اگر دید کسی به وی داد ، دلیل که ب

از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک ، دلیل که وی کنیزک با لطافتی دوست دارد . 

اگر بیند به امیر بدل نمود ، دلیل که فسق را بر صالح گزیده بود و شعر و غزل را بر 

ز آن بوی خوش می آمد ، دلیل قرآن اختیار نموده باشد . اگر بیند که سک می شود و ا
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که نیکوئی با کسانی کند که مستوره و صالحه باشند و بر وی ثنا گویند . جابرمغربی 

گوید : اگر بیند که سک بر خود می مالید ، دلیل است با مردم احسان و نیکوکاری 

 کند . 

 سکبا 

بود ، دلیل  همحمدبن سیرین گوید : اگر بیند سکبا باگوسفند و حوائج نیکو و عسل پخت

است عیش نیکو و عز و جاه یابد . اگر به گوشت گاو پخته بود ، دلیل بر درازی عمر و 

یافتن مال و خاسته است . اگر به گوشت مرغ بود ، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد بر 

 قدر نقصان و زیادتی حوائج که در آن بود . 

 سکره 

، نیکو و لطیف است . اگر بیند کسی محمدبن سیرین گوید : سکره درخواب دیدن 

سکره نو به وی داد ، دلیل است که از سخنی خوش که از کسی شنود خوشنود شود . 

اگر بیند سکره او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که سخن او ضایع شود و بعضی از معبران 

 :گویند سکره در خواب بر سه وجه است . فرزند و عیال و دوستی . جابر مغربی گوید 

سکره در خواب کنیزک بود . اگر بیند سکره نو و پاکیزه داشت ، دلیل که کنیزک 

خوب روی بخرد . اگر بیند سکره او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که کنیزک او هالک 

شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن سکره در خواب بر ده وجه است . اول : 

ارم : قوام دین . پنجم : صالح حال . ششم : عمر زن . دوم : خادم . سوم : کنیزک . چه

 دراز . هفتم : مال . هشتم : نعمت . نهم : سخن خوش . دهم : میراث از جهت زنان . 

 سکنجبین 
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محمدبن سیرین گوید : سکنجبین به خواب ، چون شیرین بود ، خوردن آن در خواب 

که مال با غم و اندوه به  مال و روزی بود که آسان به دست آید و چون ترش بود ، دلیل

 دست آید . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیماری ، سکنجبین به خواب بیند ، اگر شیرین بود شفا یابد 

 ، اگر ترش بود ، بیماری او به درازا کشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی است از 

مقدار معین در هم می آمیختند و از مخلوط آن شربتی  سرکه و عسل که به میزان و

خوشگوار و معطر و فرح بخش به وجود می آوردند . در برخی نقاط که عسل یافت 

نمی شد یا می خواستند شربتی ارزان قیمت فراهم کنند سکنجبین را از مخلوط سرکه و 

ران که عسل گ شکر تهیه می کردند ولی همچنان آن را سکنجبین می نامیدند و امروز

یا کمیاب تر از سابق شده به طور کلی این شربت را با شکر تهیه می کنند . در رویاهای 

ما تعبیر سکنجبین نیز مخلوطی است از تعابیری که برای سرکه و عسل و انگبین نوشتیم 

. اگر میزان عسل بر سرکه بچربد سکنجبین بسیار شیرین می شود و طبعا تعبیر انگبین و 

خواب حاکم می گردد و اگر ترش مزه باشد یعنی سرکه بیش از عسل و شکر  عسل بر

و انگبین در آن آمیخته باشند سرکه محور خواب قرار می گیرد . انگبین نعمت و 

فراوانی است و سرکه مالی است مفت و بی زحمت که نوشتیم ماال ما را غمین و حزین 

د کند و در خواب محسوس می کند و چنانچه ترشی سرکه چندش و آزردگی ایجا

باشد غم و اندوه است . حال اگر در خواب ببینید که سکنجبین می خورید چنانچه 

شیرین بود و شرینی آن را حس کردید پول و نعمتی به دست شما می رسد که موجب 

خوشحالی شما می گردد و اگر ترش بود غمی در کمین شما نشسته . همین حالت است 

ی بدهید . چنانچه بدانید سکنجبین ترش به او می دهید عالما اگر سکنجبین به دیگر

عامدا او را غمگین می کنید و آزارش می دهید و چنانچه بدانید آنچه می دهید شیرین 

 است نیکی می کنید و موجبات خوشدلی او را فراهم می آورید . 
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 سکه 

هش های منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سکه امروز در خواب نقشی از خوا

نفسانی و تجلی تمایاالت کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی است در خواب و 

چنانچه در رویاها سکه مشاهده کنیم تعبیر کلی این است که با یک امر تفننی رو به رو 

خواهیم شد . اگر در خواب ببینید که در جیب خود تعداد زیادی سکه دارید قدرت 

گتان نشان نمی دهد بلکه گویای این است که در شما را در برآوردن آرزوهای بزر

آینده به امور تفننی خواهید پرداخت و مسائلی شما را سرگرم می کنند که تاثیر بزرگی 

در زندگیتان ندارند . اگر در خواب ببینید که سکه ای در راه یافتید خبری به شما می 

اگر دست در  رسد و چیز کوچکی برای مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و

جیب خویش کردید و دریافتید که سکه ای داشته اید که آن را گم کرده اید اندوه 

کوچکی برای شما پیش می آید که دوامش نیز اندک است . ابن سیرین در این مورد 

نوشته : از جانب فرزند نگران می شوید . اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل 

 دن سکه را به نگرانی درباره فرزند تعبیر کرد با این وجودمقایسه نیست نمی توان گم ش

عقیده معبران کهن محترم است . اگر در خواب دیدید کسی مشتی سکه به شما داد ، 

نشان آن است که کسی به شما اعتماد می کند و احتماال مورد مشاوره قرار می گیرید و 

شما به کسی یک مشت  رای و عقیده شما راه گشای مشکل دیگری خواهد شد و اگر

سکه دادید از رنج و اندوه و غم فارغ می شوید . داشتن سکه طال همانقدر که در 

بیداری خوب است و دارنده اش را خوشحال می کند در خواب نیکو نیست چون ابتال 

و گرفتاری را نشان می دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در 

مورد استثنایی آن است که روی سکه یا پالک طالی شما اسمااهلل یا خواب ببینید . تنها 

 شمایل اولیا نقش شده باشد که بسیار خوب است . 

 گوید : آنلی بیتون می
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 ـ دیدن سکة طال در خواب ، نشانة سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست . 0

ن خانواده ها ـ دیدن سکة نقره در خواب ، عالمت آن است که در صمیمی تری6

 اختالف و دعوا بوجود می آید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش سکه ای نقره به او می دهد ، داللت بر آن دارد که 9

 نامزدش او را ترک می گوید . 

 ـ دیدن سکة مسی در خواب ، عالمت دردهای جسمانی و نومیدی است . 4

ت به عهدة شما گذارده خواهد ـ دیدن سکة نیکلی ، نشانة آن است که کارهای پس5

 شد . 

ـ اگر در خواب سکة نقره ای به نظرتان شفاف و درخشان بیاید ، یا میان دیگر سکه 2

 های شما جلوة خاصی داشته باشد ، نشانة سعادت و خوشبختی است . 

 سگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

سگ در خواب دیدن ، دشمن دون فرومایه است ، اما مهربان بود و سگ ماده در 

خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب ، و سگ سفید ، دشمنی بود از 

عجم . اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد ، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود 

را از دشمن گزند رسد . اگر دید جامه او  . اگر بیند که سگ او را بگزید ، دلیل که او

به آب دهان سگ آلوده شد ، دلیل است از دشمنی خسته شود . اگر دید جامه او بدرید 

، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد . اگر بیند که گوشت سگ میخورد ، دلیل که 

که  تدشمن را به دشمنی دیگر دفع کند . اگر بیند سگی را نان همی داد ، دلیل اس

روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی 

طمع کند . اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود ، دلیل است بر دشمنی فرومایه 

اعتماد کند و کار او را نصرت دهد . اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس و 
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ا دشمن او را خصومت افتد . اگر بیند که سگ از بیم سخت به وی رسد و باشد که ب

وی می گریخت ، دلیل است دشمن از وی برحذر بود . اگر بیند که سگی ماده درخانه 

او درآمد ، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند . اگر دید که سگی جامه او را به دندان 

 بگزید ، دلیل است مکروهی بر وی رسد . 

 د : اسماعیل بن اشعث گوی

سگ شکاری در خواب ، دشمنی بود ظاهر . اگر بیند که به سگی شکار می کرد ، دلیل 

که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد . اگر بیند گوشت شکار میخورد ، 

دلیل که میراث یابد . اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود ، دلیل است از 

 دشمنی با منفعت جدا شود . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود . 

 اول : دشمن . 

 دوم : پادشاه طامع ) پادشاه طمعکار ( . 

 سوم : دانشمند و خادم بدفعل ) دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار ( . 

 چهارم : مردمان غماز ) افراد سخن چین ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک سگ اگر آشنا 

و مزاحم . در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید . چنانچه در رویای خود سگی 

دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد 

ی بینید و دوستی از شما حمایت امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نم

می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ 

آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود . چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه 

حتماال ااست و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که 
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نسبت به شما حسن نیت ندارند . اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما 

می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که الزم است از او 

حریم بگریزیدو دور بمانید . صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و 

وید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما چنان چه در خواب صدای سگی را بشن

بد می گویند ، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند . سگ اگر آشنا و رام باشد و 

بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر 

ام نبرخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دش

می دهد . ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و 

مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، 

توله همراه داشته باشد . به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید 

که او زنی است آزار رساننده و خطرناک . خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید 

حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ . 

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک 

ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند 

نتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند . دیدن این نوع مثل سگ های زی

سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد . اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و 

زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما 

که  ی بر دشمن نیست بلنیست . به ریسمان بستن و قالده انداختن سگ نشان چیرگ

تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد 

خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید 

. اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و 

ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود اگر سگ طعمه 

و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را 
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گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد . اگر در خواب ببینید که سگی در خانه 

گ نداشته باشید ( کسی در خانه شما هست که خود دارید ) به شرطی که در بیداری س

صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می 

کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد 

سی را کخیانت هم می کند . اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت 

که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست 

شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است . اگر سگی را در خواب از 

خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب 

ا در آن است که خالف میل خود شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شم

رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی 

است در بیداری . اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد 

 همی شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگا

می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید . به هر حال روابط مطلوبی 

نخواهید داشت . اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب 

نیست . سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی 

 اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی بهتواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد . 

دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود . معبران غربی در مورد 

سگ تعابیر دیگری دارند که کال با تعابیر معبران اسالمی و شرقی متفاوتند . این تفاوت 

ارند ا با سگ داز آن جا ناشی می شود که برداشت ، نسبت به سگ با روابطی که آن ه

، فرق می کند . این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات 

و اشیا در تعابیر اثر می گذارد . غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در 

خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در 

را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را  حالتی که ما سگ
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می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی 

 دهان بزند هفت بار آن را با خاک م 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سگ : دوست وفادار

 سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

 ن : آشتیبا آن بازی کرد

 که پارس میکند : شامانی

 مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

 مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

 سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

 سگ بسته شده : دشمن

 سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

 بطن خانوادهسگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در 

 زدن یک سگ : وفاداری

 عوعو : به اعالن خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید

 عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن سگ در خانه وی بدی شود

 دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

 گوید : آنلی بیتون می

د ، نشانة دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر ـ اگر در خواب سگی شرور ببینی0

 است . 

ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، عالمت منفعت بسیار و 6
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 دوستانی پایدار است . 

ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، عالمت آن است که به ثروت زیادی 9

 دست می یابید . 

سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانة آن است ـ اگر خواب ببینید 4

 که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید . 

ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ، عالمت آن است که اندیشه های شما منشأ بی 5

 اهمیتی دارد . 

 است که در زندگی ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، عالمت همدمی2

 شما فتنه جویی می کند . 

ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، داللت بر بیماری کودکان و شکست در کار 7

 و حرفه دارد . 

ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانة آن است که بخت و اقبال به یاری 1

 شما می شتابد . 

شانة شنیدن اخباری است که شما را ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، ن3

 پریشان و مضطرب می سازد

ـ اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، عالمت 01

 فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است . 

ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، عالمت ابراز عشق با خودخواهی و کوته 00

ری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که نامزدش بیش از فکری است . اگر دخت

 اندازه خودخواه است . 

ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، عالمت آن است که می 06

خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکالتی خواهید شد . اگر 

که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج دختری چنین خوابی ببینید ، عالمت آن است 
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 خواهی کرد . 

ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، عالمت آن است که تحت فرمان افراد 09

 فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد . 

ـ شنیدن صدای زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ یا جدایی طوالنی بین 04

 دوستان است . 

ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، عالمت آن است که زندگی 05

 شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد . 

ـ اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می 02

می جنگند ، نشانة آن است که در  گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم

 کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد 

ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانة آن است که 07

در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانة آن است 

 د . که به زودی ازدواج خواهد کر

ـ خواب سگی که چند سر دارد ، نشانة آن است که می کوشید ، چند کار را هم 01

زمان انجام دهید . معموال در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی 

 که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند . 

ببینید ، نشانة آن است که تالشهای شما به موفقیت نمی ـ اگر سگ هاری در خواب 03

 انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتال شوید . 

ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، عالمت آن است که یکی از افراد 61

 مورد عالقة شما در آستانة دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد . 

ب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، عالمت ـ اگر خوا60

 یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است . 

ـ دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانة آن است که به سرعت به سوی 66
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 شادی و سعادت پیش می روید . 

کند ، عالمت معامالت سودآور و  ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می69

 تفریحات غیرمنتظره است . 

ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، عالمت پیروزی و موفقیت 64

 است . 

 سل 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید به بیماری سل مبتال شده اید ، عالمت آن است که در محاصرة خطری 

 ن خود را حفظ کنید . قرار می گیرید . دوستا

 سالح 

 بدان که سالح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی و دولت کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سالح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود ، دلیل است جمعی زنان زبان تعرض 

 گروه آشنا بودند ،بر وی دراز کنند ، لکن به وی مکروهی نتوانند رسانید . اگر آن 

 دلیل که از دشمنان مکروهی برسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی خود را با سالح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند ، دلیل بر 

دوستان و آشنایان او کند . اگر جوانان بودند ، دلیل بر دشمنان او کند . اگر دید با 

چیزی دیگر ، دلیل است خداوند جاه و دولت شود . اگر سالح تیرو کمان داشت یا 

بیند آن آلتهائی که بدان جنگ کنند ضایع شد ، دلیل بر نقصان بزرگی او بود . اگر بیند 

که با کسی جنگ و نبرد می کرد و او را به تیر بزدند و زخمش نمودند ، دلیل که 
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ر بزد ، دلیل که بکسانی با وی جنگ و خصومت کنند . اگر بیند که کسی وی را 

آنکس دراز زبان شود . اگر دید کسی وی را به تیر بزد ، دلیل است وی را سخن 

سخت گوید یا نامه یابد و یا پیغام رسد . اگر بیند کسی وی را به نیزه زد ، دلیل که آن 

 کس مضرت به وی رساند . 

 جابرمغربی گوید : 

ل است وی را از کسی مضرت رسد . اگر بیند کسی او را زخم زد و نداند که زد ، دلی

اگر دید در آن زخم ریم جمع آمد دلیل که به قدر آن ، مال حرام جمع کند . اگر دید 

بدان زخم که زد گوشت و استخوان ببرید ، دلیل که از وی مال و نعمت بدان کس 

رسد از متاع دنیا . اگر بیند که در حرب دست کسی را ببرید ، دلیل است سخن سخت 

کس گوید و در میان ایشان جدائی افتد . اگر دید که سرش را ببرید ، دلیل که  بدان

سخن سخت گوید مهتر و بزرگتر را . اگر دید که پایش را ببرید ، دلیل که آن کس 

 مال و نظامش قطع شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سالح درخواب بر شش وجه است . 

 اول : قوت

 . دوم : بزرگی

 . سوم : دولت

 . چهارم : والیت

 . پنجم : ریاست

 . ششم : حصن به قدر و قیمت سالح

 و سالح به خواب دیدن پادشاهی است دادگر و منصب بزرگ . 

 سالم 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سالم می کرد ، دلیل نماید که دشمن با وی 

ول بر وی سالم کرد ، دلیل نماید که غریبی با وی صلح کند ، اگر بیند کسی مجه

دوستی و آشنائی کند . اگر دید سری به او سالم کرد و هرگز آن کس را ندیده بود ، 

دلیل است ایمن شود از عذاب حق تعالی . اگر بیند که پیری معروف بر وی سالم نمود 

 و او را می شناخت ، دلیل که زنی خوب روی بخواهد . 

 رمانی گوید : ابراهیم ک

اگر دید کسی به او سالم کرد که در میان ایشان شرکت و تجارت بوده و جواب سالم 

 آن کس بازداد ، دلیل که در میان ایشان تجارت پایدار نباشد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند زنی بر وی سالم کرد ، دلیل که از کسی شادمان شود . اگر زنی پیر مجهول بر 

، اقبال دنیائی یابد . اگر بیند درنماز است و سالم دست چپ داد ، دلیل وی سالم کرد 

 که کارهای او شوریده گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سالم دادن درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : ایمنی و امنیت . 

 دوم : شادی . 

 سوم : اقبال و خوشبختی . 

 چهارم : منفعت مال . 

 سلطان 

ن سیرین گوید : اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یادر دهی شد ، دلیل محمدب

کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد . اگر بیند در جنگ و خصومت بر سلطان 
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غلبه کرد ، دلیل که حاجتی که دارد روا شود و به مقصود رسد . ابراهیم کرمانی گوید : 

برید ، دلیل است سوگند دهندش . اگر دید سلطان اگر بیند سلطان دست راست وی را ب

جان همی کند ، دلیل که دیوانه شود . اگر بیند سلطان از تخت یا کرسی بیفتاد یا تخت 

او بشکست یا اسب او را لگد زد یا شمشیر او بشکست یا کسی از وی بستد یا او را 

د او کند . اگر بین کاری سرزد ، چنانکه مجروح شد ، این جمله ، دلیل بر زوال مملکت

سلطان شد و در سلطانی دادگر بود ، دلیل است شرف و بزرگی یابد بر قدر آن عدل و 

داد که کرده بود . اگر بیند سلطان بزرگ بساطی گسترده ، دلیل که مال دنیا بر وی 

فراخ شود وعمرش دراز بود . جابر مغربی گوید : اگر کسی سلطانی در خوابگاه 

کو بیند ، دلیل که دولت و عز و جاه او زیاد شود . اگر سلطانی مرده خویش و شهر را نی

به خواب بیند ، گشاده روی و خرم که وی را سخن لطیف گفت ، دلیل است کارهای 

او نکو شود و شغلهای مرده زنده گردد . اگر عزیز مصر را بر آن حال بیند ، دلیل است 

ل بیند ، دلیل که نفس بر وی چیره عزیز جهان شود . اگر در شهر خویش سلطانی مهم

 شود . 

 سلول 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در سلولی زندانی هستید ، نشانة آن است که مداخلة مردم حسود منجر 

به شکست شما در کاری پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانید از سلول خود بگریزید ، 

 کاری مطلوب لذت خواهید بود . عالمت آن است که دوره ای از انجام 

 سماروغ 

گیاهی است که از زمین روید به سبب عفونت زمین از بسیاری غم و باران و آن را به 

تازی کمات خوانند و آن در خواب زنی باشد که در او هیچ خیر نبود . اگر زیاده از سه 
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وید یم کرمانی گسماروغ بیند ، دلیل بر مال و نعمت است که از زنی به وی رسد . ابراه

: اگر سماروغ پربرگ بیند ، دلیل که او پسری آید . اگر سماروغ کوچک بیند ، دلیل 

است او را دختری آید . جابرمغربی گوید : اگر کسی بیند سماروغ می خورد ، دلیل که 

 مال را به دست عیال خود هزینه کند . 

 سماق 

بر جنگ و لجاج و خصومت  ابراهیم کرمانی گوید : خوردن سماق درخواب ، دلیل

کند . اگر دید که سماق میخورد ، دلیل است او را با کسی گفتگو شود و در هر باب 

 در خوردن سماق هیچ خیر نباشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سماق مکیدن در اصطالح حسرت خوردن است و در 

خوریم در آینده  خواب نیز همین تعبیر را دارد . اگر در خواب ببینیم که سماق می

حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می باشد و شاید غیر ممکن و 

اگر سماقی که در خواب می خوریم ترش باشد و ترشی آن را حس کنیم گرفتار 

مشکالت همراه غم و رنج می شویم . از کرمانی نقل شده که خوردن سماق در خواب 

و اگر بیننده خواب ببیند که سماق می خورد با دشمنی و خصومت و لجاج و عناد است 

کسی بحث و گفتگو می کند و به زبانی دیگر دعوای لفظی خواهد داشت . خوردن 

غذایی که سماق در آن چاشنی کرده باشد تعبیر چاشنی ها و سماق را دارد . اگر ببینید 

رانی و نگآش می خورید که سماق با آن آمیخته باشد مالی نصیب شما می شود که غم 

و حسرت می آورد . غرس نهال سماق اقدام به کاری است که غم و رنج و ابتالی 

 طوالنی دارد . 

 سمانه 
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محمدبن سیرین گوید : سمانه در خواب پسر غالم بود ، یا پسر خدمتکار . اگر بیند 

سمانه بگرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که خدمتکار یا غالمش را فرزند آید . اگر سمانه 

ر بود ، پسر است . اگر ماده بود ، دختر است ، اگر بیند سمانه از دستش بگریخت ، ن

دلیل که فرزند یا غالمش هالک شوند . ابراهیم کرمانی گوید : سمانه درخواب مال و 

روزی حالل است . اگر دید گوشت سمانه میخورد ، دلیل است روزی حالل یابد . 

سمانه بر چهار وجه است . اول : فرزند و غالم حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن 

 . دوم : روزی حالل . سوم : منفعت . چهارم : مال . 

 سماور 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

 سمنو 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سمنو شیره جوشانده جوانه گندم است . پختن سمنو 

ه کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می رسد و هم عاید دیگران می اقدام ب

شود و به خصوص همراه خویش روزی حالل و معاش پاک می آورد . اگر از کسی 

سمنو گرفتید او شما را نعمت می دهد و اگر شما به کسی در خواب سمنو دادید از 

که سمنو رنگ یا عطر و بوی  جانب شما به او نعمت می رسد . فقط وقتی خوب نیست

طبیعی نداشته باشد . مثال اگر سمنو بپزند یا ظرفی سمنو داشته باشید و مالحظه کنید که 

سمنوی شما سرخ یا سبز و آبی و یا زرد است خوب نیست ، در حالتی که سمنو باید 

شکالتی رنگ باشد در چنین صورتی غم و رنج و اندوه می رسد . عطر و بوی غیر 

 نیز همین تعبیر را دارد .  معمول

 سمور 
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محمدبن سیرین گوید : سمور در خواب ، مردی است ظالم و کافر و راهزن . اگر بیند 

با سمور جنگ و نبرد می کرد ، دلیل که بامردی چنین او را خصومت افتد . اگر بیند 

 که گوشت سموری میخورد ، دلیل که مال مردی کافر و ظالم را بخورد ، به قدر آن

 گوشت که خورده بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : سمور درخواب ، مردی غریب توانگر است و موی و پوست 

سمور مال و خواسته بود و گوشت او مال مردی غریب است . اگر بیند سمور را بکشت 

 و او را بر زمین افکند ، دلیل که مال مردی غریب را تلف کند . 

ر تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سمو

نوع را دارد . معبران قدیمی نوشته اند که سمور در خواب های ما مردی است کافر . 

منظور از کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر یعنی درست خالف تعبیری که 

واب در خبرای مسلمانان و مسلمانی می شود . تعریف باال در صورتی است که یک زن 

سمور ببیند و چنانچه یک مرد ، سموری در خواب ببیند زنی است با خصوصیات و 

مشخصات ذکر شده در باال که با هیچ محبتی انس نمی گیرد . دیدن پوست سمور در 

خواب مال و دارایی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود 

ینکه کالهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما دوخته و آن را زینت کرده اید یا ا

می شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است . اگر ببینید که 

سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما النه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از 

نید او را دنبال می کفتنه و بال خبر می دهد . اگر در خواب ببینید سموری هست و شما 

و او همچنان می گریزد نیکو است زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می 

 افتید که در نتیجه پیروز می شوید و او از شما می گریزد و منهدم می شود . 

 سنان 
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 محمدبن سیرین گوید : 

ه کند و بر باگر بیند سنان بر تن خصم زد و او بیفکند ، دلیل که خصم را به حجت غل

 وی ظفر یابد . اگر بیند سنانش بشکست یا ضایع شد ، تاویلش به خالف این است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که سنان فوالد درخشنده داشت ، اگر از اهل آن بود ، از بزرگی منفعت یابد ، 

 اگر بیند سنان او زنگ گرفته بود ، دلیل منفعت اندک است . 

 عفر صادق فرماید : حضرت امام ج

 دیدن سنان در خواب ، بر شش وجه است . 

 اول : حجت و برهان . 

 دوم : والیت و فرمانروایی . 

 سوم : عمردراز . 

 چهارم : ظفر ) پیروزی ( یافتن بر دشمن . 

 پنجم : ریاست . 

 ششم : منفعت بر قدر و قیمت آن سنان . 

 سنب 

محمدبن سیرین گوید : سنب درخواب دیدن ، فرزند است . اگر بیند سنبی فرا گرفت یا 

کسی به وی داد ، دلیل که وی را فرزندی باشد . اگر بیند سنبی داشت و از او ضایع شد 

، دلیل که فرزندش غایب شود یا از دنیا رحلت کند . ابراهیم کرمانی گوید : سنب 

د . اگر از این سنب ها در خواب بیند که فراگرفت یا اسب یا سنب خر درخواب مال بو

کسی بدو داد ، دلیل که وی را به قدر آن مال حاصل شود . اگر در خواب بیند که در 

پای خود سنب داشت ، چون سنب اسب یا سنب خر ، دلیل که عمر به خوشدلی 
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د ، تاویلش به اگذراند و بعضی از معبران گویند : مال اندک یابد . اگر بیند سنبش بیفت

 خالف این است . 

 سنبل 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که سنبل تر داشت ، دلیل است به قدر آن وی را 

مال حاصل شود و مردمان مدح و ثنای او گویند . اگر بیند سنبل دون و خشک داشت ، 

 تاویلش به خالف این است . 

ورد ، دلیل که مال حرام به دشت آورد جابرمغربی گوید : اگر دید که سنبل تازه می خ

یا او را فرزندی آید و نامش در آن دیار منتشر شود . اگر بیند که سنبل در آتش می 

 سوخت ، دلیل است پادشاه مال از وی بستاند ، به قدر آن که سوخت . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سنبل در خواب میمنت و نکویی دارد به خصوص 

آن به گل نشسته و گلی تازه و با طراوت و خوش رنگ داشته باشد . سنبل را اگر نهال 

زینت هفت سین می کنند همین سنت در ذهن ما اثری نیکو می نهد که چون گل سنبل 

را در رویاها ببینیم به نشاط و طراوت و تازگی حیات ربط می دهیم و اصوال دیدن 

. در قدیم سنبل را خشک می کردند و سنبل در خواب مبتنی بر همین زمینه ذهنی است 

در آتش می افکندند ، مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته اند که سنبل خشک در 

رویاهای ما تعبیر خوشی ندارد و این به خاطر ارتباطی است که ماال با آتش می یافت 

ولی امروز که سوزاندن و به آتش افکندن سنبل خشک متداول نیست تعبیر فوق را 

جایز نمی شمریم و تنها سنبل پژمرده را نشانی از اندوه مختصر تلقی می کنیم . به هر 

طریق دیدن سنبل در خواب خوب است چه خودتان کاشته باشید و چه از دیگران 

 بگیرید و رنگ های دیگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ب ، نشانة آن است که با ناراحتی و اندوه از دیدن گل سنبل یا چیدن این گل در خوا
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دوستی جدا خواهید شد . اما این جدایی علی رغم احساس شما نتایج خوبی به بار 

 خواهد آورد . 

 سنتور 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنة آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی 0

 ید . عمیق و با ارزش به دست می آ

ـ اگر زنی در خواب سنتور ببیند ، عالمت آن است که زندگی او دور از حسادتهای 6

 زنانه خواهد بود . 

 سنجاب 

محمدبن سیرین گوید : سنجاب درخواب ، مردی غریب توانگر باشد و پوست و مو و 

استخوان وی به خواب ، مال و خواسته و گوشت او مال مردی غریب بود . اگر بیند که 

سنجاب را بکشت و پوست باز کرد ، دلیل که مال مردی غریب را تباه کند . یا به 

 غضب بستاند . 

اگر دید سنجاب را جبه کرد و از گردن او خون روان گردید ، ابراهیم کرمانی گوید : 

 دلیل که مال مردی غریب بستاند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین 

زیبایی و صباحت منظر می فریبد و می گریزد . دزد هم هست یعنی هر بار که در مسیر 

از بیننده خواب می دزدد و می رود و باز پس از چندی ظاهر می شما قرار بگیرد چیزی 

شود . این تعبیر برای رویای مردانی است که در خواب سنجاب ببینند ولی اگر زنی در 

خواب سنجاب ببیند دو حالت دارد . یا یک رقیب احساسی و عاطفی است یا مردی 

 گذراند . پوست سنجاب است که بیشتر از آنچه حضور دارد وقت خود را در غیبت می
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مال و خواسته است دیدن پوست سنجاب در خواب همان تعبیر را دارد که برای سمور 

 و خز گفتیم . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سنجاب در خواب ، نشانة پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار 0

 وصمیمی است . 

 و شادمانی اعضای خانواده است . ـ کشتن سنجاب در خواب ، عالمت استمرار نشاط 6

ـ دست آموز کردن سنجاب در خواب ، عالمت استمرار نشاط و شادمانی اعضای 9

 خانواده است . 

ـ اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ، نشانة آن است که با دوستان 4

 خود اختالف پیدا خواهید کرد . 

 سنجاق 

ق دوست مهربان یار شفیق و رفیق خوبی است که منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سنجا

شما برای او ارزش زیاد قائل نیستید اما وجودش برای شما بسیار مغتنم است . او با 

وجود خردی و حقارت کارهای بزرگ انجام می دهد و در سختی ها و مشقات به 

ه انیاری شما می شتابد و موثر واقع می شود . سنجاق ته گرد زنی است که هم در خ

کار می کند و هم در خارج خانه فعالیت دارد ، این گونه زنان در بیرون خانه چون 

مردان فعال هستند و به محض بازگشت به خانه زن می شوند و مدیریت و دل سوزی 

خانواده را متحمل می گردند و برای فرزندانشان مادر هستند . سنجاق سینه زنی است 

. سنجاق قفلی زن خدمتکاری است که همه کارهای  کاردان و در عین حال بسیار زیبا

خانه با او است ولی دیده نمی شود . سنجاق سر خانمی است مغرور و خود خواه که 

فقط به جاه و مقام خویش می اندیشد و هیچ هنری از او مشاهده نمی شود . گم شدن 

ردد و به گ سنجاق به معنی از دست دادن همان کسی است که تعبیر سنجاق به او بر می
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 معنی معلق ماندن کارهائی است که او می توانست انجام دهد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سنجاق در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختالفات و مشاجرات خانوادگی است 0

. اگر دختری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که باید با نامزد خود مودبانه رفتار 

 کند . 

ر خواب ببینید سنجاقی میان لبها می گذارید ، عالمت آن است که حوادثی شما ـ اگ6

 را در مرز خطرناکی قرار می دهد . 

 سنجاقک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سنجاقک در خواب ، عالمت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به 0

 دیگران وابسته خواهید شد . 

ة سنجاقک از شما سواالتی بکند ، عالمت آن است که ـ اگر در خواب کسی دربار6

 در زمان اکنون و آینده شاهد وقایع شگفت انگیزی خواهید بود . 

ـ اگر زنی در خواب سنجاقک ببیند ، نشانة آن است که همسری تندخو خواهد داشت 9

 . 

 سنجد 

 محمدبن سیرین گوید : 

گر بیند که سنجد را بخرید یا سنجد درخواب ، مال بود که به رنج به دست آورد . ا

 کسی بدو داد ، دلیل است مال حالل به دست آورد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد ، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست 
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 آورد . اگر دید که سنجد می خورد ، دلیل که مال بر عیال نفقه کند . 

 : حضرت امام جعفر صادق فرماید 

 دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است . 

 اول : مال حاصل کردن . 

 دوم : مال به دست آوردن . 

 سوم : منفعت از مردی بد اخالق و ناسازگار . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با 

د و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن رنج و زحمت حاصل می شو

مالی است حالل و طیب که داشتن آن به صالح است و تالش در جهت تهیه آن هم 

مقرون به مصلحت بیننده خواب . اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن 

رفت و ر نگشیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن مطلوب شما قرا

در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می گوید چیزی که به دست می 

آورید موجب مالل و اندوه شما می شود . اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر 

درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است . متفرق 

معبران به سکه ای تعبیر کرده اند و به هر حال  است و مجموع نیست . هر دانه سنجد را

اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته 

باشیم . دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و 

 شما در خواب از خوردن آن خشنود نشوید . 

 سنجیدن 

گوید : اگر کسی بیند ترازوی در دست داشت و چیزی می سنجید ،  محمدبن سیرین

دلیل که میان مردم حکم کند و داوری نماید . اگر بیند چیزی سخت می پیمود ، اگر از 
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اهل علم است ، دلیل است قاضی شود ، اگر از اهل علم نبود ، به قاضی محتاج شود از 

زی سنجیدن بر چهار وجه است . اول بهر داوری . حضرت امام جعفر صادق فرماید : چی

: حکم راست . دوم : نیکوئی . سوم : محتاج شدن به داوری . چهارم : حاکم شدن . اگر 

 بیند چیزی راست بسنجید ، تاویلش به خالف این بود . 

 سند 

 گوید : آنلی بیتون می

را  ـ دیدن اسناد و مدارک در خواب ، عالمت آن است که اتفاقاتی نقشه های شما0

 برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد . 

ـ اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، عالمت آن است که علی رغم تالشهای 6

 شرورانه دشمنان ، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد . 

ـ گم کردن سند در خواب ، عالمت آن است که برای احقاق حقوق خود با دشمنان 9

 د . کشمکش خواهید کر

ـ اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، عالمت آن است که برای رسیدن به 4

پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیل خود را انتخاب کنید . امضاء هر گونه مدرک و 

 سندی در خواب نشانة وقوع رویدادهایی نامطلوب است . 

 سندان 

 ند . ابزار آهنگری که آهنگران ومسگران برآن چیزی کوب

 محمدبن سیرین گوید : 

سندان به خواب دیدن ، رئیس وبزرگ است . اگر بیند سندان فراگرفت یا کسی بدو 

داد و دانست که ملک اوست ، دلیل کند از رئیسی بزرگ خیر و منفعت به دست آورد 

 و با وی دوست شود یا به خدمت پادشاه یوندد و از او خیر و منفعت یابد . 
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 گوید : ابراهیم کرمانی 

سندان درخواب ، دلیل بر مهتری راست کردار کند . اگر بیند سندانی داشت یا کسی 

بدو داد ، دلیل که او را با مهتری بزرگ مصاحبت افتد واز او خیر و منفعت یابد . اگر 

بیند که او سندان به کسی داد ، دلیل که او را از آن کس منفعت رسد . اگر دید که 

 ا دزد ببرد ، دلیل که از صحبت آن مرد بزرگ جدا افتد . سندان او ضایع شد ی

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سندان درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : مهتری و ریاست . 

 دوم : منفعت و مال . 

 سوم : قوت ونیرومندی . 

 چهارم : والیت وفرمانروائی . 

 پنجم : خوشبختی واقبال در کارها و امور . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سندان اشاره به مردی است قوی و متکی به خود و با اراده که بیننده خواب می تواند به 

یاری او بسیاری از سختی ها را از بین ببرد و بر مشکالت پیروز شود . ابن سیرین نوشته : 

رفت یا گسندان به خواب ، رئیس و بزرگ است و اگر بیننده خواب ببیند سندان فرا

کسی به او داد که مهلک او شد دلیل کند که از بزرگی خیر و منفعت یابد . تعبیر دیدن 

سندان در خواب در واقع همین است زیرا سندان نشان استحکام و قوت است و در عین 

حال کسی است که با هیچ نیرویی نمی توان بر او چیره شد و هیچ ضربتی هر قدر ملک 

افکند . اگر در خواب ببینید که سندان دارید و آن سندان به شما او را از پای در نمی 

تعلق دارد با شخصیتی مقتدر آن طور که گفته شد برخورد خواهید کرد و او شما را 

مورد حمایت و عنایت قرار می دهد ولی اگر دیدید سندانی دارید که به شما متعلق 

ما ودی نمی برید و عنایتی به شنیست سر و کارتان با چنین مردی می افتد که از او س
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ندارد . اگر در خواب دیدید سندانی هست که شما بر روی آن کار می کنید و آهن 

تفته می کوبید مشکالت خود را با کسی در میان می نهید که او قدرت تسهیل 

 مشکالت شما را دارد . 

 سنگ 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ل . دوم : مهتری و هر سنگی که نرم بود ، سنگ درخواب ، بر دو وجه است . اول : ما

خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود ، تاویلش به خالف این است . 

اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که با مهتری خوش طبع و 

مهتری  اگشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند . اگر دید سنگ سیاه داشت ب

کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند . اگر بیند سنگی سرخ داشت ، 

دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد . 

اگر دید که بر کوه شد و سنگهائی بسیار دید و از آن سنگ ها چیزی برگرفت و در 

ه آن سنگ ها چه رنگ داشت ، تاویلش هم بر آن قیاس دامن نهاد و می نگریست ک

بود . اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت ، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و 

 به قدر آن از وی نفع یابد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن سنگ ها در خواب ، سختی است در کارها . اگر دید که سنگ در زیر آب جمع 

یل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند . اگر دید که سنگ از می کرد ، دل

کوه می تراشید ، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند . 

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد ، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال 

یل که به رنج و کراهت از مال حاصل شود . اگر دید بر کسی سنگ می انداخت ، دل

خود چیزی به کسی دهد . اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد ، دلیل کند که به 
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 قدر آن مال حاصل کند . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت ، دلیل است وی را تهمت کند به زنا ، یابه گناه 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 گ در خواب برچهار وجه است . سن

 اول : مال . 

 دوم : مهتری و ریاست . 

 سوم : سختی ومشقت در کارها . 

 چهارم : کسب با زحمت و رنج . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون 

تواند داشته باشد در خواب های ما تعابیر متفاوتی می سنگ اشکال و انواع مختلف می 

یابند . یک وقت سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده . این قلوه 

سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به 

آزارد . این نوع قلوه وجود می آورد و به پای شما می خورد و گاه انگشت شما را می 

سنگ ها مشکالت هستند . مشکالتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید و 

اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها . اگر در 

خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگالخ می 

وانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مشکالت و موانع هستند . روید خودتان می ت

چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکالت و موانع چیره می 

گردید و توفیق حاصل می کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود 

نید چند حالت زحمت شما در آینده زیاد است . اگر در خواب دیواری از سنگ ببی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است . اگر در راه یا مثال در 

آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید مشکل بزرگی است 

که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد . اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش 

که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب  باشد و در خواب ببینید

و گمراهی است و انحراف از راه راست است . اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا 

و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت 

ت ند در تقویت موقعیکارهای خود سود می برید و چیزهائی پیدا می شوند که می توان

اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند . اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید 

مالی با زحمت و تالش به دست می آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا 

 کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 سنگ مرمر نعمت بوددیدن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانة آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو 0

 خواهید شد . 

ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانة آن است که از راهی سخت و ناهموار 6

 خواهید گذشت . 

و فروش می کنید ، نشانة آن است پس  ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگالخ را خرید9

 از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید . 

ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگالخی سودی به دست نیاورید ، نشانة آن است 4

که به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، 

رید ، عالمت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و اضطراب و نگرانی بسیار دا

 سودی به چنگ می آورید . 
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ـ دیدن ریگهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که از مسایل جزیی ناراحت و 5

 عصبانی خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، عالمت آن است که به کسی پند و 2

 د . اندرز خواهید دا

ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، نشانة آن است 7

 که به خاطر رعایت اصول اخالقی ، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت . 

 سنگخواره 

) نوعی مرغ که سنگریزه خورد ( محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سنگخواره را بگرفت 

صحبت افتد . جابرمغربی گوید : اگر بیند سنگخواره در  ، دلیل که وی را با مردی ابله

دست داشت ، دلیل که در کاری دشوار افتد و در آن کار خیرو منفعت نباشد . اگر بیند 

سنگخواره از دست بپرید ، یا در دستش بمرد ، دلیل که از آن کاری که دشوار است به 

لیل که کار خود را به زودی خالصی یابد . اگر بیند گوشت سنگخواره بخورد ، د

 دشواری به دست آورد . 

 سنگر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید سنگری می سازید ، نشانة آن است که از طرحهای شریرانة دشمنان 0

 خواهید گریخت . 

ـ اگر خواب ببینید به جستجوی سنگری می گردی تا در آن پناه بگیرید ، نشانة آن 6

ی خواهید شد ، و سعی خواهید کرد خطای خود را توجیه کنید است که مرتکب خطای

 . 

ـ اگر خواب ببینید از سنگری دفاع می کنید ، نشانة آن است که برای دفاع از آبرو و 9
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 ثروت خود به دردسر خواهید افتاد . 

ـ اگر خواب ببینید به سنگری حمله می کنید و آن را به تصرف خود در می آورید ، 4

ت که به سرسخت ترین دشمن خود غالب می شوید و در زندگی توفیق عالمت آن اس

 می یابید . 

 سنگ مرمر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن معدن سنگ مرمر در خواب ، عالمت کسب ثروت و پاگذاشتن به محیطهای 0

 سرد و خالی از محبت است 

ـ اگر خواب ببینید سنگ مرمری را صیقل می دهید ، عالمت آن است که ارث کالنی 6

 به شما خواهد رسید . 

ـ دیدن سنگ مرمر شکسته در خواب ، عالمت آن است که در اثر امتناع و نپذیرفتن 9

 اصول اجتماعی از چشم نزدیکان خواهید افتاد . 

 سوارکار اسب 

 گوید : آنلی بیتون می

وارکار حرفه ای در خواب ، عالمت آن است که از دریافت هدیه ای ـ دیدن س0

 غیرمنتظره قدردانی خواهید کرد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند با سوارکار حرفه ای معاشرت می کند ، عالمت آن است 6

 که با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد کرد . 

افتد ، عالمت آن است که بیگانگان ـ اگر خواب ببینید سوارکاری از روی اسب می 9

 از شما درخواست کمک می کنند . 

 سواری 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند درخواب سواری می کرد ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند با 

سواران همی گشت ، و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند ، دلیل که بر گروهی 

. اگر بیند سواران در محلی سواری می کردند ، دلیل که در آن مقام  فرمانروائی یابد

بارانی سخت آید . اگر بیند سواران مجهول از متاع دنیا چیزی بدو دادند ، دلیل که وی 

را از کسی غریب منفعت رسد . اگر آن سواران معروف باشد ، منفعت از آشنا و 

اسبان الغر ، تاویلش به خالف این است  دوست بود . اگر سواران را در جامه ها بیند بر

 . 

 سوپ 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن سوپ در خواب ، نشانة آسایش و شنیدن خبرهای خوش است . 0

ـ اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می کند ، نشانة آن است که در خانة خود 6

 رد . ناچار نمی شود کار کند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد ک

ـ خوردن سوپ که از شیر شیرین درست شده است ، نشانة آن است که از روی 9

 بداقبالی مشاجراتی روی می دهد ، اما دعوا و فریادها با آشتی خاتمه می یابد . 

 سوت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوت در خواب های ما خدمتکار است پر غلغله و 

ولی ادعای زیاد و مزاحمت بسیار دارد . در  خروش یا کارمندی است که کار نمی کند

واقع کسی است که احتماال یک بار در سال کاری به او ارجاع می شود اما زحمت و 

سرو صدای او خیلی بیش از کسانی است که فعاالنه تالش و کار می کنند . چنانچه در 

ا چنین یداری بخواب ببینید سوت دارید یا کسی به شما داده یا از دکان خریده اید در ب
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شخصی رو به رو خواهید شد . صدای سوت اگر بلند و گوشخراش باشد خبر بد است . 

خبری است ناخوشایند و ناگهانی که به شما می دهند و موجب تکدر و مالل خاطرتان 

می گردند ولی ار صدای سوت ضعیف باشد بدگویی و غیبت است که پشت سر شما 

که خودتان سوت می زنید و این کار را با دهان و لب می کنند . اگر در خواب ببینید 

خود انجام می دهید دروغ خواهید گفت یا سخنی زشت بر زبان خواهید آورد که 

مستوجب مالمت و شماتت می شوید . اگر سوت را با وسیله ای انجام دادید و خود 

 شما عامل سوت زدن بودید در گناه مشترک خواهید بود . 

 سوختن 

 گوید : ن میآنلی بیتو

اگر خواب ببینید آب جوش جایی از بدنتان را سوزانده است ، نشانة آن است که 

 حوادث نامساعد ، آرزوهای دلپذیر شما را از میان خواهد برد . 

 سوراخ 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درون شد ، دلیل 

بیند که چیزی از آن سوراخ بیرون آورد ، دلیل که از  که از راز پادشاه آگاه بود . اگر

پادشاه عطا یابد ، به قدر آن چه بیرون آورده بود . اگر بیند که زمین سوراخ شد ، کسی 

از راز او آگاه گردد . اگر بیند که در اندام وی سوراخ بود و از آن خون همی رفت ، 

 وی را زیانی رسد . 

ر شکم او سوراخ است ، دلیل که از عیال خود ناامید جابر مغربی گوید : اگر بیند د

گردد . اگر بیند که در سنگی سوراخ می کرد ، دلیل بود که در مسلمانی پایدار بود ، 

اگر بیند که در خشتی سوراخ می کرد ، تاویلش به خالف این بود و معبران گویند که 

ی به خدمت حضرت به قدر آن در مالش زیان افتد . حکایت : درخبر است که مرد
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امیرالمومنین آمد و گفت : یا امیر المومنین ، به خواب دیدم که از سوراخی کوچک ، 

گاوی بزرگ بیرون آمد و هر چند خواست باز به جای رود ، نتوانست . فرمود : بدان 

 که آن سوراخ دهن است و چون سخن گفته شود . بازنگردد . 

ول است . هیچکس نمی تواند درون سوراخ منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوراخ مجه

را ببیند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد . دیدن سوراخ در خواب های ما رازی 

است که پیش روی ما قرار می گیرد ولی همان طور که سوراخ ها می توانند متفاوت 

مده آباشند تعبیر هم گوناگون هستند . اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید 

که نمی دانید پشت آن دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته با مشکلی 

پیچیده و اسرار آمیز روبه رو می شوید . اگر دیدید از سوراخی چیزی بیرون می آورید 

یا درون سوراخی می کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تالش خواهید کرد و اگر 

رازی را کشف می کنید یا مجهولی را روشن می نمائید  از آن چیزی را بیرون آوردید

که بستگی می یابد به آن چه که از سوراخ بیرون می آورید . اگر چیزی که بیرون می 

آورید مطلوب و خوشایند باشد پیروزی حاصل می کنید و اگر نا مطلوب و مکروه 

از دست می دهید باشد ملول و غم زده می شوید . یا مالی به دست می آورید یا چیزی 

. بزرگی سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول . یعنی اگر سوراخی بزرگ دیدید با 

مجهول کوچک تری روبه رو می شوید و اگر سوراخ ریز و تنگ بود مجهول بزرگتر 

و پیچیده تر است . اگر دیدید در اتاق یا خانه شما سوراخی پدید آمده که قبال وجود 

شما آگاه می شود و اگر آن سوراخ را در خانه دیگران دیدید  نداشته است کسی از راز

شما از راز دیگر افراد آگاه می شوید و در واقع فضولی می کنید . سوراخ کردن چوب 

استیال بر غم و سوراخ کردن آهن استیال بر مشکل است . اگر سوراخ در کوه باشد و 

شما حمایت می کند اگر از آن شما از آن بیمناک باشید امنیت می یابید و بزرگی از 

سوراخ بیمی نداشته باشید بیمناک می شوید و کسی شما را می ترساند . اگر در خواب 

ببینید که شکم یا شلوارتان سوراخ شده با همسرتان اختالف پیدا می کنید و اگر ببینید 
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التان م جائی از بدنتان سوراخ شده زیان می بینید و به مقدار خونی که از سوراخ می رود

 را از دست می دهید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سوراخ

 در یک لباس : بدهکاری سوراخ

 در زمین : شما همراه بدی خواهید داشت سوراخ

 سوراخ کردن یخ بر روی یک دریاچه : بدبختی

 در یک دیوار : خوش یمنی سوراخ

 سوراخ ایجاد کردن : یک محاکمه 

 سوره ها 

 سوره فاتحه الکتاب 

 حمدبن سیرین گوید : م

 اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند ، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود . 

 سوره البقره 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر کسی بیند سوره بقره خواند ، تاویلش عمر دراز بود و بر بالها صابر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دن آن در خواب ، از دشمنان نجات بود . سوره بقره کامکاری بود و خوان

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 صادق القول گردد
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 سوره آل عمران 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره آل عمران می خواند ، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق 

 ستوده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 نجات یابد . عاقبتش نیکو شود و در عقبی 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خواندن سوره آل عمران در خواب ، نیرومند شدن تقوی و دیانت است . 

 سوره النساء 

 محمدبن سیرین گوید : 

هرکه سوره نساء در خواب خواند ، دلیل که میراث یابد و خویشان و اهل بیت او بسیار 

 گردند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 رفعت یابند . مال و 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

خواند سوره نساء در خواب ، برآورده شدن حاجات ، پرهیزگار بودن و رسیدن ارثیه 

 ازبستگان است . 

 سوره المائده 

 محمد بن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره مائده میخواند ، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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 خواندن مائده درخواب ، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

خواندن سوره مائده در خواب ، سالمتی بدن ، درستی کار و روبه راه شدن مشاغل و 

 اموراست . 

 سوره االنعام 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ند سوره انعام می خواند ، سعادت دنیا و آخرت یابد . اگر بی

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 چهارپایان بسیار ، او را حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خواندن سوره انعام در خواب ، توفیق یافتن در احسان و بخشش و سخاوت است . 

 سوره االعراف 

 محمدبن سیرین گوید : 

وره اعراف می خواند ، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش اگر بیند س

 محمود بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سوره اعراف درخواب خواندن ، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ردم قرار گرفتن است . خواندن سوره اعراف در خواب ، مایه رضایت و خشنودی م

 سوره االنفال 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره انفال می خواند بر دشمنان ظفر یابد وغنیمت بی حد ومال بسیار حاصل 

 کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 قدر جاه و بلندی یابد وکارش به نظام شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .  خواندن سوره انفال در

 سوره التوبه 

 محمدبن سیرین گوید : 

 سوره توبه درخواب خواندن ، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سرانجام کارش خیر و خرمی بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 شدن در میان مردم است .  خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول

 سوره یونس 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره یونس می خواند ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد 

 شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 عبارتش نیکو شود . لفظ و 

 سوره هود 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند سوره هود می خواند ، دلیل که سفر بسیار کند و در جوانی زحمت و 

 جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 در برابر زحمتی که کشیده ، بزرگی یابد و با امانت بود . 

 ادق فرماید : حضرت امام جعفر ص

 راست قول و با امانت بود . 

 سوره الرعد 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که سوره رعد می خواند ، دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول 

 بود و تسبیح و تهلیل کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 به کار خیر و طاعت مشغول شود . 

 د : حضرت امام جعفر صادق فرمای

 عمرش کوتاه بود . 

 سوره ابراهیم 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره ابراهیم می خواند ، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دنیای او نیکو باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نزد خدای تعالی عزیز و گرامی بود . 

 سوره الحجر 

 مدبن سیرین گوید : مح

 اگر کسی بیند سوره حجر می خواند ، نزد حق تعالی پسندیده بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 هر امیدی که دارد بیابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 جاهش پیش خلق بیفزاید . 

 سوره النحل 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ی حالل یابد و دوستداران اهل دین باشد . اگر بیند سوره نحل می خواند ، دلیل که روز

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 از آفت و محنت ایمن شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حق تعالی او را علم حاصل کند . اگر بیمار است شفا یابد . 

 سوره بنی اسرائیل 
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 محمدبن سیرین گوید : 

که نزد حق تعالی و نزد خلق ، جاه و اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند ، دلیل 

 منزلت یابد و مومن و ترس کار باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دینش درست و اعتقادش پاک بود . 

 سوره الکهف 

 محمدبن سیرین گوید : 

ل که از همه آفت ها و بالها ایمن شود و در راه اگر بیند سوره کهف می خواند ، دلی

 دین یگانه و مخلص بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 عمرش دراز بود و سعادت عقبی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 چندان عمر یابد که بر مرادهای خود پیروز شود و به آرزوهای خود برسد . 

 سوره مریم 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره مریم می خواند ، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 راه خیر برگزیند و سنت رسول خدا به جای آورد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 به بهتانی او نسبت کنند و عاقبت کار راستی او ظاهر شود . 

 سوره طه 

 یرین گوید : محمدبن س

اگر بیند سوره طه می خواند ، دلیل که با دشمنان خصومت کند و ایشان را قهر کند و 

 نامش به خیرات منتشر گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 عالم و دانا گردد و یگانه و نامدار شود . 

 سوره االنبیاء 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد . اگر بیند سوره انبیا می خواند ، 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اقبال دو جهانی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 عالم و دانا گردد و بعد از رنج و مشقت راحت و آسانی یابد . 

 سوره الحج 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اه حق تعالی صدقه کند . اگر بیند سوره حج می خواند . دلیل که مالش را در ر

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 کارهای پسندیده کند . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در راه زهد و عبادت یگانه شود و در راه دین مجتهد شود . 

 سوره المؤمنون 

 محمدبن سیرین گوید : 

  اگر بیند که سوره مومنون می خواند ، دلیل که با مومنان در بهشت شود .

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 فضل و درجات یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 امانتش قوی بود وسیرت خوب اختیار کند . 

 سوره الفرقان 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره فرقان میخواند ، دلیل که راستی خلق را از باطل جدا کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دادگر شود . با خلق منصف و 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از طرف باطل به طرف حق گراید . 

 سوره الشعراء 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید که سوره شعراء می خواند ، دلیل که در پناه حق تعالی بود و از گناه و دروغ 

 پاک شود و در راه دین مجتهد گردد . 
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 سوره النمل 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره نمل می خواند ، دلیل که بزرگی یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دولتش مساعد شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مال فراوان حاصل کند . 

 سوره القصص 

اگر کسی بیند که سوره قصص می خواند ، دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق 

 تعالی مشغول شود . 

 هیم کرمانی گوید : ابرا

 پیوسته در راه دین و صالح کوشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مال بسیار حاصل کند . 

 سوره عنکبوت 

اگر بیند سوره عنکبوت می خواند ، دلیل که در وقت مرگ ایمان آورد و در امان حق 

 تعالی باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر دشمن ظفر یابد . 

 سوره الروم 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره روم می خواند ، دلیل که شهری از روم به دست او گشاده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دلیل که به دو جهاد و غزوات مجتهد گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر دشمن ظفر یابد . 

 سوره لقمان 

 خواند ، دلیل است عابد و عالم عاقل گردد . اگر دید سوره لقمان می 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دین و دیانت ورزد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خالیق از علم و حکمت او بهره یابند . 

 سوره السجده 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ود . بر اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند ، دلیل که در سجده بود ، که از دنیا

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 عاقبتش محمود بود . 

 سوره االحزاب 

 اگر دید که سوره احزاب می خواند ، دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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 رسول صلی اهلل علیه و آله را به خواب بیند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 توفیق یابد . 

 سوره السبا 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند ، دلیل که زاهد و عابد گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دلیل که در طاعت ، به حدی بود که خدای داند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سیرت صلحا و راه دین در پیش گیرد . 

 اطر سوره الف

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر دید سوره فاطر می خواند ، دلیل که عاقبتش نیکو شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 درنعمت بر وی گشاده شود . 

 سوره یس 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره یس می خواند ، دلیل که عاقبت به خیر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 بود و از خدا رحمت یابد .  عمرش دراز
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 محبت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله دردلش مستقیم گردد . 

 سوره الصافات 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره صافات می خواند ، دلیل است که از حق تعالی ، دیانت و دین یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خلق نگاه دارد . امانت 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 او را فرزند صالح آید . 

 سوره ص 

اگر در خواب دید که سوره صلی اهلل علیه و آله می خواند ، دلیل که مالش زیاد شود و 

 بزرگ گردد . 

 سوره الزمر 

 محمدبن سیرین گوید : 

 را عفو فرماید . اگر بیند سوره زمر می خواند ، دلیل که حق تعالی گناهش 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خاتمت کارش به سعادت بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 کارش بلند و دینش قوی گردد . 

 سوره المؤمن 
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 اگر در خواب بیند سوره مومن می خواند ، دلیل که از مقربان حق تعالی شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 د . خاتمت کارش به سعادت بو

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دعای او مستجاب شود . 

 سوره فصلت 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر در خواب بیند که سوره مصابیح می خواند ، دلیل است از عذاب آخرت بردهد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 عمرش دراز شود . 

 سوره شوری 

که نماز بسیار کند و پیوسته روزه دارد و اگر بیند سوره شوری می خواند ، دلیل 

 نیکوکار و پرهیزکار بود . 

 سوره زخرف 

اگر دید سوره زخرف می خواند ، دلیل است نماز و طاعت کند و راست قول و خوب 

 احوال بود . 

 سوره الدخان 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر دید سوره دخان می خواند ، دلیل که در شب طاعت بسیار نماید . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

 راست قول بود و حق را یاری دهد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 منعم و توانگر گردد . 

 سوره الجاثیه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سوره جاثیه را می خواند ، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز 

 گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دنیا بدارد و از گناه پشیمان گردد .  دست از

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر بدکردار باشد ، از گناهان توبه نماید و به حق تعالی بازگردد . 

 سوره االحقاف 

 اگر بیند سوره احقاف می خواند ، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 با مادر و پدر احسان نماید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 عجائب های بسیار بیند . 

 سوره محمد ص 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سوره محمد صلی اهلل علیه و آله می خواند ، دلیل است بر دشمنان ظفر و 

 پیروزی یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اه دارد . خدای تعالی او را از آفات نگ

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نیکو خصال و خوب سیرت بود . 

 سوره الفتح 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سوره فتح می خواند ، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر 

 وی گشاده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 ایزد تعالی گناه او را عفو نماید . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 حق تعالی او را در جهان توفیق دهد . 

 سوره الحجرات 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سوره حجرات می خواند ، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت 

 ننماید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

د و دل همه کس اگر دید سوره حجرات می خواند ، دلیل است که آزار کسی نجوی
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 نگاه دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر دید سوره حجرات می خواند ، دلیل است که با مردمان پیوند و دوستی جوید . 

 سوره ق 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر دید سوره ق می خواند ، دلیل است به طاعات و عبادات مشغول گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حق تعالی روزی بر وی فراخ گرداند . 

 سوره الذاریات 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سوره الذاریات می خواند ، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد ، به کارهای 

 صالح . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 کارهای دشوار بر وی آسان گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ا صالحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود . حق تعالی او ر

 سوره الطور 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید سوره طور می خواند ، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر 

 نماید . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

 حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مکه مجاور شود . در

 سوره النجم 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره نجم می خواند ، دلیل است حق تعالی در رحمت به روی او گشاده 

 گرداند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند سوره نجم می خواند ، بر دشمن ظفر یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اند ، حق تعالی او را پسری صالح و خوب دهد . اگر بیند سوره نجم می خو

 سوره القمر 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره قمر می خواند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 کارهای دشوار بر او آسان گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در این جهان نعمت و مال یابد . 

 لرحمن سوره ا
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره رحمن می خواند ، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سیرت نیک و راه دین گزیند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مال یابد . 

 سوره الواقعه 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دلیل است از گناهان توبه نماید .  اگر بیند سوره واقعه می خواند ،

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 توفیق طاعت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 طالع سعد یابد از طاعت برحق تعالی . 

 سوره الحدید 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره حدید می خواند ، دلیل که روزی به رنج و سختی یابد . 

 گوید : ابراهیم کرمانی 

 توفیق طاعت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در راه دین ستوده شود . 

 سوره المجادله 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر دید سوره مجادله می خواند ، دلیل است او را با زنان خصومت افتد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 مجادله کند با همه کس در راه دین . 

 ر صادق فرماید : حضرت امام جعف

 دشمنی با اهل خانه نماید . 

 سوره الحشر 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره حشر می خواند ، دلیل است حشر با مخلصان و رستگاران یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 محبت او با اهل صالح و علمای دین بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر دشمنان ظفر یابد . 

 سوره الصف 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره صف می خواند ، دلیل که در راه حق تعالی غزا و خیرات کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 پیوسته رضای خدای تعالی طلبد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در آخر عمر شهید گردد . 

 سوره الجمعه 
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 سیرین گوید : محمدبن 

 اگر دید که سوره جمعه می خواند ، دلیل است حق تعالی او را علم توریه روزی کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 حرمت و جاه یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 توفیق خیر یابد . 

 سوره المنافقون 

 محمدبن سیرین گوید : 

 کند که پنهان منافقی کند .  اگر بیند سوره منافقون می خواند ، دلیل

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 در دل هوای منافقون دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از منافقی توبه کند . 

 سوره التغابن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره تغابن میخواند ، دلیل که صدقات بسیار کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دستگیری کند . ضعفا را 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مستقیم الحال گردد و قول راست دارد . 

 سوره التحریم 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که سوره تحریم می خواند ، دلیل که درخانه خود کار به نفاق کند و به دل 

 نگاهداشت ایشان نجوید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دور بود .  از محارم

 سوره الطالق 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره طالق می خواند ، دلیل که با زن گفتگو کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سیرت خود را نگاه دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 لجاج با اهل خویش کند . 

 سوره الملک 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ه ملک می خواند ، دلیل که از عذاب گور رستگاری یابد . اگر بیند که سور

 ابراهیم کرمانی گوید : 

عاقبت کارش محمود و به خیر و خوشی است و با همه کس ، خیرات و نیکی و احسان 

 و بخشش و مهربانی و دوستی کند . 

 سوره القلم 
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 محمدبن سیرین گوید : 

ل کند که خیرات و صدقات را دوست اگر بیند که سوره نون و القلم می خواند ، دلی

 دارد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 با همه کس خیرات و احسان کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خدای تعالی او را علم فصاحت روزی کند . 

 سوره الحاقه 

 محمدبن سیرین گوید : 

د تعالی داده باش اگر بیند سوره الحاقه می خواند ، دلیل که بر نعمت و مالی که حق

 ترسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سیرت حق گزیند و ناصر حق گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 در طریق حق کوشد . 

 سوره المعارج 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره معارج می خواند ، دلیل است خیر و نیکی بسیار کند . 

 سوره نوح 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره نوح می خواند ، دلیل که عاقبتش محمود است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از ترس و بیم ایمن گردد . 

 سوره الجن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره الجن می خواند ، دلیل کند که از دیو و پری ترسد . 

 رماید : حضرت امام جعفر صادق ف

 دیو و پری و هیچ مضرت به او نرساند . 

 سوره المزمل 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر ببیند سوره المزمل می خواند ، دلیل است به شب نماز را دوست دارد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 به شب طاعت را زنده دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 توفیق طاعت و عبادت یابد . 

 سوره المدثر 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره المدثر می خواند ، دلیل است عمل صالح کند و بدی کسی را در دل 

 نگاه ندارد . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

 در کار راستی نگاه دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 سیرت و راه راست جوید . 

 سوره القیقمه 

 : محمدبن سیرین گوید 

اگر بیند سوره قیامت می خواند ، دلیل که در وقت ، شهادت آورد و با توبه از دنیا برود 

 . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 از عذاب خدا ترسان بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از سوگند خوردن توبه کند . 

 سوره االنسان 

 محمدبن سیرین گوید : 

خواند ، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و  اگر بیند که سوره انسان را می

 رضای حق تعالی را با این عمل جوید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 با خلق خدا احسان کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 توفیق یابد بر سخاوت و شکر نعمت . 

 سوره المرسالت 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 ، دلیل است از دروغ توبه کند و ترک باطل گوید .  اگر سوره مرسالت می خواند

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سیرت و راه حق گزیند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 روزی بر وی فراخ گردد . 

 سوره النباء 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که سوره نبأ می خواند ، دلیل ترس کار بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 کارش بزرگ شود و نامش بلند گردد . 

 سوره النازعات 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره نازعات می خواند ، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 توبه کند تا از عقوبت ایمن گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

  دلش از مکر پاک گردد .

 سوره عبس 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره عبس می خواند ، دلیل که روی بر مردم ترش کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 روزه بسیار دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 با ضعیفان خیرات کند . 

 سوره التکویر 

 محمدبن سیرین گوید : 

 یل که از عذاب خدای تعالی ترسد . اگر بیند سوره تکویر می خواند ، دل

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 سفر بسیار کند ، از جانب مشرق . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از آن چه ترسد ایمن گردد . 

 سوره االنفطار 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره انفطار می خواند ، دلیل است از عذاب خدای تعالی ترسد . 

 کرمانی گوید :  ابراهیم

 میل او به مال و نعمت بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نزد سالطین عزیز و محترم گردد . 

 سوره المطففین 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره مطففین می خواند ، دلیل است کیل و پیمانه راست دارد و از ترس 

 یدا کند . خدای تعالی به طاعت و عبادت ، میل و رغبت پ

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 راه راست جوید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 با همه کس منصف باشد . 

 سوره االنشقاق 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره انشقاق می خواند ، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 ی نیک در روز قیامت بر وی آسان گردد . شمار حسنات و کارها

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نسل او زیاد گردد . 

 سوره البروج 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره بروج می خواند ، دلیل که در دنیا اندوهگین گردد ، لکن عاقبت کارش 

 نیکو باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اب یابد . در آخرت رفیع بود و ثو
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از غم ها فرج یابد . 

 سوره الطارق 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره طارق می خواند ، دلیل او را فرزندی آید نیکو . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 کارهای دشوار بر وی آسان گردد 

 سوره الغاشیه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره غاشیه می خواند ، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس 

 ایمن گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 تائب شود و رضای خدا جوید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 قدر و محل او بزرگ شود و نام او به خیر منتشر شود . 

 سوره الفجر 

  محمدبن سیرین گوید :

 اگر بیند سوره فجر می خواند ، دلیل که به کارهای خیر مشغول شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 حج اسالم کند . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 هیبت او کمتر شود . 

 سوره البلد 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره بلد می خواند . دلیل که صدقه دادن را دوست دارد . 

 یم کرمانی گوید : ابراه

 با همه کس خیر و احسان کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 حق تعالی او را توفیق خیر و نیکوئی طعام دادن و گرامی داشتن ضعیفان دهد . 

 سوره اللیل 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره لیل می خواند ، دلیل که سائالن را منع نکند و زکوة مال دهد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خدای تعالی او را توفیق دهد . 

 سوره الضحی 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که این سوره ضحی می خواند ، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 پیوسته با مردمان احسان کند . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 د . غریبان را دوست دار

 سوره االنشراح 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره انشراح می خواند ، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 خدای تعالی کارهای بسته بر وی آسان کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از سختی فرج یابد . 

 سوره التین 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ر بیند سوره والتین می خواند ، دلیل که نیک سیرت بود و خوب کردار شود . اگ

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 مال و نعمت بر وی فراخ گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از سختی فرج یابد . 

 سوره العلق 

 محمدبن سیرین گوید : 

 وی علم قرآن روزی نماید .  اگر بیند سوره علق می خواند ، دلیل که خدای تعالی بر
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 متواضع و نیکو سیرت شود . 

 سوره القدر 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره قدر می خواند ، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 عمرش دراز شود و مرادها بیابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 جاه و قدرش عالی شود . 

 سوره البینه 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره بینه می خواند ، دلیل که با توبه از دنیا برود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 مردان را به راه راست دارد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 .  گروهی را به راه راست دارد

 سوره الزلزله 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره زلزله می خواند ، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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 مظالم مردمان از گردن بیندازد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 قومی را از اهل شرک هالک نماید . 

 سوره القارعه 

ر بیند سوره القارعه می خواند ، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد اگ

 . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صالح بازآید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مردمان او گرامی دارند . 

 سوره التکاثر 

 اگر بیند سوره تکاثر می خواند ، دلیل که زیارت گروه صالحان کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 او را از تجارت ، خیر و نیکی زیاده شود . 

 سوره الهمزه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره همزه می خواند ، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود 

 . 

 کرمانی گوید :  ابراهیم

 حریص شود به مال این جهان و از عاقبت نیندیشد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر دست او فتحی برآید و بر دشمن قهر کند . 

 سوره القریش 

 اگر بیند این سوره قریش می خواند ، دلیل که از ترس ایمن شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دین . کسی را نصیحت کند به راه 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 با خلق احسان نماید و او را دوست دارند . 

 سوره الماعون 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره ماعون می خواند ، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 او را با کسی به دین صحبت افتد . 

 صادق فرماید :  حضرت امام جعفر

 بر دشمنان ظفر یابد . 

 جابر مغربی گوید : 

 کاری نیکو بر دست او برآید . 

 سوره الکوثر 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند سوره کوثر می خواند ، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد ، لکن فرزندش کم 
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 بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 حال شود . عطا یابد از بزرگی و دشمن او بد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد . 

 سوره الکافرون 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند سوره کافرون می خواند ، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 توفیق خیرات یابد و غزا کند . 

 فر صادق فرماید : حضرت امام جع

 بر راه دین استوار بود . 

 سوره الفتح 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 به غم وسختی گرفتار شود لکن از آن زود خالصی یابد وبه مراد رسد 

 سوره تبت 

 محمدبن سیرین گوید : 

وره تبت می خواند ، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالی در اگر بیند س
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 خطر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 او را زیانی رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 گروهی به بدی او کوشند ، اما دست نیابند . 

 سوره االخالص 

 محمدبن سیرین گوید : 

د ، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق اگر بیند سوره اخالص می خوان

 طاعت یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 پاکدین و با اعتقاد و درست بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مراد دو جهانی یابد و عیش بر وی خوش گردد . 

 سوره الفلق 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ل که بر وی جادوئی کنند ، اما کارگر نباشد . اگر بیند سوره فلق می خواند ، دلی

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 از شر بدان ایمن شود ، خاصه از شر جادوان و او را مال بسیار نصیب شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 از رنج و آفت این جهان ایمن شود . 

 سوره الناس 
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 محمدبن سیرین گوید : 

واند ، دلیل که او را خدای تعالی از خشم بدان نگاهدارد . اگر بیند سوره ناس می خ

اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت ، یا دعا می خواند ، یا صلوات بر رسول خدا 

صلی اهلل علیه و آله می فرستاد ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را 

ه مال می گفت . دلیل ک« َة إِلَّا بِاللَِّه الْعَلِیِّ الْعَِظیم لَا حَوَْل وَ لَا قُوَّ» حاصل شود . اگر بیند 

 به ، خواند می(  01و07 عمران آل. )  « …شَهِدَ اللَّهُ أَنَّه » و خواسته یابد . اگر بیند آیه 

 .  برود جهان این از خالص و باشد راضی تعالی خدای قضای

( می خواند دلیل که پادشاهی و  30انعام /آیه« )  ذَرْهُم ثُمَّ اللَّهُ قُلِ » آیه که بیند اگر

 عزوجاه یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 امانتی که دارد بگذارد و مردمان او را عزیز دارند . 

( می خواند دلیل که هر امیدی دارد  30انعام /آیه« ) قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم » اگر بیند که آیه 

 بیابد . 

 دق فرماید : حضرت امام جعفر صا

 حاجتهای او روا شود . 

 ( می خواند حاجتهای او روا گردد .  30انعام /آیه« ) قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُم » اگر بیند که آیه 

 سوزن 

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت ، دلیل که شغلهای پراکنده وی با 

 هم آید و حاجتش روا شود . 

  ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که جامه می دوخت ، احوال او نیکو شود و به مراد رسد . اگر بیند سوزن گم 

شد ، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود . اگر بیند 
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سوزن او بدزدیدند ، کارش بد شود . اگر بیند سوزه به جائی فرو برد ، سرانجام کارش 

 بود و کام دل یابد . به خیر و خوبی و خرمی 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند ، آن کس مشفق احوال او بود . اگر دید سوزن بسیار 

 داشت ، دلیل بود بر خیر و صالح او . 

 مولف گوید : 

چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبال به هم متصل بوده اند استفاده می 

 کارهایش سامان خواهد یافت  گردد می توان گفت

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است . اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی دارید 

در واقع خواب شما می گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را 

ص اگر با سوزن می دوزید به خصوپیش ببرید و موفق باشید . اگر در خواب ببینید که 

مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می کنید امور متفرق خویش را سر و سامان 

می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید . به خصوص اگر با سوزن پارچه 

های ناهمرنگ را به هم بدوزید . خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری 

دارد . تعبیر ذکر شده در باال وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما متفاوت 

باشد . اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می آورید 

و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می طلبید و به شما یاری می شود . در 

دن با مشکلی بزرگ و غیر قابل دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو ش

حل است . سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری 

پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد . چنانچه در خواب ببینید 

سوزنی را گم کرده اید و به دنبالش می گمردید زیان می کنید و امکاناتی را از دست 

هید . گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست . اگر می د
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ببینید سوزن را به جایی فرو می کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و 

فضولی است . اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می کنید خواب شما می 

شما باعث رنج و اندوه می شوید . اگر گوید از طرف شما به دیگران آسیب می رسد و 

در خواب ببینید که سوزن را به ماکول فرو می برید مثل هندوانه ، خربزه ، هویج یا همه 

چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می دهد و نشان 

 این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می کنید . 

 ید : لوک اویتنهاو می گو

 داشتن یک سوزن : محاکمه و محکومیت

 سوزنی را نخ کردن : از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن

 سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

 هدیه گرفتن آن : از بین رفتن یک دوستی

 پیداکردن : رازهای خانوادگی را برمال نکنید 

 گوید : آنلی بیتون می

بینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می کنید ، نشانة آن است که ـ اگر خواب ب0

 به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد . 

ـ نخ کردن سوزن در خواب ، عالمت آن است که گرفتاری دیگران ، بیش از 6

 گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد . 

ال سوزن می گردید ، عالمت آن است که به نگرانیهای بی ـ اگر خواب ببینید به دنب9

 پایه و بی اساس دچار خواهید شد . 

 ـ پیدا کردن سوزن در خواب ، عالمت یافتن دوستانی باوفا است . 4

ـ اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می شکند ، نشانة آن است که به 5

 تنهایی و فقر محکوم خواهید شد . 
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 سوسک 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که 

زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد . کشتن سوسک رفع 

زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و 

ی زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه ناتوان باشد . دیدن سوسک ها

 خودتان باشد . 

 مولف گوید : 

چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می 

 گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود . 

 گوید : آنلی بیتون می

اه می رود ، داللت بر آن دارد که مدت اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما ر

کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، داللت 

 بر سعادت و زندگی پرثمر دارد . 

 سوسمار 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

سوسمار ، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود . اگر بیند 

او را بگزید ، دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد . اگر بیند سوسمار 

 سوسمار بکشت ، دلیل که دشمن را قهر کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

خوردن گوشت سوسمار در خواب ، دلیل منفعت کند . اگر بیند که سوسمار در خانه 
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 بانگ می داشت ، دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود . 

 مولف گوید : 

سوسمار چون از حیواناتی تغذیه می کند که تعابیری مانند دشمن و مزاحم و از این نوع 

دارد . واز حمله به انسان بیشتر دوری می کند می توان گفت مردی است غیر قابل 

 اطمینان

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اره این جانور کریه سوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درب

نوشته شده مطالبی است که از زبان عربی به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد . گفته 

اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اند به همین علت گوشت سوسمار 

را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی 

ست و دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که برای ما چنین نی

حتی تصورش به ذهن ما نمی آید . کرمانی علیه الرحمه نوشته ) سوسمار مردی است 

عرب و بیابانی ( این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه 

وردن گوشت سوسمار را منع در اسالم نیز ماند . در حالی که شرع مقدس اسالم خ

کرده است لیکن تعابیری که درباره سوسمار شده باقی مانده اند . سوسمار دشمن 

بیابانی است و بسیار خطرناک . این خطری است که نه در شهر بل که در بیابان و بیرون 

شهربیننده خواب را تهدید می کند . اگر کسی در خواب سوسمار یا بز مچه ببیند و 

کند که از طرف این جانور مورد تهدید قرار گرفت و ترسید و گریخت مشاهده 

خطری در خارج از محدوده شهر او را به خود می خواند و انتظارش را می کشد . چنین 

شخصی اگر راننده است و رانندگی می کند بهتر است چندی از شهر خارج نشود یا 

تی از اقدام به مسافرت اگر کسی بزمچه یا سوسمار در خواب ببیند خوب است مد

خودداری کند . البته باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه بیابانی هستند و با تمساح 
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که آبی است متفاوت می باشند . تمساح که در آب زندگی می کند و شکار خود را 

 نیز در آب های کم عمق می یابد تعبیری دیگر دارد . 

 سوسن 

ه خواب بیند بر درخت ، به وقت خود ، دلیل کند محمدبن سیرین گوید : چون سوسن ب

که چیزی به وی رسد ، یا او را فرزندی آید . چون سوسن از درخت جدا بیند ، دلیل 

که غم و اندوه به وی رسد . اگر زنی بیند که سوسن از درخت بکند و به شوهر داد ، 

 مرد او را طالق دهد . اگر بیند به غالم داد ، غالمش بگریزد . 

براهیم کرمانی گوید : اگر بیند که کسی دسته سوسن بدو داد ، دلیل که در میان ایشان ا

 گفتگو افتد . 

 جابر مغربی گوید : درخت سوسن درخواب ، دلیل بر کنیزک بدکردار بدخوی کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوسن گل اشک و گریستن است . نهال سوسن در تعبیر 

ی این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوت که دارند رنج هایی کلی زن است و گل ها

هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد . اگر در خواب ببینید که در باغچه 

خانه شما یک نهال سوسن روئیده یا خودتان آن را کاشته اید زنی غمگین در مسیر 

هال گل دارد آن زن شما را در غم زندگی شما قرار می گیرد و چنانچه ببینید که این ن

های خویش شریک می کند یا غم های تازه ای برای شما ایجاد می نماید . سوسن غالبا 

کبود است و این گل با رنگ کبود به هیچ وجه در خواب خوش یمن نیست . البته باید 

توجه داشت که سوسن کبود عزا و مصیبت ندارد اما غم دارد و بیننده خواب را به 

ریستن وا می دارد . سوسن سفید در خواب بهتر است . اگر در خواب ببینید که گل گ

سوسن به کسی هدیه می دهید غمی برای او فراهم می کنید . اگر مردی گل سوسن به 

همسرش بدهد او را می آزارد و می گریاند و شاید طالق می دهد . اگر زنی گل 
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معبران نوشته اند بین آنها طالق و سوسن به شوهرش بدهد به او دروغ می گوید و 

 جدایی می افتد . 

 سوسیس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می کنید ، نشانة آن است که مسئولیتهای مختلفی را 0

 خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت . 

ت که خانه ای محقرانه ولی دلپذیر خواهید ـ خوردن سوسیس در خواب ، نشانة آن اس6

 داشت . 

 سوگند 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند به راست سوگند همی خورد ، دلیل است بر 

دست او کاری نیک رود ، یا امانت گزارد ، یا گواهی به راست دهد ، یا خیرات کند و 

با  د ، دلیل که حق تعالیاز آن چه ترسد ایمن گردد . اگر بیند که سوگند به دورغ خور

او به خشم بود و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند ، مگر توبه کند و به خدای 

تعالی بازگردد تا رسته گردد . اگر بیند سوگند خورد ، دلیل که در وام غرق گردد و در 

 غم و زیان افتد ، از قبل پادشاه . 

سته است نخورد توبه باید کرد تا از گناه رابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که سوگند ر

گردد . اگر بیند سوگند به دروغ خورد ، دلیل که دین او تباه گردد و در اعتقادش خلل 

افتد . جابرمغربی گوید : اگر بیند که سوگند به راست خورد ، او را از آن هیچ مضرت 

 نرسد و منفعت بیند . اگر غیر از این بیند بد بود . 

 گوید : ن میآنلی بیتو

ـ اگر خواب ببینید برای کسی سوگند یاد می کنید ، عالمت آن است که به وفاداری 0
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 نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانوادة خود سوگند یاد می کنید ، نشانة آن است 6

اختالف و جر و بحث در که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده 

 محیط بوجود می آید . 

 سوهان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوهان دو نوع است . اول سوهان شیرینی که بیشتر 

محصول شهر مذهبی قم است و سوغات به شهرهای دیگر می برند . سوهان شیرینی در 

ه را اماکن مقدس خواب های ما تعبیر شیرینی های دیگر را دارد به اضافه این که زیارت

به بیننده خواب نوید می دهد . به خصوص اگر بیننده خواب در خواب سوهان داشته 

باشد از ذهنش بگذرد یا به او بگویند که آن سوهان قمی است . تداعی کلمه قم در 

ذهن بیننده خواب ـ اگر مسلمان و شیعه باشد ـ زیارت را نوید می دهد . دوم سوهان 

تراشیدن چوب و آهن از آن استفاده می کنند . دیدن سوهان فلزی فلزی است که برای 

در خواب طمع و آزار است . سودجویی و خودخوری و آزار دیدن و آزار رسانیدن در 

مسیر سودجویی . اگر در خواب ببینید که دیگری سوهان می کشد او تبذیل یا اسراف 

سوهان می ساید متعلق به شما می کند و مالی را هدر می دهد . اگر آنچه را که او با 

باشد به مال شما تجاوز و تعدی می شود و اگر آن چیز متعلق به ما نباشد کال گویای 

اسراف و تبذیل است . بخشیدن بدون یا با نیت خیر و در نتیجه از دست دادن مالی که 

موجود می باشد . اگر در خواب ببینید خودتان سوهان می کشید می دانید که سوهان 

راشه و براده هایی را موجب می شود که این ریزه ها از دو طرف به زمین می ریزند . خ

قسمت پیش پای کسی که سوهان می کشد و بخشی دور از عامل سوهان کشیدن . در 

علم تعبیر آنچه پیش شما ریخته می شود سودجویی تاویل می گردد و آنچه دور از 

ل اگر در خواب ببینید که سوهان می کشید شما پاشیده می شود بخشیدن یا اسراف . حا
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باید دقت کنید که تراشه و براده ها پیش پای خودتان ریخته می شود یا دور از شما . با 

توجه به تعریفی که شد تشخیص سودجویی و اسراف آسان است . داشتن سوهان خود 

 خوری و غم است و شکستن سوهان در خواب نیکو است . 

 : گوید آنلی بیتون می

دیدن سوهان در خواب ، نشانة انجام کاری است که در پایان شما را پریشان و ناراضی 

 خواهد کرد . 

 سه تار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سه تار کال ساز شادی نیست . سه تار ساز غربت ، ساز 

تنهایی و ساز غم است و دیدنش در خواب همین سه چیز را به تعبیر می آورد . اگر در 

اب ببینید سه تار دارید و در بیداری و در بیداری اصال اهل موسیقی نباشید نشان آن خو

است که موجبی برای غمگین شدن پیدا می کنید . اگر ببینید سه تار می زنید کاری می 

کنید که هم برای خودتان غم می آورد و هم برای دیگران . داشتن سه تار شکسته 

رگ است و چنانچه بیننده خواب ببیند سه تاری دارد که مصیبت و فتنه و بال و اندوه بز

شکسته بالی برای او می رسد و اگر بیننده خواب نسبت به موسیقی دارای اهلیت باشد 

فقط شکست در کار و شغل و حرفه است . تعبیری که نوشته شد برای کسانی است که 

ما تار می زند و ش با موسیقی سر و کار ندارند . اگر در خواب ببینید که دیگری سه

گوش می دهید برای شما غمی فرا می رسد ولی اگر صدای سه تار را شنیدید و زننده 

آن را ندیدید خبری می رسد که خوشحال کننده نیست و موجب تاثر شما می شود . 

 خریدن و گرفتن سه تار ارتکاب گناه است . 

 سهره 
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یا دوستی است که زحمت می منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سهره در خواب همسایه 

آفریند و به خصوص زیاد دروغ می گوید . اصوال سهره بلبل بی اصل است . اگر در 

خواب ببینید که سهرگان زیادی در خانه شما جمع شده و روی شاخه های درخت 

فراهم آمده اند و صدا می کنند خواب شما خبر می دهد که مردم درباره خود و 

یا دروغ می گویند و شایعه به وجود می آورند . ار سهره ای  کارهایتان حرف می زنند

داشتید که در خواب دیدید آن را گم کرده اید باید ببینید که از گم کردن آن سهره 

چقدر اندوهگین می شوید . چنانچه زیاد غصه دار شدید و تاسف خوردید آن دوست 

ه خود را از دست داده خیلی نزدیک است و عزیز ولی اگر زیاد متاثر نشدید که سهر

اید دوست از دست رفته نزدیک نیست . گم کردن سهره در خواب گویای تاسف 

است نه زیان مالی . اگر در رویا ببینید که سهره ای دارید که در قفس افکنده و قفس را 

در خانه خود نگه داشته اید گویای دو چیز می تواند باشد . یا نوعی کار بیهوده و بی 

می دهید یا زنی بی اصل و نسب در زندگی شما پیدا می شود که شما به او  ثمر انجام

الفت می گیرید . این بیشتر اتفاق می افتد اگر در خواب حس کنید که سهره درون 

قفس شما ماده است . اگر در خواب دیدید که به سهره ای دانه می دهید به کسی اطعام 

یز از این کار سودی نمی برید . اگر دیدید و اکرام می کنید که قدر نمی داند و شما ن

که کسی سهره ای در خواب به شما داد شخصی به شما خدمت می کند و اگر شما به 

 کسی سهره دادید تعبیر همین است . 

 سه قلو 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن بچه های سه قلو در خواب ، عالمت آن است که در کارهایی پیروز می شوید 0

 شکست خوردن در آنها وجود دارد . که هراس 

ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش نوزادان سه قلو به دنیا آورده است ، عالمت آن 6
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است که کاری که مدتهای مدید برای اتمامش می کوشید با موفقیت به پایان خواهد 

 رسید . 

های ارـ شنیدن گریه نوزادان سه قلو به هنگام تولد در خواب ، عالمت آن است که ک9

 شتابزده با موفقیتی دلپذیر خاتمه خواهد یافت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند سه قلو به دنیا آورده است ، عالمت آن است که در امور 4

 عاشقانه شکست می خورد ، اما در کسب ثروت موفقیت به دست می آورد . 

 سیاره 

 گوید : آنلی بیتون می

ه سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه ای دیدن سیاره ای در خواب ، نشانة رفتن ب

 سنگین است . 

 سیاه سرفه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید فرزندتان مبتال به سیاه سرفه گشته است ، عالمت ابتالء بیماری 0

 خفیف است . این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست . 

 سیب 

 : محمدبن سیرین گوید 

چون سیب به خواب سبز و سرخ بود ، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود ، منفعت 

از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود ، دلیل رنج و بیماری بود . اگر بیند 

که سیب سفید را به دو نیم کرد ، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود . 

 ز درخت ببرید و بخورد او را دختری آید . اگر بیند سیب سرخ ا
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

سیب درخواب خبر بود ، از غایبی یا از کسی دور . اگر در خواب سیب ترش خورد ، 

 دلیل که خبر ناخوش شنود . اگر شیرین بیند ، خبر خوش شنود . 

 حضرت دانیال گوید : 

نعت . اگر پادشاه ، سیب به خواب سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و ص

بیند ، تاویلش مملکت او بود . اگر بازرگان بیند ، تجارت او بود ، اگر بزرگ بود ، 

حراست او بود و هم بر این قیاس . اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد ، دلیل است 

 که به قدر آن که خورده بود او را همت بود ، در آن شغل که بود . 

 ام جعفر صادق فرماید : حضرت ام

 دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود . 

 اول : فرزند . 

 دوم : منفعت . 

 سوم : بیماری . 

 چهارم : کنیزک . 

 پنجم : مال و خواسته ونعمت . 

 ششم : فرمانروائی . 

 هفتم : همت اهتمام بیننده . 

 هشتم : خیر غایب و حاضر . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد  بعضی

زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی 

دارد . دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب 

ب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سی
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سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد . سیب سبز خیر و برکت و نعمت است . 

سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد . نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید 

پسر . این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی 

ا در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد . به هر حال دیدن ر

 سیب سالم در خواب نیکو است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن سیب از خویشان خود شاد شود

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است که برای بینندة خواب حوادث0

 مطلوبی رخ خواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید ، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد 6

داشت . اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، داللت بر آن دارد که به 

اهدافی که داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام 

 ارید . برد

ـ اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشداری است که بیش از 9

 اندازه بلند پروازی می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانة آن است که دوستان با چرب زبانی 4

 شما را فریب می دهند 

نة آن است که کوشش ها بیهوده خواهد ـ اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید ، نشا5

 بود و به ثمر نخواهد رسید . 

 سیب زمینی 
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 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، عالمت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است . 0

ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید ، نشانة آن است که زندگیتان با توفیق 6

 د . همراه خواهد بو

 ـ خوردن سیب زمینی در خواب ، عالمت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است . 9

 ـ پختن سیب زمینی در خواب ، نشانة انجام کاری موافق طبع است . 4

 ـ کاشتن سیب زمینی در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست . 5

ینده ای تاریک و کسب ـ دیدن سیب زمینی گندیده در خواب ، نشانة داشتن آ2

 لذتهای ناپایدار است . 

 سیر 

 محمدبن سیرین گوید : 

 سیر در خواب مال حرام است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

خوردن سیر درخواب ، رنج و غم و گریستن بود . اگر بیند نخورد او را مضرت کمتر 

 بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : مال حرام . 

 دوم : سخن زشت ) شخص زشت ( . 

 سوم : غم و اندوه . 

 چهارم : گریستن . 

 پنجم : سختی دیدن ) دوچار شدن به مشقت وسختی ( . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ببینید مقداری  سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد . چنانچه در خواب

سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود 

و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان 

کنید . شخصی به خانم آتیانوس گفت : در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی 

من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن هفت ساله برای من آورد 

همه جای خانه را پر کرده بود . خانم آیتانوس به او گفت : رشوه گرفته ای و با آن پول 

حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات 

ه دست آورده ای . خوردن می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده ب

سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می شود 

 . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور کنید ، نشانة آن است که از 0

ن خوابی تری چنیفقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد . اگر دخ

ببیند ، نشانة آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد 

 کرد . 

ـ خوردن سیر در خواب ، نشانة آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از 6

 خود دور می کنید . 

 سیرابی 

و است به خصوص اگر منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سیرابی در خواب نیک

بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است . سیرابی 

معده نشخوار کنندگان حالل گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است 
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. سیرابی پخته دیدن به خواب بهتر از سیرابی نپخته است و خالی و بدون سرگین بهتر 

 ته اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است . است زیرا نوش

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن سیرابی در خواب ، عالمت آن است که به بیماری شدید مبتال خواهید شد . 0

ـ خوردن سیرابی در خواب ، عالمت آن است که واقعه ای باعث نومیدی شما خواهد 6

 شد . 

 سیرک 

: امروز سیرک یک موضوع مهجور و متروک است . در منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

مشرق زمین و در کشورهای آسیائی اصوال سیرک نبوده و نیست . گه گاه یک دسته از 

بندبازان و بازیگران همراه چند دلقک و معدودی حیوان رنجور و گرسنه به این قسمت 

ه می کردند و باز جهان می آمدند و به نام سیرک چند شب مردم را سرگرم و سرکیسه 

راه خود ادامه می دادند و می رفتند . تا آنجا که من به خاطر دارم در ایران شاید پنج بار 

سیرک آمده باشد ولی در کشورهای اروپائی و امریکایی سیرک بسیار متداول بوده و 

روزگاری سیرک بازان از شهرت و اعتبار و درآمد خوبی برخوردار بودند . اینک در 

مریکا نیز سیرک وجود ندارد و اگر هم باشد زیاد مطرح و محل اعتنا نیست اروپا و ا

زیرا تلویزیون جای آن را گرفته و مردم جهان را از دیدن سیرک بی نیاز کرده است . 

تلویزیون به خیلی از چیزها نقطه پایان نهاد از جمله به سیرک به طوری که نسل جوان 

عتنای زیادی ندارد بلکه بسیاری از آنها در عهد مغرب زمین نه تنها به سیرک توجه و ا

شکوفایی تلویزیون به دنیا آمده اند و اصوال سیرک و سیرک بازان را ندیده اند . پس 

اینکه یک ایرانی ، سیرک در خواب ببیند بعید التصور است . سیرک بازان به ظاهر 

ا دارند چه بسمردمی خوشحال و خوشبخت هستند اما در حقیقت با مردم دیگر فرق ن

بدبخت تر هستند . ضمنا سیرک بازان هر جا که وارد شوند برای مردم آنجا بیگانه اند و 
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با همه صمیمیت و آشنایی که تظاهر می کنند هم خودشان احساس بیگانگی می کنند و 

هم مردم نمی توانند آنها را به عنوان همشهری بپذیرند . با توجه به این مسائل چنانچه 

سیرک ببینیم نشان آن است که با مردمی بیگانه و مسائلی تفنن آمیز رو به رو در خواب 

می شویم . ذهن ما از اشتغاالت غیر ضروری و غیر مفید خبر می دهد و مردمی که می 

آیند و نمی مانند و می گذرند . دیدن سیرک در خواب فریب زندگی است . کلیه 

خواب به صورت سیرک ظاهر گول زنک های زندگی روزمره ما ممکن است در 

شوند و مردم بیگانه ای که فقط به گرفتن عالقه و عادت دارند نه دادن و سود رسانیدن 

. زندگی ما پر است از گول زنک ها . یک بچه را یک جغجغه خوشحال می کند و 

گول می زند و ما را یک خانه یا یک اتومبیل پر زرق و برق پس نفس مسئله فرق نمی 

ل زنک متفاوت می شود . همه این گول زنک ها به صورت سیرک در کند نوع گو

خواب های ما نقش می پذیرند و کسی که در خواب سیرک ببیند با توجه به نوع 

 زندگی خودش می تواند تشخیص دهد که بسته کدامین گول زنک خواهد شد . 

 سیری 

رسنگی ان بهتر از گحضرت دانیال گوید : سیری از آب بهتر از تشنگی بود و سیری از ن

بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی خود را سیر بیند ، دلیل کند بی نیاز گردد . اگر 

خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند ، دلیل است گناه و معصیت کند . بهتر آن است کسی 

 خود را به حال اعتدال بیند ، چنانکه نه سیر بود و نه گرسنه . 

 سیسنبر 

سنبر بیند ، دلیل که نامش به خیر و نیکی منتشر گردد . اگر بیند در اگر در خواب سی

 زمین او سیسنبر بود ، همین دلیل کند . اگر برخالف این بیند ، دلیل بر رنج کند . 

 سیکی 
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محمدبن سیرین گوید : سیکی دراصل ، مال حرام است . اگر بیند درمیان سیکی غرق 

 بیند سیکی می خورد ، دلیل که به قدر آن او را مالگردید ، دلیل که در فتنه افتد . اگر 

حرام نصیب شود . اگر سیکی پخته می خورد ، دلیل که مالی حرام به رنج و سختی به 

دست آورد . اگر بیند در خانه سیکی بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن از مرد دهقانی 

که  ی مست گردیده ، دلیلاو را منفعت رسد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند از سیک

به قدر مستی بزرگی و جاه یابد . اگر بیند که بی خوردن آن مست گردید ، دلیل که 

ترسی سخت بدو رسد . اگر بیند پیاله در دست داشت و ندیمش از دست او بستد ، 

دلیل که به سبب معیشت گفتگو کند . اگر بیند سیکی می پالود ، دلیل که خدمت 

بیند که جوی سیکی می رفت و او در میان آن شنا می کرد ، دلیل که  پادشاه کند . اگر

به بالی دنیا گرفتار شود . جابرمغربی گوید : اگر دید سیکی با آب می آمیخت و می 

خورد ، دلیل که ربا خورد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن سیکی به خواب 

. سوم : نعمت . و دیدن سیکی فروش بر سه وجه است . اول : مال حرام . دوم : ترویج 

 به خواب ، دلیل بر مردی باشد که پیوسته طلب جنگ و فتنه کند . 

 سیگار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد . کال 

تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می 

تاه می کند اشاره ای می نماید . چپق طول و اندازه ندارد و با دود کردن کشد و کو

توتون طول چپق کوتاه یا بلند نمی شود . قلیان نیز شکل ثابت دارد و این ها عموما 

وسائل تدخین و در خواب های ما نشان تلخ کامی هستند اما سیگار چون قد و اندازه 

با عمر و زندگی بیننده خواب و کشنده سیگار دارد و با کشیدن کوتاه می شود معبران 

 ارتباط داده اند . 
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 سیل 

دیدن سیل به خواب ، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم . اگر در خواب بیند 

با سیل در کوشش بود ، دلیل که با دشمنی درافتد . اگر بیند از سیل بیرون آمد ، دلیل 

واب در ملک سردسیر ، دلیل غم و اندوه بود و که بر دشمن ظفر یابد . دیدن سیل درخ

در گرمسیر ، دلیل منفعت و شادی بود . اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد ، 

 دلیل گشایش است . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد ، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت 

 رسد . 

 ادق فرماید : حضرت امام جعفر ص

 دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : دشمنی بزرگ . 

 دوم : پادشاهی ستمگر . 

 سوم : لشگر غالب وپیروز . 

 چهارم : فتنه و بال . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از امام جعفر صادق علیه السالم نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بالست یا 

و دشمنی بزرگ که لشکر غالب ، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بال که لشکری غالب 

ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود . سیل در خواب های ما حادثه ای است 

بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد 

و منهدم کننده می باشد . چنانچه در خواب دیدید هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن 

سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در 
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خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین 

ید ر دیدکه خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد . اگ

دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در 

امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید ولی 

اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد . 

ب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب چنانچه در خوا

نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری 

است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که 

طر سیل گل آلود وکثیف باشد خ گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است . هرچه آب

بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد . اگر در 

خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و 

مان ه منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت

حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان 

می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید 

شما زیان نمی بینید . آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و 

ده بیننده خواب است . معبران نوشته اند که سیل در منطقه گرمسیر گویای تاثیر در آین

نشان شادی و فرج و خیر و برکت . اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و 

حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان 

د حتی اگر بترسید و بگریزیمی گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست . 

سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست . اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته 

 باشد خوب نیست . شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ه بیمار ة آن است کـ اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، نشان0
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خواهید شد و در حرفة خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث 

 اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد . 

ـ دیدن سیل در خواب ، نشانة آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما 6

 سرازیر می شود . 

 سیم 

د : بسیار مردمان باشند که در خواب سیم بینند و در بیداری همان محمدبن سیرین گوی

 بیابند و بسیار بود که به زحمت افتند و به این سبب ، طبعهای مختلف بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن سیم درست در خواب ، دلیل بر خبری راست بود و سیم 

ه امانت در بود ، دلیل که چیزی ب شکسته ، دلیل بر خبر دروغ . اگر بیند سیم در کیسه او

پیش او بنهند . اگر در خواب کاسه یا آفتابه یا طشت خود سیمین بیند ، دلیل بر مالی 

 مجموع بود . اگر بیند که سیم بسیار بی اندازه یافت ، دلیل که گنج یابد . 

 گوید : آنلی بیتون می

،  که اگر به اتمام برسد دیدن سیم در خواب ، نشانة قبول کردن کاری پرمخاطره است

 برای شما ثروت و افتخار به ارمغان می آورد . 

 سیماب 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در معدن سیماب شد و سیماب برگرفت ، دلیل که 

زنش به کاری بد افتد . اگر بیند سیماب خورد ، دلیل رنج و زیان باشد ، اگر بیند در 

 ن بر وی جادوئی کنند . چشمه سیماب غرق شد ، دلیل که زنا

 سیمان 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است . چنانچه در 

خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می زنید 

که موجب رنج و زحمت می شود . کاری که به دقت و سرعت نیاز دارد چه اگر اهمال 

فرصت را از دست می د هید و ندامت خواهید کشید و مالمت خواهید شنید . اگر  کنید

دیدید دیگری سیمان می ریزد و آن سیمان به شما تعلق دارد کسی برای شما خدمتی 

انجام می دهد که به استحکام موقعیت شما می انجامد ولی برای او سخت و دشوار 

مسائلی یکسان اما متعدد شما را مشغول  است . اگر دیدید کیسه های سیمان خریده اید

خواهد کرد . سیمان اگر خاکستری باشد همان تعابیر گفته شده را دارد اگر سیاه باشد 

غم و اندوه می آورد و اگر سرخ باشد فرح و شادی با خود دارد و کال سیمان چندان بد 

 نیست . 

 سیمرغ 

ر اگر سیمرغ ماده بیند ، دلیل بدیدن سیمرغ ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد . 

زنی صاحب جاه باشد . اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و بر هوا برد ، دلیل که با بزرگی 

 سفر کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند سیمرغ ماده را بکشت ، دلیل که دوشیزگی دختری را ببرد . اگر بیند سیمرغ از 

 گوید .  دست او بپرید ، دلیل که زن را طالق

 جابرمغربی گوید : 

دیدن سیمرغ به خواب ، دلیل بر پادشاهی بود . اگر سیمرغ در خانه او فرود آمد ، دلیل 

که پادشاهی درخانه او فرود آید . اگر بیند که بچه سیمرغ را برگرفت ، دلیل که در پناه 

 پادشاه رود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 هار وجه است . دیدن سیمرغ در خواب بر چ

 اول : پادشاه . 

 دوم : مردی بزرگ . 

 سوم : والیت وفرمانروائی . 

 چهارم : زنی صاحب جمال . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

سیمرغ مرغی است افسانه ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت ها 

شکالی برای او قائل بخصوص کشورهای مشرق زمین زیاد از او نام برده شده و حتی ا

شده اند که غالبا مشابه و پرجالل است . دیدن سیمرغ در خواب نیکو است و رویائی 

میمون و مبارک محسوب می شود . اگر در خواب ببینید سیمرغی بر بام خانه شما النه 

کرده جاه و جالل و شوکت و مال خواهید یافت و روزگار شما خوبترین چهره را 

این بهتر وقتی است که ببینید سیمرغی از هوا بر بام خانه شما فرود خواهد گرفت و از 

آمده یا در خانه شما مامن و ماوا گرفته است . معبران نوشته اند سیمرغ ماده زنی است 

صاحب جمال و جالل که به زندگی بیننده خواب تحولی دل خواه خواهد بخشید . 

ذهن ممکن است که حس  تشخیص مادگی و نرگی سیمرغ در خواب فقط از طریق

کنیم این سیمرغ ماده یا نر است . چنان چه بیماری در خواب ببیند شفا خواهد یافت و 

اگر وامداری این رویا را ببیند ادای دین خواهد کرد . اگر دختری دم بخت سیمرغ را 

در خواب ببیند شوهری دل خواه و نمونه خواهد یافت و اگر زن نازا سیمرغ در خواب 

صاحب فرزند خواهد شد و چنان چه پیر زن یا پیر مردی سیمرغ ببیند با نیک نامی ببیند 

از دنیا خواهند رفت و رستگار خواهد شد زیرا سیمرغ در خواب افراد سنین باال نشان 

رستگاری است و نوشته اند که مالئک و کروبیان در قالب سیمرغ در خواب ظاهر می 

غ شما را به چنگال گرفت و به آسمان برد خوابی شوند . اگر در خواب ببینید که سیمر

است نیکو که می گوید جاه و مقام پیدا می کنید ولی اگر شما را از چنگال راها کند 
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خبر از انهدام و نیستی است بعد از یک دوره رفاه و بزرگی . به هر حال دیدن سیمرغ 

ال اده پول و مدر خواب خوب است بخصوص اگر ببیند که سیمرغ در خانه اش بچه نه

فراوانی تحصیل خواهید کرد و برخی از معبران نوشته اند بیننده این خواب گنج خواهد 

یافت ولی نیکو نیست اگر ببینید که سیمرغ در خانه شما مرد یا بچه نهاد و بچه و جوجه 

 اش مرد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن سیمرغ کار وی باال گیرد 

 سینما 

یعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می منوچهر مط

کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به کاری می 

زنید که سودی عایدتان نمی کند ولی وقت شما را می گیرد . سینما نیز مثل سیرک 

د که از سینما خارج می شوید از اشتغال به امور تفننی است . اگر در خواب دیدی

ماجرایی فراغت حاصل می کنید یا خود را کنار می کشید و اگر دیدید همراه جمعیتی 

می خواهید وارد سالن سینما می شوید در امری پر هیاهو و پرجنجال مداخله می کنید 

 دکه احتماال به شما هیچ ارتباطی ندارد . اگر از سینما خوشحال و راضی بیرون آمدی

موضوعی خانوادگی شما را غمگین می کند . این مسئله ممکن است به خانواده شما 

مربوط نباشد ولی کال خانوادگی است و چنانچه دیدید ناراضی و ناخشنود بیرون 

آمدید کاری انجام می گیرد که موجب خشنودی و رضایت شما می شود . اگر دیدید 

تظاهر می کنید و در نتیجه اطرافیان خود  خودتان فیلم نشان می دهید دروغ می گویید و

را گول می زنید و حقایقی را وارونه جلوه می دهید و اگر دیدید خودتان در سینما 

 نقشی به عهده گرفته اید مردم درباره شما حرف خواهند زد و سر زبان ها خواهید افتاد . 
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 سینه 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن سینه به خواب ، دلیل بر شریعت باشد . اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد ، 

دلیل که کارهای او ساخته شود . اگر بیند سینه او تنگ شد ، دلیل که در دینش خلل 

افتد . اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود ، دلیل که حق تعالی با وی کرامت کند . 

 دلیل که بی شهامت از دنیا برود . اگر خط سیاه بیند ، 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند بر سینه او موی رسته بود ، دلیل که وام دار شود . اگر بیند موی از سینه بسترد ، 

دلیل که وام بگذارد ، اگر بیند سینه او گرفته بود . چنانکه حرف زدن نتوانست ، دلیل 

 که کار دین بر وی بسته شود . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 دیدن سینه به خواب بر هفت وجه است . 

 اول : علم وحکمت . 

 دوم : سخاوت . 

 سوم : ایمان . 

 چهارم : کفر . 

 پنجم : حکمت . 

 ششم : مرگ . 

 هفتم : بخل . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خ داریم ای فراسینه استطاعت بیننده خواب است . چنانچه در خواب ببینیم که سینه 

زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین 
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نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم . چنانچه در 

خواب ببینیم سینه ما کوچک شده و محقر و ضعیف گردیده تعبیر بر عکس است و 

ر ما سخت خواهد گرفت . اگر در خواب ببینیم سینه روزیمان تنگ می شود و دنیا ب

تنگ شده دل تنگ می شویم . در خواب حالتی فیزیکی پیش می آید که اصطالحا می 

گویند بختک روی شخص افتاده . منظور از این حالت خفگی نیست بل که حالتی 

 است که در خواب احساس آن برایمان پیدا می شود . حس می کنیم که سینه ما تنگ

شده و نفس کشیدن دشوار گردیده این حالت است که دل تنگی تعبیر می شود . اگر 

ببینیم سینه ما گرفته به طوری که نمی توانیم حرف بزنیم و به راحتی نفس بکشیم غمی 

برای ما می رسد . دیدن سینه دیگران نیز همین تعابیر را دارد . اگر ببینیم سینه ما چاق و 

شکاران سینه پیدا کرده ایم روزی می یابیم و نعمت هائی به ما ورزیده شده مانند ورز

می رسد اگر چنان شده باشد که چون زنان سینه آویخته داشته باشیم نیکو نیست و 

خواب ما می گوید غم و اندوهی را تحمل می کنیم که بر سینه ما سنگینی خواهد کرد 

اش مثل مردان صاف شده و  و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت . زنی اگر ببیند سینه

برجستگی آن از بین رفته نیکو نیست و از جانب فرزند یا فرزندانش غمناک می شود و 

چنانچه فرزند نداشته باشد از سوی خواهر یا برادرش لطمه می خورد یعنی از کسانی که 

 با او هم شیر هستند . 

 سینه ریز 

 گوید : آنلی بیتون می

نه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری ـ اگر زنی خواب ببیند سی0

 وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت . 

ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، عالمت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را 6

 بر شانة خود احساس خواهید کرد . 
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 سینی 

هم  ند و خیلیمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : سینی زنی است که به شما خدمت می ک

نزدیک است . او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر . اگر دیدید 

سینی نو و تمیز و درخشنده و قشنگی دارید می توانید به آن زن هرکس هست متکی و 

به صداقت او معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید خواب 

به شما خدمت می کند آزرده است یا نسبت به شما و زندگیتان  شما می گوید زنی که

صداقت الزم را ندارد . داشتن چندین سینی گویای تعدد خدمتکاران نیست بلکه بیانگر 

آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نیت و خدمت بیشتر را دارد اما 

 توانایی شما در قبول محبت محدود است . 

 د : گویآنلی بیتون می

ـ دیدن سینی در خواب ، عالمت آن است که به شکلی احمقانه ثروت شما بر باد 0

 خواهد رفت . حوادثی تلخ شما را غافلگیر خواهد کرد . 

 شاخة درخت

ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است که 0

 روتی به چنگ خواهید آورد . با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ث

ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، داللت آگاه شدن از خبرهای تأسف 6

 بار از وضع شخصی غایب دارد . 

 حرف ش 

 شاخ 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شاخ داشت ، دلیل است که بزرگی و 

.  ، دلیل بود که مالی تمام حاصل کندمنفعت یابد . اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت 
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اگر بیند که شاخ گاوی داشت ، دلیل است که از مردی بیابانی راحت یابد و هر چند 

 در خواب شاخ را بزرگتر بیند . اثر آن بیشتر بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بر سر خود شاخ داشت ، دلیل قوت بود . اگر بر سر 

دلیل بود که کار او به صالح آید و عمر خود را در خرمی گذراند .  خود شاخ ها بیند ،

 اگر بیند که مردمان را بدان شاخ می زد ، دلیل که مردمان را مضرت رساند . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شاخ های چهارپایان دشتی ، دلیل بر خیر و 

 منفعت باشد . 

وانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شاخ در حی

هم وسیله دفاعی و کال برای حیوانات است نه انسان و چنانچه انسانی شاخ داشته باشد 

موجودی است غیر طبیعی . شاخ در آوردن هم امری است استثنائی و غیر معقول و به 

یده اند . همین علت است که دروغ های بزرگ و غیر قابل باور را دروغ شاخ دار نام

دروغ شاخ دار یعنی دروغی که عقل سلیم نمی پذیرد یا انسان از شنید نش شاخ در می 

آورد . قبال نوشتم که خواب های ما نمی توانند با زندگی بیداری ما بی رابطه باشند لذا 

تمام تعابیر بر مبنای این رابطه به وجود آمده اند . با قبول این فرضیه چنانچه در خواب 

م که شاخ در آورده ایم نشان دو چیز می تواند باشد . یا کاری می کنیم که مورد ببینی

طعن و تمسخر قرار می گیریم و انگشت نما می شویم و مردم درباره ما سخن خواهند 

گفت یا با حادثه ای برخورد می کنیم که به همان اندازه دروغ بزرگ ما را به حیرت و 

ت به نوع کارهائی که در بیداری انجام می دهیم . اعجاب وا می دارد . این منوط اس

حال اگر کسی در خواب ببیند که شاخ در آورده خودش با توجه به موقعیتی که دارد 

می تواند خواب خویش را جهت یابی کند . در دو حالت شاخ در خواب می بینیم . یا 

با  برخوردی خودمان شاخ در آورده باشیم که تعبیرش را نوشتم یا به شکل و عنوان

شاخ حیوانات داشته باشیم . اگر در خواب ببینیم که شاخ حیوانی را گرفته ایم دست به 

کاری می زنیم و خطر می کنیم . اهمیت کار با هیکل و اندازه و هیبت حیوان بستگی 
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دارد . اگر بزی ضعیف باشد کار کوچک تر و بی اهمیت تر است و چنانچه یک 

الجثه باشد کاری است بزرگ . اگر در خواب ببینیم که کرگردن قوی هیکل و عظیم 

تعدادی شاخ حیوانات در خانه داریم و مثل موزه شکار ، شاخ ها را به دیوار نصب 

کرده ایم نشان آن است که به خود مغرور می شویم و پیروزی های خویش رابه رخ 

گر گفت ) ا دیگران می کشیم و این غروری است بیهوده . یکی از معبران معاصر می

ببینید شاخ حیوانی را در جیب یا کشوی میز خویش نهاده اید یکی از فرزندانتان 

نافرمانی می کند . خواب شما می گوید که با یکی از فرزندانتان اختالف می یابید یا او 

سبب بروز دردسر برای شما می شود . ( اگر در خواب ببینید که شاخ حیوانی را گرفتید 

شمن پیروز می شوید و اگر موفق نشدید و دچار هراس شدید شکست و شکستید بر د

 می خورید . اگر گریختید زیان می بینید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شاخ به شاخ شدن بهره بردن 

 شاخه 

محمدبن سیرین گوید : دیدن شاخه درخواب ، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان 

بوه و بسیار بود ، دلیل که خویشان او بسیار شوند . اگر بود . اگر بیند شاخهای درخت ان

به خالف این بیند ، دلیل که خویشان او کم شوند . اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید 

، دلیل که خویشی را از خود دور کند . اگر بیند که شاخی از درخت او کم شد ، دلیل 

ما در دست داشت ، دلیل که که یکی از خویشان او بمیرد . اگر بیند که شاخه خر

 فرزندی آورد . 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که او را شاخ درختی دادند باریک و دهنده 

شاخ معروف بود ، دلیل است از آن کس منفعت یابد . اگر دهنده مجهول بود ، دلیل 

 .  دکه از بیگانه منفعت یابد . اگر آن شاخ خشک بیند هیچ خیر و فساد به او نرس
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در 

خواب های ما اهل است و طبعا هم زن می تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر 

قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدبیر ایشان با زن . درختی را در نظر بگیرید که 

رد . این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند شاخه و برگ فراوان دا

نازکتر می گردند و متفرق تر . در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و 

متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان 

 تی پر شاخ و برگ در خانه دارید وقرابتشان متفاوت است . اگر در خواب ببینید درخ

این درخت سر سبز و بارور است رویائی نیکو دیده اید چون این نشان صحت و 

سالمت افراد خانواده شما است و با دیدن این خواب می توانید نسیت به آینده آن ها 

جمعیت و فراغت خاطر داشته باشید . حال اگر درختی زرد و کم شاخه و خشکیده در 

بینید و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد تعبیر خالف آن است که خواب ب

گفته شد . اگر در خواب ببینید که شاخه های درخت شما را کنده و برده اند در 

خانواده شما نفاق و افتراق پیش می آید . اگر خودتان شاخه ای را از بن بر کنید یکی 

کنید . اگر شاخه ای مورد توجه شما باشد و از نزدیکان خویش را می رانید و طرد می 

در عالم خواب خیال کنید و بعد هم ببینید که آن شاخه نیست یکی از آن ها را از دست 

می دهید و آن شاخه هر چه کلفت تر و به تنه نزدیکتر باشد همان طور که گفتم درجه 

زرگتر تنه درخت بقرابت بیشتر است . اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد 

و کفیل خانواده محسوب می شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت 

شمائید . اگر ببینید شاخه های درختی را هرس می کنید و این کار را به نیت اصالح و 

بهبود انجام می دهید تمشیت امور خانوادگی می کنید و تدبیر به کار می برید و حدود 

یین می نمائید . چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون هر کس را تع

در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می شود یا او وسیله و کار 

ساز می شود که سودی ببرید . اگر ببینید که شاخه ای از نخل دارید صاحب فرزند می 
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ر داشته باشید معامله ای سود آور انجام می شوید . اگر شاخه ای از مو و درخت انگو

دهید . اگر ببینید که شاخه ای از بید در دست دارید غمین و اندوهگین می شوید . اگر 

شاخه ای از شاه توت داشته باشید تلخ کامی می کشید و اگر توت باشد تقریبا همین 

خه ای از درخت طور مگر این که دانه های توت رسیده و شیرین بر آن باشد . اگر شا

سرو و چنار داشته باشید در آینده مقاوم و با نشاط خواهید زیست . به طور کلی دیدن 

شاخه های درخت بر درخت بهتر از این است که کنده و جدا شده ببینیم . اگر ببینیم 

که شاخه های درخت همسایه به خانه ما آویخته تعبیر مشروط دارد و بستگی پیدا می 

 چه درختی باشد ولی کال سر سبزی از همسایه بد نیست .  کند به این که

ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است که 0

 با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد . 

أسف از خبرهای تـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، داللت آگاه شدن 6

 بار از وضع شخصی غایب دارد . 

 شادروان 

محمدبن سیرین گوید : دیدن شادروان ، دلیل بر دین مرد باشد . اگر بیند شادروانی از 

بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست ، دلیل که به قدر آن ، عیشی کند با عمری 

الش نست که جای کیست ، دلیل که حدراز . اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندا

متغیر شود و در غربت بمیرد . اگر بیند شادوران بفروخت یا ببخشید ، دلیل بر خطر 

گردد . حضرت دانیال گوید : اگر بیند شادروانی گسترده بود . دلیل بر درازی عمر بود 

ان کهن و رو هر چند بزرگتر بیند ، تاویل بهتر است . جابرمغربی گوید : اگر بیند شادو

دریده بود ، دلیل که زندگانی بر وی دشوار شود . اگر سرخ بیند ، دلیل عشرت باشد . 

اگر سیاه یا کبود بیند ، دلیل غم و اندوه باشد ، اگر زرد بیند . دلیل بیماری باشد ، اگر 

سفید بیند ، دلیل بر روزی حالل باشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن 
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واب بر چهار وجه است . اول : عمردراز . دوم : منفعت . سوم : روزی شادروان در خ

 حالل . چهارم : معیشت . 

 شادی 

دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند از کسی شاد شد ، دلیل است 

 که خاتمه کارش به سعادت باشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 مان ببیند ، اجلش نزدیک شده است . اگر کسی خود را در خواب شاد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانة آن است 0

 که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد . 

ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنیدن 6

 ی همراه با شادی است . تبریکات

ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید ، عالمت آن است که به 9

 موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد . 

 شاسی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا 

لف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند . شاسی کلمه ای است که از زبان انگلیسی مخت

به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری 

نداریم به جای آن بگذاریم مگر این که کلمه ای مرکب ایجاد کنیم . از این نوع در 

ر حال رادیو ، تلویزیون ، اتومبیل و غیره شاسی دارند فارسی زیاد یافت می شود . به ه

اگر زنی در رویای خود شاسی با تعریفی که شد ببیند آن شاسی شوهر اوست و اگر 
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مردی در خواب شاسی ببیند شغل و حرفه اوست و کاری است که زندگیش بر مبنای 

نجام بول این مسئله اانجام آن کار اداره می شود و معاشش فراهم می آید . این تعبیر بر ق

می گیرد که قوام زن به شوهرش است و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه ای که 

انجام می دهد و زندگیش را اداره می کند . اگر زنی شاسی خالی ببیند ، مثل شاسی 

تلویزیون یا رادیو خواب او توجه می دهد که شوی آن زن نیازمند توجه است . اگر 

ببیند که شاسی اتومبیل یا کامیون دارد و آن شاسی نو است و تازه از  مردی در خواب

کارخانه بیرون آمده خواب او از بهبود کارش خبر می دهد و اگر آن شاسی شکسته و 

معیوب باشد نقصی در کار و حرفه اش به وجود می آید که مطلوب نیست . سوار شدن 

از  شاسی رادیو ، تلویزیون و یخچال وبر شاسی کامیون یا اتومبیل بدون اتاق و داشتن 

این قبیل مسئولیتی است که به رموز انجام آن کار و مسئولیت آگاه نیستید و اقدام به 

کاری است که اطمینان ندارید بتوانید از عهده برآیید به زبان دیگر خامی و ناپختگی 

ود ه خاست . ساختن شاسی ایجاد کار است و پیاده کردن آن تخریب کار مربوط ب

 بیننده خواب . 

 شال 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد . 

یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می 

بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در 

ا از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند و زیر پای می گذشته ه

گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم 

به کار می گرفتند . این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال 

ال اگر پشمی باشد مال و نعمت است . پشمی تفاوت تعبیر هست . در خواب های ما ش

که در آن رفته منفعت است ، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی 
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باشد اندوه و محن است . اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به 

موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال 

پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و 

استحکام خواهد یافت و اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می 

دهد . اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او 

ه شد از شخص دیگر تبعیت می کند . بفزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته با

هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد مالل انگیز 

. شال سوخته و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می 

نی زدهد و برای مرد از رنجوری و شکست . شال بیدزده فساد است و تباهی و چنانچه 

شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند از نظر 

 شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شال در خواب ، نشانة آن است که فردی با محبت و چرب زبانی به شما 0

 نزدیک خواهد شد . 

ر خواب ببینید شال خود را گم کرده اید ، عالمت آن است که به اندوه و پریشانی ـ اگ6

دچار خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که مردی خوش 

 قیافه او را تا آستانة بر هم زدن قول و قرار ازدواجش با مردی دیگر پیش خواهد برد . 

 شام 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، داللت بر آن دارد که مسایلی ـ 0

 همیشه شما را وادار می کند که به فکر تهیة مایحتاج زندگی باشید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شکست و جدایی در 6
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 عشق است . 

ا به شام دعوت کرده اید ، داللت بر آن دارد که از ـ اگر خواب ببینید میهمانانی ر9

 میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد . 

 شانه 

شانه در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود . 

 اگر بیند سر و ریش خود را شانه می کرد ، دلیل که از غم فرج یابد . 

یم کرمانی گوید : اگر بیند ریش را شانه کرد ، دلیل زکات مال بدهد و دیدن شانه ابراه

 تراش در خواب ، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است . نه به معنی 

ن تصمیم و گاه تردید در انتخاب . در ای غم و اندوه بل که تشتت فکر و تردید در اتخاذ

صورت اگر در رویا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده اید یا شانه را کسی به 

شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوعی که گفته شد می شوید . اگر شانه ای در 

یتان از دست اخواب ببینید که دنده هایش شکسته زیان می بینید و تسلسل و توالی کاره

می رود . اما اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از تشتت و پریشانی 

فکر و از تردید و دودلی نجات می یابید و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان 

روال مطلوب می گیرد . اگر در خواب ببینید که موی را شانه می کنید و به شانه موی 

یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پائین آمده کاری در جهت چسبیده ، 

تنظیم امور خود می کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر موئی که از 

سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می گردد . برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی 

را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و  است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش

حرمت می یابد و نزد شوهر عزیز می شود . وامداری اگر در خواب ببیند که موی 

خویش را شانه می کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی شود و سر 
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 می خورد و پائین کشیده می شود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می کند و اوم

خویش را می پردازد . اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی 

خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می 

کند و از او رفع اتهام می شود . اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و 

که موی خود را شانه می کنید ولی موی چنان  رنجوری شفا می یابد . حال اگر ببینید

ژولیده است که شانه در آن فرو نمی رود و کار نمی کند و پائین نمی آید خوب نیست 

زیرا خواب شما می گوید با مشکالت بزرگ رو به رو می شوید و گره بر کارتان می 

 افتد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شانه زدن : یک کار بیهوده 

 گوید : ون میآنلی بیت

ـ دیدن شانه های برهنه در خواب ، نشانة آن است که تفییرات شادی آور باعث می 0

 شود که با نگاهی دیگر به جهان بنگرید . 

ـ اگر خواب ببینید شانه هایتان باریک به نظر می رسد ، عالمت آن است که برای 6

  قرار خواهد گرفت .انتخاب تفریح و سرگرمی ، سلیقه های دیگران مورد توجه شما 

 شانه حیوان 

محمدبن سیرین گوید : دیدن شانه حیوان ، دلیل وزن باشد ، اگر بیند گوشت شانه باز 

کرد و رگ ها دید ، دلیل که در آن سال باران بسیار باشد . اگر بیند که در آن شانه 

 سیاهی بسیار بود ، دلیل که در آن سال بال بسیار بود . 

 شاه بلوط 
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اگر در خواب دید که شاه بلوط داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . جابرمغربی 

 گوید : اگر دید که شاه بلوط می خورد ، دلیل که غمگین گردد . 

 شاه توت 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشکالت است ، و جمع کردن شاه توت نشانة 

 بداقبالی است و خوردن آن نشانة زیان مالی است . 

 شاهدانه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک 

ه ثال گندم بو داده و شاهدانو سود قلیل است . اگر ببینید آجیل شاهدانه می خورید ، م

بد نیست . خواب شما می گوید سودی قلیل عایدتان می گردد ولی شاهدانه خام غم و 

رنج است و پریشانی و به خصوص فقر . اگر دختر یا زن جوانی در خواب شاهدانه یا 

نهال شاهدانه ببیند تعلق خاطر پیدا می کند و دلبستگی عاطفی شدید در او به وجود می 

د که معقول نیست و غالبا زیان بخش است . اگر در خواب ببینیم که برگ های ریز آی

و کوچک نهال شاهدانه را یک یک می کنیم و دور می ریزیم مال خود را می دهیم و 

تباه می کنیم و غمین می شویم . به هرحال دیدن شاهدانه خام و نهال آن در خواب 

 .  خوب نیست ولی شاهدانه بو داده خوب است

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستیهای عمیق و پایدار است . 

 شاهرگ 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، عالمت آن است که تهمتی به شما وارد می سازند و 0

 تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود . 

نتان خون جاری می شود ، عالمت آن است که به ـ اگر خواب ببینید از شاهرگ بد6

 دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد . 

ـ اگر خواب ببینید یکی از شاهرگهای بدنتان متورم شده است ، عالمت آن است که 9

 به سرعت به مقام پر مسئولیت و مهمی ارتقاء خواهید یافت . 

 شاهرود 

شاه رود می زد ، دلیل که به سخن محال رضا دهد . سازی است از سازها . اگر بیند که 

 اگر شاه رود را با چنگ و چغانه می زد ، دلیل مصیبت بود . 

 شاه سفرم 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود ، دلیل است بر عز 

اید : ق فرمو جاه . اگر شاه سفرم زرد بیند ، دلیل بیماری بود . حضرت امام جعفر صاد

دیدن شاه سفرم به خواب شش وجه است . اول : عز و بزرگی . دوم : فرزند . سوم : 

دوست . چهارم : سخن خوش . پنجم : مجلس علم و حکمت . ششم : نام نیکو و ثنا و 

 مدح . 

 شاهین 

 محمدبن سیرین گوید : 

ن مطیع ند که شاهیدیدن شاهین در خواب ، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد . اگر بی

 او بود ، دلیل که فرزندی آورد . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دیدن شاهین درخواب ، دلیل بر مردی بسیار دانا بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : قدرومقام و منزلت . 

 دوم : فرمانروائی . 

 سوم : مال و نعمت . 

 چهارم : فرزند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است . 

اگر ببینید که شاهین را رام کرده اید و به شکار بر می انگیزید بسیار نیکو است و خواب 

سالم نقل می کنند که شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد . از امام صادق علیه ال

شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروایی است . برخی از معبران نوشته اند که 

شاهین فرزند ذکور است و شاهین سفید بخت بیدار و به زبان گویاتر شاهین چنان 

پسری است که موجب سربلندی پدر می شود و نام آور می گردد و خدمت و شوکت 

عجاب و تحسین وا می دارد . اگر در خواب ببینید که برای به و شهرتش همگان را به ا

دام افکندن شاهین تالش می کنید این نشان تالشی است که در جهت کسب جاه و 

مقام و مال انجام می دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می شوید و مقام و 

ه بی ر دست و پنجه شما نشستمنزلت می یابید . اگر ببینید که شاهین رام شماست و ب

تالش و زحمت پیروز و کامروا می شوید اما نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما 

که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد . در خواب نگریستن به چشم 

 شاهین نیز خوب نیست . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 
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 دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است

 گوید : بیتون میآنلی 

ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانة آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا 0

 حسادت می نگرند . 

 ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانة آن است که کسی به او تهمت خواهد زد . 6

 شب 

اب ، ماهتاگر در خواب بیند شب تاریک بود ، دلیل غم و اندوه بود . اگر روشن بود یا 

 دلیل خرمی بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند شب تاریک راه می رفت ، دلیل بر استقامت بود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما 

شب نیست . گاه اتفاق می افتد که خواب را درون ظلمت می یابیم . این تاریکی تعبیر 

گری دارد و تعبیر شب به آن اطالق نمی شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می دی

بینیم و از ذهن ما می گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم . 

در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد این راز و 

د . چنانچه در خواب شب ببینیم و مشاهده کنیم که مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باش

در ظلمت شب راه می رویم با مجهول درازی رو به رو می شویم که ما را به تکاپو و 

تالش بر می انگیزد و کوشش هائی در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل می 

و آوریم ولی اگر شب مهتابی و روشن بود و به علت نور ماه یا چراغ روشن شده 

ظلمت طبیعی آن شکسته بود خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگی 

می دهد . اگر وامداری در خواب چنین شبی را ببیند که نور ماه آن را شکسته یا ستاره 

درخشان بر آسمان آنست وام خود را می پردازد و همین طور بیمار اگر ببیند در شب 

 ر او تابیده از بیماری شفا حاصل می کند . تاریک چراغ دارد یا نور ماه ب
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شب

 شب سیاه : جدال خانوادگی

 شب پر ستاره : زندگی طوالنی

 شب نا آرام : ضرر و زیان بزرگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید تاریکی شب شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است که سختی و 0

 یش از اندازه به شما فشار خواهد آورد . مشقت کار ب

ـ اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، عالمت آن است که 6

 اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت . 

 شب بازی 

 محمدبن سیرین گوید : دیدن شب بازی به خواب ، دلیل بر لهو و لعب بود و محال

ودروغ اگر بیند شب بازی کرد ، دلیل که به باطل فریفته شود . اگر بیند شب بازی کرد 

 با بربط و نای ، دلیل غم و اندیشه بود . 

 شب بو 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب بو زنی است الغر اندام و زیبا و نیک مختصر و 

تابد شما می شخوش سخن و خوش نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک و یاری 

ولی خیلی زود شما را ترک می کند و می رود . شما به صفا و پاکدامنی او می توانید 

اعتماد داشته باشید ولی به وفا و استقامت او نباید مطمئن شوید . برای زنان نیز شب بو 

باز هم همان زن است که البته هوو و رقیب نیست . حتی می تواند خواهرشان باشد . 

اب گل شب بو یا ساقه و نهال شب بو داشته باشید نشان آن است که چنان اگر در خو
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زنی به وقت سختی از شما دل جویی می کند لیکن خیلی زود می رود و شما را تنها می 

 گذارد شاید قبل از این که مشکل شما کامال مرتفع شده باشد . 

 شب پره 

ب پره داشت ، دلیل که با مردم دیدن شب پره ، دلیل بر مردم گمراه بود . اگر بیند ش

گمراه صحبت دارد . اگر بیند شب پره از دستش بپرید ، دلیل که از صحبت گمراهی 

 جدا گردد . 

 شبدر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شبد ر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در 

ا از زمین یم یخواب نیکو است . اگر در خواب ببینیم که در خانه خویش شبدر کاشته ا

شبدری که دیگری کنده و به ما تعارف کرده می خوریم به آرزوهای متعدد می رسیم 

. شبدر از آرزوهای بزرگ و پیروزی های درخشان خبر نمی دهد بل که گویای 

چیزهای متعددی است که کوچک اند . شبدر در خواب نیکو است فقط صورت 

رکه می خورید چون سرکه در خواب اثر ناخوش آن این است که ببینید شبدر را با س

 نیک شبدر را از بین می برد و غم و رنج و اندوه به دنبال آن قرار می دهد . 

 شبنم 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب احساس کنید شبنم بر شما می نشیند ، عالمت آن است که دچار 0

 بیماری و تب خواهید شد . 

ر نور آفتاب میان علفها برق می زند ، عالمت آن است ـ اگر خواب ببینید شبنمی زی6
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که به افتخار و ثروت بسیاری دست خواهید یافت . اگر هنوز ازدواج نکرده باشید با 

 شخص ثروتمندی ازدواج خواهید کرد . 

 شبه 

اگر در خواب بیند که شبه داشت ، دلیل که دختر آورد . اگر دختر نیاورد ، دلیل غم 

بود . اگر شبه را سفید یا سبز بیند ، دلیل منفعت است . گویند ، دلیل شادی و خرمی 

 است . دیدن شبه زرد به خواب ، دلیل بیماری است . 

 شپش 

 مت او خورند . اگر بیند بر تن اودیدن شپش در خواب ، دلیل بر عیال مرد باشد ، که نع

 شپش بسیار بود ، دلیل مال و حشمت بود . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند شپش بکشت ، دلیل که دشمن قهر کند . اگر دید شپش 

 بسیار او را گزیدند ، دلیل که به زبان خلق افتد . 

مرد  لمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : شپش در خواب انسانی است ضعیف ، شپش عیا

است که نعمت او را می خورند . شپش در خواب انگل و مزاحم است . انگلی از همان 

نوع که گفته شد . یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است که حتی در 

حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد . یکی 

ی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و از معبران نوشته ـ شپش اگر یک

دارائی ـ اگر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار 

بیننده خواب را بگزند بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند . به هر حال 

خواب نشان تعداد شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است . تعداد شپش در 

 مزاحمین نیست بل که گویای شدت مزاحمت است . 

 گوید : آنلی بیتون می
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 ـ دیدن شپش در خواب ، عالمت ابتال به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است . 0

 ـ دیدن شپش روی ساقة گیاهان در خواب ، نشانة قحطی و زیانهای دیگر مالی است . 6

دیگری در خواب ، عالمت آن است که با نزدیکان خود  ـ دیدن شپش بر بدن خود یا9

 رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانة آن است که به بیماری دچار می شوید و 4

 آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید . 

 شپشه 

. دیدن وی در خواب ، دلیل بر جانوری است که به تابستان در جامه های پشمین افتد 

همسایه دزد بود . اگر بیند شپشه جامه اوبخورد ، دلیل که دزد مال او را ببرد . اگر بیند 

 شپشه رابکشت ، دلیل که دزد آن بداند و مال خود رابستاند . 

 شتر 

 محمدبن سیرین گوید : 

فر رود . کند به ساگر کسی خود را بر اشتری مجهول بیند که به شتاب همی رود ، دلیل 

اگر بیند بر اشتری جوالن همی کرد ، دلیل است غمگین و متفکر شود . اگر بیند بر 

اشتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست ، دلیل است 

در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت . اگر بیند ماده شتری یافت ، دلیل 

زن خواهد . اگر اشتر با بچه بود ، آن زن که خواهد با فرزند بود . اگر است بر این که 

 بیند اشتر از وی روی بگردانید و مطیع او نشد ، دلیل است اندوهگین شود . 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود ، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند . اگر 

برد می کرد ، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را ، بیند با اشتری جنگ و ن

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

خصومت افتد . اگر بیند که رمه اشتران را همی چرانید و دانست از ملک او بود ، دلیل 

کند که وی را والیتی بود و به مردم آن والیت فرمانروا شود . اگر بیند اشتر را همی 

 ان شیر که دوشیده بود . اگر بیند به جایدوشید ، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدر 

شیر از پستان شتر خون آمد ، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود . اگر بیند ماده 

شتری کسی بدو بخشید ، یا از کسی بخرید ، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد . اگر 

میان  ن جدا شود یا دربیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد ، دلیل است از ز

ایشان خصومت افتد . اگر بیند ماده شتر او بمرد ، دلیل که زنش بمیرد . اگر بیند که شتر 

بچه آورد ، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود . اگر ماده شتری دید به امیدی 

 که دارد برسد . اگر بیند که گوشت اشتر می خورد ، دلیل است بیمار گردد . 

 یم کرمانی گوید : ابراه

اگر بیند کسی گوشت اشتر بسیار بدو داد ، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر . 

اگر بیند که اشتر را قربانی می کرد و گوشت او را به هر کسی می داد ، دلیل که مردی 

بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد . اگر بیند که اشتری مجهول در پس او همی آید ، 

که سرگشته و متفکر شود . اگر بیند که اشتری را قهر و زبون خویش کرد ، دلیل دلیل 

است دشمن را مقهور خویش کند . اگر بیند که رمه اشتران در زمینی یا در دهی جمع 

می گردید ، دلیل است در آنجا دشمن جمع شود ، یا سیل در آنجا خرابی کند یا 

ر بیند که اشتران بار گندم و جو داشتند ، بیماری در مردم آن موضع مستولی شود . اگ

 دلیل است از آن دشمن در آنجا خیر و برکت بود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند بر اشتر یک ساله نشسته بود ، دلیل است اندوهگین شود . اگر بیند از اندام شتر 

مهار  بیند وی خون زایل شود ، دلیل که سعادت و نعمت دنیا یابد به قدر آن خون . اگر

اشتری می کشید ، دلیل است بافردی فرمانبردار او را خصومت افتد . اگر بیند که در 

بیابان اشتر بسیار یافت ، دلیل است بر بزرگی و فرمانروائی او بر جماعت بیابانگرد . اگر 
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بیند که دو شتر یافت ، دلیل که مال یابد . اگربیند کسی وی را شتری داد ، دلیل که به 

و قیمت آن منفعت یابداز کسی . اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن  قدر

قسمت کردند ، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند 

 به میراث . 

 اسماعیل بن اشعث گوید : 

اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک وی است و از اشتران 

ی بودند ، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد . اگر اشتران عجمی بودند ، دلیل اعراب

است در دیار عجم پادشاه گردد . اگر زنی بیند اشتری با بخورد ، دلیل که از پادشاه مال 

و نعمت یابد و بدانکه پوست اشتر نیز همین . دلیل را دارد و بعضی از معبران گفته اند : 

 بیند که اشتر با او سخن گفت ، دلیل است خیر و نیکی بدو رسد . میراث یابد . اگر 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن اشتر درخواب بر ده وجه بود . 

 اول : پادشاه عجمی ، 

 دوم : مردی امیر ، 

 سوم : مرد مومن ، 

 چهارم : سیل ، 

 پنجم : فتنه و آشوب ، 

 ششم : آبادانی ، 

  هفتم : نصیب شدن زن ،

 هشتم : حج ، 

 نهم : نعمت ، 

 دهم : مال

اشتر عربی ، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمی ، دلیل بر مردم عجمی و بدانکه 
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 اشتربانی به تاویل خداوند به تدبیر و والیت بود و راست کننده کارها بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 ید و کار آمد برای سفرهای صحرائیشتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مف

و عبور از صحاری و سرزمین های گرم . شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی 

دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب 

های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط 

شد . سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است با

برای بیننده خواب . داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن 

همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم 

به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن روائی . شتر ماده نیز مثل اسب ماده 

شیر شتر بهره مندی از مال زن است . نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست . 

اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن 

 را گم کرده طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه

بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید . چنان چه 

دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه 

صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز 

اری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز شامل می شود . مثل سیل ج

می نماید . خون شتر مال حرام است . اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد 

کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به 

تر می کنید . اگر شریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع 

خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید . اگر پشم 

شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید 

 در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید . 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 یش روی شماستشتر : کار و تالش در پ

 نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

 شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید

 سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت

 زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدی خواهید نمود

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 کاری که ثوابی در آن حد دارد دیدن شترجهاز دار رفتن به کعبه یا

 دیدن شتر بی جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهی مهتر گردد

 اگر بر شتر سوار شده دولت یابد

 اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید شتری در حال کشیدن بار است ، داللت بر آن دارد که با وجود 0

 بر و طاقت فراوان ، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد . ص

ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، داللت بر آن دارد که دارایی فراوانی از 6

 طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد . 

المت بر سـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، عالمت آن است که از بستر بیماری با 9

می خیزید و همان زمان که فکر می کنید دیگر کسی به یاری شما نخواهد آمد ، 

 افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد . 

 شتر مرغ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند . 

شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس عقیده عموم معبران این است که کسانی که در 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی 

ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم . 

غ هم رشتر مرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شتر م

زنی است بیابانی . این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما 

عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود . سوار شدن 

بر شتر مرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است . آوردن شتر مرغ به خانه دعوت 

بیگانه است . اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر یا رسید ن مهمان غریب و 

مرغی می دوید یا تمهید می کنید یا دام می نهید نشان آن است که برای انجام کاری 

ناگزیر می شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز 

رغ سوغات د . پر شتر مهستند برخورد کنید و آشنا شوید و تالش و تقالی بسیار بکنی

است که از سرزمین های دور برای شما می رسد و اگر احیانا شما به کسی سوغات 

دادید این کار از جانب شما انجام می گیرد . زینت کردن پر شتر مرغ بر موی سر یا 

جامه نشان آن است که عادت و اخالقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تایید دیگران 

 اند محل ایراد و مالمت باشد . نیست و می تو

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شتر مرغ : سبکسریهای شما به دیگران سود میرساند 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شتر مرغ در خواب ، عالمت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید 0

 ند . پیش می گیرپرداخت ، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در 

ـ گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانة آن است که با سرمایة خود قادر می شوید به 6

 سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید . 

 شته 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت . اگر در 

متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و خواب ببینید که درختان بارداری که 

اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد 

تهاجم قرار داده . اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد زیان شما بنیادی و کلی 

ه هید کرد کاست و اگر فقط به میوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصری را تحمل خوا

قابل جبران است . اگر در خواب ببنید که همه باغ و نهال های متعلق به شما را شته زده 

دچار خسارت می شوید و این اشاره ای است به رفتار و اعمال شما در بیداری که 

درست نیست . اگر ببینید شته ای که به درخت است به بدن شما نیز راه یافته خوب 

ی خبر می دهد . اگر در خواب ببینید که شته درختان را زده اما نیست و از یک بیمار

باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم زده و ملول می شوید اما اگر درختان متعلق به شما 

باشد همان طور که گفتم زیان می بینید . اگر دیدید که شته به چوب خشک زده 

یا اشخاصی می خواهند به مال و  کسانی هستند که می خواهند مرده ای را بدنام کنند

 دارائی کسی که دستش از این جهان کوتاه است تجاوز و تطاول کنند . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید گیاهی را شته زده است ، نشانة آن است که خبر مرگ دوستان در راه 

 است . 

 شجره نامه 

 گوید : آنلی بیتون می

واب ، نشانة آن است که مشکالت خانواده به دوش شما ـ دیدن شجرنامة خود در خ0

 خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، عالمت آن است که 6

متی از ینید که قسناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید . اگر در خواب بب
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شجرنامه نیست ، نشانة آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید 

 . 

 شخم 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شخم زدن در خواب تالشی است در جهت اصالح امور 

و صالح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست اگر در خواب ببینید 

ا تراکتور زمین متعلق به خودتان را شخم می زنید کاری بزرگ انجام می دهید که که ب

خیر و فایده آن شامل دیگران هم می شود . اگر زمینی که در خواب شخم می زنید 

متعلق به خودتان نباشد کاری بزرگ می کنید که سودش به دیگران می رسد و برای 

م می زنید مرطوب و لجن زار باشد شما نیک نامی می گذارد . اگر زمینی که شخ

گرفتار مشکالت می شوید و اگر خشک باشد کار شما متعادل پیش می رود . اگر 

زمین کویری و غیر قابل کشت و زرع باشد گویای این است که تالشی بیهوده می 

کنید و از کاری که انجام می دهید سودی عایدتان نمی شود . اگر در خواب ببینید که 

م می زنید به کمک مردی زحمتکش و خوشنام و کاردان نیاز پیدا می کنید با گاو شخ

 که او به یاری شما می آید و مشترکا به کاری مفید می پردازید . 

 شراب 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد 

ارتکاب گناه و تحصیل مال  . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید

حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می نوشید اقدام خیر و تحصیل مال 

حالل است و نعمت و فراوانی . مجلسی رحمه اهلل علیه شراب را مال حرام دانسته و 

مولف نفایس الفنون حکم کلی داده و همه شربت ها را مال و علم دانسته است البته اگر 

ین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند . شیر
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ابن سیرین نیز نوشته شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و 

اندوه می آورند و نیکو نیستند ، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند 

 مفید باشد . 

 گوید : یوسف نبی علیه السالم 

 دیدن شراب انگور روزی حالل بود

 دیدن شرابهای دیگر روزی با منفعت باشد

 دیدن شراب مال حرام بود

 شرابی 

اگر بیند شرابی داشت ، دلیل که زن بگیرد . اگر بیند شرابی بخرید ، دلیل که کنیزکی 

،  تبخرد و گویند دیدن شرابی به خواب ، دلیل بر خادم است . اگر بیند شرابی بشکس

دلیل که خادم یا کنیزک بمیرد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شرابی در 

خواب بر نه وجه است . اول : زن . دوم : خادم . سوم : کنیزک . چهارم : قوام دین . 

پنجم : صالح . ششم : عمر دراز . هفتم : مال و نعمت . هشتم : خیروبرکت . نهم : 

 منفعت از قبل زنان . 

 شربت 

محمدبن سیرین گوید : خوردن شربت ، چون به طعم شیرین بود و خوشبوی بود ، مثل 

شربت سیب و شربت انار ، بر شش وجه باشد . اول : پاکی دین . دوم : منفعت . سوم : 

علم مفید . چهارم : عمردراز . پنجم : عیش خوش . ششم : ذکر حق تعالی . اما 

ریواس و لیمو و نارنج و آن چه بدین ماند ، شربتهائی که ناخوش باشد ، مثل شراب 

دلیل غم و اندوه باشد و شربتهائی که به طعم تلخ باشد و به بوی ناخوش ، مثل شربت 

زرنا وشربت مورد و غیره ، دلیل بر منفعت بود از دنیا و آخرت و شربتهائی که از بهر 
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 دارو خورند ، دلیل بر خیر و صالح دین و دنیا بود . 

یعی تهرانی گوید : کلمه کلی شربت ها این است که اگر به طعم شیرین و به منوچهر مط

بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند مال و سالمت و رفاه و فرح و شادی است . چنانچه 

مایعی به نام شربت در خواب ببینیم و بچشیم اگر شیرین باشد تعبیر همان است که 

ج عم غیر شیرین داشته باشد اندوه و رنگفتیم ولی اگر طعم ترش و تلخ و گس یا هر ط

است و خبری است که خواب ما از کسالت و گرفتگی خاطر می دهد . در مورد رنگ 

شربت ها نیز حکم همین است که اگر به بوی زننده باشند کینه و نفرت تعبیر می شود . 

 رنگ های غیر طبیعی نیز خوب نیستند . 

 شرارهء آتش 

ه آتش در خواب ، سخن بد باشد که به وی رسد . اگر به محمدبن سیرین گوید : شرار

قیاس شراره آتش در وی می افتاد ، دلیل که جنگ و فتنه در آن موضع پدید آید . اگر 

بیند که شراره های آتش سخت بزرگ بودند ، دلیل بود که عذاب خدای عزوجل بدو 

د که مان افتد ، دلیل کنرسد ، یا بدان موضع رسد . اگر بیند که شراره آتش در میان مرد

مردمان آن موضع رابا یکدیگر جنگ و خصومت افتد و آتش انداختن و بازی کردن به 

آتش سخن زشت گفتن بود . جابر مغربی گوید : اگر بیند که پاره آتش درخشنده در 

دست داشت ، دلیل کند که به کار پادشاه مشغول شود . اگر بیند که با آتش دود بود ، 

ر آن کار او را بیم و ترس بود . اگر بیند که آن آتش در دست وی فرو مرد ، دلیل که د

دلیل کند که درخدمت پادشاه مالی حرام به دست آورد . اگر بیند که از آتش پاره 

مردم را همی داد ، دلیل کند که از کردار وی مردمان را رنج و مضرت رسد و مردمان 

وردنی بر آتش همی پخت وی می خورد ، دشمن او شوند . اگر بیند که چیزی از خ

دلیل کند که سخنهای خوش شنود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آتش در 

خواب بر بیست و پنج و جه بود . اول : فتنه . دوم : کارزار . سوم : فساد . چهارم : تعب . 
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: خشم پنجم : خصومت . ششم : سخنهای زشت . هفتم : منع از کام و مراد . هشتم 

پادشاه . نهم : عقوبت . دهم : نفاق . یازدهم : بیراهی . دوازدهم : علم و حکمت . 

سیزدهم : راه هدی . چهاردهم : مصیبت . پانزدهم : ترس و بیم . شانزدهم : سوختن . 

هفدهم : خدمت پادشاه . هجدهم : طاعون . نوزدهم : سرسام . بیستم : آبله . بیست و 

بیست و دون : فضیلت . بیست و سوم : مال حرام . بیست و  یکم : گشایش کارها .

 چهارم : روزی . بیست و پنجم : منفعت . 

 شرم 

محمدبن سیرین گوید : شرم داشتن به خواب ، دلیل بر ایمان است . جابرمغربی گوید : 

شرم داشتن به خواب از کاری که فساد دین در آن بود ، دلیل بر نقصان ایمان بود در 

 ه خیر و صالح بود ، دلیل است بر زیادی ایمان . کاری ک

 شستن 

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا ، دلیل 

است بر نجات از غم و خالص از اندوه . اگر این خواب محبوس بیند ، دلیل که 

 خالص گردد . اگر وام دار بیند ، وامش گذارده گردد ، اگر بیمار بیند ، شفا یابد . 

ب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن شستن درخوا

اول : توبه . دوم : عافیت . سوم : خالص شدن از زندان . چهارم : ایمنی از ترس ، و 

شستن خود را با آب گرم ، دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن 

سوم : در خواب ، بر هشت وجه بود ، اول : حصول مراد . دوم : شفای از بیماری . 

خالص از زندان . چهارم : حج اسالم . پنجم : فرج از غم . ششم : دین پاک . هفتم : 

 ایمنی از ترس . هشتم : روا شدن حاجات . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 شستشوی خود : فردی نا الیق را ترک کردن

 خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن

 خود را در آب کثیف شستن : بیماری 

 گوید : بیتون میآنلی 

ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، عالمت آن است که با تالش فراوان سرانجام به 0

ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانة آن است 

 که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد . 

 شش 

 بسیار داشت ، دلیل است که خرم گردد . به خواب ، دلیل شادی بود . اگر بیند که شش

اگر بیند که شش به کسی داد ، دلیل که رأفت به وی رساند . جابرمغربی گوید : اگر 

بیند شش خام یا پخته می خورد ، از جانوری که گوشت او حالل بود ، دلیل است بر 

 مال حالل . 

 شطرنج 

 اگر بیند شطرنج کرد و بر دیدن شطرنج باختن به خواب ، دلیل بهتان و دروغ بود .

کسی غلبه کرد ، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند . اگر بیند که خصم بر وی غلبه 

 کرد ، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ا ب ـ اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، داللت بر آن دارد که در کارهایتان0

کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانة بیماری و یا یافتن دوستانی 

 ناموافق باشد . 

ـ اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، داللت بر آن دارد که از منافع غیر قابل 6
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ید ااعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده 

 نشانة آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد . 

 شعبده 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است که در راه جستجوی ثروت و شادمانی با 

 تجربه هایی تلخ روبرو می شوید . 

 شعر گفتن 

اطل گوید . دیدن اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند ، دلیل که سخن ب

شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد . اگر توحید گوید ، 

 دلیل دروغ بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شعر خوانی : مشکالت

 شغال 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که شغال جنگ کرد ، دلیل است که با خویشان 

د را بر وی می مالید ، دلیل که از کسی نترسد . خصومت کند . اگر بیند که شغال خو

اگر بیند که شغال بازی می کرد ، دلیل است عاشق زنی گردد . اگر بیند که گوشت 

شغال می خورد ، دلیل است از بیماری شفا یابد . اگر وام دارد ، بگذارد و موی و 

 گوشت و استخوان شغال ، دلیل است برمال . 

 ید : یوسف نبی علیه السالم گو

 دیدن شغال دزدی است که قصد او کند 
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 شفتالو 

دیدن شفتالوی زرد ، دلیل است بر بیماری . اگر بیند که شفتالو به وقت از درخت جمع 

 کرد ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است ، 

 اول : بیماری . 

 ک . دوم : کنیز

 سوم : صلت ) صله و جایزه ( . 

 چهارم : مال . 

 پنجم : منفعت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز 

خوب تعبیر نشده . کال شفتالو را خوب نمی دانند به خصوص اگر زرد یا گندیده و 

نرم باشد ـ بین نرم بودن رسیدگی و نرم بودن گندیدگی فرق است ـ معبران برای  بسیار

شفتالو گاه تعبیر آلو نوشته اند و زمانی تعبیری را که برای هلو قائل هستند ذکر کرده 

اند . شفتالو اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می دهد و اگر ترش باشد همین 

باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و  تعبیر را دارد و اگر گندیده

ناکامی است . برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که 

دوست نداریم علت خاصی ندارد . کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گالبی 

نداریم در  بیشتر می پسندند و می خورند اما این که کدام میوه را دوست داریم یا

خواب های ما موثر هستند و معبران با تجربه از بینندگان خواب ها می پرسند و بعد 

تعبیر می گویند . کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیرش 
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با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می شود . تعابیری که نوشته می شود برای 

ه این میوه بی تفاوت هستند . کال شفتالو میوه خوبی در خواب های ما کسانی است که ب

نیست اما امام جعفر صادق علیه السالم آن را ) صلت ( تعبیر کرده اند . صلت یعنی 

پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد . در این صورت اگر 

 نصیب شما می شود .  کسی شفتالو به شما داد پولی به عنوان صله

 شقایق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت 

و بی گناهی است . اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی برای گرریستن در 

زندگی بیننده خواب پیدا می شود اما دلیل بی گناهی و نشان پاکی هم هست . شقایق 

ی عمر و جوان مرگی است زیرا این گل عمری بسیار کوتاه دارد که از سه نشان کوتاه

یا چهار روز تجاوز نمی کند . این است که معبران می گویند اگر کسی گل شقایق در 

 خانه اش بکارد خوب نیست و عمرش کوتاه می شود 

 شقیقه 

ه و آماسیده شدمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم 

بار فکری برای شما پیدا می شود . نگران و مشوش می شوید و برای یافتن راه حل 

مشکل خویش الجرم فکر بسیار می کنید . اگر ببینید که شقیقه شما فرورفتگی پیدا 

کرده عقل شما را می دزدند یعنی موضوعی را بر شما مشتبه می کنند . شما روی حسن 

نباید بکنید و در نتیجه نادم و شرمنده می شوید . همین تعبیر را نیت کاری می کنید که 

دارد اگر ببینید که شقیقه شما در خواب سوراخ شده در این صورت شما را فریب می 

 دهند . 

 شکار 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند در خواب شکار می کرد ، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و 

 ل منفعت بود . گوشت آن بخورد ، دلی

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت ، دلیل است که طالب زنان بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود . 

 اول : سخن لطیف و خوشایند . 

 دوم : دادن بوسه . 

 سوم : منفعت . 

 چهارم : فرزند . 

 پنجم : مال . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه 

با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حالل است به خصوص اگر شکار 

افکنده شده از حالل گوشتان باشد مانند کل ، آهو ، بز کوهی و غیره . شکار گراز و 

وک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است همین طور شکار خ

حیوانات حرام گوشت دیگر . شکار افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن 

 تعبیر شده است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن صید کردن روزی حالل بود

 گوید : آنلی بیتون می

کار کردن هستید ، نشانة آن است که برای رسیدن به ـ اگر خواب ببینید مشغول ش0
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 هدفی دست نیافتنی می کوشید . 

ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، نشانة آن است که به آرزوهای 6

 خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد . 

 شکارچی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شکارچی : عشقی بزرگ

 شکاف 

 گوید : لی بیتون میآن

ـ دیدن شکاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانةآن است که در ادارة امور 0

شغل خود با مشکالتی روبرو خواهید شد که باعث جدایی شما از خویشاوندان خواهد 

 شد . 

ـ دیدن شکاف بر سنگهای کوه در خواب ، نشانة آن است که دوستی با خیانت 6

 شادمانی زندگی تان را به اندوه مبدل می سازد .  ورزیدن به شما ،

ـ دیدن شکاف در خواب ، عالمت بیماری یا خیانت دوستی است که شادمانی شما را 9

 تبدیل به اندوه می کند . 

 شکر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و 

 سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدنتوفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن 

در خواب خوب نیست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و 

شکست . اگر ببینید که شکر می خورید ، چه با چای و چه به طریقی دیگر ، در 
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صورتی که شکر محور خواب شما باشد نیکو است و خواب شما می گوید توفیق و 

ظار شما می کشد یا شما را تحسین می کنند و می ستایند که البته کاری مورد نصرتی انت

قبول و پسند عام انجام می دهید ولی شکر زیاد اگر در خواب ببینید که به طور غیر 

 معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 انند آن تعلق به ایمنی دارددیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر وم

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شکر در خواب ، نشانة آن است که از زندگی زناشویی خود لذت چندانی 0

 نخواهید برد . 

ـ خوردن شکر در خواب ، نشانة آن است که مدتی با موضوعات درد آور و مالل 6

 آور کشمکش خواهید داشت . 

نشانة آن است که دشمنان شما را تهدید خواهند کرد  ـ پرسیدن نرخ شکر در خواب ،9

 . 

ـ خرید و فروش شکر در خواب ، نشانة آن است که از خطری جدی با شجاعت جان 4

 سالم به در خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید بشکه ای شکر می شکند و شکرها بر زمین می ریزد ، نشانة آن 5

 .  است که زیانی اندک متوجه شما خواهد شد

ـ اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه های شکر آواز می خواند ، نشانة آن 2

 است که از موقعیتی ظاهرا کم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد . 

 شکر کردن 

اگر در خواب بیند که شکر می گذارد ، دلیل است بر دوستی دین قوت و جاه و 

 زیادتی . 
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 شکستن 

اگر به خواب بیند که اندامی از اندامهای او بشکست ، دلیل زیان است به سبب خویشی 

که بدان اندام تعلق دارد . اگر بیند که چیزی از آالت مناهی بشکست ، مانند چنگ و 

 رباب ، دلیل بود بر خیر . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 را بپذیرند  شکستن : شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، داللت بر آن دارد که در 0

 مدیریت شکستهایی خواهید خورد . 

ـ دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، عالمت دعوا و آشفتگی روحی میان 6

 افراد خانواده است . 

 اب ، نشانة داغدار شدن است . ـ شکستن پنجره در خو9

ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، عالمت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به 4

 شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد . 

 شکالت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شکالت در خواب ، نشانة آن است که برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید 0

 . 

شیرینی شکالتی در خواب ، داللت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب ـ دیدن 6

 دارد . 

ـ اگر خواب ببینید شکالتی ترش می خورید ، داللت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی 9
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 دارد . 

ـ اگر خواب ببینید شیر کاکائو یا چیزی مانند آن می نوشید ، نشانة آن است که پس از 4

 ه هدف خود می رسید . دگرگونیهای نامطلوب ب

 شکم 

 به تاویل معبران بر سه وجه بود . 

 حضرت دانیال گوید : 

 دیدن شکم از ظاهر و باطن ، دلیل بر مال بود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دلیل بر فرزندان بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ک بیند ، کوچدلیل بر خویشان . اگر بیند شکمش بزرگ شده بود ، دلیل مال بود . اگر 

دلیل بر نقصان مال و فرزند بود . اگر بیند هر چه درشکم داشت بیرون آورد باز در 

 شکم نهاد ، دلیل که به مراد رسد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد ، دلیل که ازنسل وی فرزندی اید که اهل بیت او 

بیند ، وام دار گردد . اگر بیند از شکم خود را حشمت بیفزاید . اگر بر شکم خود موی 

موی بسترد ، دلیل وام را بگذارد . اگر بیند سوراخی در شکم داشت ، دلیل که عیاالن 

 مال او را بخورند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شکم در خواب بر چهاروجه بود . 

 اول : جای علم ) مرکز علم ( . 

 یب امور ( . دوم : نظام ) نظم وترت
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 سوم : عیش ) زندگی و معاش خوش ( . 

 چهارم : فرزندان . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب شکم خود را ببینید ، نشانة آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما 0

باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در 

 ید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید . زندگی کار کن

ـ اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است که دوستان ، 6

 شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند . 

ـ اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانة آن است که در آینده با سختی 9

به خواهید کرد و با تالشهای خود به راحتی خواهید مواجه خواهید شد ولی بر آنان غل

 رسید . 

ـ اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود ، نشانة آن است که حادثة 4

 وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد . 

ـ اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانة آن است که نوعی بیماری واگیر 5

 نشسته است . دار در کمینتان 

 ـ دیدن شکمی بزرگ درخواب ، نشانة کسب ثروت و سعادت است . 2

 ـ دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانة ابتال به بیماری و درد است . 7

ـ اگر دختری خواب ببیند از ناحیة شکم زخمی شده است ، نشانة آن است که خطری 1

 او را تهدید می کند . 

 شکمو 

 : گوید آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است که 0
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 امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید فردی شکمو هستید ، نشانة آن است که به روان و جسم خود بسیار 6

 رسیدگی می کند . 

ر زنی خواب ببیند رضایت فرد شکمویی را جلب می کند ، نشانة آن است که ـ اگ9

 شوهر او مردی ستمگر خواهد بود . 

 شکنبه 

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حالل بود ، دلیل بر مال حالل کند . اگر شکنبه 

ر ب پر از سرگین است ، دلیل بر مال حرام کند . اگر بیند شکنبه پخته می خورد ، دلیل

 منفعت است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حالل و 

معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش 

تحصیل می کنیم . اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد 

حمت است در جهت همان مالی که به دست می رنگ و متعفن باشد گرفتاری و ز

 آورید . شکنبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست . 

 شکنجه 

ابن سیرین گوید : شکنجه در خواب دلیل خاری وبیچارگی بود اگر بیند آن کس کس 

 دیگر را شکنجه می کرد دلیل که آن کس را در میان مردم خوار کند 

 جابر گوید اگر پادشاه اورا شکنجه می کرد دلیل که از پادشاه به او مضرت رسد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد 

مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده 

ما را شکنجه دهد . این پیش داوری ذهن اید و او بر شما حاکم است که می تواند ش
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نشانتان می دهد . ضمیر  -شکنجه شدن  _شما است که همه این ها را در یک صحنه 

نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید . کسی به شما تعدی می کند 

ناشناسی  یدو نمی توانید از حق خود دفاع کنید ، نه مقابله و نه مخالفت . چنان چه ببین

شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود و اگر آشنائی این کار 

را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید . شکنجه دادن دیگران 

 نیز تسلط بر دیگران است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ت آن است که در اثر توطئه ـ اگر خواب ببینید کسی شما را شکنجه می دهد ، عالم0

 های دوستان فریبکار ، متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید شما کسی را شکنجه می دهید ، نشانة آن است که نقشه هایی که 6

 برای به دست آوردن ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد . 

ن گران جلوگیری کنید ، عالمت آـ اگر خواب ببینید می کوشید از شکنجه شدن دی9

 است که پس از تالش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید . 

 شکوفه ها 

دیدن شکوفه ها ، چون به وقت خود باشد نیک باشد و شکوفه کنار ، دلیل بر عروس 

خوبروی بود و شکوفه درختهای دیگر ، دلیل بر سخن های لطیف است . اگر بیند که 

 می بوئید ، دلیل است مردم او را ثنا گویند . شکوفه را 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادی و 

نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند . شکوفه گیالس دختر جوان است بین پانزده تا 

ا هیجده تبیست . شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بین چهارده 

سال . شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده تا بیست و پنج و شکوفه بادام پول و مال 

اندک است . به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته . شکوفه زردآلو 
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زنی است بین بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بال می آورد و شما را نیز رنجور 

گر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید وکاج و سرو و چنار و بیمار می کند . ا

شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است . شکوفه در فصل بهار بهتر 

است ولی در فصول دیگر هم بد نیست . شکوفه در خواب دیدن در فصل زمستان 

الم ر احتراز از اطاله کچندان تعریفی ندارد چون وجوه مختلف پیدا می کند که به منظو

از آن می گذریم . به هر حال دیدن شکوفه ها در خواب نیکو هستند و بیننده خواب 

 باید به فال نیک بگیرد و خوش دل باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید درختان غرق شکوفه شده اند ، داللت بر آن دارد که بزودی 0

 تان رخ خواهد داد . رویدادهایی شادی آفرین برای

 شل شدن 

اگر بیند که اندامی از اندامهای او شل شد ، چنانکه نتوانست بر خواستن ، دلیل است 

توبه کند و سر خود را از مردم باز دارد . اگر این خواب را مردم بینند ، تاویل به خالف 

 این بود . 

 شالق 

 گوید : آنلی بیتون می

 ود اختالفات میان دوستان است . دیدن شالق در خواب ، نشانة وج

 شلغم 

دیدن شلغم به خواب ، دلیل است بر غم و اندوه . اگر بیند که شلغم به کسی داد ، دلیل 

 که زحمتی به کسی رساند . 
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جابرمغربی گوید : دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود . اگر بیند که شلغم از خود دور 

 ه و گرفتاری برهد . کرد ، دلیل است که از غم و غصه و اندو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد 

چه خام . شلغم را به عنوان غایت چیزهای بد و دوست نداشتنی و بی معنی مثال می 

زنند لذا در خواب های ما گویای غم هائی هستند که نفرت و انزجار دیگران را بر می 

شلغم گرفتن از دیگران نشان آن است که دهنده شلغم برای شما ناراحتی انگیزانند . 

فکری به وجود می آورد و اگر در خواب شما به کسی شلغم بدهید این شما هستید که 

او را می آزارید و می رنجانید . مشاهده کشت شلغم نیز تعبیر خوشی ندارد و گویای 

 ال رنج دهنده و آزار رساننده است . آن است که شاهد و ناظر اموری خواهد بود که ک

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شلغم درشت در خواب ، عالمت آن است که آینده ای درخشان خواهید 0

 داشت ، و از پیروزیهای خود پیوسته سرمست خواهید شد . 

 ـ خوردن شلغم در خواب ، عالمت آن است که به بیماریی مبتال خواهید شد . 6

ن و خریدن شلغم در خواب ، عالمت آن است که از فرصتهایی که زندگی ـ سوا کرد9

در اختیار شما خواهد گذاشت ، به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی برای خود گرد 

 خواهید آورد . 

ـ خوردن شلغم خام در خواب ، عالمت آن است که به اندوه و یأسی شدید دچار 4

 خواهید شد . 

یند شلغم می کارد ، عالمت آن است که دارایی قابل توجه ای ـ اگر دختری خواب بب5

 به ارث خواهد برد ، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد کرد . 

 شلوار 
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به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون . اگر بیند شلوار بخرید ، 

یل که یا کژدمی بود ، دلدلیل که کنیزکی عجمی کند . اگر بیند در میان شلوار او ماری 

دشمنی با عیال او فساد کند . اگر بیند شلواری به وی بخشیدند ، دلیل است خادمی به 

وی بخشند . اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت ، دلیل عقوبت بود . اگر 

مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت ، دلیل که بی حرمت گردد . اگر 

ند ، دلیل است بیمار گردد . اما شلوار رنگین به خواب دیدن ، زنان را نیکو شلوار زرد بی

 بود . اگر بیند که شلوار او گم شد ، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود . 

 اول : زن . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : خادم . 

 عی تهرانی گوید : منوچهر مطی

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد ، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب 

ندارد . اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از  -عاطفی  _باشد به هیچ وجه جنبه 

نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت 

درباره خودتان خواهید شد . بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از  مردم

خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم 

درباره شما حرف می زنند و به خود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما 

ا گشاد و بی قواره پوشیده اید روابط شم داوری می کنند . اگر در خواب ببینید شلواری

با همسرتان و هر زنی که در زندگی تان وجود دارد به سردی می گراید و اگر 

شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می شود 

 اکه نمی پسندید و دوست نمی دارید . اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پ
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دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر 

زندگیتان قرار می گیرد . اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید ولی بقیه 

لباس شما مرتب است ، مثال پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا 

یا مانند دلقک های سیرک شلواری گشاد و پف دار و همرنگ بر آن دوخته اند 

تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما 

لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و مالمت می نمایند و 

یده اید پوش شرمندگی تحمل خواهید کرد . اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو

همسرتان به شما دروغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از جهت 

عاطفی . اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی 

شما در مخاطره قرار می گیرد . اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتال به 

ید . اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید . بیماری قرار می گیر

 سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد . 

نقش هایی هستند که ما در زندگی در مجموع ، البسه و پوشاک در خواب نشان دهنده

گر در د . اباشنکنیم و همچنین نمایانگر برداشت و استنباط افراد روی مامیایفا می

خواب ، پوشیدن یا در آوردن شلوار ، محور قرار گرفته باشد ، به احتمال زیاد در رابطه 

بانقش تان در محل کار ، خانه یا هر قسمت دیگری اززندگی برایتان سؤاالتی پیش 

ه تن شلوار بآمده است . با بررسی دقیق محتوای عاطفی خوابتان و این که چه کسی

 خوابها را تعبیر نمایید . به راحتی این گونهتوانید داشت ، می

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شلوار در خواب ، عالمت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه 0

 خواهید شد . 

ـ اگر در خواب پای چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببرید ، نشانة آن است که 6

 کند .  سحری نفود خود را برشما تثبیت می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 شلوار بند 

دیدن شلواربند ، دلیل بر عورت مرد کند . اگر بیند که شلواربندی خوب داشت ، دلیل 

 که قضیب او سخت و محکم گردد . اگر کهنه بیند تاویلش به خالف این است . 

 شمار کردن 

اگر درخواب بیند با کسی شمار می کرد ، دلیل که در سختی افتد . جابرمغربی گوید : 

 هر شمار که آن آسان بود ، محنت آن کمتر بود . 

 شمایل حضرت مسیح 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شمایل حضرت مسیح علیه السالم در خواب ، نشانة اندوهی است که دیگران 0

نشانة رنج و سختی هاست که شما بی هیچ شکایتی آنها را می را نیز دربر می گیرد و 

 پذیرید . 

ـ اگر دختری در خواب ببیند که شمایلی از حضرت مسیح علیه السالم دارد ، عالمت 6

آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به 

 دست می آورد . 

 شمد 

گوید : تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره  منوچهر مطیعی تهرانی

ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و شرم و حیای زن نیز 

ارتباط می یابد . شمد بد رنگ و سوراخ و سوخته به بیننده خواب در مورد همسرش 

 هشدار می دهد . 

 شمشاد 
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مشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ش

چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند . او حد خویش را 

می شناسد و در رعایت حدود دیگران نیز اصرار دارد . او انسانی است که هر چه زائد 

ا اقل سرمایه کار خویش ر بر نیاز خویشتن دارد در پایان سال انفاق می کند و مجددا با

می آغازد و در آخر سال بار دیگر صاحب تمکن می گردد و برنامه سال پیش را به 

اجرا در می آورد . او مردی است خوش رو و نیک محضر و راز دار که اسرار اطرافیان 

خویش را می داند و هرگز بر زبان نمی آورد و پرده کسی را نمی درد . شمشاد در 

چنین انسانی است به اضافه سرسبزی و فرح و شادی . پس اگر در خواب  خواب های ما

شمشاد دیدید اشاره ای است به این که در آینده نه چندان دور با چنان مردی برخورد 

خواهید داشت . دیدن شمشاد خوب است و به هر عنوان که ببینید تعبیر بدی ندارد و 

نید که در باغچه محل مسکونی خودتان اگر در خانه خود داشته باشید و در خواب ببی

 شمشادهایی کاشته اید و دارید البته بهتر است تا در پارک یا جای دیگر ببینید . 

 شمش طال 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن شمش طال در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است . 

 شمشیر 

اب مانروائی . اگر زنی در خوشمشیر در نیام ، زنی بود و بی نیام ، دلیل بر مال است و فر

بیند که در دست شمشیر داشت ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند که شمشیر او در 

نیام بشکست ، دلیل فرزند او در شکم بمیرد . اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و 

خواست که بر کسی زند ، دلیل که سخنی اندیشده با کسی بگوید . اگر بیند که شمشیر 

ر کسی زد و کارگر نبود ، دلیل که وی را نسل منقطع گردد . اگر بیند که شمشیر در ب
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گردن حمایل داشت ، دلیل که والیتی را حکم کند . اگر بیند به موجبی کسی را 

شمشیر زد ، دلیل که به نام مضروب مشهور گردد . اگر بیند شمشیرها داشت یا به او 

بیند که از وی شمشیر گرفتند ، دلیل که از عمل  دادند ، دلیل که توانگر گردد . اگر

معزول گردد . اگر بیند که شمشیر بر میان بست ، دلیل که عمرش دراز بود . اگر بیند 

شمشیر زرین داشت ، دلیل که از مهتری راحت یابد . اگر شمشیر را آهنین بیند ، دلیل 

ابد . اگر بزرگی منفعت ی که کارش فوری گردد . اگر شمشیر از بلور بیند ، دلیل که از

 بیند که شمشیر او از مروارید بود ، دلیل که از علما منفعت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود . 

 اول : فرزند . 

 دوم : والیت ) فرمانروایی ( . 

 سوم : محبت . 

 چهارم : منفعت . 

 پنجم : ظفر ) پیروزی ( . 

 یدن شمشیر ، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود . د

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به 

تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند . دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی 

و غالف زنی است مجهول و ناشناخته برای  ندارد . معبران نوشته اند که شمشیر در نیام

بیننده خواب . زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت 

او اطالعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور 

ی ام دارید با زنو خرد و دانش او چقدر است . اگر در خواب ببینید که شمشیری در نی

بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در 
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 _ کالم و سخن _جهت تامین سود شما انجام دهد . معبران نوشته اند که شمشیر برهنه 

است و آن هم کالمی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود . شمشیر حمایل و 

و شوکت است . اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح آویخته به گردن قدرت 

کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر 

 بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شمشیر کارد وسالح قوت بوی رسد 

 گوید : یتون میآنلی ب

ـ اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانة آن است که با افتخار مقامی 0

 در دولت به دست می آورید . 

ـ اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانة آن است که در رقابت با 6

 دیگران پیروز می شوید . 

یر حمل می کنند ، نشانة آن است که جنگ و ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمش9

 جدالها با خطر همراه خواهد بود . 

 ـ دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانة ابتال به نومیدی و یأس است . 4

 شمع 

 محمدبن سیرین گوید : 

شمع دولت و عز و نعمت بود . اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت ، دلیل 

ش زیاده گردد . اگر شمع افروخته دید در خانه خود ، که خانه از که عز و دولت و نعمت

نور آن روشن شد ، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد . بعضی از معبران 

گویند : وی را عیال موافق باشد . اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد ، دلیل که 

نانکه اگر شمعدان آن سیمین بود ، از از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چ
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اصل گوهری و با صالح بود . اگر زرین باشد ، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد . اگر 

 از سرب بود آن زن از مردم مالزاده بود ، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

کند زنش بمیرد . اگر زن ندارد ، حالش بد  اگر شمع افروخته از دست او بمرد ، دلیل

شود . اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت ، دلیل کسی بر وی حسد برد . اگر شمع 

 نیفروخته بیند ، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد . 

 حضرت دانیال گوید : 

کنیزک خرد . اگر غایب بود از اگر زن دارد پس آورد . اگر غریب بود زن خواهد یا 

سفر بازآید . اگر در شهر خویش شمعهای افروخته دید ، دلیل که پادشاه شهر عادل و 

دادگر است و قاضی منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسی و رامش 

بود و خرمی در آن شهر بسیار واقع شود . اگر در مسجد یا مدرسه ها شمع افروخته بیند 

 یل که مردمان شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند . ، دل

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شمع در خواب ، بر چهارده وجه بود . 

 اول : پادشاه . 

 دوم : قاضی . 

 سوم : فرزند . 

 چهارم : عروسی . 

 پنجم : فرمانروائی . 

 ششم : مهتری وسروری . 

 هفتم : سرای و خانه . 

 . هشتم : شادی 

 نهم : علم . 
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 دهم : توانگری و ثروت . 

 یازدهم : عیش و عشرت . 

 دوازدهم : کنیزک . 

 سیزدهم : زن . 

 چهاردهم : چنانکه بیننده بیند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جالل و هم علم و دانش . اگر زنی 

دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و  در خواب ببیند که شمعی روشن در

ممتاز می شود . اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین 

خواهد کرد . اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می 

ن روش گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان شمع

جفت است . اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست . معبران 

نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد . اگر همسر 

نداشته باشد وضع او بد می شود . اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را 

شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما خاموش کند نشان آن است که کسی بر 

چیره می گردد . شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع 

 افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شمع

 روشن کردن آن : شما دوستان خوبی خواهید یافت

 نتان قهر خواهید کردخاموش کردن آن : شما از دوستا

 بسیار نورانی : شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد

 یک شمع روشن در دست داشتن : خوشبختی زیاد
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 شمعی که دود میکند : شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شمع و چراغ فرزند بود

 گوید : آنلی بیتون می

ید شمعها با شعله ای یکنواخت می سوزند ، داللت بر آن دارد که ـ اگر خواب ببین0

 آیندة شما بر پایه های محکم استوار است . 

ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است ، نشانة آن است که به 6

 زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت . 

ببیند در حال روشن کردن شمعی است ، داللت بر آن دارد که  ـ اگر دختری خواب9

 معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند . 

ـ اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود ، داللت بر آن دارد که شایعاتی 4

 پشت سر شما منتشر می شود . 

کنید ، داللت بر آن دارد که اخبار تأسف باری ـ اگر خواب ببینید شمعی را فوت می 5

به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند 

 . 

 شمعدان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما زا 

جا است و فرزند ما آن جا است  آن جا مایه می گیرد . مادر ما آن جاست همسر ما آن

و باالخره در آن جا است که آرامش می یابیم و آسایش می کنیم و تامین داریم . خانه 

و خانواده همه این ها را می تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در 

وه باشد خانه رویا های ما اشاره ای است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با شک

و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود 
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می یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنان چه شمعدان 

خرد و حقیر باشد تعبیر خالف آن است . برخی از معبران نوشته اند شمعدان زن است 

د خوب است . اگر طالئی باشد آن زن از خانواده ای بزرگ بیرون که اگر نقره ای با ش

آمده است . اگر گلی باشد روستائی یا فقیر است چرا که ممکن است روستائی فقیر 

نباشد و فقیر هم روستا نشین نشود . آن قدر که درباره شمع گفته و نوشته شده معبران 

جربه ثابت شده که شمعدان جز درباره شمعدان چیزی مهمی ذکر نکرده اند ولی به ت

 خانه و خانواده اشاره به چیز دیگری نمی تواند باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در شمعدانی ، شمعهایی سالم قرار گرفته است ، نشانة آن است که 

آینده ای درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببینید در شمعدانها ، شمعی نیست ، 

 ی بر خالف آنچه بیان شد ، دارد . تعبیر

 شن 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر 

بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور از روی آن را داشته باشد . آن قدر که 

ست به در کفش و الی انگشتان ما برود و زیر پایمان فشرده شود در این صورت ابتال

مشکالت رنج آور و دست و پاگیر . اما اگر شن درشت باشد ) ریگ ( پول است و 

معبران به خصوص ریگ را به سکه تعبیر کرده اند . اگر در خواب ببینیم که شن 

درشت از کف رودخانه جمع می کنیم یا از زیر آب باال می آوریم و در این حالت 

پولی به دست می آوریم . اگر آن آب گل  آب محسوس باشد به تزویر و نیرنگ و ریا

آلود باشد غم و اندوهی گریبانگیر ما می شود که لذت داشتن پول ار از بین می برد . 

اگر در خواب ببینیم که شن به کسی می دهیم به او سود می رسانیم و چنانچه ببینیم 
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می شود .  کسی به ما شن یا ریگ می دهد به قدر آنچه می گیریم از او سود عایدمان

 شن مخلوط از ریز و درشت داشتن بد نیست و کار و اشتغال است . 

 شنا کردن 

در خواب شناکردن ، دلیل معیشت بود به حیلت . اگر بیند که به وقت شنا کردن در 

 آب صاف غرق شد ، دلیل که در عز دنیا غرق گردد . 

یل که ار نتوانست آمد ، دلابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کن

 در بند بماند . اگر بیند که در آب بمرد ، دلیل که در دست خصمان هالک گردد . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد ، دلیل که در شغل دنیا غرق 

گردد . اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید ، دلیل است که از 

غل پادشاه خالص گردد . اگر به خالف این بیند ، دلیل است در کار دنیا بماند ، یعنی ش

 در کار پادشاه . 

شما در تالشید تا به کنه و عمق یک شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که

نابراین است . بتان پی ببرید . آب نشانگر ضمیر ناخودآگاهموقعیت موجوددر زندگی

تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون خواب را به این شکلتوان این می

د معنی توانزدن در خواب میضمیرناخودآگاهتان هستید . فروید معتقد بود که شیرجه

 های معاشرتی انسان باشد . جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شنا کردن : زندگی بی دغدغه

 انعدر آبهای کدر : م

 غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

 شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

 تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها
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کسی که در آب زالل شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده 

دوره  ز یکمیکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس ا

پاکسازی آمادگی الزمه را جهت باروری کسب کرده است . او با یک فکر روشن که 

 از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانة آن است که در زندگی با 0

ما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، موفقیت پیش می روید . ا

 نشانة آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانة آن است که با 6

 رفتار جذاب خود مورد عالقة دیگران قرار می گیرد . 

 نشانة تقال کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است . ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، 9

 شنالک 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی شنالک می باخت ، دلیل که مال حرام یابد ، 

 اگر فریاد داشت . اگر فریاد نداشت ، دلیل که با کسی خصومت کند . 

 شنبلیله 

پر  نازیبا ولی بسیار منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شنبلیله گیاهی است بد طعم و

خاصیت . گیاهی است که وجودش اساسی نیست ولی در بیشتر غذاها که با سبزی تهیه 

می شود از آن استفاده می کنند و وجودش را ضروری می دانند لذا معبران شنبلیله را به 

ناصح و مربی خشن و دلسوز تعبیر کرده اند . کسی که با زبان تلخ انسان را نصیحت می 

و شنونده را می رنجاند لین دلسوز است و خیر ما را می خواهد . اگر در خواب کند 

شنبلیله ببینیم چه بخوریم ، چه پاک کنیم ، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ما بدهد ، فرق نمی کند ، به هر حال چنین کسی در زندگی ما پیدا می شود که البته 

سوز تلخ زبان برای دختران و پسران جوان پدر یا وجودش مغتنم است . این ناصح دل

مادر است . برای زن جوان مادر شوهر خوب و مهربان است و برای دیگران دوست یا 

مربی یا پیر و مرشد و باالخره کسی که از او حرف شنوی داریم و او خیر ما را می 

 خواهد . 

 شنگرف 

شنگرف میخورد ، دلیل که دیدن شنگرف در خواب ، دلیل غم بود . اگر بیند که 

مقرب پادشاه گردد . اگر بیند شنگرف بفروخت یا از خود جدا کرد ، دلیل است از غم 

و اندوه برهد . اگر دید به شنگرف صورت می کرد ، دلیل به لهو و باطل فریفته شود . 

اگر بیند به شنگرف چیزی نوشت ، اگر آن چه نوشت قران یا توحید یا دعا بود ، دلیل 

 ر و نیکوئی است ، اگر به خالف این بیند ، دلیل بر شر و فساد است . خی

 شوربا 

دیدن شوربا به خواب که با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است ، دلیل 

 منفعت باشد . اگر به خالف این بیند ، تاویلش به خالف بود . 

جابرمغربی گوید : دیدن شوربا چون با گوشت لطیف پخته باشند ، دلیل فائده بود . اگر 

 به گوشت غلیظ پخته باشند ، دلیل غم و اندوه است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است . این تعبیر کلی 

، حلیم و از این قبیل که از شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا ، آبگوشت ، آش 

مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم و مزه آن مسیر را معین می کند . اگر 

در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و 

تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه 
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شد غم و اندوه و ناراحتی است . خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می با

دهیم یا اقدام می کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می شویم و ناراحتی 

نصیب ما می گردد . شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می نمایاند . 

 ا دارد . شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر ر

 شونیز 

 دیدن شونیز ، دلیل غم است و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان باشد . 

 شوهر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، عالمت آن است که مدتی 0

 تروابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمی

 به پایان می رسد . 

ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانة آن است که شوهرتان به 6

 شما عالقه و اعتماد خواهد داشت . 

ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، عالمت آن است که به اندوه و ناامیدی 9

 گرفتار خواهید شد . 

پریده و ناراحت ببینید ، نشانة آن است که یکی از ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ 4

 افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد . 

ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، عالمت آن است که خانه لبریز از 5

 شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست . 

و بستری ببینید ، عالمت آن است که شوهرتان با  ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار2

 شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد . 
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ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، عالمت آن است که 7

شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به 

 جایی دیگر می رود . 

ـ اگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانةآن است که فرصتهایی نشاط 1

 آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانة آن است که مورد توجه مردان قرار 3

 خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است . 

شما زندگی می کند ، نشانة آن است که محیط ـ اگر خواب ببینید شوهرتان دور از 01

 های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود . 

ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانة آن است 00

 که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت . 

 شهاب سنگ 

 مولف گوید : 

 دلیل بر قلبه بر خواستهای شیطانی است اگر از اهل ایمان باشد . دیدن شهاب سنگ 

 شکست خوردن در تفکرات و کارها و نقشها اگر پایبند به اعتقادات دینی نباشد . 

می توان گفت اگر ببینید شهاب سنگ به کسی اثابت نمود دلیل بر سخن چین بودن 

 ایشان است

ی نود اسرار آسمانها می پرداختن تعبیر مدر کل شهاب به دنبال کننده شیاطین که به ش

 گردد

 شهادت 
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محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود ، 

دلیل است با شهادت از دنیا برود . اگر مفسد بود ، دلیل که ازگناه توبه کند . اگر 

 مشرک بیند مسلمان شود . 

 شهباز 

د : شهباز بازی است ممتاز . بازی است از نژاد بهتر و برتر و منوچهر مطیعی تهرانی گوی

در خواب های ما تقریبا همان تعبیری را دارد که برای شاهین نوشته ایم . لطفا به حرف 

 ـ ش ـ کلمه شاهین نگاه کنید . 

 شهد 

شهد با موم ، تاویل از میراث بود یا غنیمت حالل . اگر بیند که شهد داشت ، دلیل که به 

در آن علم حاصل کند . اگر بیند از آن شهد به مردم می داد ، دلیل که خلق از علم او ق

بهره مند گردند . اگر به خالف این بیند ، تاویل به خالف این بود . گویند دیدن شهد به 

 خواب ، دلیل قران بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 وجه است .  دیدن شهد به خواب ، دلیل قرآن بود و بر پنج

 اول : میراث . 

 دوم : غنیمت . 

 سوم : معلم وعلم . 

 چهارم : روزی فراخ . 

 پنجم : قران آموختن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شهد همان انگبین است که در حرف الف نوشته شده . معبران در مورد شهد یا شربت 
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آن می دهیم معتقدند که علم و  غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به

دانش است و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد . نقل است که 

عالم فرزانه ای در خواب دید در حوضی از شهد و عسل افتاده و هر چه دست و پا می 

زند قادر نمی شود خویشتن را از آن مهلکه نجات دهد . چند روز بعد از آن خواب 

وای آن منطقه به دنبالش فرستاد که بیا به فرزندان من در س بده . او ناگزیر فرمانر

پذیرفت و رفت و به تدریس فرزندان سلطان و وزیران پرداخت اما یک روز در تفسیر 

یکی از سوره های قرآن چیزی گفت که به ذوق و سلیقه سلطان خوش نیامد . بچه ها به 

سلطان رساندند و او خشمگین شد و عالم فرزانه  پدر خویشتن گفتند و وزیران به اطالع

را به شالق زد و بعد محبوس نگه داشت . چنین است که معبران شهد و انگبین را علم و 

 دانش دانسته اند و بهره ای که از طریق علم عاید انسان می شود . 

 شهر 

 محمدبن سیرین گوید : 

ی گردد و به مراد برسد . اگر اگر به خواب بیند که شهری شد ، دلیل است دینش قو

بیند که از شهر بیرون یا بیرونش کردند ، تاویل به خالف این باشد . اگر بیند که از شهر 

به شهری رفت ، دلیل است زن را طالق دهد و زن شوهر دیگر کند . اگر بیند که از 

هر ش شهر مسلمان به شهر کفر رفت ، دلیل است در دین کافران رود . اگر بیند که در

گرمسیر برف و یخ دید ، دلیل است که در آن شهر تنگی است . اگر در شهر سردسیر 

بیند ، دلیل فراخی نعمت است . اگر بیند که از روستائی به شهر آمد ، دلیل منفعت بود . 

 اگر بیند که از شهر به روستا می رفت ، دلیل است مراد نیابد . 

 جابرمغربی گوید : 

ای هندوستان بیند ، دلیل است کارش تباه شود . اگر در شهرهای اگر خود را در شهره

ترکستان بیند ، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد . اگر خود را در شهرهای ماوراالنهر بیند ، 
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دلیل عز و جاه است . اگر خود را در شهر خوارزم بیند ، دلیل که کارش بسته گردد . 

ارش به آسانی تمام شود . اگر خود را در اگر در شهرهای خراسان ببیند ، دلیل که ک

شهرهای طبرستان بیند ، دلیل که به کار سخت گرفتار شود . اگر خود را در شهرهای 

 عراق بیند ، دلیل کامرانی و دولت است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر خود را در شهر فارس بیند ، دلیل است صحبت او با پارسیان بود . اگر در شهر 

بیند ، دلیل است عیالش زیاده گردد . اگر شهر حجاز بود ، دلیل که حج بگذارد کرمان 

. اگر خود را در شهرهای یمن بیند ، دلیل ایمنی است . اگر در شهرهای مصر بیند ، 

دلیل خرمی است . اگر خود را به شهر شام بیند ، دلیل که غمگین گردد . اگر در شهر 

به رنج و بال کند . اگر در شهرهای روم بیند ، دلیل که آذربایجان بیند ، دلیل که کارها 

مرادش برآید و کامرانی یابد . اگر در شهرهای فرنگ بیند ، دلیل که در کار دنیائی 

نیک شود ، اما در دین ضعیف است . اگر در شهرهای مغرب بیند ، دلیل نقصان کار او 

شر . اگر خود را در شهر  است . اگر در شهر شیروانی و شماخی بیند ، دلیل است بر

مدینه بیند ، دلیل است از تجار منفعت یابد . اگر در شهر واسط بود ، دلیل که دیندار و 

پارسا است . اگر خویش را در شهر بصره بیند ، دلیل است از مردم راحت یابد و بهره 

 ود رامند شود . اگر خود را در شهر کوفه دید ، دلیل است از مردم راحت یابد . اگر خ

در شهر موصل بیند ، دلیل که به مراد نرسد . حضرت دانیال گید : اگر خویش را در 

شهر حلب بیند ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر در شهر دمشق بیند ، دلیل است 

روزی بر وی فراخ شود . اگر خود را در بیت المقدس بیند ، دلیل است که پارسا باشد 

هر اخالص بیند ، دلیل است کارش شوریده شود . اگر در شهر و حج گذارد . اگر در ش

دربند بیند ، کارش بسته شود . اگر در شهر نفیس بیند ، دلیل است کارش نقصان پذیرد 

. اگر در شهر لنجه بیند ، کارش زیاده شود . اگر در مراغه بیند ، دلیل راحت است . اگر 

. اگر خود را در قزوین بیند ، دلیل است با خود را در شهر تبریز بیند ، دلیل اندوه است 
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بزرگی صحبت دارد . اگر در ری است ، دلیل که او را سوگند افتد . اگر در گرگان 

بیند ، دلیل که کارش ساخته شود . اگر خود را در نیشابور بیند ، دلیل است با بزرگان 

ل است مر بیند ، دلیپیوندد . اگر در طوس بیند ، دلیل منفعت است . اگر خود را در کاش

غمگین شود . اگر خود را در اسکندریه بیند ، دلیل که ازکاری پشیمان شود . اگر 

 درشیراز بیند ، دلیل است به عشرت مشغول شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شهرها در خواب بر چهار وجه است

 اول : دین و دیانت . 

 دوم : به عیش و خوشی گذرانیدن . 

 سوم : از زنی که حالل اوست منفعت بیند . 

 چهارم : راحتی و آسایش . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می کنید ، نشانة آن است که حادثة تأسف 

 باری موجب می شود که محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید . 

 شهرت 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس ـ 0

 تبدیل می گردد . 

ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، عالمت آن است که از گمنامی به افتخار و 6

 شهرت می رسید . 

 شهرستان 
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اگر به خواب بیند در شهرستانی شد ، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود 

اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست ، دلیل که به خدمت پادشاه رود و منفعت  .

یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است . 

اول : پادشاه . دوم : رئیس . سوم : قوت دین . چهارم : عامه . پنجم : ایمنی . ششم : ظفر 

  . هفتم : استواری کارها .

 شیخ 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شیخ شدن زن طالق گوید

 شیر وحشی 

اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد ، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از 

ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد . اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به 

رسی بیند . اگر در خواب بیند که از شیر می وی نمی رسید ، دلیل است از پادشاه ت

گریخت و شیر او را طلب نکرد ، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد . اگر بیند که 

گوشت شیر خورد ، دلیل است از پادشاه خلعت یابد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن شیر 

ادشاه دلیل است از پبه خواب ، دلیل پادشاه باشد . اگر بیند که با شیر مجامعت کرد ، 

 خواری بیند

 حضرت دانیال گوید : 

اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد ، دلیل است وی را بر والیتی حاکم 

 گرداند . اگر بیند که بر پشت شیر نشست ، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند . 

 جابرمغربی گوید : 

یر ماده ، زن پادشاه اگر بیند که شیر دیدن شیر نر درخواب ، دلیل است بر پادشاه و ش
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ماده را می دوشد ، دلیل است دبیر پادشاه گردد . اگر این خواب را زنی بیند ، دایه پسر 

پادشاه شود . اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر 

بیند که شیر در  بیندشیر او را بگزید ، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد . اگر

برگرفت ، دلیل است مطرب پادشاه گردد . اگر بیند که با شیر طعام خورد ، دلیل است 

 مال پادشاه خورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شیر در خواب برسه وجه بود . 

 اول : پادشاه . 

 دوم : مردی دلیر . 

 سوم : دشمن قوی . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم . اگر از  -حیوان  -شیر 

کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل 

شیر ظاهر می شود . چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم 

ر یم در واقع از خطر می گریزیم اگر بحادثه یا شخصی قرار می گیریم . اگر از او بگریز

شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از 

مخاطره می رهیم . شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان 

برید .  د میچه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سو

شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر  _لبن  _شیر 

شیر حیوانات شناخته شده حالل گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره . شیر 

شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید . روی هم 

ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب  رفته شیر در خواب های

معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم . چنان چه در خواب ببینیم شیر 
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دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش 

ا ز آن بیرون بزند معاش مبرای ما به وجود می آید . اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی ا

فراخ می شود . اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم 

 آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بود خواهد خودتان زحمات حاصل که کامیابی -حیوان–شیر 

 رد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شدمو شیر یک بوسیله

 کشتن یک شیر : پیروزی

 پوست شیر : ثروت

 شیری که نعره میکشد : خطر

 شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده

 شیر دست آموز : یک دوست تازه

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

 گوید : ی بیتون میآنل

ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است که نیرویی عظیم شما را در 0

 زندگی به پیش خواهد برد . 

 ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانة پیروزی در هر کاری است . 6

 است ، نشانة آن استـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده 9

 که در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند . 

ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما 4

 در مقابله با مخالفین دارد . 

 ، ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند5
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نشانة آن است که با قدرت روحی خود بر مشکالت غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و 

 محبت دیگران قرار خواهید گرفت . 

ـ دیدن شیر جوان در خواب ، عالمت آن است که به طرز عاقالنه ای به زندگی و 2

 کارهای خود رسیدگی کنید . 

 یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت . 

دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است که خواستگارانی  ـ اگر7

 درستکار و زیبا خواهد داشت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است که به ثروت و 1

 مرد مورد عالقه اش خواهد رسید . 

منتظره دست  ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، عالمت آن است که به مقامی غیر3

 خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک 01

صورتتان می آورد ، نشانة آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید 

 خواهد کرد . 

 ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و کسب شادمانی است . 00

اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است که با شجاعت در مقابل ـ 06

 سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانة 09

 آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد . 

 شیر خوردنی 

شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود ، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند 

، دلیل زیادتی مال است . اگر شیر را ترش بیند ، تاویل به خالف این است . اگر شیر 
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تازه خورد ، دلیل مال حالل است . اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد ، دلیل 

د . اگر بیند شیر می دوشید و به عوض شیر خون می آمد ، دلیل که او را فرزندی آی

است مال حرام یابد . اگر درخواب بیند که از پستان خود شیر می خورد ، دلیل است در 

کسب خود نقصان کند . اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می خورد 

 ، دلیل است که از مرادها بازماند . 

 گوید : ابراهیم کرمانی 

دیدن شیر چهارپایان دشتی ، دلیل بر مال اندک است . اگر بیند که شیر گورخر می 

خورد ، دلیل صالحیت بود . اگر بیند که شیر اشتر خورد ، دلیل فراخی است . اگر بیند 

که شیر آهو می خورد ، دلیل است روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند که شیر بز خورد 

ی منفعت یابد . اگر بیند که از شیر پلنگ نوشید ، دلیل است بر ، دلیل است که از زن

 دشمن ظفر یابد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند که شیر بر خورد ، دلیل است مال دشمن بستاند . اگر دید که شیر پیل خورد ، 

دلیل است که از بزرگی مال حاصل کند . اگر دید که شیر گاومیش خورد ، دلیل که 

مت بیند ، اگر دید که شیر خوک خورد ، دلیل است که بی خرد شود . اگر از زنی زح

شیر گرگ خورد ، دلیل است که عیالش با وی خیانت کند . اگر بیند که شیر گوسفند 

 خورد ، دلیل است که مال حالل حاصل کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 و اندوه است . دوشیدن هر حیوان حرام گوشت در خواب ، دلیل بر غم 

 دوشیدن حیوان حالل گوشت ، دلیل بر مالی است که بدست می آید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود

 دیدن شیر نیک باشد
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، عالمت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد 0

 د گذاشت . پا خواهی

 ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانة سالمتی و کسب ثروت است . 6

ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می کنید ، عالمت آن است که به ثروت شما 9

 افزوده خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، عالمت آن است که برای سعادت 4

 که شده خیر خواهی پیشه می کنید .  خودتان هم

ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانة آن است که در زندگی 5

 زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید . 

ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانة آن است که از مشکالت کوچکی عذاب 2

 خواهید کشید . 

ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانة آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر 7

 خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید با تمام تالش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانة آن است که 1

 در آستانة از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید . 

که با تالش بسیار سرانجام ثروتی به ـ خوردن شیر داغ در خواب ، عالمت آن است 3

 دست خواهید آورد . 

ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید ، عالمت لذت بردن از زندگی و 01

 همنشین شدن با دوستان ارزشمند است . 

 شیر خشت 
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دیدن شیرخشت ، دلیل بر روزی حالل است . اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع 

می کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند . اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت ، 

دلیل که از مال سود تمام کند . اگر دید که شیرخشت میخورد ، دلیل است مال خود را 

صادق فرماید : دیدن شیرخشت درخواب بر سه بر عیال نفقه کند . حضرت امام جعفر 

 وجه است . اول : مال حالل . دوم : فراخی عیش . سوم : کام یافتن . 

 شیر خشک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شیرخشت در خواب روزی حالل است و ضمنا یار 

همراه و موافق . اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود . اگر زنی 

ن خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود . اگر ای

مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حالل به دست می آورد یا دوستی موافق و 

همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکالت به یاری او می شتابد و این 

. شیرخشت دوستی است آرام مالیم و مفید دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند 

که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد 

. از حضرت امام صادق علیه السالم نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال 

ز ا حالل است یا کامیابی . نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید

 سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است . 

 شیر دادن 

 اگر دختری بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود ، دلیل که در خوردی بمیرد . 

 اگر زن جوان بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود ، دلیل که عمرش دراز است . 

 مولف گوید : 

و شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به ا
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براوافزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده ) در بیداری چنین بچه ای 

 نداشته باشد ( 

 اگر کسی به او بچه دختری داد و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد

 اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد 

 شیره 

 ن گوید : محمدبن سیری

دیدن شیره انگور ، دلیل منفعت است . اگر بیند که شیره انگور بیفشرد ، دلیل است زنی 

مستوره بخواهد . اگر بیند که شیره تازه میخورد ، دلیل است مال حالل یابد . اگر شیره 

ترش بیند ، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر 

 منفعتش بیشتر باشد .  بیند ،

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن شیره درخواب بر چهار و جه است . 

 اول : مال حالل . 

 دوم : منفعت بسیار . 

 سوم : عیش خوش ) زندگی خوش و مرفه ( . 

 چهارم : عزت و کامرانی . 

 شیرینی ها 

 محمدبن سیرین گوید : 

حالل باشد . اگر بیند کسی شیرینی به وی داد ، دیدن شیرینیها ، دلیل شادی و روزی 

 دلیل که راحتی به وی رساند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود

 اول : مال حالل . 

 دوم : منفعت . 

 سوم : علم و حکمت . 

 چهارم : فرهنگ . 

 پنجم : ثنای و مدح نیکو . 

 ششم : کنیزکی خوبروی . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها 

جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکالت نیز مشمول این تعبیر 

 شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می قرار می گیرد اما این

کند . شکالت در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند . 

اگر در خواب ببینید که شکالت می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را 

یده نیست و در نتیجه شما انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسند

غمین و ملول می شوید . تبعیت از هوای نفس همیشه مالل می آورد و موجب مالمت 

می شود . دیدن شکالت در خواب کاری است از همین نوع . خریدن شکالت یا هدیه 

گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما 

شحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید . برای دیگری خو

اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکالت زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و 

میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکالت بیشتر باشد 

 یشتر است و اندوه کمتر . و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی ب
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن شیرینی در خواب ، عالمت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد 0

 . 

ـ خوردن شیرینی در خواب ، عالمت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا 6

 خواهید کرد . 

خود  ن است که با نیرنگها و فریبـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانة آ9

 نمی تواند دیگران را گمراه بسازد . 

 شیشه 

محمدبن سیرین گوید : دیدن شیشه به خواب ، دلیل زن باشد و گویند ، دلیل بر 

خدمتکار خانه است ، لکن ثباتش نباشد . اگر دید که شیشه به وی دادند ، دلیل که زنی 

روغن گل یا روغن بنفشه بود ، دلیل که زنی  درویش بخواهد . اگر بیند که در شیشه

توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد ، دلیل 

 است مال زنی بخورد . اگر دید شیشه بشکست ، دلیل که زن بمیرد . 

 جابرمغربی گوید : اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است ، دلیل است بیمار گردد . 

نوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال م

زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود . اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره 

کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و 

ی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند منظوری فراهم آمده است . شیشه هائ

اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه . اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته 

ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید . 

اشاره به  رنگیاگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند . اصوال شیشه های 

مشکالت هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد . شیشه سرخ دعوا و خشم و 
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غضب است . سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود 

دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع 

 ه بود نشان از شکستگی دل است . نمائید . اگرشیشه شکست

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانة آن است که بهترین 0

 آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد . 

ره در مشاجـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشة پنجره ببینید ، عالمت اختالف و 6

 امر ازدواج و شکست در معامالت و بی ثمر ماندن تالش ها است . 

ـ اگر در خواب چهرة خود و دیگران را در شیشة پنجره ببینید ، نشانة آن است که شما 9

 دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید . 

ی ادف و زودتر از موعد طبیعـ شکستن شیشه در خواب ، نشانة آن است که در اثر تص4

 خواهید مرد . 

ـ شکستن ظروف شیشه ای در خواب ، نشانة آن است که قراردادهای کاری به شکل 5

 نامطلوبی پایان می یابد . 

ـ گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانة آن است که به خاطر استعداد و هوش 2

 خود ستایش خواهید شد . 

تال به کسی هدیه بدهید ، نشانة آن است که به تعهدات ـ اگر در خواب ظروف کریس7

 خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید . 

ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، عالمت آن است که جشن نامزدی خود را 1

 به هم خواهد زد . 

دی ادی و سربلنـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، عالمت آن است که برای ش3

 خود تقال خواهد کرد . 

ـ اگر در خواب از شیشة پنجره به جایی نگاه کنید ، عالمت آن است که ناچار می 01
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 شوید زیر دست کسی کار کنید . 

ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانة آن است که در موقعیت 00

 نامطلوبی قرار خواهید گرفت . 

ی در خواب چهرة مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، عالمت آن استک ـ اگر زن06

که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و 

 نزدیکانش می شود . 

ـ اگر مردی در خواب چهرة زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، عالمت آن است 09

 قت آمیز سالمت و کار خود را به نابودی می کشد . که در اثر اعمال حما

 شیطان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 شیطان : جستن از خطر

 حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شیطان خالل دین باشد

 گوید : آنلی بیتون می

برای کشاورزان نشانة محصوالت آفت زده است و مرگ و  ـ دیدن ابلیس در خواب ،0

میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشکاران 

نشانة آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سالمت 

 غات مذهبی خود بیشآنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانة آن است که در تبلی

 از اندازه متعصب و افراطی است . 

ـ اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده 6

است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، عالمت آن است که افراد بی قید 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ببینند  گر دختران چنین خوابیو بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند . ا

، عالمت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ 

 کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند . 

 ـ دیدن شیطان نشانة نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت . 9

اب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانة آن ـ اگر خو4

است که به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، عالمت آن است که 

 به وسیلة فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند . 

 شیطرنج 

ر مضرت باشد و نقصان مال ، و بدانکه شیطرنج داروئی است که خوردن آن ، دلیل ب

 دیدن آن درخواب ، خیری نباشد و دلیل بر مضرت کند . 

 حرف ص 

 صابون 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست ، دلیل 

است که کسی را از کار بد بازگرداند . اگر بیند که صابون خورد ، دلیل است که 

 چیزی حرام خورد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست ، 

دلیل که ازمراد بازماند . جابرمغربی گوید : خریدن صابون در خواب بهتر باشد از 

 فروختن . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است . اگر 

سی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن محکومی ، متهمی ، یا محبو

خویش را می شوید برائت حاصل می کند . اگر متهم است رفع اتهام می شود . اگر 
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محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خالص می شود . 

ردازد و چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پ

آسوده می شود . به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با 

صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سالمتش اعاده می گردد . هر کس خودش 

بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد . چنانچه 

دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه  انسان ناصالحی در خواب ببیند که

صالح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد . حال اگر ببینیم که دیگری 

، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و 

ستیم . وقعیتی که دارا هموجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و م

روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست . خوردن صابون رباخواری و خوردن 

 مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صابون : غصه

 خریدن آن : شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد

 استفاده کردن آن : مناطق خطرناک

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن صابون در خواب ، نشانة توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با 0

 جمع دوستان است . 

ـ اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می کند ، نشانة آن است که در حرفه 6

 ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد . 

 صاحبخانه 
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 : لوک اویتنهاو می گوید 

 صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

 صاعقه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتد ، دلیل است که به قدر آن 

 آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد . 

فتار رابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که صاعقه بیفتاد و او بسوخت ، به عذاب پادشاه گ

 شود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب 

ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد و ابرها می غرند ، در زندگی ما 

تحولی پدید می آید . چنانچه در این حالت باران ببارد و آسمان آرام بگیرد رحمت 

د و اگر باران نبارد یا آسمان آرام نشود چندان مطلوب خداوندی شامل حال ما می شو

نیست . اگر ببینید که صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند هشداری است به شما 

که خطری تهدیدتان می کند . اگر به خانه زد آفت و بالئی در کمین بیننده خواب و 

اگر در خواب ببینید که  خانواده اوست و اگر به خودش زد بال در کمین خود اوست .

صاعقه به درختی زد که آن درخت به شما تعلق دارد زیان مالی متوجه شما می گردد 

 بخصوص اگر درخت باردار باشد . 

 صافی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که مایعی را صاف می کنید یا 

صافی به کار می برید مشکلی در زندگیتان پدید می آید که در جهت رفع آن کوشش 

بسیار الزم است و دقت زیاد باید صرف کرد ولی می توانید مشکل را از سر راه خویش 

 بدی برای بیننده رویا ندارد .  بردارید . دیدن صافی در خواب هیچ خبر
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 صبح 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که صبح صادق بدمید و روشن گشت ، دلیل است اهل آن دیار ایمن شوند . 

 اگر بیند که بعد از روشنی تاریک شد ، تاویل به خالف این بود . 

 جابرمغربی گوید : 

ار ست در آن دیار خونریزی بسیاگر بیند که صبح بدمید و رنگ آن سرخ بود ، دلیل ا

 شود . اگر رنگ آن زرد بود ، دلیل بیماری است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن صبح در خواب ، داللت بر قوت و نیرومندی مردم آن سرزمین دارد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یند . ز روز نمی گوصبح به معنی وجود روشنایی نیست . ظهور ناگهانی روشنایی را نی

صبح به لحظاتی از زمان اطالق می شود که به تعریف شیخ اجل سعدی ) تفاوت نکند 

لیل و نهار ( و به زبان دیگر شب اندک اندک زایل شود و روز طالع گردد . با توجه به 

تعریف باال این لحظات را صبح می نامند و در صورتی صبح صداقت می یابد که شبی 

محو گردد و برود چنانچه با این تعریف در خواب شاهد طلوع صبح باشد و آن شب 

بودیم بسیار نیکو است و امید بخش . از امام صادق علیه السالم نقل می کنند که صبح 

نشانه قوت اهل آن دیار باشد . اگر در خواب ببینیم که شب اندک اندک می رود و 

و رنج های ما چون آن شب که  روشنایی بامداد جای آن را می گیرد غم ها و غصه ها

می رود زایل می گردد و به رفاه و نعمت و سالمت و شادی می رسیم . چنانچه بیماری 

این خواب را ببیند شفا حاصل می کند . مقروض دین خویش را می پردازد و 

اندوهگین از بند غم و رنج می رهد . این صبح نشانه فرج بعد از عسرت و شدت است 

ن حالت را معکوس ببینیم عسرت و شدتی است که بعد از فرج پدید می اما چنانچه ای
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آید . اگر در خواب ببینیم که شب است اما شب به صبح رسید و صبح مجددا رفت و 

تاریکی جای آن را گرفت خوب نیست . این صبح کاذب است و اولی صبح صادق . 

می  خبر از این صبح صادق به خواب دیدن بسیار خوب است و صبح کاذب بد است و

دهد که مختصر امیدی پدید می آید و باز هم سختی و تنگی و شدت جای آن را می 

گیرد . اگر در خواب ببینیم که صبح شد اما فجر چون شفق به سرخی گرائید خوب 

نیست این هم برای بیننده خواب خوب نیست و هم برای اهل آن منطقه که چنین 

 صبحی در افق آن ظاهر می شود . 

 صبحانه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، 0

 داللت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد . 

ی مشغول خوردن صبحانه هستید ، داللت بر آن دارد که به ـ اگر خواب ببینید به تنهای6

 دام دشمنان گرفتار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید به همراه دیگران صبحانه می خورید ، نشانة داشتن زندگی فارغ 9

 است . 

 صبر 

محمدبن سیرین گوید : صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال 

 د که صبر داشت یا خورد ، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد . است . اگر بین

 صحبت 
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اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت ، دلیل است که زندگانی او به 

صالح بود . اگر با مفسد صحبت داشت ، دلیل بر فساد کار او است . جابرمغربی گوید : 

یند که منفعت از پادشاه یابد . اگر باگر بیند که با پادشاه صحبت داشت ، دلیل است که 

را عالم صحبت داشت ، دلیل است که علم و دانش آموزد . اگر درخواب بیند که 

باکافری صحبت داشت ، توبه باید کرد . اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت ، دلیل 

 است که دل به دنیا بسته باشد . 

 صحرا 

ند ، دلیل خرمی باشد از قبل پادشاه ، به محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب صحرا بی

قدر بزرگی صحرا . اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید ، دلیل است که مقرب 

 پادشاه شود . اگر برعکس بود ، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد . 

 صحف 

اگر درخواب بیند که صحف ابراهیم خواند ، دلیل است که کسی او را راه صواب 

ید . اگر بیند که صحف ابراهیم از برخواند ، دلیل است صحبت برپا دارد . نما

جابرمغربی گوید : اگر بیند که قرآن رها کرد و صحف می خواند ، دلیل است که 

 میلش به کیشهای دیگر بود . 

 صحیفه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بر صحیفه چیزی نوشت ، دلیل که میراث یابد اگر 

 وشت ، دلیل است میراث طلبد و فائده نرسد . چیزی نن

 صخره 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است که ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه 0

 خواهد یافت ، و با اختالف و مشاجراتی همیشگی روبرو خواهید بود . 

است که خواهید کوشید از  ـ باال رفتن از صخره ای که شیب تندی دارد ، عالمت آن6

 محیطهای یأس آور بگریزید . 

 صدا 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صدا کردن

 کسی را صدا کردن : خبر

 کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن

 صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ

 صدای بم 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 درپیش است . صدای شما موقع حرف زدن بم است : یک مصیبت 

 صدای شما بعلت سرما خوردگی بم شده : مشکالت بسیار در پیش دارید . 

 دیگران صدای بم دارند : یک خطر در روابط عشقی . 

 صدف 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صدف داشت ، دلیل که خادمی پیدا کند . اگر بیند 

 که صدف وی ضایع شد ، دلیل که خادمش بگریزد . 

 یتنهاو می گوید : لوک او
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 صدف : خبرهای بد از دور دستها

 جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکالت را از سر راه برخواهید داشت

 صدفهای خالی : ضرر

 صدفهای پر : کامیابی

 صدقه دادن 

 معبران را در این خالف است . 

ائده به ز عمر او فمحمدبن سیرین گوید : اگر عالمی بیند که صدقه داد ، دلیل است که ا

 مردم رسد . اگر بیند پادشاه صدقه داد ، دلیل که عدل او به همه کس رسد . 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن صدقه داد ، دلیل ایمنی و آسایش است . اگر رنجوری 

 بیند ، از رنج خالص شود . 

. اگر  دجابرمغربی گوید : اگر محبوس بیند که صدقه می داد ، دلیل است که آزاد شو

وامدار بیند ، وامش گذارده شود . اگر زندان دید ، خالصی یابد . اگر ملحدی بیند ، 

 مسلمان شود . صدقه دادن به هر نوع که باشد ، دلیل بر سعادت دو جهانی است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ اگر خواب ببینید به کسی صدقه می دهید ، نشانة آن است که از درخواستهای آدمی0

 محتاج به ستوه می آیید 

ـ اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، داللت بر آن دارد که حق 6

 مالکیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد . 

ـ اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانة آن است که افراد 9

 فریبکار او را آزار می دهند . 

اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، داللت بر آن دارد که بعد از مدتی ـ 4

 سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید . 
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 صراط 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بر صراط ایستاده بود ، دلیل است که کارهای کج 

به دست او راست شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که از صراط بگذشت ، دلیل 

که از بالئی بزرگ ایمن شود . اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بالئی افتد . 

ه از صراط بگذشت ، دلیل که راه خیر گزیند و عمل جابرمغربی گوید : اگر دید ک

صالح کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صراط به خواب بر شش وجه 

است . اول : کار راست . دوم : سختی کار . سوم : ترس و بیم . چهارم : ستم از قبل 

 پادشاه . پنجم : گناه . ششم : نفاق در دل داشتن . 

 صرافی کردن 

 بن سیرین گوید : محمد

دیدن صرافی نمودن ، دلیل بر عاملی طامع بود . اگر در خواب بیند صرافی کرد و بیننده 

مستور بود ، دلیل است که علم و حکمت آموزد . اگر بازرگان است ، از تجارت مال 

 حاصل کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

امانت بگذارد و امانت  اگر درخواب بیند که صرافی نمود بی طمع ، دلیل است که

 مردم نگهدارد . اگر به طمع کرد ، تاویل به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن صراف در خواب ، نشانگر مردی گزافه گوست که چیزهایی می گوید و انجام 

 میدهد که برای دین زیان آوراست . 

 صعود 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صعود کردن

 وهستان : مبارزه کردن با سختیهادر ک

 باال رفتن از یک درخت : اخبار مهم

 صفحه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صفحه گرامافون همسر یا مصاحب وراج و پرحرفی 

است که در خانه شما می زید یا دوستی است که بسیار حرف می زند و با مکرر گویی 

رگز او را از خود نمی رانید و های خویش موجب تکدر و تالم شما می شود لیکن ه

نمی رنجانید . اگر کسی صفحه ای به شما داد امانتی به شما سپرده می شود و اگر شما 

به کسی صفحه دادید به یکی از دوستان خویش کمک می کنید و این کمک شما 

بیشتر لفظی و ارزنده است زیرا با این که وسعت و توانائی زیاد در آن زمینه ندارید این 

ساعدت را انجام می دهید . اگر دیدید کسی صفحه متعلق به شما را شکست به شما م

زیان وارد می آورد ، اگر خودتان صفحه را شکستید با همسرتان اختالف شدید پیدا 

 می کنید یا دوستی را به شدت می رنجانید و از خود می رانید . 

 صفه 

ل صفه سرای خود نو و بلند بیند ، دلیدیدن صفه سرای ، دلیل بر مادر و پدر باشد . اگر 

بر درازی عمر است . پدر و مادر را اگر بیند که صفه او خراب شد ، دلیل بر هالک 

 پدر و مادر است . 

 صلوات فرستادن 
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محمدبن سیرین گوید : اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد ، دلیل است حاجتش 

رش به سعادت است . جابرمغربی گوید روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کا

: اگر بیند که صلوات بسیار داد ، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب 

 صلوات داد ، سنت رسول به جای آورده باشد . 

 صلیب 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و 0

 ی بدهید . سامان

ـ اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می کند ، نشانة آن است که مبلغین 6

 مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید . 

 صمغ 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که صمغ داشت و خورد ، دلیل است که از مال هزینه 

ی د ، دلیل است که مال خود به کسکند . اگر بیند که صمغ بسیار داشت و به کسی دا

دهد . جابر مغربی گوید : دلیل نفع اندک است از مردی که بدان درخت منسوب است 

. چنانکه اگر بیند که از صمغ بادام خورد ، دلیل است که از بخیلی منفعت یابد . اگر 

 صمغ عربی بود ، دلیل منفعت است . 

 صنج زدن 

یزی مکروه بود و کالمی باطل که بشنود . اگر دیدن صنج زدن درخواب ، دلیل بر چ

بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد ، دلیل معصیت است . اگر بیند که صنج را 

بشکست ، دلیل است که از دروغ گفتن توبه کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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اطل . دیدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است . اول : خبرمکروه . دوم : کالم ب

 سوم : متاع دنیا . چهارم : غم و اندیشه . 

 صندل 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح 

و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت بیند . 

وجه است . اول : ثنا و حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه 

 آفرین . دوم : خیرو برکت . سوم : جاه و حرمت . 

 صندلی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می 

تواند باشد . اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک 

ه از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی صندلی محکم و شیک و قشنگ نشست

است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست . اگر مردی ببیند 

روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر 

می کند حرفه اش مطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد . 

اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره 

شما بزرگتر است به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی 

می رسید که صالحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می زنید که 

حال اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و  توانائی انجام آن را ندارید .

لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و 

حرفه خویش دچار تزلزل می گردید . اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک 

نشین انجام می می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل 
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دهد . اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می 

شوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور 

و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید 

 می گیرد .  و مورد اهانت قرار

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صندلی : مقام واال

 صندلی شکسته : یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

 صندلی زیبا : وفور نعمت

 صندلی چرخدار : پیری زود رس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن صندلی در خواب ، نشانة آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو 0

 واهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد . خ

ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است ، داللت بر آن دارد آن 6

 دوست به بیماریی مبتال خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد . 

 صندوق 

ند که دیدن صندوق در خواب ، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد . اگر بی

 صندوقی نو داشت ، دلیل است که به قدر آن جاه یابد . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند که صندوقی نو و پاکیزه داشت ، دلیل که زنی خوبروی و 

 پارسا بخواهد . اگر صندوق را کهنه بیند ، تاویل به خالف این باشد . 

است . اول : عزو  حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندوق به خواب بر سه وجه

 جاه . دوم : بلندی . سوم : زن . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ . ابن 
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سیرین می گوید که صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه 

یا زن . اما  السالم نقل می کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت

صندوق دوست خوب و شفیق و رازدار است یا زن که انسان فقط به این دو نفر می 

تواند راز خویش را باز بگوید و به ایشان می تواند اعتماد داشته باشد . در شرایطی 

اتفاق می افتد که مردان به همسر خود اعتماد می کنند و راز خویش را می گویند ولی 

این اعتماد را نشان نمی دهند . اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین  به پدر و مادر خود

دارید یا زنی سالم دارید یا دوستی قابل اعتماد . اگر در خواب ببینید که در صندوقی را 

گشودید و از درون آن چیزی بدیع بیرون آوردید که گمان نداشتید در صندوق باشد و 

احب فرزند می شوید . اگر در خواب ببینید بالجمله از دیدن آن نیز خوشحال شدید ص

صندوق نسوز بزرگی دارید دوستی صاحب مقام و شخصیت و رازدار می یابید که می 

توانید به او مطمئن باشید . اگر دیدید صندوق چوبی و شکسته دارید به همسرتان نمی 

ببینید  اگر توانید اطمینان داشته باشید یا او بیمار و رنجور می شود . همین حالت است

صندوقی داشتید که شکسته یا سوخته یا سوراخ شده است . اگر در خواب ببینید که 

 صندوقی داشته اید و آن را دزد برده یا گم کرده اید همسرتان را از دست می دهید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صندوق : اطراف شما پر از دشمن است

 باز کردن آن : ثروت

 د : گویآنلی بیتون می

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، داللت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش 

خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانة آن است که از 

 عهدة پرداخت وام ها بر نخواهید آمد . 

 صنوبر 
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ا ابراز نداشته و آن رمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد صنوبر نظر خوشی 

در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند . ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که 

نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو 

سرشت و فرزند باشد . مجلسی رحمه اهلل علیه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کال 

بز را بد ندانسته است . صنوبر مردی است قوی هیکل و استخوان دار و با درختان سرس

نشاط اما به شدت تلخ زبان و بد دهن که همه اطرافیان خویش را با سخنان خود اگر چه 

راست هم باشد می رنجاند و با وجود حسن نیت و پاک دلی دیگرن نسبت به صفای او 

دید با چنین مردی در زندگی آینده خود رو التفاتی ندارد . چنانچه صنوبر در خواب دی

 به رو خواهید شد که موثر است . 

 صورت 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که صورت او به صورت دیگر مبدل شد ، دلیل چنان بود که دیده باشد . اگر 

 دید که به صورت خود بازگشت ، دلیل است که به حق تعالی بازگردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند ، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

تغییر و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر کسی است که از خدا روگردانده و 

 دروغ می گوید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 صورت

 بیماری رنگ پریده :

 ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد 
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 زشت : غم و غصه

پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و 

 تحقیر است

 صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طوالنی با نشاط

 اید شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده

 صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

 تام چت ویندو می گوید : 

 اگر در خواب بیند دو چهره دارد منافق است

 اگر در خواب بیند دو چهره خوب و تمیز دارد در میان مردم واسطه می شود

گر در خواب بیند دو چهره دارد که یکی خندان و دیگری گریان است نشان آن است 

 رد و آنها با هم سازگاری ندارندکه دو زن دا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است که با محافظه کاری در پی 0

 کسب لذت هستید . 

ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معامالت زیانبار و نامطلوب است 6

 . 

 صورتحساب 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است  ـ0

که در وضعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت و امکان دارد برای آزادی خود متوسل به 

قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می کنید ، نشانة آن است که از 

 نزاع شدید به صلح خواهید رسید . 
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ـ اگر خواب ببینید به دیگران صورتحساب می دهید ، حاکی از آن است که 6

 پیشامدهای ناخوشایندی به وقوع می پیوندد و روال عادی زندگی به هم می ریزد . 

ـ اگر زنی کتابداردر خواب ببیند که صورتحساب کتابها را جمع می زند ، معنایش 9

واهد شد ، اگر فردی شایسته این است که در امور شخصی و عاطفی دچار مشکل خ

مشکل او را حل خواهد کرد و زن از طرف کارفرمایی جدید مورد احترام و تشویق 

 قرار می گیرد . 

 صوف 

 محمدبن سیرین گوید : دیدن جامه صوف به خواب ، منفعت است . 

 صوفی شدن 

 ،محمدبن سیرین گوید : اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست 

دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد . اگر بیند که از میان صوفیان بیرون 

رفت ، دلیل که میل او به کار شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صوفی 

شدن در خواب بر چهاروجه است . اول : بازداشتن از دنیا . دوم : از خلق کناره گرفتن . 

 ادت مشغول بودن . چهارم : طمع به کسی نداشتن . سوم : پیوسته به عب

 صیقل 

محمدبن سیرین گوید : دیدن صیقل زدن به خواب ، دلیل پادشاهی بزرگ است . اگر 

بیند که صیقلی می نمود ، دلیل است به خدمت پادشاه رود . حضرت امام جعفر صادق 

 آید .  فرماید : دیدن صیقلی مردی باشد که به دست او حق از باطل پدید

 صینی آالت 
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ابراهیم کرمانی گوید : دیدن صینی آالت به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است . 

محمدبن سیرین گوید : دیدن صینی آالت ، دلیل است بر زنی حوائج دار ، اگر بیند که 

آلت صینی داشت ، دلیل است بر کنیزک حوائج دار . اگر دید که االت صینی خرید ، 

زک بخرد . اگر بیند که آلت صینی بشکست ، دلیل است که کنیزک دلیل است که کنی

یا خادم بمیرد یا بگریزد . بعضی گویند : زنش بمیرد . حضرت امام جعفر صادق فرماید 

: دیدن صینی آالت بر سه وجه است . اول : زن خادمه . دوم : کنیزک . سوم : منفعت 

 از زنان . 

 حرف ض 

 ضرابی 

دیدن ضرابی کردن ، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به محمدبن سیرین گوید : 

فخر بازگوید . جابرمغربی گوید : اگر بیند درم و سره می کرد ، دلیل که سخنی چند 

بی اصل بیاراید که لطیف و شیرین بود . اگر درم دون می زد ، دلیل که سخنهای 

 ناخوش بگوید . 

 ضربان قلب 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 بان قلب : در یک موقعیت نا جور قرار گرفتنضر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس کنید ، عالمت آن است که باید بیشتر 0

 مراقب اعمال و سالمت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند . 

ذت که برای کسب لـ اگر خواب ببینید نبض کسی را می گیرید ، عالمت آن است 6

 دارایی خود را فدا می کنید . 
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 ضعف 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، عالمت آن است که به شغلی نادرست اشتغال 

خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می کند . باید سعی کنید شغل خود را 

 تغییر دهید . 

 ضعیفی 

: اگر کسی درخواب بیند سروی ضعیف شد ، دلیل نقصان جاه و  محمدبن سیرین گوید

بزرگی بود . اگر بیند چشم او ضعیف شد ، دلیل که دختر یا زن او بمیرد . اگر در 

خواب بیند ، بینی او ضعیف گشته بود . دلیل که جاهش کم شود . اگر دهن خود را 

دلیل که  نش ضعیف بود ،ضعیف بیند ، دلیل که روزی بر وی تنگ شود . اگر بیند گرد

امانت مردم در گردن او باشد . اگر دوش خود را ضعیف بیند ، دلیل که زنش رنجور 

شود . اگر بازوی خود را ضعیف بیند ، دلیل که زنش رنجور شود یا حال برادر یا 

فرزندش بد شود . اگر ساعد خود را ضعیف بیند ، دلیل که حال دخترش ضعیف شود . 

ا ضعیف بیند ، دلیل که راه سخاوت بگذارد . اگر شکم خود را ضعیف اگر سینه خود ر

بیند ، دلیل که پناه او ضعیف بود . اگر دل خود را ضعیف بیند ، دلیل که تدبیر و رای او 

گم شود . اگر سرین را ضعیف بیند ، دلیل که حال مهتری از خویشان او ضعیف گردد 

 ه غمگین و مستمند شود . . اگر همه تن خود را ضعیف بیند ، دلیل ک

 ضیاع 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند 

، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است ، دلیل که 

در راه دین نیکو بود . جابرمغربی گوید : اگر بیند ضیاع خود را بفروخت ، دلیل که در 
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ضیاع او راسیل برد و خراب کرد ، دلیل که او را مضرت  رنج و غم ا فتد . اگر بیند که

 رسد از قبل پادشاه . 

 ضیافت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است که دوستان 0

 در صدد لطف و محبت به شما هستند . 

ه مراهان شما لباسهایی شاد بر تن کردـ اگر خواب ببینید در ضیافتی حضور دارید و ه6

اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ، عالمت آن است که به هر راهی که قدم 

 نهید منفعت خواهد داشت و دوستان و همراهان شما خرسند و شاد خواهند بود . 

ا هـ اگر خواب ببینید در ضیافت ، افرادی ناآشنا و بیگانه شرکت کرده اند روی میز9

 خالی است ، نشانة این است که نو میدی و سوء تفاهم در راه خواهد بود . 

 حرف ط 

 طاس 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن طاس ، دلیل بر زنی بود خدمتکار با کنیزکی خردسال بود . اگر بیند طاسی داشت 

، دلیل که زن خادمه به خانه برد ، یا کنیزکی بخرد . اگر بیند طاس از وی ضایع شد ، 

 دلیل که زن خادم یا کنیزک از وی جدا گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دلیل که از کنیزک فرزند آورد . اگر بیند طاس اگر بیند طاس پر آب داشت و بخورد ، 

بشکست و آب بماند ، دلیل که کنیزک بمیرد و فرزند بماند . اگر آب بریخت و طاس 

 بماند ، دلیل که کنیزک بماند و فرزند بمیرد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن طاس درخواب بر چهاروجه است . 

 .  اول : زنی خادم ) زنی خدمتکار (

 دوم : کنیزک . 

 سوم : فرزند . 

 چهارم : منفعت . 

 طاس تخته نرد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب داللت بر شکست در معامالت و بدبختی و نومیدی 0

 دارد . و همچنین عالمت بیماری واگیردار است . 

بیند ، نشانة آن است که ـ اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال طاس ریختن ب6

 نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد . 

 طاعون 

 دیدن طاعون درخواب ، دلیل جنگ و کارزار است . 

 محمدبن سیرین گوید : دلیل فتنه وبال است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، عالمت آن است که 0

 أیوس کننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد کشاند . حوادثی م

ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتال شده اید ، عالمت آن است که با بهترین برنامه 6

 ریزی کار خود را از کسادی و ورشکستگی نجات می دهید . 
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ت آن بمانید ، عالم ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتال به طاعون می گریزید تا در امان9

 است که به مشکلی غیر قابل ادراک دچار خواهید شد . 

 طاقچه 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است . 0

ـ دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است که ثروت 6

د ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران افسانه ای شما دیگران را متحیر خواه

 همیشه فقیرانه می آمده است . 

 طاووس 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است . اگر بیند که طاووسی نر داشت ، 

دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند . اگر طاووسی ماده بیند ، دلیل که زن بگیرد و 

 و فرزند آورد و مال حاصل کند . از ا

 حضرت دانیال گوید : 

دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد . اگر بیند که طاووس با وی سخن 

گفت ، دلیل که والیتی یابد . اگر بیند طاووس از خانه او پرید ، دلیل که زن را طالق 

 دهد . 

 جابرمغربی گوید : 

 لیل که دختری را دوشیزگی ببرد . اگر بیند طاووسی را بکشت ، د

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن طاووس بر دو وجه بود . 
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 اول : پادشاه عجم ) پادشاه ( . 

 دوم : بزرگی مالدار ) شخص بزرگ و ثروتمند ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ی دنطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خور

نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود . انسان به طور کلی ، زن و مرد ، در 

معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوع 

مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد . به همین علت معبران طاووس 

کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را  را زنی زیبا و فریبنده تعبیر

می فریبد ، از راه به در می برد و به باطل می کشاند . چنانچه در خواب طاووسی را 

دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن 

ه دارید . وضع و موقعیتی ک است که فریب در کمین شماست و این بستگی می یابد به

البته این را خود بیننده خواب بهتر می داند که چه چیز زودتر فریبش می دهد . هستند 

کسانی که فریب زن را می خوردند . برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل 

جاه و مقام ضعف دارند . به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن 

 خواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا . بیننده 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 پر طاووس : تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی 

 طاووس : مالقات بسیار شیرین در حین مسافرت

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن طاووس عمر زیاد شود

 طایع 
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ایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مهر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند پادشاه ط

کن ، دلیل که جاه و بزرگی یابد ، زیرا که تاویل طایعی بهتر از انگشترین بود . ابراهیم 

کرمانی گوید : اگر بیند امیری یا بزرگی طایعی به وی داد ، دلیل که مال خود به وی 

ر سه و جه است . اول : سازد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن طایع به خواب ب

 جاه و بزرگی . دوم : خزانه داری . سوم : جمع کردن مال . 

 طباخی 

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند طباخی می کرد ، اگر آن چه می پخت 

خوش طعم بود ، دلیل منفعت است از پادشاه . اگر آن چه می پخت بدطعم و ناخوش 

 است ، تاویل به خالف این بود . 

 طبق 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن طبق درخواب ، دلیل بر خادمی است که به وقت کار سازد . اگر بیند که طبقی 

بزرگ داشت ، دلیل که خادمی نیکو پیدا کند . اگر بیند که طبق از وی ضایع شد ، 

 دلیل که خدمتکار از وی جدا شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

د ، دلیل که خادم یا کنیزک او به علت طاعون گرفتار شود اگر بیند طبق او در آتش افت

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن طبق در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : خادم مجلس . 

 دوم : کنیزک . 
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 سوم : هدایت . 

 چهارم : سود و فائده . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ده تعبیر کرده اند و درباره طبق چیزهایی در همین معبران کهن طبق را نادم و کنیز و بر

زمینه نوشته اند ولی چون اوال طبق در زندگی امروز ، مورد مصرف آن چنانی ندارد و 

ضمنا مسله داشتن کنیز و غالم و برده منتفی است تعابیر معبران گذشته را معتبر تلقی 

ظارات ماست از حوادث و نمی کنیم یا قابل اطالق نمی دانیم . طبق طال توقع و انت

اشخاصی که با آنها برخورد می کنیم و رو به رو می شویم . اگر در خواب ببینیم که 

روی طبق چیزی نهاده اند و برای ما می آورند بسیار خوب است چون خواب ما می 

گوید توقع و انتظاری که داریم برآورده می شود . اگر کسی که طبق را می آورد آشنا 

ست جوابگوی توقعات ما خواهد بود و اگر بیگانه باشد از حوادثی که باشد یک دو

اتفاق می افتد بهره می گیریم . طبق خالی همان طور که گفتیم توقع و انتظار است که 

هنوز وجود دارد و برآورده نشده . اگر طبقی پر کردیم و برای کسی بردیم ما به انتظار 

ین که درون طبق چه نهاده باشیم . اگر در او جواب می دهیم و این مشروط است به ا

طبق آئینه چراغ باشد ، آن طور که سابق برای عروس به خانه داماد می بردند طبعا 

مبارک و میمون است و ماخدمتی در خور و شایسته انجام می دهیم ولی اگر یک طبق 

ی کنیم مشلغم یا خاکستر ببریم بدیهی است که نیکو نیست و ما او را غمگین و رنجور 

. این برای مثال نوشته شد چرا که چیزهای خوب و بد زیادند . طبق شکسته نشان بر 

نیامدن آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال دیگری چون غالبا به 

 بیننده خواب برمی گردد . 

 طبل 
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ود ، ص بدیدن طبل به خواب ، دلیل بر سخن دورغ است . اگر بیند با طبل نای و رق

 دلیل که کاری کند با منفعت . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر بیند طبل می زند ، دلیل که کاری باطل کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

طبل و صدای طبل در خواب های ما کال گویای بیهودگی است و پوچی . طبل زدن 

طبل زدن کاری است که نه برای ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خالف و گناه . 

خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می رساند . اگر بیننده خواب ببیند که 

طبل می زند عملی آن چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می دهد . کاری می کند 

ر در اگکه حتی توجه دیگران را جلب می نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده . 

خواب ببینید که کسی طبل می زند دیگری عمل بیهوده انجام می دهد و بیننده خواب 

شاهد این کار بی نتیجه خواهد بود . صدای طبل دروغ و یاوه است و الف زدن و غلو 

کردن . اگر در خواب احساس کنید که صدای طبل می شنوید ولی خود زننده طبل را 

یگران درباره شما حرف می زنند و احیانا بدگویی می نمی بینید دروغ می شنوید یا د

کنند برخی از معبران نوشته اند فتنه و خیانت است و صدای طبل را به سخنانی تعبیر 

کرده اند که ایجاد فتنه و آشوب می کند و بال می آورد . اگر در خواب دیدید که 

ید . کاری مزورانه و خودتان طبل می زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می شو

آمیخته به کید و نیرنگ . این تعبیر برای طبل زدن بی صدای دیگری هم هست . طبل 

پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشید 

 زیرا در کاری غلو می کنید و الف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید . 

 ی گوید : لوک اویتنهاو م

 طبل

دیدن : یک مسافرت دا انتظار شماست ، خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند 
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 است خواهید شنید

 شنیدن ضربه هایی که به طبل زده میشود : مشکالت ، در هم ریختگی

ضربه زدن به یک طبل : شما با یک عمل ناشایست جایگاه خود را تضعیف خواهید 

 کرد 

 طبیب 

گوید : اگر بیند طبیب بیماری را عالج کرد ، دلیل که یکی را از راه  محمدبن سیرین

فسق به راه صالح آورد . اگر بیماری آن کس زیاده شود ، تاویلش به خالف این بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند طبیب بیماری را دارو داد و نافع بود ، دلیل که علم 

گر دارو نافع نبود ، تاویل به خالف این است و گوید و مردم به علم او کار کنند . ا

طبیبی کردن به خواب ، مردم مصلح را ، دلیل بر راه آخرت کند و مردم مفسد را ، 

 دلیل بر صالح تن و کسب معیشت بود . 

 طحال 

محمد بن سیرین گوید : طحال درخواب دیدن ، مال و شادی بود ، از بهر قوام تن به 

ل استر داشت ، دلیل کند که در آن سال او را مال بدست آید اوست . اگر بیند که طحا

. اگر بیند که طحال گوسفند داشت ، دلیل بود که وی را از مردی بزرگوار مال حاصل 

آید یا از مردی غریب . اگر بیند طحال داشت ، دلیل به قدر آن از زمین مال یابد و خرم 

ل است ، دلیل بر مال حالل نماید و شادمان شود و طحال هر جانوری که گوشت او حال

 و هر جانوری که گوشت او حرام باشد ، دلیل بر مال حرام کند که مال یابد . 

 طشت 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

طشت درخواب ، زنی خادمه است . محمدبن سیرین گوید : طشت درخواب کنیزکی 

است که حوائج بدو تسلیم نمایند . اگر بیند طشتی فراگرفت یاکسی بدو داد یاخرید ، 

دلیل که زنی خادمه به خانه آورد یا کنیزکی بخرد . اگر بیند طشت بشکست یا ضایع 

 یا رحلت نماید . شد ، دلیل که آن کنیزک بگریزد یا از دن

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر کسی بیند طشتی بخرید ، دلیل که زنی خادمه رابه زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن طشت درخواب بر سه وجه است . 

 اول : زن خادمه . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : منفعت از زنان . 

 گوید :  منوچهر مطیعی تهرانی

طشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد . او 

هم می تواند خادم باشد و هم خواهر یا خاله و عمه . به هر حال زنی است پر طاقت ، پر 

ظرفیت و صبور که در واقع همه فن حریف است . کاردان است و از انجام هیچ خدمتی 

ره ترش نمی کند . اگر در خواب ببینید طشتی دارید ، چنین روی نمی گرداند و چه

زنی در زندگی شما پیدا می شود یا هست و شما توجه و التفات ندارید . چنانچه ببینید 

طشتی پر دارید ، همان طور که در مورد طبق گفته شد باید دید در طشت چه پر کرده 

لباس  فرق می کند . اگر پر از اید یا مملو از چیست چون تعبیر نسبت به محتوای طشت

چرک باشد غم و اندوه و کسالت می آورد و چنانچه از آب صاف و روشن انباشته 

باشد صفا و روشنی همراه دارد و اگر لبریز از آب صابون و کف باشد یا آبی کدر 

درون آن ببینید همچنان رخت چرک کدورت و دل تنگی و مالل است که آن زن 
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ما به او هدیه می کنید . اگر در خواب ببینید طشتی دارید و آن را همراه می آورد یا ش

دور می افکنید یا می بخشید و یا می فروشید چنان زنی را از زندگی خویش می رانید و 

این کار به سود شما نیست زیرا موهبتی را از دست می دهید و اگر ببینید طشتی دارید 

یکن بد خلق یا ضعیف و ناتوان که که قراضه است زنی است با همان خصوصیات ل

کارایی ندارد . چنانچه طشت سوراخ باشد زنی است که کارآیی داشته و از دست داده 

 و سالم بوده و اکنون رنجور شده است . 

 طعام 

حضرت دانیال گوید : هر طعام ، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است ، تاویل به 

نج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود ، دلیل خالف خوشی است . یعنی ، دلیل بر ر

بیماری است و طعام شیرین به خواب ، دلیل بر عیش خوش است . جابرمغربی گوید : 

اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد ، دلیل که آخر عمر او بود . اگر بیند طعام 

 او را مرده خورد ، دلیل که آن طعام گران شود . 

 طعن 

در خواب که نیزه بر تن کسی زد و در تن او شد ، دلیل بر سخنی زشت بود . اگر بیند 

اگر بیند کسی طعنه بر وی بزند ، چنانکه درد کرد ، دلیل که از سخن او غمناک شود ، 

 اگر دردش نکرد ، دلیل که غم نباشد . 

 طال 

 محمدبن سیرین گوید : 

نان را نیکو و پسندیده بود . اگر زر در خواب ، مردان را غرامت و غم و اندوه است و ز

بیند که زر ببافت یا کسی به او داد ، دلیل بود که مالش ضایع گردد ، یا تاوانی بر وی 
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 افتد ، یا کسی بر وی خشم گیرد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت ، دلیل است که بر زبان مردم افتد . 

به خروار به خانه برد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر بیند که زر همی  اگر بیند که زر

 خورد ، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند . 

 جابر مغربی گوید : 

زر به خواب ، مردان را بد بود و زنان راخوب . اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع 

 کان سیم بیند ، دلیل بود که دختری مهتر به زنیبود ، دلیل است که عز و جاه یابد . اگر

گیرد ، لکن اندوهگین شود . اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد ، دلیل که 

 او را با مردی دروغگو سر و کار افتد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد 

 رانی گوید : منوچهر مطیعی ته

دیدن طال در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است . اگر مردی 

در خواب ببیند که مقداری طال یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی 

آن طال ) نه به ارزش آن ( مالش از بین می رود و زیان می بیند . نوشته اند اگر کسی در 

طال یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان خواب ببیند 

می دهد . نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طال می ریزد دلیل 

آفت و هالکاست و اگر ببیند طال به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او 

. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه  خیانت می کند طال شنیدن سخن مکروه است

طال به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از 

بیماری شفا می یابد . ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان 

. اگر  دمردم می افتد اگر ببیند که طال به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شو
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ببیند طال می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد . هر جنسی و جسمی 

که از طال ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است . اگر 

 کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و الف زن بر خورد می کند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ست داشتن چیزهای بی ارزشطال : دو

 یافتن آن : دریافت ارث

 جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

 پرداختن چیزی با طال : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت

 آن را آب کردن : آسایش مادی

 دزدیدن آن : خبرهای بد

 اردطال گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ند

 گم کردن : به شما خیانت خواهد شد

 طال هدیه گرفتن : شرمساری

 اشیا طالیی : ضواهر فریبنده اند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید طال معامله می کنید ، نشانة آن است که در هر کاری موفق خواهید 0

 شد . 

ست ی کند ، نشانة آن اـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآالتی از طال هدیه م6

 که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد . 

ـ پیدا کردن طال در خواب ، نشانة آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی 9

 پیروز خواهید شد . 

ـ اگر در خواب طال گم کنید ، عالمت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین 4

 هید . فرصت را در زندگی خود از دست می د
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ـ یافتن رگه ای طال در خواب ، عالمت آن است که به شهرتی پر دردسر دست 5

 خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طال کار کنید ، نشانة آن است که می 2

کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی 

 راه نیابد . 

 طالق 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند کسی زنش را طالق داد و او یک زن بیش نبود ، دلیل شرف و بزرگی بود . 

 اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود ، دلیل که در بزرگی او نقصان شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 . اگر بیند زن را طالق داد ، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود 

 دیدن خلع کردن ، دلیل بر توانگری و غنیمت است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از امام صادق علیه السالم نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طالق داده اید 

کاری می کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید . معبران دیگر نیز با اندکی 

د . اما نود درصد کسانی که همسر خویش را طالق می اختالف همین عقیده را دارن

دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و مالمت و 

پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین 

زند یا ب فربا ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاح

فرزندانی باشند . زمینه تعبیر فوق و اطالق ندامت به امر طالق در خواب نیز همین است 

. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طالق داده اید کاری می کنید که از 

انجام آن خشنود نمی شوید . شما را مالمت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که 
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می خواهید طالق بدهید غصه و اندوهی دارید که تالش می کنید از رنج همسر خود را 

آن برهید . اگر ببینید که دیگری همسر خود را طالق داده تعبیر عینا همین است که 

گفتیم . باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و 

ت که دیگری از انقیاد رهید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن اس

 راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 جدا شدن از همسر : خطر آتش سوزی

 طالق گرفتن : شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

 گوید : آنلی بیتون می

ن است که شریک زندگی ـ اگر خواب ببینید همسر خود را طالق داده اید ، عالمت آ0

 خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید . 

ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، داللت بر آن دارد که در اثر بی 6

 وفایی عشاق منزوی خواهند شد . 

 طلبکار 

یا رقیب ، یا خصم و  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طلبکار در خواب یا حریف است

دشمن . اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب طلبکار خود یا هر طلبکار بیگانه یا 

هرکسی که به اسم طلبکار ببینید تعبیر ندارد چرا که دنباله اندیشه های شماست و 

خوابتان واکنش تشویشی است که در زمینه بدهی خویش دارید . اما اگر واقعا بدهکار 

خواب ببینید کسی به نام طلبکار به شما مراجعه کرده ، یا حریف است یا  نباشید و در

رقیب و یا دشمن که تفاوت و شدت و ضعف نسبت به وضع و موقعیت خودتان که 

بیننده رویا هستید فرق می کند . تشخیص این که طلبکار کدام یک از این سه می تواند 

این سه حال خارج نیست . چانچه در  باشد با خود بیننده خواب است ولی به هر حال از
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خواب ببینید طلبکاری دارید که از او مخفی می شوید و می گریزید رقیب یا دشمنی 

دیده به شما دارد و خطری از جانب او تهدیدتان می کند که البته این خطر مرگبار 

 نیست . بزرگ نیست . اگر دیدید طلبکاری شما را مالقات کرد و مطالبه ای نموده و

سر و صدا راه انداخت با کسی که یکدیگر را دوست ندارید برخوردی خشن خواهید 

داشت . اگر دیدید خودتان از کسی طلب دارید و به دنبالش می گردید نسبت به 

شخصی دین اخالقی دارید یا تکلیفی به عهده شماست که انجام نداده اید و خودتان 

 ید . هم می دانید لیکن در ذاکره خویش گم کرده ا

 طلسم 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی 0

 صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است که به 6

 یی که دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسید . آرزوها

 طلع 

 بار خرما

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که طلع داشت ، دلیل که او فرزندی آید . اگر بیند که 

آن طلع خورد ، دلیل مال و نعمت است . اگر بیند طلع بسیار داشت و می خورد و به 

ستاند . حضرت امام جعفر صادق کسی نمی داد ، دلیل که پادشاه مال او را به غضب ب

 فرماید : دیدن طلع بر سه وجه است . اول : فرزند . دوم : نعمت . سوم : مال . 

 طلق 
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اگر درخواب بیند که طلق بسیار داشت ، دلیل که به حیله از سفر مال حاصل کند . 

ر گجابرمغربی گوید : اگر بیند طلق خورد ، دلیل که مال به سختی حاصل کرده باشد . ا

 بیند طلق از وی ضایع شد ، دلیل که مالش تلف گردد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طلق در خواب ، قلب واقعیت است . انکار حقایقی است 

که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند . چنانچه در خواب ببینید طلق دارید 

وارونه نشان می دهید یا موردی پیش می آید که آگاهانه ریا می کنید و حقیقتی را 

امری بدیهی را منکر می شوید که طبعا برای شما جز ندامت و پشیمانی از جهت 

خودتان و مالمت از جهت دیگران نتیجه ای نمی آورد . چنانچه ببینید دیگری طلق 

دارد و وجود آن طلق به نحوی با شما رابطه پیدا می کند او قلب واقعیت می کند و 

که بیننده خواب هستید می شود . ضمنا چون طلق یک ماده کافی  زیانش متوجه شما

نسوز هم هست بر یک دندگی و لجاجت و سرسختی جاهالنه نیز داللت دارد . اگر 

ببینید که پنجره شعله افروز بخاری یا چراغی را با طلق می پوشانید در آینده منع خیر 

ی خیر و فایده یکی به دیگرمی کنید . عملی مرتکب می شوید که عامدا مانع رسیدن 

می شوید . اگر ببینید طلق از معدن بر می دارید و از الی سنگ های کوه استخراج می 

نمایید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که وقت و نیرو و پول شما را هدر می دهد 

 و هیچ سودی عایدتان نمی کند . طلق رنگی این تعابیر را تشدید می کند . 

 ب طلوع آفتا

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 طلوع آفتاب : زندگی آرام

 طناب 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طناب در خواب کاری است که می کنید ، رشته ای 

است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می دهد 

ه در حیاط خانه می بندید ک. اگر در خواب ببینید که مثال به خواهش همسرتان طنابی 

رخت های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده 

پیوندی استوار می شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول 

آن طناب طوالنی . البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه 

د . اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته اند و از زمین پای شما بلند گیری شو

می شود شان و مقام و مرتبه شما باال می رود و ارتقا می یابید ، محبوب می شوید . غالبا 

کسانی که طناب در خواب می بینند در همین دو زمینه است . یا گستردن لباس یا دار 

ند ولی دار زدن جای تشویش ندارد . حال اگر در زدن که اغلب متوحش می گرد

همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست 

چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعی . مسئله مرگ با دار در این نوع خواب ها 

شان برای ن مطرح نمی شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می گیرد چه روح ما

دادن فراز و فرود وسیله ای می جوید و دار را برمی گزیند . اگر از طناب پایین بیایید 

باز تنزل شان است . اگر ببینید که دست های شما را با طناب بسته اند کاری پیش می 

آید که نمی توانید انجام دهید و در واقع وا می مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود 

یی باید بروید که نمی توانید . اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته اند و سر طرف به جا

دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده اید 

. اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می 

اشد رابطه خود را با او می برید و قطع می نمایید . کنید و اگر طناب متعلق به کسی ب

 اگر دیدید طناب می بافید پیمان می بندید یا نذر می کنید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 طناب : تمایالتی که به تحقق رساندنشان مشکل است ، خطر
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 باال رفتن از یک طناب : به بیراهه میروید

 د رساندگره زدن آن : شما به کسی آزار خواهی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و 0

 پیچیدگی هایی خواهد کرد 

ـ اگر خواب ببینید از طنابی باال می روید ، نشانة آن است که از گزند دشمنان جان 6

 سالم به در می برید . 

پایین می آیید ، نشانة آن است که در امیدبخش ترین ـ اگر خواب ببینید از طنابی 9

 لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است که برخالف 4

 اراده خود تسلیم عشق خواهید شد . 

م چشمی دیگران ـ پاره کردن طناب در خواب ، نشانة آن است که بر خصومت و ه5

 غلبه خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، عالمت آن است که با قدرتی 2

 که به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید . 

ـ اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است که دست به کاری 7

 ه خواهید زد ، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می یابید . پرمخاطر

ـ اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، نشانة آن است که از کارها و 1

 اقدامات دیگران سود خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، نشانة آن است که با خودخواهی 3

 ی کنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است که بزرگترها دارند . فکر م

ـ اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانة آن است که تحت تأثیر 01

 واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید . 
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اب می شود تـ اگر خواب ببینید طنابی از پنجرة طبقة باالی خانة شما با سمت مردم پر00

، عالمت آن است که بر خالف میل دوستانتان به کاری دیگر دست می زنید و از 

منفعتی بهره مند می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که از 

 خوش گذرانی و تفریحاتی لذت خواهد برد . 

 طنبور 

نود . که خبر مصیبت شمحمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خنه طنبور می زد ، دلیل 

اگر بیند طنبور بشکست ، دلیل که توبه کند . اگر بیماری بیند طنبور می زد ، دلیل که 

آخر عمر او بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر طنبور به کسی داد ، دلیل که غم از آن 

 کس به وی رسد . 

 طنز وشوخی 

 گوید : آنلی بیتون می

ة خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشان ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی0

آن است که با رفتاری نشاط آور و حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب 

 خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند ، نشانة آن است که 6

 شد . از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهید 

ـ اگر دختری خواب ببیند به طنز و شوخی با او صحبت می کنند ، نشانة آن است که 9

 با شتابزدگی به کسی دل می بندد . 

 طوطی 
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 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن طوطی ، دلیل فرزند و غالم بود . اگر بیند طوطی از دست او بپرید ، دلیل که 

فرزندش سفر کند . اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت ، دلیل که کاری کند که 

مردم را از آن عجب آید . طوطی ماده درخواب ، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی 

 سا باشد . نر ، دلیل بر مردی پاکدل یا غالمی پار

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد . 

 اول : فرزند . 

 دوم : دختری دوشیزه . 

 سوم : شاگردی جلد و زرنگ و چابک . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

طوطی در خواب های ما شخصی است وراج ، پر حرف ، مکرر گو و در عین حال 

گرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان بدیع و ظریف وسر

را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر 

آفرین می شود . معبران کهن نوشته اندطوطی غالم وفرزند غالم است و چنانچه ببینید 

یزد یا فرزند خودتان به سفر که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غالم شما می گر

می رود . اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا 

مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز 

عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می 

ید و تکرار کنید . اگر چه خالف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد . اگر در گوید تای

خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با 

توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا . 

رد . اگر آن طوطی را دوست داشته باشید اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دا
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به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن 

طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید 

ینید کسی ب. گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است . چنانچه ب

یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و 

برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی . روی هم رفته دیدن طوطی در 

 خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 طوطی مرد شایسته بوددیدن فاخته وقمری و

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، عالمت آن است که کارهایی 0

 بیهوده و بی ثمر خواهید کرد . و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد . 

 هـ دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتم6

 دعواها و مشاجرات بین آنهاست . 

ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است که نامزدش معتقد است او زنی 9

 ستیزه جو است . 

ـ اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانة آن است که 4

 در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد . 

 ر خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است . ـ دیدن طوطی د5

 طوق 

اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم ، دلیل که به قدر و قیمت 

 آن والیت یابد و انصاف نگهدارد . اگر طوق را آهنین دید ، دلیل بر فساد دین است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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 شت ، دلیل است که دعوی به دروغ گوید . اگر بیند که طوق درگردن دا

 جابرمغربی گوید : 

اگر درخواب طوق زرین بیند ، دلیل بر والیت است . اگر مسین یا آهنین باشد ، دلیل 

 که با کسی خصومت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن طوق درخواب بر سه وجه است . 

 ( .  اول : حج گذاردن ) به حج خانه خدا رفتن

 دوم : والیت یافتن ) به فرمانروایی رسیدن ( . 

 سوم : خصومت و اهانت کردن و غالم و کنیزک ) مرافعه و خصومت کردن ( . 

 اگر در خواب بیند که طوق درگردن داشت ، دلیل است از پادشاه مال یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ی متداول و موجود نیست طوق هم می در زمان ما طوق وغل به صور شناخته شده قدیم

تواند گردن بند باشد و هم النگو . اعراب از نوعی طوق استفاده می کنند که به مچ پا 

می آویزند و آن را خلخال می نامند . داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که 

مت ادارنده آن مجبور می شود جائی که دوست ندارد بماند و به زبان دیگر مجبور به اق

می شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می شود و هم محلی را که باید در آن جا 

بماند دوست نمی دارد . دختر زیبائی در خواب دید که خلخال سنگینی از طال به پای 

دارد که به وقت راه رفتن حلقه های زرین روی هم می خورند و صدا ایجاد می کنند و 

ساس می نماید . تعبیر خواب او همان است که در باال او سنگینی آن همه طال را اح

گفته شد . آن دختر زیبا چند ماه بعد با مردی ازدواج کرد که سی و هشت سال از 

خودش بزرگتر بود و همراه شوهرش به شهری در حاشیه کویر مرکزی رفت . دختر 

ضی کرد و نمی خواست به همسری او در آید ولی مرد ثروتمند با پول هم دختر را را

هم پدر و مادر و برادران دختر را خرید . به هر حال مرد همسرش را برد به شهری در 
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حاشیه کویر مرکزی کشور که حشرات گزنده و مارهای خطرناک سمی بسیار داشت . 

دختر در نامه های خود می نوشت ) شب ها مجبورم روی تختخواب درون پشه بند 

واب را از بیم مار و رطیل و عقرب در آب قرار می بخوابم در حالی که پایه های تختخ

دهند ( مالحظه کنید تعبیر باخواب چقدر تطبیق داشت چرا که دختر هم از زندگی با 

آن مرد ناراضی بود و هم از اقامت در آن شهر که هر دو ارتباط داشت به پا و طوق که 

لنگو که گفته شد ولی ا دایره ای مسدود بود . تعبیر داشتن طوق پا یا خلخال همان است

تعهد است . چنانچه در خواب ببینید النگوئی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما 

وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده اید یا 

اخالقا مدیون هستید . دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که 

د برای زنان صادق است . داشتن گردن بند انقیاد و اطاعت را می رساند و گفته ش

چنانچه زنی ببیند که گردن بندی از طال به گردن دارد مجبور به اطاعت از کسی می 

شود که آن گردن بند را به او هدیه داده . اگر از آهن باشد تعبیر شدید تر است و تالم 

 و تکدر بیشتری به وجود می آود . 

 ویله ط

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول 

چرا ، عالمت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله 

 ببینید ، تعبیری درست بر خالف آنچه گفته شد دارد . 

 ظرف 

مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، عالمت آن است که  ـ اگر خواب ببینید0

سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و 

 سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد . 
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 ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است . 6

کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک  ـ دیدن ظروف در خواب ، عالمت9

 گرفته ، عالمت آینده ای نامطلوب است . 

 طهارت 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

 طیلسان 

 ردائی که قاضیان وخطیبان وعربها بر دوش اندازند

 محمدبن سیرین گوید : 

گر بیند که طیلسان پاکیزه داشت ، دلیل دیدن طیلسان ، دلیل جاه و بزرگی است . ا

 است که با خلق سخاوت کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که طیلسان او بسوخت ، دلیل که از او عزیزی بمیرد . اگر بیند که طیلسان او 

 جون طیلسان پادشاه شد ، دلیل مصیبت بود . 

 حضرت دانیال گوید : 

مانت است و قوت دین . اگر بیند که طیلسان پاکیزه دیدن طیلسان به خواب ، دلیل ا

داشت ، دلیل که دیدنش قوت بود و توفیق یابد در امانت گذاردن . اگر طیلسان 

چرکین بیند ، تاویل به خالف این است و دیدن طیلسان ، دلیل فرزند است . اگر 

لیل که دطیلسان خود را سفید بیند ، دلیل بر فرزند مصلح کند . اگر سرخ بیند ، 

 فرزندش معاشر بود . اگر سیاه بود و بیننده عالم است ، فرزند او قاضی یا خطیب گردد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن طیلسان در خواب بر ده وجه است . 

 اول : عز و مرتبه ) عزت و سربلندی ( . 

 دوم : جاه و منزلت . 

 سوم : والیت وفرمان روائی . 

 د . چهارم : فرزن

 پنجم : دولت وکامرانی . 

 ششم : بزرگی و بزرگواری . 

 هفتم : مال . 

 هشتم : علم . 

 نهم : دین . 

 دهم : شمشیر . 

 حرف ظ 

 ظرف 

ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، عالمت آن است که 0

ال و اقب سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که

 سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد . 

 ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است . 6

ـ دیدن ظروف در خواب ، عالمت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک 9

 گرفته ، عالمت آینده ای نامطلوب است . 

 ظروف چینی 
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 گوید : آنلی بیتون می

ظروف چینی در خواب ، عالمت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای  ـ دیدن0

 پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است . 

ـ دیدن ظروف کثیف یا شکسته در خواب ، عالمت آن است که اشتباهأ مورد آزار و 6

 اهانت دیگران واقع خواهید شد . 

 ظلم 

یابد  ل که بر ظلم کننده نصرتمحمدبن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم رفت ، دلی

اگر بیند او بر کسی ظلم نمود ، دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد . اگر دید پادشاه بر وی 

ظلم کرد ، دلیل که از پادشاه مضرت یابد . جابرمغربی گوید : اگر بیند مظلوم بود و 

نده ظلم بر ب کسی بر وی ظلم نکرده بود ، دلیل که او ظالم باشد . اگر خواجه بیند که

 کرد ، دلیل که آن بنده از آن خواجه در زحمت است . 

 ظلمات 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند که در ظلمات بود ، ناگاه به روشنی آمد ، دلیل که راه دین بر وی 

 گشاده شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ات رفت ، دلیل گمراهی است اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلم

 . 

 جابرمغربی گوید : 

ظلمات ، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد ، دلیل که در آن دیار 

 اندوه ظاهر گردد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : فکرواندیشه . 

 دوم : تحیروسرگردانی . 

 وبستن کارها ) بسته شدن کارها ( . سوم : فر

 چهارم : بدعت . 

 پنجم : ظاللت وگمراهی . 

 حرف ع 

 عاج 

محمدبن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه . اگر در خواب 

بیند که عاج داشت ، دلیل است از پادشاه منفعت بیند . اگر که عاج از وی ضایع شد ، 

 تلف گردد .  دلیل است که مالش

جابرمغربی گوید : اگر کسی درخواب بیند که عاج در صندوق داشت . دلیل که 

خویشان و نزدیکان او از یکی از کسان پادشاه زن خواهد . اگر بیند که دوات عاج 

داشت ، دلیل که پادشاه کنیزکی به وی بخشد که از وی عز و جاه یابد و هر چند که 

 ، دلیل است که مال او بیشتر باشد .  عاج را در خواب سفیدتر بیند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عاج استخوان دندان فیل است . همان طور که در بیداری 

در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر در خواب های ما نیز از نفایس 

ه کمحسوب می شود و به مال و دارائی و تملک تعبیر می گردد . اگر در خواب ببینید 

صاحب شمعدان یک شاخه از عاج هستید صاحب فرزندی می شوید که خانه شما را 

روشن می کند و در آینده نیز در شما فخر و غرور به وجود می آورد . اگر ببینید 
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شمعدانی چند شاخه از عاج دارید خانواده ای ممتاز خواهید داشت . اگر ببینید یک 

د مال خود را هدر می دهید و به زیان شیئی ساخته شده از عاج را خراب می کنی

خویش کاری می کنید و نوشته اند صندوق عاج زنی است شریف و ارزنده و چنان چه 

در خواب ببینید صندوق عاج دارید و چیزی از درون آن بیرون می آورید از آن زن 

صاحب فرزند خواهید شد . اگر میزی از عاج ببینید مهمانی بزرگ و با شخصیت به شما 

 وارد می شود . اگر صندلی از عاج باشد ارتقا مقام حاصل می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـدیدن عاج در خواب ، عالمت به دست آوردن ثروت است . 0

ـ اگر خواب ببینید باری از عاج حمل می شود ، عالمت آن است که در امور مالی 6

 می کنید . توفیق می یابید و تجربه گرانبهایی در زندگی کسب 

 عاریت 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که چیزی عاریت به کسی داد ، دلیل است که آن چیز 

 بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد . 

 عاقد 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عاقد در خواب میمون و مبارک نیست زیرا او 

کسی است که لطمات و صدمات مهلک به بیننده خواب وارد می آورد و مصیبت و بال 

می آفریند که البته دیدنش در خواب خوب تعبیر نمی شود . اگر ببینید آشنایی از جمله 

آسیب می رساند چه دیدن آشنا به جای بیگانه  آشنایان شما عاقد شد بیگانه به شما

تصویری است از تمنا و آرزوی ما که ضمیر باطن ما می انگارد اگر آن بیگانه آشنا بود 

به جای دشمنی محبت می کرد . به هر حال بیگانه ای در کمین شماست یا خودتان این 

 نوشته امچنین تصور می کنید و متوحش هستید . همان طور که در کلمه عروسی 
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اصوال عقد و عروسی دیدن در خواب مبارک نیست و عاقد می تواند عامل این 

ناخشنودی ها باشد . اگر ببینید که بیگانه ای عقد می کند آشنایی سبب زیان خواهد 

شد . اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن بباشید شما را برای مردی 

ران حوادث آینده باشید و چنانچه دیدید عاقد دو نفر دیگر عقد می کند بجاست که نگ

را عقد می کند مصیبت شما که بیننده خواب هستید به حداقل می رسد . به هر حال 

 دیدن عاقد در خواب خوب نیست . 

 عاشق شدن 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بر کسی عاشق شد ، دلیل که نیازمند و حریص گردد . 

به چیزی حرام بود ، دلیل بر فساد دین او بود . اگر بیند که از معشوق کام اگر عاشقی او 

 دل یافت ، دلیل منفعتی بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عاشق

 عاشق شدن : سرخوردگی

 دیدن عشاق : شادیهای پنهانی

 عالم 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود ، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی . 

 اگر عالم بود ، علم او زیاده گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود ، به حیله مردم آن دیار را مسخر 

، جاه و بزرگی یابد ، اگر بیننده به واسطه علم از  خود گرداند . اگر بیننده عالم بود
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 مردم عطا بستد ، دلیل است از مردم رشوه ستاند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر بیننده این خواب ها عالم بود ، بر چهار وجه بود . 

 اول : بزرگی وبزرگواری . 

 دوم : عزت واحترام . 

 وجه مردم قرار گرفتن ( . سوم : قبول مردم ) مقبول ومورد ت

 چهارم : والیت وفرمانروایی یافتن . 

 عبا 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش 

باشد تعبیر جامه و لباس را دارد که در جای خود نوشته ام ولی اگر جهت عبادت باشد 

ری ر خواب ببینید که عبا می خرید کانیکو است و خیر و خوبی تعبیر می شود . اگر د

نیک انجام می دهید البته اگر به نیت پوشیدن جهت اقامه نماز باشد . بخشیدن عبا 

دعوت به نیکی و خیر وصالح است و گرفتن عبا نشان آن است که دهنده عبا شان و 

نهان پ احترام شما را رعایت می کند و به بیننده خواب ارج می نهد . اگر ببینید زیر عبا

شده اید و عبا به خودتان تعلق ندارد خواب شما می گوید کسی از شما حمایت می 

کند و راز شما را نگه می دارد ولی اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد واقعیاتی را از 

دیگران پنهان می کنید و کارهایی را اعم از نیک و بد در خفا انجام می دهید که 

شود . عبای سوخته و سوراخ نشان آن است که نسبت به شما دوست ندارید کسی آگاه 

 بی حرمتی می شود . عبای چرک و کثیف بدنامی و بیماری و رنجوری است . 

 عبادت 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد ، دلیل خیر صواب جهت 

دت . اگر بیند که عبا آخرت کند . اگر غیرخدا را سجده کرد ، تاویل به خالف این بود

در مسجد یا در صومعه کرد ، دلیل که خیرات بسیار کند . اگر درجایی مکروه کرد ، 

 تاویل به خالف این بود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است 

قی . هر نوع که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخال

تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی 

آن بیشتر است . اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در 

مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده 

این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد . نماز خواندن ایم و کمبود داریم . 

 در خواب بسیار خوب است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن عبادت برداشتن معصیت بود 

 عبور 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عبور در خواب مشروط است زیرا هیچ گاه عمل 

نمی تواند هم باشد . اگر در خواب ببینید که  عبور راسا محور خواب قرار نمی گیرد و

از روی یک پل عبور می کنید و پل بر رودخانه ای خروشان قرار گرفته از فتنه و 

آشوبی به سالمت می رسید . اگر در خواب دیدید هنگام عبور از روی پل رودخانه زیر 

اب را اگر وپایتان خشک بود از فقر و تنگدستی و عسرت به سالمت می گذرید . این خ

بیماری ببیند و مشاهده کند که به آن طرف پل رسید و آن سوی پل سبز و خرم بود از 

بیماری شفا می یابد . اگر محکوم و متهمی ببیند تحصیل برائت و آزادی می کند و 

روی هم رفته خواب خوبی است . اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می 
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بان است و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن کنیم که دو طرف بیا

است که دستخوش تنگی می شویم . اگر در خواب ببینیم از مقابل خرابه ایی عبور می 

کنیم اندوهگین می شویم و چنان چه ببینیم از مقابل قصری با شکوه و زیبا یا باغی سبز 

که داریم می رویم  و خرم می گذریم نیکو است . اگر در عالم خواب حس کنیم

خوب نیست و اگر این احساس را داشته باشیم که عبور برای رسیدن و آمدن است 

 خوب است . 

 عدد 

محمدبن سیرین گوید : دیدن عدد به خواب ، یکی نیکو بود . اگر به خواب بیند که 

یک درم داشت یا یک دینار یا غیره ، دلیل است بر نیکی ، زیرا که اصل شمارها یکی 

ت . ابراهیم کرمانی گوید : عدد یکی نیک بود ، اما دو ، دلیل غم بود . اگر به خواب اس

عدد سه بیند ، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد . یا لفظ سه داللت بر فرقت 

کند . زیرا که لفظ سه طالق است . اگر عدد چهار بیند ، نیکو بود . وقتی که چیزی 

وندد . اگر عدد پنج بیند ، نیکو بود ، وقتی که نمازها برپا دارد . دیگر با آن نباشد و نپی

اگر در خواب عدد شش بیند ، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد . اگر هفت یا 

هشت بیند ، بد بود . اگر نه بیند ، دلیل زحمت و فساد بود . اگر عدد ده بیند ، دلیل که 

گر عدد یازده بیند ، دلیل شغل او به روز کار تمام مراد دین و دنیای او حاصل گردد . ا

گردد . اگر عدد دوازده بیند ، نیکو بود . اگر در خواب عدد سیزده بیند ، دلیل است 

کارش بسته گردد . اگر عدد چهارده بیند نیکو بود . اگر عدد پانزده بیند ، دلیل است 

یند ، کو گردد . اگر عدد هفده بکه پراکنده گردد . اگر شانزده بیند ، دلیل که کارش نی

دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد . اگر عدد هجده بیند ، دلیل که کارش برنیاید . 

اگر نوزده بیند ، دلیل است او را بی زحمت کار افتد . اگر در خواب عدد بیست بیند ، 

را با  اودلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد . اگر عدد سی بیند ، دلیل که 
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کسی رو افتد و مراد یابد . اگر عدد را چهل بیند ، دلیل است کارش بسته گردد . اگر 

عدد پنجاه بیند ، دلیل است بر رنج و شغل بی فائده . اگر در خواب عدد شصت بیند ، 

دلیل است سوگندی درگردنش افتد ، چنانکه دو ماه پیاپی او را روزه داشتن یا شصت 

ن ، برگردن افتد . اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تاخیر درویش را طعام داد

برآید . اگر عدد هشتاد بیند ، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند . 

اگر در خواب عدد نود بیند ، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد . اگر عدد صد 

لطان درخواب بیند که با خود صد سوار داشت ، دلیل بیند ، دلیل که ظفر یابد . اگر س

است بر دشمن ظفر یابد . اگر در خواب بیند که او را صد دانه گندم دادند ، دلیل بر 

خیر و برکت بود و عیش بر وی فراخ گردد . اگر عدد دویست بیند ، دلیل است دشمن 

د رآید . اگر چهارصبر وی ظفر یابد . اگر عدد سیصد بیند ، دلیل است مرادش دیر ب

بیند ، بر دشمن ظفر یابد . چنانکه رسول صلی اهلل علیه و آله فرمود : چهارهزار ، سوار 

است و بهترین خوابها ، چهارصد است . اگر در خواب پانصد بیند ، دلیل که کارش 

موقوف نماید . اگر ششصد بیند ، دلیل است به مقصود برسد . اگر هفتصد بیند ، دلیل 

کار سخت برهد . اگر هشتصد بیند ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر هزار  است از

بیند ، دلیل است دشمن را قهر کند . اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد . عدد 

چهارهزار ، دلیل مضرت بود . اگر عدد پنج هزار بیند ، مبارک و فرخنده بود . ابراهیم 

عدد شش هزار بیند ، دلیل فتح و نصرت بود و هفت کرمانی گوید : اگر در خواب 

هزار ، گشایش کارها است و هشت هزار ، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود . 

اگرنه هزار بیند بد است . اگر ده هزار بیند مضرت است . اگر بیست هزار بیند ، دلیل 

چهل هزار بیند ، است که بر دشمن غلبه کند . اگر سی هزار بیند ظفر است . اگر 

نصرت است . اگر پنجاه هزار بیند ، دلیل است که در رنج بماند . اگر عدد شصت هزار 

بیند ، دلیل شادی است . اگر هفتاد هزار بیند ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد . اگر 
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عدد هشتاد هزار بیند یا نود هزار ، دلیل است که بر خصم غالب شود . اگر در خواب 

 بیند ، دلیل است که به مرادها برسد . صد هزار 

 عدس 

 معبران را در تاویل عدس خالف است . 

محمدبن سیرین گوید : دیدن عدس در خواب نیکو است ، زیرا که ابراهیم خلیل آن را 

 دوست داشتی . 

 ابراهیم کرمانی گوید : دیدن عدس در خواب ، دلیل مال است از قبل زنان به درد دل . 

ی تهرانی گوید : دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و منوچهر مطیع

نعمت و روزی است . اگر در خواب ببینید عدس می خرید یا کسی به شما می دهد 

مالی حالل از طریق درست تحصیل می کنید که برای شما خوب است . عدس در 

ر خواب های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است . دیدن عدس پلو د

خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده 

 است . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن عدس در خواب ، عالمت آن است که در محیطهای نامطلوب زندگانی خواهید 

کرد و دچار مشاجرات و اختالفات با دیگران خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی 

آن است که پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در ببیند ، نشانة 

 زندگی پیدا کند . 

 عذر خواهی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصال مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی می 0
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م کنید ، نشانة آن است که در کارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجا

 معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما کمک شایان توجه ای کرده است . 

ـ اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید ، 6

 عالمت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید . 

است که بعد از ـ اگر خواب ببینید کسی از شما عذرخواهی می کند ، عالمت آن 9

 بداقبالی به خوشبختی دست می یابید . 

 عذره 

عالمه مجلسی ) ره ( گوید : افتادن در عذره یا به آن آلوده شدن را به مالی رسیدن می 

 داند 

 عراده 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در شهر یا قعله کافران عراده انداخت ، دلیل است 

ناسزا گویند . اگر بیند که سنگ عراده به جائی که اهل آن شهر در مسلمانی سخن 

 انداخت ، دلیل است که اهل آن موضع را غیبت کند یا دشنام دهد . 

 عرش 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن عرش درخواب ، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار . اگر عرش را 

اب ند شود . اگر در خوآراسته بیند ، دلیل است که عزت یابد و گویند که کارش بل

عرش را حقیر بیند ، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد . اگر بیند که از 

 عرش به زمین آمد ، تاویل به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن عرش در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : بزرگی . 

 دوم : رفعت وبلندی مقام . 

 رتبت ومنزلت . سوم : م

 چهارم : عزت و سر افرازی . 

 پنجم : بزرگواری . 

 عرعر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عرعر دو نوع است . اول عرعر که صدای مخصوص 

االغ است دوم عرعر که نوعی درخت است . صدای االغ در خواب ها نیکو نیست 

ر کرده ام های رکیک تعبیچون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشن

اند . اگر صدای عرعر را بشنوید و االغ صاحب صدا را نبینید کسی یا کسانی پشت سر 

شما حرف می زنند و بد می گویند . اگر صدای عرعر بشنوید و االغ را ببینید کسی به 

شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد . اما درخت عرعر انسانی است 

یهوده و غیر مفید . اگر در خواب درخت عرعر دیدید با چنین انسانی برخورد باطل و ب

خواهید داشت اگر درخت عرعر را در خانه خود دیدید که قبال چنین درختی آن جا 

 نبود مهمانی از این دست به شما وارد می شود . 

 عرق 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که عرق از تن او روان شد ، دلیل است که 

به قدر عرق نقصان در مالش افتد ، خاصه که در زمین چکد . اگر بیند که جامه او از 

عرق تر شد ، دلیل است که به قدر آن ، مال خویش را به عیال دهد . اگر در خواب 

خوش داشت ، دلیل است که مالش حالل بود . اگر بیند که عرق او سفید است و بوی 
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به خالف این بیند ، دلیل است که مالش حرام بود . اگر بیماری بیند که عرق کرد ، شفا 

 یابد و مرضش به صحت بدل گردد و مرداش برآید . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عرق نیز دو نوع است . اول عرقی که از بدن و پیشانی 

ومی عرقی که از گیاهان می گیرند مانند نعنا ، عرق گیاهان عموما در می تراود . د

خواب های ما خوب هستند . اگر در خواب ببینید که عرق کرده اید و از عرق تن 

خودتان بدتان بیاید ، خوب نیست . اگر از عرق تن خودتان بدتان بیاید غمگین می 

حت شوید یا فقط احساس کنید شوید . اگر در خواب از بوی بد عرق تن خودتان نارا

که عرق شما بوی بد دارد رنجور و بیمار می شوید . اگر در خواب ببینید عرق کرده 

اید و بدهکار باشید بدهی خود را می پردازید . اگر بیماری در خواب ببیند خوب است 

چون شفا می یابد ولی اگر ببینید دیگری عرق کرده ، اندوهی برای او پیش می آید . 

 ر عرق کردن در اثر کار و دویدن باشد تعبیر ندارد . اگ

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید به علت انجام کاری دشوار بدنتان عرق کرده است ، عالمت آن است 

 که با تالش بسیار موانعی که جلوی پای شما قرار می گیرد ، برخواهید داشت . 

 عروس 

 گوید : آنلی بیتون می

تری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است که بزودی ارثی به او می ـ اگر دخ0

 رسد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، داللت بر آن دارد که 6

 آرزوهای او برآورده خواهد شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است ، عالمت آن 9

 ارات او برآورده نخواهد شد . است که انتظ
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ـ اگر در خواب عروسی را ببوسید ، عالمت آن است که با دوستان خود آشتی می 4

 کنید . 

ـ اگر در خواب عروس ، دیگران را ببوسد ، عالمت آن است که دوستانی فراوان 5

 خواهید یافت . 

ثروت کالنی ـ اگر در خواب عروسی شما را ببوسد ، عالمت آن است که نامزد شما 2

 به ارث خواهد برد . 

ـ اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانة آن است که از موفقیت 7

 خود و دوستانتان خوشنود می شوید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد ، 1

 ا پایمال می کند . نشانة آن است که حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او ر

 عروسک 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عروسک : بازی بی معنی

 عروسک بودن : پول بر باد دادن

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن عروسک در خواب ، نشانة آن است که شادمانی در جمع خانوادة شما راه 0

 خواهد یافت . 

قلب شما را با درد و  ـ دیدن عروسک شکسته در خواب ، نشانة آن است که مرگ6

 اندوه از هم می درد . 

ـ اگر خواب ببینید بچه ها با عروسکهای خود بازی می کنند ، عالمت آن است که 9

 ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت . 
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ـ اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه می دهید ، نشانة آن است که آشنایان ، 4

 انگارند . شما را در اجتماع نادیده می 

 عروسی 

اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست ، دلیل که زود 

 بمیرد . اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت ، دلیل بزرگی بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند ، دلیل مصیبت است . 

 ید : جابرمغربی گو

 اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند ، دلیل است که آخر او باشد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست . تمام معبران عروسی را عزا 

 سدانسته اند و عروس را بال و فتنه و آفت و مصیبت . تنها یک مورد بد نیست که عرو

را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی 

است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند . اگر کسی در خواب 

ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب 

عمر چنین کسی نزدیک است . زن نیز اگر چنین  نیست چون معبران نوشته اند پایان

 خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید ، عالمت آن است که به زودی 0

ه زندگی از شما فاصل در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای

 خواهند گرفت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند ، عالمت 6
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 آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می کند ، عالمت آن است که 9

به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود  مقامی برتر از مقام اطرافیان خود

 دست می یابد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می کنند ، عالمت آن 4

 است که اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد . 

عالمت آن است ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می کند ، 5

 که نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد کرد . 

ـ اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانة غم انگیزی است زیرا 2

 تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد . 

بیند ، ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می 7

 عالمت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود . 

 عریان 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده 

 .  بودخواب مردی مستور بود ، گناهش عفو گردد . اگر صالح نباشد ، دلیلش بد 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر بیند ازاری بر 

 میان بسته ، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود . 

 جابر مغربی گوید : 

 حبرهنگی در خواب . محنت و رسوائی است . اما اگر عورت را پوشیده بیند ، مرد صال

را نیکو بود و فاسق را بد بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : برهنگی در خواب ، 
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 مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است . چنانچه کسی در 

نه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت . از امام خواب خویشتن را بره

جعفر صادق علیه السالم نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی 

است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی . زیاد اتفاق می افتد که در خواب به 

دیم ولی عورت ما صورت برهنگی ظاهر می شود . اگر خود را در خواب برهنه دی

پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد . اگر برهنه بودیم 

و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم . اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس 

پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم 

برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است . لخت شدن این را . دیدن بدن 

می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف 

 بزنند و احیانا بد بگویند . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد

 مهای او زایل شود و به مراد برسددیدن برهنه بودن غ

 برهنگی توانگر گردد

 عزا 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عزا : آینده ای خوش

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید عزادار کودکی هستید ، نشانة آن است که نقشه هایی که برای 0
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 زندگی خود کشیده اید با سرعت به شکست می انجامد . 

ببینید برای خویشاوندی عزاداری می کنید ، داللت بر آن دارد که در ـ اگر خواب 6

آینده پیشرفتی اندک خواهید داشت و ایده های شما که به خوبی اندیشیده شده ، به 

 ثمر نخواهد رسید . 

 عزرائیل 

 ابن سیرین گوید : 

 راگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را د

زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک 

خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل 

که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از 

ر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به دنیا رود و توبه باید نماید و اگ

 حال مرگ بعد از آن شفا یابد

 جابرمغربی گوید : 

اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد اگر بیند که عزرائیل به او 

سالم کرد دلیل که عجلش نزدیک است و پایان عمرش با شهادت تمام گردد اگر بیند 

بر وی با خشم نگاه کرد دلیل که حال وی پر مخاطره باشد اگر بیند که عزرائیل 

عزرائیل او را چیزی شیرین داد دلیل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود اگر بیند که 

به او چیزی تلخ داد دلیل که جان کندن بر او سخت گردد اگر بیند که عزرائیل او را 

مان باشد اگر بیند که او را خبر دادند که وعده ومژده نیکو داد دلیل که تعبیرش ه

عزرائیل در فالن جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دلیل که او را با پادشاه با هیبت 

 کار افتد اگر بیند که عزرائیل را کشت دلیل که دشمن خلق گردد

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 عزل 

ن او امحمد بن سیرین گوید : اگر بیند که پیری معروف از کار عزل شد ، دلیل بر نقص

بود . اگر این خواب را جوانی بیند ، تاویلش به خالف این است . اگر بیند که بزرگی 

 را از کاری عزل کردند ، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه کند . 

 عسس 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند ، دلیل 

 است  منفعت ، اگر مفسد بودند ، مضرت

 عسل 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

عسل در خواب ، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها ، زیرا که در وی شفای 

 دردها است و شهد روزی بسیار بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خوردن عسل درخواب بر سه وجه است . 

 اول : روزی حالل ، 

 دوم : منفعت ، 

 دل رسیدن .  سوم : به مراد

 ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است . انگبین در خواب مال است ، سود است ، 

پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود . 

ه و نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینبرخی از معبران ، انگبین را میراث 
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یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطالع ندارید و اگر داشته باشید در مورد 

مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد . چنان 

 د رنگ آن را مورد توجهچه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهن

قرار دهید . اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به 

شما زده می شود . عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست 

و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او 

 خواهید کرد .  تحمل

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عسل

 خوردن عسل : دوستی تازه

 تماشای عسل : خوشبختی و کامیابی

 انتخاب کردن آن : کارهای سودمندی انجام خواهد شد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن انگبین میراث بود

 دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است . 0

ـ دیدن عسل در خواب ، عالمت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایالت مادی 6

 و غیراخالقی . 

 عشق 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ق در هر ابید . عشعشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بی
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غالبی که باشد در خواب های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر . 

ضعیف ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می 

شود . در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست . عشق به هم 

ل و گرفتاری است . اگر در خواب ببینید عاشق شده جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبا

اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می افتد که به نحوی با کسی که عاشقش 

شده اید قابل تشابه و انطباق باشد . چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده اید و ندانید 

ق سبت شدت و ضعف عشمعشوقتان کیست محتاج می شوید و اندازه احتیاج شما به ن

متفاوت می شود اگر ببینید عاشق شده اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در 

 کنار خود دارید حاجتتان روا می گردد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عشقبازی ناراحتی و امور ناخوشایند 

 عصا 

ه به لیل است کابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که عصا دردست داشت و دراز شد ، د

 مراد رسد . اگر دید که عصای او کوتاه شد ، دلیل نامرادی است . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عصا به خواب بر سه وجه است . اول : پادشاه . 

 دوم : مردی بزرگ . سوم : قوت درکارها 

هم منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و 

توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب . چنان چه در خواب ببینید 

عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را 

در پیش دارید با قدرت کامل می یابید . اگر در خواب ببینید عصائی داشته اید و آن را 

. و اگر عصائی بیابید که قبال نداشته اید فرصت خوبی به  گم کرده اید خوب نیست

دستتان می افتد که غیر منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت 
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بیدار است که به شما روی می آورد . اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را 

ب نیست چون گویای دزدیده به شما خیانت می شود . داشتن دو عصا نیز در خواب خو

 تردید و سرگردانی است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

  عذاب و زجر:  - چوبدستی –عصا 

 شد خواهید روبرو غریب و عجیب اتفاقات با شما:  جادویی عصای

 :  گویدمی بیتون آنلی

 .  کنید می امضاء را قراردادی دقتی بی با که است آن عالمت ، خواب در عصا دیدن ـ0

گر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می کنید ، عالمت آن است که ا ـ6

 تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می کنید ، عالمت آن است که منافع خود را به 9

 دست دیگران می سپارید . 

 عصاری 

صار یم کرد ، دلیل است که کاری کند که مردم او را ثنا اگر در خواب بیند که ع

 گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیکی . 

 عصبانی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

عصبانی بودن از دست کسی که به او عالقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای 

 انجام کاری

 عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

 از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب
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 عصیده 

نوعی است از حلواها و بهترین آن ، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به 

خواب ، دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند . اگر بیند که کسی لقمه عصیده 

 در دهان او گذاشت ، دلیل است که سخنی خوش شنود . 

 عضله 

 گوید : ون میآنلی بیت

ـ اگر خواب ببینید عضالتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است که برخوردهای 0

شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه می یابید و موفق می 

 شوید برای خود ثروتی گرد می آورید . 

 که از پسـ اگر خواب ببینید عضالتی کوچک و ضعیف دارید ، عالمت آن است 6

زندگی به درستی بر نخواهید آمد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که 

 زندگی سخت و پرمشقتی در پیش رو خواهد داشت . 

 عطا دادن 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند عطا به وی داد ، باید دید که آن عطا چه باشد و 

ن بود یا پیر ، آنگاه تعبیر کند . اگر بیند عطا دهنده معروف بود یا مجهول ، یا زن جوا

که آن چنان بود که مردم آن دوست دارند ، دلیل بر نیکوئی ، اگر به خالف این بود ، 

دلیل برمضرت است . اگر بیند آن عطا به وعده خطا بود ، دلیل بر دروغ و عشوه بود . 

 با بزرگان پیوندد واگر آن عطا جامه بود ، یا میوه یا چیزی شیرین ، دلیل است که 

منفعت یابد . اگر بیند که جهودی یا ترسائی عطائی به وی داد ، دلیل است که عطا 

دهنده مسلمان شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید که کسی عطائی به وی داد و او 
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بگرفت و شکر گفت ، دلیل بر زیادتی مال بود و تندرستی . اگر شکر نگفت به خالف 

 این است . 

 عطار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این 

اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند . این دسته از مردم را 

حشاش نیز می گفتند . فرق حشاش با عطار در این بود که اولی خودش گیاهان داروئی 

و جمع می کرد و دومی گیاهان جمع آوری شده را از او را در کوه و دشت می یافت 

می گرفت و با گرفتن عصاره آن ها و خشک کردن و در هم آمیختن به دارو مبدل 

میکرد و به بیماران می داد . به هر حال کلمه عطار در زبان فارسی محاوره امروز آن 

 ان داروئی موادمعنی را نمی رساند و عطار کسی است که ضمن فروختن ادویه و گیاه

غدائی خشک نیز می فروشد . پس تعابیر و تاویالتی که در مورد عطار در کتب تعبیر 

نوشته شده با عطار امروزی قابل انطباق نیست . با شناختی که امروز از عطار داریم در 

خواب های ما کسی است که می تواند به نیاز ها پاسخ بگوید . اگر در خواب ببینیم 

یان ما عطار شده است او توانائی جواب گوئی به نیازهای ما را خواهد یکی از آشنا

داشت . و می تواند دستگیر و کمک باشد . اگر ببینیم که به یک عطاری مراجعه کرده 

ایم به کمک و یاری محتاج خواهیم شد و کسی هست که می تواند به ما کمک کند . 

ی نائی را می یابیم که پاسخ گوی نیازهااگر ببینیم که خودمان عطار شده ایم ما این توا

 دیگران باشیم . 

 عطاری کردن 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می کرد ، دلیل که مردم شکوه آن 

گویند ، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد ، دلیل است که مردم در سخاوت نام او 

 برند . 

 عطر 

 ابن سیرین گوید : 

که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او اگر بیند 

 فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن عطر به خواب بر نه و جه است . 

 اول : ثنای نیکو ) مدح وثنا ( . 

 خوش شنیدن .  دوم : سخن

 سوم : علم سود بخش و نافع . 

 چهارم : طبع نیکو ) طبع وقریحه خوب ( . 

 پنجم : مجلس علم . 

 ششم : مردی کریم وبزرگوار . 

 هفتم : سخنی با فرهنگ ) گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ ( . 

 هشتم : دین پاک . 

 نهم : خبری خوش از دوستی شنیدن . 

 :  منوچهر مطیعی تهرانی گوید

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب . حتی اگر 

بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید 

تعبیر بوی نا خوش را دارد . عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب 
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رید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد . اگردر خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت بب

ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف 

نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که 

ه ای گر کسی شیشمی توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید . ا

عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما 

می بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید . حال 

اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده 

کننده عطر . این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی  خواب خوب است نه مصرف

خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود . اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود 

و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد . اگر در خواب 

گوید کاری می کنید دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می 

که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند . روی هم رفته عطر و بوهای 

خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و 

 ستایش تعبیر می شوند 

 گوید : آنلی بیتون می

 با وقایع نشاط آور است .  ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، عالمت روبرو شدن0

ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، نشانة آن است که می کوشید 6

 مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید . 

ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، عالمت آن است که در لذت 9

 جویی افراط خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید ، نشانة آن است که چیز باارزشی را از 4

 دست خواهید داد . 

ـ شکستن شیشة عطر در خواب ، نشانة آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های 5
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 شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد . 

د است که دوستانی دلخواه خواهیـ اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانة آن 2

 داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، عالمت آن است که با حوادثی 7

 نشاط آور روبرو خواهد 

شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، عالمت آن است که 

 ذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد . تفریحاتی ل

 عطسه کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدهلل گفت ، دلیل است 

که از بزرگی حاجتش روا شود . اگر بیننده خواب بیمار بود ، دلیل که محتاج به طبیب 

داد ، دلیل  ند که عطسه بسیارنباشد . اگر بیند که سه نوبت عطسه داد نیک بود . اگر بی

 که مرادش به دشواری برآید . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید ، دلیل 

است که در حق او ، سخنی زشت گویند و اگر بیند که چون عطسه داد ، جنبنده از 

 رزندی دهد . بینی او بیرون آمد ، دلیل است که حق تعالی او را ف

جابرمغربی گوید : دیدن عطسه دادن در خواب ، دلیل بر مالی است که آسان بدست 

 آید . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در 

مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک باشدو هم یک رویای صرف . 

حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می کند گاه اتفاق می افتد که در 

و ناگهان عطسه می زنید . واقعا عطسه می زنید اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی آورید 

و فقط می گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم . این هیچ تعبیری ندارد . اما 
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موخره ای هم دارد دارای اگر در خواب ببینید عطسه می زنید و عطسه شما مقدمه و 

تعبیر می شود . فرضا شما عطسه می زنید و بنا بر عقیده ای که داریم به شما می گوید ) 

صبر آمد . نرو ( این رویا دارای تعبیر می شود . یا مثال می خواهید کاری بکنید یکی 

عطسه می زند ، کسی می گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می گوید جهد آمد 

برو عطسه در خواب رفع حاجت است . اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان حاال 

روا می شود ولی معبران نوشته اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست . کار 

بیننده خواب سخت و دشوار می گردد و مردم درباره او سخن می گویند . به هر حال 

ست . ابن سیرین می گوید اگر بیننده دیدن عطسه زدن در خواب بد نیست . رفع نیاز ا

خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است . اگر دو عطسه زد محتاج 

طبیب می شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست . 

معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفا یک واکنش 

 تقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم . فیزیکی می دانم مع

 گوید : آنلی بیتون می

ـ عطسه کردن در خواب ، نشانة آن است که به سرعت از خبرهایی مطلع می شوید ، 0

 و نقشه هایتان را تغییر می دهید . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران عطسه می کنند ، نشانة آن است که مالقات با برخی از 6

 آور خواهد شد .  مردم برایتان مالل

 عقاب 

حضرت دانیال گوید : عقاب درخواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود ، چنانکه 

همه کس از او بترسد . اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و 

مطیع او بود ، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود . اگر دید عقاب او را 

بر هوا برد ، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری برگرفت و 
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 یابد . 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد ، دلیل که پادشاه در آن 

کوچه فرود آید . اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند ، دلیل که پادشاه مملکت 

بیند عقاب وی را بگرفت ، دلیل که در پناه پادشاه معزول شود یا هالک شود . اگر 

شود . اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد ، دلیل که بقدر آن چیز از 

پادشاه عطا یابد . اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او 

گرداند و چیزی از مال  بماند ، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور

 بستاند . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت ، دلیل که مال و خزانه 

پادشاه در تصرف او درآید . اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بزد ، دلیل که 

ل که بکند ، دلی او را از پادشاه جنگ و خصومت بود . اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را

به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود ، 

 دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : عقاب در خواب دو وجه است . اول : پادشاه ظالم و 

ی ی بود . و بعضی گفته اند : اگر کسستمگر و خونخوار . دوم : عالم بی دیانت و حیلت

 بیند عقاب داشت ، دلیل که عمر او دراز بود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عقاب

 درحال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد

 شلیک کردن به آن : از دست دادن چیزی

 در یک قفس مشکالت خانوادگی 

 گوید : آنلی بیتون می

قابی باالی سر شما پرواز می کند ، نشانة آن است که برای ـ اگر خواب ببینید ع0
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رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست 

 می یابید . 

ـ اگر خواب ببینید عقابی بر قلة کوهی دوردست فرود می آید ، عالمت آن است که 6

 . به باالترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت 

ـ دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، عالمت معاشرت با مردمی واالمقام و همچنین 9

 کسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقالنة دوستان خود است . 

ـ اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده اید ، داللت بر آن دارد که به بزرگترین 4

شد و ثروت بی کرانی  آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید

 بدست می آورید . 

ـ اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانة داشتن اراده ای قوی است که تا 5

دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی کند . شما به زودی صاحب ثروتی کالن خواهید 

 شد . 

دارید از ـ دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است که به زودی مقام وثروتی که 2

 چنگتان در می آورند . 

ـ اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانة آن است که برای کسب دانش 7

و ثروت طی مسافرتی طوالنی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می 

 یابید . 

 عقد کنان 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عقدکنان : آینده ای خوش

 عقرب 
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 دبن سیرین گوید : محم

 دیدن کژدم به خواب ، دلیل بر دشمنی ضعیف است . 

اگر بیند کژدم او را بگزید ، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید ، چنانکه غمگین 

 شود . 

 اگر دید کژدمی را بکشت ، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 گزید ، دلیل که بد مردم را بگوید . اگر دید کژدمی داشت و مردم را می 

 اگر دید کژدمی به خرمی خورد ، دلیل که دشمن با او فساد کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است . 

 اول : دشمن . 

 دوم : حسود . 

 سوم : سخن چین . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 وددیدن کژدم دشمن مکاره ب

 دیدن کژدم دشمن بود

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی 

 شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد . 

 عقل 

اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و 

وست ، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی بیننده داند که عقل ا
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 منفعت یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب عقل خود را چنین بیند که گفته شد ، دلیل که توانگر گردد و عز وجاه 

 یابد . 

 حضرت دانیال گوید : 

 ند که ایشانند واگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمی بیند و به تحقیق دا

 ایشان نیز گویند که ما عقل و جان توایم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن عقل و جان ، دلیل برمادر و پدر باشد . اگر زنده باشند . اگر غایب باشند ، دلیل 

رسیده  او به ایشان که ایشان را باز بیند . اگر ایشان مرده باشند ، دلیل که دعا و صدقات

 بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن عقل در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : بخت و دولت وکامرانی . 

 دوم : مادر و پدر . 

 سوم : پادشاه و فرزند او . 

 چهارم : مال فراوان . 

 گوید : آنلی بیتون می

د ، عالمت آن است که شجاعانه در ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستی0

مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود 

 مهیا خواهید ساخت . 

ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، عالمت آن است که استعدادهای 6

 شما به هدر خواهد رفت . 
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 عقیق 

درخواب بیند عقیق داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد محمدبن سیرین گوید : اگر 

. اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید ، تاویلش به خالف این است . اگر بیند عقیق به 

 خروار داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عقیق از سنگ های عبادی است . در اسالم عقیق را 

ی جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند . به منهای سنگ ها

همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد 

نیست . چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی 

ه و خوشی پیش می آید و کارش گشاد نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و

روزیش فراخ می گردد . اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبال آن را 

نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید . اگر این انگشتری را در 

خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود 

. اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام بخش است 

می دهید . اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می کنید . اگر ببینید عقیقی 

داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت 

 می شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 : هدیه عقیق

 یافتن عقیق : خوشبختی غیر منتظره

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن عقیق در خواب ، نشان دهندة آن است که در کارهای خود پیشرفتی کم بها 

 خواهید کرد . 
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 عالیم راهنمائی و رانندگی 

 مولف گوید : 

عالئم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و 

 راهنمائی می کنند

دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که انسان را در آنجا تهدید می 

 کند

 تابلوهای ناخوانا نشانه راهنمایان نا آگاه می باشد

 علف 

علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن

اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتال و گرفتاری تعبیر می شود . اگر 

ببینید علف از زمین می چینید خیر و خوبی می یابید . اگر علف را به عنوان وجین می 

دارید و  یک بغل علفچینید اصالح می کنید و کاری نیک انجام می دهید . اگر ببینید 

سبز و تازه است به طوری که حتی بوی آن را استشمام می کنید خوب است و به اندازه 

آن سود عایدتان می گردد ولی اگر زرد باشد و خشک خوب نیست . دیدن علفزار در 

 خواب کامروایی است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 علف : مراقب کالهبرداران باشید

 زون شدن دارائیهایتانبریدن علف : اف

 روی علف دراز کشیدن : بیماری 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید علف می چینید ، عالمت آن است که از زندگی خود نتیجه ای 0
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خیرآمیز خواهید دید . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که 

 محصوالتی فراوان برداشت خواهد کرد . 

ر خواب مزرعه ای ببینید که تازه علفهایش کوتاه شده است ، عالمت آن است ـ اگر د6

 که به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید علفها را حمل می کنید و به انبار غله می برید ، نشانة آن است که 9

 .  دبخت و اقبال به شما کمک می کند تا در کاری منفعت فراوان به دست بیاوری

ـ دیدن گاری های پراز علف در خواب که از خیابان می گذرند ، عالمت آن است 4

که با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می کنید و آنها با رفتار خود باعث شادمانی 

 خاطر شما می شوند . 

ـ اگر خواب ببینید به حیوانات علف می دهید ، نشانة آن است که با فردی دست 5

 ید ، و او شما را به مقامی باالتر می رساند . دوستی می ده

 علک 

اگر بیند علک می خائید ، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند . اگر که 

 علک به آتش نهاد ، دلیل که به قدر آن نقصان مال بد . 

 علم 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 یددیدن علم آموختن کاری از او صادر شود که ثواب حاصل آ

 عمارت کردن 

اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می کرد ، دلیل که صالح دین 

جوید و ثواب این جهان . اگر بیند زمین خراب را عمارت می کرد ، مثل خانه و دکان 
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 و مانند اینها ، فائده این جهانی بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر چهار وجه است . دیدن عمارت کردن درخواب 

 اول : صالح ودرستی این جهانی . 

 دوم : خیر و برکت . 

 سوم : کامرانی . 

 چهارم : گشایش کارهای بسته . 

 عماری 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر 

اری بیفتاد ، ر بیند آن عمبسته بودند و میرفت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگ

تاویلش به خالف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عماری به خواب 

برشش و جه است . اول : بزرگی . دوم : عز و جاه . سوم : مرتبت . چهارم : ریاست . 

 پنجم : والیت . ششم : پیوستن با مهتری . 

 عمو 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سود زیاد دایی ، عمو :

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است که به زودی خبرهایی غم انگیز به 0

 گوشتان خواهد رسید . 

ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختالل روانی شده است ، نشانة آن است که با 6

  به کلی قطع خواهید نمود .اقوام اختالف پیدا خواهید کرد و مدتی رابطة خود را با آنها 
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ـ اگر خواب ببینید عمویتان مرده است ، نشانة آن است که با دشمنانی سرسخت رو در 9

 رو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا کرده اید ، نشانة آن است که با 4

 افراد خانوادة خود اختالف پیدا خواهید کرد . 

 عمود 

محمدبن سیرین گوید : دیدن عمود به خواب ، دلیل بر مردی بود راست و درست و 

بعضی گویند ، دلیل است بر سخنی سخت . اگر بیند عمود بر کسی زد ، دلیل که 

سخنی به آن کس بگوید . اگر عمود خود را آهنین بیند ، دلیل که از پادشاه قوت یابد . 

ه خالف این بود . حضرت امام جعفر صادق اگر بیند عمود او ضایع شد ، تاویلش ب

فرماید : دیدن عمود در خواب بر سه وجه است . اول : مردی راست . دوم : سخنهای 

 سخت . سوم : مهتری بزرگ زاده . 

 عناب 

دیدن عناب به خواب مال است . اگر بیند عناب به کسی داد ، دلیل که راحت به وی 

 د ، دلیل که به قدر آن مال یابد . رساند . اگر بیند عناب داشت و میخور

جابرمغربی گوید : اگر درخواب بیند عناب را از درخت جمع کرد ، دلیل که مال به 

 قدر آن حاصل کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن 

حاجتتان  ه به نیت شفاحاجات بیننده خواب است . اگر ببینید که عناب می خورید البت

روا می شود . اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و 

پیروزی حاصل می کند و اگر ببینید عناب به دیگری می دهید به پایمردی موجب 

گشایش کار دیگران می شوید . عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ 
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رد . عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست . ابن سیرین نوشته ببینید تعبیر باال را دا

عناب مال است که بیننده خواب حاصل می کند از جابر مغربی نقل است که جمع 

کردن عناب از درخت جمع کردن و گردآوردن مال است و دادن عناب به دیگری 

 رسانیدن راحت به گیرنده عناب است . 

 عنبر 

ل ل که به قدر آن منفعت یابد . اگر بیند عنبر به کسی داد ، دلیاگر بیند عنبر داشت ، دلی

 که راحتی به وی رساند . اگر دید عنبر از وی ضایع شد ، دلیل زیان بود . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عنبر به خواب چهار وجه است . اول : منفعت . 

 دوم : والیت . سوم : کامرانی . چهارم : ثنای نیکو . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه 

بخرید و کال تعبیر عطرها را دارد . به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و 

داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالبا عنبر را نمی شناسیم و نمی دانیم در گذشته چه 

 عطر است لذا تعبیر عطریات را دارد . مصارفی داشته . فقط می دانیم م

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن عنبرخبرخوش راحت بود

 عنتر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک . همان 

طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با 

که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر خصوصیات شناخته شده 

راه او واقع می شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است . 

اگر ببینید عنتری دارید که متعلق به خود شماست مردی با این خصایص شما را بازی 
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های خویش نگه می  می دهد و منتفع می شود و چندی شما را سرگرم حیله ها و بازی

دارد . اگر کسی عنتری به شما داد تعبیر همان است که عنتر داشته باشد . اگر شما 

 عنتری به کسی دادید چنان شخصی را از خویش می رانید و دور می کنید . 

 عنقا 

نوعی است از نواها چون چنگ . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد ، دلیل 

دروغ و محال رضا دهد . اگر بیند عنقا شکست یا ضایع شد ، دلیل  که به باطل و سخن

 که از دروغ توبه کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان 

فارسی است . تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در حرف ـ س ـ آمده است و بیشتر نشان 

بع و واالئی است . چنانچه عنقا در خواب ببینید که در خانه بلند پروازی و بلندی ط

شماست یا بر بام شما نشسته بسیار نیکو است و خواب شما می گوید شان و رفعت مقام 

 می یابید و شاخص می شوید . 

 عنکبوت 

دیدن عنکبوت در خواب ، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود . اگر بیند عنکبوت 

 بر چنین مردی ظفر یابد .  بگرفت ، دلیل است که

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 دیدن عنکبوت به خواب ، دلیل بر مردی بافنده بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد 

لت نفرت و اشمئاز مطرح خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد . بیشتر حا

می شود یا خشم و نارضائی . اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن 
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ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد . عنکبوت دشمن نیست بد 

 خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد . 

ی است ( ولی دشمن نیز می تواند هم عامل معبران نوشته اند ) عنکبوت دشمن خفیف

خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز . عنکبوت گویای کراهت و 

نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می گردد . تار عنکبوت گرفتاری و 

دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر 

در خواب های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می شود . نیکو است اگر ببینید که خانه 

و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است 

که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید . اگر 

ان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید . ببینید صندوق یا جامه د

همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان 

 قهر می کنید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عنکبوت 

 دیدن : یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد

 کشتن عنکبوت : پیروزی

 گوید : ون میآنلی بیت

ـ دیدن عنکبوت در خواب ، نشانة آن است که با توانایی و دقت ، کارهای خود را 0

 پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد . 

ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی تار می تند ، نشانة آن است که زندگانی شاد و ایمنی 6

 خواهید داشت . 

ست که با زن خود اختالف و مشاجره پیدا ـ کشتن عنکبوت در خواب ، نشانة آن ا9

 خواهید کرد . 
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ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند ، نشانة آن است که از دست دشمنان 4

 خود عذاب خواهید کشید . 

ـ اگر خواب ببینید چند عنکبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانة آن است که از 5

 متی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود . موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سال

ـ دیدن عنکبوتی بزرگ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد به شما 2

 کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید . 

ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می آید ، 7

مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب  نشانة آن است که تا

ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانة آن است که دشمنان سعادت و 

 خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند . 

ـ اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانة آن است که ثروتی را 1

 خواهید داد . از کف 

ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می کشید 3

، نشانة آن است که مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از کشتن عنکبوت 

متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، عالمت آن است که 

 ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .  وضعیت متزلزل مادی

ـ اگر دختری خواب ببیند عنکبوتهای طالیی در اطراف او حرکت می کنند ، 01

عالمت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد 

 شد . 

 عود 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است . اگر بیند عود را در زیر خود دود 
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 کرد ، دلیل که از مردم راحت یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب بیند که عود خام داشت ، دلیل که از پادشاه عطا یابد ، هر چند که عود 

 در خواب بیشتر بیند ، منفعت بیشتر باشد . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 دیدن عود در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : مردی خوبرو و خوش سخن . 

 دوم : پادشاه بزرگ پارسا . 

 سوم : ثنا و مدح و آفرین . 

 چهارم : مال و منفعت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ید حکم عود دود کردن در خواب خوب است . اگر فقط بوی عود را استشمام کن

عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش 

سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است . چوب عود خیر و برکت 

است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد . اگر 

 رات می کنید اگر ببینید دیگری چوب عودببینید چوب عود می سوزانید نیکی و خی

می سوزاند و شما عطر آن را می شنوید دیگری خیرات می کند و سود آن عاید شما 

می گردد . اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می برید با 

شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد . به هر حال دیدن عود در خواب 

 ست و بوی آن حکم عطر را دارد . بد نی

 عود سوز 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غالم یا کنیزک بود . اگر بیند 

عودسوز داشت ، دلیل که غالم یا کنیزک به دست آورد . اگر بیند عودسوز را بکشت 

 ، دلیل که غالم یا کنیزک بمیرد . 

 عورت 

 محمد بن سیرین گوید : 

به خواب بیند که عورت او ظاهر شد ، چنانکه مردم می دیدند ، دلیل که راز او اگر 

فاش شود . اگر بیند عورت خود را بپوشاند ، دلیل که راز او پوشیده شود . اگر بیند 

عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانکه کسی ندید ، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد 

 در ترسی بود ایمن شود .  . اگروام دارد بگذارد . اگر

 عید 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید عیدقربان بود ، دلیل که او را با مردم عاقل کار افتد . 

 اگر بیند عید فطر بود ، دلیل که از زاهدی فائده دینی بیابد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند ، اگر از 

رف بودند ، دلیل که شرفشان زیاده گردد ، اگر محبوس است خالصی یابد ، اگر اهل ش

این خواب را نزدیک عید بیند ، دلیل که با مردی عاقل معاملتی کند و کارش به سختی 

 برآید . اگر به خواب دید که روز عیدغدیر بود ، دلیل که کامکاری یابد . 

خواب خوب است و معبران برای اعیاد  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن اعیاد در

مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند . اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می 

کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید . اگر ببینید 

ه هر بعید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد . 
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ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است . اگر در خواب ببینید عید است و از کسی 

 عیدی گرفته اید نعمت می یابید و روزی شما فراخ می شود . 

 عینک 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود . این در صورتی است که 

دارد ر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی نعینکی نباشید ولی اگ

. عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی 

نمی شود . اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای 

گرفتار  زبان می بینید و شما پیش می آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است

سختی و تنگی می شوید . عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد 

و کارها را برای شما آسان می کند . دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین 

کسی در زندگی شما نقش می گیرد . اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی 

شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد . اگر نباشد چیزی در 

ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید . اگر ببینید 

که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند . اگر ببینید که 

 تان مطرح می شود . دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برای

 مولف گوید : 

اگر کسی که عینکی است به هر نحوی عینک نداشته باشد ودر دیدن دوچار مشکل 

 شود دلیل که از راه هدایت باز مانده

استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور 

ی واگر موجب بهتر دیدن شود وارد شده بر چشم را کاهش یابد گرفتاری در گمراه

 هدایت یافتگی
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن عینک در خواب ، نشانة آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما 0

 می دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد . 

ـ دیدن عینکی شکسته در خواب ، نشانة آن است که خود را سرگرم تفریحات 6

 سند خواهید کرد . نامشروع و ناپ

 حرف غ 

 غار 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد ، دلیل که از دنیا برود 

. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد ، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود . اگر بیند 

را تنگ و در غار رفت و آن غار روشن شد ، دلیل که او را در زندان کنند . اگر غار 

 تاریک بدید ، دلیل که محبوس و هالک شود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در 

غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن . چنان چه در خواب 

به  ندگی خویشمشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید ، در جریان فعالیت های روزانه ز

مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر 

 راهتان قرار می گیرد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانة غاری افتاده است ، نشانة آن است که دچار 0

 رد . جه ای نخواهید کسردرگمی خواهید شد و در کار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل تو

ـ اگر خواب ببینید در غاری هستید ، داللت بر آن دارد که احتمال دارد از وابستگان و 6

 عزیزان خود دور شوید . 
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ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانة آن است که به دام 9

فادار ، عذاب می کشد عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستان و

 . 

 غاز 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 غاز

 پر کندن غاز : سرخورده شدن

 بریان کردن غاز : یک مهمان

 خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود

 خوردن آن : یک همراه پرچانه

 غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

 کشتن آن : ارث

 برهایی از خارج از کشور خواهید داشتغاز وحشی : خ

 پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانة آن است که 0

یکی از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، 

 عالمت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد . 

 ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، عالمت موفقیت حتمی است . 6

 ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید . 9

ت که نامزدش شایستگی و لیاقـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانة آن است 4

 دارد . 
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ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، عالمت آن است که ملکی به 5

شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختالف و 

 مشاجره بر سر دارایی شما است . 

 غارت 

 که به سبب مال غم خورد .  اگر در خواب بیند مال را غارت کردند ، دلیل

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند لشگر اسالم دیار کفر را غارت کردند ، دلیل که کافران را مصیبت رسد . اگر 

 بیند لشگر کفر دیار اسالم را غارت کردند ، دلیل که اندوهی به اسالم رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 است . دیدن غارت به خواب بر چهار و جه 

 اول : جنگ کردن ، 

 دوم : زیان مال ، 

 سوم : غم و اندوه ، 

 چهارم : نرخهای ارزان . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و 

انی ان ارزاضطراب می شوید . از امام صادق علیه السالم نقل می کنند که این خواب نش

نرخ هاست اگر در خواب ببینید که مال به خصوصی را از کسی غارت کردند در همان 

زمینه دچار تشویش می شوید . اگر دیدید که مال شما را غارت کردند زیان مالی می 

بینید و متضرر می گردید . اگر تاجر هستید بهتر است چندی معامله نکنید و چنانچه 

حقوق می گیرید یا مورد مواخذه واقع می شوید که البته  حقوق بگیر هستید یا کسر

مورد دوم ضعیف است چون جنبه مالی دارد . اگر در خواب دیدید که شما مال کسی 
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را غارت کردید به حقوق دیگران تجاوز و تعدی می کنید یا حد خویش را رعایت 

 ی دهد . نمی نمایید که ضمیر شما در خواب از هر دوی این حوادث یکسان خبر م

 غالیه 

محمدبن سیرین گوید : دیدن غالیه به خواب ، دلیل ادب و ناموری بود . اگر بیند غالیه 

بر کسی مالید ، دلیل که آن کس از او ادب و فرهنگ آموزد . ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن غالیه به خواب ، دلیل حج بود و بعضی گویند ، دلیل بر مالی بود که از مهتری به 

رسد . اگر در خواب بیند که غالیه داشت . دلیل که از زنی یا از بزرگان به وی وی 

منفعت رسد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن غالیه درخواب ، بر پنج وجه 

است . اول : ادب و فرهنگ . دوم : ثناوآفرین . سوم : حج اسالم . چهارم : مال و 

 خواسته . پنجم : خیر و منفعت . 

 غایب 

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که غایب از سفر بازآمد ، دلیل که کار بسته 

 بر وی گشاده گردد ، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد ، دلیل که آن غایب با مال و 

 نعمت بازآید . 

 د : لوک اویتنهاو می گوی

 غایب : برگشت زود هنگام یک فرد

 غایط 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غایط ، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها 

بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و 
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ند ارد که می گویاهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند . این شهرت د

غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد . این تا حدودی می تواند درست 

باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست . ابن سیرین نگاشته که دیدن 

غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه اهلل علیه معتقد است دیدن 

یننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش غایط در خواب خوب است چون ب

ادا شود . در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن 

حرام بودن آن وجود دارد . غایط کردن از غم رها شدن است . این گمان که غایط در 

خواب تعبیر می خواب پول می باشد زیاد است . آنها که در خانواده ها به طور سنتی 

کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب 

این که آن را پول و مال شمرده اند . دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از 

غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آالم ماست تعبیر 

داده اند . ضمنا اگر غم و رنج ، از بی پولی باشد رهایی از آن با  پول را به غایط نسبت

 پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد . 

 غبار 

اگر درخواب بیند که غبار بر چیزی نشسته بود ، اگر ملک او بود ، دلیل که قدر آن مال 

 حاصل کند . 

در  ر بود ، دلیل که وی عقوبتی رسد . اگرابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند روی او پرغبا

 خواب بیند غبار را در زمین و ملک خود بیند ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند . عموما 

یئی به بود که آن شمعتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته 

شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می آورید . مثال مال یا پول نقد . اما 

غبار و گرد و خاک می تواند کیفیت متفاوت داشته باشد . یک وقت هست که گرد و 
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خاک و غبار بر اشیا نشسته و ساکن است و وقتی هم هست که در خواب می بینیم گرد 

ر هوا است که متحرک است . همین تحرک و سکون تعبیر غبار را و خاک و غبار د

کامال متفاوت می کند که نمی توان درباره آن ها حکم واحد داد . اگر گرد و غبار در 

هوا باشد کسالت و مالل اندک است . چنانچه در خواب ببینید هوا را غبار گرفته است 

و اشیا را کدر و تاریک و نامعلوم و شما از خالل غبار و گرد و خاک اشخاص و افراد 

می بینید ماللی برای شما پیش می آید و کسل و گرفته خاطر می شوید . این غبار و غم 

و رنج نیست بلکه کدورت و کسالت است که زود مرتفع می گردد و شادی و نشاط 

 جای آن را می گیرد . هوای گرد آلود نیز همین تعبیر را دارد و هر چه بیشتر غبار و

گرد و خاک در چشم و دهانتان در خواب برود تاثیر آن بیشتر است . اگر در خواب 

ببینید که اتومبیلی رفت و گرد و خاک و غبار حاصله از آن برای شما باقی ماند از 

دوری کسی اندوهگین می شوید و یا به خاطر گم کردن چیزی و از دست دادن مالی 

تومبیلی نزدیک و بخار و گرد و خاک ایجاد غصه می خورید . اگر در خواب ببینید ا

می کند خبری به شما می رسد که زیاد خوشحال کننده نیست . حال اگر غبار ساکن 

باشد این غبار همان تعبیری را دارد که معبران سنتی و کهن ما نوشته اند یعنی مالی 

مقدار  بهاست اندک و قلیل که بدست می آورید . میزان این پول یا مال بستگی دارد 

غباری که بر آن شیئی نشسته است . اگر در خواب ببینید که غبار بر سر شما نشسته 

است و از جهت موقعیت اجتماعی تهدید می شوید . اگر بر چهره شما نشسته باشد 

کاری می کنید که شما را سرزنش می کنند و شما شرمنده می گردید . اگر بر کفش 

ه مناسب شما نیست و پشیمانی می آورد ولی اگر بر شما نشسته باشد جائی می روید ک

 اشیا جدا از وجود شما نشسته باشد همان طور که گفته شد مال است و سود و بهره . 

 غرابه 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غرابه شیشه ای است بزرگ و شکم دار با دهانه ای تنگ 

که در آن مایعات را انبار می کردند و نگه می داشتند که اکنون با وجود ظروف 

پالستیکی نه مورد مصرف دارد و نه ساخته می شود . دیدن غرابه در خواب مثل چند 

میزان طمع و آز ماست در امور مالی . برخی از  شیئی دیگر که نوشتم توقع و انتظار و

معبران نوشته اند که غرابه خادم است یا ناظر خرید خانواده که پول را به او می سپاریم 

تا خرید های الزم را انجام دهد و به افراد خانواده نیز اگر بخواهند و طلب کنند هر یک 

که ساغر ها و تنگ ها را از غرابه سهمی به تناسب بپردازد . این تعبیر از آن جهت شده 

پر می کردند و سر سفره می بردندو یک غرابه می توانست چندین تنگ و ساغر را پر 

کند و به هر کدام به اندازه ظرفیتی که داشتند سهم بدهد . اگر در خواب احیانا غرابه 

ای دیدید چنین کسی در زندگی بیداری شما پیدا می شود و نقش می گیرد و اگر 

ببینید غرابه ای داشتید و آن را شکستید یا خود شکست همان شخص را از دست می 

دهید . به تاویلی که در باال نوشتم اگر غرابه را میزان آز و طمع خویش بدانیم وجود 

یک غرابه بزرگ در خواب ما نشان دهنده این است که آز و طمع زیاد داریم و بسیار 

می شویم و چنانچه آن غرابه را بشکنیم به راه حریص هستیم و آزمند شده ایم یا 

 درست زندگی باز می گردیم و آز و طمع را از خود می رانیم . 

 غربال 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن غربال به خواب ، دلیل بر خادمی بود تمیز . اگر بیند غربال نو داشت ، دلیل که او 

بال از وی ضایع شد ، دلیل که را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود . اگر بیند غر

 خادم از وی جدا شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب بیند که غله به غربال پاک کرد یا غیر غله ، دلیل که کاری کند که مردم 
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را از آن راحت بود و او مضرت رسد . اگر بیند که آن چه می کرد از آن او بود ، دلیل 

 منفعت بود . 

 ر صادق فرماید : حضرت امام جعف

 دیدن غربال به خواب ، بر سه وجه باشد . 

 اول : خادم . 

 دوم : یاری مهربان . 

 سوم : شاگردی بزرگ . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران نوشته اند غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و 

ا می کنیم و بین زشت و زیبای تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ه

اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری 

را خفیف می داریم . اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده ایم و بکار گرفته 

ایم ضرورت بکار گیری این قدرت در زندگی ما محسوس می شود . مواردی پیش می 

که مجبور میشویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم . یکی  آید

بد است و ما را می رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم . کسی است که احتماال آزارش 

به ما می رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است . غربال در رویای ما 

ازی را به ما می دهد یا با نمود خویش می گوید که فرصت این تصفیه و تسویه و جداس

مراقب اطرافیان خود باشیم . اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه 

این تشخیص بیشتر است . چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی 

کنیم . اگر غربال در ها را داریم و خوبی ها را هم قدر نمی شناسیم و ناسپاسی می 

خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی میدهد که در وضع 

خویش تجدید نظر به عمل آوریم . با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما 
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سمبول کیفیات و حاالت روحی ما قرار می گیرند تعبیر می تواند به دقت موقعیت 

 ما روشن کند . غربال را در رویای 

 غرق شدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد ، دلیل که پادشاه او را هالک کند . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را باال آورد . دلیل که کار دنیا که به دست آورده 

کی یا چهارپائی از ا و غرق شد ، دلیل که از بگذارد و راه آخرت گزیند . اگر بیند مل

 کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است . 

 اول : مال بسیار . 

 دوم : بخت واقبال درکارها . 

 سوم : صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب . 

 چهارم : منفعت . 

 اویتنهاو می گوید : لوک 

 غرق شدن

 در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

 غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت

 شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

 غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

 در آب غرق شدن : غم بزرگ
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 :  یوسف نبی علیه السالم گوید

 دیدن غرق دریا نعمت بود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، عالمت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما 0

اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام 

 کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 

ینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، ـ اگر خواب بب6

 عالمت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، عالمت آن است که از مرگ 9

 کسی عزادار خواهد شد . 

 غروب 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 وب آفتاب : پیری عاقبت به خیرغر

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست . 0

ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، عالمت آن است که به هر کاری دست 6

 بزند ، آینده ای تاریک خواهد داشت . 

 غریبه 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می کند ، داللت بر آن دارد که به محیطی  ـ اگر0

سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد 
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 ، نشانة آن است که یأس و نومیدی در کمین شماست . 

 تیهای پایدار است . ـ اگر در خواب خود را در جایی غریبه احساس کنید ، نشانة دوس6

 غزا کردن 

اگر کسی درخواب بیند که در راه خدا غزا می کرد ، دلیل است که بی نیاز شود . اگر 

بیند که روی از غزا بگردانید ، دلیل است که منفعت از فرزندان و خویشان بازگیرد . 

شمن ظفر داگر بیند که مردم آن دیار به غزا رفت ، و با کافران جنگ کرد ، دلیل که بر 

یابد و روزی حالل خورد . اگر بیند که کافر بر وی حمله کرد ، دلیل است که در طلب 

روزی مشقت کشد . اگر در خواب بیند که او را کافران در غزا بکشتند ، دلیل است که 

عمرش دراز شود و روزی حالل یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن غزا 

ه است . اول : خیر و برکت . دوم : سنت رسول . سوم : کردن در خواب بر شش و ج

 ظفریافتن . چهارم : شفا . پنجم : اطالعت پادشاه عادل . ششم : غنیمت یافتن . 

 غزال 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غزال همان تعبیر آهو را دارد و غزال زنی است خوش 

ی قابل تحسینی دارد و خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیر

 همسری مهربان و خانه آرا می شود . 

 غسل کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد ، دلیل بر 

درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود . اگر این خواب را بیمار بیند ، دلیل 

ه به گر بنده ای بیند خالصی یابد . اگر بیند کاست شفا یابد . اگر وام دار بود بگذارد ، ا

 اب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست ، دلیل که دو نیکی بکند . 
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جابرمغربی گوید : اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست ، دلیل است که 

 کارش تمام شود . 

ان بود و هر زیاده و نقص ابراهیم کرمانی گوید : دیدن غسل کردن ، دلیل بر پاکی دین

 که در شستن جنابت بیند ، دلیل بر پاکی دین او است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین 

به کار می رود . غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن 

د . روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک دیگری . این هر دو در تعبیر فرق می کن

کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه 

خودمان را بشوییم و چه دیگران را . اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می 

ال در . مثکنیم از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاری های دست و پاگیر نجات می یابیم 

آب رودخانه ، استخر ، یا دریا و دریاچه که درون آنها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص 

کنیم . این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می شود و اگر محکومی ببیند 

اززندان خالص می گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می یابد ولی در این میان 

رد . نیت ، حرارت آب و مقدار آن . چنانچه در آب دریا غوطه سه شرط وجود دا

بخورید که مثال ساعت مچی خویش را که گم شده پیدا کنید شامل غسل کردن نمی 

شود . غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت . همین طور آب 

مقدار  . سوم باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می کند که در زیر می نویسیم

آب است که اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا 

می کند . اگر در خواب ببینید که دیگری را می شویید خدمتی در جهت او انجام می 

دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می شود . اگر آب اندک و قلیل یا تیره و 

است همین طور اگر آب گرم باشد ، غسل به ترتیبی که کدر باشد غم و گرفتاری 

 گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود . 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن غسل کردن از زحمت راحت باید

 غش کردن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید غش می کنید ، عالمت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار 0

و از حال و روز فردی که دور از شما زندگی می کند خبرهایی ناخوشایند  خواهد شد

 خواهید شنید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند غش می کند ، عالمت آن است که به ضعف و عدم 6

 سالمت دچار می شود و برای بی دقتی در زندگی احساس ناامیدی خواهد کرد . 

 غل 

ر است و میل کردن به ناحق . اگر کسی محمدبن سیرین گوید : دیدن غل ، دلیل کف

غل در گردن به خواب بیند که داشت ، دلیل است که کافر می میرد و مسلمانی به 

دروغ کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که غل در دست داشت ، دلیل است که 

 ،بخیل بود . و معبران گویند : چون مردی صالح در خواب بیند که درگردن او غل بود 

 دلیل است که از کار دنیا دست بدارد . 

 غالف 

اگر در خواب بیند که شمشیر از غالف بیرون کشید ، دلیل است که زنش پسری آورد 

 و دیدن غالف کارد همین ، دلیل است . 

 غالم 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که غالم کسی شده بود ، دلیل است که از کاری 

ی گوید : که دیدن غالم به خواب ، دلیل پادشاهی و سخت رنجور شود . جابر مغرب

شادی است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند که غالم یا کنیزک بفروخت 

 نیکو بود . اگر بیند که بخرید بد است . 

 غلبه کردن 

اگر در خواب بیند که با خصم غلبه کرد و چیره شد ، دلیل است که بر دشمن غالب 

 خالف این بیند دشمن بر وی ظفر یابد . شود . اگر به 

 غلغلک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کسی شما را غلغلک می دهد ، نشانة آن است که با نگرانیهایی 0

 قابل توجه رو در رو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلک می دهید ، نشانة آن است که در اثر ضعف و 6

 حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید . 

 غم 

محمدبن سیرین گوید : دیدن غم درخواب ، دلیل خرمی است . اما اگر بیند که از غم 

 رسته بود ، دلیل غم است . اگر بیند که غمگین بود ، دلیل خرمی است . 

 م باد غ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه 

ای باال می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند . این را غم باد 
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می نامند . غم باد یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه ای به وجود 

س را دارد و مال و نعمت و سور بهره تعبیر می شود . اگر در نیامده باشد تعبیر آما

خواب ببینید که غم باد دارید و روی شکم شما برجستگی به وجود آمده و آماسیده از 

جانب همسرتان سودی عایدتان می گردد که به اندازه همان غم باد کم یا زیاد است . 

 د قلیل . اگر غم باد بزرگ باشد سود بسیار است و اگر کوچک سو

 غنیمت 

محمدبن سیرین گوید : دیدن غنیمت یافتن ، اگر مال کافران است ، دلیل که در آن 

ملک نرخ ها گران شود . اگر دید که مسلمانان از دیار کافران غنیمت آوردند ، دلیل 

 است که در آن دیار نعمت ارزان شود . 

 غورباغه 

قدیمی در مورد غورباغه یا وزغ یا منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسالمی و 

غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در 

می گذریم . این تعبیرات و تاویالت بر مبنای توجه به نحوه زیست غورباغه انجام گرفته 

ر است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و د

آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاد تشبیه کرده اند . برای 

نمونه ابن سیرین نوشته : اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت 

می شود . اگر در خواب غورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا 

کال غورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام ، بدگو و غیبت برخورد خواهید داشت . 

کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی 

گفتارش وقوف کامل دارند . اگر در خواب ببینید جائی غورباغه های بسیار هست در 

 امن نمی تواندجمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی 
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باشد . اگر ببینید غورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که 

از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید . اگر غورباغه را در جوی آب یا 

مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی 

د . مثال جای غورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این غیر مالوف مشاهده کنی

جاندار در چنین جاهایی خوب نیست . اگر در خواب ببینید که غورباغه ای در بستر و 

رختخواب شماست یا مثال زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا 

ر زن دارید با همسرتان برخورد همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگ

نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید . این تعبیر برای زن و مرد یکسان 

است . اگر ببینید غورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می 

 کنند و پشت سر شما بد می گویند . اگر غورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده

باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از 

جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را 

ناراحت خواهند کرد . چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و 

آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری  غورباغه ای را در آن ببینید نشان

نا اهل نصیب شما می گردد . اگر غورباغه را بر درخت ، مخصوصا روی شاخه های 

درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند . 

لبخند  نخانم ایتانوس معبر یونانی می گفت : غورباغه کسی است که در حضور انسا

می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می 

دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید . این تعریف در مورد غورباغه در خواب 

 های ما کامال درست است . 

 غوره 
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 اگر بیند که غوره می خورد به وقت خود ، دلیل که مال حاصل نماید به مشقت . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد ، دلیل که اندوهناک شود . اگر بیند غوره 

بفروخت و نخورد ، دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد . اگر غوره را در خواب به 

 گوشت پخته بیند ، دلیل که هیچ اندوهی به وی نرسد و به تاویل بهتری است . 

ر خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر د

آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب 

شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا 

ورید غمین غوره می خنرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید . اگر در خواب ببینید که 

می شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و در خواب حس کنید . 

اگر غوره را بخورید و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برید و بهره 

مند می گردید . اگر غوره را با علم به ترش بودن به کسی بدهید او را اندوهگین می 

در عالم خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید نیکی است که کنید و اگر 

در حق او می کنید . ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می خورید هیچ 

تعبیر خاصی ندارد ولی اگر ترش باشد تعبیر خاص ترشی و چاشنی ها را پیدا می کند 

 که در جای خود گفتیم . 

 غوص 

ند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و اگر در خواب بی

دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد . اگر بیند به دریا فرو رفت و 

هیچ برنیاورد ، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد . جابرمغربی گوید : 

 ، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد .  اگر بیند که گوهری از دریا برآورد

 غول 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است 

بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می 

انب کسی مورد تهدید کند . چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از ج

قرار می گیرید . اگر از غول بگریزید امنیت می یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید 

بر دشمن چیره می شوید . اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین 

می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می آید . غول 

بیننده خواب است . عظمت کار هم می تواند مولد احساس ضعف باشد  واکنش ضعف

 . 

 غیبت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ در خواب اگر از غیبت کسی متأثر شوید ، به این معناست که برای به دست آوردن 0

 دوستانی همیشگی تالش خواهید کرد . 

ـ اگر در خواب از غیبت دوستی خشنود شوید ، نشانة آن است که به زودی از دست 6

 دشمن خالص خواهید شد . 

 حرف ف 

 فاخته 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد . اگر بیند 

ل که گر بیند فاخته خورد ، دلیکه فاخته داشت ، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد . ا

 به قدر آن مال یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود ، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : فرزند . 

 خادم . سوم : 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی . 0

ـ اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانة آن است که برای یکی از 6

نوادة شما تصادفی رخ می دهد . این خواب داللت بر بیماری و مرگ اعضای خا

 عزیزی دارد . 

 فاستونی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است . این یک 

کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریبا هویت 

های پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن فاستونی تنها  ایرانی یافته است . در سال

پارچه ای بود که با آن سرداری می دوختند لذا بسیار شناخته شده و معمول بوده و بازار 

گرمی داشت . سرداری لباس راحتی بود که مردان می پوشیدند و به این علت آن را 

ند بپوشند . در خواب ترجیح می دادند که زیر آن می توانستند هر چه دوست دار

فاستونی رنگ و نوع مشخص ندارد که ما اگر دیدیم بشناسیم . یا ذهن ما در خواب به 
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آن آشنائی می دهد یا نام آن مطرح می شود لذا ما اینجا هر نوع پارچه کت و شلواری 

از آن نوع را فاستونی قلمداد می کنیم . در خواب های ما این پارچه اگر از پشم بافته 

باشد خوب است و اگر از نخ باشد امتیازی ندارد . پشم نعمت و برکت است و نخ  شده

این بشارت را نمی دهد . چنان چه در خواب ببینید که کسی قواره ای پارچه فاستونی به 

شما هدیه داد یا خریداری کردید یا سوغات گرفتید به هر حال نعمت می یابید و به قدر 

شتان بیاید و خوشحال شوید سود می برید . اگر در خواب آن که از آن قواره پارچه خو

دیدید که از فاستونی پشمی لباس دوخته اید کاری مفید انجام می دهید که در جهت 

حفظ آبرو و شخصیت و اعتبار شما موثراست . چنان چه در خواب دیدید از آن پارچه 

ن حفظ می شود . اگر لباس دوخته اید و آن لباس به اندام شما برازنده است آبرویتا

لباسی دوخته اید زشت و ناموزون باشد تعبیر خالف آن است که گفته شد . اگر 

فاستونی در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهی داد که از نخ است کاری می کنید 

که اعتبار و احترام و سود و فایده نمی آورد ولی غم آور نیست ، به زبان دیگر 

 خوردن مطرح می شود .  شخصیت شما بدون لطمه

 فاضالب 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در خواب ببینید لوله فاضالب دستشوئی شما 

گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای خانه پیچیده اندوهی برای شما 

پیش می آید . چنان چه در خواب دیدید که همان لوله گرفته شده را گشودید و 

طوری که برود خواب شما می گوید فاضالب کثیف جمع شده را جریان انداختید به 

مشکلی برای شما پیش می آید که رفع می گردد و فراغت حاصل می کنید . چنان چه 

در خواب ببیند لوله فاضالب را درست می کنید کاری مفید انجام می دهید که به حفظ 

حیثیت خودتان و دیگران تمام می شود و به طور مساوی همه از آن بهره مند می گردند 

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضالب را خراب می کنید  .
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برای دیگران مشکلی به وجود می آورید و دغل بازی می کنید . اگر ببینید فاضالب 

خانه همسایه به خانه شما نشت می دهد از نزدیکان خود بهره می گیرید ولی اگر این 

بد داشت و خرابی ایجاد کرد از جانب آن ها  نشت و رخنه متعفن و کثیف بود یا بوی

اندوهی مسلم به شما می رسد . اگر دیدید دست و پایتان به آب کثیف فاضالب آلوده 

شده به طوری که در خواب احساس کراهت داشتید مرتکب خطائی می شوید که 

 ندامت می کشید . اگر لباستان آلوده شده بود مورد سرزنش قرار می گیرید . روی هم

رفته فاضالب اگر بوی بد داشته باشد و بخصوص اگر کراهت به وجود آورد بد است 

 در غیر این صورت بد نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید درون فاضالبی راه می روید ، عالمت آن است که در آینده ای 0

ل آلود الب گنزدیک دردسر گریبانتان را خواهد گرفت . اگر خواب ببینید آب فاض

 است ، عالمت آن است که مدتی کوتاه به نومیدی دچار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام راه رفتن از فاضالب پایتان خیس می شود ، عالمت آن است 6

 که تفریحات و خوشگذرانیها بعدها به زیان شما تمام خواهد شد . 

 فال 

 محمدبن سیرین گوید : 

 و فالش نیکو بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر فالش بد اگر بیند فال می گرفت

 بود ، تاویلش به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است . 

 اول : ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن . 

 دوم : به مراد رسیدن . 
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 سوم : روایی وبرآورده شدن حاجت . 

 هر مطیعی تهرانی گوید : منوچ

اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید 

که دروغ می گوید . فال گرفتن بیشتر بستگی می یابد به مطالبی که می شنوید . اگر 

کسی که فال می گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است . اگر 

یدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند تعبیری که در در خواب د

آغاز گفته شد تشدید می گردد ، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است . به زبان دیگر 

دروغی که از آن دوست می شنوید غم و اندوه برای شما می آورد . اگر دیدید 

زشت خواهید شد و شاید دیگری فال می گیرد و شما نگاه می کنید شاهد یک کار 

 یک گناه . همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می گیرد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 فال بین : زندگی توام با خوشبختی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کسی فال شما را می گیرد ، عالمت آن است که برای انجام کاری 0

 ی کنید ، باید با احتیاط دست به این کار بزنید . دشوار تأمل م

ـ اگر دختری خواب ببیند برایش فال می گیرند ، نشانة آن است که نمی تواند به 6

 موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد . 

ـ اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده اید ، عالمت آن است که اگر به خود متکی 9

 باشید ، فقر شریک زندگی زناشویی شما می شود . ن

 فالوده 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند لقمه فالوده خورد ، دلیل است سخن خوش بگوید . اگر بیند که فالوده در 
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 دهن کسی نهاد ، دلیل است که از بهر وی کاری نیکو کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 است . دیدن فالوده بر چهاروجه 

 اول : سخنان خوش . 

 دوم : مالی که با رنج و زحمت حاصل کند . 

 سوم : کاری نیکو . 

 چهارم : کاری که به دشواری برآید ) کار دشواری که به نتیجه برسد ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

فالوده خودش چیز زیادی ندارد که بگوید . فالوده نیز از ماکوالت است و تعبیری 

ابه دارد بلکه اجزا تشکیل دهنده فالوده آن را دارای تعبیری می کنند . اگر در مش

خواب ببینید فالوده ای می خورید که از خرده های یخ و شربت درست شده شیرین 

کام می شوید به شرطی که سردی یخ آنقدر نباشد که شما دهان خود را جمع کنید . 

کند به طوری که سردتان بشود و در اگر ریزه های برف و یخ دهان شما را جمع 

خواب این سردی را حس کنید شیرینی فالوده یعنی شیرین کامی تحت الشعاع قرار می 

گیرد و تعبیرش این است که سخنی سرد می شنوید . در فالوده اگر شیرینی شربت 

بیشتر باشد شما را تحسین می گویند و مدحتان می کنند و اگر سردی یخ بیشتر بود 

سرد خواهید شنید یا پشت شما بد خواهند گفت . اگر در خواب دیدید که سخنی 

فالوده به کسی دادید او را از خود می رنجانید و سرد می کنید و اگر دیگری به شما داد 

 تعبیر همان است که گفته شد . 

 فانوس 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی 

ر دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و د
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تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد . 

اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند این 

هم کار ساز است . اگر در خواب ببینید جائی  روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان

تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید که 

اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است . حال اگر در همان حال فانوس را روشن 

زه اکنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اند

نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند . چنان چه فانوس را 

درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است ولی اگر تنها 

اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود . 

ر روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می اگر در خواب ببینید که هنگام روز و د

دهد امید بیهوده و کاری عبث است . امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید 

و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهد ولی اگر در ظلمت کسی فانوس 

ما ی شبه شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهد که موجب رفع نگرانی ها

می شود . حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد خوب است . همین تعبیر را 

دارد اگر شما به کسی فانوس بدهید . اگر دیدید فانوس های متعدد دارید امید هائی 

برای شما پیدا می شود . دیدن فانوس روشن در خواب نیکو است . فانوس روشن در 

د یا آن را گم ر ببینید فانوس از دستتان بیفتد و بشکنتاریکی بهتر است و نیکو نیست اگ

کنید یا کسی از شما بدزدد . فانوس شکسته و ناهنجار و غیر قابل استفاده هم خوب 

نیست و اگر در خواب کسی به شما بدهد نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می 

دست دارید خوب ورزد . اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در 

است چون خواب شما می گوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و 

شما در جریان حوادث قرار می گیرید اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید به 

شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس 
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 ست . را خاموش کرد خوب نی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن فانوسهایی که مخزنشان پر از نفت است در خواب ، عالمت آن است که با 0

 فعالیت در حرفة خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت . 

 ـ دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانة دلسردی و پریشانی در زندگی است . 6

ب ، عالمت شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت ـ دیدن فانوسهای روشن در خوا9

 در امور مالی است . 

ـ اگر خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید ، عالمت آن است که نقشه ها 4

 و آرزوهای شما ناگهان به شکست می انجامد . 

دشمنان  اـ اگر خواب ببینید فانوسی ناگاه می ترکد ، نشانة آن است که دوستان سابق ب5

 شما همدست می شوند تا منافع شما را پامال کنند . 

ـ دیدن فانوس شکسته در خواب ، عالمت آگاه شدن از خبر مرگ یکی از دوستان یا 2

 اقوام است . 

ـ روشن کردن فانوس در خواب ، نشانة آن است که در زندگی تغییری می دهید که 7

 برایتان سود آور خواهد بود . 

در خواب ، نشانة آن است که به استقالل فکری و روحی دست می  ـ حمل فانوس1

 یابید و از عقاید خود پیروی می کنید تا از عقاید دیگران . 

ـ اگر خواب ببینید در حین حمل فانوس ناگاه لباس شما آتش می گیرد ، نشانة آن 3

د انت خواهاست که از کسی انتظار تشویق و همدردی دارید ، اما او به شما تحقیر و اه

 کرد . 

 فتق 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما 

مراجعه کنید . اگر در خواب ببینید که  -غم باد  -کلمه  -غ  -پدید آمد . به حرف 

بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان 

ید شما می شود . اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی سودی عا

 ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد . 

 فتنه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید ، دلیل که فسق و فساد در آن ملک 

ازمقامی زایل شد ، دلیل است اهل آن دیار به خدا  ظاهر شود . اگر بیند که فتنه

 بازگردند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر درخواب از ده چیز یکی بیند ، دلیل است در آن موضع فتنه پدید آید . 

 اول : تاریکی . 

 دوم : آتش . 

 سوم : بادسرد . 

 چهارم : بادگرم . 

 ( . پنجم : سیاهی آفتاب ) خورشید گرفتگی 

 ششم : غبار . 

 هفتم : باران بی وقت . 

 هشتم : برکندن درختها ) ریشه کن شدن درختان ( . 

 نهم : ابری سرخ . 

 دهم : پوشیدن جامهای ) لباسهای ( زرد و سرخ . 
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 فتیله 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فتیله در خواب های ما کار هوشیارانه و مدبرانه ای است 

رد آن امید ها می بندیم . اگر در خواب ببینیم که چراغی بدون که می کنیم و در مو

فتیله داریم رویای ما می گوید کاری بی امید انجام می دهیم . کاری می کنیم که امید 

پیروزی در آن نیست و حال آن که فتیله ای بدون چراغ داشته باشیم امیدی عبث و 

 ست ما نیست . راه توفیق و پیروزیبیهوده داریم که وسیله ای برای رسیدن به آن در د

را نمی دانیم . اگر چراغی با فتیله داشته باشیم هم امید داریم و هم راه رسیدن به آن را 

می شناسیم ولی این نشانه توفیق و پیروزی نیست مگر این که فتیله روشن باشد . اگر 

و  ه امید هستچراغی در خواب داشته باشیم با فتیله روشن رویای ما گواهی می دهد ک

راه رسیدن به آن نیز هست که توفیق را هم به دنبال دارد . چنان چه فتیله خاموش گردد 

امید به پیروزی از بین می رود . روی هم رفته فتیله در خواب امید است و چنان چه تمیز 

 باشد کامیابی است . 

 فحش 

 گوید : آنلی بیتون می

 ید ، معنایش این است که در کارهایتان موفقـ اگر خواب ببینید به کسی فحش می ده0

نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط کار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از 

 دست می دهید . 

ـ اگر خواب ببینید کسی به شما فحش می دهد ، به این معناست که دیگران در 6

 هند کرد . زندگی شما دخالت می کنند و برای شما دردسر فراهم خوا

ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران به او فحش می دهند ، نشانة آن است که چند 9

نفر با او دشمنی خواهند کرد و به او حسادت خواهند ورزید . اما اگر در خواب ، او به 
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دیگران توهین کند معنایش این است که در آینده دیگران نسبت به او بی توجه خواهند 

ن بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بخاطر رفتاری که بود و او از ای

 خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد . 

 فر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در 

و  گیردروزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می شود که مورد مواخذه قرار می 

آبرویش به مخاطره می افتد ولی اگر زنی در خواب ببیند که گیسوی خویش را فر زده 

است درخانواده عزیز می شود و شوهر و دیگر کسانی که در خانه هستند نسبت به او 

توجه بیشتری نشان می دهند . فر زدن نیز مانند امور مربوط به زنان در رویا برای مردان 

ی زنان تعبیر متعادل پیدامی کند . آرایش چهره ، زیر ابرو خوب نیست و فقط برا

برداشتن و ماتیک مالیدن به لب ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است 

 برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است . 

 فر 

تازه  خود فر نو ومنوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه 

دارید بسیار خوب است . اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر و مدبر صاحب 

شخصیت ازدواج می کنید . اگر همسر دارید خواب شما خبر می دهد که تحولی 

مطلوب در روابط شما پدید می آیدو به نحوی بی سابقه از جانب همسرتان سودی عاید 

معنوی بیشماری را می تواند از سر راه بردارد . اگر شما می شود که مشکالت مادی و 

در خواب ببینید که فر آشپز خانه را می فروشید این خواب خوبی نیست زیرا می گوید 

از همسرتان جدا می شوید . اگر در خواب ببینید که فر کهنه خود را یک فر نو عوض 

ر گری بگیرید . اگمی کنید گویای این است که زن خود را طالق می دهید که زن دی
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در خواب ببینید فر کهنه خود را تعمیر می کنید کاری در جهت رضای همسر خود 

انجام می دهید و باالخره اگر در خواب دیدید که از همان فر کهنه و قراضه آشپزخانه 

 خود راضی هستید از همسر خود خشنود می شوید . 

 فراخی 

انه یا دکان فراخ شد ، دلیل است محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که خ

روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند که مقامی بر وی تنگ شد ، دلیل است معیشت بر 

وی تنگ شود ، فی الجمله دیدن فراخ شدن چیزهای تنگ درخواب ، دلیل گشایش 

 کارها است . 

 فرار 

 گوید : آنلی بیتون می

 زید ، نشانة آن است که حوادثی خوبـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گری0

 برایتان اتفاق خواهد افتاد . 

ـ اگر در خواب از زندانی فرار کنید ، عالمت آن است که برای داشتن پشتکار در 6

 انجام کارها سربلند می شوید . 

ـ فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، عالمت آن است که به سعادت و 9

ید یافت . اما اگر در خواب تالش کنید که از زندانی بگریزید و خوشبختی دست خواه

 نتوانید ، عالمت آن است که از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد . 

 فراشی 

محمدبن سیرین گوید : فراشی نمودن ، دلیل است بر زن دالله که از بهر مردم خواهد . 

 یا از بهر دیگران زن خواهد .  اگر دید که فراشی می کرد ، دلیل است از بهر خود
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فراش را دالل و دالله تعبیر کرده اند . فراش به معنی 

سرایدار و امربر است . کسی که در غیبت شما نگهبان و مراقب خانه یا دفتر شماست و 

ته نوشدر حضورتان امر می برد و دستورهای سرپائی را انجام می دهد . معبران قدیمی 

اند دیدن فراش در خواب نشان آن است که زن یا مردی دالل و واسطه در زندگی شما 

پیدا می شود که کاری به او رجوع می کنید . مثل خرید یا فروش خانه و زمین و 

اتومبیل . فراش در خواب کسی است که می تواند واسطه انجام کارهایی باشد و 

خصی را ندارد . این در صورتی است که فراش خودش قابلیت و توانایی انجام کار مش

را درخواب ببینید ولی اگر ببینید که خودتان فراش شده اید نشان آن است که خود 

شما واسطه انجام کاری می شوید که نه سودش به شما می رسد و نه زیان آن متوجه 

 شما خواهد بود . 

 فراوانی آب 

 جابرمغربی گوید : 

آب ها که به وقت زیاد شود ، دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود و اگر 

آبهای بسیار دید که به زمین خورد ، دلیل کند که مردمان عامه آن سال راسالمت و 

عافیت بود . و اگر بیند که آبها از سر مردمان فرود می آید ، دلیل کند که در آن سال 

اگر بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد ، تاویلش  نعمت و فراخی بود در آن دیار و

 به خالف این است . 

 فرج 

اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت ، دلیل است خوار و رسوا شود . اگر 

بیند کسی با وی مجامعت نمود ، دلیل است حاجتش از وی روا شود . اگر دو زن در 

 لیل که ایشان زن یک مرد شوند . خواب بیند ایشان را یک فرج بود ، د
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر زنی درخواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود ، دلیل است از مرادها ناامید شود . 

اگر مردی بیند فرج زنش از پس بود ، دلیل است آن مرد لوطی بود . اگر فرج خود را 

 بریده بیند ، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد ، دلیل است او را دختری آید . اگر بیند که از 

فرج او موشی بیرون آمد ، دلیل که دختری آورد نابکار . اگر بیند که گربه از فرج او 

 لبیرون آمد ، دلیل که فرزندی آورد دزد ، اگر بیند ماری بیرون آمد یا کژدمی ، دلی

که فرزند او را دشمن شود . اگر بیند نان بیرون آمد ، دلیل که مفلس شود . اگر زنی 

بیند که کنجد از فرج او بیرون آمد ، دلیل است شوهر او را دوست دارد . اگر بیند که 

از فرج او خون بیرون آمد ، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیکی کند . اگر 

فرج او دیو بیرون آمد ، دلیل که فرزند او معلم بود ، اگر بیند زنی به خواب بیند که از 

که آب صافی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید صالح . اگر اب تیره ، به خالف 

این است . اگر زنی بیند که او را قضیب بود ، اگر آبستن است پسری آورد ، لیکن آن 

 مالش زیاد شود . پسر نماند . اگر آبستن نباشد و پسر ندارد ، 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر بیند که از فرج او آتشی بیرون آمد ، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود . اگر 

بیند که شخصی فرج او را دید ، دلیل است که از آن کس منفعت بیند . اگر بیند که 

د که ر بینفرج او موی بر آمده بود ، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند . اگ

فرجش آماسیده بود . دلیل که مال یابد . اگر به جای فرج قضیب بود و آبستن بود ، 

 دلیل که پسری آورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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اگر بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد ، دلیل که فرزند او عالم و پارسا 

 گردد . 

 فرجه 

: فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما 

انجام می دهد مانند فروشنده بلیت اتوبوس ، یا واکسی محله ، یا متصدی پارکینگ که 

خودتان . فرچه  اتومبیل خود را در آنجا پارک می کنید و باالخره خدمتکار خانه

ممکن نیست محور خواب قرار بگیرد ولی برای اینکه بدانید معرف چه چیز یا چه کسی 

است این مختصر نوشته شد . اگر فرچه ای در خواب دیدید باید رابطه آن را با عوامل 

دیگر تشکیل دهنده خواب بیابید و بعد در صدد تحلیل خواب خویش برآئید . فرچه در 

بل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او خواب های ما سم

کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما انجام می دهد مانند فروشنده بلیت 

اتوبوس ، یا واکسی محله ، یا متصدی پارکینگ که اتومبیل خود را در آنجا پارک می 

محور خواب قرار بگیرد  کنید و باالخره خدمتکار خانه خودتان . فرچه ممکن نیست

ولی برای اینکه بدانید معرف چه چیز یا چه کسی است این مختصر نوشته شد . اگر 

فرچه ای در خواب دیدید باید رابطه آن را با عوامل دیگر تشکیل دهنده خواب بیابید و 

 بعد در صدد تحلیل خواب خویش برآئید . 

 فرجی 

ا و پاکیزه پوشیده بود . دلیل که از غم همحمدبن سیرین گوید : اگر بیند فرجی فراخ 

فرج یابد . اگر فرجی را کهن و چرکین بیند ، تاویلش به خالف این است . محمدبن 

سیرین گوید : دیدن فرجی دیبا به خواب ، کسی را که دیباپوش است ، نیک بود و 
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مین و شمردم پارسا را بد باشد و فرجی برد به خواب دیدن ، دلیل منفعت بود و فرجی پ

کرباسین ، دلیل بر قوت دین بود . جابرمغربی گوید : اگر بیند فرجی نو و پاکیزه 

پوشیده بود ، دلیل است دیندار و پارسا بود . اگر بیند فرجی سرخ پوشیده بود ، دلیل 

 خیر بود اگر فرجی کبود بیند ، دلیل مصیبت بود . 

 فرزند 

 محمدبن سیرین گوید : 

آید ، دلیل سالمتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را  اگر بیند او را دختری

 پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد 

 سد . چیزی به وی ر

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن فرزندان خود در خواب ، عالمت شادمانی کودکان و همسایگان است . 0

 ـ دیدن بچه های حیوانات در خواب ، عالمت فزونی سعادت و شادمانی است . 6

 فرش 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 فرش به معنی چیزی است معنی فرش با قالی فرق دارد . قالی را در جای خود نوشته ام .

که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم 

فرش کنند کما این که زیاد ) سنگ فرش ( و امثالهم را شنیده و دیده ایم . فرش در 

خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است . اعتباری است که نزد دیگران داریم 

نی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم . فرش معنی عام دارد و یا تامی
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زیلو و قالی را نیز شامل می شود حتی بوریا ، حصیر ، موکت ، تایل و خیلی چیزهای 

دیگر فرش هستند و کال در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تامین 

در خواب ببینید اتاق های مفروش و گسترده و است از دیدگاه خودمان . چنان چه 

وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و 

خواب شما می گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قائلند . ضمنا 

حال  د .تامین مالی حاصل می کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شو

اگر دیدید که اتاق های خانه شما مفروش نیستند تعبیر کامال خالف آن است که گفته 

شد . اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین 

دیده می شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید . اگر دیدید اتاق خود 

ه و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده اید خواب شما می گوید را با زیلو فرش کرد

چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر 

را حفظ می کنید . اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خالف آن است 

طوری است که مردم اعتباری  . خواب شما می گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان

به شما نمی دهند . اگر در خواب ببینید فرشی را می فروشید به کسی که فرش را می 

خرد نیاز پیدا می کنید و اگر دیدید فرشی را می خرید سود می برید مخصوصا اگر 

 فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 به فرشهای نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد دیدن خانه آراستن

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار 

شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، 

 بسوخت ، دلیل که روزی بر ویدلیل که در مال او نقصان شود . اگر بدید که بساط او 

 بسته گردد و حالش بد شود . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود . 

 اول : عز و جاه . 

 دوم : بزرگی و رفعت . 

 سوم : مرتبت . 

 چهارم : مال . 

 پنجم : عمر دراز . 

 . ششم : ثنا به قدر بزرگی آن 

 بدان که بساط فروش چون بها ستاند ، خالف این است . 

 فرشته 

 تأویل دیدن فرشتگان

 بدان که خالیق روحانی ونورانی اند پس تأویل فرشته از دو وجه است 

 یکی پادشاهی بود کامکار با دین ودیانت 

 دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش طبع و مطیع و فرمانبردار

 رشتگان چهار فرشته اند که نیکو تر وبهتر از همه فرشته هایند بدان که از جمله ف

 اول جبرئیل

 دوم میکائیل

 سوم اسرافیل

 چهارم عزرائیل

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت 

شند خبر از شرف و عزت و ظاهری آن ها پیدا می کند . اگر شاد و بشاش و متبسم با
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بزرگی است . نوشته اند اگر بیماری مالئک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و 

گشاده رو باشند از بیماری شفا می یابد . وامدار دین خود را می پردازد و ادا می کند و 

محبوس از زندان رهائی حاصل می نماید ولی اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و 

تعبیر خالف آن است که گفته شد . نوشته اند که اگر بیننده خواب ببیند  غمین باشند

که در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوب نیست . معبران نوشته اند 

دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص 

نده خواب نزدیک است . اگر دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بین

بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند بسیار خوب است چون او به 

نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد . اگر بیننده خواب فرشته ای را در لباس زنانه ببیند یا 

زنی ناشناس و خوب روی را در خواب ببیند و ذهنش بگوید که او فرشته است به 

دروغ گوئی و نیرنگ دست می زند . اگر ببینیم فرشته ای با ما هم غذا شده به نعمت 

 فراوان می رسیم . روی هم رفته دیدن فرشتگان در خواب خوب است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 فرشته

 دیدن فرشته : دیافت یک خبر خوشحال کننده

 که پرواز میکند : بازخواست شدن

 مداوای یک بیماری در حال آواز خواندن :

 چندین فرشته : دویاهایتان تحقق خواهد یافت

 یک فرشته بودن : افتخاربزرگی نصیب شما خواهد شد

 دیدن آن برای یک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده

با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگی ، موفقیت در امور اداری ، یک زندگی 

 خصوصی موفق 

 ید : یوسف نبی علیه السالم گو
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 هرکه فرشته در خواب بیند دلیل حج بود

 ابن سیرین گوید : 

اگر بیند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دلیل که گناه کار و عاصی بود و مستوجب 

 عذاب حق تعالی بود

 اگر بیند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دلیل که رنج و محنت بدو رسد 

  ند دلیل که او را فرزند صالح و پسندیده آید .اگر بیند که فرشتگان وی را بشارت داد

اگر بیند که فرشتگان ایستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دلیل که از این 

 جهان شهید بیرون رود

 اگر بیند که فرشته چیزی از او گرفت دلیل مال و نعمت او کاهش یابد

ن ن همی ترسید دلیل که در آاگر بیند فرشتگان در موضعی ایستاده بودند و از ایشا

 موضع جنگ و کارزار افتد

 اگر بیند که فرشتگان به حرب مشغولند دلیل که بر دشمن ظفر یابد 

 اگر بیند فرشتگان در رکوع و سجودند دلیل که احوال او مستقیم گردد 

اگر بیند که فرشتگان بصورت زنانند دلیل که بیننده خواب دروغ گوید بر خدای 

 عزوجل

یند که با فرشتگان می پرید دلیل که عجلش نزدیک آمده باشد و از دنیا با توبه اگر ب

 بیرون رود و

اگر بیند که از دور به فرشتگان می نگریست و نزدیک آنها نتوانست برود دلیل که او 

 معصیت کار باشد . 

اگر بیند که با فرشتگان بانگ و فریاد همی داشت دلیل که خانه و مسکن او خراب 

 د گرد

اگر بیند که فرشتگان اورا طاعت می کردند دلیل که از اهل صالح بود شادی و خرمی 

 بیند و اگر از اهل شر و فساد بود او را رنج و غم رسد 
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. اگر بیند که فرشتگان به او سالم کردند و با دیده احترام به او نگاه کردند دلیل که حق 

 محمود باشد تعالی او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش

اگر بیند که فرشتگان با هم در مقامی فرود آمدند دلیل که اهل آن دیار از غمها فرج 

 یابند و دشمن را قهر کنند زیرا که فرشتگان به یاری پیغمبر آمدند در زمین

 کرمانی گوید : 

دیدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالی اگر بیند که فرشته او را وصیت کرد یا پند 

داد دلیل که از دنیا شهید رود و اگر فرشتگان مقرب را در جایگاهی بیند دلیل که اهل 

اسالم را با کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالی اهل اسالم را بر ایشان ظفر و نصرت 

دهد و اگر در آنجا رنج و سختی و قحطی باشد دلیل بر آن است که حق تعالی آن 

 دسختی را از آن اهل برطرف کن

اگر بیند که خود فرشته شد و با آنها به آسمان رفت دلیل که در دنیا زهد و ورع اختیار 

 کند و دست از این جهان بردارد و راه آخرت در پیش گیرد 

اگر بیند که با آنها به آسمان رفت و از آنجا به زمین آمد دلیل که از دنیا بزودی 

 مفارقت نماید و نامش در جهان به نیکی بماند

 ابر گوید : ج

اگر بیند که فرشته مقرب در او شادمان به چشم خرم نگاه کرد دلیل که عدل و داد بیند 

و پس از بیماری تندرستی یابد و از ترس و بیم ایمن گردد و خیر فراوان بیند و با دشمن 

 دین جنگ کند 

 راگر خودش را بصورت فرشته بیند دلیل که اگر غمناک بود فرج یابد واگر وام دا

 باشد وامش گذارده شود 

 اگر در بیم و خیر مژده داد دلیل کند که بزرگی وی را از شغلی باز دارد 

اگر بیند که فرشته او را چیزی عطا داد دلیل کند که وی را به قدر آن از بزرگی عطا 

 یابد 
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 اگر بیند که گروه فرشتگان به استقبال او آمدند دلیل که دولت و اقبال دو جهانی یابد 

 اگر بیند که جمله فرشتگان به دیدن او آمدند دلیل که عجل او نزدیک بود 

 اگر او را به آسمان بردند همان باشد

اگر بیند که از آسمان فرود آمدند و در دست جراغ و تیغ دارند دلیل که او را فرزندی 

 آید عالم ودانا

ان او بمیرد سی از خویشاگر بیند که فرشتگان او را جامه سفید یا سبز دادند دلیل که ک

 یا وی را عجل فرا رسد

 اگر بیند که فرشتگان وی را جامه سیاه دادند دلیل که کافر گردد

 اگر بیند که جامه زرد دادند دلیل که بیمار گردد و توبه کند

اگر بیند که دروی فرشتگان با شادی و خرمی نگاه می کردند دلیل بر اینکه عاقبت 

 کارش به هالکت بود

 بیند که فرشتگان روی از او برگردانیدند باید که توبه کند و به سوی خدا باز گردداگر 

اگر بیند که فرشتگان او را جامع قرآن یا خطی نوشته دادند دلیل که او را با کسی حکم 

 و داوری افتد و او بر حق بود و خصم را غلبه کند

 دانیال نبی گوید : 

 دیدن فرشتگان در خواب 

 پیر بیند دلیل بر اشتغال وقت کنداگر به صورت 

 اگر به صورت حیوانات بیند دلیل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست

 اگر بر صورت کودکان بیند دلیل بر وقت آینده کند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب فرشتگان و مالیک را ببینید ، عالمت آن است که پس از پریشانی و 0

دیدی دست خواهید یافت و از سالمتی دوستان خود با خبر سردرگمی به وضعیت ج

 می شوید و ثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید . 
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ـ اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد ، تعبیر آن این است که احتماال ثروتی 6

 در آستانة نابودی است یا عشقی ، نزدیک به برباد رفتن . 

برای افراد پاک طینت ، نشانة بخشایش است و برای افراد نا پاک ـ این گونه خواب ها 9

 نشانة ندامت از اعمال وتوبه است . 

 فرعون 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد 

 و مقام نمود ، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود . 

گوید : فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای  منوچهر مطیعی تهرانی

پادشاه گفتیم . در خواب های خویش ما شخصی را می بینیم که لباس های گران قیمت 

و باشکوه پوشیده و کفش های زرین به پا کرده و خدم و حشم و درگاه و بارگاه دارد . 

یست نیست ، او فرعون هم ن دیدن چنین شخصیتی با این خصوصیات دلیل دیدن پادشاه

. آنچه به شخصیت رویای ما هویت می دهد تصوری است که در عالم خواب در ذهن 

ما به وجود می آید و پیش خود می گوییم : این که فرعون است ، این که پادشاه است 

، این که سزار امپراتور روم است . این اندیشه او را هویت می دهد و ذهن ماست که او 

شناسد . تعبیر دیدن فرعون همان است که برای پادشاه نوشتیم ولی آنچه می را می 

خواهیم اینجا اضافه کنیم این است که اگر از فرعون بترسیم خوب نیست . ما به طور 

کلی درباره فرعون و شوکت و عظمت او باورهایی داریم ، همین باورها ممکن است 

واب فرعون ببینیم و بترسیم نشان آن موجب خوف و وحشت در ما بشود . چنانچه در خ

است که گرفتار ظلم و ستم می شویم و حقی از ما ضایع می گردد ولی اگر نترسیم با 

 بهجت و سرور رو به رو می شویم . 

 فرغان 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرغان در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که 

نجام می دهد و متقابال هیچ دستمزدی نمی کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما ا

گیرد و انتظار و توقعی ندارد . فرغان به جای خیلی افراد می تواند قرار بگیرد . چه در 

داخل و چه بیرون از خانه شما . به هر حال کسی است که کارهای سنگین بی منت و 

ه به برید بدون توج بی مزد انجام می دهد . اگر در رویا ببینید که با فرغان باری را می

این که آن بار چیست شخصی با تعریف باال به شما کمک می دهد . فرغان شکسته و 

زهوار دررفته به همان شخص برمی گردد و گویای آن است که او هر که هست به 

 کمک و دلجویی نیاز دارد . 

 فرفره 

نید که ببی منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرفره فریب و نیرنگ است . اگر در خواب

چون کودکان فرفره ای در دست دارید نشان آن است که فریب چیزی را می خورید 

که به اندازه همان فرفره کم ارزش است . در این صورت خواب شما می گوید کاری 

می کنید که دچار سرگردانی می شوید به آن شدت که دور خود می چرخید و هر چه 

گردید . فرفره بزرگ نماینده گردون ، جهان ، خلقت می روید باز به همان نقطه باز می 

و طبیعت و فریب های زندگی است و آنچه از ناپایداری های جهان ما را می فریبد و 

سرگرم نگه می دارد و عمر گرانمایه ما را به هدر می دهد . گرفتن فرفره از دیگران 

ک هشدار است فریب خوردن است و دادن آن فریفتن و گول زدن . روی هم رفته ی

که در خواب به ما داده می شود . رنگ های فرفره هر چه متنوع تر باشد فریب عمیق تر 

 خواهد بود . 

 فروختن 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مصحف بفروخت ، دلیل که مسلمانی پیش او 

خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود ، فروختن آن درخواب بداست . اگر 

بیند چیز بفروخت مثل غالم خود ، دلیل است بدنام شود . اگر بیند که زن خویش را 

بفروخت ، دلیل که حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود ، مگر بجز این زن 

 که بفروخت او را زنی دیگر بود کارش به صالح بازآید . 

 آن به خواب در کار بد ابراهیم کرمانی گوید : هرچند که در دین عزیز بود ، فروختن

 است و خریدن آن نیکو بود . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند که چیزی بفروخت ، دلیل است که آن چیز خوار و بی 

 مقدار شود . 

 . لوک اویتنهاو می گوید : 

 فروختن : مشکالت

مؤلف گوید : فرختن هرچیزی در خواب معنی خوبی نمی تواند داشته باشد ومعنای این 

 دهد که در آن مورد با مشکالت جدی برخورد خواهید نمود  را می

 گوید : لیال برایت می

 فروشید ، بیانگر خوشی و شادی است . اگر در خواب ببینید که چیزی را می

 فرودآمدن 

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید که از کوهی یا از بامی فرود آمد ، دلیل که 

. اگر بیند از بلندی به زیر آمد ، دلیل که به قدر بلندی  در بزرگی و مالش نقصان شود

او را نقصان مال بود . اگر بیند از نردبانی ازخشت و گل فرود آمد ، دلیل که دینش به 

 خلل گردد . اگر آن نردبان از سنگ و گچ بود ، دلیل که دین او به نفاق بود . 

 فرورفتن در آب 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 یر کنندکان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می کنند : تعب

 . یقین 0

 . قوت 6

 . کارصعب و دشوار 9

 . همدم و هم صحبت کسی شدن ) ندیمی (  4

 . در خدمت مقام مهم شهر بودن ) عمل از جهت رئیس شهر (  5

 فروش 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فروش اصوال در خواب های ما خوب نیست چون مفهوم 

آن این است که چیزی را از دست می دهیم و به جای آن پول می گیریم که می دانیم 

خود پول چیز خوبی نیست و معبران پول را شیئی کثیف دانسته اند . با قبول این اصل 

شده و آن حکم این است که هر چه را که یک حکم کلی در مورد عمل فروش داده 

دوست داریم و نزد ما ارزنده است بفروشیم بد است و آن چه را که دوست نداریم و 

فاقد ارزش می باشد بفروشیم نیکو است . حال باید دید آن چیز که می فروشیم چیست 

ته فروخ . مردی بازرگان در خواب دید که مادر زنش را به بازارچه برده فروشان برده و

است . زیاد هستند مردانی که از همسر خود حساب می برند . مرد بازرگان هم از آن 

دسته مردها بود که از زن خویش به شدت می ترسید و رعایت او را می کرد و از مادر 

زنش که در همان خانه می زیست و نان او را می خورد دل خوشی نداشت . احتماال به 

متنفر بود . با این زمینه نفرت و انزجار یک شب در خواب شدت از مادر همسر خویش 

دید مادر زنش را به بازار برده فروشان برده و فروخته است . همسرش که در کنار او 

آرمیده بود بیدارش کرد و گفت ) در خواب دیدی که این طور تقال و تالش و سرو 

واب به صدای بلند صدا می کردی؟ ( بازرگان گفت : از فرط غصه و ناراحتی در خ
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گریه می کردم چون دیدم که مادر عزیز تو را به بازار برده فروشان برده و فروخته ام . 

زن به سر خود زد که ای وای بر من این خواب تعبیر خوبی ندارد و می ترسم بالئی بر 

مادرم نازل شود فردا حتما نزد معبر می رویم تا بدانیم خواب تو چه تعبیری دارد . روز 

بعد بازرگان و همسرش نزد معبر رفتند . مرد خواب را تعریف کرد . معبر پرسید ) اول 

باید به من بگوئی آیا مادرزنت را دوست داری یا نه؟ ( مرد بازرگان که می دید 

همسرش حضور دارد به دروغ گفت ) چنان او را دوست دارم که مردمک دیدگانم را 

نی و در روزهای آینده مالی را از دست می ( معبر گفت ) در این صورت زیان می ک

دهی که مثل مردمک چشمت نزد تو عزیز است . ( بازرگان به شدت نگران زیان مالی 

بود اما چند روز گذشت و بازرگان نه تنها زیان نکرد بل که معامله ای سود آور انجام 

عبر هائی نزد مداد و پول کالنی به اضافه دو قطعه جواهر به چنگ آورد . یک روز به تن

رفت و گفت ) عجب معبر نادان و ناآگاهی هستی . تو به من گفتی طی روزهای آینده 

زیان می کنم در حالی که سود کالنی بردم و دو قطعه جواهر هم مانند دو مردمک 

چشم گران بها به چنگ آوردم . ( معبر گفت ) پس تو مردی دروغ گو هستی و نه تنها 

ی بل که از او متنفری ( و بعد تعبیر فروش را برای او گفت که مادر زنت را دوست ندار

هر چه دوست داریم بفروشیم زیان می کنیم و آن چه را که دوست نداریم بفروشیم 

سود می بریم . بازرگان یکی از جواهرات را به معبر داد و گفت : به خدا سوگند چنان 

رم را بدهم که او همین امروز از آن زن متنفرم که حاضرم چند سال از باقیمانده عم

بمیرد . این ماجرا را نقل کردم که بدانید در خواب چه چیز را می فروشید . آن چه را 

 که می فروشیم هر قدر بیشتر ارزنده و عزیز باشد زیان بیشتر است . 

 فروشگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

دن ندگی و سعادتمند شـ دیدن فروشگاهی پر از کاال در خواب ، نشانة پیشرفت در ز0
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 است . 

 ـ دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانة بی ثمر ماندن تالشها است . 6

ـ اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، عالمت آن است که در 9

 زمینة کار خود مجددا به فعالیت خواهید پرداخت . 

و و آن سو می روید ، عالمت آن ـ اگر خواب ببینید در فروشگاهی بزرگ به این س4

 است که از منابع مختلف سود و لذت خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید فروشنده فروشگاهی هستید ، نشانة آن است که با کمک دوستان و 5

 تالش خودتان در زندگی پیشرفت خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید یک جفت دستکش کثیف و خاکستری رنگ به خانمی می 2

فروشید ، نشانة آن است که دربارة زنان عقایدی ابراز خواهید که شما را در موقعیت 

 خطرناکی قرار خواهد داد . 

 فریاد 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 فریاد : بدگویی و غیبت کردن

 فریادهای بسیار : خبرهای نشاط انگیز

 فریاد حیوانات : خبرهای مالل انگیزی به گوشتان خواهد رسید

 نبی علیه السالم گوید :  یوسف

 دیدن جرس تندرستی و فراخی است

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد ، در خواب . عالمت آن است که به دام 0

به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می 

 دهید . 
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روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است که از جایی ـ شنیدن فریادی از 6

 ناشناخته به شما کمک می شود . 

 ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، عالمت تصادف خطرناک و شدید است . 9

ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند ، نشانة اندوه و 4

 بیماری آنها است . 

 نی فری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرینی در خواب سود یا نعمت یا کاال و مالی است که نه 

با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می شود . حتی می توان گفت سودی است که 

بر مبنای ترحم نصیب بیننده خواب می گردد . اگر بیننده خواب ببیند که فرینی می 

ط به دست می آورد و این مال بسیار راحت عایدش خورد سود یا مالی در همان شرای

می شود به طوری که هیچ زحمت و تالشی تحمل نمی کند . اگر ببینید که فرینی می 

پزد که به دیگری بدهید آن شخص هر کس هست از جانب شما بهره مند می شود . 

در  دفرینی مخلوطی است از شیر و نشاسته و شکر که هر سه در خواب تعبیر خوب دارن

 این صورت نمی تواند بد باشد . 

 فزون شدن 

محمدبن سیرین گوید : دیدن فزون شدن درخواب ، فزونی که خیر و صالح بود ، به 

تاویل نیک بود و فزونی که شر و فساد بود بد است . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن 

ر تن او فزونی که دفزونی که در تن است ، دلیل مال و خواسته بود . اگر بیند که از آن ا

 بود او را مضرت رسید ، دلیل بر نقصان و مال بیماری است . 

 فستق 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن فستق در خواب ، مال و خواسته است . اگر دید که مغز 

 فستق داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد . 

 فسنجان 

یست و آن را باید جزو منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن فسنجان در خواب بد ن

غذاهای خوب محسوب داشت . فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم شده 

به دست بیننده خواب می رسد و به طبع او بسیار خوش می آید ولی کسی که مال را 

فراهم آورده زحمت بسیار کشیده و مراحل بی شماری را پشت سر نهاده است که از 

برد . اگر در خواب ببینید که فسنجان می خورید چنین مالی به آن مال بهره کمی می 

دست شما می رسد که شاید میراث باشد . چنانچه در خواب ببینید که خودتان فسنجان 

می پزید مالی را برای دیگران می اندوزید . زحمتی می کشید و ثروتی گرد می آورید 

دیدن فسنجان در خواب خوب  که خودتان بهره اندکی از آن می برید . روی هم رفته

است به شرطی که ترش نباشد . معموال رب انار در فسنجان می زنند و رب انار ترشی 

دارد . چنانچه در عالم خواب ترشی رب محسوب باشد و دهان شما آن را حس کند 

اثر نیک خواب از بین می رود و غم و رنج و اندوه همراه آن مال اندوخته به سراغ 

 می آید .  بیننده خواب

 فضله 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر 

این دو در خواب متفاوت است . چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج 

هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما زیان می رساند . اما 

ی است که از دروغ گوئی و وراجی و هرزه درائی دیگران وارد فضله گنجشک لطمه ا

می شود . اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ گوئی دیگران به 
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آبروی ما لطمه می زند . اگر فضله به کاله باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد 

 می آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارائی . 

 فقاع 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند فقاع می خورد ، دلیل که از خادمی راحت 

یابد . اگر بیند فقاع به کسی داد ، دلیل که مال خود به وی دهد . جابرمغربی گوید : 

خوردن فقاع در خواب ، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است . اگر بیند فقاع شیرین 

ن سفله منفعت یابد . اگر فقاع ترش بود ، دلیل که از وی خورد ، دلیل است از آ

مضرت یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فقاع در خواب بر چهار وجه 

 است . اول : منفعت . دوم : بوسه . سوم : خدمت کردن . چهارم : مردی سفله . 

 فقیر 

 گوید : آنلی بیتون می

ت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، عالم0

. و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد 

 ساخت . 

ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع موجود می 6

 باشد . 

 .  تعبیر خوبی ندارد ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می کنید ،9

 فقیه 

محمدبن سیرین گوید : اگر جاهلی در خواب بیند که فقیه و فاضل شد ، دلیل که به 

بالئی مبتال شود . اگر بیننده عالم بود ، دلیل شرف و بزرگی است و نامش در آن دیار 
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 دمنتشر شود . اگر عامی بیند که فاضل شد ، دلیل که یاور شود . اگر بیننده عالم بو

 قاضی شود . 

 فالخن 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که سنگ فالخن به کسی انداخت ، دلیل که بر 

آن کس نفرین کند و دیدن سنگ فالخن انداختن ، دلیل بر سخن ناخوش است که 

 بگوید . 

 فلفل 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن فلفل در خواب خوب نیست . غم و رنج و تلخ 

کامی و شکست است . چه خشک باشد و چه تر ، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و 

چه سبز آن را سر سفره بنهیم . تعبیر فلفل را در زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به 

در صورتی است که فلفل محور خواب ما حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنید ولی این 

باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد نبایستی به آن اهمیت داد . 

 فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ه ک ـ اگر در خواب احساس کنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، عالمت آن است0

 در اثر عالقه ای که به غیبت کردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید کشید . 

 ـ دیدن فلفل قرمز در خواب ، عالمت یافتن همسری شایسته است . 6

ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است که با توسل به زور سرانجام حق 9

 خود گرا از دیگران خواهید گرفت . 

اب کردن فلفل سیاه در خواب ، نشانة آن است که قربانی فریب و نیرنگ جمعی ـ آسی4

 از مردان و زنان خواهید شد . 
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 ـ دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهای تند و تیز است . 5

ـ اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، عالمت آن است که 2

 واهد خورد . فریب دوستان خود را خ

 فلوت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است که پس از سالها دوستان خود را 0

 مالقات خواهید کرد و به کارهایی مفید مشغول خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، عالمت آن است که عاشق فردی جذاب 6

 خواهد شد . 

 فلوس 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فلوس بسیار داشت ، دلیل که با کسی خصومت کند . 

اگر بیند که فلوس داشت ، دلیل غم و اندوه است . اگر دید که فلوس از خود جدا 

 نمود ، دلیل است از غم برهد . 

 فنجان 

یبا ، ز منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فنجان سهم و بهره ما است . از نیک و بد ، زشت و

تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می افتند هر کس به اندازه تاثیر خویش سهمی دارد . 

فنجان در خواب پیمانه سهمیه ما است از مجموع پیش آمدها . تعداد فنجان هائی که در 

خواب می بینیم گویای بیش و کم این بهره نیست بل که آشکار کننده این واقعیت 

تنها بیانگاریم و به قدر یقین دیگران هم هستند . آن چه درون  است که ما نباید خود را

فنجان است و مقابل ما قرار گرفته سهم چیزی است که ما نصیب می بریم . اگر تلخ 
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است تلخ کامی است و اگر شیرین است کامروائی است . اگر سیاه است سیه روزی 

ست . برای روشن شدن است و چنان چه روشن باشد نشان آینده روشن و بخت بیدار ا

موضوع ماجرائی را از یک خواب نامه فرانسوی برایتان نقل می کنم . ریموند جوانی 

است بیست و هفت ساله از یک خانواده کاتولیک فرانسه . فرانسویان معموال پروتستان 

هستند اما کاتولیک متعصب هم بین آن ها زیاد یافت می شود . ریموند پدر ندارد ولی 

ده است . به عالوه یک خواهر و یک برادر کوچک تر از خویش دارد مادرش زن

زندگی آن ها را بعد از مرگ پدرشان مادرش که تولیدکننده انگور و صاحب کارخانه 

شراب سازی بود اداره می کرد . ریموند سال قبل ازدواج کرده و به سبب همین ازدواج 

یک شب در خواب دیدم که از خانه پدری خویش رفت . ریموند تعریف می کند ) 

مانند هرروز صبح از اتاق خودم بیرون آمدم و سر میز صبحانه نشستم مادرم برای همه 

ما فنجان گذاشت و از قوری بزرگ قهوه ریخت . من بودم سر میز و خواهرم و برادرم . 

آن ها شروع کردند به خوردن صبحانه و نوشیدن قهوه ولی من وقتی فنجان را برداشتم 

نوشم متوجه شدم قهوه درون فنجان مبدل به یک سنگ سیاه شده . درست همان که ب

طور که قهوه شکل ظرف را می گیرد سنگ شده و این سنگ سیاه به فنجان چسبیده 

بود به طوری که نه می توانستم آن را بنوشم و نه از درون فنجان خالی کنم و دور 

دم که فنجان را روی میز کوبیدم و بیافکنم . در خواب از این حادثه چنان خشمگین ش

شکسته و از جای برخاستم و رفتم . ( فردای آن شب که این خواب را دیدم نزد معبر 

رفتم و او به من گفت ) مالی را بین تو و خواهر و برادر و مادرت تقسیم می کنند اما تو 

ضافه موند انمی توانی از سهم خودت بهره ببری . آن فنجان نمایانگر سهم تو است ( ری

می کند همین طور هم شد چون چند روز بعد پدربزرگ میلیاردر من در ) ماسیو 

سانترال ( مرد . او وصیت کرده بود تمام ثروتش بین تنها فرزندش یعنی مادرم و 

فرزندان او که پدر ندارند تقسیم شود مگر ریموند که سنن و آداب را زیر پا نهاده و با 

رده است . او مرا به علت ازدواج با یک دختر یهودی از یک دختر یهودی ازدواج ک
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ارث محروم کرده بود . مالحظه می فرمائید که فنجان با وضوح و روشنی نمایانگر سهم 

ما است از آن چه اتفاق می افتد حال اگر در خواب دیدیم فنجانی بزرگتر از فنجان 

ود اگر کوچک تر ب دیگران داریم طبیعی است که سود بیشتری عاید ما می شود و

کمتر . اگر در خواب ببینیم که فنجان ما افتاده و شکسته حقی از ما ضایع می گردد و 

چنانچه آن فنجان را خودمان زدیم و شکستیم خود به تباهی کار خویش و انهدام بهره 

و سود خود کمک می کنیم . اگر در خواب ببینیم که فنجان شکسته و ترک دارد به 

درون آن در نعلبکی تراوش می کند نشان آن است که مال ما هدر می طوری که مایع 

 رود و نفله می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن فنجان در خواب ، نشانة آن است که وظایفی دلپذیر به عهده خواهید گرفت . 0

ـ اگر زنی فنجانهای شکسته در خواب ببیند ، نشانة آن است که به هنگام تفریح و 6

 حساس خوشبختی با مشکلی ناگهانی خواجه خواهد شد . ا

ـ نوشیدن شراب از فنجان چای در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک 9

 بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد . 

 فندق 

محمدبن سیرین گوید : دیدن مغز فندق ، دلیل مال است . اگر بیند که فندق بسیار 

 خیلی منفعت یابد . داشت ، دلیل است از ب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فندق در خواب نعمتی است حالل و بسیار نیکو که 

نصیب شما می شود . اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید 

نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیاالیید و بعد از آن بهره 

دق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته . شکستن و زدودن بگیرید . پوست فن

پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

توجه شماست الزم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید . ابن سیرین می 

دق یعنی فعت یابد . او پوست فنگوید داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی من

دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از 

چنگ بخیل بیرون کشیده شده است . به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو 

است . مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد که پوست 

 نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است .  کندن فندق

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در 

 میان ایشان واقع شود

 گوید : آنلی بیتون می

 م دارد . وـ دیدن فندق در خواب ، داللت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاه0

 اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور . 

ـ خوردن فندق در خواب ، عالمت آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت 6

 و دوستانی حقیقی خواهید یافت . 

 فندک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد 

می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش  امکاناتی در اختیارتان قرار

. او امکان را در اختیار شما قرار می دهد و بقیه به تدبیر و تعقل خود شما سپرده می 

شود . اگر دیدید فندک دارید و می زنید که کسی سیگارش را روشن کند یا در 

 به دست می آورید کهخواب می بینید که فندکی در جیب خویش دارید امکان آن را 

کاری بدیع و غیر منتظره انجام دهید . کاری که باورشان نمی شود از شما ساخته باشد 

ولی این هم می تواند مفید و تحسین برانگیز یا شماتت بار باشد . اگر در خواب ببینید 
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فندکی دارید که خراب شده ، مثال گاز ندارد ، سنگ ندارد ، یا قوه اش تمام شده به 

 ک کوچکی برای انجام یک کار بزرگ نیاز پیدا می کنید . کم

 فنر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا 

دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می کند و وظیفه ای بر 

فنر ساعت داریم که ندانیم ساعت آن عهده دارد . اگر در خواب ببینیم که حلقه ای از 

کجاست و چه شده خواب ما می گوید انرژی و توان و تدبیر کار را داریم ولی زمینه 

مساعد به دست نمی آوریم که خود را نشان بدهیم ولی اگر ساعتی داشته باشیم که فنر 

انیم . م نداشته باشد نشان آن است که در امری به سبب بی تدبیری و عدم توانایی در می

اگر در خواب ببینیم که اتومبیل ما فنرهای نو و محکم دارد در کار خویش استحکام و 

قدرت پیدا می کنیم و از همگان پیشی می گیریم ولی اگر اتومبیل ما فنر شکسته و 

ضعیفی داشته باشد خواب می گوید که در کار در می مانیم و توان و قدرت همدوشی 

 هیم . و برابری را از دست می د

 فنک 

محمدبن سیرین گوید : دیدن فنک درخواب ، دلیل مردی توانگر غریب است و 

گوشت و پوست و استخوان ، او را به خواب دیدن مال و خواسته است . اگر با فنک 

جنگ کرد ، دلیل که با غریبی خصومت کند . اگر بیند فنک را بکشت و پوستش را 

  بکند ، دلیل که مال غریبی تلف کند .

 فواق 
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محمدبن سیرین گوید : اگر دید او را فواق بود ، دلیل که سخنی ناسزا گوید . ابراهیم 

 کرمانی گوید : اگر دید به وقت نان خوردن اوفواق پیدا شد ، دلیل بیماری است . 

 فوره 

 خمیر خشک

محمدبن سیرین گوید : فوره خوردن ، دلیل رنج و غم بود . اگر بیند فوره خورد ، دلیل 

رنج و غم است . اگر بیند که فوره میخورد ، دلیل که متفکر شود و نیز گویند : دیدن 

 فوره در خواب ، دلیل بیماری است . 

 فوطه 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت ، دلیل شادی و 

گوید :  ابرمغربیآسانی است . اگر آن فوطه را کهنه بیند ، تاویل به خالف این است . ج

اگر بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است ، تاویلش نیکو بود . اگر 

بیننده مفسد بود ، دلیل آن بد است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر پادشاهی در خواب 

 بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود ، دلیل بر عدل او بود . اگر قاضی بیند ، دلیل که

 قضا به راستی کند . اگر مشرکی بیند ، دلیل است که مسلمان شود . 

 فیروزه 

 محمدبن سیرین گوید : 

فیروزه درخواب دیدن ، ظفر و قوت حال روانی است . اگر بیند فیروزه از وی ضایع 

 گردد ، دلیل که مرادش برنیابد . 

 جابرمغربی گوید : 

 به قدر آن مال یابد . اگر بیند فیروزه به خروار داشت ، دلیل که 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : ظفروپیروزی و نصرت . 

 دوم : حاجت روائی . 

 سوم : قدرت و قوت . 

 چهارم : والیت وحکومت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ط بر اعصاب و خویشتن فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسل

داری . در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست . فیروزه 

سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس 

کند فاسد و خراب می شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می دهد به طوری 

ز حلقه انگشتری جدا می کنند و دور می افکنند و در سطل که جواهر سازان آن را ا

زباله می اندازند . به همین سبب آن را قدرت روانی و تسلط بر اعصاب دانسته اند . 

اعصاب انسان نیز ظریف است و گاه به اندک اشاره ای مخدوش می گردد و شخص 

 ا دیگران اقدام میچنان کنترل خود را از دست می دهد که احتماال به نابودی خویش ی

کند . بعضی از معبران فیروزه را فتح و پیروزی دانسته اند . شاید این به سبب تشابه 

اسمی باشد و دسته ای دیگر عمر دراز و فرزند شمرده اند و در نفایس نوشته شده فتح و 

نصرت و عمر دراز و فرزند . اگر در خواب ببینید فیروزه دارید باید همان طور که از 

روزه مراقبت می نمایید مراقب اعصاب و برخوردهای خویش باشید . رنگ این سنگ فی

فیروزه ای قشنگ آرام بخش اعصاب است ولی خود نمایانگر حساسیت اعصاب نیز 

هست . ابن سیرین نوشته : اگر کسی در خواب ببیند که فیروزه ای از او ضایع شد 

 مرادش بر نیاید . 

 گوید : آنلی بیتون می
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یدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است که به خواسته ای دست می یابید که اقوام و ـ د0

 خویشانتان را بسیار خشنود می سازد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است که با کج خلقی 6

نگ چ دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به

آورده است ، عالمت آن است که تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این 

 بابت عذاب می کشد . 

 فیل 

 محمدبن سیرین گوید : 

معبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز ، اال در فیل . اگر 

اگر این  نابکار .کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است ، دلیل که زنی بخواهد 

خواب را به روز بیند ، دلیل که زن را طالق دهد یا کنیزک را بفروشد . اگر بیند که 

فیل را بکشت ، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید . 

اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت ، دلیل که به هالک نزدیک شود و 

. اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست ، حالش بد شود 

 دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند ه بر فیل نشسته بود و آن فیل سالح داشت و نیک مطیع او بود ، دلیل نماید که 

ر کند . اگر بیند از گوشت فیل همی خورد ، دلیل پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قه

که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد . اگر بیند از استخوان فیل یا از 

پوست او چیزی با خود داشت همین ، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد . 

ند و بر این گ را قهر کاگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته ، دلیل است که دشمنی بزر

قول ، قصه اصحاب الفیل را ، دلیل آورده اند . اگر بیند از پشت فیل بیفتاد ، دلیل که در 
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بالی سخت افتد . اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد ، دلیل که پادشاه آن 

 دیار بمیرد . 

 جابرمغربی گوید : 

ا به د و قادر است ، دلیل است که زن عجمی راگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بو

نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود . اگر به خالف این بیند ، دلیل که بر زن 

قادر شود . اگر بیند که فیلی سالح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت ، 

 را هالک کند . دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن فیل درخواب بر شش وجه است

 اول : پادشاه عجمی

 دوم : مرد غالم

 سوم : مردمکاری ) مردی که چهار پا کرایه می دهد ( 

 چهارم : مردباقوت و هیبت . 

 پنجم : مرد حسود . 

 ششم : ستمکاری خونخواره . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است . بومی سرزمین ما نیست و 

بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است . شاید به 

همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید . 

دشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و مثال نوشته اند ) فیل پا

چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود 

. ( می بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه 

کتاب ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از  عجمی نمی تواند باشد . اما امروز با وجود
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فیل بیشتر شده . فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین 

حال نرمش و مالیمت . اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم 

که  یتیالجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم . در هر رشته و هر موقع

هستیم ترقی می کنیم و این ترقی ، چشمگیر است . چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل 

عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم 

داشت . اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که 

 شوید . اگر بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید می توانید بزرگ

سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید . فیل دشمن نمی تواند باشد چون سمبل آرامش 

است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار 

 می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 فیل : ازدواج دیر هنگام ، تانی و تامل

 سوار شدن بر روی آن : نیکبختی

 مرگ آن : پروژه های شکست خورده 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، عالمت آن است که از فردی قابل اعتماد 0

دار خواهید شد به امور کار خود کامال ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقت

 تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود . 

ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانة فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب عالمت 6

 آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد . 

ینید به فیلی غذا می دهید ، عالمت آن است که با محبت به زیر دستان ـ اگر خواب بب9

 خود مقامی در اجتماع خواهید یافت . 
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 فیله 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل 

کباب کردن و خوردن . در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست 

دنش تصادفی است . نوشته اند فیله گاو یا گوسفند مالی است اندوخته و حالل که آور

به دست بیننده خواب می رسد و یا پولی است غیر منتظره که دریافت و تحصیل آن 

ناگهانی است و این پول شاید به همین علت آسان هزینه می شود و به هدر می رود . 

هان است . مثل پولی که کسی پنهان کرده و بعد برخی از معبران نوشته اند فیله مال پن

آن را فراموش کرده باشد و بیننده خواب تصادفی آن را بیابد . ابن سیرین نوشته : دلیل 

مال نهانی است که بیابد و هزینه کندو اگر ببیند که گوشت فیله پخته می خورد مالی را 

یگر از معبران معتقدند که که خود نهان کرده می یابد و به هدر می دهد . دسته ای د

فیله در خواب فرزند است آن هم فرزند عزیز و یکی یکدانه و چنانچه کسی فرزند 

 نداشته باشد صاحب فرزند می شود که آن فرزند نزد او بسیار عزیز خواهد بود . 

 فین 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت 

فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن است که 

مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تالش رفع می کنید و آسوده می 

 رفته و هر چه فین می کنید چیزی از آنشوید . اگر در خواب ببینید که بینی شما گ

خارج نمی شود مشکلتان باقی می ماند . اگر دیدید فین کرده اید و خون بیرون آمد 

مالی از شما هدر می رود که اهمیت آن به اندازه مقدار آن خون است . اگر خون را 

ر سرخی گببینید و بترسید مال بیشتری از شما هدر می رود و اگر نترسید مهم نیست . ا

خون را هم در خواب تشخیص ندهید باز مهم نیست . اگر در خواب فین کردید و 
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مخاط آن را به زمین افکندید مال خود را بی جا خرج می کنید . اگر دست شما آلوده 

به فین شد و بر لباس کسی مالیدید دیگری را از خود می رنجانید و اگر به لباس 

 مستوجب شماتت می شوید .  خودتان مالیدید کاری می کنید که

 فینچ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فینچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از 

کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد با آنچه معبران غربی 

ی زدرباره اش می نویسند باید متفاوت باشد . معبران سنتی و کهن درباره فینچ چی

ننوشته اند چون آن را نمی شناخته اند . اگر در خواب ببینیم که یک یا چند فینچ در 

قفس داریم با یک یا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا و غیر مفید 

برخورد خواهیم داشت . فینچ ضمنا همسایه ای است پرگو و وراج . اگر در خواب 

ر شده از یک نفر غریب و بیگانه سود می برید ولی اگببیند که یک فینچ وارد خانه شما 

دیدید فینچی داشته اید که رفته یا مرده دوستی را از دست می دهید . اگر دیدید 

تعدادی فینچ روی سیم برق یا تلفن به طرف خانه شما نشسته اند مردم درباره شما 

 دیگران بد می حرف خواهند زد ولی اگر پشتشان به طرف خانه شما باشد نزد شما از

 گویند . 

 حرف ق 

 قاب 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و 

چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن این است که محدوده عکس اینجا است . 

محدوده ساعت این است که تکالیف و وظایف نیز همان کادرها هستند که حدود 

را مشخص می نمایند . یعنی وظیفه و تکلیف و محدودیت که اساس آزادی آزادی ما 
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بر مبنای رعایت همین حدود قرار می گیرد . اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق 

شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما 

ست جلوی چشم و دم دست که هر وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته اید . کاری ه

 روز از کنارش می گذرید اما بی اعتنا می مانید . 

 قابلمه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار 

که در آن چفت و بست دارد و بسته می شود و گاه نیز دو یاسه ظرف با یک دسته به 

که بچه ها به مدرسه می برند یا کارگران برای بردن غذا  هم متصل می شوند از آن نوع

به محل کار خویش از آن استفاده می کنند . این جا هدف همین ظرف است نه دیگ و 

دیگدان و دیگچه که در آشپزخانه ها درون آن ها غذا پخته می شود . دیدن این نوع 

 دید که قابلمه ای داریدقابلمه در خواب نشان سفر است و مسافر . چنانچه در خواب دی

و همراه خویش می برید به سفر می روید و اگر دیدید قابلمه ای برای شما می آورند 

مسافری به شما وارد می شود یا مهمانی به خانه شما می آید که از راهی دور آمده و 

شب و روزی می ماند . اگر دیدید قابلمه ای هست و شما از درون آن غذا می خورید 

دریافت می کنید . ارزش سوغات بستگی دارد به میزان عالقه و اشتهای شما سوغات 

نسبت به غذائی که از درون آن قابلمه می خورید . اگر غذا را دوست داشته باشید و با 

رغبت بخورید سوغات ارزنده ای برای شما می آورند یا هدیه ای گران بها دریافت می 

ارش را ندارید و اگر آن غذا خوب نباشد و با بی کنید یا پولی به شما می رسد که انتظ

رغبتی بخورید سوغات بی ارزش خواهد بود . اگر بیننده خواب ببینید که قابلمه ای را 

از غذا پر می کند تا به کسی بدهدسوغات می برد یا هدیه می دهد . اگر بیننده خواب 

 ه سفر می رود و سوغاتببیند قابلمه ای را از غذا پر می کند که خودش همراه ببرد ب
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می برد . اگر یدید که همسرتان قابلمه دوتائی و سه تائی را از غذا پر می کند و می بندد 

 صاحب فرزند می شوید . 

 قابله 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است 

ر کلی ر گوناگون دارد . به طوولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویالت بسیا

اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می کند به هیچ وجه خوب 

نیست . چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می شود همه اموری که خاص زن 

هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبروئی تعبیر می شود ولی 

واب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است اگر مردی در خ

. جدا شدن یک زندگی از یک مرد در خواب به منزله اعالم مرگ اوست . حتی دیدن 

قابله که نوزاد اولین تنفس را در دست او می کند برای مرد میمون نیست و شئامت دارد 

د با او آغاز می گردد لذا در خواب . قابله با دست خود بچه را می گیرد و حیات نوزا

در شرایط خاصی که در علم وسیع و گسترده است می تواند شاهد آخرین نفس هم 

باشد . پس دیدن قابله در خواب مبارک و خوب شناخته نشده . اگر مردی خویشتن را 

در  ابا قابله ای تنها ببیند باید منتظر حوادثی باشد . اگر زنی باردار باشد و قابله ای ر

خواب ببیند هیچ تعبیری ندارد چون شرایط طبیعی و فیزیکی زن باردار اقتضا می کند 

که به قابله بیندیشد و این اندیشه ها بی تردید در رویای او شکل می گیرند و به صور 

مختلف متجلی می شوند و در این حالت است که برای زن باردار فراغت از غم و رنج 

ولی اگر زنی باردار نباشد و قابله ای را در خواب ببیند که  تعبیر می شود و خوب است

آمده تا بچه او را بگیرد و در عمل زایمان به او کمک کندخوب نیست . در این حالت 

قابله از غم و رنج و اندوه خبر می آورد . اگر زن یائسه در خواب ببیند که قابله ای 

جه کنید که زن یائسه با نازا فرق آمده تا در زایمان به او کمک کندخوب نیست . تو
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می کند و چنانچه زن نازا چنین چیزی را در خواب ببیند این تعبیر را ندارد . اگر مردی 

که همسرش باردار نیست و در خواب ببیند قابله ای آمد تا در زایمان به زن او کمک 

گر کندخوب نیست . چنانچه آن زن و شوهر بچه نداشته باشند غم و رنج است و ا

صاحب فرزند باشند باید مراقب سالمت و صحت یکی از فرزندان خویش باشند . روی 

 هم رفته دیدن قابله در خواب نیکو نیست . 

 قاپیدن 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور

 قاتل 

 گوید : آنلی بیتون می

 یرید ، نشانة آن است که بر تمامیـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلی قرار بگ0

 رنجهای زندگی خود غلبه خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید قاتلی باالی سر مقتولی که لباسهایش آغشته به لکه های خون است 6

 ، ایستاده است ، داللت بر آن دارد که بدبختی به سراغتان می آید . 

دشمنان خود باشید تا صدمه  ـ دیدن فردی قاتل در خواب ، هشداری است . مراقب9

 ای به شما برسانند . 

 قارچ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از 

طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد . قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و 

عد یدایش قارچ بال فاصله بریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می شود . زمان پ
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از باران تند و رعد و برق است و به همین علت نوشته اند که قارچ خلق الساعه است و 

اصال رعد و برق آن را به وجود می آورد . کسانی که در حاشیه این نوع جنگل های 

بسیار مرطوب زندگی می کنند بالفاصله بعد از رعد و برق و باران به جنگل می روند و 

ارچ جمع می کنند . معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته اند یعنی ق

مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان و مستمند ضبط می شود . ضبط شدنی مالی است 

که ظاهرا می خرند اما بهائی ناچیز بابت آن می پردازندو به رضایت و نارضائی صاحب 

انون از آن حمایت می کند . معبران اسالمی درباره قارچ مال توجه نمی کنند زیرا ق

چیزی ننوشته اند و این عقیده معبران مغرب زمین است که آن را مال ضبط شدنی 

دانسته اند . اگر در خواب ببینید که غذائی از قارچ می خورید پولی حرام به دست شما 

فتار عذاب وجدان می می رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و دلهره می شوید یا گر

گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد . حتی آن ها که قارچ 

شناسان خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و به مرگ ایشان بیانجامد . 

اگر در خواب ببینید که قارچ را از الی برگ ها و علف های جنگل جستجو می کنید 

یر مالی به چنگ می آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می با کید و تزو

شوید . ممکن است قارچ را ببینید ولی در خواب احساس کنید غذائی که می خورید از 

 قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است . 

 گوید : آنلی بیتون می

هالنه برای ثروت اندوزی ـ دیدن قارچ در خواب ، نشانة تمایالت ناسالم و شتاب جا0

 است . 

 ـ خوردن قارچ در خواب ، عالمت کشیده شدن عشق به رسوایی است . 6

ـاگر دختری قارچ به خواب ببیند ، نشانة آن است که با آداب و رسوم رایج مخالفت 9

 خواهد کرد . 
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 قاشق 

 گوید : آنلی بیتون می

آن است که امور خانواده به خوبی ـ اگر خواب ببینید با قاشق غذا می خورید ، نشانة 0

 پیش خواهد رفت . 

ـ گم کردن قاشق در خواب ، نشانة آن است که به خالفکار بودن کسی تردید پیدا 6

 می کنید . 

ـ دزدیدن قاشق در خواب ، نشانة آن است که با رفتار تحقیرآمیز خود باعث می شوید 9

 اعضای خانواده شما را سرزنش کنند . 

های کثیف در خواب ، نشانة آن است که به ضرر و دردسر دچار خواهید ـ دیدن قاشق4

 شد . 

 قاصدک 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب شکوفه های قاصدک را ببینید ، داللت بر آن دارد که به محیطی شاد پا 

 خواهید گذاشت . 

 قاضی 

بالئی  لیل که بهمحمدبن سیرین گوید : اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود ، د

 گرفتار شود و مالش از دست برود . اگر بیننده عالم بود ، دلیل که قاضی شود . 

حضرت دانیال گوید : اگر درخواب قاضی را دید ، دلیل که به منزله علما برسد . اگر 

 قاضی مجهول بیند ، دلیل که با حق تعالی بود . 

ان حکم کرد ، دلیل که در بیدای چنجابرمغربی گوید : اگر درخواب بیند قاضی بر وی 

بود . اگر بیند قاضی به نظر شفقت در وی نگاه کرد ، دلیل که منفعت یابد . اگر به 
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 خشم نگاه کرد ، دلیل غم و اندوه بود . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن خود را قاضی امر معروف کند 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 وددیدن قاضی شدن خوب ب

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی می روید ، عالمت آن است که اختالفات طی مراحل 0

 قانونی حل و فصل خواهد شد 

ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختالفات به 6

ما توفیق آمیز نفع شما حل و فصل می گردد ، عالمت آن است که خواستگاری ش

 خاتمه می یابد . 

ـ اگر خواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختالفات در دادگاه به زیان شما تمام می 9

شود ، نشانة آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع 

 بکنید . 

 قاطر 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتددیدن قاطر از مردم بد فعل 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانة آن است که به کارهایی مشغول خواهید 0

 شد که نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت . 

ه مبلغ ک ـ اگر خواب ببینید سوار بر قاطر به مقصد خود رسیده اید ، عالمت آن است6

 قابل توجهی پاداش خواهید گرفت . 
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ـ اگر دختر در خواب قاطر سفیدی ببیند ، نشانة آن است که با فردی خارجی و 9

 ثروتمند ازدواج خواهد کرد . فردی که با او سلیقه مشترکی ندارد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند چند قاطر بدون افسار حرکت می کنند ، نشانة آن است که 4

 رد عالقة او به خواستگاریش نخواهد آمد . فرد مو

ـ اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند ، نشانة آن است که ازدواج کردن و 5

 مسایل عاشقانه بکلی نومید خواهید شد . 

ـ دیدن قاطر مرده در خواب ، عالمت آن است که مقام اجتماعی شما تنزل خواهد 2

 یافت و عهدها شکسته خواهد شد . 

 قافله 

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که با قافله در راه بود ، دلیل منفعت است 

اگر مصلح است ، دلیل زحمت است ، اگر مفسد است ، دلیل خیر است . اگر دید در 

قافله سوار بود ، دلیل که به مراد برسد ، اما اگر پیاده بود و مفلس تاویلش به خالف این 

مانی گوید : اگر بیند قافله به سوی خانه رفت ، دلیل که کار بسته به است . ابراهیم کر

 وی گشاده شود . اگر به خالف این بیند به خالف است . 

 قالب 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که قالب کفش یا قالب موزه داشت ، 

 ست خادم از ویدلیل که خادمی حاصل کند . اگر بیند قالب از وی ضایع شد ، دلیل ا

جدا شود . اگر بیند که قالب بسیار داشت ، دلیل که از خادمان منفعت یابد ، خاصصه 

 که بیننده خواب موزه دوز یا کفش دوز است . 

 قالی 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست ، دلیل 

گر بیند بر قالی نشست و ندانست است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود . ا

 جای کیست ، دلیل که حالش متغیر شود . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود ، دلیل که عمرش 

کوتاه بود . اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد ، دلیل که روزی بر وی فراخ 

خانه نهاد ، دلیل است اقبال خود را به دست خود شود . اگر بیند قالی پیچید و به کنج 

 کند . 

حضرت دانیال گوید : اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند ، دلیل بر جمعیت بود در 

دین و دنیا . اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود ، دلیل است سفری نماید و 

 از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند . 

مطیعی تهرانی گوید : قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این منوچهر 

که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم 

. اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر 

 باشد عمر است . اگر در خواب ببینید که اتاقی بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده

متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به 

شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید . اما اگر ببینید که اتاق متعلق به 

بهره مند دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما 

می گردد حتی روزی شما را می برد . اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا 

آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر 

به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد . اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان 

یدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها روال مطلوب و خوب پ

به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید . اگر در خواب ببینید که روی قالی 

 محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد . 
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 گوید : آنلی بیتون می

ت که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری ـ دیدن قالی در خواب به معنای آن اس0

 شما خواهند شتافت . 

 ـ اگر خواب ببینید بر قالی راه می روید ، نشانة نشاط و کامیابی است . 6

ـ اگر در خواب چند قالی بخرید ، داللت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما 9

 نشانة آن است که به سفری خواهد شد . اما اگر خواب ببینید چند قالی می فروشید ،

 لذتبخش و سودآور خواهد رفت . 

ـ اگر دختری خواب قالی ببیند ، نشانة آن است که صاحب خانه ای زیبا و 4

 خدمتکارانی خواهد شد . 

 قایق 

 گوید : بیتون می

اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می کنید ، عالمت آن است که  -0

 ار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت . به بیماری دچ

 دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتال به نومیدی و اندوه است .  -6

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، داللت بر آن 0

 نجام امور کاری به موفقیت می رسید . دارد که با توانایی خود در ا

ـ اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، عالمت آن 6

 است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانة آن 9

 اچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید . است که بعد از ازدواج ن

ـ اگر خواب ببینید بر آبی کم عمق و متالطم سوار بر قایقی پارو می زنید ، نشانة آن 4
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 است که از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد . 

وتاه تی کـ دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب ، نشانة آن است که مد5

 خشنود و شادمان خواهید بود . 

ـ دیدن آب در خواب نشانة وقایعی است که در آینده رخ خواهد داد . آب شفاف 2

نشانة وقایعی مطلوب است و آب و هوای طوفانی نشانة اتفاقاتی توأم با درد و رنج 

 خواهد بود . 

د ، کنیخالی می اگر در خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق به سطح دریا-7

عالمت آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد و وظایف سنگینی را بر دوش 

 خود خواهید داشت . 

 قبا 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از کرباس ، دلیل که از غم 

اما در دین  ، برهد . اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود ، دلیل که ازبزرگی منفعت یابد

مکروه است مردان را ، مگر آن که در جنگ با سالحهای دیگر می پوشند . ابراهیم 

کرمانی گوید : اگر درخواب بیند قبای سفید پوشیده است ، دلیل روشنائی است . اگر 

قبا را زرد بیند ، دلیل بیماری است . اگر سرخ بیند . دلیل منفعت است . اگر قبای کبود 

نفعت است . اگر قبای سیاه و کهنه است ، دلیل است زن را طالق دهد . اگر بیند دلیل م

خواب بیند قبای پوستین داشت ، دلیل که زنی توانگر خواهد و از وی منفعت یابد . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قبا درخواب بر شش وجه است . اول : پناه . 

پنجم : حکمت . ششم : ریاست نمودن  دوم : قوت . سوم : حجت . چهارم : منفعت .

 شهری . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قبا پوشیدن زن شایسته حالل باشد
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 قبر 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست . بسیاری از معبران نوشته اند که قبر 

گی است . اگر بیننده خواب ببیند در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زند

روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند ، خبر از این می دهد که بیننده 

خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد ، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث 

ی شود و م می نماید . اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکالت

معاش او تنگ می گردد . اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر 

قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و 

تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد . اگر کسی در 

 اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود . خواب ببیند که بر بام خانه 

 حضرت دانیال گوید : 

دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است . اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند ، 

دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند ، دلیل که خانه 

معیشت بر وی تنگ شود و بعضی  بسازد . اگر بیند وی را در گور نهادند ، دلیل که

گویند آنجا که گور کند ، دلیل که خانه بسازد . اگر بیند وی را در گور نهادند ، دلیل 

که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود . اگردید او را در گور نهادند 

 و خاک بر سر او ریختند ، دلیل بر نقصان دین او بود . 

 :  محمدبن سیرین گوید

اگر وی را در گور نهادند ، دلیل که او زندان کنند ، اگر بیند بر بام خانه او گور می 

 کندند ، دلیل که عمر او دراز بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند ، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند . اگر 

عذاب پادشاه برهد ، اگر جواب را خطا دهد به  جواب ایشان صواب داد ، دلیل که از

 خالف این بود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهالن که دین و دنیای ایشان به 

 فساد بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر دید گورستان را زیارت می کرد ، دلیل که اهل زندان را دلداری کند . 

 ابرمغربی گوید : ج

 اگر در گورستان می رفت ، دلیل که درویش شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گورستان بر سه وجه است . اول : غم . دوم : زندان . سوم : محنت . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 آرامگاه : تصادف مرگبار 

 گوید : آنلی بیتون می

 نشانة اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است . ـ دیدن آرامگاه در خواب ، 0

 ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانة بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است . 6

ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید 9

 شد . 

 ة آن است که وظایفـ اگر خواب ببینید نوشتة سنگ گوری را می خوانید ، نشان4

 دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، عالمت آن است که به خاطر اعمال 0
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 غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید . 

اج ازدو ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، عالمت مرگ غیرطبیعی و یا6

 ناموفق است . 

ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن 9

 دوستان است . 

ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی 4

 می اندامش را پوشانده است ، عالمت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار

 شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد . 

ـ دیدن گور خود در خواب ، عالمت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با 5

 زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت . 

ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می کنید ، عالمت آن است که به دردسر می افتید و 2

زندگی شما ایجاد می کنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را  دشمنان مانعی بر سر راه

به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه می کنید ، و اگر در هنگام 

حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، عالمت آن است که از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست 

 می آورید . 

جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از  ـ اگر خواب ببینید برای دفن7

برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، عالمت آن است که دچار گرفتاریی 

 غیرمنتظره خواهید شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی 1

ت ، عالمت آن است که در امور یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده اس

عاطفی شکست می خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد 

 شد . 

ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، 3
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 یعالمت آن است که اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدت

 اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت . 

 ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است . 01

 قبرستان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، داللت بر آن دارد که اخبار 0

سی را می شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید ، و مالک سالمت ک

 زمینهایی که دیگران اشتباها آنها را اشغال کرده بودند ، خواهید شد . 

ـ دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته های خار ، داللت بر آن دارد که عمر طوالنی 6

د ، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دی

 خواهد کرد . 

ـ اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابانهای قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را 9

احاطه کرده است ، عبور می کند ، داللت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود 

 مواجه می شوند . 

تانی می گذرد ، نشانة آن است که در ـ اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرس4

 اثر تصادف شوهر خود را از دست می دهد . 

ـ اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می برد ، داللت بر آن دارد که 5

 آرزومند پایداری خانوادة خود و سالمت آنها است . 

ن دارد داللت بر آ ـ اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می شود ،2

 که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد . 

ـ اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند ، داللت بر آن دارد که به سفری خواهند 7

 رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می آورد . 
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وند ، به دنبال پروانه ها می د ـ اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می چینند و1

 داللت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی دهید و عزادار نمی شوید . 

 قبض روح 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

 قبله 

شرق نماز نمود ، دلیل است محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند سوی م

میل به دین رسول صلی اهلل علیه و آله ندارد . اگر بیند رو به قبله نماز کرد ، دلیل است 

 در راه دین صادق است و توفیق طاعت یابد . 

 قتل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 قتل : ماجراجویی

 کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد

 گوید : یآنلی بیتون م

ـ اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده اید ، عالمت آن است که به خاطر بی تفاوتی 0

 دیگران احساس حقارت می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید دوستی خودکشی کرده است ، نشانة آن است که برای تصمیم 6

 گیری راجع به موضوعی مهمی دچار تردید می شوید . 

 قحطی 
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 : گوید آنلی بیتون می

ـ خواب قحطی ، عالمت آن است که بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمتهای 0

 شما بی اجر و پاداش خواهد ماند . 

ـ اگر خواب ببینید قحطی دشمنان شما را از پا در می آورد ، عالمت آن است که در 6

 رقابت با دیگران به پیروزی دست می یابید . 

با سردرگمی ، ناگاه خواب شما قطع گردد ، ـ اگر خواب ببینید قحطسالی است و 9

 عالمت آن است که بدبختی و نومیدی رنگ تیره تری به خود می گیرد . 

 قدح 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گالب داشت و از آن بخورد ، دلیل است زن خواهد 

 یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید . 

 عفر صادق فرماید : حضرت امام ج

 دیدن قدح در خواب بر سه وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : خادم حوائج دار ) خادمی که نگهدار لوازم است ( . 

 قد کوتاه 

 محمد بن سیرین گوید : 

 کوتاه شدن قد در خواب دلیل برکوتاهی عمر اوست

 قدم زدن 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است

پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است : آن است 

که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد . او باید قبل از انجام برنامه هایش باید 

ود است که ضمیر ناخودآگاهش صبر کند زیرا فکرهایش و احساساتش آنقدر مه آل

 مایل است تا این بخار از بین برود

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید بهتر است چون این 

 کامروایی شما را باز می گوید

 قدید 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گوشت گوسفند قدید کرده است دلیل 

غنیمت است . اگر گوشت اسب بود ، مردم او غنیمت نمایند و خوردن گوشت قدیدی 

 درخواب چیزی نباشد . 

 قرآن خواندن 

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند ، دلیل بشارت است از حق تعالی . پس 

شکر باید نمود . اگر بیند آیه عذاب خواند ، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید 

 د . کر

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر نیمه ای از قرآن بخواند ، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد . اگر بیند حافظ 

قرآن شد ، دلیل که علم و امانت نگه دارد . اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید ، دلیل که 

 دینش قوی شود . 
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 جابرمغری گوید : 

ل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود اگر بیند قرآن را ختم نمود ، دلی

. اگر بیند که قران را بلند می خواند ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند که کدام آیه 

خواند . تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود . اگر بیند یک سبع قران بخواند ، دلیل که از 

ر بیداری نتوانست خواندن ، دلیل که غم برهد . اگر کسی بیند قرآن می خواند و د

 اجلش نزدیک بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : سالمتی یافتن از آفتها . 

 دوم : توانگری وثروتمندی . 

 سوم : مراد دل و کام یافتن ) کام یابی و به مراد دل رسیدن ( . 

 فرمودن از مناهی خالیق را ) نهی از منکر ( .  چهارم : پرهیزکاری

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تالوت می کنید . 

معبران در مورد تالوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویالت 

خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و 

یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن 

نیست در رویای خویش ببیند قرآن تالوت می کند . این از ابن سیرین است و او از 

ری امعبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بید

 قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و اهلل اعلم . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد 
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 قرابه 

محمدبن سیرین گوید : قرابه درخواب ، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو 

مستی کند ، دلیل که حرام خواره است . جابرمغربی  رساند . اگر در قرابه چیزی بیند که

گوید : اگر بیند قرابه داشت ، دلیل که او را با پیری صحبت افتد . اگر بیند از آن قرابه 

آب یا گالب خورد ، دلیل که از آن پیر منفعت یابد . اگر بیند چیزی ترش بود غم و 

 پیر نجات یابد .  اندوه باشد . اگر بیند قرابه بشکست ، دلیل که از آن

 قراضه 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قراضه دلیل تندرستی بود

 قربانی کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود ، بیننده اگر بنده است ، 

گذارد . اسالم ب آزاد شد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر ازاد است رستگاری یابد و حج

اگر ترسی داشت ایمن شود . اگر درتنگی بود به فراخی آید . اگر این خواب نزدیک 

 عید قربان بیند ، دلیل که اثر آن بیشتر است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند گوشت قربانی خورد ، دلیل منفعت است . اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود 

 محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند .  به مردم ، دلیل که مردی

 جابرمغربی گوید : 

 دیدن قربانی درخواب ، دلیل بشارت است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن قربان کردن بر چهار وجه است . 

 اول : ایمن شدن از ترس . 

 دوم : یافتن مراد و حاجات ) رسیدن به مراد ( . 

 . سوم : خیر و برکت 

 چهارم : زوال قحطی و تنگی ) برطرف شدن قحطی و کمبودی ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان 

انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند . 

یوانی حالل گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر اگر بیننده خواب ببیند ح

ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار 

را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست . اگر 

سیم می آن را تق در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت

نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد . از امام 

صادق علیه السالم نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است 

. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و 

  نیکو است .

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود 

 قرص 

 محمدبن سیرین گوید : 

حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و 

منفعت یابد ، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت 
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 یلش به خالف این است . نبود ، تاو

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است ، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و 

برای درمان خویش حب می خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن حب بهبود 

م ک حاصل می کنید مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد ولی

است . اما اگر احساس کنید که با خوردن آن حب درمان نمی شوید همان مال یا پول 

مختصر به شما می رسد ، حرام و از طریق نامشروع . باز هم ممکن است این پول متعدد 

زن باشد معهذا کم است اگر در خواب دیدید که به دیگری حب می دهید او را به 

می کنید . کاری که نه خوب است و نه او می  انجام کاری نکرده تحریص و ترغیب

خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده حب هر کس که هست . اگر 

دیدید که با داروهایی حب درست می کنید تدارک گناه یا کار خالف را می بینید که 

یجاد می ا به نفع شما نیست . اگر دیدید به همسرتان حب می دهید در خانواده بگو مگو

شود که مسئول شما هستید . خریدن حب از داروخانه نیز همین تعبیر اول را دارد که 

 گفتم تصاحب مال اندک است اما متعدد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید قرص می خورید ، عالمت آن است که مسئولیتهایی را به دوش 0

 تان به ارمغان نخواهد آورد . خواهید کشید که کمترین آسایش و لذتی برای

ـ اگر خواب ببینید به دیگران قرص می دهید ، عالمت آن است که به خاطر 6

 ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار می گیرید . 

 قرض 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به کسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است که در پرداخت بدهی 0
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 مشکل مواجه خواهید شد .  خود با

ـ اگر خواب ببینید اشیاء یا اجناسی به دیگران قرض می دهید ، عالمت آن است که 6

 در اثر بخشش به تهیدستی دچار خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید که از قرض دادن امتناع می کنید ، عالمت آن است که نسبت به 9

 ستان خود احترام می گذارید . منافع خود آگاهانه برخورد می کنید و به دو

ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما پول یا جنسی قرض می دهند ، نشانة آن است که 4

 دوستانی صمیمی خواهید یافت و در زندگی سعادتمند خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید به کسی مقروض هستید ، عالمت آن است که برای امرار معاش 5

 تالش بسیار می کنید . 

 قرعه کشی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در قرعه کشی شرکت کرده اید ، عالمت آن است که به سفر بی 0

 ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در قرعه کشی برنده شده اید ، عالمت آن است که در معامله ای ، 6

 خواهید آورد . سود فراوان به دست 

ـ اگر خواب ببینید دیگران در قرعه کشی برنده شده اند ، نشانة آن است که در 9

 گردهمایی دوستان شرکت خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در قرعه کشی بازنده شده اید ، نشانة آن است که در حرفة خود با 4

 اد . کسادی روبرو خواهید شد . و به دام مردمی مکار خواهید افت

ـ اگر دختری خواب ببیند در قرعه کشی شرکت کرده است ، نشانة آن است که با 5

 مردی ازدواج خواهد کرد که نمی توان به او تکیه کرد . 
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ـ دیدن بساط قرعه کشی در خواب ، نشانة آن است که با فرد مورد عالقه خود روابط 2

 عاطفی مطلوب و رضایتبخشی نخواهید داشت . 

 قرقاول 

چهر مطیعی تهرانی گوید : قرقاول از مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است منو

. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید که مردم شما را تحسین می 

کنند و مدح شما را می گویند و مورد توجه قرار می گیرید . کاری می کنید که نظرها 

که قرقاولی در خانه شما تخم نهاده یا جوجه  به شما معطوف می گردد . اگر ببینید

آورده خوب است و خواب شما می گوید از یک بیگانه سودی عاید شما می گردد و 

به نعمت می رسید . اگر بیننده خواب قرقاولی داشته که آن را گم کرده یا پرواز کرده 

لی رد اگر قرقاوو رفته زیان می بیند و مالی را از دست می دهد و عکس این تعبیر را دا

را بیابد و به دست یا به آغوش بگیرد . در این صورت خواب او می گوید پیروزی 

بزرگی به دست می آورد . کشتن قرقاول در خواب خوب نیست و انهدام بخت و اقبال 

 تعبیر می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ت . ـ دیدن قرقاول در خواب ، نشانة پیوندهای محکم بین دوستان اس0

ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانة آن است که حسادت و حرفهای همسرتان 6

 باعث می شود روابط خود را با دوستان قطع کنید . 

ـ اگر خواب ببینید قرقاولی را با شلیک تیری شکار می کنید ، نشانة آن است که با 9

 خود خواهی آسایش خود را به آسایش دوستان ترجیح می دهید . 

 رقره ق
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید 

سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما گم می شود و مشکلی در زندگیتان پدید می 

آید که قادر به حل آن نخواهید بود ولی این مشکل حیاتی و بزرگ و خطرناک نیست 

را به خود مشغول می دارد . اگر دیدید قرقره ای دارید . مسئله ای است که فکر شما 

که نخ آن جابه جا قطع شده و قادر نیستید یک نخ بلند و دل خواه از آن بگیرید به شما 

خیانت می شود و کسی در کار شما اشکال می تراشد . اگر دیدید قرقره ای بزرگ 

. اگر دیدید قرقره  دارید خود را در مقابل کاری کوچک و ناتوان احساس می کنید

های متعدد دارید در کار خود با تردید و سرشکستگی رو به رو می شوید . اگر زنی در 

خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد کاری می کند که در 

خانواده او را سرزنش می کنند . اگر مردی در خواب ببیند قرقره ای خالی در دست 

 ند که نمی تواند به آن جواب بدهد یا زیان مالی می بیند . دارد خطایی می ک

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن قرقره در خواب ، نشانة به دست آوردن موقعیتهای شعف انگیز در زندگی است . 

 قرنفل 

محمدبن سیرین گوید : دیدن قرنفل به خواب ، دلیل بزرگی بود و ثنای نیک . اگر 

هر کس می داد ، دلیل که اهل آن دیار ثنای او گویند . اگر قرنفل بسیار داشت و به 

 بیند قرنفل می خورد ، دلیل مصیبت بود . 

 قسط 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که قسط در زیر خود می سوخت ، دلیل که مردم او را 

ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیکی . اگر بیند که دود آن گنده و ناخوش 
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، تاویل به خالف این بود . جابرمغربی گوید : اگر بیند قسط می خورد ، دلیل است  بود

 غمگین گردد . 

 قسم خوردن 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قسم قسم خوردن به بازی بود

 قسمت کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت کرد ، دلیل است که با 

خالیق انصاف نگه دارد و اگر بیند که مال خود را به خیر و صالح قسمت کرد ، دلیل 

است که فرزندان خود را زن خواهد . اگر بیند که مال خود را به شر و فساد قسمت 

د . اگر بیند که مال کسی را به رضای او قسمت کرد ، دلیل که حالش پراکنده گرد

 کرد ، دلیلش به صالح و فساد آن کار بازگردد . 

 قصاب 

محمدبن سیرین گوید : دیدن قصاب چون مجهول بود ، دلیل بر ملک است . اگر در 

خواب بیند که قصابی در سرای او یا در کوچه او شد ، دلیل است در آنجا کسی بمیرد 

صابی می کرد و قصاب نبود ، دلیل است کسی را بکشد یا مجروح کند . اگر بیند که ق

 و مالل بیند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و 

شکستن استخوان است . به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو 

خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و  الشه های گوسفند و گاو تجسم می شود در

مرگ و حوادثی که در مجموع می توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و 
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استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می بخشد . دیدن قصاب در خواب به هر 

 صورت باشد خوب نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ده ببینید ، نشانة آن است که بیماری کشن ـ اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب0

 ای در کمین یکی از افراد خانوادة شماست . 

ـ اگر خواب ببینید قصابی مشغول بریدن گوشت است ، نشانة آن است که دیگران 6

 شما را زیر نظر گرفته اند ، بنابر این در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشیار باشید . 

 قصد 

 گوید :  یوسف نبی علیه السالم

 قصد کردن در خواب از بال برهد

 قصر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست 

مگر تحوالت روحی که در خودمان به وجود می آورد . وقتی در خواب قصری با 

ز یشکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چ

یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این 

دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی کند زیرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن 

و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان های دور را نیز از یادمان 

وز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود می گذراند ولی در آینده بیش از ده ر

. به ندرت یافت می شوند اشخاصی که ذهن آن ها در خواب زیاد پیش می رود و 

خواب هائی که می بینند یکی دو ماه بعد تعبیر می شود ولی این کلیت ندارد و نادر 

حال و م است پس اگر در خواب قصری دیدیم با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی
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بزرگ می کنیم یا احساس حقارت در ما به وجود می آید . ورود به قصر آغاز است و 

خروج از قصر پایان . با این تعریف اگر دیدید به قصری با شکوه و معمور و مجلل وارد 

می شوید تحول یاد شده می رود که اتفاق بیفتد اما اگر دیدید خارج می شوید موضوع 

گردد . چیزها و کسانی که درون قصر می بینید گویای واقعیت ها  پایان یافته تلقی می

 نیستند بل که معرف چیزها و کسانی هستند که خودتان می خواهید ببینید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 قصر : کمک کردن در یک موقعیت حاد

 زندگی کردن در یک قصر : خوشبختی ، ارث

 شدهویرانه های آن : عشقی که بر آن خیانت 

 در آتش : خبرهای خوب

 وارد شدن به آن : ماجراجویی غیر منتظره

 در بسته : مانع

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قصر زیادتی دولت بود

 قصه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که از بهر مردم قصه می گفت ، دلیل که از ترس 

رخواب بیند که از بهر مردم قصه ستمکاران ایمن گردد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر د

می گفت ، دلیل است مرادش برآید . اگر بیند که قصه خیر و صالح و شر و فساد می 

 گفت ، دلیل که در بیداری همان کند . 

 قطار 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و 

ست . آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی ا

تسلسل اموری است که در دست انجام دارید . اگر ببینید قطاری می آید و شما به 

استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خشنود می شوید و اگر بیگانه ای از 

در  ر خودتانآن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید . اگ

قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می آید . اگر دیدید 

 قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می رود ، نشانة آن است که به0

 سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از کشور خواهید داشت . 

ـ دیدن قطار از کار افتاده در خواب ، عالمت آن است که در صرفة خود با 6

دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد ، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف 

 خواهید شد . 

 واب ، نشانة از دست دادن ثروت و دارایی است . ـ دیدن قطار شکسته و خراب در خ9

ـ شنیدن صدای سوت قطار در خواب ، عالمت آن است که با قبول پیشنهادی غیر 4

 منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد . 

ـ شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می شود ، نشانة آن است که در 5

 تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .  کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای

ـ اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می کنید که اصال ریلی ندارد ، عالمت آن است 2

که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می شود ، برایتان منبع سود و 

 منفعت بوده است . 

ر اثر تغییر و تحوالتی که در ـ دیدن قطارهای باربری در خواب ، نشانة آن است که د7

 زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت . 
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 قطایف 

اگر بیند که قطایف از شکر و بادام می خورد ، دلیل است مال بسیار یابد . اگر مغز 

جوزهندی بیند که با دوشاب خورد ، دلیل که منفعت آن کمتر بود . حضرت امام جعفر 

: دیدن قطایف درخواب بر چهار وجه است . اول : سخن لطیف . دوم : صادق فرماید 

 مال حالل . سوم : منفعت . چهارم : نعمت . 

 قطب نما 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای کوچک است که پیشرفت 0

 ار همراه است . چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و افتخ

ـ دیدن قطب نمای دریایی ، نشانة آن است که در محیطهایی سالم با مردمی صادق و 6

 درستکار معاشرت می کنید . 

ـ اگر خواب ببینید متوجه شوید که قطب نما ، جهت را اشتباه نشان می دهد ، داللت 9

 بر آن دارد که با زیان و فریب مواجه خواهید شد . 

 قطران 

سیرین گوید : اگر بیند قطران داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . محمدبن 

اگر تن یا لباس خود را به قطران آلوده کرد ، دلیل که لباس حرام پوشد و بعضی گویند 

 به بالئی گرفتار گردد . 

 قفا 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سیلی بر قفای او زدند ، چنانکه آماس کرد ، از آن 

س منفعت یابد . اگر بر قفای خود موی بسیار بیند ، دلیل است وام دار گردد . اگر ک
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بیند که موی از قفای خود بسترد ، دلیل است که وامش گذارده گردد . ابراهیم کرمانی 

گوید : اگر درخواب بیند او را سیلی بر قفا زدند ، چنانکه خون روان شد ، دلیل است 

ان یابد . جابرمغربی گوید : اگر دید که رویش به قفا که با کسی خصومت کند و زی

 گشته بود ، دلیل که منافق بود . 

 قفس 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند قفسی داشت ، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد . معبران گویند در 

 زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست ، دلیل است از زندان خالص گردد . 

 جعفر صادق فرماید : حضرت امام 

 دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد . 

 اول : زندان . 

 دوم : جائی تنگ . 

 سوم : خانه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

قفس در خواب گویای سختی و تنگی است . اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه 

ه بن د و در آینده بدارید یا یک قفس بدون پرنده خریده اید گرفتار سختی می شوی

بست می رسید . اکر دیدید قفسی دارید که مرغی در آن نگه داری می کنید دو حالت 

دارد . اگر مرغ شناخته شده باشد باید تعبیر مخصوص همان پرنده را بیابید و در تعبیر 

خود دخالت دهید و اگر شناخته شده نیست و مرغی مجهول است قفس به خودتان بر 

کلی برای شما به وجود می آید که ذهنتان را مشغول می دارد . قفس هر می گردد و مش

قدر بزرگ تر باشد نشان فضای آزاد بیشتر نیست بل که نشان سختی و تنگی بیشتر 

است و هر چه کوچک تر باشد از اهمیت مشکالت کاسته می گردد . شکستن قفس در 
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جاد گرفتاری است . هدیه خواب رهائی و نجات از گرفتاری ها است . ساختن قفس ای

دادن قفس به وجود آوردن سختی و تنگی برای کسانی است که هدیه را می گیرد . 

اگر کسی قفسی در خواب به شما داد برای شما مشکل به وجود می آورد . ابن سیرین 

گرفتاری را حبس و زندان دانسته ولی در شرایط امروز می توان قفس را سختی و تنگی 

 دانست . 

 گوید : ی بیتون میآنل

ـ اگر در خواب قفسی پراز پرنده ببینید ، نشانة اقبال و کسب ثروت است و داشتن 0

 فرزندانی زیبا و مؤدب . 

ـ اگر خواب ببینید در قفس تنها یک پرنده است ، داللت بر آن دارد که با فردی زیبا 6

 و ثروتمند پیمان ازدواج می بندید . 

ببینید ، نشانة آن است که یکی از افراد خانوادة شما فرار  ـ اگر قفسی خالی در خواب9

 می کند و جان خود را از دست می دهد . 

ـ دیدن حیوانات وحشی در قفس ، نشانة آن است که بر مشکالت و سختیها ، غلبه 4

 خواهید کرد . 

 ـ اگر خواب ببینید با حیوانات وحشی هستید ، نشانة تصادف در وقت مسافرت است . 5

 فسه کتاب ق

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن قفسة کتاب در خواب ، داللت بر آن دارد که کسب دانش را در کنار کار و 0

 تفریح انجام خواهید داد . 

ـ دیدن قفسة خالی کتاب در خواب ، عالمت آن است که به علت کمبودهای مادی 6

 از کار اخراج می شوید . 
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 قفل 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر درخواب بیند که قفل بگشاد ، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن 

است که حج کند . اگر بیند که قفل را نتوانست گشود ، دلیل است کارش به تانی 

 برآید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است . 

  اول : ساختن کار ) انجام یافتن کار ( .

 دوم : حجت ) سالمتی ( . 

 سوم : منفعت . 

 چهارم : زن . 

 پنجم : اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد ) اعتماد به شخصی درستکار ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است . اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل 

نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته  می کنید که صاحب آن را

شده و آشنا نیست . اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش 

را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می کنید یا به یک نفر در 

ا ت که قادر نیستید در آن رشرایط او . اگر دیدید که جامه دانی دارید که آن قدر پر اس

قفل کنید مسائلی است که نمی توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف 

خود نمی یابید . اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می کنید در کاری با 

رنج و تالش زیاد توفیق حاصل می کنید . اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید 

ش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید . اگر دیدید کلید
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که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور 

 درست اعتماد دارید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن قفل در خواب ، عالمت سردرگمی است . 0

لی با کلید باز می شود ، عالمت آن است که می توانید کسی را ـ اگر خواب ببینید قف6

 بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست . 

ـ اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود ، نشانة آن است که در امور عاطفی مورد 9

ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت . و سفرهای دریایی پرخطر ، سودی برای شما به 

 بال نخواهد داشت . دن

ـ اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند ، عالمت آن است 4

که شما به نامزد خود مظنون هستید ، اما در آینده ای نزدیک تردید شما نسبت به او بر 

 طرف خواهد شد . 

 قلب 

 گوید : آنلی بیتون می

ی کند و به سختی نفس می کشید ، نشانة ـ اگر در خواب احساس کنید قلبتان درد م0

آن است که در حرفة خود به دردسر دچار خواهید شد ، اگر نتوانید از پس دردسر 

 برآیید ، زیان خواهید کرد . 

 ـ دیدن قلب خود در خواب ، عالمت از دست دادن انرژی و ابتال به بیماری است . 6

ه دشمنان خود را شکست می ـ دیدن قلب یک جانور در خواب ، نشانة آن است ک9

 دهید و مورد احترام همگان قرار می گیرید . 

ـ اگر خواب ببینید قلب جوجه ای را می خورید ، عالمت آن است که افکار غریب 4

 شما باعث می شود برای انجام کاری از طرحهای پیچیده و سخت استفاده کنید . 
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 قلعه 

 گوید : آنلی بیتون می

درون قلعه ای هستید ، داللت بر آن دارد که آنقدر ثروت به دست ـ اگر خواب ببینید 0

می آورید که بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید . دوست دارید جهانگرد شوید و از 

 دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید . 

ـ اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است ، ببینید ، 6

است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می شوید ، باید مراقب  عالمت آن

 باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید . 

ـ اگر خواب ببینید از قلعه ای خارج می شوید ، حاکی از آن است که ثروت شما به 9

 باد می رود و عزیزی را از دست می دهید . 

 قلک 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ایش مال و منال که به کندی صورت میگیردقلک : افز

 قلم 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که علم حاصل کند و کارش 

راست شود و مرادش برآید . اگر بیند به قلم چیزی می نوشت ، دلیل سخن خیر و 

ل که را غائبی به سفر بود ، دلی صالح بود . اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت ، اگر وی

 به زودی از سفز بازآید . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود ، دلیل که خدای تعالی ، او 
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را علم ارزانی کند . اگر از اهل علم نبود ، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد . اگر 

ی نوشت و نوشته را می خواند ، دلیل مرگ او است . اگر آن چه می بیند با قلم چیزی م

نوشت موافق کتابه و سنت بود ، دلیل که جاه یابد . اگر بیند قلم در دست او بشکست ، 

اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود . اگر بیند به قلم شکسته می نوشت 

 است . ، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 تاویل قلم بر هفت وجه است . 

 اول : حکمت . 

 دوم : فرمان . 

 سوم : علم . 

 چهارم : فرهنگ . 

 پنجم : درست شدن امور . 

 ششم : به مراد و کام خود رسیدن . 

 هفتم : ادب . 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دیدن قلم به خواب به تاویل امر حق است . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن قلم به خواب تاویل فرشته است که به فرمان حق تعالی کار کند . اگر درخواب 

بدان صورت که هست بیند ، دلیل است او را به پادشاهی عاقل کار افتد و مراد خود 

بیابد . اگر در خواب بیند که قلم به دست گرفت ، دلیل است او را فرزندی آید عالم و 

 ر بیند که به قلم چیزی نوشت ، دلیل است که علم آموزد و مال حاصل کند . عاقل . اگ

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است . 
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 اول : امر حق تعالی . 

 دوم : فرشته . 

 سوم : توانگری . 

 چهارم : حقیقت کردار . 

 پنجم : فرزند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده د

شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است . ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم 

و علم االنسان مالم یعلم . چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به 

عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی  راحتی می نویسد با تدبیر و

حاصل می کنید . اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خالف ظاهرش خوب 

ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید . گرفتن قلم از دیگران 

داده  ه قلمبشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرند

می شود . اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری 

را از دست می دهید و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که 

 می توانید به دیگران کمک کنید . روی هم رفته دیدن قلم خوب است . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن قلم در خواب ، عالمت آن است که با ماجراجویی کردن به سمت  ـ0

 گرفتاریهای شدید کشانده می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید هر چه می کنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید ، نشانة آن است 6

 که متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخالقی خواهید شد . 

 قلیان 
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: قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

کامی است . چنانچه در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید 

گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید . اگر ببینید دیگران قلیان می کشند و به شما 

رید مشکلی پیش می آید که تعارف می کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دا

دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می شوید . اگر با رغبت قلیان را بگیرید و 

بکشید خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود . اگر در خواب ببینید که قلیان چاق می 

 اکنید دست به کاری می زنید که غم می آورد . روی هم رفته قلیان تلخ کامی است ام

 بال و مصیبت نیست . 

 قلیه 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوشت قلیه که به آب پخته باشد ، بهتر بود که بی آب و 

هر چند که طعم قلیه خوشتر بیند ، منفعتش بیشتر بود . اگر بیند که قلیه از گوشت گاو 

د ، نفربه خورد ، دلیل که آن سال از ترس ایمن گردد . اگر قلیه از گوشت بزغاله بی

منفعت آن کمتر بود . اگر بیند که قلیه از گوشت اسب خورد ، دلیل است از پادشاه 

منفعت یابد . اگر بیند قلیه از گوشت ماهی خورد ، دلیل است از سفر مال حاصل کند . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند قلیه از گوشت چهارپایانی خورد که گوشت آن حالل 

ل خورد . اگر از گوشت چهارپایانی بود که گوشت آن است ، دلیل است مال حال

 حرام است ، دلیل بر مال حرام بود . 

 قمار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بیننده خواب اگر اهل قمار بازی باشد خواب او هیچ 

تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می شود . حتی 

ار بازی می کنند ممکن است در خواب قمار ببینند ، در این صورت کسانی که گاه قم
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نیز خوابشان فاقد تعبیر است ولی آنها که اصال اهل این کار نیستند چنانچه در خواب 

ببیننند قمار می کنند باید در بیداری مراقب اعمال و رفتار خویش باشند . قمار نشانه دو 

به اعمال خالف قانون و شروع دوم ریسک چیز است . اول ارتکاب گناه و دست زدن 

کردن و به استقبال خطر رفتن . بردن و باختن قمار در خواب هیچ تفاوتی در تعبیر به 

 وجود نمی آورد زیرا نفس عمل مهم است نه برد و باخت . 

 قماش 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق علیه السالم نقل است که ابزار و پارچه و 

زینت دنیاست . قماش پارچه نخی است ولی اگر در خواب پارچه ای از پشم قماش 

ببینید خوب است . قماش نخی غم و اندوه و ابتالست به خصوص وقتی که پولی در 

بهای آن پرداخت کرده باشید چون اصوال معبران پول را در خواب نیک نمی دانند و 

. اگر در خواب دیدید قماش هر چه به عوض پول تحصیل شود نمی تواند خوب باشد 

خریده اید و به خانه می برید مدتی فکرتان مشغول امری می شود که شما را غمگین 

می کند ولی دوام زیادی ندارد . دوختن لباس با قماش نیز همین تعبیر را دارد با 

اشتراک کسی که لباس بر قامت او دوخته می شود . اگر کسی قماش به شما هدیه داد 

دیشه ای به شما می دهد که قلب و روحتان را مکدر می کند . بخشیدن قماش فکر و ان

تعبیر مخالف دارد . رنگ قماش هم در تعبیر اثر دارد . رنگ های مالیم خوب هستند . 

 سیاه بزرگی است . سرخ هیجان است . سبز خرمی و فرج است و زرد بیماری . 

 قمری 

ر خواب بد نیست اما صدایش را خوب منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قمری د

ندانسته اند . قمری انسان غریب و مستمندی است که سر راه شما قرار می گیرد یا با او 

برخورد خواهید داشت . اگر دیدید قمری در خانه شما النه کرده کسی از شما پناه می 
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از  خواهد و کمک می طلبد . او هر کسی که هست زن یا مرد اهل آن دیار نیست و

سرزمینی دیگر آمده مانند جنگ زدگان ، آوارگان ، فراریان یا کسانی که از ترس 

بیماری همه گیر خانه و زندگیشان را رها می کنند . اگر دیدید دسته ای از قمریان 

پرواز و صدا می کنند غم و غصه ای عمومی ایجاد می شود . صدای قمری خبر بد و 

 ه و شنیدن آن را در خواب خوب ندانسته اند . غم انگیز است و به گریه تشبیه شد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

 قمع 

محمدبن سیرین گوید : دیدن قمع به خواب ، دلیل غالم بود یا کنیزک . اگر بیند قمع 

یل که غالم د ، دلبسیار داشت ، دلیل که غالم بخرد یا کنیزک . اگر بیند قمع او ضایع ش

 یا کنیزک از او جدا شوند . 

 قمقمه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و 

عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود . اگر دیدید قمقمه ای را به کمر خود بسته 

خالی باشد وسیله ای برای انجام  اید و پر از آب کرده اید به سفر می روید . اگر قمقمه

کاری که در دست دارید نمی یابید . اگر در خواب ببینید کسی قمقمه ای پر از آب به 

شما داد او شما را یاری می کند و کمک می دهد . اگر آشنا باشد بیگانه ای به شما 

 تکمک می کند و اگر بیگانه باشد آشنایی شما را یاری می دهد و این کمک مالی اس

. اگر در خواب کسی قمقمه ای خالی به شما داد از شما چشم کمک دارد و یاری می 

طلبد . اگر قمقمه خالی از کسی خواستید و گرفتید از دیگران کمک می گیرید . یا 

چشم کمک دارید . اگر در خواب دیدید که تشنه هستید و از قمقمه ای آب می نوشید 
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ی شود و اگر آب قمقمه را نیم نوشیده به زمین نیازتان برطرف و حاجتتان برآورده م

ریختید ناسپاسی می کنید . اگر آب قمقمه را ننوشیده به زمین ریختید مالتان را هدر می 

 دهید . 

 قنات 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است 

رح باشد . در چنین بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زالل و به ظاهر مف

حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حالل و 

فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد . اگر در خواب قنات خشک باشد 

به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می بینید کدر 

 اشد معاش شما نه حالل خواهد بود و نه کام بخش . و تاریک و گل آلود ب

 قناد 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان 

مداهنه آمیز و فریبنده می گوید ، چرب زبان و شیرین گفتار است اما حقیقت ندارد و 

بی آن که زیانکار باشد سود بخش هم نیست . اگر در خواب ببینید که خودتان قناد 

می گویید و اطرافیان خویش را با سخنان فریبنده  شده اید و شیرینی می فروشید دروغ

خوش دل نگه می دارید . اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می خرید فریفته 

چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید پی می 

امت و برید . متاعی که قناد به شما می دهد در خواب لذتی است زودگذر که ند

پشیمانی باقی می گذارد . اگر در خواب ببینید که با چند جعبه شیرینی از قنادی خارج 

 می شوید کارهای عبث و بیهوده می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ دیدن قنادی در خواب ، نشانة آن است که باید با محافظه کاری و احتیاط شغل خود 0

 ، از هر سو برایتان آشکار خواهد شد . را تغییر بدهید و دامهای چیده شده 

ـ اگر دختری خواب ببیند در قنادی است ، داللت بر آن دارد که حیثیت اجتماعی او 6

مورد حمله قرار خواهد گرفت ، باید در کارها و مسائل اجتماعی مربوط به خود ، 

 آگاهانه تر عمل کند . 

 قناری 

رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناری مرغ غم و

خصوص اگر زرد یک دست باشد . اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که 

زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد 

اگر  .و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود 

قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید . 

اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد . به هر حال دیدن قناری 

زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری 

 ن زینتی دیگر را دارد . بیانگارید تعبیر مرغا

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید قناری در اطرافتان پرواز می کند ، عالمت آن است که ترسی 0

 بیمارگونه از آینده شما را در بر خواهد گرفت . 

ـ دیدن قناری بیمار یا مرده در خواب ، عالمت آن است که از حماقت افراطی 6

  شخصی رنج خواهید برد .

 قند 
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محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قند خورد ، دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن 

پشیمان شود . اگر بیند به خروار قند داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . اگر 

 بیند که قند بفروخت ، دلیل زیان بود و خریدن قند بهتر از فروختن بود . 

قند در خواب های ما نفع و مال و سود و بهره است و آن منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چیزهایی است که به منافع مالی می انجامد . قند که شیرینی را در خاطر ما تداعی می 

کند در خواب های ما نیز خوشی و کامروایی را شکل می بخشد . خوردن قند در 

ی رد . اتفاق مخواب کامال طبیعی است و به ندرت ممکن است محور خواب قرار بگی

افتد که در خواب می بینیم قند فراوانی خریده ایم و به خانه می بریم این سود و نفعی 

است که عاید ما و خانواده ما می گردد که بیننده خواب عامل آن است . قند زیاد مال 

است و قند کم که بخوریم شیرینی و خوشی زودگذر است . ابن سیرین نوشته : اگر 

ی خورید کاری به تعجیل انجام می دهید که از آن پشیمان می شوید . اگر ببینید قند م

قند را با چیز تلخ آمیخته بخورید بهتر است . مثال در خواب ببینید که قهوه را با قند می 

خورید ، این نشانی است از زدودن غم و اندوه . اگر در خواب ببینید که با قندشکن قند 

نجام می دهید که سود بخش است و سرگرم کننده و می می شکنید با پول خود کاری ا

تواند دیگران را نیز مفید واقع شود . اگر در خواب ببینید قند می خرید خوب است زیرا 

می گوید به امری شادی بخش دسترسی می یابید ولی قند فروختن در خواب خوب 

 سهیم می نیست . تعارف قند خوب است چون می گوید که در شادی خود دیگران را

 کنید ولی اگر قند را بفروشید شادی خود را از دست می دهید . 

 قندیل 

محمدبن سیرین گوید : دیدن قندیل افروخته ، دلیل بر توفیق عبادت بود . اگر بیند که 

در خانه یا در دکان او قندیل آویخته یا افروخته بود ، دلیل که زن صالحه بخواهد . اگر 

، دلیل که طاعت بسیار کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : این خواب را زنی بیند 
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دیدن قندیل افروخته به خواب بر چهار وجه است . اول : زن خواستن . دوم : توفیق 

 طاعت . سوم : عز و دولت . چهارم : گشایش کارها . 

 قنوت 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که دعای قنون خواند ، دلیل که حاجتش روا شود و 

مردم ثنای او گویند . جابرمغربی گوید : خواندن قنوت در خواب ، مردم مصلح را روا 

 شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دینی از بزرگان . 

 قو 

 گوید : آنلی بیتون می

، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک تجاربی  ـ دیدن قو بر آبهای آرام در خواب0

 شعف انگیز کسب می کنید 

ـ دیدن قوی سیاه بر آبهای زالل ، نشانة آن است که از عملی نامشروع لذت خواهید 6

 برد . 

ـ دیدن قوی مرده در خواب ، عالمت آن است که از زندگی خود ناراضی و بیزار 9

 خواهید شد . 

در خواب ، عالمت آن است که به زودی به آرزوهای شیرین  ـ دیدن قو هنگام پرواز4

 و دلپذیر خود دست خواهید یافت . 

 قوچ 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و 

برکت و نعمت می باشد . یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن قوچ در خواب 

واب است ولی اگر به عنوان استفاده از گوشت حیوان باشد نشان رستگاری بیننده خ
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همین طور که گفته شد نعمت و برکت است زیرا گوشت حیوان حالل گوشت خیر و 

برکت تعبیر شده است . قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد . 

 قوچ الغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید قوچی شما را تعقیب می کند ، عالمت آن است که زندگی شما را 0

 بدبختی تهدید خواهدکرد 

ـ اگر خواب ببینید قوچی به آرامی مشغول چرا کردن است ، عالمت آن است که 6

 دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بیشترین تالش را خواهند کرد . 

 قورباغه 

ر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسالمی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا منوچه

غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در 

می گذریم . این تعبیرات و تاویالت بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته 

ار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و در است به این صورت که چون این جاند

آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاد تشبیه کرده اند . برای 

نمونه ابن سیرین نوشته : اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت 

یاوه گو و پرمدعا می شود . اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و 

برخورد خواهید داشت . کال قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام ، بدگو و غیبت 

کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی 

گفتارش وقوف کامل دارند . اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در 

بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند جمعی مردم بدطینت و 

باشد . اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از 

حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید . اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری 
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الوف د نیست که در محلی غیر مقنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها ب

مشاهده کنید . مثال جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در 

چنین جاهایی خوب نیست . اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب 

شماست یا مثال زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر 

اشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب ند

خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید . این تعبیر برای زن و مرد یکسان است . 

اگر ببینید قورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و 

ر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از پشت سر شما بد می گویند . اگ

جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب 

پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت 

رباغه ایید و قوخواهند کرد . چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگش

ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل 

نصیب شما می گردد . اگر قورباغه را بر درخت ، مخصوصا روی شاخه های درخت 

ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند . خانم 

گفت : قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند  ایتانوس معبر یونانی می

و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و 

تهمت می زند و بد و بیراه می گوید . این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما 

 کامال درست است . 

 گوید : آنلی بیتون می

باغه ای بگیرید ، نشانة آن است که از خودتان به درستی مراقبت ـ اگر در خواب قور0

 نمی کنید و احتمال دارد بیمار شوید . 

ـ دیدن قورباغه در سبزه ها ، عالمت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید 6

 یافت . 
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ـ اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، عالمت آن است که با مردی ثروتمند 9

 ه همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد کرد . ک

ـ دیدن قورباغه ها در جاهای باتالقی ، عالمت آن است که به لطف دیگران از دردسر 4

 خالص می شوید . 

ـ خوردن قورباغه در خواب ، عالمت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی 5

 شیها زودگذرند . نصیبتان نمی شود و خو

ـ شنیدن صدای قورباغه در خواب ، عالمت آن است که به رفت و آمد با دوستان 2

 ادامه می دهید و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمرة خوبی برایتان دربر ندارد . 

 قوطی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 قوطی کنسرو : پول پس انداز شده

 قورمه 

گوید : قورمه گوشت ، نعمت یا پولی است مانده که دیگری منوچهر مطیعی تهرانی 

اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این نعمت پول 

مالل انگیز و دردسر آور است . قورمه اگر گوشت خالی باشد نعمت و پول بی دردسر 

 مک سود باشد غم انگیزاست . اگر چربی داشته باشد دردسر آور است و اگر شور و ن

و مالل آور می باشد . در اصطالح قورمه گوشتی است نیم بریان که با چربی خود 

گوشت و نمک فراوان در خیک و کیسه می کنند و برای زمستان باقی می گذارند . 

قورمه هر چه بیشتر چرب و نمک سود باشد دردسر و غم و اندوه آن بیشتر است . اما 

است تفنن آمیز و سرگرم کننده و شادی بخش . مثل مجانی به یک قورمه سبزی نعمتی 

تور گردشی رفتن . اگر در خواب ببینید که قورمه سبزی می خورید ، به خصوص اگر 
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این غذا را دوست داشته باشید ، به چنین نعمتی می رسید . قورمه سبزی چون آمیخته 

ه آمیز تعبیر می شود ب ای است از سبزی های معطر و مختلف و گوشت ، نعمت تفنن

 شرطی که ترش و شور نباشد . 

 قوری 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و 

دقیق که قدر مال خودش را می داند و پول را حفظ می نماید و پشیزی بیش از نیاز 

 خرج نمی کند . 

 قوز 

اب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خو

نگران و متحوش باشید . قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک تعبیر خاص و 

معین ندارد . اگر در خواب ببینید که در پشت خود قوز در آورده اید و این قوز 

سد که رسنگینی ندارد و خودتان از داشتن آن ناراحت نیستید مالی اندوخته به شما می 

زیاد است . ولی اگر قوز سنگینی بکند و شما از داشتن آن ناراحت باشید غم و اندوه 

است . غمی است که شما را می آزارد و بر دوشتان سنگینی می کند . اگر قوز داشته 

باشید و در خواب از داشتن آن احساس شرمندگی بکنید گناهی مرتکب می شوید که 

مان علت درباره شما حرف می زنند و حتی مورد سئوال و سر زبان ها می افتید و به ه

مواخذه قرار می گیرید . اگر در خواب ببینید که قوز دارید و آن را پنهان می کنید در 

خفا گناهی مرتکب می شوید . اگر در خواب ببینید که قوز دارید و قوز شما از لباس 

چینی می کنند و فتنه می بیرون افتاده به طوری که دیده می شود در حق شما سخن 

انگیزند و به شما تهمت می زنند . اگر در خواب ببینید که روی سینه شما بود از جانب 
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همسرتان یا فرزندتان غمین می شوید . اگر فرزند ندارید همسرتان شما را می آزارد و 

 اگر فرزند بزرگ دارید او دردسر ایجاد می کند . 

 قهرمانی 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن قهرمانی در خواب ، داللت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود عالقة کسی را به 

 خود جلب می کنید . 

 قهوه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . 0

اگر متأهل باشید ، نشانة آن است که در دعواهای مکرری که به آن مبتال شده اید ، 

 توفیقی صورت نمی گیرد . 

ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می کنید ، عالمت آن است که در شغل خود 6

 ی کنید . زیان م

ـ اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می کند ، نشانة آن است که اگر 9

 مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد . 

ـ درست کردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است که از روی خوش 4

 اقبالی با کسی ازدواج می کنند ، و از شر بدی خالص می شوند . 

ـ دیدن مزرعه قهوه در خواب ، عالمت آن است که فقر و بدبختی سرانجام به سعادت 5

 منجر می شود . 

 ـ جوشیدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بیگانگان به شماست . 2
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ـ دیدن قهوه ای که هنوز دم نکشیده ، در خواب ، عالمت دشمنان پنهانی است که با 7

 تند . گستاخی در صدد نابودی شما هس

 قهوه خانه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، عالمت آن است که با دشمنان خود رابطة 0

دوستانه ای برقرار می کنید ، ممکن است زن مکاری برای غارت ثروت شما توطئه 

 بچیند . 

 قیامت 

تعالی  که در آن دیار ، حقمحمدبن سیرین گوید : اگر بیند قیامت برخاسته بود ، دلیل 

عدل بگستراند . اگر مردم آن دیار ظالم باشند ، دلیل که حق تعالی ایشان را به بالئی 

مبتال گرداند . اگر مظلوم باشند ، دلیل که بر ظالمان نصرت یابند . ابراهیم کرمانی گوید 

یا  ، یا دجال: اگر بیند عالمتی از عالمات ظاهر شد ، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد 

یأجوج و مأجوج پدید آمدند ، دلیل که به توبه بازگرداند . اگر بیند گورها بشکافت و 

مردگان برآمدند ، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد . اگر دید که در شمارگاه بود ، دلیل 

غفلت بود . اگر در خواب بیند که شمار با وی می کردند ، دلیل زیان بود . اگر 

که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد ، دلیل که سرانجام کار او درخواب بیند 

نیک بود . اگر بدی او بیشتر آمد ، دلیل که سرانجام کار او بد بود . اگر بیند که نامه 

اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان ، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود . اگر 

د بر صراط ایستاده بود ، دلیل بر راه راست است . مفسد بود ، کارش بد بود . اگر بین

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه است اهل 

صالح را . اول : رستگاری . دوم : فرج ازغم . سوم : ظفریافتن بر دشمن . چهارم : اقبال 
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 و خاتمت با سعادت . اما اهل فساد راتاویلش به خالف این است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن قیامت عدل پدید آید

 قیچی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو 

نفر است . مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و 

شید یا اگر در دست دیگری ببینید جدایی . قیچی را اگر در خواب در دست داشته با

تعبیری متفاوت دارد ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول . قیچی تفتین 

و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه در دست دیگری باشد خواب شما خبر می 

ما شدهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند . اگر در دست شما باشد این 

هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید . مثال با کمک 

همسرتان یا خواهر و برادرتان . ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت 

هست . این تعبیر در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد 

 اثر کلی ندارد . 

 ید : لوک اویتنهاو می گو

 قیچی : سود

 تیز کردن آن : دعوا

 بریدن با قیچی : شما باکی از فقر ندارید 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن قیچی در خواب ، نشانة بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می 0

ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از یکدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر 

 نقش می بندد .  افق افکار
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ـ اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می کنید ، نشانة آن است که می کوشید کاری 6

 برخالف احساسات خود انجام بدهید . 

ـ دیدن قیچی شکسته در خواب ، نشانة روبرو شدن با مشاجرات و اختالفات است و 9

 همچنین جدایی از نزدیکان . 

آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید  ـ گم کردن قیچی در خواب ، عالمت4

 کرد . 

 قیر 

محمدبن سیرین گوید : دیدن قیر درخواب ، دلیل روزی بود . اگر بیند قیر داشت ، 

دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند قیر می خورد ، دلیل که به قدر آن چیزی حرام 

 خورد . 

ر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نوشته اند : قی

انباشته باشد یا گسترده فرق می کند . در زمان حال از قیر برای اسفالت جاده ها و 

خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که 

ه که سیاهی انباشت امروز برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند . داشتن قیر

آن دیده شود وقار و سنگینی است . حرمت و احترام است . چنانچه در خواب ببینید 

بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود مورد احترام مردم 

قرار خواهید گرفت . دیدن تعداد زیادی بشکه قیر ، مالی است فراوان و خواسته ای 

ولی قیر گسترده مثل قیری که برای گرفتن سوراخ های بام و قایق ها یا است سنگین 

اسفالت یا اندود بام ها به کار می رود گرفتاری است و دست و پاگیری به خصوص 

 اگر پایتان به آن آلوده شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 خواهید شد . دیدن قیر در خواب ، نشانة آن است که از دامها و نقشه های دشمنان مطلع 
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 کابوس 

دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید 

خورد . اگر زن جوانی کابوسهای ترسناک ببیند ، نشانة آن است که در زندگی نومید و 

 مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید . 

 حرف ک 

 کابل 

انی گوید : کابل در خواب های ما نشان امنیت است و به هر صورتی منوچهر مطیعی تهر

که باشد و ببینید بد نیست . اگر در خواب ببینید که خودتان کابل کشی می کنید امنیت 

به وجود می آورید و تسکین خیال و آرامش قلب می یابید . اگر از خانه خویش به 

ه دیگران نیز می دهید و اگر از بیرون کابل می کشید آرامش و سکون و امنیت را ب

بیرون به خانه خویش کابل کشی می کنید تعبیر همان است که در آغاز نوشتم . اگر 

دیدید عده ای مشغول کشیدن کابل هستند امنیت عمومی به وجود می آید یا مژده ای 

به همه کسانی که در اطرافتان هستند می رسد که سبب خوشحالی می شود . اگر دیدید 

ی که دیگران کابل کشی می کنند به شما تعلق دارد امنیت کلی حاصل می کنید و جای

 مجموع حوادثی که اتفاق می افتد به سود شما تمام می شود . 

 کابوس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید

کست خواهید دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو ش

خورد . اگر زن جوانی کابوسهای ترسناک ببیند ، نشانة آن است که در زندگی نومید و 

 مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید . 
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 کابین 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کابین یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما وارد شده 

. در کشتی های مسافربری سابق اتاق هائی را در اختیار  و به معنی اتاق کوچک است

مسافران قرار می دادند کابین می گفتند . کابین در خواب های ما انعکاسی است از میل 

به گوشه گیری و انزواطلبی که این یا به میل و دل خواه خودتان اتفاق می افتد یا 

دیدید ، اعم از کابین تلفن  تحمیلی است . چنان چه در خواب خود را درون یک کابین

، کابین کشتی یا هر نوع اتاقک دیگر نشان آن است که از دیگران جدا می شوید و از 

حادثه ای خود را کنار می کشید یا حداقل قهر می کنید . در خواب در هر اتاق 

کوچکی باشید و در آن حالت فکر کنید که آن کابین است همان کابین تلقی می شود 

همان مفهوم انزوا و جدائی و قهر را دارد . اگر دیگری را درون کابین ببینید به  نه اتاق و

دیدار کسی نایل می شوید که چندی است از شما دور بوده و او را ندیده اید . اگر در 

خواب ببینید که خودتان درون کابین هستید و دیگری بیرون یا بر عکس او درون 

چنین وضعیتی بخواهید با هم حرف بزنید در حالتی کابین باشد و شما در بیرون و در 

که صدای یکدیگر را نمی شنوید و در عالم خواب برای شنیدن صدای او و رساندن 

صدای خویش تالش کنید نشان آن است که با دیگران اختالف سلیقه و عقیده پیدا می 

ما و ش کنید . این تالش برای رساندن صدا و گرفتن پیام انعکاس اختالف است بین

اطرافیانتان و چنان چه همسرتان درون کابین باشد اختالف جنبه خانوادگی پیدا می کند 

. چون همسرتان نماینده خانواده است که در خواب بر شما ظاهر می گردد . چنان چه 

در خواب لباستان درون کابین به میخ آویخته و خودتان در بیرون کابین هستید و نمی 

نید که لباستان را بردارید بین شما و همسرتان اختالف پیدا می شود و توانید در را باز ک

مدتی از یکدیگر جدا می مانید ضمنا آبروی شما مطرح می شود . اگر ببینید درون 
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کابین قرار دارید و در این حالت کابین حرکت می کند خوب نیست و بهتر است 

 صدقه بدهید تا رفع بال شود . 

 کاج 

رانی گوید : کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی منوچهر مطیعی ته

مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به این که خود بیننده خواب موقعیت و 

شرایط را در نظر بگیرد و بسنجد . اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد 

که با او به سردی  زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می پیو ندد و وارد می شود

و بی مهری رفتار می کنند و وی را نمی پذیرند . کاج را در عربی صنوبر و در فرانسه ) 

پین ( و ) پیناستر ( می نامندو از نظر کلیه معبران درختی خوب شناخته نشده است . 

حتی معبران غربی آن را در ردیف درخت خوب معرفی نکرده ند . در مورد سبزی 

دی نیست ولی گویای سردی بی مهری و جدائی و هجران و فراق نیز کاج هیچ تردی

هست . خانم ایتانوس می گفت ) از نظر علم تعبیر خواب کاج آرتیکل ) حرف تعریف 

( فراق و جدائی است . ( در کتابی خواندم که بین اقوام شمال اروپا ) هلند و دانمارک 

وئن انجام می گرفت . روش ( رسم بر این بود که عموم خواستگای ها در ماه ژ

خواستگاری چنین بود که پسر خواستار و عاشق برای خانواده دختر یک سبد گل می 

فرستاد . اگر دختر می خواست به این پیشنهاد جواب مثبت بدهد او نیز یک سبد گل 

ارسال می داشت اما اگر با خواستگاری موافق نبود به جای گل یک شاخه کاج در سبد 

عنی عمل او این بود که تو را دوست ندارم و نسبت به تو بی عالقه هستم . می نهاد . م

نوشته اند که بر سر همین عمل چه بسیارخون ها ریخته شد و قبایل و خانواده ها به جان 

هم افتادند . به هر حال کاج نشان سردی و بی مهری و در عین حال سر سبزی و طراوت 

در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج و پایداری و مقاومت است . چنانچه 

روئیده و قبال چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه شما راه می یابد . درخت کاج 
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تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج های زیاد 

 نشان سردی و بی مهری هستند . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ج در خواب ، نشانة توفیقی بی کم و کاست در زندگی است . ـ دیدن درخت کا0

ـ اگر زنی کاج خشکیده ای را به خواب ببیند ، عالمت آن است که به ناراحتی فکری 6

 دچار خواهد شد . 

 کاچی 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد ، 

ت یابد . اگر به عسل خورد همچنین بود ، اگر به دلیل که به قدر آن بزرگی و منفع

ماست و روغن خورد ، دلیل که نفع آن کمتر است . اگر بیند کاچی با چیزی ترش 

 خورد ، دلیل غم و اندوه است . 

 کاخ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـاگر خواب ببینید در تاالرهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می 0

نة آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده کنید ، نشا

 خواهید گرفت . 

ـ دیدن رقص و پایکوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تاالر کاخ 6

، عالمت همنشین شدن با افرادی برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقة متوسط 

ی شرکت دارد ، نشانة آن است که در اثر بخشش خواب ببیند که در چنین میهمانی ا

دیگران یا ازدواج مقام باالیی به دست می آورد . اگر دختری از طبقة فقیر چنین خوابی 

ببیند ، نشانة آن است که خیالبافیهای ناسالم و افکار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری 
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ا تالش و کار صادقانه زندگی او را پر می کند ، او بعد از این خواب باید سعی کند ب

 خود را متحول کند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت کند . 

 کادو 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از کسی کادو می گیرید ، عالمت آن است که در معامالت و امور 0

 عاطفی موفق خواهید شد . 

ـ اگر در خواب برای کسی هدیه بفرستید ، نشانة آن است که کوشش ها و تالش شما 6

 با موفقیت همراه نمی شود . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای او هدایایی ارزشمند فرستاده است ، عالمت 9

 آن است که با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد . 

 کار 

کار دنیا می کرد ، دلیل که کار آخرتش در نقصان محمدبن سیرین گوید : اگر بیند 

بود . اگر بیند کار آخرت کرد ، دلیل که کار آخرتش راست بود . اگر بیند کار دنیای 

او راست شده بود . دلیل که اجلش نزدیک است . اگر به خالف این بیند ، دلیل که 

او به درستی  عمرش دراز بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کار دنیایی

 برنیامد به غایت نیکو بود . 

 کاراگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی می کند و نسبت به اتهاماتی که به شما 

می زند بی گناه اید ، داللت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما 
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حساس کنید بی گناه نیستید ، داللت بر آن دارد که افزوده می شود . اما اگر در خواب ا

 آبروی شما به خطر می افتد و دوستان به شما پشت می کنند . 

 کار آموز 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانة آن است که می 

 لتی دست یابید . کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منز

 کارت 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کارت اگر جغرافیایی یعنی نقشه باشد تعبیرش را در 

حرف ـ ن ـ کلمه نقشه نوشته ام ولی اگر کارت پستی باشد خبر است و نوع آن بستگی 

دارد به واکنشی که شما در مقابل دریافت آن در خواب نشان می دهید . اگر در عالم 

دریافت کارت پستال خوشحال شدید خبری خوش به شما می رسد و اگر خواب از 

اندوهگین شوید خواب شما از یک خبر بد آگاهی می دهد . چنانچه کارت پستال 

حاوی تصویر صورت باشد نیز همان تعبیر را دارد منتها از شخصی به شما خبر می رسد 

 یافت می دارید . و عکس العمل شما نشان دهنده خوبی و بدی خبری است که در

 کارت تبریک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید برای کسی کارت تبریک می فرستید ، عالمت آن است که 0

 فرصتی را برای ثروتمند شدن از دست خواهید داد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند کارت تبریکی دریافت می کند ، نشانة آن است که بر 6

 خود با مردی احساساتی ازدواج خواهد کرد . خالف نظر پدر و مادر 
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 کارخانه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کارخانه در خواب ، عالمت آن است که وظایف خود را با موفقیت به انجام 0

 خواهید رساند . 

 ـ دیدن کارخانة متروک و ویران در خواب ، عالمت بیمار شدن و بداقبالی است . 6

 کارد 

 وید : محمدبن سیرین گ

اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که او 

را پسری آید . اگر بیند باکارد سالحی دیگر داشت ، دلیل بزرگی بود و بعضی گویند 

 تاویلش آن که غالم حبشی بخرد . 

 جابرمغربی گوید : 

د پسری آورد . اگر بیناگر در خواب بیند که کارد از غالف بکشید ، دلیل که زنش 

کارد در غالف بشکست ، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد . اگر بیند کارد وی زنگ 

 یا عیبی پیدا شد ، دلیل بر نقصان مال است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کارد در خواب بر شش وجه است . 

 اول : صحبت . 

 دوم : فرزند . 

 سوم : ظفروپیروزی . 

 رم : پناه و پشتیبان . چها

 پنجم : توانائی . 
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 ششم : والیت و فرمانروایی . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن شمشیر کارد وسالح قوت بوی رسد

 کارزار 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کارزار در خواب ، دلیل طاعون است . اگر بیند در 

ن برهد . اگر بیند دشمن بر وی کارزار دشمن را قهر نمود ، دلیل که از علت طاعو

 غالب شد ، دلیل که در آن علت بماند . 

 کارگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن یک کارگاه در خواب ، عالمت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود 0

 خواهند ساخت . 

ـ دیدن کارگاهی بزرگ در خواب ، عالمت آن است که در محیط کار خود فعالیت 6

 العاده ای از خود نشان خواهید داد . فوق 

 کاروان 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند در خواب که با کاروانی در راه بود و اهل 

کاروان مصلح بودند ، دلیل خیر و صالح است . اگر مفسد بودند ، دلیل شر و فساد 

ت ، خود می رفاست . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب بیند که با کاروان به خانه 

دلیل که کارها بر وی گشاده شود ، اگر به خالف این بیند ، دلیل بستگی کار بود . اگر 

 بیند با کاروان سواره می رفت و بزرگی تمام داشت ، دلیل که نعمتی تمام حاصل کند . 

 کارها 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کارهای اداری

 داشد ، فقط روی خودتان حساب کنیرسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی ب

 کاری را به اتمام رساندن : ازدواج

 کارهای خالف انجام دادن : اعالن خطر ، احتمال ردی

 بیش از حد کار داشتن : خوشبختی غیر منتظره

 کاریز 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند در جائی کاریز می کند ، دلیل که با مردم خود 

تی بود که آب پدید نشده بود ، اما چون پدید آمد و روان شد ، مکر سازد ، این تا وق

حکم تاویل آن به نکاح کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند از کاریز آب روان شد ، 

دلیل که مال به حیله جمع کند . اگر بیند در کاریز افتاد ، دلیل که به مکر و حیله دچار 

را از کاریز آب داد ، دلیل که با زن خود  شود . جابرمغربی گوید : اگر بیند باغ

 مجامعت کند . 

 کاسه 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن کاسه چوبین به خواب ، چون خوردنی در وی است ، دلیل که از سفر روزی 

حالل یابد . اگر کاسه را تهی بیند ، دلیل بر فروماندگی بود . دیدن کاسه در خواب ، 

دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود ، اما کاسه سیمین و زرین چون 

ود و کاسه قلعی و سفیدروی ، دلیل بر خوردنی در وی بود ، دلیل بر روزی حرام ب

 روزی شبهت زده و کاسه آبگینه ، دلیل بر زن بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد ، دلیل منفعت است . اگر چیزی ترش بود 

، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب ، دلیل بر فروماندگی و مفلسی 

ه را ی آبگینی آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسهت . اگر بیند که در کاسهاس

ر ی آبگینه باشد فرزند و طفل بود که داند و آب که در کاسهنسبت به جوهر زنان کرده

 شکم مادر بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 ت آور و عیشاگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشر

آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتماال مثل مهمان از آن 

سهم می برید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب 

می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند 

 باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کاسة بلور در خواب ، عالمت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و 0

 بهترین لذتها بهره مند خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، عالمت آن است که به زودی از 6

 عشقی پنهان مطلع خواهید شد . 

المت آن است که در اثر حادثه ای اندوهگین ـ دیدن کاسه بلور شکسته در خواب ، ع9

 خواهید شد . 

ـ اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، عالمت آن است که به 4

 عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت . 

 کاسه توالت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 مولف گوید : 

 کاسه توالت می تواند به اندوخته های مالی خواب بین مربوط باشد

 لت پر شده بود از نجاسات اندوختهای مالی خواب بین زیاد می باشداگر کاسه توا

اگرمستراح کاسه توالت نداشت ویا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی داند 

 چگونه دارائیهایش را نگهداری کند . وآنها را خرج می کند

 اگر کاسه توالت تمیز وپاکیزه بود شخص اندوختهای مالی ندارد . 

 کاشی 

طیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش منوچهر م

داریدمالی گران صاحب خواهید شد . چنانچه ببینید تعدادی کاشی در بغل دارید که 

نمی توانید روی دست های خویش آن را حفظ کنید مالی است که قادر به نگهداری 

ه که تعدادی کاشی بآن نیستید و موجب زحمت شما می شود . اگر در خواب ببینید 

شما می دهند میراثی به شما خواهد رسید مخصوصا اگر در عالم خواب ببینید که 

کاشی ها کهنه و مصرف شده و از دیوار و زمین کنده هستند . اگر کاشی ها نو و 

مصرف ناشده باشند سودی است که عایدتان می گردد . اگر ببینید دیواری کاشی 

نده شده و آن دیوار و آن محل به شما تعلق دارد به مال کاری بوده و کاشی های آن ک

شما دست درازی می شود و به آبرویتان لطمه وارد می آورند . اگر ببینید تعدادی 

کاشی دارید و می خواهید زمین یا دیواری را کاشی کنید زیانی را جبران می کنید و 

نید ید . اگر در خواب ببیچنانچه آن محل به شما تعلق داشته باشد جبران مافات می کن

جائی یک کاشی کنده شده و شما دیگری جای آن می نهید تاوان خواهید داد . اگر 

در خواب ببینید جائی یک کاشی کنده شده و یک کاشی نا هم رنگ به جای آن 

نصب کرده اند به شما دروغ می گویند یا اتهام می زنند یا زیان مالی وارد می آورند 

اشی ناهم رنگ باقی می ماند و مشخص است . کاشی چون شیئی که اثر آن مثل ک
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ارزنده است مال گران تعبیر می شود و چون اثری است هنری و دیر پا که عمری 

طوالنی دارد و مالی است که اگر به دست آید برای به دست آورنده خود باقی می ماند 

ی و زحمت باید . در این حالت هم فقدانش دشوار است و هم نقصانش را به گران

جبران کرد . از طرف دیگر کهنگی آن به میراث تعبیر می شود . روی هم رفته دیدن 

کاشی در خواب نیک است و این نوع رویاها را هر چه خود به فال نیک بگیریم اثر 

 روانی بهتری دارد که به مقاومت ما می افزاید . 

 کاغذ 

 محمدبن سیرین گوید : 

و پاکیزه داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند  اگر کسی بیند کاغذ سفید

 کاغذ او در آب افتاد یا بسوخت ، دلیل نقصان مال است . 

 جابرمغربی گوید : 

 اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت ، دلیل که در علم و فضل شهرت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

  دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است .

 اول : مال حالل . 

 دوم : کسب و معیشت ) کسب معاش ( . 

 سوم : کام یافتن ) کامیابی ( . 

 کافه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کافه ای را اداره می کنید ، عالمت آن است که از راه هایی 0

 غیرقانونی برای پیشرفت استفاده می کنید . 
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ر خواب ببینید ، معنایش این است که در فعالیتهای ـ اگر میکده یا کافه ای را د6

اجتماعی پیشرفت خواهید کرد و همچنین در انجام تمایالت نامشروع خود موفق 

 خواهید بود . 

 کاکائو 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن کاکائو در خواب ، نشانة وقت گذرانی با دوستانی ناپسند و سرگرمی و پر کردن 

 اوقات زندگی است . 

 الباس ک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و 

تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به بیننده خواب می رسد . کالباس مالی 

است مشکوک که به صحت و سالمت آن خیلی نمی توان اعتماد داشت . کالباس در 

به اضافه بی اعتمادی . در رویاهای ما خواب های ما خصوصیات گوشت را دارد 

گوشت حیوانات حالل گوشت مال حالل تعبیر می شود و کالباس مالی است حالل 

ولی مشکوک . اگر در خواب ببینید کالباس می خورید از چنین مالی بهره می برید و 

ه ک چنانچه ببینید کالباس خریده اید و به خانه می برید چنین مالی را به دست می آورید

اعضا خانواده شما نیز بهره مند می گردند . اگر دیدید کسی در خواب به شما کالباس 

می دهد او به شما سود می رساند و اگر دیدید ساندویچ کالباس می خورید به شرطی 

که خیارشور و سس ننداشته باشد لقمه ای حالل به چنگ می آورید . خیارشور و سس 

 ی برد و غم و رنج می آورد . اثر خوب خواب شما را از بین م

 کالسکه 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ای هستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد 0

 شد و زیانهای فراوانی خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید کالسکه ای را می رانید ، عالمت آن است که به جایی دیگر نقل 6

 مکان می کنید . 

 کامیون 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و 

اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد . این تغییر در تعبیر و اختالف در تشخیص این 

ور منظور می شود که کامیون به شما تعلق داشته باشد یا به دیگری یا کامیونی که ط

ندانید به چه کسی تعلق دارد . تمام این اختالف در تعبیر موقعی باید مورد اعتنا واقع 

شود که کامیون محور خواب بیننده خواب باشد در غیر این صورت کامیون نیز یکی از 

که اثر کلی و تعیین کننده ندارد . اگر در خواب  اجزا تشکیل دهنده خواب است

کامیونی باشد و شما احساس کنید که آن کامیون به شما تعلق دارد کامیون دوست و 

شریک و انبازی است که به او اتکا زیاد دارید و اثرش در زندگی روزانه شما است . 

ما تید و تازه به شاگر در عالم خواب درک شما چنین باشد که آن کامیون را قبال نداش

تعلق یافته چنین دوست و شریک موثری در زندگی شما پیدا می شود ولی اگر حس 

کنید که قبال هم آن را داشتید دوستی است از میان کسانی که می شناسید و لی به تاثیر 

او وقوف نداشته اید . اگر در بیداری کامیونی نداشته باشید و در خواب ببینید که 

د که آن کامیون چرخ ندارد یا چرخ آن پنچر شده یا به هرعلتی باز مانده کامیونی داری

در استفاده از امکانات مشکلی برای شما پیش می آید یا خوتان غفلت می کنید که از 

کار باز می مانید . اگر کامیونی داشته باشید که در خواب آن را بفروشید دوستی را از 

ید ند باشد . اگر در خواب ببینید کامیونی داشته ادست می دهید که تعیین کننده می توا
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که آن را دزدیده اند و شما برای یافتن آن جستجو می کنید به شما خیانت می شود و 

 بین شما و دوستتان جدائی می افکند . 

 کاناپه 

 گوید : آنلی بیتون می

وشند شما ی کاگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است که رقبا م

 را از چشم فرد مورد عالقه تان بیاندازند . 

 کانگورو 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کانگورو در خواب ، نشانة آن است که دشمنی می کوشد شما را در موقعیت 0

 خطرناکی قرار دهد . 

ـ اگر خواب ببینید کانگورو به شما حمله می کند ، عالمت آن است که آبرویتان در 6

 ر قرار خواهد گرفت . خط

ـ اگر در خواب کانگورویی را بکشید ، عالمت آن است که بر دشمنان و موانعی که 9

 بر سر راه شما ایجاد می شود پیروز خواهید شد . 

ـ دیدن مخفیگاه کانگورو در خواب ، عالمت آن است که در راه صحیح کسب 4

 موفقیت قرار می گیرید . 

 کاورس 

: دیدن کاورس ، دلیل مال و خواسته است و خوردن کاورس محمدبن سیرین گوید 

 تاویلش بد است . اگر دید کاورس بفروخت ، دلیل مضرت است . 

 کاه 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کاه در خواب ، نشانة آن است که زندگی شما به بیهودگی کشیده خواهد شد 0

 . 

، عالمت آن است که ایامی همراه  ـ اگر خواب ببینید توده ای کاه در آتش می سوزد6

 با شادمانی پیش روی شما خواهد بود . 

ـ اگر خواب ببینید به دامها کاه می دهید ، نشانة آن است است که مایحتاج نزدیکان 9

 خود را بخوبی تأمین خواهید کرد . 

 کاه گل 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر 

دست و پایتان به آن آلوده باشد . اندودن بام خانه با کاه گل نشان فرار رسیده غم و 

اندوهی است که دامن خانواده را هم می گیرد و به شخص بیننده خواب منحصر نمی 

بدبختی است به دست خویشتن . اگر دیدید شود . درست کردن کاه گل ایجاد ابتال و 

کاه گل لگد می کنید به غم و غصه ای مبتال می شوید . اگر دیدید دیگری کاه گل 

برای شما لگد می کند و آماده می سازد غمی برای شما می رسد که مترصد و منتظر 

اده اید تآن بوده اید و فکر می کردید دامن شما را بگیرد . اگر ببینید که در کاه گل اف

شما را به بال مبتال می کنند ولی از امام صادق علیه السالم نقل است که : چنانچه از گل 

بیرون آیید و خود را بشویید و لباس دیگری بپوشید که اثر گل در خواب از بین برود 

 رفع بال و نگرانی می شود . 

 کاهو 

بود  تلخ بود ، دلیل بر زیاناگر بیند کاهوی شیرین خورد ، دلیل اندوه است . اگر کاهو 

 . 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و 

خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین باشد . کاهویی که به دهان تلخ بیاید یا 

مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است . چنانچه در خواب ببینید کاهو را با 

ن شیرین می خورید نیکو است ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن سکنجبی

کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است . اگر ببیننده خواب ببیند مزرعه ای 

کاهو دارد خواب او می گوید نیکی می کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره مند 

ت ولی اگر نفروشید بهتر از این است که می شوند . درو و جمع آوری کاهو خوب اس

بفروشید . چنانچه جمع آوری کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری 

 است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کاهوهای پربرگ و سبز در خواب ، عالمت آن است که پس از سردر گمی و 0

 پریشانی به ثروت و منفعت دست خواهید یافت . 

خوردن کاهو در خواب ، نشانة آن است که در اثر ابتال به بیماری از دوست خود  ـ6

 جدا خواهید شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند کاهو می کارد ، عالمت آن است که به زودی بیمار خواهد 9

 شد . 

ـ جمع آوری کاهو در خواب ، عالمت آن است که حساسیت و حسادت فطری 4

 گردد موجب درد و اندوه شما می 

ـ خرید کاهو در خواب ، عالمت آن است که به طرف انحطاط اخالقی خود گام 5

 خواهید گذاشت . 

 کباب 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام 

اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود . در خواب های ما 

وزی و اسباب و لوازم معیشت است و در خواب ها دیدن کباب خیلی کباب رزق و ر

بهتر از دیدن گوشت خام است . خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج 

و زحمت به دست بیننده خواب می رسد . خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ 

واب می رسد یا و معاش خوب است . کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خ

خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می گردد . اگر بیننده خواب ببیند که 

ماهی را برای خوردن کباب می کند نشان آن است که به سفر می رود و از آن سفر 

سود عایدش می شود . چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را 

ز مردی ثروتمند به او فایده می رسد یا از دستگاه اداری یا کباب کرده و می خورد ا

موسسه ای مالی عایدش می گردد . اگر در خواب ببینید که کباب می پزید که 

بفروشید خیر و نیکی می کنید و مردم از شما سود می برند و خشنود می گردند و اگر 

تار آشنا و نیک رف در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار

 می شوید و از جانب او سود می برید . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن یا خوردن کباب در خواب ، عالمت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه 

 شدن از خیانتی پنهانی است . 

 کباده 

 و منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب ببینید با کباده ورزش می کنید متعهد

موظف می شوید ، یا وظیفه و تکلیفی را می پذیرید که اهمیت و صعوبت آن به اندازه 

بزرگی و سنگینی کباده ای است که در خواب دیده اید . اگر بیننده خواب ببیند که 

کباده ای سنگین و بزرگ در دست دارد تکلیفی مهم و وظیفه ای سنگین قبول می کند 
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اده کوچک و سبک باشد کاری است کوچک و کم و بر دوش می گیرد و چنانچه کب

اهمیت تر که به هر حال پذیرفته است . خیلی چیزها هستند که در خواب های ما 

تکلیف و تعهد تعبیر می شوند که کباده یکی از آن هاست . کباده را به زمین گذاشتن 

ین معنی میا رها کردن نشانه رد مسئولیت و تعهد است . احساس خستگی نیز تقریبا به ه

 است که نمی توانید به انجام تعهد خویش ادامه دهید . 

 کبریت 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کبریت : گنج

 روشن کردنش : سورپریز

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن چوب کبریت در خواب ، عالمت آن است که به هنگام درماندگی و نومیدی 0

 .  کامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد کرد

ـ اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می کنید ، عالمت آن است که به طرز 6

 غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد . 

 کبک 

 محمدبن سیرین گوید : 

کبک در خواب ، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال . اگر بیند 

بک خورد گر بیند گوشت ککبکی بگرفت ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . ا

 ، دلیل که لباسی به وی بخشند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند گلوی کبک ببرید ، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد . 
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 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند کبک نر داشت ، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده ، دلیل بر زن و کنیزک موافق 

 است . 

 ق فرماید : حضرت امام جعفر صاد

 دیدن کبک بر چهار و جه است . 

 اول : پسر . 

 دوم : دوست . 

 سوم : رامش کار ) رفاه و آسایش ( . 

 چهارم : کام دل یافتن ) به کام دل رسیدن ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد ، یا کبکی را زنده 

ته یا سر به دنبال کبکی نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب گرف

جمال ازدواج می کند . این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر 

نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است . 

بروی دانسته اند و چنانچه در خواب خویش کبکی معبران قدیمی کبک را زنی خو

ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد . چون کبک در کوهستان و الی 

سنگ ها و صخره ها زندگی می کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده 

انسته د که با صعوبت بسیار به چنگ بیننده خواب می آید ولی بیشتر معبران کبک را زن

اند . اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و 

برجسته مالی به دست می آورد یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می 

گردد . ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که گوشت کبک می خورد بزرگی 

بر مراکشی نقل شده که داشتن کبک نر نشان آوردن پسر لباس به او می بخشد . از جا

است و داشتن کبک ماده گویای آن است که بیننده خواب صاحب دختر می شود یا 
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زنی می گیرد که از آن زن چند دختر به دنیا می آید . اگر در خواب ببینید که کبکی 

بتی و زندگی دارید که در حیاط خانه شما می خرامد و دانه بر می چیند از هم صح

مشترک با زنی خوش خوی و آرام و موافق که در عین حال خوشگل هم هست متمتع 

می گردید . اگر در خواب ببینید که کبکی در خانه شما تخم گذاشته صاحب ثروت 

می شوید که یک زن عامل تحصیل آن است و او زنی است برجسته و زیبا . اگر در 

ن را گم کرده اید زنی خوب روی را از دست می خواب ببینید که کبکی داشته اید و آ

دهید و چنانچه چنین زنی در زندگی شما نیست زیان می کنید و این زیان بر شما دشوار 

خواهد بود . از ابراهیم اشعث نقل است که اگر ببینید در خواب گلوی کبکی را بریده 

ه و دواج کرداید به طوری که خون گلوی کبک را در خواب ببینید با یک دختر از

زفاف خواهید داشت . نوشته اند اگر بیماری در خواب ببیند که گوشت کبک می 

خورد شفا می یابد و چنانچه وامداری ببیند گوشت کبک می خورد مالی به دست می 

آورد که با آن هم می تواند سرمایه کند و هم دیون خویش را بپردازد . به هر حال 

 دیدن کبک در خواب خوب است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کبک در خواب ، عالمت آن است که در آیندة نزدیک اوضاع مناسبی به 0

 دست می آورید تا ثروتی گرد آورید . 

ـ به دام انداختن کبک در خواب ، عالمت آن است که به آرزوهای خود دست 6

 خواهید یافت . 

ر وت شما به دیگران واگذاـ کشتن کبک در خواب ، نشانة آن است که بخشی از ثر9

 خواهد شد . 

ـ خوردن گوشت کبک در خواب ، نشانة آن است که از افتخارات و شهرت خود 4

 بهره خواهید برد . 

 ـ دیدن کبکها در حال پرواز ، عالمت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است . 5
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 کبوتر 

 محمدبن سیرین گوید : 

ه ند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد ، دلیل کدیدن کبوتر ، دلیل زن است . اگر بی

زن بخواهد . اگر بیند گوشت کبوتر خورد ، دلیل که مال زن خورد . اگر بیند کبوتری 

را بزد و بیفکند ، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید . اگر بیند 

د ، دلیل غم ضی می گوینکبوتر بچگان بسیار داشت ، دلیل که از زنان منفعت یابد و بع

 بود به سبب زنان . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر به خواب بیند کبوتری داشت ، دلیل که غایبش از سفر بازآید . اگر بیند کبوتری 

در خانه او بمرد ، همین دلیل است . اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت ، دلیل که او 

فید مام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سرا فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال ت

و سبز است . اگر زنی کبوتر بیند ، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر 

 بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه ، دلیل بر ناحق است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کبوتر بر پنج وجه است . 

 .  اول : زن

 دوم : کنیزک . 

 سوم : مال . 

 چهارم : نامه که از غائب ) غایبی ( رسد . 

 پنجم : ریاست 

 گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود . 

کبوتر در وفاداری نسبت به جفت ، بعد از قو بی نظیر و در عشق به النه و زادگاه 

شاخص و نمونه شناخته شده است . کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر 

که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد . اگر محبوسی 

ص می شود و آزادی خود را باز می یابد . در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خال

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین 

خویش را می پردازد . معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در 

خواب نشانه صلح و دوستی است . چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند 

شوهری مناسب برای او پیدا می شود . از امام صادق نقل است که چنان چه کسی 

کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند . این تعبیر به 

علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سالم نیز استفاده 

بیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می می کردند . اگر کسی در خواب ب

کند . اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می 

 شود . دیدن کبوتر در خواب کال خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است . 

 گوید : آنلی بیتون می

که  ند و النه می سازند ، نشانة آن استـ اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کن0

در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع 

 در ناز و نعمت بسر خواهید برد . 

ـ شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب ، داللت بر آن دارد که چشم به یاری 6

شوید ، شاید پدر خود را از دست بدهید کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می 

 . 

ـ دیدن کبوتر مرده در خواب ، عالمت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا 9

 مرگ از هم جدا می شوند . 
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ـ دیدن کبوتر سفید در خواب ، نشانة وفاداری دوستان و به دست آوردن محصوالتی 4

 فراوان است . 

خواب ، نشانة پیشرفت در آینده و زندگی صلح ـ دیدن یک دسته کبوتر سفید در 5

 آمیز است . 

ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، عالمت آن است که عشاق به وصال 2

هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی 

 خوب خواهید شنید . 

است که غم و اندوه درون صلح و  ـ دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانة آن7

آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل 

 شادی شما را درهم می کوبد . 

ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می 1

 بیماری سختی مبتال می شوید و از دهد ، عالمت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به

 نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید . 

ـ اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، نشانة آن است که 3

صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، 

 ازدواج خواهد کرد . نشانة آن است که بزودی با مرد دلخواهش 

ـ اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، نشانة آن است که 01

 خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد . 

ـ دیدن کبوترانی در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب 00

 است . 

 کت 
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 گوید : آنلی بیتون می

ب ببینید کت دیگری را بر تن کرده اید ، نشانة آن است که از دوستی ـ اگر خوا0

 خواهش می کنید که ضامن شما بشود . 

ـ اگر خواب ببینید کت شما پاره شده است ، داللت بر آن دارد که دوست عزیزی را 6

 از دست خواهید داد . 

ت ادبی خاراـ اگر خواب ببینید کت نو بر تن می کنید ، عالمت آن است که به افت9

 دست می یابید . 

ـ اگر خواب ببینید کت خود را گم کرده اید ، نشانة آن است که بخاطر جبران ثروت 4

 از دست رفته ، در معامالت بیش از اندازه به دیگران اعتماد نمی کنید . 

 کتاب 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند ، دلیل که راه دین 

و کارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند ،  گزیند

دلیل که مقرب پادشاه شود ، اگر بیند کتاب فقه می خواند ، دلیل که ازناکردنی 

بازایستد . اگر بیند اصول می خواند ، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد . 

ل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود . اگر اگر دید کتاب قصص می خواند ، دلی

بیند کتاب ملوک و سالطین می خواند ، دلیل مالمت است . اگر دید حکمت می 

خواند ، دلیل که قران خواند . اگر دید نحو می خواند ، دلیل به شغل دنیائی مشغول 

 شود . 

ا ی کند و مردمان او رابراهیم کرمانی گوید : اگر کتاب شعر می خواند ، دلیل که کار

مالمت نمایند . اگر دید کتاب حساب می خواند ، دلیل که همواره اندوهگین شود . 

 اگر افسانه و مضاحک می خواند ، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب 
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ود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم می کند و می خواند غمگین می ش

چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد . کتا ب در 

خواب های ما انعکاسی است از عالقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته 

 ایشان است مثل نویسندگان ، ایم . کسانی هستند که کتاب جزئی از زندگی روزانه

معلمان ، دانشمندان ، محققان و باالخره ناشران . این مردم با کتاب زندگی می کنند . 

این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد . اما دیگران که 

ایند اگر شبا کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد الی کتابی را بگ

کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند . برای این ها کتاب همان طور که گفته شد 

واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند 

بیاموزند . گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد 

ال می توانستیم فالن زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم ، همین که مث

طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد ، این دو نوع کشش در 

خواب های ما عکس العملی به شکل کتاب ظاهر می کند . حال اگر در خواب ببینید 

با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید 

. اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود 

داشت در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند . اگر 

ر می ددیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد 

مانید و نمی توانید چاره چوئی کنید . اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب 

خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می 

برید . اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید . اگر دیدید کتاب 

آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع  شما ضایع شده یا مثال در

 دوستی می کند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 
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 کتاب : مصیبت

 کتاب علمی : افتخار بزرگ

 خرید ن کتاب : خبر

 کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره

 کتاب سوخته : از دست دادن دوست 

 گوید : آنلی بیتون می

 در خواب ، نشانة درستکاری و ثروت است .  ـ مطالعة کتاب0

ـ اگر نویسنده ای خواب ببیند کتابش در حال چاپ شدن است ، داللت بر آن دارد 6

 که چاپ کتابش به تأخیر می افتد و با مشکالتی در این راه مواجه می شود . 

ـ اگر خواب ببینید برای درک معنای کتابی وقت زیادی تلف می کنید ، نشانة آن 9

 است که به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول مطالعه هستند ، داللت بر تفاهم و هماهنگی رفتار 4

 کودکان دارد . 

 ـ مطالعة کتابهای کهنه در خواب ، نشانة آن است که باید از شر و بدی بپرهیزید . 5

 کتابخانه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در کتابخانه ای هستید ، عالمت آن است که از معاشرین و محیط 0

زندگانی خود خسته می شوید . و به دنبال مطالعه و تحقیق کتابهای باستانشناسی می 

 روید . 

ـ اگر خواب ببینید برای کار خاصی به کتابخانه رفته اید ، نشانة آن است که با رفتار 6

 فریب می دهید .  خود دوستانتان را
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 کتاب فروشی 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن کتابفروشی در خواب ، نشانة آن است که در کنار کارهای دیگر به ادبیات 

 عالقمند می شوید . 

 کتان 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کتان در خواب مال حالل است . اما منفعت آن کمتر از 

مبارک است . اگر بیند تخم کتان می خورد ، پنبه است و پوشیدن جامه کتان ، دلیل 

 دلیل که مال تمام حاصل کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کتان در خواب آرامش خیال و آسودگی فکری و 

راحت جسم است و چنان چه در خواب ببینید جامه ای از کتان پوشیده اید نیکو است 

فرصت راحت می یابید . کاستن  چرا که خواب شما می گوید به آرامش می رسد و

کتان نیکو کاری و خدمت به مردم است و داشتن تخم کتان نعمت است و سود و مال . 

پنبه صرفا سود و مال و بهره است ولی کتان راحت و آسودگی را اضافه دارد . اگر در 

فصل گرم ببینیدجامه ای از کتان پوشیده اید بهتر از این است که در فصل سرما کتان 

در خواب ببینید . چه در خواب احساس گرما داشته باشید و چه واقعا تابستان و هوا گرم 

باشد تعبیر یکسان است ولی اگر در سرمای زمستان کتان پوشیده باشید یا در خواب با 

وجود این که سردتان است ببینید کتان بر تن دارید نشان کار باطل و تالش بیهوده 

ا برای خودتان کاری می کنید که نتیجه نمی گیرید یا است . خواب شما می گوید ی

خدمتی به دیگران می کنید که آن ها قدر خدمت شما را نمی دانند و برای کارتان ارج 

 و ارزش قایل نیستند . 

 کتری 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـدیدن کتری در خواب ، عالمت آن است که مسئولیتی بزرگ و پرمشقت بر دوش 0

 . خواهید کشید 

ـ دیدن کتری آب جوش در خواب ، نشانة پایان تالشها و استفاده از نتایج زحمات 6

 است . 

ـ دیدن کتری شکسته در خواب ، عالمت آن است که کوششهای شما برای رسیدن به 9

 سر منزل مقصود به شکست می انجامد . 

ور ر امـ اگر دختری خواب ببیند کتری سیاهی در دست دارد ، عالمت آن است که د4

عاطفی و ازدواج شکست خواهد خورد . اما اگر رنگ کتری روشن باشد ، نشانة آن 

 است که با مردی مهربان و دوست داشتنی ازدواج خواهد کرد . 

 کتف 

حضرت دانیال گوید : دیدن کتف به خواب ، دلیل آهستگی مردم است و زینت و 

جمال . اگر دید کتف او قوی است و درست ، دلیل است بر زیادتی زینت او . اگر به 

خالف این بیند ، دلیل است که حق مردم در گردن او بود و بعضی می گویند : اگر در 

 جائی که خبر ندارد مال یابد .  خواب بر کتف خود موی بیند ، دلیل که از

 کتک 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کتک

 کسی را کتک زدن : آرامش در منزل

 کتک خوردن : انتقام گیری در آینده ای نزدیک

 کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 خستگی بر اثر کتک کاری : مشغله زیاد 

 خودزنی کردن : باعث تمسخر خود شدن

 ی میکنند : تغییرات در موقعیتتماشای کسانی که کتک کار

 کتیرا 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دیدن کتیرا به خواب ، دلیل آن که به قدر آن مال از بخیلی بستاند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است . 

 اول : فضله مال ) اضافه و باز مانده مال ( . 

 دوم : نفع وفایده اندک . 

 سوم : کاری خیر با منفعت وسودمند . 

 کحالی کردن 

محمدبن سیرین گوید : کحالی کردن در خواب ، دلیل کارهای بسته است ، راه بردن 

در کارها . اگر در خواب دید کحالی می کرد و داروی او بر چشم ها نافع است ، دلیل 

بر چشم ها نافع نبود ،  که گمراهان را راه نماید و از وی منفعت یابند . اگر داروی او

 تاویلش به خالف این است . 

 کدو 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود ، دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود . 

اگر بیمار این خواب را بیند شفا یابد . اگر بنده بیند آزاد شود . اگر کافر بیند مسلمان 
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 ند به وطن باز رسد . اگر فاسقی بیند توبه کند . شود . اگر مسلمان بی

 جابرمغربی گوید : 

 اگر دید کدوی پخته داشت و خورد ، دلیل که حاجتش روا شود و توفیق طاعت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کدو در خواب بر سه وجه است . 

 اول : عزو جاه ومقام . 

 دوم : مال و نعمت . 

 م کارها ) نظم وترتیب امور ( . سوم : نظا

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی است بی پایه 

و مایه چرا که در طب سنتی کدو را برای تبرید تجویز می کردند و به بیمارانی که 

به همین علت است که معبران  مزاج گرم داشتند یا صفراوی بودند می خوراندند شاید

کدو را در خواب خوب دانسته و برای آن تعبیرات نیکو نوشته ند . ابن سیرین می 

گوید اگر کسی در خواب ببیند که در خانه اش کدو روئیده به عزت و جاه و آرزوی 

بیننده رویاست و بستگی به این پیدا می کند که بیننده خواب درگیر چه آرزوئی باشد . 

مراکشی می گوید چنانچه کسی در خواب ببیند کدوی پخته می خورد حاجتش  جایز

برآورده می شود . انواع خوراک های کدو نیز همین تعبیر کدوی پخته را دارد و این 

در صورتی است که در عالم خواب بدانیم غذایی که می خوریم از کدو فراهم آمده . 

به اثبات متمایل نمی شود این درباره  داشتن تردید در خواب موضوع را نفی می کند و

چیزهای دیگر هم صدق می کند . مثال اگر در خواب دستبندی زرد رنگ داشته باشید 

و این تردید در شما به وجود آید که طالست یا برنج؟ قطعا برنج است و طال محسوب 

شان ن نمی شود . در مورد کدو نیز این معنی هست ، غذایی که بدانید از کدو تهیه شده

برآمدن آرزوی بیننده خواب است . از امام صادق علیه السالم نقل است که دیدن کدو 
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در خواب عزت و نعمت و انتظام کارهاست و روی هم رفته دیدن کدو در خواب نیکو 

 است . 

 کر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از 

وید یا مطالبی می شنوید که به طبع شما خوش نمی آید . اما سخنان مردم آزرده می ش

اگر در خواب ببینیم که دیگری کر شده و ما هر چه می گوئیم او نمی شنود نشان آن 

است که چیزی برای گفتن داریم که نمی توانیم بگوئیم . رازی هست که شهامت فاش 

  کردنش را نداریم یا با دیگران عدم تفاهم پیدا می کنیم .

 کرام الکاتبین 

بدان که کرام الکاتبین فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نیک وبد مردمان 

 بنویسند

 ابن سیرین گوید : 

اگر یکی از کرام الکاتبین را در خواب بیند دلیل که از اهل صالح بود صالح دو جهان 

 یابد و اگر از اهل فساد بود رنج و غم و اندوه بدو رسد

 کراوات 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی 

ریاکاری است . تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های خویش کراوات دیدیم 

باید شرایط و اجزا دیگر تشکیل دهنده خواب را نیز به حساب آورده و بعد تعبیر 

اوات باس مرتبی پوشیده اید ولی کردرست آن را دریافت کنیم . اگر در خواب ببینید ل

زشتی به گردن بسته اید کاری می کنید که دیگران به شما توجه می کنند و درباره شما 
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بد می گویند . اگر در خواب ببینید لباس نامرتب به تن دارید اما کراواتی گران بها و 

هر به اابریشمین به گردن بسته اید خواب شما می گوید که ریاکاری می کنید ، تظ

خوب بودن می کنید و خوشتن را غیر از آنچه واقعا هستید نشان می دهید . اگر در 

خواب ببینید که چندین کراوات را به هم گره زده و با آن چیزی مثل ریسمان درست 

کرده اید تا از آن به جای طناب استفاده کنید نشان آن است که آبروی خویش را در 

دهید . ریسک می کنید و حیثیت و اعتبارتان را به خطر گروی کاری نامطمئن قرار می 

 می اندازید . 

 کرباس 

جانوری است که به تازی او را برص خوانند و دیدن وی در خواب ، دلیل بر مردی 

 است که در میان مردم فساد اندازد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از 

ندوه و فقر و ماتم و عزا دارد . این تعبیر برای ما مسلمانان است و برای ملل و غم و ا

اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه های غربی مقابل کلمه کرباس تاویل 

دیگری نوشته باشند . برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اوال کرباس 

قرا از آن لباس می دوختند و می پوشیدند دوم آنکه کم بهاترین پارچه است و معموال ف

با کرباس کفن می کنند . این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد زایل نشدنی 

است لذا در خواب هایی که می بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و 

ه رباس پوشیدماتم . چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از ک

اندوهگین می شود . اگر لباس گشاد کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می 

دهد . پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه 

 قرار می گیریم . فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 
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 س وریسمان پنبه و گندم روزی حالل بود بعضی گویند اندک غم بودکربا

 دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

 کرته 

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت 

رهد ب است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود ، دلیل که از غم

. اگر سبز بیند ، دلیل که او را عالمی قوت بود . اگر زرد بیند ، دلیل که بیمار شود اگر 

کبود دید مصیبت است . اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود . ابراهیم کرمانی 

گوید : اگر در خواب دید کرته وی ابریشمین بود . دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است 

ف است . اگر دید کرته او ضایع شد ، دلیل است بر نقصان قوت . ، اما در دین ضعی

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کرته بر چهاروجه است . اول : قوت . دوم : 

 پناه . سوم : سفر . چهارم : نظام کارها . 

 کرسی 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دیدن کرسی به خواب علم است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 کرسی به خواب ، دلیل احاطت و قدرت حق تعالی است .  دیدن

 جابرمغربی گوید : 

 تاویل کرسی به خواب ، دلیل بر امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کرسی به خواب بر شش وجه است . 

 اول : عدل . 
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 دوم : انصاف . 

  سوم : عز و شرف .

 چهارم : مرتبت منزلت . 

 پنجم : والیت و فرمانروایی . 

 ششم : بلندی قدر و جاه ) واالئی جاه و مقام ( . 

اگر دید در آسمان بر کرسی نشسته بود . دلیل که کارش باال گیرد و به مرادها برسد و 

ود ببه میان خالیق عزیز و مکرم گردد ، اما کرسی که درودگران تراشیده اند ، دلیل زن 

 و هر نیک و بد که در او بیند به زن بازگردد . 

 کرفس 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید کرفس بی وقت خورد ، دلیل که غمگین و 

 مستمند شود و بعضی گویند : اگر کرفس دید و نخورد اندوه کمتر بود . 

 ه وقت ومنوچهر مطیعی تهرانی گوید : خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه ب

فصل باشد و چه بی هنگام ولی دیدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد طراوت 

 و سرسبزی و فرح و انبساط است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ساقه های ترد و تازة کرفس ، در خواب نشانة آن است که به بزرگترین 0

 آرزوهای خود دست می یابید . 

ر حال فساد و گندیدگی ببینید ، داللت بر فوت یکی از ـ اگر ساقه های کرفس را د6

 اعضای خانوادة شما دارد . 

 ـ خوردن کرفس در خواب ، نشانة لبریز شدن از عشق و محبت است . 9

ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود کرفس می خورد ، نشانة آن است که به زودی 4

 ثروت کالنی به دست می آورد . 
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بیند با کرفس غذایی درست می کند ، عالمت آن است که از ـ اگر زنی خواب ب5

 ولخرجی ها و زیاده رویهای خود در دیگر امور تأسف خواهد خورد . 

 کرکره 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب 

 -ند می گویمی کنند و ثابت و بی حرکت می ماند . فرانسویان به این نوع کرکره 

که به معنی حسادت است . کرکره در خواب هم حسادت است و هم  -ژالوزی 

تجسس و هم میل به اختفا ، انزوا و گوشه گیری که البته باید معبر با وضع بیننده خواب 

بسنجد . اگر ببینید که به پنجره اتاق خویش کرکره آویخته و از ورای آن به خارج نگاه 

ی شوید یا در امور غیر مربوط به خودتان تجسس و فضولی و می کنید گرفتار حسد م

کنجکاوی می کنید . اگر ببینید اتاقی هست که تمام پنجره های آن را با کرکره 

پوشانده اند و شما درون آن اتاق هستید و بیرون را نمی بینید در امری شما را کنار می 

تی دا می کنید . این در صورگذارند یا خودتان کنار می گیرید و به تکروی تمایل پی

است که از حضور در آن اتاق با کرکره های بسته خوشحال و راضی باشید اگر خشنود 

نباشید تعریف اول درست است که شما را کنار می گذارند . اگر ببینید خودتان دارید 

به پنجره اتاق خودتان کرکره نصب می کنید چیزی هست که نمی خواهید دیگران از 

شوند و در واقع از روشن شدن یک واقعیت بیمناک خواهید شد . اگر ببینید  آن آگاه

پنجره های اتاق کرکره کهنه و پاره دارد نزد مردم شرمنده می شوید و موردی پیش می 

 آید که شما را مالمت می کنند . 

 کرکس 

 مهتر مرغان است و قوی تر و درازتر از همه مرغان باشد . 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید کرکسی داشت ، دلیل که از پادشاه 
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 نیکی بیند و استخوان و گوشت او همین ، دلیل است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست . 

 کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و

مرگ و نابودی ما باشد . اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا باالی 

خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید 

می کند . می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . 

الموت همه جا می رود و هر جا اربابش کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک 

بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان 

ستان کرده باقی نمی گذارد . معبران کهن خودمان برخالف معبران غربی درباره 

کرکس چیزی ننوشته اند ولی کال آن را خوب ندانسته و شوم معرفی کرده اند . اگر در 

واب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند در آن منطقه شخص مهمی می خ

میرد . اگر صدای کرکس را بشنوید خبر مرگ کسی را به شما خواهند داد که از 

شنیدن آن خبر اندوهگین می شوید . اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما 

. اگر دیدید در خواب کرکسی را با  نشست در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید

 پرتاب سنگ زدید دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کرکس مرد کم آزاربود یا به وی میراث برسد

 کرگدن 

 گوید : آنلی بیتون می

رر عظیمی روبرو خواهید شد و ـ دیدن کرگدن در خواب ، عالمت آن است که با ض0

 مشکالت نهانی بسیاری خواهید داشت . 
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ـ کشتن کرگدن در خواب ، نشانة آن است که شجاعانه بر موانعی که بر سر راه شما 6

 قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید کرد . 

 کرم 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ه به پولی نصیبتان می شود ک اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست

دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید . اگر 

ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختالف به 

وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید . اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثال 

زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می 

کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می 

رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از 

ند . اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد چندی شما را از پای در می آور

. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن 

 یک کرم است شخصی شما را می ترساند . 

 گوید : آنلی بیتون می

شار ف ـ دیدن کرم در خواب ، نشانة آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت0

 قرار خواهند گرفت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، عالمت آن است که 6

خواهان زندگی پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، 

عالمت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب 

 لی خواهد رفت . اخالقیات معنوی و متعا
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ـ اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمة ماهیگیری استفاده می کنید ، عالمت آن است 9

 که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید . 

 کرویه 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید کرویه می خورد ، دلیل که غمگین شود یا با کسی 

ند ، زیرا که تلخ است و هر چه تلخ بود دیدن آن درخواب ، دلیل غم است خصومت ک

 . 

 کره 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 خوراکی–کره 

 دوستان با توافق عدم:  خوردن

 نگرانی:  کره تولید

 :  گویدمی بیتون آنلی

 و تیتندرس و سالمت نشانة ، خورید می رنگ طالیی و تازه کرة ببینید خواب اگر ـ0

 نکه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانة ثروت و دانش نیز هست . ای

ـ خوردن کرة فاسد در خواب ، نشانة آن است که برای انجام دادن کاری بزرگ 6

 داشتن توانایی الزم است . 

 ـ فروش کره در خواب ، نشانة بردن منفعتی اندک است . 9

 کری 

 است . به خواب دیدن ، دلیل درویشی 

 محمدبن سیرین گوید : 
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 دیدن کری به خواب ، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا . 

 دیدن کری به خواب دلیل بر مردی منافق است . 

 بعضی گویند فتنه و مصیبت است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

نوا شد شدیدن کری به خواب ، دلیل بر بینائی است و بستگی کارها . اگر کری دید که 

 ، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کری بر چهاروجه است . 

 اول : درویشی ) فقرو تنگدستی ( . 

 دوم : تباهی . 

 سوم : غم واندوه . 

 چهارم : بستگی کارها ) بسته شدن امور و کارها ( . 

 کریستال 

تهرانی گوید : کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و منوچهر مطیعی 

ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند . زن به خاطر 

ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل 

تنه انگیز زنی است فبلور وسوسه انگیز است . با این توصیف در خواب های ما کریستال 

و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و 

کجا می بینیم . اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین 

خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از 

تماال در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و دست می دهید . اح

از سال ها پیش صاحب آن بوده اید ، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر 
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شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند 

از زمان  لور هستید در مقطعینقش موثر داشته باشد اگر دیدید در اتاقی از کریستال و ب

وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می 

برید . اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می درخشد و روشن است 

شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی 

 د . رویائی خواهد ش

 کژدم خواره 

جانوری است که در شهر خوزستان می باشد و دم خود بر زمین می کشد و هر کسی 

که زخم او یافت هالک شود . محمدبن سیرین گوید : دیدن کژدم خواره در خواب ، 

دلیل بر دشمنی آرمیده است ، اما در دشمنی صعب بود . اگر دید کژدم خواره او را 

مضرت بیند . اگر دید او را از کژدم خواره گزندی نرسید ،  بگزید ، دلیل که ازدشمن

 دلیل که از دشمن ایمن شود . 

 کسوف 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کسوف : سستی زود گذر

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن کسوف در خواب ، عالمت نگرانیهای خانوادگی و شکست موقت در حرفه و 

 امور مادی است . 

 کشاورز 
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 هاو می گوید : لوک اویتن

 کشاورز

 در حل کشاورزی : از سرنوشت خود راضی بودن

 کشاورز بیکار : شما سرخورده خواهید شد

 کشتارگاه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کشتارگاه دست به کار خطرناک زدن

 کشتزار 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشتزار در خواب چون معروف بود ، دلیل بر فرزند است 

 کشتزاری درود ، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند . . اگر دید 

حضرت دانیال گوید : اگر دید در کشتزاری معروف بود ، دلیل که عملی کند که دین 

 و دنیای او نیک بود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت ، دلیل که به عزا رود . 

ط است . وخت ، دلیل قحجابرمغربی گوید : اگر بیند آتش در کشتزار افتاده بود و بس

 اگر در خواب کشتزاری بیند و نداند که از کیست ، دلیل بر زیان بیننده است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کشتزاری عریان بعد از برداشت محصول در خواب ، عالمت آن است که 0

 بیننده خواب امیدی به فردا ندارد . 

صول ذرت یا جو ، عالمت برکت و ـ دیدن کشتزاری سبز و آمادة برداشت مح6

 فراوانی و شادمانی است . 

ـ دیدن کشتزاری شخم خورده ، عالمت آن است که به زودی ثروتی به شما خواهد 9

 رسید و در کسب مقامی افتخارآمیز موفق خواهید شد . 
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ـ دیدن کشتزار شیار خورده و آماده بذرافشانی ، نشانة آن است که بزودی ثمرة تالش 4

 شش خود را به دست خواهید آورد . و کو

 کشت و زرع 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حالل 

است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حالل است . اگر بیند در زمین تخم کشت ، 

 دلیل که کارش نیکو شود . اگر بیند که کشته او برآمده ، دلیل که نعمتش زیاده شود

 ابراهیم کرمانی گوید : 

شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد ، دلیل که نعمت اگر دید زمین می 

 فراوان یابد . اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد ، دلیل غم و اندوه است . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر دید گندم کشت ، دلیل که از پادشاه نعمت یابد . اگر دید جو کشت ، دلیل که مال 

 شت نفعش کمتر است . بسیار حاصل کند . اگر دید کاورس ک

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کشت و زرع درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : روزی حالل . 

 دوم : منفعت . 

 سوم : بیماری . 

 چهارم : عزوجاه ) جاه و مقام ( . 

 پنجم : معیشت ) معاش ( . 

 حضرت دانیال گوید : 

د ، دلیل منفعت است و چون نارسیده دیدن کشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خو
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و سبز بود دلیل بیماری است . اگر دید به وقت خود کشت و دروید ، دلیل بر امر 

 حقتعالی بود که به جای آورد و خیرات بسیار کند . 

 کشتن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر درخواب بیند که او را بکشتند ، دلیل که عمرش دراز شود . اگر دید کسی را 

 بکشت بی آن که سرش را از تن ببرید ، دلیل که منفعتی بدان کس رساند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید او را گروهی بکشتند ، دلیل منفعت است . اگر دید شخصی او را بکشت به 

مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز  ظلم ، دلیل که بیننده

 کند . 

 جابرمغربی گوید : 

 اگر دید فرزند خود را بکشت ، دلیل که روزی حالل یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر دید ستوری ) چهارپا ( یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت ، دلیلکه برخصم ) 

 .  دشمن ( غالب شود

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کشتن

 کشتن کسی : خود را عصبانی نکنید

 کشته شدن : شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می کشد ، عالمت آن است که به اشتباهاتی که 0

رد و کشتارهای خشونت آمیز دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خو
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 شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد . 

ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانة آن است که درگیر ماجرایی نادرست 6

 خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید . 

ـ اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی برای 9

 و غلبه بر شما تالش می کنند . پیروزی 

ـ اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می کشید ، عالمت آن است 4

 که به مقامی باالتر دست خواهید یافت . 

 کشتی 

 حضرت دانیال گوید : 

دیدن کشتی در خواب ، دلیل غم و اندیشه است ، خاصه که از کشتی بیرون نیاید و در 

 د . دریا فرومان

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر در خواب دید کشتی بود و به سالمت بیرون آمد ، دلیل که از غم ها برهد . اگر 

دید کشتی او بشکست ، دلیل مصیبت است . اگر دید در میان دریا کشتی ها و قماش 

می رفت ، دلیل به سفر رود ومال بسیار حاصل کند . اگر بیند در کشتی بود و کشتی 

 ه است ، دلیل که در سفر مقیم شود . ایستاد

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در کشتی نشست و بادی سخت برآمد و کشتی را براند ، دلیل است از غم ها 

فرج یابد . اگر بیند کشتی بایستاد و از همه سوی موج به کشتی می آمد ، دلیل است به 

لک ا می رفت ، دلیل که پادشاه آن مغمی گرفتار شود . اگر بیند کشتیهای تهی در دری

رسوالن را به جاهاه فرستد . اگر بیند آن کشتی ها غرق شدند ، دلیل است رسوالن را 

 بازدارند . 
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 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند در کشتی نشسته بود واز دریا می ترسید ، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال 

شد ، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل  جمع کند . اگر بیند کشتی او به قعر دریا

نماید . اگر بیند کشتی نمی رفت ، تاویلش به خالف این است اگر بیند در کشتی نشسته 

 بود ، دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است . 

 اول : فرزند . 

 دوم : پدر . 

 سوم : زن . 

 چهارم : مرکب سواری . 

 پنجم : ایمنی ) امنیت سواری ( . 

 ششم : عیش ) زندگانی ( . 

 هفتم : توانگری ) ثروتمندی ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم . آب خود آیت 

فه ) و من الما کل شیئی حی ( حیات طبیعت و انسان به رحمت است و مصداق آیه شری

وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به 

خروش آید هر جانداری را می بلعد و می میراند . در این گیر و دار فقط کشتی است 

تی د . با این تعریف کشکه می تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کن

نشانی از برخورد ایمنی است در رو به روئی با غم ها و شدایدی که گرد ما را می 

گیرند . چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده ایدو می بینید یک کشتی در دریا 

حرکت می کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می رسد . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می شویم و چنانچه در خواب اگر خویشتن 

ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می یابیم . وقتی 

درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و 

ی حاصل می کنیم . اگر در خواب ببینید چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائ

جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می آید نشان این است که امنیت برای شما 

نیست بل که برای آن هاست که در کشتی هستند . برای بیننده خواب حادثه ای پیش 

می آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می رود . اگر ببینید در 

شتی هستید و کشتی شما را به جائی می برد که می دانید ، خوب است ولی اگر در ک

کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می برد خوب نیست . اگر بیننده خواب ببیند 

از ساحل سوار کشتی می شود و به دریا می رود کاری را شروع می کند و مشغله ای 

ز و تلخ و شیرین فراوان دارد . اگر بیننده خواب برای او پیش می آید که نشیب و فرا

ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که 

خواب او می گوید به مصیبتی گرفتار می آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل 

ی اگر لمی کند . روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست و

 بیننده خواب بداند به کجا می رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن غرق کشتی از سوی سلطان مخاطره بود

 کشتی گرفتن 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او بینداخت ، دلیل که 

 ائم بودند ، دلیل که بر او گزندی رسانند . حالش نیکو شود . اگر هر دو ق

 کشک 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که 

باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصا خوردن کشک اگر ترش و 

شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاری است . دیدن کشک سایی در خواب فتنه 

است و دغل کاری . اگر ببینید در خواب کسی برای شما کشک می ساید او انگیزی 

فتنه می انگیزد و گرفتاری و ابتال به وجود می آورد و چنانچه دیدید خودتان کشک 

می سایید کاری خالف می کنید که مستوجب مالمت می شوید . فروختن کشک بهتر 

 از خریدن آن است . 

 کشکاب 

ر بیند عناب و بنفشه و شکر کشکاب کرده بود و می خورد ، محمدبن سیرین گوید : اگ

دلیل است مال حالل یابد و از غم برهد . اگر بیند نتوانست خورد ، تاویلش به خالف 

 این است . 

 کشمش 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند کشمش داشت و بخورد ، دلیل است به قدر آن منفعت بیند . اگر بیند کشمش 

 دلیل است راحتی به وی رساند . به کسی داد ، 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود ، دلیل است مال تمام حاصل نماید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است . 

 اول : منفعت . 

 دوم : مال حالل . 
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 سوم : کسب و معیشت . 

 او می گوید : لوک اویتنه

 کشمش : دعوا در همسایگی

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

دیدن میوه هائی خشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئی باشددوستان در حق او 

 گویند

 کشو 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در کشویی به دنبال چیزی می گردید ، عالمت آن است که انتظارات 

کننده خواهد بود . اما اگر کشو را مرتب ببینید ، داللت بر یافتن دوستانی شما نومید 

 خوب و سرگرمیهایی لذتبخش دارد . 

 کشور بیگانه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کشور بیگانه : سفری خوش خواهید داشت

 کعب 

حضرت دانیال گوید : اگر کسی در خواب بیند کعب بسیار داشت ، دلیل غم است . 

 ند کعب پای او بشکست ، دلیل که فرزندش بمیرد یا به غمی گرفتار آید . اگر بی

 کعبه 
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 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان 

که در آن بیند ، دلیل بر خلیفه بود . اگر بیند که طواف کعبه می کرد ، دلیل بر صالح 

بود و از خلیفه فائده یابد . اگر بیند که احرام بسته بود و روی در کعبه داشت ، دین او 

دلیل به زیادتی صالح او بود . اگر بیند که سرای او کعبه بود و مردم آنجا را زیارت می 

 کردند ، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد . 

 جابرمغربی گوید : 

ه رفت ، دلیل که از جانب حق تعالی بزرگیش اگر پادشاهی در خواب بیند که به کعب

زیاده گردد . اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت ، دلیل که حال خلیفه تباه گردد . اگر 

بیند که درکعبه بود ، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد . اگر بیند که روی به حجر 

یننده ود ، دلیل که باالسود نهاد ، دلیل که حج بگذارد . اگر بیند که بر بام کعبه ب

 بدمذهب بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه است . 

 اول : خلیفه . 

 دوم : امام . 

 سوم : ایمان . 

 چهارم : امنیت و ایمنی . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن رفتن به کعبه و ایمنی وسالمت بود 

 کفاش 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کفاش در خواب ، نشانة آن است که موقعیتهای زندگی شما نشان می دهند 0

 که برای پیش رفتن ، هنگام مساعدی نیست . 

ـ اگر زنی خواب ببیند حرفة همسرش کفاشی است ، عالمت آن است که به 6

 آرزوهای خود دست خواهد یافت . 

 کفتار 

د واب ، دلیل بر زنی زشت و پلید بود . اگر بینمحمدبن سیرین گوید : دیدن کفتار درخ

که کفتاری در خانه او بسته بود ، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار 

 در خواب هیچ نباشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : همان طور که می دانید کفتار جانوری است و حشی و 

اب خوش یمن نیست . در موارد دیگر مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خو

نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد نه آن چه واقعا 

است و شما در خواب می بینید . مثال ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و 

گ سنشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد کفتار را به جای 

بگیرید . صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار . متقابال 

ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی آزار از کنارتان می گذرد ولی شما 

وحشت زده گمان کنید که آن حیوان کفتار است . صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن 

 شما سگ را کفتار گرفته اید . اینجا نیز ادراک انجام می گیرد کفتار است نه سگ زیرا

شما معیار تعبیر است . این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی شناسید و 

نمی دانید چگونه جانوری است مهم نیست . آن چه اهمیت دارد برداشت شما است . 

یست . میمنت وب ناگر کفتاری در خواب ببینید و بدانید کفتار است و از آن بترسید خ

و شگون ندارد . اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

نیکو نیست چرا که خواب او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق می افتد و بر 

اوست که در روزهای آینده محتاط باشد و خویشتن را حفظ کند . اگر کفتاری در 

پشتش به طرف شما باشد ، بگذرد و دور شود خوب است چون خواب ببینید که 

خطری از شما دور می شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک 

شود و حمله کند خوب نیست . نگاه کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد ، اگر در 

از شما  تارخواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر کف

بگریزد خطری را دفع کرده اید . برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که 

اساس زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد . به هر حال دیدن کفتار در خواب 

 شئامت دارد . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کفتار دشمن مکر به وی کند وگوش به حرفش دهد

 ه کفج

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کفجه پاکیزه داشت ، دلیل که خادمه او 

مصلحه بود . اگر کفجه را شکسته یا کهنه بیند ، تاویل به خالف این بود . اگر پادشاه 

کفجه آتش در خواب بیند ، دلیل بر مردی بود دلیر . اگر قاضی کفجه آتش در خواب 

 ه جز این کس کفجه آتش بیند ، دلیل بر خدمتکار خانه بود . بیند ، نایب او بود وهر ک

 کف دریا 

 محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب کف دریا بیند ، دلیل منفعت بود از بزرگی . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانة آن است که لذات 

 دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد . 
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 کف دست 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند کف ها بر هم می شود ، دلیل که از خویشان مفارقت کند و نیز گویند درآنجا 

بود ، دلیل که از سفر بازماند . اگر درخواب عروسی بود . اگر بیند که کف ها خسته 

کفهای خود گشاده بیند و قوی ، دلیل فراخ دستی او بود . اگر به خالف این بیند ، دلیل 

 تنگدستی بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دین کف درخواب بر شش وجه بود . 

 اول : فراخ دستی ) دارایی و بی نیازی ( . 

 دوم : مال . 

 : ریاست .  سوم

 چهارم : فرزند . 

 پنجم : دلیری . 

 ششم : زنی خواستن به حرام ) نکاح بازنی بطور حرام و نامشروع ( . 

 کفش 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود . اگر بیند کفش نو در پای کرد ، دلیل که زنی 

بیند ، دلیل که آن زن  بخواهد یا کنیزکی بخرد . اگر درخواب کفش خود را سیه

توانگر بود . اگر کفش را سبز بیند ، دلیل که آن زن مستوره بود . اگر کفش را سرخ 

 بیند ، دلیل که آن زن معاشر بود . اگر زرد بیند ، دلیل که آن زن بیمارگونه بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود . 

 اول : زن . 

 م : خادم . دو

 سوم : کنیزک . 

 چهارم : قوت و نیرومندی . 

 پنجم : معیشت . 

 ششم : مال . 

 هفتم : سفر ) مسافرت ( . 

 دیدن کفش درخواب ، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کفش در خواب ما زن است و همسر . برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی 

ناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است . اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید ز

خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای 

است به روابط بیننده خواب و همسرش . ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و 

 واج می کند . اگر مردی در خواب ببینددر خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازد

کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این 

خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود . اگر مردی در خواب ببیند 

کفش پایش را می زند با همسرش اختالف پیدا می کند . اگر ببیند کفش برای پایش 

چک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست . اگر کو

مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند 

کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود . این تعابیر 

 ندگی خانوادگی او نیز اشاره میبرای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به ز

 جعبه کفش در خواب -کند و تنها شوهرش مطرح نیست . خانم آیتانوس می گفت : 
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مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه 

می برند و شرقی ها عالقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد . آن اشاره ای طنز 

ز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند آمی

و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان 

آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت می کنند . باز هم 

خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده  اگر -خانم اتیانوس می گفت : 

 شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود . 

 مؤلف گوید : 

دیدن خواب کفش به معنی جنس مؤنث می باشد وکفش هر کس مربوط به فامیلهای 

 درجه اول مونت آن شخص می باشد

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طالق دهددی

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانة آن است که با رفتار ناآگاهانه و 0

 انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت . 

هایتان واکس سیاه زده اید ، عالمت آن است که امور ـ اگر خواب ببینید به کفش6

 زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد . 

ـ خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانة آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما 9

ه ، نشانة آن است ک رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند

 دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد . 

ـ اگر در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود را نبسته اید ، نشانة آن است که با 4

 دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت . 

 . ـ گم کردن کفش در خواب ، نشانة طالق و جدایی از همسر است 5
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ـ اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را ربوده است ، نشانة آن است که 2

 در کاری ضرر خواهید کرد ، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند کسی از کفشهای او تعریف می کند ، نشانة آن است که 7

 شنا شده است . باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آنها آ

 کفگیر 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه 

و زندگی بیننده خواب را اداره می کند . کفگیر از چیزهایی است که به ندرت اتفاق 

می افتد یک مرد در خواب ببیند ولی اگر دید اشاره به کسی است که امور خانه زیر 

اگر مردی مجرد در خواب ببیند کفگیری در دست دارد یا خریداری نظر اوست . 

کرده و به خانه می برد ازدواج می کند ولی برای مرد متاهل معرف کسی است که خانه 

اش را می گرداند . این شخص هم ممکن است همسر باشد و هم شخص دیگری که به 

و ببیند که کفگیری نخانم خانه کمک می کند مثل خدمتکار . اگر خانمی در خواب 

 در دست دارد که قبال آن را نداشته کسی پیدا می شود که به او کمک می کند . 

 کفن 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس 

معروف بود ، دلیل رنج و بال بود . اگر بیند که کفن از مرده بکند ، دلیل که در دنیا 

ده جوید . اگر بیند که او مردگان راکفن می کند ، دلیل که از مرده مال طرف آن مر

 حرام بدست آورد ، اگر بیننده مفسد بود ، منافق باشد و بد دین . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن 0

یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد  می باشد . کسادی در کار راه خواهد

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 رساند . 

 ـ دیدن اجساد کفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است . 6

ـ اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می شود ، نشانة آن است که 9

 مشاجرات و اختالفات به جدایی منجر خواهد شد . 

 کک 

دیدن کک به خواب ، دلیل بر دشمنی ضعیف است . اگر بیند  محمدبن سیرین گوید :

ککی او را بگزید ، دلیل است از دشمنی سخنی سخت شنود . اگر بیندککی را بکشت 

، دلیل است بر دشمن قهر نماید . اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند ، دلیل است 

 بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کک در خواب ، نشانة آن است که از دسیسه های نزدیکان خود برافروخته 0

 می شوید و در صدد تالفی برمی آید . 

ـ اگر زنی خواب ببیند کک او را می گزد ، عالمت آن است که افرادی به ظاهر 6

 دوست به او تهمت می زنند . 

 کک 

 گوید : آنلی بیتون می

ب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعی ـ اگر زنی در خوا0

 نامطلوب شادمانی او را ضایع می کند . 

ـ اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانة آن است که 6

 رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست . 

 کل 
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یل که لی صحبت افتاده بود ، دلمحمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که او را با ک

با بزرگی دوستی کند . اگر کل بیند که سرش موی برآورده بود ، دلیل که وام دار 

 گردد . 

 کالژه 

مرغی است و دیدن آن در خواب دلیل بر مردی بی دین و بی فایده بود . اگر بیند که 

 د . ال او بستانکالژه را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل که دشمن را قهر کند و م

 کالغ 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کالغ ، دلیل بر مردی فاسق بود . اگر بیند که کالغی داشت ، دلیل که او را با 

 چنین مردی صحبت کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که کالغی شکار کرد ، دلیل که به حیله مال مردم بستاند . اگر کالغ را دید 

 واز داد و بانگ کرد ، دلیل که زحمت او از سفر بود . که از شاخ آ

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کالغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش 

خوب شناخته نشده . صدای کالغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است . اگر 

نید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می صدای کالغ را بشنوید و خودش را نبی

گوید . اگر در خواب صدای کالغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت 

و تنهائی دچار می گردید . اگر در خواب ببینید کالغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما 

 ارد خبرینشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق د

ناراحت کننده به شما می رسد . اگر در خواب ببینید گوشت کالغ می خورید مال 
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حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید . اگر در خواب 

ببینید کالغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کالغی را در 

 دهان بد گوئی را گرفته اید .  قفس نگه داشته اید جلوی

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کالغ : باخت یا گم کردن

 که قارقار میکند : بدبختی

 ترساندن آن : شخصی قصد کالشی از شما را دارد

 که پرواز میکند : مرگ 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کالغ مرد فاسق باشد

 اظهار دوستی کند دیدن زاغ وکالغ مرد دروغگوئی که به وی

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن کالغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختی است . 0

ـ شنیدن غارغار کالغ در خواب ، عالمت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران 6

ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که 

 خورد .  فریب زنی را خواهد

ـ دیدن کالغ مرده در خواب ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک به بیماری سختی 9

 دچار خواهید شد . 

 کاله 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کاله به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کاله . اگر بیند که کاله او گوشه بر 

 سر داشت ، دلیل عمل بود از قبل پادشاه . 
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 یال گوید : حضرت دان

اگر بیند که کاله در سر داشت ، دلیل بر خیر دین بود . اگر بیند که دستار بر سر کاله 

نهاده بود ، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد . اگر بیند که کاله ابریشمین در سر 

 اداشت ، دلیل خیر بود . اگر بیند کاله زرین در سر داشت ، دلیل مال بود . اگر کاله ر

از مروارید بیند ، دلیل که عزیز گردد . اگر کاله را آهنین بیند ، دلیل که از پادشاه قوت 

 یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که کاله خونین بر سر داشت ، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و 

 سخنهای محال گوید . 

 جابرمغربی گوید : 

ه بستان ، به زمستان بر سرداشت ، دلیل که کام دل یابد ، و اگر باگر این بیند که کاله تا

 خالف این بیند ، دلیل که به مراد نرسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب بیند که کاله سیاه بر سر داشت ، اگر در بیداری داشته باشد ، دلیل منفعت 

اله از سر غم افتد . اگر بیند که ک بود . اگر بیند که کاله از سر او بیفتاد ، دلیل است در

او برگرفتند ، دلیل که از جاه بیفتد . اگر کاله نو بر سر داشت ، دلیل که مرتبه او زیاد 

گردد . اگر کهنه بیند به خالف این باشد . اگر بیند که کاله سفیدبر سر داشت ، دلیل 

. اگر  ن دین او بوددین پاک بود . اگر سبز بود طاعت گذار باشد . اگر سرخ بود نقصا

زرد بود بیمار باشد . اگر سیاه بیند ، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد . 

اگر بیند که کاله مرصع در دست یا در سر داشت ، دلیل که به قدر و قیمت کاله 

 بزرگی یابد . اگر کالهش درافتاد ، دلیل که پادشاه مال او رامصادره کند و بستاند . 

 ضرت امام جعفر صادق فرماید : ح

 دیدن کاله در خواب بر شش وجه بود . 
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 اول : والیت و فرمانروایی . 

 دوم : ریاست . 

 سوم : بزرگی . 

 چهارم : عزیزو گرامی بودن . 

 پنجم : مقدار . 

 ششم : منزلت . 

 دیدن کاله دوز در خواب ، دلیل بر مردی کاردان بود که خدمت بزرگان کند . 

 ر مطیعی تهرانی گوید : منوچه

کاله معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم . نماینده برداشتی است که 

دیگران نسبت به ما دارند و بهائی است که جامعه به ما می دهد . کاله در خواب به هیچ 

عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست . اگر در خواب ببینید کالهی خوب و نو بر سر 

شان آن است که موقعیت اجتماعی باالئی پیدا می کنید . اگر ببینید کسی دارید ن

کالهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می 

آورید . اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کاله نو و گران بهائی بر سر 

شتن لیاقت شغلی را به دست آورده است . نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و دا

اگر لباس خوب و کاله بی ارزش داشته باشد تعبیر خالف آن است و خواب او می 

گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده اند که در خور شان و 

 مقامش نیست . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کاله

 نو و زیبا : خوشبختی

 ه : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفتکهنه و مچال

 بوسیله باد برده شدن : بی وفایی
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 تعمیر کردن آن : ضرر ، زیان

 کاله گذاشتن : سفری در راه است

 گم کردن یک کاله : ناراحتی

 از زمین برداشتن : رضایت

 کاله حصیری : خوشبختی

 گوید : آنلی بیتون می

مت آن است که ممکن است در کاری ـ اگر در خواب کاله خود را گم کنید ، عال0

 شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید . 

ـ اگر خواب ببینید کاله نو بر سر گذاشته اید ، عالمت آن است که از تغییر مکان 6

زندگی خود سود کالنی به دست می آورید ، اگر زنی در خواب ببیند کاله نو و 

بر سر گذاشته است ، نشانة آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و  زیبایی

 مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت . 

ـ اگر در خواب باد کاله شما را با خود ببرد ، عالمت آن است که تغییرات ناگهانی 9

 اوضاع زندگی را بدتر می کند . 

 کلبتین 

اب ، دلیل خادمی است دلیر که به خوبی محمدبن سیرین گوید : دیدن کلبتین درخو

مال از دست پادشاه بیرون آورد و بر مردم نفقه کند . اگر بیند به کلبتین چیزی از آتش 

 بیرون آورد و بر مردم داد ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . 

 کلبه 

 گوید : آنلی بیتون می

 ر زندگی است . ـ دیدن کلبه در خواب ، نشانة موفقیت غیر قابل تردید د0
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ـ اگر خواب ببینید در کلبه ای خفته اید ، عالمت آن است که به بیماری مبتال خواهید 6

 شد . 

 ـ دیدن کلبه در مرغزاری سرسبز ، نشانة شادمانی و خوشبختی است . 9

 کلکسیون 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کلکسیون

 حشرات : ناراحتی

 گیاهان : شادی

 سنگهای معدنی : اتفاق ناخوشایند

 کلم 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کلم درخواب ، دلیل منفعت است از قبل زنان و پخته وی 

 به تاویل ، بهتر از خام بود . اگر دید که کلم خورد ، دلیل است از زنش منفعت یابد . 

 گوید : آنلی بیتون می

ظمی در هر کاری اختالل وارد می ـ دیدن کلم در خواب ، نشانة آن است که بی ن0

 کند . 

ـ دیدن کلم سبز در خواب ، نشانة آن است که در ازدواج و عشق با بی وفایی روبرو 6

 خواهید شد . 

ـ بریدن کلم در خواب ، عالمت آن است که با ولخرجی زیاد به بند فالکت و 9

 بدبختی می افتید . 

 کلنگ 
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، دلیل بر مردی غریب و درویش است .  محمدبن سیرین گوید : دیدن کلنگ درخواب

اگر بیند کلنگی بگرفت ، دلیل است با مردی غریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند . 

اگر بیند که کلنگ بسیار داشت ، دلیل است بر گروهی غریبان مهتر شود . اگر بیند بر 

ت دلیل شکلنگی نشسته بود ، دلیل است به سفری رود . اگر بیند در خانه کلنگ دا

 است زنش درویش شود . 

 ـیوسف نبی علیه السالم گوید : 0

 دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حالل است

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کلنگ در خواب ، عالمت آن است که دشمنی بیرحمانه می خواهد شما را در 0

 کارهای اجتماعی که به عهده گرفته اید شکست بدهد . 

 کلوچه 

حمدبن سیرین گوید : دیدن کلوچه در خواب ، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار . م

اگر بیند که کلوچه می خورد ، دلیل است مال حاصل کند . اگر بیند که کلوچه در 

 دهان نهاد و نتوانست بخورد ، دلیل است مال او از دیگران بود . 

ر چهار وجه است . اول : حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کلوچه درخواب ب

 مال حالل . دوم : روزی فراخ . سوم : نعمت بسیار . چهارم : عیش خوش . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کلوچه در خواب تعبیر شیرینی ها و ماکوالت خوب را 

دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و برکت است به شرطی که زنجبیل و دارچین و 

نداشته باشد . عطر خوب داشتن و بوی خوش از کلوچه استشمام  ادویه . از این قبیل

کردن تغییری در تعبیر به وجود نمی آورد ولی اگر عطر و بو از زنجبیل و دارچین و 

ادویه تند و از این قبیل باشد و تصور وجود چنین چیز هائی در خواب برای شما پیدا 

که در پایان غم و اندوه می شود خوب نیست چون خواب می گوید به نعمتی می رسید 
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آورد و شما را به گریستن وا می دارد . کلوچه مالی است لقمه ای و بخش شده . مانند 

پولی که بین چند نفر تقسیم شود و یک بخش از آن را نیز به بیننده خواب اختصاص 

دهند . اگر در خواب دیدید چندین کلوچه دارید سهام بیشتری نصیب شما می شود 

یری در بخش بخش بودن آن نمی دهد . اگر در خواب دیدید کلوچه می ولی تغی

خورید خوب است چرا که خوشحال می شوید و به عیش و شعف می رسید . خریدن 

و گرفتن و داشتن آن همین تعبیر را دارد . اگر دیدید کلوچه داشتید اما نتوانستید 

نید رود . اگر در خواب ببیبخورید مالی به دست می آورید که از گلویتان پائین نمی 

کسی کلوچه ای به شما می دهد شما را به نعمت می رساند . اگر دیدید کلوچه می 

 پزید کاری مفید انجام می دهید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ خوردن کلوچه در خواب ، نشانة توفیق بسیار زیاد در تمامی کارهایی است که هم 0

 اکنون به آن اشتغال دارید . 

 پختن کلوچه در خواب ، نشانة صرفه جویی در امور خانه است .  ـ6

 کلید 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دیدن کلید ، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن . 

 اگر بیند که کلید بسیار داشت ، دلیل است که بزرگی یابد . 

 حضرت دانیال گوید : 

 ن داشت ، دلیل قوت بود . اگر در خواب بیند که کلید آهنی

 اگر کلید مسین داشت یا برنجین ، دلیل است که سخنش گیرا شود . 

 اگر کلید را چوبین بیند ، دلیل که منفعت آن کمتر بود . 

 اگر بیند که کلید سیمین داشت یا زرین ، دلیل که مال حاصل کند . 
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 جابرمغربی گوید : 

 .  د ضایع شد ، تاویلش به خالف این استاگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلی

 اگر بیند که به کلید قفل گشود ، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است . 

 اول : مژده وبشارت . 

 دوم : فرج ونجات ازغم . 

 سوم : شفا از بیماری . 

 د . چهارم : یافتن مرا

 پنجم : قوت و نیرومندی دین . 

 ششم : گذاردن و برآورده شدن حاجت . 

 هفتم : اجابت دعا . 

 هشتم : علم و دانش . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای 

ریبا همان ببینید . کلید درخواب تق را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و

تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم . کلید وسیله ای است برای گشودن 

قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود . اگر 

خواب  ی خورددر خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل م

شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به 

دست نمی آورید . اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید 

برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست 

و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را  نمی آورید . اگر در خواب ببینید قفل
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بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید . اگر ببینید دیگری 

کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به 

کنید .  ر کاری را میرویتان می گشاید . اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبی

اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار 

استیصال می شوید . اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از 

دیگران پنهان نگه می دارید . همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما 

 باشد . 

 تنهاو می گوید : لوک اوی

 کلید

 یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت

 گم کردن آن : بگو مگو

 آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

 باز کردن یک در بسته با کلید : به شما مظنون خواهند شد 

 گوید : آنلی بیتون می

 بر تغییرات غیرمنتظره دارد . ـ دیدن کلید در خواب ، داللت 0

ـ اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید ، عالمت آن است که اتفاقاتی نامطلوب 6

 بر شما تأثیر می گذارد . 

ـ اگر در خواب کلیدی پیدا کنید ، نشانة آن است که در حرفة خود تغییری خواهید 9

 اهند برد . داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خو

ـ دیدن کلید شکسته در خواب ، عالمت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا 4

 حسادتهاست . 

ـ اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآالت خود را گم کرده است ، نشانة آن 5

است که با نامزد خود اختالف پیدا خواهد کرد . و از این بابت رنج خواهد کشید . اما 
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د با کلیدی دری را می گشاید ، نشانة آن است که به نامزد خود بیش از اگر خواب ببین

حد اعتماد می کند . اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می کند ، نشانة آن است 

که در انتخاب همسر توفیق می یابد . اگر خواب ببیند کلیدی را دور می اندازد ، نشانة 

ن درست نمی تواند داوری کند و برای همین به آن است که در گفتگوهایش با دیگرا

 شهرت خود آسیب می رساند . 

 کلیدان 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کلیددان را بگشود ، دلیل است کار دنیا 

 بر وی گشاده شود . اگر کلیددان را نتوانست گشودن ، به خالف این است . 

 کلیسا 

 محمدبن سیرین گوید : 

اب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسالم نماز کرد ، دلیل که توبه از گناه اگر درخو

 کند و دینش قوی شود به سبب آن که کلیسا جای عبادت است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب کلیسایی را در نقطه ای دور ببینید ، داللت بر آن دارد که از خواسته 0

 د نومید خواهید شد . هایی که مدتی به دنبالش بودی

ـ اگر در خواب ببینید که با آشفتگی داخل کلیسا می شوید ، داللت بر آن دارد که در 6

 تشییع جنازة کسی شرکت می کنید . 

ـ اگر در خواب کلیسا را در محلی مخروبه ببینید ، نشانة آن است که امیدها و نقشه 9

 هایتان نقش بر آب خواهد شد . 

د کشیشی مانع ورود شما به کلیسا می شود ، نشانة آن است که شما ـ اگر خواب ببینی4

 از دست دشمنان خود می گریزید . 
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ـ اگر دختری در خواب ببیند که وارد کلیسا می شود ، عالمت آن است که در آینده 5

سخت بیمار خواهد شد . اما اگر ببیند که هنگام داخل شدن به کلیسا با کشیشی حرف 

از طرف دوستان خود به خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و می زند ، بعدها 

 سرزنش قرار می گیرد . 

 کلیه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب کلیة خود را ببینید ، نشانة آن است که احتماال به بیماری سخت مبتال 0

 خواهید شد ، شاید هم در امر ازدواج با مشکلی مواجه شوید . 

ب ببینید کلیة شما بدون اشکال کار می کند ، نشانة آن است که در توطئه ـ اگر خوا6

 ای خطرناک شرکت خواهید کرد . 

ـ اگر در خواب احساس کنید کلیة شما به درستی کار نمی کند ، عالمت آن است که 9

 اتفاقی باعث می شود در امور مالی زیان ببینید . 

 کنشت 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

بیند که در کنشت شده بود ، اگر بیننده مصلح است تعبیرش نیک بود ، اگر مفسد  اگر

 بود تعبیرش بد باشد . 

 کمان 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت ، دلیل که از سفر فایده یابد . اگر بیند کسی 

بیند از کمان تیر انداخت ، کمان به او داد ، دلیل است او را پسری آید یا برادر . اگر 
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دلیل که سخن حق و باطل گوید . اگر بیند کمان به کسی داد یا فروخت و یا ضایع شد 

 ، دلیل که از زن جدا شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که به دست تیرو کمان ساخت ، دلیل است کارش ساخته شود . اگر دید کمان 

ت درم را بر دین اختیار نماید . اگر در بهای کمان را فروخت و درم بستد ، دلیل اس

جنسی بستد ، دلیل است مرادش حاصل شود . اگر دید کمان را در کماندان نهاد ، دلیل 

 است از دنیا برود . اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت ، دلیل که کردار نیکو نماید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 وجه است .  دیدن کمان درخواب بر شش

 اول : سفر . 

 دوم : فرزند . 

 سوم : زن . 

 چهارم : قوت ونیرومندی . 

 پنجم : اعمال نیکو . 

 ششم : مردم دوست بودن ) دوست و رفیق ( . 

 کمان آسمان 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که کمان زرد بود ، دلیل است مردم آن دیار بیمار 

ه اخی نعمت است . اگر سرخی آن بیشتر بود تاویلش بشوند . اگر سبز بود ، دلیل بر فر

 خالف این است . 

 کمانچه 
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 گوید : آنلی بیتون می

دیدن کمانچه در خواب ، عالمت تفاهم در محیط خانواده و به دست آوردن 

 موقعیتهای نشاط آور در اجتماع است . 

 کمان حالجی 

ل است منافق بود و نیز محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمان حالجی داشت ، دلی

گویند زنی ممتنع بخواهد . اگر بیند کمان حالجی او ضایع شد ، دلیل است از زنی جدا 

 شود . 

 کمانگره 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند کمان گره داشت و گل می ا نداخت ، دلیل 

  غم و اندوه است . اگر بیند کمان گره داشت ، دلیل است آزار مردم جوید .

 کمد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید داخل کمد پر از اشیاء و کاالهایی تمیز و مرتب است ، نشانة 0

خوشی و راحتی است ، و اگر داخل کمد پر از اشیاء و اجناس کثیف و نامرتب باشد ، 

 عالمت تنگدستی و بدبختی است . 

بیگانگان همنشین خواهید ـ دیدن کمدی کوچک در خواب ، نشانة آن است که با 6

 شد . 

 کمر 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل 

است پشت و پناه او از فرزندان است . اگر بیند کمر مرصع بر میان بسته بود ، دلیل است 

 یند فرزندی آورد که محتشم قبایل بود . به قدر و قیمت آن کمر مال یابد و نیز گو

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب بیند کمری می انداخت ، دلیل است مال و حشمت یابد و عمرش دراز 

 بود . اگر بیند کمر بگسست یا ضایع شد ، تاویل آن زیان بود . 

 جابرمغربی گوید : 

ی یابد . اگر بیند کمر و اگر در خواب بیند شمشیر مرصع داشت ، دلیل است مهتر

 شمشیر را به کسی داد ، دلیل که از بهر پادشاه سفری کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کمر در خواب بر شش وجه است . 

 اول : منفعت . 

 دوم : فرزند . 

 سوم : بزرگی . 

 چهارم : عمردراز . 

 پنجم : مراد . 

 ششم : پاکی واخالص در دین . 

 مجلسی ) ره ( گوید :  عالمه

شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسین عایه السالم در شهادت عباس فرمود : 

 اکنون کمرم شکست . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید 
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کاله نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از نشان می دهد . تعبیر کمر بند تا حدی به 

جهاتی بیشتر است . کاله ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمر بند 

لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با 

ته اید که دید و نظر و رای مردم ندارد . اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بس

قالبی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که 

در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می 

گیرید و سود می برید . اگر دیدید کمر بندی سست و کم ارزش به قالبی لق و شل 

خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است . برخی بسته اید موقعیت متزلزلی 

از معبران کمر بند را فرزند تعبیر کرده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب . 

کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می تواند فرزند باشد و آن 

یش می شود . اگر در خواب هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خو

ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار 

از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان 

اختالف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد . اگر در خواب 

خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در  کمر بند

اختیار شخصی دیگر قرار می دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود 

ببندد جای شما را می گیرد . همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد 

از او سلب قدرت می کند و خودش  و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که

 جای او را تصاحب می نماید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کمربند : رضایت

 کمربند تزیین شده : آسایش

 یافتن آن : اعتماد
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 گم کردن آن : راه دیگری در زندگی انتخاب کنید

 کمربند طال : ازدواج در راه است 

 گوید : آنلی بیتون می

کمربند خود را محکم بسته اید و شما را آزار می دهد ، عالمت آن  ـ اگر خواب ببینید0

 است که افراد مکار بر شما مسلط خواهند شد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمر بندی جواهرنشان به کمر بسته 6

 است ، عالمت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت خواهید بود تا شهرت . 

ی در خواب از کسی کمربندی بگیرد ، نشانة آن است که در زندگی ـ اگر زن9

 امتیازاتی به دست می آورد . 

ـ اگر خواب ببینید کمربندی نو به کمر بسته اید ، نشانة آن است که به زودی با غریبه 4

ای آشنا خواهید شد و با او در کاری شریک می شوید و از این شراکت زیان خواهید 

 دید . 

 کمند 

مدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند کمند بینداخت و مردی بگرفت ، دلیل که از مح

بزرگی یاری جوید . اگر کمندش از ریسمان بود ، دلیل است یاری از مومنی طلبد . 

 اگر بیند کمند انداخت و کسی نتوانست گرفت ، دلیل است او را یاری ندهد . 

 کنار 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کنار ) سدر ( درخواب ، دلیل مالی بود که بی غش بود . گویند که میوه آدم در 

 بهشت کنار بود . اگر بیند کنار خورد ، دلیل که مال حالل یابد . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کنار ) سدر ( درخواب ، دلیل بر مال حالل است و روزی فراخ . 

 کنجد 

: دیدن کنجد درخواب ، مالی حالل بود که هر روز زیاده شود . محمدبن سیرین گوید 

 اگر بیند کنجد بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت 

ینید بب و نعمت است . یعنی چیزی بیش از رزق و روزی همیشگی است . اگر در خواب

نانی می خورید که بر آن کنجد پاشیده اند یا آن را یا کنجد پخته اند چیزی بیشتر از 

حقوق و در آمد مستمر نصیب شما می شود . اگر در خواب ببینید که از کنجد روغن 

می گیرید لب و لباب و بهره مالی نصیب شما می شود . این مالی است که تحصیل آن 

ون به دست آوردید هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی به زحمت ممکن است ولی چ

 آورد . 

 کندر 

اگر دید کندر می خائید دلیل که با کسی گفتگو کند اگر کنر بسیار داشت دلیل 

 معیشت بود

 کندنا 

حضرت دانیال گوید : دیدن کندنا در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را به دوستی یاد 

 کند . 

 کنده 
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 ید : گوآنلی بیتون می

ـ دیدن کندة درخت در خواب ، نشانة آن است که تحوالت و دگرگونیها باعث 0

 خواهد شد از شیوه معمول زندگی خود دور شوید . 

ـ دیدن زمینی پر از کنده های درخت در خواب ، نشانة آن است که در برابر حملة 6

 بدبختی ناتوان خواهید ماند . 

شانة آن است که با رویارویی قاطع با واقعیات ـ بیرون کشیدن تنة درخت از خاک ، ن9

 زندگی ، قادر خواهید شد خود را از فقر و فالکت نجات بدهید . 

 کندوی 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند کندوی عسل داشت ، دلیل که از زنان 

 مرادش حاصل شود و مال حالل یابد . 

ما زنی است مال دار و متنعم و  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کندو در خواب های

ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می 

شویم . چنان چه در خواب ببینیم کندوئی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات 

او را  تنصیب ما می شود . مثل زنی که مستغالت زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغال

بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر . اگر در خواب ببینید کندوئی در خانه دارید 

 که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کندوی عسل

 دیدن کندو : ثروت 

 کنسرت 
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 گوید : آنلی بیتون می

تی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از ـ اگر خواب ببینید در کنسر0

زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد شد . اگر یک نویسنده چنین خوابی ببیند 

، نشانة خالقیت ادبی است . اگر یک تاجر چنین خوابی ببیند ، عالمت رونق در تجارت 

 .  عشقی بی شائبه استاست . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة سعادت و 

ـ اگر خواب ببینید کنسرتی همراه با باله اجرا می شود ، نشانة آن است که در حرفة 6

 خود با کسادی مواجه خواهید شد و با دوستانی ناپسند معاشرت خواهید داشت . 

 کنگر 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد ، دلیل که غمگین 

 گر نخورد ، غم نباشد . شود ، ا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کنگر یک گیاه بیابانی و وحشی است که از کوه جمع 

می کنند . کنگر در خواب های ما به مال حرام و به زبان گویاتر به مال دزدی تعبیر شده 

است . نه آن چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بل که مالی است که قطعا حرام 

اما کسی نمی داند صاحبش کیست . روی هم رفته کنگر در خواب خوب نیست است 

مخصوصا اگر تیغ های آن را حس کنید و ببینید . اگر در خواب ببینید خورش کنگر 

می خورید غمگین می شوید و اگر ببینید که کنگر پاک می کنید مالی به دست می 

 آورید که بیهوده می کوشید آن را تطهیر کنید . 

  کنه

محمدبن سیرین گوید : دیدن کنه درخواب ، دلیل عیال است . اگر بیند کنه اندامش را 

می خورد ، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود . اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود ، 

 دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده بود . 
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و جه است . اول : عیال . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کنه در خواب بر سه 

دوم : خدم . سوم : مال . اگر دید کنه را می کشت دلیل بر نقصان این سه چیز است . 

اگر دید کنه را از خود می انداخت ، دلیل بر نقصان این سه چیز است . اگر دید کنه را 

 از خود می انداخت ، دلیل که چیزی پنهان به او رسد و از آن متفکر شود . 

 گوید : یتون میآنلی ب

ـ اگر خواب ببینید کنه ها بر تن شما می خزند ، نشانة آن است که اوضاع مالی شما 0

 نابسامان خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید کنه ای را روی بدن خود له می کنید ، نشانة آن است که از دست 6

 دشمنان خائن آزار خواهید دید . 

نشانة آن است که دشمنان با بیرحمی می  ـ دیدن کنه های بزرگ بر تنة درخت ،9

 کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند . 

 کنیزک 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن کنیزک در خواب مال است . اگر کنیزک بخرید ، دلیل 

 که مال یابد . اگر دید بفروخت ، دلیل بر نقصان مال است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کنیز خبر خوش شنود 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کنیزک غم بود

 کوال 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن کوال درخواب ، دلیل بر مرد عالم است و بدین قول دلیل 

آورند . علی علیه السالم فرمود : اگر کسی درخواب بیند کوال نو و فراخ داشت ، دلیل 

 ک بیند منفعت کمتر است . منفعت است . اگر کوال کوچ

 کوتوله 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب کوتوله ای شاد ببینید ، عالمت آن است که هرگز از نظر قد و قامت 0

 کوتاه نمی مانید و عالمت سالمت جسمی و روحی نیز هست . 

ود خـ اگر خواب ببینید دوستانتان کوتوله شده اند ، نشانة آن است که با دوستان 6

 تفریحات و خوشی های بسیار خواهید داشت . 

ـ دیدن کوتوله های زشت و ترسناک در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعیتهای ترس 9

 آور و اضطراب آمیز است . 

 کوچه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول 

که فکر ما را به خود مشغول می دارد . اگر در  هستیم باسئوالی رو به رو می شویم

خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می مانیم . 

اگر ببینیم کوچه ای است که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن 

 رد میجا زندگی می کنند خوب است زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخو

کنیم و اگر خانه ها خراب و ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند تعبیر خالف آن 

است . اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما دشوار خواهد بود و اگر هموار بود به 

 سرعت پیشرفت می کنیم . 

 گوید : آنلی بیتون می
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واهد بود و گرفتار ـ خواب کوچه نشان می دهد که اقبال گذشته همراه شما نخ0

 پریشانی و اضطراب خواهید شد . 

ـ اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است ، هشداری 6

است برای او تا از برخی رفاقتها چشم بپوشد ، زیرا این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی 

 او خواهد شد . 

 کود 

 گوید : آنلی بیتون می

 ، عالمت خیر و برکت فراوان است . دیدن کود در خواب 

 کودکی 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند کودک شده بود ، دلیل غم و اندوه 

 است . زیرا که کودک صالح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف بود . 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن کودک خوب روی ، دلیل فرشته است و کودک زشت 

ل مال است . اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می داد ، دلیل است او روی ، دلی

 را در زندان کنند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کودک

 فرزند خود : خوشبختی

 کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

 بچه های کوچک : غم و غصه

 دیدن کودکان بیشمار : فالکت

 کودکان زیباروی : شادی و سالمتی
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 دن یک بچه : بی عدالتیکتک ز

 بچه ای که میدود : نیکبختی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن نوزادان زیبا و تندرست در خواب ، عالمت آن است که نعمتهایی فراوان به 0

 شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد . 

ا ر ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند ، عالمت آن است که فرزند خود6

 همواره سالمت و تندرست خواهد دید . 

ـ اگر کودکان را در حال کار یا مطالعه ببینید ، داللت بر آن دارد که اوقاتی فرح 9

 بخش و آرام در انتظار شما است . 

ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید ، نشانة آن است که علت هراس شما 4

 غم و اندوه می گراید .  درست است . رفاه و آسودگی به

ـ اگر در خواب کودکانی غمگین ببینید ، داللت بر آن دارد که دشمنان در صدد 5

 مشکل آفرینی اند . به خاطر افکار موذیانة برخی افراد به دردسر خواهید افتاد . 

ـ اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند ، داللت بر آن دارد که تمام 2

 شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید .  تعهدات

 کور 

 مولف گوید : 

اگر کسی خواب ببیند کور شده و جائی را نمی تواند ببیند در گناه بزرگی گرفتار می 

 شود 

 اگر ببیند کور بود وبینائی خود را بدست آورده ازگناه مفارقت یابد

 گوید : آنلی بیتون می

نشانة آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به  ـ اگر خواب ببینید کور شده اید ،0
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 فقر و تنگدستی می شود . 

ـ اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، داللت بر آن دارد که کسی از شما کمک می 6

 طلبد . 

 کوره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن کورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای 0

ش و خراب در خواب ببینید ، نشانة آن است که با فرزندان مشکل پیدا خواهید خامو

 کرد . 

ـ اگر خواب ببینید در کوره ای می افتید ، نشانة آن است که رقیبی در کشمکش کار 6

 شما را شکست می دهد . 

 کوز 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کوز ، دلیل مال است که به رنج حاصل شود . اگر دید با 

کوز بازی می کرد ، دلیل که با کسی خصومت کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید 

کوز می کشت ، دلیل که از مردی حربی مال حاصل کند . جابرمغربی گوید : اگر دید 

کوز داشت ، دلیل که از مردی بخیل منفعت یاید . اگر دید کوز بسیار داشت ، دلیل 

وغن داشت می آورد ، دلیل که از بخیلی مال خصومت است . اگر دید از مغز کوز ر

 حاصل کند . 

 کوزه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت ، دلیل که کنیزکی حاصل کند . اگر از مس 
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سفید یا روی بیند ، دلیل بر خادم بود . اگر بیند که از کوزه آب خورد ، دلیل که با 

 کنیزکی جمع شود . 

 بی گوید : جابرمغر

اگر بیند که کوزه بشکست ، دلیل که کنیزک بمیرد کوزه درخواب ، دلیل مال و 

منفعت است . اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت ، دلیل که مال تمام حاصل کند 

 . اگر آهنین بیند ، دلیل برمال اندک است که بیابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 بر نه وجه است . دیدن کوزه در خواب 

 اول : زن . 

 دوم : خادم . 

 سوم : کنیزک . 

 چهارم : قوام دین ) آنچه مایه استواری دین است ( . 

 پنجم : صالح تن ) تندرستی ( . 

 ششم : عمردراز . 

 هفتم : مال . 

 هشتم : خیروبرکت . 

 نهم : میراث از قبل زنان . 

 ال دار است . دیدن کوزه آویز ، به تاویل زنی بزرگوار و م

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد . اگر 

کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق 

 ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید . 

 گوید : آنلی بیتون می
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 ـ دیدن کوزة خالی در خواب ، عالمت فقر و پریشانی است . 0

 ـ دیدن کوزه های پر در خواب ، عالمت سعادت و موفقیت است . 6

ـ اگر خواب ببینید کوزه ای می خرید ، نشانة آن است که با بار سنگینی که بر دوش 9

 حمل می کنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت . 

کوزة شکسته در خواب ، عالمت آن است که به بیماری اندوهبار دچار  ـ دیدن4

 خواهید شد . 

 کوسن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای 0

 آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید . 

 ر کار و عشق است . ـ دیدن کوسن در خواب ، نشانة کامیابی د6

ـ اگر دختری خواب ببیند کوسنهای ابریشمی درست می کند ، نشانة آن است که تا 9

 چند ماه دیگر ازدواج می کند . 

 کوسه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش 

چنانچه در خواب خود را با نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی کند . 

کوسه ای رو به رو ببینید با دشمنی مواجه می شوید . اگر کوسه به شما حمله کرد و 

آسیب رساند خوب نیست ولی اگر گریختید امنیت حاصل می کنید . اگر فقط 

 ترسیدید زیان می بینید . اگر کوسه را کشتید بر دشمن پیروز می شوید . 

 کوشک 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 :  محمدبن سیرین گوید

اگر بیند در کوشکی رفت ، دلیل مال و خواسته است . خاصه آن کوشک را از خشت 

خام و گل ساخته بیند . اگر کوشک را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند ، دلیل مال 

 است اما دردین نقصان بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ر اگر بیند آتش داگر در خواب بیند کوشک او خراب شد ، دلیل بر تلف مال است . 

 کوشک افتاد ، دلیل است پادشاه مال او مصادره کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کوشک در خواب هفت وجه است . 

 اول : نعمت . 

 دوم : والیت و فرمانروایی . 

 سوم : مرتبت و منزلت . 

 چهارم : ریاست . 

 پنجم : بزرگواری . 

 ششم : پادشاهی . 

 امش کاری ) آرامش و آسایش ( . هفتم : آر

 کوفته 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به 

نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های تند و تلخ 

نداشته باشد . ترشی و چاشنی و رنگ بد آن نیز تعبیر را تغییر می دهد و غم و رنج می 

 آورد . 
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 کوکب 

وید : کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است . منوچهر مطیعی تهرانی گ

زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف ) ز ( نوشته . همین طور اختر . چنانچه در 

خواب ببینید که در باغچه خانه خود کوکب دارید غمین و اندوهگین می شوید . همین 

 تعبیر هست اگر کوکب به کسی بدهید یا از او بگیرید 

  کوکو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوکو تعبیر دیگر ماکوالت را دارد و خوب است و به 

نعمت و روزی تعبیر می شود . کوکو را از تخم مرغ و سبزی یا سیب زمینی تهیه می 

 کنند که همه اینها خوب هستند و تعبیر نیکو دارند . 

 کوله پشتی 

 گوید : آنلی بیتون می

، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دیدن کوله پشتی در خواب 

دست می یابید . اگر زنی در خواب کوله پشتی کهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن 

 است که به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد . 

 کوه 

 حضرت دانیال گوید : 

ر بیند رود . اگاگر کسی درخواب خود را بر سر کوهی بیند ، دلیل است در پناه بزرگی 

کوه از جای برکند ، دلیل که بزرگی را قهر کند . اگر بیند در کوهی مقام بساخت ، 

 دلیل که مقرب پادشاه شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 
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اگر بیندبر سر کوهی بانگ نماز گفت یا نماز کرد ، دلیل است کارش باال گیرد . اگر 

 دلیل غم است .  دید که بر دامن کوهی مقام نمود و بیفتاد ،

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند کوهی بجنبد ، دلیل که بزرگی از آن دیار رنجور شود . اگر بیند کوهی می 

کند و بر وی آسان است ، دلیل که کسی چیزی به وی دهد . اگر بیند بر کوه قاف 

 نشسته است ، دلیل است اجلش نزدیک بود . اگر در خواب خود را به کوه طور بیند ،

دلیل است معتقد پادشاه شود . اگر بر کوه لسان بیند ، دلیل است با علما صحبت دارد . 

اگر بیند در کوهی شد ، دلیل است در زندانش نمایند یا بمیرد . اگر دید در کوه 

سوراخی بود و در آنجا رفت ، دلیل که از راز پادشاه آگاه شود . اگر بیند که از کوه 

جا که بود می انداخت ، دلیل که نامه های پراکنده نویسد . سنگ برمی گرفت و از هر 

اگر بیند از کوه یفتاد ، دلیل است مرادش برنیابد . اگر بیند نردبانی بسته بود از کچ و او 

بدان نردبان بر سرکوه رفت ، دلیل است مرادش زود برآید . اگر نردبان را از گل و 

 ان را از مس و برنج بیند ، دلیل نامرادیخشت بیند به تاویل نیکوتر است . اگر نردب

است . اگر از آهن بیند ، دلیل قوت است اگر بیند بر سر کوهی بلند ایستاده بود ، دلیل 

 است مقرب پادشاه شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : پادشاهی . 

 دوم : دلیری . 

 پیروزی . سوم : ظفریافتن و

 چهارم : بلندی و رفعت . 

 پنجم : رئیسی . 

 اگر ببیند نتوانست از کوه باال برود ، به مرادش نمی رسد . 
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 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن کوه در خواب ، دلیل مال بود که به حیله به دست آید . اگر بیندکه در کوه پنهان 

ه در کاری اندازند و از آن کار به شد و راه بیرون آمدن نداشت ، دلیل که او را به حیل

 دشواری خالصی یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند کوه می کند ، دلیل که با مردم حیله کند . اگر بیند در کوهی است و بیرون 

 نتوانست آمدن ، دلیل که در کاری بماند و خالصی نیابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

چند مورد نوشته ام کال چیزهائی که در زندگی روزانه ما بزرگ  همان طور که قبال در

و دور از دسترس جلوه می کنند در خواب هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و 

طبیعت ظاهر می گردند . مانند کوه آتشفشان ، غول ، سیل ، صاعقه ، گردباد و غیره . 

غول ، دیوار و از این  شخصیت هائی که دور از دسترس ما به نظر می آیند به صورت

قبیل شکل می گیرند و حوادثی که و قوعشان بیرون از دایره قدرت و حیطه گمان و 

قیاس ما است و به شکل آیات طبیعی تجلی می نمایند که کوه یکی از شناخته ترین و 

قابل توجه ترین آن ها است . کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل 

این که کوه در خواب دیده شده کام است با خود بیننده خواب می دسترس . تشخیص 

باشد چون خودش بهتر از معبر می داند درگیر چه حوادثی است . اگر در خواب ببینید 

از کوهی عظیم باال می روید کاری بزرگ در دست می گیرید . اگر دیدید که از کوه 

ار خواهد بود و اگر آسان و به سختی و با رنج و زحمت باال می روید کار شما دشو

سبک راه پیمائی می کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می 

گردید . اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده اید به اوج موفقیت می رسید که از آن بیشتر 

ان تنباید انتظار داشته باشید . اگر دیدید از کوهی سر می خورید و پائین می آئید و خود

نمی توانید خویشتن را کنترل کنید ، سقوط می کنید و موقعیت خویش را از دست می 
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دهید . اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می کنند . اگر دیدید در 

کوهی به غار پناه بردید امنیت می یابید یا مجهولی را می شکافید و رازی را کشف می 

 کنید . 

 ه السالم گوید : یوسف نبی علی

 دیدن از کوه باال رفتن عزت دولت باشد 

 دیدن از کوه به زیر آمدن زیادی غم باشد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مردة خود از کوهی باال می رود ، 0

ا اگر در عالمت آن است که دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود . ام

خواب احساس کند دیگر نمی تواند از کوه باال برود ، عالمت آن است که از رسیدن 

 به مقام ممتازی که آرزو دارد مأیوس خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز باال می روید ، نشانة آن است که بزودی به ثروت 6

 و مقامی ارجمند دست خواهید یافت . 

ینید از کوهی سنگی باال می روید موفق نمی شوید به قلة آن برسی ، ـ اگر خواب بب9

نشانة آن است که اگر بر ضعفهای روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی 

 راه خود بر دارید . 

ـ اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می شوید و در 4

رید ، عالمت آن است که هنگامی که احساس می کنید زندگی همین زمان از خواب بپ

 دلسرد کننده است ، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد . 

 کهربا 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کهربا در خواب ، دلیل بیماری است . اگر بیند کهربای 

 .  بسیار داشت ، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید
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 کیسگر 

محمدبن سیرین گوید : دیدن کیسگر به خواب و خوردن آن ، دلیل غم و اندوه است . 

اگر بیند کسی کیسگری به وی داد ، دلیل است غمی به وی رساند وخوردن کیسگر به 

 خواب چیزی نباشد . 

 کیسه 

 محمدبن سیرین گوید : 

خ معیشت و روزی بر وی فرااگر بیند کیسه درم و دینار یافت ، دلیل است به قدر آن 

شود . اگر کیسه را تهی بیند ، تاویل به خالف این است و بعضی گویند اجلش نزدیک 

 است . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر درخواب کیسه خود را دریده بیند ، دلیل است راز او آشکار شود . اگر دید کیسه 

 دریده را دوخت ، دلیل که رازش پوشیده بماند . 

 مانی گوید : ابراهیم کر

اگر بیند کیسه با درم ضایع شد ، دلیل است کسی آن را پند دهد و نشنود . اگر بیند 

 کیسه او گشوده بود و درم ها بریخت ، دلیل است از خصومت برهد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن کیسه تهی در خواب بر سه وجه است . 

 اول : تن مردم ) تن آدمی ( . 

 از پنهان . دوم : ر

 سوم : درویشی ) فقر و درماندگی ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 
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کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیرش نسبت 

به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز 

در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش  کیسه پول متداول نیست . اگر

می شود . اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نیک خود 

را به زحمت حفظ می کنید . کیسه سوراخ بیماری است از ضرر و زیان نیز خبر می 

 دهد . 

 کیف 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه  کیف معرف ظرفیتی

نیست . یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با الخره 

 کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و اهلل اعلم . 

 گوید : آنلی بیتون می

ساندن وظایف خود ، ـدیدن کیف پول در خواب ، عالمت آن است که در به نتیجه ر0

 دقت کافی به خرج می دهید . 

ـ دیدن کیف پول کهنه و قدیمی در خواب ، عالمت آن است که به کارهای سخت و 6

 دشوار دست خواهید زد . 

ـ اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از الماس و اسکناسهای نو است ، عالمت آن 9

زندگی ) ) ) دمی خوش است ( ( ( است که معاشرینی خواهید داشت که شعارشان در 

 می باشد و عشقهای لطیف ، دنیا را برایتان مکانی زیبا جلوه خواهد داد . 

 حرف گ 

 گاراژ 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ است و نداند برای 

ا منظور از این ج -چه کاری به آن جا آمده است تحولی در زندگی او پیدا می شود . 

اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ انتظار مسافری را دارد ،  -گاراژ ترمینال است 

میهمانی برای او میرسد یا خبری به او می دهند و اهمیت این خبر و میهمان بستگی به 

حالت بیننده خواب دارد . اگر خوشحال باشد خبری خوش دریافت می کند یا میهمانی 

دوستش دارد و چنان چه غمین و گرفته باشد خبری بد به او می  برایش می رسد که

دهند یا میهمانی مزاحم برای او می رسد . اگر بیننده خواب در گاراژ عازم سفر باشد 

ولی نداند به کجا می خواهد برود خوب نیست . اگر جوانی در خواب ببیند در گاراژ 

ا جا به جا نماید خوب است زیرا است و خود او باید رانندگی کند و عده ای مسافر ر

خواب او می گوید جوان زندگی خانوادگی تشکیل می دهد یا کاری به او محول می 

کنند که چند نفر را زیر فرمان دارد . اگر زن جوانی ببیند در گاراژ است و با شادی 

 انتظار کسی را دارد که نداند کیست صاحب فرزند می شود . 

 گاری 

نی گوید : اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن منوچهر مطیعی تهرا

را می رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می یابید و توفیق حاصل می کنید . اگر 

ببینید که گاری شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست می دهید . اسب قوه 

ه قوه محرکه عملی که در دست محرکه گاری است و بیننده خواب می تواند بفهمد ک

انجام دارد چیست . گاهی سرمایه است و گاهی نیروی انسانی و گاه تدبیر و قدرت 

مدیریت . اگر ببینید به گاری که شما می رانید دو اسب بسته شده امکانات شما 

مضاعف می شود و این در صورتی است که در خواب بدانید گاری شما باید فقط یک 

د . چنان چه در خواب ببینید دیگری گاری را می راند و شما هم بر آن اسب داشته باش

نشسته اید در انجام کاری مشارکت می نمائید . اگر در خواب ببینید که گاری شما 
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چرخ ندارد یا یک چرخ آن شکسته و بیرون آمده در کار خود دچار شکست و تاخیر 

ه یل آن در صبح فردا در خوابی کمی شوید . اگر گاری که سوارید بار داشته باشد تاو

شب قبل دیده اید تاثیر می نهد . به این صورت که اگر بگوئید بار می بردم زیان 

خواهید کرد ولی اگر بگوئید بار می آوردم سودی عایدتان می شود به اندازه همان بار 

 که می گوئید می آوردم . 

 گوید : آنلی بیتون می

ی شده اید ، داللت بر آن دارد که برای پس انداز تمام ـ اگر خواب ببینید سوار گاری0

 اوقات شما صرف کار خواهد شد . 

ـ دیدن گاری در خواب ، نشانة رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما 6

 است . 

 ـ اگر خواب ببینید گاری می رانید ، نشانة موفقیت در کار و دیگر امور است . 9

قی خواب ببینند سوار گاریی شده اند ، داللت بر آن دارد که ـ اگر عاشق و معشو4

 علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید . 

 گاز 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ استشمام بوی گاز در خواب ، عالمت آن است که بدبینی شما نسبت به دیگران 0

د . تار خود پشیمان خواهید شباعث می شود با آنها رفتار ناعادالنه ای کنید . بعدها از رف

اگر از بوی گاز در خواب احساس خفگی کنید ، عالمت آن است که در اثر سهل 

انگاری و ولخرجی به دردسر خواهید افتاد . اما اگر در خواب بتوانید از شیر بوی گاز 

خود را رها سازید ، عالمت آن است که بی آنکه خود بدانید دشمنانی دارید اگر 

 نشوید شما را نابود خواهند ساخت . متوجه آنا 

ـ بستن شیر گاز در خواب ، نشانة آن است که با بی رحمی شادی خود را تباه می 6
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سازید . روشن کردن گاز در خواب ، عالمت آن است که راهی برای فرار از بدبختی 

 خواهید یافت . 

 گازری 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گازری می کرد و گازر نبود ، دلیل که از 

معصیت توبه کند و توفیق طاعت یابد . زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاک کننده 

چرک است پس ، دلیل که به حق بازگردد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب دید 

کند . اگر بیند جامه از شستن سفید شد ، دلیل که جامه وی بدرید ، دلیل که توبه بش

توبه نصوح کند . اگربه خالف این بیند ، دلیل که پیوسته درمعصیت است . جابرمغربی 

گوید : دیدن گازرد به خواب ، دلیل بر مردی بود که بر دست او خیرات و احسان رود 

واب ، دلیل است که و ثواب یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گازر به خ

 از غم برهد و از معصیت توبه کند ، خاصه جامه را پاک شوید . 

 گاز گرفتن 

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت ، دلیل 

که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد . اگربیند خری او را گاز گرفت ، دلیل که 

ست . اگر دید گاوی او را گاز گرفت ، دلیل که او را در آن کارش از بحث تجلل ا

 سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب ، دلیل دشمنی است . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است . اول : 

 مضرت . دوم : خصومت . سوم : نقصان مال وجاه . 

 می گوید :  لوک اویتنهاو

 گاز گرفتن : کار احمقانه
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 گاز زدن در یک چیز خوراکی : زیان

 گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی : تالشهای بیهوده 

 گالش 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گالش هم تعبیرکفش را دارد ، یعنی این نیز همسر است 

ذیر و حال آسیب پ با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین

 کم مقاومت . 

 گاو 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر دید بر گاو نشسته است ، دلیل عمل است از قبل پادشاه ، اگر ملک او بود . اگر 

دید گاوی نر درخانه او آمد ، دلیل که حق تعالی در خیر بر وی بگشاید . اگردید گاو 

 ال عمل کند . او را سه سر است ، دلیل که غالمش به هر سری یک س

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت ، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است . 

اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد ، دلیل خیر و برکت است . اگر دید گاو نر 

،  رگان استاو را به سر زد و بینداخت . اگر بیننده عمل داراست مغزول شود . اگر باز

 دلیل بر نقصان مال است . اگر پادشاه است ، دلیل که از پادشاهی بیفتد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند ، دلیل که بزرگی 

رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند . اگر بیند گاوان زمین می شکافتند ، دلیل که مال 

 بسیار یابد . اگر دید با گاوان نر جنگ کرد ، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد . 

 محمدبن سیرین گوید : 
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اگر ماده گاو الغر بیند به خالف این است و گوشت گاو ماده دیدن ، دلیل مال است و 

 پوست او ، دلیل برمیراث است . اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد ، دلیل

که مال او زیاده شود . اگر این خواب را بنده بیند ، آزاد شود ، اگر ذلیلی بیند عزیز 

شود . اگر گاو را آبستن بیند ، دلیل امیدواری است . اگر بیند گاوی فربه بخرید ، دلیل 

که زنی توانگر بخواهد . اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت ، دلیل که عیش 

خ شود . اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید ، دلیل که با زندگانی بر وی فرا

 زنش خیانت کند . اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است . 

 اول : فرمانروائی . 

 دوم : مال . 

 سوم : بزرگی . 

 هارم : ریاست . چ

 پنجم : سال نیکو . 

 ششم : منفعت بسیار . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حالل گوشت 

نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است 

آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر  خیرات و نعماتی که طی روزهای

می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند . دیدن گاو به طور کلی خوب 

است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از 

نعمت  در صورتیدیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو 

و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد . گاو وحشی و مهاجم که بیننده 
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خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می 

توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می 

که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید رساند . اگر در خواب ببینید 

و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به 

شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند . اگر در 

اری مان بر است در انجام کخواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فر

دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید . اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا 

مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص 

ی م اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما

گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید . اگر در خواب ببینید طویله ای 

گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان 

فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید . 

فراوان است گاو الغر تنگی روزی است . اگر در خواب ببینید  گاو چاق و فربه نعمت

کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد 

باشد . اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می 

ب خوب نیست و ابتال و دهید هم مبتال و گرفتار می شوید زیرا پول کال در خوا

گرفتاری های زندگی تعبیر شده است . اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است 

یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا عالوه 

بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید . گوشت 

 ه است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است . گاو مال و بهر

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گاو

 کشتن گاو : کسب در آمد
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 دیدن آن : نیکبختی در تجارت

 گاوچرانی : مشکالت

 گاو چاق : خوشبختی نزدیک

 گاو الغر : قیمت باال

 گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

]مصر[ گفت من ]در خواب[ دیدم هفت گاو فربه است که هفت ]گاو[ الغر  و پادشاه

خوشه[ خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خوشه سبز و ]هفتخورند و هفتآنها را می

 «  49» کنید در باره خواب من به من نظر دهید . سوره یوسف آیه خواب تعبیر می

هفت گاو فربه هفت ]گاو[ الغر ای یوسف ای مرد راستگوی در باره ]این خواب که[ 

خوشه[ خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به خوشه سبز و ]هفتخورند و هفتآنها را می

 «  42» سوی مردم برگردم شاید آنان ]تعبیرش را[ بدانند . سوره یوسف آیه 

د در خوریکارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که میسال پی در پی میگفت هفت

 «  47» واگذارید . سوره یوسف آیه اش خوشه

د ایآید که آنچه را برای آن ]سالها[ از پیش نهادهسال سخت میآنگاه پس از آن هفت

 «  41» کنید همه را خواهند خورد . سوره یوسف آیه جز اندکی را که ذخیره می

ن آب رسد و در آرسد که به مردم در آن ]سال[ باران میآنگاه پس از آن سالی فرا می

 «  43» گیرند . سوره یوسف آیه میوه می

 دیدن ماده گاو زن خوب بود

 دیدن گاو فربه آنسال خوب می گذرد

 دیدن گاو الغر سال گرانی وکمی غله

 دیدن گاو ماده آنسال به فراخی بگذرد
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 گوید : آنلی بیتون می

 ت . امید هاساگر خواب ببینید گاوها آمادة شیر دادن هستند ، نشانة رسیدن به تمامی 

 گاو چشم 

 نوعی گیاه

محمدبن سیرین گوید : دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است . جابرمغربی گوید : 

اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند ، دلیل که او را فرزندی آید اگر بی وقت 

 بیند تاویلش بد است . اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید ، دلیل که غمگین شود . 

 گاو دشتی 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گاو دشتی به خواب ، دلیل مردی توانگر است . اگر بیند 

گاو دشتی را شکار بگرفت یا کسی به وی داد ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر که 

بچه گاو دشتی بگرفت ، دلیل که او فرزندی آید . اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد 

 دلیل که دولت و قوت یابد . 

 گاوزبان 

 محمدبن سیرین گوید : دیدن گاو زبان ، دلیل بر گفتگو کند . 

 گاو صندوق 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است . 0

ـ اگر خواب ببینید می کوشید رمز قفل گاوصندوق را کشف کنید ، عالمت آن است 6

اینکه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد ، می ترسید همة آنها نقش بر  که بخاطر

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 آب شود . 

ـ دیدن یک گاوصندوق خالی در خواب ، عالمت آن است که نومید و دلسرد 9

 خواهید شد . 

 گاومیش 

محمدبن سیرین گوید : گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان 

 دیگر است . 

 گبر 

بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند گبر شد ، دلیل که طالب دنیا شود . محمد

جابر مغربی گوید : اگر بیند از گبری پشیمان شد و مسلمان گردید ، دلیل که از 

 معصیت توبه کند و به کار خیر مشغول شود . 

 گچ 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گچ درخواب جنگ و خصومت است . اگر دید گچ 

 ت تاویلش بد است . فروخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول ، گرفتاری و 

مشکالت زندگی است . ابن سیرین نقل کرده است که گچ در در خواب ها ی ما 

جنگ است و خصومت و دشمنی . کال گچ چیزی است که استفاده از آن در خواب 

جاد می کند و بد نامی و رسوائی تلقی می شود . اگر ابتال و گرفتاری دست و پاگیر ای

ببینید مقداری گچ در حیاط خانه شما ریخته مشکلی در زندگی خانوادگی شما پدید 

می آید که اثرش چندی باقی می ماند و این مشکل طوری است که حتی در نزدیک 

بینید که ب شدن به آن تردید دارید . اگر در خواب ببینید که گچ درست می کنید یعنی
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گچ را با آب محلول می نمائید که به دیوار بکشید یا در بنائی به کار ببرید خودتان 

برای خود مشکلی به وجود می آورید . اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده پشت سر 

شما بد می گویند و به شما تهام می زنند . اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به 

زنید که نمی توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می  کاری خالف می

شوند . روی هم رفته دیدن گچ در خواب چندان خوب نیست مگر این که ببینید 

دیگری اتاق شما را با گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته 

شما می گوید کسی شما را با  باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این صورت خواب

گچ سفید می کند بی آن که شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن 

نزدیک شوید در این صورت خواب شما می گوید کسی با به خطر انداختن نام و جان 

 خود آبروی شما را حفظ می کند و به شما سود و بهره می رساند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید دیوارها را گچ کاری می کنید ، عالمت آن است که به پیروزی 0

 قطعی در زندگی دست نخواهید یافت . 

ـ اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد ، عالمت آن است که با مصیبتی تمام و 6

 کمال رو در رو خواهید شد . 

 عالمت آن است که به حد کافی ـ اگر خواب ببینید گچ کاران مشغول کار هستند ،9

 درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی کنید . 

 گدائی کردن 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می 

 دادند ، دلیل خیر وبرکت است . 

یل که ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند ، دل

 کارهای وی بسته شود . 
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حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گدائی بر چهار وجه است . اول : خیر و برکت 

 . دوم : منفعت . سوم : معیشت . چهارم : عز وجاه . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و 

ه ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی ب

ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید . اگر در 

خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به 

گر ا دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود .

دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که 

چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری 

 نمی کنند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گدا : شکست و مشکالت

 جید خواهد شد چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تم

 گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

 گذر نامه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که دوستان بی وفا در رابطه به 0

 موضوعی مهم به شما دروغ می گویند . 

بر ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می کنند ، عالمت آن است که 6

 مشکالت غلبه می یابید و به مقام مهمی دست می یابید . 

 گرامافون 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گرامافون یا گرام انسان پرگو و وراج و مزاحمی است 

که در زند گی شما وجود دارد یا پیدا می شود . او در خانه و نزدیک شما زندگی می 

کند و با وراجی و مکرر گوئی خود شما را عذاب می دهد . خانم ایتانوس می گفت : 

نه گیر است و برای مرد جوان مادر زن وراجی است گرام برای زن جوان مادر شوهر بها

که همیشه مهمان خانه داماد است و به خانه خودش باز نمی گردد . اگر در خواب بینید 

گرام خریده ایدچنین کسی با شما آشنا می شود و به زندگی شما قدم می نهد و اگر در 

 ن وراج و مکرر گوخواب بینیدگرام خود را می فروشید خوب است چون از گزند انسا

 در امان می مانید و راحت می شوید . 

 گر بودن 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گری در خواب ، دلیل مال و خواسته بود . اگر در گری 

خارش کرد و ریم در آن بود ، دلیل که مال یابد . اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل 

ر داشت و همه از دامن او فروریخت ، دلیل که مال یابد . جابرمغربی گوید : اگر بیند گ

 که مال جمع کرده را تلف کند . 

 گربه 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه درخانه او آمد ، 

دلیل که دزدی در آنجا رود . اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد ، دلیل که دزد از 

 چیزی بدزدد . اگر بیند گربه را بکشت ، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند .  آنجا

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند ، دلیل که مال دزدی بستاند . اگر بعد از 

 صبح گربه را درخواب دید ، دلیل که شش روز بیمار شود . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گربه بر پنج وجه است . 

 اول : دزد . 

 دوم : عمار ) سخن چین ( . 

 سوم : بیماری . 

 چهارم : زنی مشفقه ) زنی دلسوز و مهربان ( . 

 پنجم : جنگ و خصومت کردن ) جنگ و دشمنی ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

صالی که درست ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خ

است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص 

مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان 

سراغ کرد . گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان 

د و خود را برای او لوس می کند . حس وفاداری او ضعیف دارد . صاحبش را می شناس

است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از 

بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود عالقه مند است و 

 یده می شود لذا چند تنخیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن د

از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس 

زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت . پس چنانچه در خواب 

گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در 

شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد . نوشته اند گربه زنی است  مسیر زندگی

که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است . اگر در خواب بینید 

گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد . اگر ببینید 

حرف می زنند و تصمیم می گیرند  چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما
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و غیبت می کنند . اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما 

تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید 

ا می فریبد رگربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما 

و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود . 

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو 

فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی 

می دارد و سر گردان می کند . اگر ببینید گربه ای در خانه شما  شما را به استیصال وا

موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که 

 خودش نسبت به شما صداقت ندارد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گربه

 چنگ خوردن از گربه : مانع

 گربه سیاه : بدبختی

 سینوازش کردن آن : ناسپا

 گربه ای که میو میو میکند : یک دعوی طوالنی

 پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده

 دیدن گربه : دوست نا دوست

 گربه وحشی : دوست خطرناک

 زدن یک گربه : خیانت 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن کشتن گربه درویش گردد

 گوید : آنلی بیتون می

 ا نمی توانید از خود دور کنید ، نشانة بدبختی است . ـ اگر خواب ببینید گربه ای ر0
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ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، داللت بر آن دارد که دشمنان 6

 می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند . 

بر آن دارد که بر موانع  ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، داللت9

 بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید . 

ـ اگر در خواب گربه ای الغر و کثیف ببینید ، داللت بر آن دارد که خبرهایی بد 4

خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة 

، نشانة آن است که بعد از بیماری طوالنی دوست  الغر و کثیف را از خود می رانید

 شما معالجه می شود . 

 ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاکار است . 5

ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، داللت بر آن دارد که دشمن ، 2

ه اید ، از چنگ شما ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرد

 بیرون می آورد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانة آن است که دیگران به 7

 او خیانت می کنند . 

 ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانةزیان مالی است . 1

 یـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن است که باید در تجارت تالش بیشتر3

 به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معامالتی او را در هم بریزند . 

 ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و کشمش است . 01

 گرد 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک او بود ، دلیل که به قدر آن مال

یابد . اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود ، دلیل بر کاری پوشیده است در آن 
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موضع و مردم آنجا بدانند که چگونه از عهده کار بیرون آیند . اگر بیند روی او پرده 

 گرد بود ، دلیل که او را عقوبتی رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 ت . دیدن گرد به خواب بر سه وجه اس

 اول : مال . 

 دوم : بال . 

 سوم : عقوبت وکیفر . 

 گرداب 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است . اگر مراقب خود 

 نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت . 

 گردباد 

همان طور که نه از علت بروز  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گردباد آفت و بال است و

گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نیز بی 

خبریم . چنان چه در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند اتفاق می 

 افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است . اگر

گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد 

حادثه و آفت و بال از اهمیت بیشتری برخوردار است . اگر بیننده خواب ببیند که در 

مرکز گرد باد قرار گرفته بی تردید خطر مرگ او را تهدید می کند و بهتر است او طی 

اگر بیننده خواب ببیند که گرد باد او را از زمین  روزهای آینده مراقب خویش باشد .

بلند کرده و به آسمان برده بی آن که بتواند به زمین باز گردد خواب خوبی نیست و 
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پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند و ببرد 

 ت . رفتن بدون بازگشتو هم چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیس

همیشه در خواب ها مرگ تعبیر می شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با 

مرگ بیننده خواب است . روی هم رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست 

 بخصوص اگر سیاه باشد . 

 گوید : آنلی بیتون می

تمند آن است که برای ثروـ اگر خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، عالمت 0

شدن نقشه هایی خواهید کشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شکست روبرو خواهد 

 شد . 

ـ دیدن گردباد در خواب ، عالمت آن است که مدتی طوالنی با مصیبتی کشمکش 6

 خواهید داشت . دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد . 

 گردن 

 ضرت دانیال گوید : ح

دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد ، 

دلیل قوت است و صالح دین و امانت نگه داشتن . اگر گردن خود را ضعیف دید ، 

تاویلش به خالف این است . اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود ، دلیل که زکوة 

  مال نداده باشد .

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب به گردن خود گرانی دید ، دلیل که بیمار شود . اگر دید باری در 

گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید ، دلیل بر درستی دین است و عمر 

 دراز . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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ند . اگر در خواب گردن خود اگر گردن خود را سیاه دید ، دلیل که امانت را خیانت ک

 را کوتاه دید ، دلیل که امانت بگذارد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر دید بر گردن موی داشت ، دلیل که وام دار شود . اگر گردن خود را شکسته دید ، 

دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد . اگر گردن خود را کج بیند ، دلیل که 

  امانت را خیانت کند .

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گردن بر پنج وجه است . 

 اول : امانت . 

 دوم : توانائی . 

 سوم : خیانت . 

 چهارم : وام ) رام شدن ( . 

 پنجم : بیماری . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـاگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است که ناراحتیهای موجود ، بر کار و 0

 ط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت . رواب

ـ اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانة آن است که عشق به مادیات 6

 باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانة آن است 9

 غرو و بداخالق خواهد شد . که اگر بر خود مسلط نشود زنی غر

 گردن بند 
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محمدبن سیرین گوید : اگر دید گردن بند از مروارید داشت ، دلیل که حق تعالی کالم 

خویش را روزی او کند و هر چند که گردن بند قیمتی بر گردن دید ، دلیل که علم و 

 دانش او بیشتر است . 

موافق در گردن داشت ، دلیل ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب دید گردن بندی 

شرف و بزرگی است و نیز گویند که امانتی به وی سپارند . اگر دید گردن بند او به 

جواهر مرصع بود ، دلیل که جاه و دولت یابد . اگر دید گردن بند بسیار داشت ، دلیل 

 که در علوم کامل شود . 

است . اول : حج اسالم حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گردن بند بر شش وجه 

 . دوم : والیت . سوم : خصومت . چهارم : امانت . پنجم : معالجت . ششم : کنیزک . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری

 گردنبند مروارید : بهره و شادمانی

 گوید : آنلی بیتون می

و می اندازد ، عالمت آن است ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن ا0

که بزودی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما 

اگر خواب ببیند گردنبند را گم کرده است ، عالمت آن است که اندوه در زندگی او 

 راه می یابد . 

نة آن ـ اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبند نامزدی را به او پس می دهد ، نشا6

است که با حوادثی مأیوس کننده روبرو خواهد شد . زن مورد عالقه اش با او رفتاری 

 ناپسند خواهد کرد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شکند ، نشانة آن است که با همسری 9

 ازدواج خواهد کرد که عاشق تغییر و تحول در زندگی است . 
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 گردن زدن 

: اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد ، اگر بیننده محمدبن سیرین گوید 

بنده بود آزاد شود ، اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام دار است وامش داده شود و حج 

اسالم کند . اگر کافری بیند مسلمان شود . اگر بیند در وقت گردن زدن سرش از تن 

زننده به وی رسد فی الجمله دیدن  جدا نشد ، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن

 گردن زدن به خواب درویشان را نیکو و توانگران را بد بود . 

 گردو 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این 

ی شود . اده متفاوت کلی است . گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استف

همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در 

خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و 

نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و 

. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند 

پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید . اگر گردوی مورد 

بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم 

 خویشتن داری می کنید . اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید

گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام 

بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است . اما دیدن مغز 

گردو نعمت و روزی حالل است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم 

و پاک کرده تر باشد پولی که به خوردگی باشد . مغز گردو در خواب هر چه تمیز تر
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 چنگ بیننده خواب می افتد حالل تر و لذت بخش تر است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ خوردن گردو در خواب ، عالمت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان 0

 عملی می شود . 

لبریز از  گی ایـ اگر گردوها را البالی برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است که زند6

 صلح و صفا خواهید داشت و عمری طوالنی در انتظار شما خواهد بود . 

ـ دیدن گردوهای پوک در خواب ، عالمت آن است که در حرفه و شغل خود 9

 شکست خواهید خورد . 

ـ اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانة آن است که بعد از 4

شکالت و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید پشت سر گذاشتن م

 . 

ـ اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، عالمت آن است که 5

 امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد . 

د رـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانة آن است که مو2

لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز 

 خواهید زد . 

 گردون 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی 

 است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد . 

 رت امام جعفر صادق فرماید : حض

 دیدن گردونه بر هشت وجه است . 
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 اول : عزو جاه ) عزت و آبرو ( . 

 دوم : والیت وفرمانروایی . 

 سوم : مرتبه ومنزلت . 

 چهارم : بزرگی . 

 پنجم : هیبت . 

 ششم : خرمی ) شادمانی و سرور ( . 

 هفتم : رفعت . 

 هشتم : آسانی کارها . 

 گرده 

ال گوید : گرده درخواب ، دلیل بر مال نهانی بود که بیابد و هزینه کند . حضرت دانی

اگر گرده پخته است ، دلیل که مال نهان کرده بازجوید . جابرمغربی گوید : اگر دید 

گرده حیوانی می خورد که گوشت او حالل بود ، دلیل بر مال حالل است . اگر 

بعضی از معبران گویند : دیدن گرده به  گوشت او حرام بود ، دلیل بر مال حرام است .

 خواب ، دلیل فرزند است . 

 گرسنگی 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد ، دلیل حرص است . 

 جابرمغربی گوید : 

اگردید گرسنه بود مصیبت است . اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد ، 

 یت توبه کند . دلیل که از معص

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن گرسنگی بر چهار وجه است . 

 اول : عسرت و تنگی ) بیچارگی و تنگدستی ( . 

 دوم : حرص و آز . 

 سوم : گناه . 

 چهارم : طمع داشتن به مردم . 

 گرگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند گرگ او را بدرید ، دلیل که زن طالق دهد . اگر بیند گرگ را بکشت و 

 گوشت او بخورد ، دلیل که به قدر آن میراث یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گرگ بر سه وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : خادم . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیردگرگی که زوزه می

 گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می 0

 کنند . 
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ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، عالمت آن است که دشمنان موذی خود را 6

 شکست خواهید داد . 

ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، عالمت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در 9

 رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند . 

 گرما 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 به تنگ خواهند آوردگرمای شدید : طلبکارها شما را 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، عالمت آن است که به خاطر 

 نیرنگ یک دوست طرحهای شما به شکست می انجامد . 

 گرمابه 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید

 دیدن گرمابه غم واندوح بود

 گوید : ی بیتون میآنل

ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، عالمت آن است که دور از جمع دوستان و 0

 اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت . 

ـ اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند ، عالمت آن است که 6

 دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود . 

 رو گ
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است که در آستانة زیان 0

 مالی قرار گرفته اید . 

ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، عالمت قدرت مالی برای پرداخت 6

 قروض است . 

نوان ستید که از دیگران به عـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چک و سفته هایی ه9

گرو گرفته اید ، نشانة آن است که برای پیشرفت در زندگی امکانات زیادی در اختیار 

 شما خواهد بود . 

 گره 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند به ریسمان گره انداخت ، دلیل که بر کاری اعتماد 

و هرچند  کار او بود کند . اگر بیند چیزی را محکم ببست و گره کرد ، دلیل بستگی

گره سخت تر بیند بستگی کار او بیشتر بود . اگر بیند گره نتوانست گشود ، دلیل که 

 کارهای او بسته ماند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد

 گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت

 شتگره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذ

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گره در خواب ، عالمت آن است که زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود 

 که به سختی قادر به حل آن خواهید شد . 

 گریختن 
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 محمدبن سیرین گوید : 

گریختن درخواب . دلیل رستگاری است و بعضی گویند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد 

دید به فرعون می گریخت بعد ، از شر فرعون رستگاری  ، زیرا که موسی درخواب

 یافت و بر وی ظفر یافت . 

 جابرمغربی گوید : 

 اگر دید مردان از زنان می گریختند ، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 است . گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد ، دلیل شادی و سرور 

 اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است . 

 گریه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گریه : دلداری ، تسکین

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گریه کردن زن باشد

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن گریستن درخواب ، دلیل شادی است از حق تعالی . اگر دید بر گناه می گریست 

لس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند ، دلیل که حق تعالی از فضل خود یا درمج

بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد . اگر دید که می گریست و اشک از چشم 

او نمی آمد ، دلیل زیان است . اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید ، دلیل 

 د . از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خور

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید ، اجلش فرارسیده است . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب 

است .  و این گریه فیزیکیگریه ببینیم . یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم 

چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما 

را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی . دانشمندان و روانکاوان 

دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به 

عبیر ندارد . تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و هیچ وجه ت

این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می 

فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم . اما گریه دیگری هست 

خواب خودمان را می بینیم که گریه می که روانی و روحی و صرفا رویاست . یعنی در 

کنیم یا دیگری اشک می ریزد . این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد . گریستن در 

خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم 

در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد . اگر 

در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای 

خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بالفاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می 

خندد خوب نسیت . نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که 

بینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب بیننده خواب هستیم . اگر در خواب ب

 است و جای نگرانی نیست . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ گریستن در خواب ، عالمت آن است که بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز 0

 منتشر خواهد شد . 

ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، عالمت آن است که پس از 6

 انگیز ، با کسی آشتی خواهید کرد . جدایی غم 
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ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، عالمت آن است که تنها با از خود 9

 گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید . 

ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، عالمت آن است که در 4

 امور تجارت ورشکست خواهد شد . 

 گز 

مطیعی تهرانی گوید : دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود  منوچهر

که با رنج و زحمت وتالش به دست می آید . اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز 

می خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن است که معیشت 

دی و خوشحالی برای او پیش می آید او تامین می گردد و کامش شیرین می شود و شا

. اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می برید و هم 

خوشحال و مسرور می شوید . خریدن گز در خواب همان است که گفتم یعنی مالی 

است حالل که با زحمت به دست می آید اما اگر در خواب دیدید گز با مغز پسته یا 

ادام به شما تعارف کردند برای خوشایند شما کاری می کنید که صداقت در آن مغز ب

نیست . وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فریب و خیانت و حیله و نیرنگ است و 

گرفتن چنین گزی خدمتی است خائنانه . هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بیشتر 

 باشد فریب و نیرنگ بیشتر است . 

 ن گزنگبی

محمدبن سیرین گوید : دیدن گزنگبین ، دلیل بر روزی حالل است که به وی رسد . 

اگر دید گزنگبین بسیار داشت و به کسی نداد ، دلیل که مال حالل یابد و او را از آن 

 راحتی بود . اگر خورد وبه مردم داد ، دلیل که او را از آن مال منفعت رسد . 

 گزیدن 
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 ماید : حضرت امام جعفر صادق فر

 تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است : 

 اول : آسیب وزیان . 

 دوم : دشمنی . 

 سوم : مرافعه و خصومت . 

 چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانة آن است که به شر و نکبت دچار0

 خواهید شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است ، نشانة آن است که از اعتماد 6

 بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد . 

 گشنیز 

حضرت دانیال گوید : دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب 

 چیزی نباشد . 

ز سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گشنیز ا

معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است . برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری 

است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری 

 خود موجب غصه و ناراحتی است . 

 گل 

 محمدبن سیرین گوید : 

ا به خواب بر دو وجه باشد . اول : آن که بر درخت بود . دوم : آن که از دیدن گل ه
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درخت جدا بود و گلی که آن بقائی نباشد ، دیدن آن درخواب ، دلیل غم و اندیشه بود 

. اگر بی وقت بیند ، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا 

 بیند ، دلیل غم و گریست بود . 

 گوید : جابرمغری 

اگر بیند درخت گل در خانه داشت ، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد . اگر گل ها را 

از هر نوع شکفته بیند ، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب ، دلیل بر 

 مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 یدن گل به خواب شش وجه بود . د

 اول : فرزند . 

 دوم : دوست . 

 سوم : مردی دون همت ) مردی فرومایه ( . 

 چهارم : کنیزک . 

 پنجم : غالم . 

 ششم : نامه . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گل هایش فرزندان خوب و 

دیدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط  برومند می آورد .

گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گلی که بر 

شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و 

است مسرور و خوشحال می شویم  اندوه است . چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گلی

یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم . گل محمدی و گل رز از همه 

گل ها خوب ترند . در مورد شقایق که کم دوام ترین گل ها است خوب ننوشته اند 
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همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل های زرد 

که در  _سیب زمینی ترشی  _نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گل رنگ 

خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید . این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته 

اند . کال دیدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل 

 می یابیم . می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 سفید : مشکالت

 زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت

 چیده شده : سود و فایده

 گلی که رشد میکند : شادی و عشق

 گل گرفتن : دوستی وفادارانه

 کاشتن : افتخارات

 چیدن گل : سود

 گل پژمرده : بیماری

 گل نرگس : بی وفایی

 گل الله : بی خیالی

 چیدن آن : سرخوردگی

 هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

 دسته گل : شادی زود گذر

 دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

 دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 لق به ایمنی دارددیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تع
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن باغی در گل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است که با شادمانی به 0

 ثروتی دست خواهید یافت . 

 ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است . 6

 ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است . 9

ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانة آن است که 4

 خواستگارانی بسیار خواهد داشت . 

ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، عالمت آن است که 5

در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تالش و کوشش بسیار قادر 

 ندوه و ناراحتی غلبه بیابید . خواهید شد بر ا

 گل 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که گل خورد ، دلیل که مال بر عیال هزینه کند . اگربیند که خانه خود را به 

گل اندود کرد ، دلیل غم است . اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند ، دلیل لهو و لعب 

ند درمیان گل غرق شد ، دلیل که به و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است . اگر بی

 بالئی درماند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر بیند که از میان غرقاب ) آب عمیق ( گل برآمد و خود را بشست ، دلیل که از غم 

 برهد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دست  اریتعبیر گل را در کاه گل نوشته ام . دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفت

و پا گیر و ابتال به سختی ها و مشکالت تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به 
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گل آلوده شده باشد گل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتال به 

گرفتاری و غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتی آب گل آلود یا گل رقیق و سیال 

تعبیرمی شود . برای یافتن تعبیر گل به ) کاه گل ( نگاه است که اوقات تلخی ساده 

 کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکی است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گل و الی

 دیدن گل و الی : یک بیماری طوالنی

 افتادن در گل و الی : زیان

 گوید : آنلی بیتون می

 خت وامها و دور شدن از آرزوهاست . ـ دیدن گل در خواب ، نشانة ناتوانی در پردا0

ـ اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می کنید ، داللت بر آن دارد که تسلیم 6

 خواسته های دشمنان خود خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاکی به گل می رسید ، عالمت آن است که 9

 ید ، باز می دارد . حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جد

ـ اگر زنان در خواب گل ببینند ، داللت بر آن دارد که در امور عشقی ، اجتماعی و 4

 کار با سردر گمی روبرو خواهند شد . 

 گالب 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گالب درخواب ، دلیل تندرستی بود آن که مردم او را 

ثنا گویند . اگر بیند که گالب بر کسی ریخت ، دلیل تندرستی ان کس بود . اگر بیند 

 که گالب خورد ، دلیل که غمگین گردد . 

. اگر  دجابرمغربی گوید : اگر بیند که گالب به همه می داد ، به نیکوئی مشهور گرد

 بیننده عالم بود ، دلیل که مردم از علم او بهره یابند . 
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منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گالب اشک است و می دانیم که گالب را تقطیر می 

کنند و از گل می گیرند و اشک را نیز زیرا در شادی می ریزیم و هم در غم و اندوه و 

ید دید گالب را کجا و در چه ماتم . به هر حال گالب در خواب اشک است ولی با

شرایطی در خواب می بینیم . اگر در خواب بوی گالب استشمام کردید خوب است و 

خبری خوش به شما می رسد . می گویند مالئک و کروبیان از هر کجا که بگذرند یا 

هر جا حضور یابند فضای آن جا عطر آگین و معطر می شود زیرا آن ها یکی از بوهای 

ا خود می آورند . معبران کهن بر مبنای این اعتقاد نوشته اند که اگر در بهشتی را ب

خواب بوی گالب استشمام کنید خبری خوش به شما می رسد یا امیدی در دلتان پدید 

می آید که باعث تقویت روحیه شما می شود . ولی اگر دیدید که خودتان گالب 

ش می آید که شخصی در یکی دارید و مصرف می کنید گریه خواهید کرد . گاهی پی

از اماکن مقدس زیارتی از فرط هیجان به گریه می افتد و گاه پیش می آید که در غم 

و رنج خود اشک می ریزیم به هر حال گالب اشک است . اگر دیدید کسی گالب 

می پاشد ، آن طور که در روزه خوانی ها و اماکن زیارتی گالب پاشی می کنند ، 

 اند و اشکتان را در می آورد . کسی شما را می گری

 گالبی 

 محمدبن سیرین گوید : 

خوردن امرود به وقت خود ، چون سبز و شیرین بود ، دلیل آن که مال حالل یابد . اگر 

به گونه زرد بود بیماری است . اگر بیند امرود می خورد و زرد بود ، دلیل که بیمار 

ونه سبز باشد ، یا سرخ چون به طعم شیرین شود که نه به هنگام او بود . اگر امرود به گ

 باشد مال است . اگر ترش و ناخوش بود اندوه است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

امرود سبز و شیرین به وقت خود دید یافتن مراد است . اگر بیند امرود را همی خورد ، 
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 دلیل برمنفعت است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اب بر پنج وجه است . خوردن امرود در خو

 اول : مال حالل ، 

 دوم : توانگری ، 

 سوم : زن ، 

 چهارم : یافتن مراد ، 

 پنجم : منفعت . 

اگر بیند پادشاه امرود می خورد ، دلیل که از مردی بزرگوار ، به همانقدر که خورده ، 

 نفع یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شما آن را به شدت دوست دارید و مدتها ست  گالبی کام دل است و چیزی است که

به دنبالش هستید یا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است . هر چیز که اگر آن را 

بدست آورید خویشتن را کامروا احساس می کنید ممکن است در خواب شما به 

صورت گالبی شکل بگیرد . اگر دیدید گالبی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید 

و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می یابید و به 

مراد می رسید . گالبی پول و مال و خواسته نیست بلکه لذت و کامروائی است مشروط 

بر آن که لکه دار و لهیده و زرد نباشد . در خواب گالبی زرد خوب نیست چون از 

اساس تعبیر درباه اش فرق نمی کند . گالبی زرد بیماری و رنجوری خبر می دهد ولی 

نیز کامروائی است اما بیماری را نیز همراه دارد . اگر گالبی که می خورید لکه دار 

باشد عیش شما منقص می گردد و نقصانی در کامروائی شما پدید می آید . اگر 

 فهمیده باشید در جریان امر زیان می کنید و دچار خسران می شوید . 

 سف نبی علیه السالم گوید : یو
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 دیدن امرود بلهو مشغول شود

 گوید : آنلی بیتون می

ـ خوردن گالبی در خواب ، نشانة کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن 0

 سالمت است . 

ـ اگر خواب ببینید از گالبی طالیی رنگی که از شاخة درخت آویخته است تعریف 6

انس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر می کنید ، عالمت آن است که ش

 خواهید شد . 

ـ چیدن گالبی در خواب ، عالمت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری 9

 برایتان رخ خواهد داد . 

ـ اگر خواب ببینید از گالبی کمپوت درست می کنید ، نشانة آن است که از نظر 4

 فکری تغییر خواهید یافت . 

 ختن گالبی در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه کم دوام است . ـ پ5

 گلخانه 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گلخانه در خواب ، عالمت آن است که با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی 

دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، 

مشکالتی روبرو خواهد شد که شاید منجربه بی آبرویی او می  عالمت آن است که با

 شود . 

 گلدان 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن گلدان در خواب ، عالمت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق می 0
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 یابید و در برخی از امور دیگر شکست می خورید . 

خاطر امری مضطرب و  ـ دیدن گلدان شکسته در خواب ، عالمت آن است که به6

 پریشان خواهید داشت . 

 گلشکر 

 محمدبن سیرین گوید : گلشکر در خواب ، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود . 

 گلف 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است که در 

تن در بازی گلف ، عالمت آن است که فردی نادان کسب لذتی افراط می کنید . باخ

 شما را تحقیر خواهد کرد . 

 گل کلم 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید گل کلم می خورید ، نشانة آن است که بخاطر کوتاهی در انجام 0

 وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت . 

پس از شکست و ناکامی آینده ای ـ دیدن گل کلم در حال رشد ، نشانة آن است که 6

 درخشان خواهید داشت . 

ـ اگر دختری در باغ ، گل کلم ببیند ، عالمت آن است که بخاطر حرفهای پدر و 9

 مادرش ازدواج می کند ، نه با ارادة خود . 

 گلنار 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است . اگر بیند 

 درخت بگسست ، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک .  که گلنار از

 گلو 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلو درخواب ، دلیل بر امانت است و گذاردن وام . اگر 

بیند که گلویش از آفت ها سالم بود ، دلیل که امانت نگهدارد و وام بگذارد ، اگر بیند 

این است . اگر در خواب گلوی که رنجی در گلوی پدید آمد ، تاویلش به خالف 

خود را فراخ بیند ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود . اگر تنگ بیند ، دلیل که امانت 

 نگهدارد . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گلو درخواب ، دلیل بر خرج و دخل بود و هر 

 زیادت و نقصان که درگلو بیند . دلیل بر خرج و دخل است . 

ی تهرانی گوید : گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل منوچهر مطیع

دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید . اگر خواب ببینید گلویتان درد 

می کند دروغ می گوئید یا مجبور به دروغ گوئی می شوید . اگر در خواب ببینید که 

ید و نمی توانید راز نهفته خویش را گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دار

با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بردل شما فشار می آورد و باالخره در 

روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می شود . اگر در خواب ببینید گلوی 

زد ن سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید . اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و

 شما گلو درد خود را ابراز می کند به شما درغ خواهد گفت . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی باالتر در زندگی است . 0

ـ اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که هنگام ارزیابی دوست 6

 ما را فریب داده است . خود ، متوجه می شوید که او ش
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 گلوبند 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر مردی در خواب ببیند گلو بند بسته است خوب نیست . چیزهای زنانه در خواب 

برای مردان نشان از بی آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است 

ق است د داشتن . البته فرمثل بزک کردن ، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بن

بین گلو بند زینتی زنان و زنجیر طالئی که مردان همراه یک پالک یا سکه منقش به 

اسم خدا و اولیا به گردن می بندند . با این توضیح گلو بند در خواب تعهد و دین است 

اعم از دین اخالقی یا مالی . اگر در خواب ببینید که گلوبندی بر گردن دارید خواب 

ما می گوید مدیون خواهید شد یا مدیون هستید . چنانچه در خواب ببینید گلوبندی ش

دارید و آن را باز می کنید و گردن لخت خود را مشاهده می نمائید نشان آن است که 

از زیر بار دین بیرون می آئید و وام خود را می گذارید یا تعهد خویش را انجام می 

ن است از هر جنسی که باشد نشان سبکی و سنگینی دی دهید . سنگینی و کلفتی گلو بند

. اگر گلوبند کلفت و سنگین باشد وام شما سنگین است و اگر نازک باشد اندک است 

 . 

 گلیم 

 محمدبن سیرین گوید : 

 دیدن گلیم در خواب ، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب بیند که گلیمی یافت ، دلیل است زنی توانگر بخواهد . اگر این خواب را 

 زنی بیند ، شوهر کند . 

 جابرمغربی گوید : 
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اگر در خواب گلیمی سبز بیند ، دلیل است بر زنی مستوره ، اگر گلیمی سرخ بیند ، 

ود . مارگونه بدلیل که آن زن معاشر است . اگر گلیم زرد بیند ، دلیل است آن زن بی

اگر سیاه بیند ، دلیل که آن زن عالمه است . اگر گلیم ضایع بیند ، دلیل است از زن جدا 

 شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است . 

 اول : رئیس . 

 دوم : مهتری ) سروری ( . 

 سوم : زنی توانگر ) زنی ثروتمند ( . 

 ک . چهارم : کنیز

 پنجم : منفعت . 

 گمرک 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن ادارة گمرک در خواب ، داللت بر رقابت و هم چشمی دارد . 0

ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک می شوید ، نشانة آن است که برای رسیدن به 6

 مقامی تالش می کنید . 

داللت بر از دست دادن مقام یا  ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون می آیید ،9

 شکست در کارهای تجاری دارد . 

 گمشدن 
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محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند گم شد ، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و 

قدر او را ندانند . اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد ، دلیل زیان بود . اگر بیند چیزی از او 

 ک بود ، غم است . اگر بد بود ، کارش به نظام شود . گم شد ، اگر آن چیز به تاویل نی

 گناه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گناه می کرد و ندانست چه گناه بود ، دلیل است در 

فتنه افتد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گناه نمودن ، دلیل مصیبت بود و دربیداری توبه 

 باید کردن . 

 گنبد 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنبد درخواب ، دلیل زن است . اگر در خواب گنبدی 

 پاکیزه بیند ، دلیل است زنی خوبروی بخواهد . 

جابرمغربی گوید : گنبد درخواب چهار وجه است ، اول : زن . دوم : بزرگی . سوم : 

 منفعت . چهارم : عزوجاه . 

د را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی منوچهر مطیعی تهرانی گوید : امروز چون گنب

می بینیم دیدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصی است از روحانیت و اعتقادات 

مذهبی که در هر یک از ما به نحوی جلوه می کند . کال اگر در خواب گنبدی ببینیم 

 مطوری غمین و اندوهگین می شویم که به دل جوئی و محبت دیگران نیاز پیدا می کنی

. این نیز غمی است که از روحانیت جدا نیست . دیده اید که عامه مردم به وقت 

برخورد با گرفتاری ها و غم ها و مشکالت نذر و نیاز می کنند یا توسل می جویند 

دیدن گنید در خواب تصویری است از همین نوع گرفتاری ها . لحظاتی پیش می آید 

دهد در یک زیارتگاه باشد و گریه کند . حتی که انسان دل گرفته و غم زده ترجیح می 

فقط گریستن او را تسکین نمی دهد . دیدن گنبد در خواب گویای چنین حالتی است 
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که غم نیست و شادی هم نمی تواند باشد بل که دل گرفتگی است . اگر گنبدی را از 

ه ک فاصله دور در خواب ببینید به یک سفر زیارتی می روید و اگر در جائی باشید

 سقف آن گنبد داشته باشد کسی از شما دل جوئی می کند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید ، عالمت 0

آن است که تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی 

 افتخارآمیز دست می یابید . 

اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید ، نشانة آن است که هرگز به انتهای ـ 6

 جادة آرزوها نمی رسید . 

 گنج 

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنج یافت ، دلیل است بیمار شود . اگر بیند 

 گنج ناپدید شد ، تاویلش به خالف این است . 

جائی خراب صعب تر بود تا جائی آبادان به جابرمغربی گوید : یافتن گنج درخواب در

 سبب آن که جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هالک شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ یافتن گنج در خواب ، عالمت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت . 0

 ا را ترک خواهند کرد . ـ گم کردن گنج در خواب ، عالمت آن است که دوستان شم6

 گنجشک 

حضرت دانیال گوید : گنجشک در خواب مردی باقدر وجاه است . اگر صاحب 

خواب مستوره است . اگر مستوره نبود و بیند که آن به دام یا حیلتی بگرفت ، دلیل که 

با مردم بیقدر مکر و حیلتی سازد و آنان راقهر کند . اگر بیند گنجشک ماده بگرفت ، 
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که زنی با قدر بر وی ظفر یابد . اگر بیند از گوشت وی بخورد ، دلیل که مال آن دلیل 

زن بدان قدر که گوشت وی خورده بود بدو رسد . اگر بیند گنجشک از آشیانه بیرون 

 آورد ، دلیل که بدو رنج و مالمت رسد . 

رد کابراهیم کرمانی و محمدبن سیرین گویند : اگر بیند بچگان گنجشک را شکار می 

و گردن ایشان را فرو می شکست و در انبان می نهاد ، دلیل که معلمی کودکان کند و 

اندام ایشان را به چوب خورد کند . اگر بیند گنجشکی سرخ را صید کرد ، دلیل است 

زنی خوبروی خواهد یا کنیزکی با جمال بخرد . اگر بیند گنجشکی زرد یافت ، دلیل 

عبران گویند : گنجشک یافتن درخواب ، فرزند است یا که زنی بیمار گونه خواهد و م

غالم . اگر بیند گنجشکی کور داشت ، دلیل که با مردی هوادار بدفعل دوستی نماید و 

گفته اند که یافتن گنجشک در خواب ، دلیل که اگر درویش درم بیابد ، اگر توانگر 

ر و خرمی و ایمنی بود ، شش هزار درم بیابدو خانه گنجشک در خواب ، دلیل بر خی

بود . اگر بیند بچگان گنجشگ را از خانه بیرون آورد ، دلیل که او را فرزندان باشند از 

حالل و حرام . اگر به خواب دید که گنجشک آواز او را می شیند ، دلیل که سخنهائی 

شنود که او را از آن شگفت آید و معبران گویند که آواز گنجشکان در خواب تسبیح 

د . اگر بیند گنجشکان بسیار او حاصل شدند ، دلیل که بر قومی سروری کند و کردن بو

 مال بسیار یابد . 

ابراهیم کمرانی گوید : گنجشک درخواب ، چون یکی بیند فرزند بود . اگر بیند 

گنجشکان بسیار بانگ می داشتند ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر بیند گنجشک 

که به قدر آن مال یابد . اگر بیند گنجشک را بکشت یا در  بسیار بدو بخشیدند ، دلیل

دست او بمرد ، دلیل که زیانی بدو رسد و فرزندش بمیرد . اگر دید خانه گنجشک را 

فرا گرفت ، دلیل که او را فرزندی آید درشت و بزرگ اندام . حضرت امام جعفر 

پادشاه . دوم : والی .  صادق فرماید : دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است . اول :

سوم : مردی بزرگ قدر . چهارم : غالم خوبروی . پنجم : قاضی . ششم : بازرگان . 
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هفتم : مرد راهزن . هشتم : مرد با خصومت . نهم : مردی که به جماع کردن مولع بود . 

حکایت : ابوخلده حکایت کرد : پیش محمدبن سیرین بودم که مردی بیامدو گفت : به 

یدم که در آستین گنجشکان داشتم و یکی یکی را بیرون می آوردم و می خواب د

کشتم و شهادت می گفتم و آن را در چاه می انداختم ، تاویلش چگونه بود؟ محمدبن 

سیرین گفت : خانه کجا داری؟ گفت : فالن محله و فالن کوچه . محمدبن سیرین 

کرد  ادشاه رفت و او را آگاهگفت : یک ساعت بنشین تا بازآیم . پس برخاست و نزد پ

که حال خبیثی است و درمیان مردم است . مردمان پادشاه را به خانه او درآمدند و در 

آنجا جستجو کردند ، دیدند که قریب به پنجاه مرد را کشته و در آنجا انداخته ، 

او  ابدانستند که آن مرد ایشان را می کشته و در چاه می انداخته . پادشاه وقت بفرمود ت

را کشتند و مردم از تعبیر این به شگفت ماندند . تعبیر گنجشک درخواب به کودک 

 خورد بود و تاویلش از نیک و بد آن بر کودک بود . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر 

واب شنا هستند . در خدرختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آ

گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و 

زود از چنگ دارنده آن می رود . برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده 

اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد 

است . به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک  بیمار گونه

خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا 

که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه 

خورد دی مدعی قدرت برمی شنویم . چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مر

می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید . اگر گنجشکان بسیاری 

را بر درخت دیدید که صدا می کردند و جیک جیک می نمودند کسانی پشت سر شما 

بد می گویند و عیب جوئی می نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه 
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 رند که نمی خواهند بگویند یا نمی توانند فاش کنند . عیبی در شما سراغ دا

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گنجشک : دعوا و تشنج

 شلیک کردن به سوی گنجشک : انجام عملی بیهوده

 گرفتن آن : مالقات غیر منتظره

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گنجشک در خواب ، نشانة آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش  ـ0

خواهد شد ، با عالقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با 

 بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید . 

 . ـ دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، نشانة اضطراب و پریشان خاطر شدن است 6

 گنجه 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با 

شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهید شد . او کسی 

است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما 

که گرفته باز می دهد . اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی  را همان طور

به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد 

 می کنید

 گندم 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 هکه دیدن گندم, دلیل بر روزی حالل است که به رنج به دست آید . اگردید گندم پخت

می خورد ، دلیل که غمگین شود . اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است ، 

 دلیل هالک او بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند خوشه های گندم می خورد ، دلیل قحط است . اگر بیند گندم کاشت ، دلیل 

 که گندم در ان دیار ارزان شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 یدن گندم درخواب سه وجه بود . د

 اول : معزول شدن . 

 دوم : تصرف کردن . 

 سوم : غربتی ) بی زن و مجرد بودن ( . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است . چه گندم خشک و پاک کرده در خواب 

شت و برکت و معی ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند . گندم خیر

است . اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما 

برکت می یا بد و پر پول می شود ولی این گویای پولی است که به دست می آورید و 

هزینه می کنید نه پولی که با آن بتوانید پس انداز کنید و پول دار شوید . اگر در خواب 

ای گندم دارید پول زیادی به دست می آورید و اگر ببینید انباری گندم  ببینید کیسه

دارید و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می شوید . اگر مزرعه ای 

گندم داشته باشید کاری می کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می 

نان گندم می خورید گرفتار تنگی معاش می  شوید و هم دیگران . اگر در خواب ببینید

شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می جوید و می خورید و تف می کنید گرفتار فقر 
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 و تنگدستی خواهید شد و از نظر تامین معاش به شدت در مضیقه می افتید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گندم : کامیابی

 کشت گندم : سود زیاد

 ما یک کار خواهید یافتدرو کردن : ش

 برداشت کردن : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد

 خوشه : برد ، سود

 دانه : خوشبختی

 جمع آوری : سالمتی

 آفت زده : کار پر رنج و زحمت 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 گندم روزی حالل بود بعضی گویند اندک غم بود

 گوید : آنلی بیتون می

وسیع در خواب ، عالمت آن است که سودی کالن از تجارت و  ـدیدن مزارع0

 کارهای خود به دست خواهید آورد . 

ـ دیدن گندمهای رسیده و آمادة برداشت در خواب ، عالمت آن است که به ثروتی 6

 حتمی دست می یابید و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید . 

در خرمن کوب می ریزید ، عالمت آن ـ اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را 9

 است که در سعادت به روی شما گشوده خواهد شد . 

ـ دیدن کیسه های گندم در خواب ، عالمت آن است که به زودی به اوج پیروزی و 4

 موفقیت خواهید رسید . 

ـ اگر خواب ببینید ، گندمها ، در انبار خیس شده اند ، عالمت آن است که منافع شما 5

 دشمنان تباه می گردد .  به دست
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ـ خوردن جوانة گندم در خواب ، عالمت آن است که برای رسیدن به حق خود به 2

 سختی تالش می کنید و سرانجام آن را به دست می آورید . 

ـ اگر خواب ببینید هنگام باال رفتن از تپه ای پوشیده از گندم ، ساقه ها را می گیرد و 7

ت آن است که از سعادتی بزرگ بهره مند می شوید ، و به خود را باال می کشید ، عالم

 مقامی ویژه دست می یابید . 

 گنده پر 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنده پر کافر را ، دلیل بر دنیا بود و مسلمان را ، دلیل بر 

مال حالل است و دیدن گنده پر کافر را ، دلیل بر مال حرام کند . اگر دید با گنده پری 

 نمود ، دلیل که مراد دنیائی حاصل شود .  مجامعت

 گنده رود 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنده رود در خواب ، دلیل است که داروی کار خورد . 

جابرمغربی گوید : اگر دید گنده رود داشت ، دلیل که غمگین شود ، زیرا که طعم آن 

 تلخ است و خائیدن گنده رود درخواب خصومت است . 

 گنگ 

سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنگ شده ، دلیل بر نقصان دیدن بود .  محمدبن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است . اول : 

درویشی . دوم : بدحالی . سوم : غم . چهارم : نقصان عیش . پنجم : مصیبت . ششم : 

 رها بر وی گشاده شود . نقصان دین . اگرگنگی بیند گویا شد ، دلیل که کا

 گوارش 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن گوارش درخواب ، چون شیرین است ، دلیل منفعت 

است و تلخ وترش ، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش که درخاب بوی آن خوش 

 بود ، دلیل بر مدح و ثنای او بود . اگر بوی ناخوش داشت ، به خالف این است . 

 گوجه 

ی تهرانی گوید : گوجه دو نوع است . گوجه فرنگی و گوجه درختی که منوچهر مطیع

هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها محسوب می شوند 

خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می دهند . خوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین با 

ست و غم . گوجه فرنگی نیز شد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد نشان بیماری ا

 به خاطر ترشی که دارد غصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ خوردن گوجه فرنگی در خواب ، نشانة آن است که به سالمتی کامل دست خواهید 0

 یافت . 

ـ دیدن گوجه فرنگی های درشت در خواب ، نشانة آن است که محیط خانوادگی 6

 لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد . شما 

ـ اگر دختری در خواب گوجه فرنگی های رسیده ببیند ، نشانة آن است که هنگام 9

 ازدواج ، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت . 

 گور خر 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده ، دلیل که غنیمتی به وی 

گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود ، دلیل که عاصی و گناهکار بود رسد . اگر بیند بر 

و مفارقثت از اهل اسالم جوید . اگر بیند گورخر با وی جنگ و نبرد می کرد یا سر از 

وی کشیده می داشت ، دلیل بر سختی کارو غم و رنج است که بدو رسد . اگر گورخر 
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 سد . اگر بیند دو گورخر با وی جنگرا به شکار بگرفت ، دلیل که خیر و نعمت بدو ر

می کردند ، دلیل که از بهر وی دو مرد فاسق با یکدیگر جنگ کنند . اگر دید گورخر 

 را به خانه آورد ، دلیل که فاسقی را به خانه آورد . 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن گورخر به خواب ، مردی جاهل و احمق است ، چنانکه او 

نباشد . اگر بیند گوشت گورخر می خورد ، دلیل که مال بسیار  را خرد و علم و فرهنگ

یابد . اگر بیند بر گورخری نابینا نشسته بود ، دلیل که مال بی اندازه یابد . اگر بیند وی 

 گورخر شد ، لیل که روزی ب روی فراخ شود ، لکن دین او را زیان باشد . 

ب ، مال و غنیمت است . و جابرمغربی گوید : دیدن پوست و گوشت گورخر به خوا

بعضی ازمعبران گویند جاه و عزت است . اگر بیند سرگورخر یافت ، دلیل که هزار 

درم بیابد ، یا با مهتری بزرگ او را صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند 

سرگورخر می خورد ، دلیل که عبادت بسیار کند و دین ورزد . اگر بیند گورخران از 

 او می گریختند ، دلیل که از مسلمانان مفارقت جوید و به راه فساد آید .  پیش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و 

طرف معامله و گفتگو می شوید که از راهی بسیار دور آمده ، یعنی از سرزمینی که 

ر در خواب ببینید سوار گور خر شده اید به درباره آن اطالع مختصری داریم . اگ

سفری دور می روید . اگر دیدید گور خری رام شما است و همراهتان می آید از 

 شخصی که گفته شد سود می برید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است که به کارهای متنوع عالقمند خواهید شد . 0

شی در خواب ، نشانة آن است که به راهی پا خواهید گذاشت که ـ دیدن گورخر وح6

 هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود . 

 گورستان 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهالن که 

دین و دنیای ایشان به فساد بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید گورستان را زیارت 

می کرد ، دلیل که اهل زندان را دلداری کند . جابرمغربی گوید : اگر در گورستان می 

رفت ، دلیل که درویش شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گورستان بر سه 

 وجه است . اول : غم . دوم : زندان . سوم : محنت . 

 گورکن 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب گورکن ، نشانة آن است که بعد از پنجه نرم کردن با مشکالت و سختیها به 

 خوشبختی دست خواهید یافت . 

 گوریل 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها 

نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در 

ی از قدرت های اطراف خویش داریم . وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف بیدار

خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل 

حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل . پس اگر در خواب گوریل ببینید 

 باید در بیداری علت آن را جستجو کنید . 

 گوزن 

 نبی علیه السالم گوید :  یوسف

 دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حالل به وی رسد

 گوید : آنلی بیتون می
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 ـ دیدن گوزن در خواب ، عالمت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است . 0

 ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، عالمت وفاداری در عشق است . 6

 گوژپشت 

 گوید : بیتون میآنلی 

 دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شکستهای غیرقابل پیش بینی است . 

 گوساله 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گوساله نر داشت ، دلیل که او پسری آید . اگر ماده 

 بیند دختر بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که گوساله در خانه او آمد و شد می کرد ، دلیل غم

است . اگر بیند که گوساله او بمرد ، دلیل است فرزندش بمیرد . اگر بیند که گوساله 

سفید داشت ، دلیل که فرزند او پارسا و خوبروی بود . اگر گوساله سیاه بیند ، دلیل که 

فرزند او توانگر و مستور بود . اگر گوساله ابلق دید ، دلیل که همه خیر در آن فرزند 

گوساله ای فربه و قوی بیند ، دلیل که فرزند او تندرست و نیکوحال  بود . اگر درخواب

 بود . اگر دید که گوساله ضعیف است ، تاویلش به خالف این است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حیوانات حالل گوشت و دام های مفید در خواب 

و  حکم کلی استخوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد . گوساله نیز تابع این 

نعمت و خیر و برکت تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید که گوساله ای دارید و این 

گوساله مطیع و رام است و همراه شما می آیدخداوند فرزندی به شما عطا می فرماید . 

اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت یا کام است . تعبیر برای 

سران یکسان است ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله دختران و پ

می تواند گاوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود . کشتن گوساله در خواب به از بین 
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بردن یک امید و شانس تعبیر می شود . اگر بیننده خواب بیند که گوساله اش مرده 

ه رویش بسته می شود . نوشته امیدش را از است می دهد و یکی از درهای خوشبختی ب

اند که گوساله نر نشان آوردن پسر است و گوساله ماده خبر از آوردن دختر . این هم 

برای زن و مرد ازدواج کرده یکسان است . بسیاری از روستائیان هستند که با داشتن 

یک گوساله صاحب چندین راس دام شده اند . یک گوساله ماده به زودی گاوی 

شود . و خود گوساله ای می آورد . بعد از چند سال به طور مضاعف تکثیر شیرده می 

می گردند و طی ده سال ممکن است پانزده راس بشوند که خود ثروت بزرگی است . 

این است که گوساله را در خواب منبع امید می دانند و مثل گاو تنها خیر و برکت و 

تن خانواده تشبیه کرده اند و چنانچه نعمت نیست . داشتن گوساله های زیاد را به داش

ببینید چندین راس گوساله نر و ماده دارید صاحب فرزندانی می شوید که هر یک می 

 توانند منشا خیر و خوبی باشند . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گاو و گوساله خیر بود

 گوسفند 

 محمدبن سیرین گوید : 

است . اگر بیند که گوسفند می چرانید ، دلیل  دیدن گوسفند درخواب ، دلیل غنیمت

که بر قومی مهتری یابد . اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست ، 

دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند . اگر بیند که گوشت گوسفند پخته می خورد ، 

ر دشمن ظفر بدلیل که به قدر آن غنیمت یابد . اگر بیند که گوسفند بکشت ، دلیل که 

 یابد و مال او را بخورد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر در خواب بیند که بز و میشی داشت ، دلیل که از بزرگی مال حاصل کند . اگر بیند 
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که شاخهای بز و میش ، قوی بود ، دلیل که بیننده خواب توانا شود . اگر بیند که بز و 

دلیل است به قدر آن منفعت یابد و نیز میش بسیار داشت و دانست که ملک اوست ، 

 گویند به عدد هر میشی ، بزرگی یابد . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن میش در خواب ، دلیل بر زنی بزرگ است . اگر بیند که ماده میشی داشت ، دلیل 

که زنی بزرگ زاده بخواهد . اگر بیند که گوسفند با او سخن گفت ، دلیل ا ست 

 د . روزی بر وی فراخ شو

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : مهتری وسروری . 

 دوم : زنی بزرگ ومهم . 

 سوم : مال . 

 چهارم : فرمان روایی . 

 پنجم : جاه ومقام و منفعت یافتن . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نش در خواب مبارک است و نیکو . گوسفند نیز از حیوانات حالل گوشت است و دید

تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی 

دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و 

روزی . اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت 

خواهید یافت . اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و  و برکت

چنانچه گوسفندی الغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی . اگر گوسفند فربه ای 

داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است 

می شود ولی اگر گوسفند چاقی را  که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته
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در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما 

زیاد می شود . برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده 

ست اخواب می رسد . اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ری

و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل 

و حرفه شما دارد . جوانی در خواب دید که چوپان شده و گله ای گوسفند را در 

صحرا می چراند . معبر به او گفت ) بر قومی مهتری خواهی یافت . سالی چند گذشت . 

ید به او گفت ) به خاطر داری؟ تو یک روز به من گفتی جوان که تصادفا آن معبر را د

بر قومی مهتری خواهم یافت نه فقط مهمتر یک قوم نشده ام بلکه پدرم را که نان آور 

خانه بود از دست دادم ( معبر پرسید ) االن چه می کنی ؟ ( گفت ) دکان پدرم را اداره 

هم نان می دهم و هم مادر و  می کنم و با درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم را

چهار خواهر و برادرم را نگه داری می کنم ( معبر گفت ) پس من خالف نگفتم چرا 

که االن مهتر قومی هستی که آن ها چون گوسفندان در پناه تو هستند و چنانچه آن ها 

را به حال خود واگذاری به وسیله گرگان دریده خواهند شد ( به هر حال دیدن 

خواب نیکو است و گوشت گوسفند نیز نعمت است اما پخته آن بهتر از  گوسفند در

 خام آن است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گله ، رمه : بوسیله صرفه جوییهایتان به خوشبختی خواهید رسید

 در چراگاه : یک برد در بازی التاری

 چاق : یک اتفاق خوش

 الغر : لحظات مشکلی خواهید داشت

 : یک شادی در انتظارتان است گله داری کردن 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن گوسفند روزی حالل باشد
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ چیدن پشم گوسفندان در خواب ، عالمت آن است که از کارهای خود سود فراوانی 0

 به دست خواهید آورد . 

ن به شادمانی و سود ـ دیدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است که مزرعه دارا6

 فراوانی دست خواهند یافت . 

ـ اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و الغر شده اند ، نشانة آن است که به 9

 خاطر عملی شدن نقشه هایتان نومید خواهید شد . 

ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است که افراد بدخلق احساسات شما 4

 رفت و به شما اهانت خواهند کرد . را نادیده خواهند گ

 گوش 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند گوش او بیفتاد ، دلیل که زن طالق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که 

 اجلش نزدیک بود . اگر بیند گوش او کر شد ، دلیل است بر فساد دین . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گوش بر هفت وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : دختر . 

 سوم : دوست . 

 چهارم : رفیق و همراه . 

 پنجم : پسر . 

 ششم : غالم . 

 هفتم : ترس و بیم . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره 

نه نیست و خودتان به اشتباهی که خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقال

مرتکب شده اید وقوف می یا بید . این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که 

مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند . حرف بسیارخواهند زد . اگر 

مل حببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طوالنی و خسته کننده ت

خواهید کرد . طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و 

ملتهب خواهید بود . اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار 

شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و 

ن توجه می یابید . ابن سیری نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان

نوشته اگر مردی ببیند یک گوش او افتاده همسرش را طالق می دهد یا دخترش می 

میرد و افزوده برخی معتقد ند که اجلش نزدیک است . این است عقیده ابن سیرین اما 

نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است . و چنانچه بیننده خواب ببیند 

سمتی از یک گوش را ندارد ، در کارش نیرنگ می کنند و او را فریب یک گوش یا ق

می دهند . اگر بیننده خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او اتهام می 

 زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گوش

 دراز : بدگویی

 احمقانه انجام خواهید دادگوشهای خر : شما کارهای 

 آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید

 بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد

 زیبا : شانس در دوستی
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 داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی

 آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی

 گوش کردن : همراهان بسیاری خواهید داشت

 ت گوش

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب . اگر بیند گوشت گوسفند پخته 

می خورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت . اگر بیند کبابی از گوشت گاو می 

خورد یااز اسب ، دلیل منفعت است از پادشاه . دیدن گوشت ها به خواب هر چند که 

بیند ، دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند ، دلیل بر پخته تر 

 مالی است که به زحمت بدست آید . و خریدن و فروختن گوشت درخواب ، بد بود . 

 حضرت دانیال گوید : 

 اگر بیند گوشت از تن خود می خورد ، دلیل مال است . 

 جابرمغربی گوید : 

شت الغر است . اگر بیند که گوشت بخرید و به خانه دیدن گوشت فربه ، بهتر از گو

 برد ، دلیل هالک است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که گوشت اسب می خورد ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر بیند که 

گوشت اشتر میخورد ، دلیل که مال یتیمی خورد به رنجوری . اگر بیند که گوشت 

یل بر مال اندک است . اگر بیند که گوشت بز می خورد ، دلیل بر پرستو می خورد ، دل

بیماری است و مصیبت . اگر بیند که گوشت بط می خورد ، دلیل مال است . اگر بیند 

که گوشت پلنگ می خورد ، دلیل که درحرب نام آور شود . اگر دید که گوشت 

،  شت تذرو می خوردگنجشک می خورد ، دلیل که مال فرزند خورد . اگر بیند که گو
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رنجور شود . اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد ، همین است . اگر دید که گوشت 

فیل می خورد ، دلیل که از قبل پادشاه مال یابد . اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد 

، دلیل است که مال دزدیده خورد . اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد ، دلیل که 

. اگر بیند که گوشت خرگوش می خورد ، دلیل که از زنان میراث یابد . مال بسیار یابد 

اگر دید که گوشت خرچنگ می خورد دلیل که از زنان مال حاصل کند . اگر بیند که 

گوشت دراج می خورد ، دلیل که مال زنی بستاند . اگر بیند که گوشت راسو می 

می خورد ، دلیل بیماری و خورد ، دلیل است مال دزدیده خورد . اگر گوشت روباه 

ترس است . اگر بیند که گوشت زاغ می خورد ، دلیل که مال مردی فاسق خورد . اگر 

گوشت سنگخواره می خورد ، دلیل است مال ابهلی خورد . اگر بیند که گوشت 

سوسمار می خورد ، دلیل که زحمت یابد . اگر گوشت سار می خورد ، دلیل که از 

گر بیندکه گوشت سگ می خورد ، دلیل که بردشمن ظفریابد . مسافری راحت یابد . ا

اگر دید گوشت سیمرغ می خورد ، دلیل که از بزرگی راحت یابد . اگر بیند که 

گوشت شاهن می خورد ، دلیل است از ستمکاری راحت یابد . اگر بیند که گوشت 

خورد  ه میشاهین می خورد ، دلیل است از ستمکاری راحت یابد . اگر بیند گوشت بر

، دلیل که با گمراهی پیوندد . اگر دید گوشت شیر میخورد ، دلیل است از سلطانی 

منفعت یابد . اگر بیند گوشت طاووس می خورد ، دلیل که مال تمام یابد . اگر بیند 

گوشت طوطی می خورد ، دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد . اگر بیند گوشت 

از زنی خوبروی راحت بیند . اگر گوشت گاو یا گاومیش می  قمری میخورد ، دلیل که

خورد ، دلیل منفعت است . اگر گوشت گاو کوهی میخورد ، دلیل است مال زن یا 

کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است . اگر گوشت گربه می خورد ، دلیل 

ه از دلیل کاست از سفر دور مال حاصل کند . اگر بیند گوشت الک پشت می خورد ، 

عالمی علم آموزد . اگر گوشت کفتار میخورد ، دلیل که پیرزنی به او جادو کند . اگر 

بیند گوشت کالغ می خورد ، دلیل است از مال مردی بیابانی خورد . اگر گوشت 
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خرگوش میخورد نعمتی بسیار حاصل کند . اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که 

بیند گوشت ماکیان می خورد ، دلیل است مال کنیزک و  مال فراوان بدست آورد . اگر

خادم خورد . اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد ، دلیل که بزرگی و والیت یابد . اگر 

گوشت نهنگ می خورد ، دلیل که بالئی به وی رسد . اگر بیند گوشت هدهد می 

از پادشاه  خورد ، دلیل که مال زیرک خورد . اگر گوشت همای می خورد ، دلیل که

 راحت یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است . 

 اول : مال . 

 دوم : میراث . 

 سوم : توانگری . 

 چهارم : مصیبت دیدن . 

گوشت هر جانوری که حالل بود ، دلیل بر مال حالل است و آن چه گوشت آن حرام 

 . بود . مال حرام است 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حالل خوب است و دیدن و خوردن گوشت 

حیوانات مکروه و حرام بد . البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و 

تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد . خرید و فروش گوشت در خواب خوب 

ب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش نیست بخصوص اگر در خوا

می برید . خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بال و فتنه تعبیر شده و چه حیوان 

حالل گوشت باشد و چه مکروه یا حرام . اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا 

اب می آید و تعبیر مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حس

اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی 
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است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و 

دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است . خوردن و 

ست . چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت ا

دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را 

ندارید . گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است . گوشت خرگوش را نیز میراث از 

یک زن تعبیر کرده اند . اگر در خواب ببینید که گوشت بز الغری را می خورید یا 

رید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره دا

می برید . اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی 

 شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 ددیدن گوشت خام کمی اندیشه باش

 دیدن گوشت پخته خوب است

 دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

 دیدن گوشت الغر غم و اندوه باشد

 دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

 گوید : آنلی بیتون می

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند ، عالمت آن است که برای رسیدن به اهداف 

 خود با دلسردی روبرو خواهد شد . 

گوشت پخته ببیند ، عالمت آن است که دیگران به آنچه او دوست  اما اگر در خواب

 می دارد ، دست خواهند یافت . 

 گوشواره 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد . اگر 

 بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود ، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود . 

 هیم کرمانی گوید : ابرا

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم ، 

 دلیل است زن را طالق دهد و بیرون کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن گوشواره در خواب ، چهاروجه است . اول : فزونی جمال . دوم : آموختن علم . 

 چهارم : غم و اندوه .  سوم : جاه و بزرگی .

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته 

و خوب نیست . پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است . اگر 

 و خودش نیز از زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید

آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش 

عزت و احترام خواهد یافت . اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به 

گوشش آویخته مرتکب عمل خالفی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند . 

لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود  اگر مردی بیند که همسرش گوشواره

نافرمانی می بیند و او را طالق می دهد . اگر مردی در خواب بیند گوشواره طال برای 

همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می 

ت اما ال نیسشود . اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که ط

گران بهاست صاحب پسر می شود . زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه 

 گوش والدین می شود و طالئی آن دختر است . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و 0
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 شغلی خوب بدست خواهید آورد . 

یدن گوشوارة شکسته در خواب ، نشانة بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست ـ د6

 . 

 گوشی معاینه 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است که نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب 

 خواهد شد . 

 گوگرد 

 اندوه است . محمدبن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب ، دلیل غم و 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که شوخی زننده ای زندگی شما را تهدید 0

به نابودی خواهد کرد . باید در معامالت خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج 

 بدهید . 

روت ی از ثـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که بیشتر نگرانی های شما ناش6

 اندوزی است . 

ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که از سالمتی کامل برخوردار خواهید 9

 شد . 

 گونه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گونه
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 گلگون : دوردستهای روشن

 گونه الغر : غم

 گونه آرایش شده : شرمساری

 گونی 

هت ونی می بافید کاری در جمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که گ

حفظ آبروی خویش انجام می دهید . اگر در خواب ببینید کیسه ای از گونی دارید که 

خالی است به چیزی چشم می دوزید و طمع می بندیدکه شایستگی آن را ندارید . در 

خانه به دنبال کیسه گونی گشتن نیز همین تعبیر را دارد و می گوید چیزی را می 

احتمال تحصیل آن اندک است . اگردر خواب ببینید کیسه ای از گونی خواهید که 

دارید که پر و سنگین است مالی به دست می آورید که نمی توانید آن را برای مدت 

زمان طوالنی نگه دارید . این در صورتی است که آن را زمین بگذاریدو مجددا 

این مال را هزینه می کنید یا بردارید و این کار را تکرار کنید . خواب شما می گوید 

زیان می بینید . اگر در خواب ببینید که بر فرشی از گونی نشسته اید و آنجا خانه و اتاق 

شماست با خانواده خویش روابط صمیمانه و محکمی ندارید یا این رابطه سست و کم 

 یدوام می شود . این در صورتی است که گونی را بر خاک افکنده باشید چه اگر گون

را روی قالی گسترده باشد این تعبیر درست نیست . اگر در خواب ببینید در بستری از 

گونی خوابیده اید با زنی سهل انگار و شلخته ازدواج می کنید یا اگر زن دارید از 

همسر خویش اهمال و سهل انگاری مشاهده می نمائید . اگر در خواب ببینید کیسه ای 

چه خالی آن کیسه دریده است راز شما فاش می شود و  از گونی دارید چه پر باشد و

چیزی یا موضوعی را که می کوشید از دیگران پنهان نگه دارید آشکار می شود . اگر 

 این کیسه گونی سوخته و سوراخ باشد زیان می کنید
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 گوهر 

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوهر به خواب ، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود . 

اگر بیند گوهری داشت ، دلیل است زنی چنین بخواهد . اگر دید گوهر او ضایع شد ، 

 دلیل است زن را طالق دهد

. ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند گوهر می فروخت ، دلیل است دالکی کند و دختری 

 شوهر دهد . اگر بیند گوهر سفید داشت ، دلیل است فرزندی آورد . را به 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است . اول : مال 

مذکور . دوم : علم مشهور . سوم : فرزند معروف . چهارم : چیزی گرانبها . پنجم : زنی 

کت . هشتم : کاری نیکو . و دیدن با جمال . ششم : سخنی مفید . هفتم : خیروبر

 گوهرفروش در خواب ، دلیل برخداوند علم و دین است . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و 

معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می تواند به شکل گوهر متجلی ظاهر شود . زن 

ه و برومند گوهر است . علم و دانش گوهر است . خوب گوهر است . فرزند شایست

سخن به جا و خوب گوهر است و این زیاد بستگی پیدا می کند به وضع و شرایطی که 

در بیداری دارید . ابن سیرین نوشته اگر در خواب بینید گوهری دارید که نمی دانید 

ال و کمال چیست ولی می دانید گوهر است و ارزنده و درخشان یا با زنی صاحب جم

ازدواج می کنید یا صاحب فرزندی می شوید که در زمان خودش دارای نام و آوازه 

خواهد شد . مرحوم مجلسی رحمته اهلل الیه برای هر یک از سنگ های قیمتی تعبیری 

مناسب نوشته اما با نحوه کنونی زیست و حیات بشر که جواهرات از میان مردم جمع 

اکز اقتصادی پشتوانه پولی کشورها قرار گرفته نمی توان آوری شده و در بانک ها و مر

آن تعابیر را درست دانست . کال گوهر را مورد توجه قرار می دهیم که معنی عام دارد . 

اگر دختری دم بخت در خواب گوهر ببیند شوهری می کند شایسته و بزرگ و ممتاز . 
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اب ام برده شد فقط بیننده خوگوهر عالی ترین امتیاز برای چیزهائی است که در باال ن

باید تشخیص دهد چه وضع و موقعیتی دارد وگوهر در زندگی او چه می تواند باشد . 

فروختن گوهر در خواب از دست دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر 

می شود . اگر در خواب ببینید گوهری داشته اید که آن را گم کرده اید فرصتی نیکو 

 دست می دهید . را از 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گوهر در خواب ، عالمت آن است که در امور عاطفی و حرفة خود اقبال خوبی 

 خواهید داشت . 

 گوی 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد ، دلیل است بر دشمن 

بی خصومت نماید . جابرمغرظفر یابد . اگر مرد عامی بیند گوی زد ، دلیل که با کسی 

 گوید : گوی زدن درخواب ، سپاهی را نیکو است و غیرسپاهی را بد بود . 

 گهواره 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و 

عفت و پاکی است . اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری 

ا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می یابد ولی اگر ندارد چر

چنین بچه ای در خانه شما نباشد و شب هنگام گهواره در رویای خویش ببینید سمبل و 

اشاره ای است به پاکی و بی گناهی و معصومیت . اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره 

. اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید به خواب بیند صاحب فرزند می شود 

او گهواره ای خریده مطمئن باشید ظن شما درست و صائب نیست و او بی گناه است . 

اگر خودتان در خواب ببینید گهواره ای خریده اید موردی پیش می آید که مجبور می 
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ا خوشایند نیز شوید بی گناهی خود را ثابت کنید . اما در مورد گهواره یک مورد ن

هست . اگر زن یا مردی سالمند که مرض دشوار و دیر عالج دارد گهواره به خواب 

 ببیند خوب نیست و خبر از پایان زندگی اوست 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزاد زیبایی خفته است ، نشانة خوشبخت شدن و 0

 محبت به کودکان است . 

ب ببینید کودک خود را در گهواره ای تاب می دهید ، نشانة آن است که ـ اگر خوا6

 یکی از اعضای خانواده به بیماریی سخت مبتال خواهد شد . 

ـ اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تکان می دهد ، نشانة بی آبرویی است . باید 9

 مراقب حرفهای پوچ مردم باشید . 

 گیاه 

 محمدبن سیرین گوید : 

گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ . اگر بیند در میان گیاه زار دیدن 

مقیم شد ، دلیل است در راه دین ثابت بود . اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود ، دلیل که 

نعمت بر وی زیاده شود . اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد ، دلیل که از سفر مال 

ند گیاه از خانه بیرون ریخت ، دلیل است مال خود به کار خیر حاصل نماید . اگر بی

 صرف نماید . اگر بیند گیاه می خورد ، دلیل که بیمار شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گیاه درخواب ، بر پنج وجه است . 

 اول : دین . 

 دوم : مال . 

 سوم : فرزند . 
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 چهارم : والیت و فرمانروایی . 

 : نیکوئی حال ) خوبی وضع و حال ( .  پنجم

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می 0

 آید . 

ـ دیدن گیاهان سمی در خواب ، عالمت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود 6

 باشید . 

شانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب ، ن9

 خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود . 

 گیتار 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می 

نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید . گیتار هم مانند 

ت موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خالف تعبیر می دیگر آال

شود . اگر اهل موسیقی باشید و گیتار در خواب ببینید هیچ تعبیر خاصی ندارد در غیر 

این صورت خواب شما می گوید به فساد و تباهی متمایل می شوید . اگر در خواب 

ر به از راه خالف بر می گردید . اگر گیتاببینید گیتاری را شکسته و دور افکنده اید 

دیگری تعلق داشته باشد و شما از او بگیرید و بشکنید در واقع مانع انجام یک کار 

 خالف می شوید . خرید و فروش گیتار در خواب نیز فساد و اشتغال به گناه است . 

 گوید : آنلی بیتون می

که  تن گیتار هستید ، عالمت آن استـ اگر خواب ببینید گیتاری دارید یا مشغول نواخ0

 دوستان با شادی گرد هم جمع می آیند و روابط کاملی با هم برقرار می کنند . 

ـ اگر دختری در خواب احساس کند سیم گیتارش از نت خارج شده است یا بدنة 6
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گیتارش شکسته است ، نشانة آن است که در روابط عاطفی مأیوس و نومید خواهد شد 

 . 

در خواب نوای سحرآمیز گیتار را بشنوید ، نشانة آن است که وسوسه های  ـ اگر9

شیطان شما را تهدید می کند . باید نسبت به چرب زبانی و مالیمتهای دروغی دیگران 

 بی تفاوت باشید . 

ـ اگر خواب ببینید گیتار می نوازید ، عالمت آن است که روابط افراد خانواده تان 4

 م است . همواره بر اساس تفاه

 گیسوها 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن گیسوها درخواب ، دلیل عز وجاه بود کسی را که گیسو دارد و سادات و زنان و 

توانگران را ، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر صلی اهلل علیه و 

 آله است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ند را گیسو می گویند . اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر موی انبوه و نبافته بل

دیگری دارد . داشتن گیسو با شرحی که داده شد بستگی به رسم زمان دارد . وقتی بود 

که مردان گیسوی خود را بلند نگه می داشتند . در دوره ای نیز تنها علویان و صفویان و 

 مشخصه علویان بود که از احترام خاصیقلندران گیسو داشتند . در عهد صفویه گیسو 

برخوردار بودند و هر جا می رفتند مردم مقدمشان را گرامی می داشتند ولی اینک حتی 

علویان صفویان نیز موی بلند را نمی خواهند و نمی پسندند . پس درباره گیسوی مردان 

و برای گیسحکم کلی نمی توان یافت اما برای زنان گیسو همیشه بوده و خواهد بود . 

زن عزت و آبرو و احترام خانوادگی است . اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و 

بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر 
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خواهد شد . اگر زنی گیسوی کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند گیسویش بلند شده 

م اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند تعبیر همانست که نوشت

کوتاه شده عزت و احترام خود را از دست می دهد و سبک می شود . برای مردان نیز 

موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند 

و کنونی این است که مردان گیس دلیل بی آبروئی و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم

نمی گذارند . اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده اند یا در عالم 

خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با 

گیسویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می شود و مورد اتهام و افترا 

 ی گیرد . این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن . قرار م

 گیالس 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

گیالس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل 

مثال در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیالس ببیند و بخورد خوب 

اش ترش باشد . گیالس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر نیست بخصوص اگر مزه 

به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید 

 گیالس می خورید و آن کامال شیرین است بد نیست . چنانچه کال باشد بهتر است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 گیالس

 خوردن آن : دعوا

 آن : شادیچیدن 

 درخت گیالسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

 کیک گیالس : سوء تفاهم
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 مولف گوید : 

اگر در خواب گیالس سرخ وگیالسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند ، دلیل 

 بر مال و خواسته بود و گیالسی که به زردی می زند ، دلیل بیماری است . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن گیالس در خواب ، نشانة آن است که بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت ـ 0

 کسب خواهید کرد . 

ـ خوردن گیالس در خواب ، عالمت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند 6

 دست یابید . 

ـ دیدن گیالس سبز و کال در خواب ، داللت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما 9

 است . 

 حرف ل 

 راتوار الب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که در یک البراتوار است در 

زندگی اش مرحله دشواری پیش می آید که الزم می شود یک آزمایش را از سر 

بگذراند . البراتوار جائی است که کار تحقیقی در آن انجام می گیرد ولی برای ما 

را تداعی می کند و این مبتنی بر شناخت منحصر و  البراتوار همیشه آزمایش و امتحان

محدودی است که نسبت به البراتوار داریم لذا وقتی خویشتن را در چنین جائی ببینیم 

 بی تردید آزمایشی در پیش داریم . 

 التاری 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 التاری : وسوسه های تسکین دهنده
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 الجورد 

گ الجوردی رنگ آبی کبود است و این رنگ به منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رن

طور کلی در رویاها رنگ خوبی نیست و به ماتم و عزا تعبیر می شود . رنگ ها هر یک 

تعبیر خاصی دارند . حتی رنگ سیاه که در زندگی روزمره نشان عزاداری است در 

خواب فر و شکوه و بزرگی است ولی گبودی خوب نیست و دیدن الجورد که رنگ 

ی کبود است میمنت ندارد . این رنگ در هر شرایط و موقعیتی دیده شود مطلوب آب

 نیست . 

 الدن 

 اگر دید الدن بسیار داشت ، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود . 

 الستیک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : الستیک غیر از ) تایر ( اتومبیل است . البته تایر را هم از 

الستیک درست می کنند اما الستیک در اینجا به معنی جنس الستیک است که ماده 

ای است نرم و پر مصرف . الستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و مالیمت و 

 قابلیت انعطاف شدید است . 

 خور الش

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر صدای الشخوری را در خواب بشنوید ، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی 0

قدیمی را به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه 

 هایی بزنند . 

ـ اگر خواب ببینید الشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و 6
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یانهای مالی است ، اما اگر خواب ببینید به الشخورها نزدیک می شوید و آنها پرواز ز

می کنند ، نشانة آن است که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، 

 نجات خواهید یافت . 

ـ دیدن الشخور در خواب ، معموال نشانة سخنان بی اساس و بدگو یی ها است که 9

 و آشفته می سازد . شما را مضطرب 

 الغری 

اگر الغر شد نقصان مال بود . اگر دید با الغری ضعف داشت و رویش زرد بود غم و 

 بیماری بود . 

 الک پشت 

اگر درخواب الک پشت بیند ، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم 

 رسد

 . محمدبن سیرین گوید : 

یا در خانه آمد ، دلیل است او را با زاهدی اگر در خواب بیند الک پشت داشت 

 صحبت افتد . اگر بیند گوشت الک پشت خورد ، دلیل است به قدر آن علم آموزد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن الک پشت در خواب برسه وجه است . اول : مردی عالم . دوم : مردی زاهد . 

 سوم : مردی صناع . 

 :  منوچهر مطیعی تهرانی گوید

الک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال . پر حوصله و بسیار موقر و سنگین ، 

صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صالح انسان ها را می خواهد . اگر در خواب 

ببینید که الک پشتی دارید که مربوط به شماست ، مثال در باغ یا ملک شما زندگی می 
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صله نیاز دارید . ضمیر و درونتان شما را به صبر و کند نشان آن است که به صبر و حو

حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن الک پشت به شما می 

رساند . همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر قرار بگیردکه همین 

تی ببینید بر الک پشدعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند . اگر در خواب 

نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما 

بسیار طوالنی خواهد بود . اگر در خواب ببینید گوشت الک پشت می خورید عمرتان 

طوالنی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری 

 اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد . بعید می زیسته و 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 الک پشت : شادیهای پنهان

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن الک پشت در خواب ، عالمت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط 0

 کار شما بهبود یابد . 

که از اتحادی مصالحه آمیز ـ خوردن سوپ الک پشت در خواب ، عالمت آن است 6

 خرسند خواهید شد . 

 الل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 الل : ) الل بودن ( به دیگران اعتماد نکنید

 دیدن آدمهای الل : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت

 گوید : آنلی بیتون می

گران را یاگر خواب ببینید الل هستید ، عالمت آن است که نمی توانید با چرب زبانی د
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به آنچه می خواهید ، ترغیب کنید . اگر فرد اللی چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است 

 که دوستانی بی وفا خواهد یافت . 

 الله 

اگر در وقت خودش دید فرزند بود ، اگر بی وقت دید خبر بود ، اگر از درخت جدا 

ار رد . اگر مرد نیز این کدید غم بود . اگر زنی دید الله ببرید و به شوهر داد طالق بگی

 کند ، همین دلیل دارد . 

 الله عباسی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : الله عباسی گلی است اهلی و خانگی و در مقابل آفات 

بسیار مقاوم که گل های شیپوری سرخ و سفید و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز می 

 له عباسی گلی است زیبا کهشود و به وقت طلوع سپیده صبح پژمرده می گردد . ال

عمری یک شبه دارد و تنها شبها می شکفد و با طلوع فجر می میرد به همین علت 

معبران آن را گل جوان مرگی شناخته اند و دسته ای نیز آن را زاهدی منزوی و متقی و 

غمگین شناخته اند که شب زنده داری و عبادت می کند و بامداد از فرط خستگی و بی 

به خواب می رود که این خواب را نیز عرفا ) خواب قیلوله ( می گویند . خوابی خوابی 

که بامداد بعد از عبادت و شب زنده داری و نماز شب حاصل می شود . الله عباسی از 

نظر احساسی و عاطفی گل خوبی نیست و از دسته گل های شاد محسوب نمی گردد و 

بوته ای الله عباسی روئیده غمگین و افسرده چنان چه در خواب ببینید که در خانه شما 

می شوید . اگر از زاویه بهتری بخواهیم نگاه کنیم وجود الله عباسی در خانه بیننده 

خواب نشان آن است که از نظر مذهبی و تکالیف شرئی کمبودهائی هست که باید 

نددوه جبران شود . اما همان طور که گفته شد الله عباسی گل جوان مرگی و غم و ا

است . گل شب و گل تاریکی و ظلمت است . اگر کسی گل الله عباسی در خواب به 
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شما بدهد همان معنی است که شما گلی به دیگری بدهید و در هر حالت تحفه غم و 

سوگواری است . این گل چون از شاخه جدا شود بال فاصله پژمرده می شود و از بین 

ل پذیر نیست و دیدن بوته آن در خواب بهتر می رود تعارفش در خواب به هیچ وجه د

 است . 

 المپ 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن المپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد . اگر در خواب ببینید المپی را به 

یک سر پیچ می بندید که جائی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می گوید 

سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد . وقتی  کاری نیک انجام می دهید که

المپی روشن شود همه می توانند از روشنائی آن بهره مند گردند و روشن کننده و 

صاحب المپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد 

نید ر در خواب ببیلذا در خواب ها به ) موقوفه ( و کار عالم المنفعه تعبیر می شود . اگ

المپی را خاموش می کنید از انجام یک کار خیر عمدا باز می ایستید یا مانع انجام کار 

خوب می شوید و شاید خست و لئامت نشان می دهید . اگر در خواب ببنید که المپی 

را شکستید چنانچه المپ روشن باشد یک جرم با خالف عمومی مرتکب می شوید که 

قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری  از جهت قانونی هم

نهان تعبیر می شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می رسانید . اگر در خواب 

ببینید المپ های بیشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین 

ن بزرگی دارید که نور کمی از آانجام می دهید ، مانند معلمی . اگر ببینید المپ بسیار 

بر می خیزد از سرمایه زیاد سود کم می برید و در واقع از سود زیان می کنید و چنان 

چه المپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار 

کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کالن عایدتان 
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 گردد . می 

 مؤلف گوید : 

اگرببینیم یک المپ سالم را بجای یک المپ شکسته یا خراب می بندیم نشانه آن 

است که درراهنمائی گروهی از افراد در مورد مسئله ای که مرتکب اشتباه شده اند 

 تالش می کنیم 

 النه 

او رسد . اگر  اگر در خانه النه مرغ بود ، او را بر قدر آن مرغ و النه فایده باشد که به

النه بکندکاری مکروه کند . اگر باز به جای خود نهاد یاری کسی کند . اگر دید در 

 النه مرغ بزرگ بود در پناه بزرگی درآید و خیر بیند . 

 لب 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن لب ها درخواب ، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب ، بهتر از 

ضی گویند : دیدن لب ها درخواب ، دلیل قرابت و خویشی است . لب باال است و بع

اگر بیند که لبهای او نبودند ، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد . اگر 

 بیند لبهای او ببریدند ، دلیل که زنش را طالق دهد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

شود . اگر بیند که لبهای او برهم اگر بیند لبهای او درد می کرد ، دلیل است غمگین 

چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد ، دلیل که کارش بسته شود . اگر زنی بیند خالی 

سیاه بر لب داشت ، دلیل عز و جاه است . اگر این خواب را مردی بیند ، دلیل است 

یند ب مالش زیاده شود . اگر بیند لبهای او سرخ بود ، دلیل است سخن روا شود . اگر

لبهایش سبز است یا سفید ، دلیل که از بهر دوستان غم خورد . اگر لب خود را ضعیف 
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 بیند ، دلیل که عاجز شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لب باال در خواب ، دلیل پسر است 

 دیدن لب پائین در خواب ، دلیل دختر بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند . تلفظ بعضی از اصوات و لب باالئی ا

بیان دسته ای از کلمات منحصرا به کمک لب زیرین امکان پذیر است . در خواب نیز 

این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد و مورد عنایت معبران است . دیدن لب زیرین 

 چ چیزی را بیان نمی کند . اگر دردر خواب بهتر از لب باالئی است زیرا لب باالئی هی

خواب ببینید لب های شما کلفت شده ، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه 

خیلی چیزها زیاد و گسترده می شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی 

شما خیلی بیشتر است . اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک 

ده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان می یابد و هم قدرت و توانائی . ش

معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که به معنای رغبت و 

نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند لذا کلفتی آن شدت شهوت 

را در آن . اگر در خواب ببنید لب هایتان گشاد و  را نشان می دهد و نازکی آن نقصان

دهانتان بزرگ شده حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید ، به دنیا و مال دنیا 

دل بستگی می یابید . چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و 

را طالق  یده اند زنشاستغنای طبع . نوشته اند اگز کسی در خواب ببیند لب هایش را بر

می دهد . مولف نفایس نوشته ) اگر کسی ببیند چیزی از میان لب هایش بیرون می آید 

اگر آن چیز خوب باشدحرف خوب می زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می کند 

و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می گردد . ( اگر ببینید روی لب 

هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز  هایتان حشره ای زشت
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خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید همین حالت است اگر حشره ای 

زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید . اگر در خواب از دهان و لب های 

وب خخودتان خوشتان بیاید و ببینید لب های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی دارید 

است و نشان آن است که در آینده کامروا می شوید و اگر از دهان و لب های خودتان 

بدتان بیاید نیازمند خواهید شد . ابن سیرین تصریح دارد که اگر زنی در خواب ببیند 

گوشه لبش خال سیاهی هست عزت و جاه او افزوده می شود و اگر مردی ببیند خال 

ی آورد . همین طور اگر در خواب ببینید لب هایتان سیاهی بر لب دارد مالی بدست م

 درد می کند غمگین می شوید . 

 لباده 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن لباده درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است . خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب 

 داشت ، دلیل که مردی را پناه دهد . 

 جابرمغربی گوید : 

ت ، دلیل که از مردی دیندار منفعت یابد . اگر لباده سفید بیند ، اگر دید لباده سبز داش

دلیل که از مردی مصلح منفعت بیند . اگر سرخ بیند از مردی معاشر منفعت یابد . اگر 

زرد بود ، دلیل بیماری بود و کبود مصیبت است . اگر سیاه بیند و در بیداری آن 

 پوشیده باشد ، دلیل مضرت است . 

 عفر صادق فرماید : حضرت امام ج

 دیدن لباده ، دلیل بر نیکوئی است و کرباسین و پشمین بر چهاروجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : امانت داری . 
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 سوم : صالح کارها ) درستی کارها ( . 

 چهارم : منفعت . 

 لباس 

 محمدبن سیرین گوید : 

زیاده شود .  ر لباس مالشاگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود ، دلیل که به قد

اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود ، دلیل ترس است . اگر زنی به خواب دید 

 که لباس مردان پوشیده بود ، دلیل منفعت بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند لباس فاسقان داشت ، 

معصیت است . اگر دید که لباس سالطین پوشیده بود ، دلیل که کارش به نظام  دلیل

 گردد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر لباس پادشاهان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر بیند لباس علماء داشت 

 ، دلیل است که از علماء بهره مند گردد . اگر بیند که لباس صوفیان داشت از دنیا دست

بدارد . اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل که درجمع مال حریص بود . اگر بیند 

 که لباس ترسایان و جهودان داشت ، دلیل که بیننده میل به ایشان شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لباس درخواب هفت وجه است . 

 اول : دین پاک . 

 دوم : توانگری ) ثروتمند شدن ( . 

 سوم : عز و جاه ) عزت و مقام ( . 

 چهارم : منفعت . 
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 پنجم : عیش خوش ) زندگی خوش و مرفه ( . 

 ششم : عمل . 

 هفتم : عدل و عدالت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید 

عف و ناتوانی می کنید . اگر از کسی در خواب و موردی پیش می آید که احساس ض

لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که 

حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه 

می  آسیب ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و

بینید . اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش 

بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری 

مسلم می روید . اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما 

گاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید . اگر زنی در تهمت می زنند یا در داد

خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود 

یا داوطلبانه می پذیرید . اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و 

شار نید لباستان تنگ است و در فوظیفه و تعهدات شما زیاد می شود . اگر در خواب ببی

قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی . اگر در خواب ببینید لباس 

 راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 لباس

 تمیز : احترام

 خریدن لباس : خوشبختی

 لباس کهنه : افتخار
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 اس خواب : ازدواج ناگهانیلب

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانة آن است که در 0

 تعهدات خود با شکست مواجه خواهید شد . 

ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانة آن است که اقبال به شما رو می 6

 با ایده های نو مخالفید .  کند هر چند که

ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، عالمت آن است که از زمان خود سریعتر 9

پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این 

 برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد . 

ر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید ب4

عالمت آن است که زندگی متالطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول 

 ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، عالمت آن است که شخص 5

ا اگر آن فرد دختر یا کودک باشد ، نشانة آن مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . ام

 است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید کرد . 

ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن کرده اید ، نشانة آن است که با فردی بداخالق 2

 دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید کرد . 

باس زرد رنگ ببینید ، عالمت آن است که در امور زندگی موفق ـ اگر در خواب ل7

خواهید شد و در مسائل مالی پیشرفت خواهید کرد . اما اگر این لباس زردرنگ به 

روحی ماند که به نرمی در نوری حرکت می کند ، درست تعبیری برخالف آنچه در 

 سطرهای باال آمد ، دارد . 

ببینید ، نشانة آن است که با تالش و زحماتی که  ـ اگر در خواب لباسی به رنگ آبی1

می کشید به آرزوهای خود خواهید رسید ، و در این راه دوستانی باوفا به حمایت از 
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 شما برخواهند خاست . 

ـ اگر در خواب لباسی به رنگ قرمز تند ببینید ، نشانة آن است که خواسته های خود 3

 ست دسمنانی جدی می گریزید . را تغییر می دهید و به این وسیله از د

 ـ دیدن لباس سبز در خواب ، نشانة امید و خوشبختی و شادمانی است . 01

ـ اگر در خواب لباسهای رنگارنگ ببینید ، نشانة آن است که در عقاید شما تضاد به  00

 وجود خواهد آمد . 

چه آن ـ اگر خواب ببینید لباسی نامناسب پوشیده اید ، عالمت آن است که به06

 خواهانش هستید ، تردید دارید ، و ممکن است به خاطر تردید مرتکب اشتباه شوید . 

ـ اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید که لباسی برازنده بر تن دارید ، عالمت آن 09

 است که به این افراد عالقة چندانی ندارید . 

عالمت آن است که برای  ـ اگر خواب ببینید زنی در لباس خود ناراحت است ،04

 رسیدن به موفقیت احتماعی مناسب تر با هم چشمی دیگران روبرو خواهید شد . 

ـ اگرخواب ببینید از لباس دیگران تعریف می کنید ، داللت بر آن دارد که از 05

 حسادتهای نزدیکان می ترسید . 

ست عالمت آن ا ـ اگر خواب ببینید گوشه ای از لباستان پاره یا مندرس شده است ،02

 که در عشق یا امور مربوط به کار ، مضطرب هستید . 

ـ اگر خواب ببینید زنی لباس سیاه بر تن دارد ، نشانة آن است که اندوه و نومیدی را 07

 از خود دور خواهید ساخت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند زنی جامه ای قرمز بر تن دارد ، عالمت آن است که رقیبی 01

 او چیره خواهد شد . رقیبی که او هرگز با خود قابل قیاس نمی دانست . در عشق بر 

ـ فردی که در خواب ، لباس می بیند باید دقت کند که آیا همه چیز در خواب او 03

طبیعی بوده است یا نه ؟ اگر چهره ها غریب به نظر برسند و نور بیش از حد معمول 
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خواب او تعبیری این گونه خواهد داشت  باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ،

 ، او در عملی کردن نقشه ای با ارزش خطا خواهد کرد . 

 لباس عروسی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، عالمت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا 0

 خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد . 

ی کثیف و چروک در خواب ، عالمت آن است که رابطة شما با ـ دیدن لباس عروس6

 فردی شایسته قطع خواهد شد . 

 لباس عزاداری 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواری بر تن کرده اید ، عالمت آن است که بد اقبالی به 0

 شما رو خواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداری بر تن کرده اند ، عالمت آن است که 6

دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین 

 خواهید شد . 

 لبنیاتی 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن مغازة لبنیاتی در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است . 

 ف لحا
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 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن لحاف درخواب ، دلیل زن است . اگر بیند لحاف نو بخرید ، دلیل که کنیزکی 

دوشیزه بخرد یا زن بخواهد . اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه 

 بود . 

 جابرمغربی گوید : 

ر سفید بود آن زن اگر دید لحافی سبز داشت ، دلیل است زنی دیندار بخواهد . اگ

توانگر و پارسا است . اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است . اگر سیاه بیند زن او 

 عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود . اگر ملون بیند ، زن او فرینبده است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است . 

 اول : زن عالمه . 

 یزک دوشیزه . دوم : کن

 سوم : عزو جاه و مقام . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است . لحاف در موقع خواب و استراحت به ما 

آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم ، آن ها این آرامش را با 

اند . همین طور لحاف برای زن نیز  آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده

شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد . لحاف 

نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد . اگر ببینید لحاف 

ان تکهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسر

خراب می شود . اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با 

همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود . اگدر خواب ببینید لحافتان 

کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل 
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می شوید . اگر مردی در خواب ببیند لحاف  استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا

پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می 

شود و همسر دیگری اختیار می کند . همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از 

 شوهر جدا می شود و به همسری دیگری در می آید . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است 0

. اگر دختری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است که رفتار سنجیده و عاقالنه اش او را 

 نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید . 

 سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة یافتن همسری باارزش است .  ـ دیدن لحافهای تمیز و6

ـ دیدن لحافهای کثیف در خواب ، عالمت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای 9

 نخواهید داشت ، و برای یافتن همسری مطلوب شکست خواهید خورد . 

 لرزیدند 

یند ت است . اگر بمحمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سر او می لرزید ، دلیل زحم

گردن او می لرزید ، دلیل که امانت نگذارد . اگر بیند کفهای او می لرزید ، دلیل است 

سخنی سخت بشنود . اگر بیند شکم او می لرزید ، دلیل که در سفر به زحمت افتد . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند همه اندام او می لرزید ، دلیل است که سختی بیند . اگر 

د پایش می لرزید ، دلیل که در سفر به زحمت افتد . حضرت دانیال گوید : دیدن دی

لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است . اول : ضعف احوال . دوم : ترس و بیم . 

سوم : غم و اندوه . چهارم : مضرت و بیماری . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند آسمان 

ظلم بود . اگر بیند آفتاب یا ماه می لرزید ، دلیل است  می لرزید ، دلی که در آن دیار

پادشاه آن ملک را مضرت رسد . جابرمغربی گوید : اگر دید عرش می لرزید ، دلیل بر 
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بی دیانتی علما است . اگر لوح و قلم می لرزید ، دلیل بدحالی دبیران است . اگر بیند 

 هفت آسمان می لرزید ، دلیل محنت است . 

 لشگر 

 دبن سیرین گوید : محم

 اگر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند ، دلیل قوت اهل آن موضع بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لشگر درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : ملخ . 

 دوم : سیل . 

 سوم : باد ) بال ( . 

 چهارم : خصومت و دشمنی . 

 پنجم : محنت و رنج . 

 لعل 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن لعل درخواب . دلیل بر زنی است صاحب جمال . اگر در خواب بیند لعلی داشت 

، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند ، دلیل 

 که دختری آورد . 

 جابرمغربی گوید : 

ره لعل به . اگر بیند آشنائی پا اگر بیند لعل بسیار داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد

 وی داد ، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن لعل درخواب چهار وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : نعمت . 

 چهارم : دختر . 

 لفاخ 

واب شش وجه است . اول ) دست شور بود . ( محمدبن سیرین گوید : دیدن لفاخ در خ

 : سخن خوش . دوم : مال . سوم : فرزند . چهارم : دوست . پنجم : رفیق . ششم : غالم . 

 لقمه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن 

 لقمه ترش بود تاویلش به خالف این است . 

 : جابرمغربی گوید 

اگر بیند لقمه گرم دردهان نهاد ، دلیل که در بالئی افتد . اگر لقمه دردهان خوش بود ، 

 تاویلش به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لقمه درخواب سه وجه است . 

 اول : بوسه دادن ، 

 دوم : سخن لطیف و دلپسند ، 

 سوم : منفعت . 

 لقوه 
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: اگر کسی بیند که رویش از علت لقوه کج شد ، دلیل که پیش  محمدبن سیرین گوید

مردم خوار شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لقوه در خواب ، دلیل بر 

مردی منافق بود . اگر بیند که به علت لقوه گرفتار شد ، دلیل بر اشکار شدن دین او 

 است . 

 لک لک 

 محمدبن سیرین گوید : 

خواب ، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و دیدن لک لک به 

نسب . اگر بیند لک ککی داشت ، با چنین کسی صحبت دارد . اگر دید لک لکی بر 

بام خانه او نشست ، دلیل است مهتری به خانه او آید . اگر بیند لک لک را بکشت . 

 دلیل که دشمن را بکشد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لک لک درخواب چهاروجه است . 

 اول : مردی دهقان . 

 دوم : پادشاهی ضعیف و ناتوان . 

 سوم : پاسبان . 

 چهارم : غریبی و درویشی ) شخص غریب وفقیر ( . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حالل است 

 لکه 

 گوید : آنلی بیتون می

که بر دستها یا روی لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل کوچک ـ دیدن ل0
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 است . 

ـ دیدن لکه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ، نشانة آن است که کسی به شما 6

 خیانت خواهد کرد . 

 لگام 

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند لگام او بگسست ، دلیل بر نقصان بزرگی او 

. اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت ، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار است 

بسیار گوید . حضرت علی علیه السالم فرماید : هر کس در بیداری بدسگال بود به 

خواب لگام در دهانش بد است . جابرمغربی گوید : اگر بنده بیند که لگام در دهان 

ه بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن داشت ، دلیل که آن بنده به فرمان خواج

لگام در خواب بر سه وجه است . اول : ادب و فرهنگ . دوم : روزه داشتن . سوم : 

 بزرگی . و دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است که تدبیر والیت کند و راستی کارها . 

 لگد زدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

دلیل است حال او بد شود . اگر بینداستری او را  اگر در خواب بیند کسی را لگد زد ،

لگد زد یا اسبی ، دلیل است کارش به خلل افتد . اگر اشتر وی را لگد زد ، دلیل که از 

 سفر زحمت یابد . اگر گاو لگد زد ، دلیل زیان است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است . 

 ) کم شدن بزرگی و شرف ( .  اول : نقصان شرر

 دوم : مضرت ) ضرر وآسیب ( . 
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 سوم : غم واندوه . 

 چهارم : فساد عیال ) فساد و خرابی همسر ( . 

 لنگر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است که مسافرتی خوش بر آبهای آرام 0

 خواهند داشت . 

ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، عالمت جدایی از دوستان یا نقل مکان و مسافرت به 6

 خارج است . 

ـ اگر کسی که عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است که با معشوق خود 9

 مشاجره و اختالف پیدا خواهد کرد . 

 لنگ شدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 پیش خویشان خوار شود .  اگر بیند لنگ شده بود . دلیل است

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر خود را در خواب لنگ بیند ، دلیل است که مقصودش برنیاید . اگر بیند که لنگ 

 بود و به عصا می رفت ، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید . 

 جابرمغربی گوید : 

ود . عتقاد کدخدائی به کسی کرده باگر بیند که به هر دو پا لنگ شده ، دلیل است که ا

اگر لنگ درخواب بیند که لنگ بود و پای درست شد دلیل که مقصودش و مرادش 

 حاصل شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 دیدن لنگ درخواب ، بر پنج وجه است ، 

 اول : منفعت . 

 دوم : ناتوانی . 

 سوم : درویشی ) فقر و نداری ( . 

 ندوه . چهارم : غم و ا

 پنجم : نقصان عیش ) نقص و کمبود در زندگی ( . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 لنگ : شکست خوردن

 لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی 

 لواشک 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد پس از یک 

ببیند لواشک می خورد  دوره غم و اندوه صاحب فرزند می شود . اگر مرد در خواب

گرفتار غم و رنج می گردد بخصوص اگر ترشی آن را حس کند . دیدن و خوردن 

لواشک به خاطر ترشی آن در خواب خوب نیست و غم و رنج تعبیر می شود فقط برای 

 زنان جوان مبشر آوردن فرزند است . 

 لوبیا 

ود بی وقت ، دلیل غم بمحمدبن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و 

 و در دیدن آن خیری نباشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به 

جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد . معبران سنتی ، لوبیا 

کن ب تعبیر خوشی ندارد لیرا خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خوا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و 

جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند . ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته 

 و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند . 

 گوید : آنلی بیتون می

لوبیا در خواب ، نشانة نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است ، بخصوص وقتی ـ دیدن 0

 ببینید که لوبیاها در حال رشدند . 

ـ دیدن دانه های خشک لوبیا در خواب ، نشانة نومیدی زیاد در زندگی است . باید 6

 بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتال نشوید . 

 اب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد . ـ خوردن لوبیا در خو9

 لوح محفوظ 

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است . 

جابرمغربی گوید : اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت ، دلیل که کارش نیکو 

لش نزدیک بود . حضرت امام شود . اگر دید نام او در آنجا نوشته است ، دلیل که اج

جعفر صادق فرماید : دیدن لوح که طفالن بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب 

شش وجه است . اول : زیادتی مال . دوم : پسر . سوم : علم . چهارم : هدایت . پنجم : 

 فرمانروایی . ششم : حکمت . 

 لوزینه 

ب به دهان نهاد ، دلیل که سخنی محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که لوزینه در خوا

خوش شنود . اگر بیند لوزینه بسیار داشت ، دلیل است مال فراوان یابد . اگر دید لوزینه 

 به کسی داد ، دلیل است راحتی به وی رساند . 

 لوستر 
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 گوید : آنلی بیتون می

ی م ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده0

 کنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید . 

ـ دیدن لوستری شکسته در خواب ، نشانة آن است که در معامله ای زیان خواهید دید 6

 و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می گردد . 

ـ اگر خواب ببینید لوستری خاموش است ، داللت بر آن دارد که آیندة روشنی را 9

 د . بیماری و رنج تیره می ساز

 لوله 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن لوله در خواب ، عالمت آن است که بعد از کشیدن سختی به صلح و صفا 0

 دست خواهید یافت . 

ـ دیدن لوله های گاز در خواب ، عالمت آن است که صاحب عقاید اجتماعی 6

 خواهید شد . 

 لوید 

 ر خدمتکار خانه . اگر بیندمحمدبن سیرین گوید : دیدن لوید درخواب ، دلیل است ب

که اصل لوید از مس است ، دلیل است که آن خدمتکار جهود بود . اگر لوید را در 

خواب بزرگ و پاکیزه بیند ، دلیل است که خدمتکارش مصلح بود . اگر لوید را 

کوچک بیند ، دلیل است که خدمتکار او مفسد است . اگر بیند که لوید بشکست ، 

 از وی جدا شود . دلیل که خدمتکار 

 لیمو 
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محمدبن سیرین گوید : دیدن لیمو درخواب ، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری 

 نباشد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن و خوردن ، خریدن ، گرفتن و داشتن لیموترش در 

خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین . 

نگ زرد دارد از نظر معبران اسالمی خوب تشخیص داده نشده . اگر در خواب چون ر

ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره 

ناراحتی به نعمت و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی 

یرین پوست کنده کسی به شما بدهد است و صحت و سالمت می آورد . اگر لیموی ش

لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین 

می شود . همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید . 

 دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تالقی نمی شود 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، عالمت آن است که به امری ـ 0

حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی 

 بوده است . 

 ـ خوردن لیمو در خواب ، عالمت حقارت و نومیدی است . 6

 ماری واگیردار است . ـ دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانة ابتال به بی9

 ـ دیدن لیموی خشک شده در خواب ، نشانة جدایی و طالق از همسر است . 4

 لیوان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او 

مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف 

ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در می کند . اگر در خواب 
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معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید 

معاش شما تامین می شود . رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است . 

در  ر مرد جوانیلیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگ

خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه 

ازدواج می کند . زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت . 

همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی 

شند بسیار خوب است . اگر در خواب ببینید که لیوان صاف و روشن و خوش گوار بنو

خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه 

همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختالف می افتد . توجه داشته باشید که 

مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و 

مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد . شکستن 

 لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست . 

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش 

 اال مثل مهمان از آنآمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتم

سهم می برید . اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب 

می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند 

 باشد . 

 حرف م 

 ماجراجویی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ماجراجویی : خطری بیخ گوش شماست
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 مادر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مادر

دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام 

 خواهند رسید

 او را مرده دیدن : زندگی طوالنی سعادتمند

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به هر 0

 کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می کنید ، نشانة آن است که در زندگی 6

 زناشویی سعادتمند خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند 9

 خواهد شد . 

ادرتان بیش از اندازه الغر شده است ، نشانة آن است که بزودی ـ اگر خواب ببینید م4

 از خبر مرگ کسی اندوهگین خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می کند ، عالمت آن است که در زندگی راه 5

 نادرستی را دنبال می کنید . 

است که مادرتان به ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می کند ، عالمت آن 2

 بیماری دچار خواهد شد . 

 مادر بزرگ 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مادر بزرگ : خبرهای خوب

 مادر شوهر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، عالمت آن است که بعد از ناسازگاریها و 0

 اختالفات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند ، نشانة آن است که 6

 مردم سنگدل او را آزار خواهند داد . 

 مادیان 

 گوید : ی بیتون میآنل

ـ اگر خواب ببینید مادیان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، عالمت آن است که در 0

حرفة خود موفقیت به دست می آورید . و دوستانی مأنوس خواهید یافت . اما اگر 

خواب ببینید مادیانها در مرتع خشک و لم یزرعی پرسه می زنند ، عالمت آن است که 

خواهید شد . اما با این وجود دوستانی صمیمی در کنار خود خواهید  به تنگدستی دچار

 داشت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند مادیانها در مراتع مشغول چرا هستند ، نشانة آن است که با 6

 مردی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی تندرست خواهد شد . 

 مار 

 محمدبن سیرین گوید : 

دشمنی پنهان بود . اگر مار را در خانه بیند ، دلیل دشمنی دیدن مار به خواب ، دلیل 
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خانگی بود . اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است . اگر بیند که با مار جنگ کرد ، 

دلیل است با دشمن خصومت کند . اگر بیند که مار بر وی خیره شد ، دلیل است که 

قهر کند . اگر بیند که  دشمن بر وی غالب گردد . اگر خود را خیره بیند دشمن را

گوشت مار خورد ، دلیل شاهی است . اگر بیند که مار به دو پاره کرد ، دلیل است که 

 مال دشمن خورد . اگر بیند که ماری مرده ، دلیل که آفتی از وی رفع شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ی بگریخت ، از واگر بیند که ماری سفید بگرفت ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند که مار 

دلیل ضعف دشمن است . اگر ماران سیاه بیند ، دلیل است دشمن بسیار بود . اگر مار را 

سبز بیند ، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود . اگر زرد بیند ، دلیل است دشمن 

او بیمارگونه بود . اگر مار را سرخ بیند ، دلیل است دشمن او معاشر است . اگر بیند که 

 ران بسیار پیش او جمع شدند ، دلیل است خویشان دشمن او باشند . ما

 جابرمغربی گوید : 

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد ، 

دلیل که فرزند دشمن او است . اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید ، 

 و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود .  دلیل است که بزرگی یابد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن مار درخواب ده وجه است . 

 اول : دشمن پنهان . 

 دوم : زندگانی . 

 سوم : سالمتی

 چهارم : پادشاهی . 

 پنجم : سپه ساالری . 

 ششم : دولت . 
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 هفتم : زن . 

 هشتم : مراد . 

 نهم : پسر . 

 ب ) سیل ( . دهم : سیال

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

مار ، خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطالع قبلی و بی آنکه انتظارش را 

داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می 

در  اآید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر ی

خانه شما هست و از وجودش بی اطالع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر 

آلود خودش را در تن شما فرو می برد . برخی نوشته اند ، مار ثروت است و دارائی 

نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه 

گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته  می گیرد که در افسانه ها

در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و 

پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول 

بی اطالع هستیم . گفتم که مار اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش 

دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و 

زهرش را می ریزد و می رود . چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که 

در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است . 

گریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند . چندین حیوان و جانور در خواب خیره ن

هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار . اگر 

دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به 

 سراغ شما می آید . 

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 
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 ن مار را در خواب قرض و وام می دانددید

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

 مار چند سر : جذبه

 تبدیل به مار شدن : عدم احترام

 گرفتن آن : وسوسه

 اگر نتوان از دست آن فرار کرد : ناامید بودن نسبت به آینده

 نوادهنیش خوردن ازمار : از بین رفتن آرامش در خا

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید 

 جست

 کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

 مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

 گرفتن افعی : شما برای مشکالتتان راه حلی خواهید یافت

 نیش خوردن از افعی : بدبختی 

 گوید :  یوسف نبی علیه السالم

 دیدن مار بالئی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

 دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

 دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

 دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

 تعبیر از تام جت ویندو

 مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیکر

 اعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه هاممکن است ب

 شود . 
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 اگر در خواب بببند که ماری به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست

 که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است . 

 اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به 

 مقاربت و همخوابکی است . 

 اورا بلعید ، نشانگر عمری است که از خواباگر ببیند که ماری 

 بین می کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش

 ناراحت است . 

 اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده است ، نشانگر شفا ، 

 تولد مجدد و شادابی است . 

 اگر در خواب ماری را در جمنزار ببیند ، نشانگر بی وفایی ، 

 وردن و تهمت است . افسوس خ

 تعبیر از اسمعیل بن اشعث

 اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند ، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است که از بدخواهی 0

 و شرارت کسی عذاب خواهد کشید . 

 مار ، نشانة ابتال به انواع و اقسام شر و بدی است .  ـ دیدن6

ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است که از کشمکش های خود با 9

 دیگران نادم و پشیمان خواهید شد . 

ـ کشتن مار در خواب ، نشانة آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود 4

 و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .  استفاده خواهید کرد

ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است که از بیماری که 5

گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و 
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 شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند . 

شما را نیش می زند ، نشانة آن است که تسلیم کارهای  ـ اگر خواب ببینید ماری2

 ناپسند خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از الی علفهای سرسبز به سوی شما می 7

آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار 

ر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقد

به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است که با 

نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار 

 گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد . 

گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، ـ اگر خواب ببینید ماری به 1

 نشانة آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند . 

ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، 3

 سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید . 

ل به ماری می شود ، نشانة آن است که وقایعی بی ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبد01

 اهمیت افکار شما را پریشان می کند . 

ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است 00

که مشکالت شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می 

 گردد . 

مارها در آب می لولند ، نشانة آن است که در جایی که احساس  ـ اگر خواب ببینید06

 می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانة آن است که ناآگاهانه به یکی از 09

 دوستان خود ، صدمه ای می زنید . 

وچک در خواب ، نشانة آن است که کسانی را دوست می پندارید ـ دیدن مارهای ک04
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و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز 

 افزون شما را نابود بسازند . 

ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید 05

 ن تشخیص بدهید . دوست را از دشم

ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را 02

می شنود ، نشانة آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم 

 دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است . 

د ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است که ـ اگر زنی خواب ببین01

حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او 

 حمایت خواهند کرد . 

 مارچوبه 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می کرد دلیل 

 خام خورد مضرت است . منفعت بود . اگر 

 مارمولک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید ، عالمت آن است که شهرت و ثروت از 0

دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولک را 

 امور عاطفی بابکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانة آن است که در 

 شکست مواجه خواهید شد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، 6

نشانة آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای 
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راوان تنها معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تالش و جدیت ف

 درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد . 

 مازو 

محمدبن سیرین گوید : اگر مازو از درخت جمع کرد ، دلیل است که به سختی مال 

حاصل کند . اگر بیند که به خروار مازو داشت ، دلیل است مال بسیار حاصل کند . اگر 

گوید : دیدن مازو در بیند که مازو خورد ، دلیل که مال حرام خورد . ابراهیم کرمانی 

خواب ، دلیل بیماری است و مازوی سبز و سیاه غم و اندوه بود . حضرت امام جعفر 

صادق فرماید : دیدن مازو در خواب چهاروجه است . اول : مکروه . دوم : غم و اندوه . 

 سوم : بیماری . چهارم : مالمت در کارها . 

 ماست 

، دلیل منفعت بود و ماست ترش ، دلیل غم محمدبن سیرین گوید : دیدن ماست شیرین 

و اندوه بود . حضرت دانیال گوید : دیدن ماست درخواب ، دلیل مال است که از سفر 

حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن ماست درخواب ، دلیل مال است که از سفر 

لیل د حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود ،

 برمال حالل بود . 

 ماسک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ماسک بر چهره زده اید ، نشانة آن است که از رفتار شما نسبت به 0

فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، 

 اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود . 
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اگر خواب ببینید دیگران ماسک بر چهره زده اند ، عالمت آن است که در آینده با ـ 6

 حسادت و ریاکاری مبارزه می کنید . 

ـ دیدن یک ماسک در خواب ، عالمت آن است که شخصی نسبت به شما بی وفایی 9

 خواهد کرد . 

ز فرد د اـ اگر دختری خواب ببیند نقابی بر چهره دارد ، عالمت آن است که می کوش4

 مهربانی سوء استفاده کند . 

ـ اگر دختری خواب ببیند نقاب از چهره برمی دارد یا دیگران چنین کاری می کنند ، 5

عالمت آن است که جاه طلبی او بی پاسخ خواهد ماند . باید فروتنی را پیشة خود سازد 

 . 

 ماسه 

 گوید : آنلی بیتون می

 ن با کمبود و زیان است . دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شد

 ماش 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ماش پخته خورد ، دلیل که اندکی مال یابد . اگر 

بیند که ماش خام خورد ، دلیل غم است . جابرمغربی گوید : دیدن ماش نر و خشک و 

 پخته و خام ، دلیل غم و اندوه است . اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد . 

 بی علیه السالم گوید : یوسف ن

 دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر مالل بود

 ماشین 
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 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن ماشین در خواب ، نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است . 0

ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، داللت بر آن دارد که از مسافرتی که قصد 6

 خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .  رفتن داشتید ، منصرف

ـ اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، داللت بر آن دارد 9

 که تالش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید . 

ـ بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانة آن است که برای موفقیت در برنامه ها و 4

 اهداف خود ، خشنود خواهید شد . 

 ـ خواب ماشین واگون دار ، نشانة تالش برای کسب ثروت است . 5

ـ دیدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است که فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم 2

 کند . 

ـ اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می کنید ، نشانة آن است که رقابت ناسالم و 7

 یاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می کند . حسادت ز

ـ اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، داللت بر آن دارد که قصد دارید به 1

 کاری خطرناک دست بزنید . 

ـ اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد ، نشانة آن است که با موانع به مقصد 3

عالمت آن است که خطری آشکار شما  خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ،

 را تهدید می کند . 

 ماشین آتش نشانی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است که نگرانی ها و شرایط 0

 غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد . 
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ـ دیدن ماشین از کارافتاده آتش نشانی در خواب ، عالمت آن است که تصادف و 6

 خسارتی فراوان در انتظار شماست . 

ـ اگر فرد جوانی خواب ببیند سوار ماشین آتش نشانی شده است ، عالمت آن است 9

 که به کارهایی ناپسند دست خواهد زد که درشأن او نیست . 

 ماکارونی 

 ید : گوآنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید ماکارونی می خورید ، عالمت آن است که ضررهایی جزیی 0

خواهید کرد . دیدن مقدار زیادی ماکارونی در خواب ، نشانة آن است که با صرفه 

جویی پولی پس انداز خواهید کرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، عالمت آن است 

 که غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد . 

 ماکیان 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن ماکیان درخواب ، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار 

 داشت ، دلیل است سروری یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن ماکیان به خواب ، دلیل زنی بود با جمال و مال . اگر بیند ماکیان در خانه او خانه 

 ی منفعت یابد . کرد دلیل است از زن

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ماکیان به خواب سه وجه است . 

 اول : زن صاحب جمال . 

 دوم : کنیزک . 
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 سوم : خادم خانه . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

 مالیات 

 گوید : آنلی بیتون می

ی پردازید ، نشانة آن است که با رفتار منطقی خود ـ اگر خواب ببینید مالیات م0

 تأثیرات بدی که بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است که ناچار می شوید از 6

 دوستان خودکمک و یاری بگیرید . 

 ات خود نیستید ، نشانة آن است که در تجارتـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالی9

 خود شکست خواهید خورد . 

 ماما 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد که 0

 احتمال رهایی از آن بسیار کم است . 

 و رسوا خواهد شد .  ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، عالمت آن است که پریشان6

 مامیزان 

محمدبن سیرین گوید : دیدن مامیزان به خواب و خوردن آن ، دلیل بیماری بود . اگر 

بیند مامیزان از بهر درد چشم به چشم کشید . دلیل که کاری کن که او را از آن ثواب 

 حاصل شود . 
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 مامینا 

 به خواب دیدن دروقت و بی وقت غم بود . 

 ماه 

 ل گوید : حضرت دانیا

دیدن ماه به خواب ، دلیل وزیر بود . اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت ، دلیل که وزیر 

 پادشاه شود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن ماه ، دلیل بر پادشاه بود . اگر بیند ماه به دو نیمه شد ، دلیل که پادشاه یا وزیر 

ید ه بر والیتی حکم کند . اگر دهالک شوند . اگر بیندماه با وی سخن گفت ، دلیل ک

دو ماه با هم جنگ کردند ، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود . اگر دید یکی از 

 آن دو ماه ناقص شدند ، یکی از آن دو پادشاه معزول شود . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر دید ماه را برگرفت ، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد . اگر دید ماه هالل بود ، 

دلیل که زن از اصل کمتر است . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که شوهری کند 

 بدین نوع . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید ماه بدر بود تاریک ، دلیل که از پادشاه نصرت یابد . اگر دید که ماه هالل از 

د : گوین مطلع خود بیرون آمد ، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی

دیدن ماه به خواب ، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را . اگر بیند ماه 

را دست بگرفت یا در کنار او آمد ، دلیل که او پسری آید عالم و دانا . اگر این خواب 

 را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود . 
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  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 دیدن ماه بر هفده وجه است . 

 اول : پادشاه . 

 دوم : وزیر . 

 سوم : ندیم وهمدم . 

 چهارم : رئیس . 

 پنجم : شرف و جاه ) بزرگی و مقام ( . 

 ششم : کنیزک . 

 هفتم : غالم . 

 هشتم : کارباطل . 

 نهم : والی حاکم و فرمانروا . 

 دهم : عالمی مفسد و بد عمل . 

 روری . یازدهم : مهتری س

 دوازدهم : مادر . 

 سیزدهم : پدر . 

 چهاردهم : زن . 

 پانزدهم : فرزند . 

 شانزدهم : پسر . 

 هفدهم : بزرگواری . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ماه

 ماه سرخ رنگ : عدم توافق

 ماه زیبا : عشق وفادار
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 خسوف : اخبار بد

 ماه کامل : بی وفایی ، خیانت

 اقات بسیار مهمماه در کنار خورشید : اتف

 ماه گرفتگی : بی وفایی ، خبرهای بد 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ماه از بزرگان شادی بیند

]یاد کن[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من ]در خواب[ یازده ستاره را با 

  « 4» کنند سو ره یوسف آیهء خورشید و ماه دیدم دیدم ]آنها[ برای من سجده می

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان 

 «  33» شاء اهلل با ]امن و[ امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء 

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و ]همه آنان[ پیش او به سجده درافتادند و ]یوسف[ 

انید یقین پروردگارم آن را راست گرد گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به

و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان ]کنعان به 

مصر[ باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار 

و ره من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است س

 «  011» یوسف آیهء 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در 0

 زندگی است . 

ـ اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، عالمت آن است 6

 ی خواهد داد . که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختالف رو

ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد 9

 کشاند . 
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 ـ دیدن ماه نو در خواب عالمت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است . 4

ـ اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آیندة او را بازگوید ، عالمت 5

عالقة خود ازدواج خواهد کرد . اما اگر خواب ببیند در  آن است که با فرد مورد

آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است که بخاطر عالقة بیش از اندازه به پول و 

ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، 

ه شادیها و سعادت بزرگی از نشانة آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنان

 چنگ او خواهد گریخت . 

ـ اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است که جنگ و ستیز 2

 درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت . 

 ماهی 

 حضرت دانیال گوید : 

بود و در دریای سردسیر  دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر ، دلیل بال و سختی

تاویلش نیکو بود . اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما 

 ماهی کوچک غم است . اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت ، دلیل که پسری آورد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

 . اگر ماهیاگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد ، دلیل که بزرگی ظلم کند 

 خورد ، دلیل که از غالم مضرت بیند و بعضی می گویند ، دلیل سفر است . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است ، زیرا که بر خوان عیسی علیه السالم که از بهشت 

آورده بودند ماهی بود . اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد ، دلیل که دروغ بسیار 

. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید . اگر ماهی گوید 

تازه پخته می خورد ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . اگر دید ماهی فروشی می 
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کرد ، دلیل که منفعت یابد . اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند ، دلیل که راز پادشاه 

 کند .  آگاه شود و مراد خود حاصل

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ماهی بر شش و جه است . 

 اول : وزیر . 

 دوم : لشگر . 

 سوم : دختر دوشیزه . 

 چهارم : غنیمت . 

 پنجم : غم و اندوه . 

 ششم : کنیزکی هندوی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شنا می کند صاف دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن 

و روشن باشد . اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر 

ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا 

که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و 

آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن زالل باشد چنان چه 

است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی 

مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکالت فراوان و غم و غصه خوردن 

رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست زیاد . اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش 

چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری 

در برخورد به آن نمی ارزد . آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است . 

ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طالئی پول و مال و ثروت است و ماهی 

ه است . اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن سرخ فر و شکو
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طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون 

از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به 

وهایش برسد . اگر در کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرز

خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می 

شوید و اگر غذائی بخورید ، به نعمت می رسید . اگر ببینید ماهی شور می خورید چه 

 دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بال و مصیبت گرفتار می شوید . 

 گوید : لوک اویتنهاو می 

 ماهی

 ماهیگیری : سود زیاد

 ماهیهای بزرگ : رضایت

 ماهیهای کوچک : شکست

 ماهیهای مرده : ناراحتی

 پختن آنها : داشتن خانه با سامان

 خریدن آن : اطالعات غلط

 ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن ماهی روزی است

 وید : گآنلی بیتون می

ـ دیدن ماهی در آب زالل و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، عالمت آن است که 0

 اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند . 

ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و 6

 قدرت خود را از دست می دهید . 

ری خواب ماهی ببیند ، نشانة آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست ـ اگر دخت9
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 خواهد آورد . 

ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانة آن است که نقشه های دشمنان 4

شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها 

 بگریزید . 

واب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است که با توانایی و ـ اگر در خ5

 شهامت ثروتی به دست می آورید . 

ـ خواب ماهیگیری ، نشانة کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام 2

ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانة آن است که تالشهای شما برای یافتن افتخار و 

  ثروت بی حاصل است .

 ـ خوردن ماهی در خواب ، عالمت روابط دوستانه و پایدار است . 7

 ماهی خواره 

محمدبن سیرین گوید : دیدن ماهی خواره ، دلیل زن بود . اگر دید ماهی خواره داشت 

، دلیل که زنی بخواهد . اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید ، دلی که زن را طالق 

 اهی خواره ، دلیل غم و اندوه است . دهد . جابرمغربی گویدک دیدن م

 ماهیگیر 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن صیادان ماهی در خواب ، عالمت آن است که به سعادت و کامیابی دست می 

 یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید . 

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است 

که در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی 

 نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد . 
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 مبارزه 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مشغول مبارزه سیاسی هستید ، نشانة آن است که با قوانین تصویب 0

 دشمنان بر علیه شما اقدام می کنند .  شده سر سازگاری ندارید و

ـ اگر افراد مقتدر و سیاستمدار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است که در طرحهای 6

 خود با شکست مواجه خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید افراد مذهبی بر علیه گناه و اعمال ناشایست مشغول مبارزه هستید ، 9

 یریه کمک مالی خواهید کرد . داللت بر آن دارد که به موسسات خ

ـ اگر زنی خواب ببیند بر علیه زنان بد کاره ، مبارزه می کند ، نشانة آن است که بر 4

 موانع غلبه خواهد کرد ، و به موقع شجاعت خود را به ثبوت خواهد رساند . 

 مبتال شدن 

ند درست اب بیاگر دید مبتال شده بود . دلیل که در کارها فرو ماند . اگر مبتالئی درخو

شده بود ، دلیل گشایش بود . اگر دید مبتالئی مادرزاد بود ، دلیل که از معصیت توبه 

کند . اگر دید مبتالئی به زانو می رفت ، دلیل که تنگ روزی شود . اگر دید کسی را 

 مبتال کرده ، دلیل است که مضرت به کسی رساند . 

 مبرد 

 سوهان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مبردی داشت و رنگ آهن بدان می زد ، دلیل که 

کارها بر وی آسان شود و بعضی گویند دیدن مبرد به خواب ، دلیل آن است که آن 

 چه طلبد بیابد . 
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 مبل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مبلمان : خوشبختی خانوادگی

خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن  در حال چیدن مبلمان : به زودی ازدواجی صورت

 خواهید داشت

 متورم 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، عالمت آن است که با کسب ثروت 0

 خود پرستی و لذت در هم می آمیزد . 

ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است که پیشرفت شما در 6

 ی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد . زندگ

 مثقبه 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد ، دلیل که به حیله از مردم 

 چیزی ستاند . 

 مجسمه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مجسمه : آینده ای شیرین

 محمد بن سیرین گوید : 

خواب بیند غم و اندوه است ، خاصه که تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد ، چون به 

 به گونه سیاه بیند و آن چه در دیوار نگاشته بیند . 
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 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است . 

 اول : غم و اندوه . 

 دوم : نقصان قدر و جاه . 

 سوم : بی امانتی در کارها . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده مع

اند ، مجسمه یا تندیس را نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و 

محبوبی ، اعم از جاندار و بی جان ، انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکل 

یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی  تندیس ظاهر شود . همه چیزها

خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب ها تندیس می شوند . پس تندیس 

تنها زن نیست . چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می شکنیم یا به زمین می افکنیم ) به 

ود شانیم که شناخته نشنیت خرد کردن و از بین بردن ( و یا چهره اش را با رنگ می پو

باز تعبیر همان است و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد که 

از آن نفرت داریم . ابن سیرین می گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن 

می گیرد و یا کنیزکی می خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طالق 

ی میرید و یا کنیزک را می فروشید . این درست می تواند باشد اما با نحوه می دهید یا م

زندگی امروز ما تطبیق نمی یابد . تندیس خواست باالی ما است که زیاد به آن توجه 

داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایالت نفسانی است 

ه ، شکست و زیان عاطفی است . داشتن و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکست

چندین تندیس تحیر و سرگردانی در میان هوس ها و تمایالت بی شمار است و گویای 

هوسبازی ما است . از امام جعفر صادق علیه السالم نقل می کنند که تندیس در خواب 

 در یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارها تندیس
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خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر 

مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است ابن سیرین 

نوشته تندیس در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و 

 دیدن چندین تندیس کفر و الحاد است . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن مجسمه در خواب ، نشانة توفیق اندک در امور عشقی است . 0

ـ اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، عالمت آن است که 6

ارادة شما سست می شود و به آسانی در آستانة گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از 

شتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد دیدن چنین خوابی باید بی

هیبت به نظر برسند ، عالمت آن است که در خانوادة خود با مشکلی مواجه خواهید شد 

 . 

 مجلس 

محمدبن سیرین گوید : اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید می 

قدر درستی قرآن خواندن .  گفت ، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به

جابرمغربی گوید : اگر در مجلس علم می گریست ، دلیل که از کار که به دین تعلق 

دارد شاد شود . اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت ، دلیل که 

او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود . محمدبن سیرین 

اگر دید در مجلس شراب با حریفان شراب می خورد ، دلیل که به هوای نفس گوید : 

 و حرم رضا دهد اگر دید در مجلس چنگ و چغانه بود ، دلیل مصیبت بود . 

 مجلس رقص 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن کرده 0

نشاط آور در حال رقص و پایکوبی اند ، تعبیر چنین خوابی کامال  اند ، و با آهنگی

 مساعد و بر وفق مراد است . 

ـ اما اگر ببینید که در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند 6

 ، داللت بر آن دارد که بزودی یکی از اعضای خانوادة شما فوت خواهد کرد . 

 مچ پا 

 وید : گآنلی بیتون می

ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند 0

 . 

ـ اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانة آن است که در عشق 6

 نومید می شود . 

ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، عالمت آن است که در زندگی 9

 خواهید بود .  آسوده و راحت

ـ اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار الغر ببیند ، نشانة آن است که نومید و بیمار 4

خواهد شد . اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند ، عالمت آن است که آبروی 

 او در خطر برباد رفتن است . 

 محبره 

نی است پاک و عالمه . اگر محمدبن سیرین گوید : دیدن محبره درخواب ، دلیل بر ز

بیند که محبره داشت ، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد و از وی منفعت یابد اگر 
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بیند که محبره او ضایع شد ، دلیل زنش بمیرد . اگر زن ندارد ، زنی از خویشان او بمیرد 

 . 

 محراب 

 محمدبن سیرین گوید : 

ا فرزندی صالح آید . اگر بیند که در اگر بیند که در محراب نماز کرد ، دلیل است او ر

 محراب نشسته بود ، دلیل که در نماز کاهلی کند . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند که محراب را عمارت کرد ، دلیل بر صالح دین او است . اگر بیند که در 

 محراب آب تاخت ، دلیل است او فرزندی آید عالم . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 محراب به خواب پنج وجه است . دیدن 

 اول : پادشاه . 

 دوم : امام مسجد . 

 سوم : قاضی . 

 چهارم : محتسب ) پاسبان ( . 

 پنجم : میانجی وواسطه شدن در میان مردمان . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب ببینید که کشیکی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است که 0

 شما اختالف بوجود خواهد آمد . در خانواده 

 ـ اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است . 6

ـ اگر زن جوانی در خواب ببیند که وارد محراب می شود ، داللت بر عشقهای دروغی 9

 و دشمنانی دارد که سعی می کنند او را با خود هم پیمان کنند . 
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تر در خوابهای شما ظاهر می شود مگر آنکه بخواهد هشداری درباره ـ محراب ، کم4

اشتباهات شما بدهد . یا به این معناست که پشیمانی و ندامت شما را از انجام کاری باز 

 می دارد . 

 مخترع 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن مخترعی در خواب عالمت آن است که به زودی دست به کاری استثنائی 0

 زد که موجب شهرت و افتخار شما می گردد . خواهید 

ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع کرده اید ، عالمت آن است که در انجام طرحها و 6

 نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت . 

 مخنث 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مخنث شده بود و خود چون زنان بیاراست ، دلیل 

که بالئی به وی رسد . اگر بیند که با مخنثان نشسته بود ، دلیل که با مفسدان اختالط 

 کند . 

 مد 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن مد دریا در خواب ، عالمت پیشرفتن مطلوب کارهاست . 

 مداد 

محمدبن سیرین گوید : دیدن مداد ، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود . اگر بیند 

که مداد از کسی بستد ، دلیل که معیشت بر او فراخ شود . اگر بیند که مداد جامه او را 
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 سیاه کرد ، دلیل زیان بود ، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود . 

مداد به خواب چهاروجه است . اول : مهتری . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن 

 دوم : رامش . سوم : معیشت . چهارم : شادی . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مداد : عشق به هنر 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مطلوب است . 0

است که در امر ازدواج  ـ اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانة آن6

خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است 

 پاک کند ، عالمت آن است که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد . 

 مدال 

 گوید : آنلی بیتون می

احب ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، عالمت آن است که با تالش و پشتکار ، ص0

 افتخار و مقام خواهید شد . 

ـ گم کردن مدال در خواب ، داللت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به 6

 بدبختی بزرگی دچار خواهید شد . 

 مدح 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه

 مدرسه 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 اقبت به خیرمدرسه : پیری ع

 مدرسه پر از شاگرد : مشکالت

 جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، عالمت آن است که در کارهایی 0

 ادبی امتیازی به دست می آورید . 

ه و ن است که اندوـ اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می روید ، نشانة آ6

 بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می اندازد . 

ـ اگر خواب ببینید در مدرسه کتب علمی یا فلسفی تدریس می کنید ، عالمت آن 9

است که برای به دست آوردن مقامی ادبی تالش خواهید کرد . اما ابتدا باید از پس 

 بیایید . نیازهای روزانه زندگی بر

ـ اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسة ایام کودکی نگاه می کنید ، عالمت آن است 4

 که وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می افکند . 

 مذکر 

محمدبن سیرین گوید : مذکر به خواب به معنی پنددهند بود . اگر کسی بیند که مردی 

گر این خواب را بیماری بیند شفا یابد . اگر بیند که را پند می داد ، دلیل شادی بود . ا

مردی را پند می داد و در آن پند صالح دنیا و آخرت او بود ، دلیل که کار دین و 

 دنیای او نیک شود . 

 مذی 
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 آب نشاط

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر مذی در خواب بیند ، دلیل شادی بود به قدر آن . 

 مراسم نامزدی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، عالمت آن است که بزودی به 

 کاری مشغول خواهد شد که برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد . 

 مربا 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید

 گوید : بیتون می آنلی

ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، عالمت آن است که به سفرهایی خواهید رفت ، و 0

 از کسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید مربا درست می کنید ، نشانة آن است که دوستانی باارزش به دست 6

 د کرد . خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهی

 مرجان 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن مرجان به خواب ، دلیل زن بود یا فرزند . اگر بیند که مرجان داشت ، دلیل که 

زنی خواهد که او را فرزند بود . اگر بیند که مرجان او ضایع شد ، دلیل که زن را طالق 

 دهد . 
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 ابراهیم کرمانی گوید : 

 مرجان با دیگر جواهرها بیند ، دلیل مال بود . دیدن مرجان فرزند بود ، اما اگر 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن مرجان به خواب چهار وجه است . 

 اول : فرزند . 

 دوم : زینت . 

 سوم : زیبائی وجمال . 

 چهارم : مال . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شما  وب است چرا که خواباگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خ

می گوید صاحب پسر خواهید شد . و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان 

موجب سرفرازی شما می شود . اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می 

آورید یا زنی خواهید گرفت . اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را 

ش را طالق می دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش گم کرده همسر

 به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند . 

 مرد 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی مردی معروف به خواب بیند ، دلیل که در بیداری همان بود . اگر مردی 

 من او بود . مجهول بیند ، دلیل بر دش

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن مرد پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 
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 مرد

 ریشو : خشم

 مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ

 مرد پیر : زندگی طوالنی

 مرد چاق : لحظه های شیرین

 گوید : آنلی بیتون می

و خوش هیکل در خواب ، نشانة آن است که به ثروت  ـ دیدن مردی خوش قیافه0

 بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید . 

ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است که سردرگمی و پریشانی شما 6

 را محاصره خواهد کرد . 

ء ازی به او اعطاـ اگر زنی مرد خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانة آن است که امتی9

خواهد شد . اما اگر مردی زشت را به خواب ببیند ، عالمت آن است که از جانب 

 کسی که دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد . 

 مرد مجرد 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است که باید از معاشرت با زنان 0

 دوری کند . 

ـ اگر زنی ، مرد مجردی را در خواب ببیند ، داللت بر آن دارد که به عشقی مبتال 6

 خواهد شد که از ابتدا ناپاک است

ـ دیدن مرد مجرد در خواب تعابیر دیگری نیز دارد ، عدالتی که به ظلم می گراید ، 9

 سیاستمدارانی که شرف و صداقت خود را از کف می دهند . 
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 مرد یا زن مسن 

 گوید : بیتون میآنلی 

دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، عالمت آن است که اگر خونسردی و آرامش روحی 

 خود را حفظ نکنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد . 

 مرداب 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن مرداب در خواب ، نشانة آن است که به علت استفاده نادرست از هوش و 

 د به سردرگمی و تردید دچار خواهید شد . استعداد خو

 مردار 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن مردار رشوت بود

 مردارسنگ 

محمدبن سیرین گوید : دیدن مردار سنگ ، دلیل بیماری بود چنانکه در آن بیم هالک 

بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است . 

 اول : بیماری . دوم : غم . سوم : غربت و شکنجه . 

 مردم 

 ز داشتند ، دلیل عیشمحمدبن سیرین گوید : اگر بیند مردم جامه های سفید یا سب

خوش بود . اگر جامه های دون یاسیاه داشتند تاویلش به خالف این است . اگر بیند 
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جامه های کبود داشتند ، دلیل مصیبت است و دیدن جامه های فراخ و نو بر مردمان در 

 خواب عیش و فراخی بود . 

 مردن 

 حضرت دانیال گوید : 

فن وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کاگر به خواب بیند که بمرد و همه بر 

در گور کردند این همه ، دلیل بر فساد دین بود . اگر بیند که او را در تابوت نهادند و 

مردم از پیش و پس او می رفتند ، دلیل بزرگی بود ، دینش نقصان بود و بعضی گویند : 

ه ه مرده بود و زنده شد ، دلیل کبرآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند . اگر بیند ک

از گناه توبه کند و عمرش دراز بود . اگر بیند که درمیان گورستان بود ، دلیل که با 

 جاهالن سفر کند

 محمدبن سیرین گوید : 

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است ، احتیاط کند که حال او 

ردگان وی را بشارت دادند و با او سخن نزدیک مردگان چگونه است . اگر بیند که م

گفتند ، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود . اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به 

 خالف این بود . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحت مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان 

ل که عذاب او سختر بود . اگر بیند که بمرد و کندن خود را در خواب معتبر بیند ، دلی

 او بشستند ، دلیل که در دین خود ثابت بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد . اگر 

بمرد  ر بیند زندهدید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد ، دلیل مال حرام است . اگ
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و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود . اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد ، دلیل که 

فرزندش بمیرد . اگر بیند فرزندش بمرد ، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر 

 دشمن ایمن شود . اگر بیند مادر و پدر او بمردند ، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می

گویند کارش شوریده شود . اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند ، دلیل که او را 

پسر آید . اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود . اگر دفنش کردند 

 بد است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

 د : شادیدیدن کسانی که در حال مرگ هستن

 زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

 تمایل به مردن : نشانه سالمتی

 مردود 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما باالتر از حد معمول است

 مرده 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

خاصه مرده را گشاده روی بیند .  اگر دید مرده زنده شد . دلیل که حالش نیکو بود .

اگر زنده را مرده یند به خالف این است . اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید 

و خرم ، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود . اگر زن مرده خود را بیند ، دلیل 

سر ی بیند پکه درویش شود . اگر پسر مرده خود را دید ، دلیل که از غم برهد . اگر زن

مرده او زنده شد ، دلیل که غایبش از سفر بازآید . اگر دید مرده را زنده کرد ، دلیل که 
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 زنده رامسلمان کند . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام ، دلیل که 

ود و حق از وی خشنود بود . حضرت امام احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو ب

جعفر صادق فرماید : اگر دید مرده او را در کنار گرفت ، دلیل تندرستی بود . اگر مرده 

را از اهل خود شادمانه بیند ، تاویلش به خالف این است . اگر دید مرده از اهل او با 

 ه بود به جایوی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید ، دلیل است وصیتی که کرد

نیاورده باشد . اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد ، دلیل که کافر مرده بود . اگر دید 

 مرده در نماز بود ، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد . 

 حضرت دانیال گوید : 

دید  ندارد . اگراگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا ، منفعت بود از جائی که امید 

 مرده چیزی خوردنی به وی داد ، دلیل که روزی حالل یابد . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر دید جامه خود به مرده داد ، دلیل غم و اندوه است . اگر دید مدره ای قران به وی 

داد یا کتاب فقه ، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود . اگر بیند مرده ای جامه می فروخت 

که از آن نوع جامه گران شود . اگر در خواب مرده را ناالن دید ، دلیل که آن  دلیل

مرده بدکردار بوده در دنیا . اگر دید مرده از درد سر می نالید ، دلیل که در دنیا با مردم 

تکبر کرده باشد . اگر دید مرده از درد چشم می نالید ، دلیل که غیبت مردم باشد . اگر 

می نالید ، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می  دید از درد دندان

نالید ، دلیل که با زنان بدکردار بوده باشد . اگر از درد شکم می نالید ، دلیل که حرام 

 خورده باشد . 

 جابرمغربی گوید : 

ی داگر بینداز درد پشت می نالید ، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان ب
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کرده باشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی 

از وی جدا نشده . دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود . اگر بیند با زن مرده 

مجامعت کرد ، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد . اگر دید مرده را به شهوت بوسه 

 هد و به مرادها برسد . داد ، دلیل که زن خوا

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید از پس مرده شد ، اگر آن مرده مصلح بود ، دلیل که راه او گزیند ، اگر مفسد 

 بود ، دلیل که بیمار شود و شفا یابد . 

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود ، دلیل که با ایمان از 

د . اگر مرده را با جامه های سفید بیند ، دلیل که در آخرت حال او نیکو دنیا رفته باش

بود . اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خالف این است و جامه زرد و کبود ، دلیل 

 معصیت است . اگر مرده را جامه پوشانید ، دلیل که اجلش نزدیک است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

عروف بکند ، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید ، اگر عالم اگر بیند کفن مرده ای م

بوده باشد به علم . اگر مال دار به مال . اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در 

گور زنده دید ، دلیل که آن مرده دیندار است . اگر بیند مرده را کفن کرد ، دلیل که از 

 خویشان مرده یکی را کفن کند . 

 امام جعفر صادق فرماید : حضرت 

 دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است . 

 اول : مال . 

 دوم : ظاهرشدن مشکل . 

 سوم : فساد دین . 

 اگر دید مرده زنده شد و معروف بود ، دلیل مال است . 

اگر پادشاهی این خواب بیند ، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده 
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 . بود باز یابد 

 اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد ، منفعت می یابد . 

 اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد ، حاجتش برآورده می شود . 

اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد ، از اموال مرده جیزی 

 به او می رسد . 

 یند که مرده ای را با شهوت بوسید ، زن می گیرد و به مرادش میرسد . اگر در خواب بب

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر 

در خواب مرده ای را ببینید دوستی را مالقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد . 

باس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و اگر مرده را در ل

هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد . اگر مرده در لباس ژنده و 

پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش 

در این حالت چیزی به شما خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم . اگر مرده 

بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست . اگر مرده شما را 

دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست . وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن 

زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سالمت او است . اگر در خواب ببینید کسی که مرده 

کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند آمد و 

خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است . اگر کسی در خواب ببیند 

لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سالمتش به خطر می 

ه لباس . اگر بر عکس ببینید از مرد افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید

 می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
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 دیدن سالم کردن به مرده شادی بود

 دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید 

 تی عیش بوددیدن مرده در کنار خود زیاد

 مولف گوید : 

اگر خواب بیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد . اگر با مرده همراه شد 

دلیل که در راه و روش اوست ولی اگر با او همراه نشد دلیل که از راه و روش او 

 پیروی نمی کند

 مرزنگوش 

و دانا .  پسری اید عالممحمدبن سیرین گوید : اگر بیند مرزنگوش بوئید ، دلیل که او 

 اگر بیند مرزنگوش پژمرده بود ، به تاویل بد است . 

 مرغ 

 محمدبن سیرین گوید : 

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است . 

اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند ، دلیل که مصیبتی پیدا شود . اگر بیند خایه 

 غ داشت ، دلیل فرزند بود . مر

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند مرغ با او سخن گفت ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند مرغ پاره ای 

 گوشت از اندام او در ربود ، دلیل که مال از وی به زور بستاند . 

 جابرمغربی گوید : 

 دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است . 

 علیه السالم گوید : یوسف نبی 
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 دیدن تمام مرغان عزت گردد

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن مرغ در خواب ، نشانة آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع 

 می شوند . 

 مرغابی 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

 اردارد .مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قر

اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک 

مسافر باشد . مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و 

بد . اما مرغابی نعمت است و روزی . اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می 

رغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست رسد . اگر ببینیم م

می دهیم . اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق 

می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده 

 ی زنید از زنی ثروتمند سود می برید . خواب نباشد . اگر دیدید با مرغابی حرف م

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن مرغ آبی غم واندوه باشد

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است . 

 اول : مال . 

 دوم : بزرگی . 

 سوم : ریاست . 

 چهارم : فرمانروائی یافتن . 
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 مال یا زن ثروتمند است . مرغابی سفید در خواب ، 

 مرغابی سیاه در خواب ، کنیز و خدمتکاراست . 

اگر ببیند مرغابی را کشت و از گوشت آن خورد ، اموال زن به او ارث می رسد و 

 اوخرج می کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند مرغ با او سخن گفت ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند مرغ پاره ای 

 ت از اندام او در ربود ، دلیل که مال از وی به زور بستاند . گوش

 جابرمغربی گوید : 

اگر بیند مرغان آبی داشت ، دلیل مال است و به کام دل برسد . اگر بیند مرغ ابی را 

 بگرفت ، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است . 

 جابرمغربی گوید : 

 بی داشت ، دلیل که او فرزندی آید . اگر بیند مرغ آ

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، عالمت آن 0

 است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت . 

ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید ، عالمت آن است که 6

 بی خواهید داشت . محصول خو

ـ اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید ، نشانة آن است که برای اجرای نقشه ای 9

 شغل خود را تغییر می دهید . 

ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانة آن است که دشمنان در 4

 امور خصوصی شما دخالت می کنند . 

را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است که ازدواج خواهید  ـ اگر در خواب مرغابیها5

 کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید . 
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 مرغزار 

 محمد بن سیرین گوید : 

دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسالم بود . اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که 

او پاک بود . اگر آن مرغزار از آن دیگری بود و او تماشا ملک او است ، دلیل که دین 

کرد ، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد . اگر بیند در مرغزار خود می

 گشت ، دلیل که عیش بر وی فراخ شود و عاقبتش محمود بود . می

 کرمانی گوید : 

ته بود های شکفود و گلدیدن مرغزار ، دلیل بزرگی است . اگر بیند در مرغزاری سبز ب

های روان ، دلیل که مرگ او به شهادت بود . اگر دید گل و ریاحین به وقت خود آب

از مرغزار سبز شد ، دلیل که او را با بزرگی صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده . 

در  ر بیندوفا باشند . اگاگر بیند در آن مرغزار گوسفندان بودند ، دلیل که لشگر شاه بی

 مرغزار گل و ریاحین جمع کرد ، دلیل که مال به سختی حاصل کند . 

 جابر گوید : 

دیدن مرغزار ، دلیل زن بود . اگر در مرغزاری سبز شد ، دلیل که زن مستوره بخواهد . 

 اگر آن مرغزار سبز نباشد ، تأویلش به خالف این است . 

 السالم فرماید : حضرت صادق علیه

 خواب بر هشت وجه است : دیدن مرغزار در 

 اول : دین . 

 دوم : اعتقاد . 

 سوم : معیشت و نظام کار ) معاش و نظم و ترتیب امور ( . 

 چهارم : پادشاه . 

 پنجم : مردی بزرگ . 
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 ششم : خیر و منفعت . 

 هفتم : زن . 

 هشتم : مراد یافتن ) به مراد رسیدن ( . 

 مرکب 

طلب کردن معیشت و یافتن مال است . اگر محمدبن سیرین گوید : مرکب در خواب 

بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش 

حاصل شود . اگر بیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد ، تاویلش به خالف این است . 

 ناگر بیند مرکب بر جامه او ریخت ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر دبیر است زیا

ندارد . اگر بیند با مرکب چیزی نوشت از قرآن یا از نام خدای تعالی دلیل بر خیر و 

 صالح او کند . اگر به خالف این بود ، دلیل بر شر و فساد کند . 

 مرگ 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی 0

 هم پاشیدگی است .  و از

ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است که 6

 بزودی دربارة دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید . 

ـ خوابهایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معموال گمراه کننده هستند . 9

 اب ناشی باشند . بخصوص برای افرادی که در تعبیر خو

 مرمر سفید 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد 0

 . 

 ـ شکستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانة ندامت و پشیمانی است . 6

ن عطر خوشبویی ـ اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را که در آ9

گذاشته است گم می کند ، عالمت آن است که در اثر بی دقتی به حیثیت و ثروتش 

 لطمه خواهد زد . 

 مروارید 

 حضرت دانیال گوید : دیدن مروارید ، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است . 

محمدبن سیرین گوید : دیدن مروارید ، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک 

خوبروی . اگر بیند مروارید بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی 

گویند چون مروارید را پراکنده بیند ، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز می گویند 

ند از دهان وی عقد مروارید بیرون آمد ، دلیل که عدد پسران و دختران بود . اگر بی

 سخن علم و حکمت گوید . 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند مروارید می خورد ، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند 

یا قرآن را فراموش کند . اگر بیند به جای هیزم مروارید می سوخت ، دلیل که علم و 

نباشد . اگر دید مروارید داشت ، دلیل علم او حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن 

است . اگر مروارید دید ، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید . اگر مرواریدی در دهان 

نهاد و فروبرد ، دلیل که حق تعالی قران روزی او گرداند . اگر دید مروارید را 

ود ، دست بسته ب بفروخت ، دلیل که قران فراموش کند . اگر دید عقد از مروارید بر

 دلیل که او را دختری آید خوبروی . 

جابرمغربی گوید : اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد ، دلیل که همه بزرگان سخن 
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او را پسندند . اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست ، دلیل گریستن است . اگر 

 را پیش نادان بگوید . مروارید در جائی پلید انداخت ، دلیل که علم و حکمت 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است . اول : 

قرآن . دوم : حکمت . سوم : مال . چهارم : زنی خوبروی . پنجم : کنیزک صاحب 

 جمال . ششم : فرزند نیک . 

مند است . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برو

مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری . چنان 

چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید 

یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید . اگر در خواب ببینید که 

دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و  مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب

گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد . اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان 

هنگفت می کنید . اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با 

 همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت . 

 د : گویآنلی بیتون می

 ـ دیدن مروارید در خواب ، عالمت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است . 0

ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه می دهد ، عالمت آن است که در زندگی 6

خوشبخت می گردد ، و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می 

 گیرد . 

یدهای خود را می شکند یا آنها را گم می کند ، عالمت ـ اگر زنی خواب ببیند مروار9

 آن است که در اثر عدم تفاهم با فردی ، دچار غم و اندوه می گردد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می کند ، نشانة آن است که با خلوص 4

 نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تالش می کند . 
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 مرهم 

وید : اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد ، دلیل بر صالح دین اوست . محمدبن سیرین گ

اگر بیند مرهم خورد ، دلیل که چیزی حرام خورد . اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که 

 فرزند مردم را راحت رساند . 

 مریضی 

 گوید : آنلی بیتون می

بیماری خواهید شد یا ـ اگر خواب ببینید مریض شده اید ، عالمت آن است که دچار 0

 برخورد ناخوشایندی با یکی از اقوام خواهید داشت . 

ـ اگر دختری خواب ببیند بیماریی العالج دارد ، عالمت آن است که به تنهایی در 6

 جستجوی شادمانی است . 

 مزد 

 گوید : آنلی بیتون می

اثر وقوع دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، عالمت آن است که در 

 حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد . 

 مزدوران 

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند ، دلیل که با کسی 

خصومت کند . اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود ، دلیل که به کاری سخت گرفتار 

 شود . 

 مزرعه 
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 گوید : آنلی بیتون می

ببینید در مزرعه ای زندگی می کنید ، عالمت آن است که در تمام ـ اگر خواب 0

 کارهای خود موفق می شوید . 

ـ اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید ، برای دریانوردان نشانة مسافرتی دریایی است 6

، برای کشاورز نشانة محصوالت فراوان است ، برای بازرگانان نشانة انجام معامالت 

 سودآور است . 

ـ اگر در خواب از مزرعه ای دیدن کنید ، نشانة معاشرتهای نشاط آور و لذتبخش 9

 است . 

 مزوره 

محمدبن سیرین گوید : مزورها درخواب چون ترش نبود و چربی در وی نباشد دلیل 

 منفعت است . اگر ترش و ناخوش بیند ، دلیل مضرت است . 

 مژگان 

ب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است . محمدبن سیرین گوید : دیدن مژگان چشم درخوا

اگر مژگان او ریخت ، دلیل بر فساد دین است . اگر دید مژگان چشم او می جنبید ، 

 دلیل که بیمار شود . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مژگان بر چهار وجه است . اول : نگه داشتن 

 دین . دوم : دوست . سوم : مال . چهارم : خرمی . 

مطیعی تهرانی گوید : مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند . کسانی که به شما  منوچهر

خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می 

گذرانید . این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند . اگر در خواب ببنید که 

ی شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها م
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می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید اطرافتان شلوغ می 

شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت . اگر در خواب ببنید چشم 

ر و پدر و مادر راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواه

بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و 

وفادار می مانند وچنانچه ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان 

 می باشد تعبیر بر عکس است 

 مس 

 مال یابد . اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است ، دلیل که به قدر آن 

ابراهیم کرمانی گوید : مس و آفتابه در خواب . دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین 

ماند مانند چراغ و غیره ، دلیل بر کدخدائی خانه است . اگر بیند که مس می گداخت و 

صافی می کرد ، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال 

 حالل بدست آورد . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو 

شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری و رنجوری و ابتال و 

گرفتاری است . اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن 

ن می شود . این در صورتی است که شکل می بخشید کار مشکلی به دست شما آسا

مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما الینحل باقی می ماند . اگر در خواب 

ببینید ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق ، مالی به دست 

می آورید که هم زیاد است و هم ممتاز . اگردر خواب ببینید ظرفی از مس دارید که 

زرد رنگ و کثیف است و جال ندارد بیمار و رنجور می شوید . دیگ و قابلمه را قبال 

 نوشته ام . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 
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 دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 گوید : آنلی بیتون می

 دین مس در خواب ، نشانة فشار از طرف مقامات باال است . 

  مسابقه

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مسابقه دو : رضایت

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده اید ، عالمت آن است که تالش می 0

 کنید به اهداف و آرزوهای خود دست بیابید . 

 ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای برنده می شوید ، عالمت آن است که بر رقبای خود6

 ظفر خواهید یافت . 

 مسافر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . 0

اگر مسافران در حال رفتن باشند ، عالمت آن است که به ثروت مورد نظر خود دست 

 خواهید یافت . 

ر عالمت آن است که برای تغیی ـ اگر خواب ببینید کشور خود را ترک می گویید ،6

 زندگی کنونی خود تالش خواهید کرد . 

 مسافرت 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به مکانهایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده اید ، نشانة آن 0

 است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت . 

 شیب دار می گذرید ، عالمت آنـ اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگالخ و 6

 است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار ، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می 9

 کنید ، عالمت آن است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می کنید ، عالمت آن است که به 4

 سفری پرحادثه خواهید رفت . 

ـ اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می کنید ، عالمت آن است که با 5

 ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد . 

 ریق دریا مسافرت از ط

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانة آن است که عالوه بر 0

گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید ، پول بسیار زیادی نیز به دستتان 

 خواهد رسید . 

انة روبرو می شوید ، نشـ اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای 6

 آن است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد . 

 مستاجر 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر صاحبخانه ای مستأجر خود را به خواب ببیند ، نشانة آن است که در حرفة خود 0
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 با مشکل و دردسر روبرو خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید در خانه ای اجاره ای زندگی می کنید ، نشانة آن است که در امور 6

 تجاری متحمل ضرری خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید مستأجر اجارة خود را به شما می پردازد ، عالمت آن است که در 9

 حرفة خود توفیق می یابید . 

رد ، عالمت آن است که اسرار ـ اگر زنی خواب ببیند در خانه اش مستأجری دا4

 سنگینی را بر دوش خود حمل می کند . 

ـ اگر زنی خواب ببیند مستأجر بی آنکه حساب خود را بپردازد ، خانه اش را ترک می 5

گوید ، عالمت آن است که او مشکالت غیر منتظره ای با مردان پیدا خواهد کرد . اما 

پردازد ، عالمت آن است که به ثروت اگر در خواب ببیند مستأجر حساب خود را می 

 او افزوده خواهد شد و دیگران با او مهربان خواهند بود . 

 مستخدم 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن مستخدمی در خواب ، نشانة آن است که خشم و غضب شما را به سمت 0

 مشاجرات بیهوده سوق خواهد داد 

کنید ، عالمت آن است که با زیان ـ اگر خواب ببینید مستخدم خود را اخراج می 6

 مالی روبرو خواهید شد . 

ـ اگر خواب ببینید با مستخدم خود مشاجره می کنید ، نشانة آن است که برای 9

 سرزنش فردی که از انجام وظایف خود کوتاهی می کند ، دالیل منطقی دارید . 

ه که فردی ک ـ اگر خواب ببینید مستخدمی از شما دزدی می کند ، عالمت آن است4

نزدیک شما زندگی می کند حد و مرز خود را نمی شناسد و به حق مالکیت دیگران 

 احترام نمی گذارد . 
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 مستراح 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر کسی درخواب بیند که آب خانه همی ساخت ، دلیل کند که به جمع کردن مال 

یزی خرج کند ، و دنیا ، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چ

بعضی از معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام 

خوار و بی دیانت بود و اگر بیند که در آبخانه بول و غائط همی کرد ، دلیل کند که 

درجمیع مال غریق بود . اگر بیند که کسی در چاه آبخانه خود افتد دلیل کند مال 

کند و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه آبخانه بیفتاد ، دلیل کند که خویش را هزینه 

مال کسی به غضب ستاند و اگر بیند کهب یفتاد و دست و پایش شکست ، دلیل کند 

 که بالی سخت بدو رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود : 

 اول : مال حرام . 

 عیش دنیا . دوم : 

 سوم : خزینه و انبار . 

 چهارم : شروع در حرام . 

 پنجم : زن خادمه و حرامخوار . 

 مستی 

مستی به خواب دلیل بر مال حرام است و کاهل نمازی . جابرمغربی گوید : دیدن مستی 

 به خواب ، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی . 

تی بر چهار وجه است . اول : مال حرام . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مس
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 دوم : توانگری . سوم : نقصان مال . چهارم : ترس و بیم به قدر مستی . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ، 0

، حرفة خود را از عالمت آن است که با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخالقی 

 دست می دهید و خود را خوار و حقیر می سازید . 

ـ اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست کنید ، نشانة آن است که در تجارت و 6

عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید . این 

 ست . خواب نشانة کسب تجربه هایی در زمینة علم زیباشناسی ا

ـ اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده اند ، نشانة آن است که برای شما و 9

 دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد . 

ـ مستی در هر شکلی ، تعبیری اینگونه دارد که مردم در هر طبقه و موقعیتی که هستند 4

 باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت کنند . 

 مسجد 

دیدن مسجد ابادان ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صالح دین . 

 اگر دید مسجدی بنا کرد ، دلیل که با مسلمانان نیکی کند . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن بنا نهادن مسجد ، دلیل زن خواستن است . اگر مسجدی بنا کرد ، دلیل که زنی 

بیفروخت ، دلیل که در کاری که دارد روشنی ظاهر  دیندار خواهد . اگر چراغ مسجد

 شود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر در مسجدی نماز کرد بی قبله ، دلیل بر بی دینی است . اگر دوست و روی خود را 

در مسجد می شست ، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل 
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که عالمی بمیرد از آنجا . اگر دید جایگاهی  شود . اگر دید مسجدی خراب شد ، دلیل

ملک او بود ، مسجد شد ، دلیل شرف و بزرگی است در دین اگر دید با قومی به 

 مسجد رفت ، دلیل که زنی خواهد . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت ، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای 

 صل کند . دنیوی و اخروی حا

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

دیدن مسجد بر دوازده وجه است . اول : پادشاه . دوم : قاضی . سوم : عالمی بزرگ . 

چهارم : رئیس . پنجم : امام . ششم : مسجد . هفتم : خطیب . هشتم : موذن . نهم : قیم . 

 دهم : نام نیکو . یازدهم : خیروبرکت . دوازدهم : زن نیکو . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

مسجد خیر و صالح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش . چنان چه 

در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می 

دهید . اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد 

ن مبنا بر مبنای صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد . اگر و ای

کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را 

اقامه کند زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود . اگر بیننده خواب رو به 

بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است قبله در خواب نماز می گذارد کاری 

خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خالف انجام 

می دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند . اگر ببینید 

انه در مسجد خ خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید و اگر ببینید

گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و 

 حمایت قرار می دهد . 
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 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن عمارت ومسجد دولت بود

 دیدن به مسجد رفتن خبر خیر بود

 مسح کردن 

آید عالم و مردم  اگر مردی در خواب دید که مسح کرد ، دلیل که او را فرزندی

متابعت او کنند . اگر دید مسح بر موزه کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش 

 به نظام آید . 

 مسکه 

روغن تازه بود . دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مال حالل است . اگر دید مسکه 

کی ر مبارداشت و بخورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد دیدن مسکه در خواب ، دلیل ب

سال بود و خیر و برکت و دیدن مسکه هر جانوری که گوشت او حالل بود ، دلیل بر 

مال حالل بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مسکه درخواب بر چهار وجه 

است . اول : مال حالل . دوم : گواهی دادن راست . سوم : علم و دانش . چهارم : 

 معیشت نیکو . 

 مسلمان شدن 

گر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد ، دلیل که کار او مستقیم شود . اگر ا

دید کافر شد ، دلیل که در بالئی افتد . اگر دید کافری پر دست او مسلمان شد ، دلیل 

 که یکی را از فسق باز دارد . 

 مسمار 
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 دند . اگر چیزیاگر مسمار درخواب دید ، دلیل بود بر مردی که به کارهای مردم پیون

به مسمار بدوخت ، دلیل که کار پراکنده خود جمع کند . اگر مسمار او ضایع شد 

تاویلش به خالف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مسمار درخواب 

بر چهار وجه است . اول : مردی بزرگ . دوم : مردی که با مردم عهد کند . سوم : 

 رت در کارها . امیری بزرگ . چهارم : مض

 مسواک 

 اگر دید مسواک می کرد ، دلیل که مال خود را به چیزی صرف کند . 

جابرمغربی گوید : اگر دندانهای خود را مسواک کرد ، دلیل که با همه خویشان خود 

 احسان کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها 

از هم دندان ها را به خاطر می آورد . اگر در خواب ببینید دندان ها را دیده شود ب

مسواک می کنید به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت ، یاری و کمک می 

کنید و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به خوبی انجام می دهید . اگر در شرایط 

رار جانب ولی و بزرگتر مورد عنایت قسنی مقتضی برای بزرگتری خانواده نیستید از 

می گیرید چون مسواک زدن دندان رعایت متقابل اهل خانه است . زنی اگر ببیند دهان 

و دندانش را مسواک می کند و دندان هایش سفید و براق شده و ظایف خانوادگی را 

خوب انجام می دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می شود . اگر در خواب ببینید که 

سواک در جیب دارید یا مسواک خریده اید نسبت به خانواده خود بی توجه هستید م

که ذهن شما این بی توجهی را با تجسم مسواک متذکر می شود . اگر ببینید با مسواک 

کار دیگری غیر از شستن دندان ها انجام می دهید نشان آن است که نیازمند یهای 

 ها را در جای دیگری به مصرف می رسانید خانواده را رفع نمی کنید و حتی حق آن 
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 مسیح 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السالم را ببینید ، نشانة آن است که روزگاری 0

 لبریز از صلح و دوستی و سعادت خواهید داشت . 

 ـ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السالم را در باغی ببینید ، داللت بر تغییر و6

 تحوالت درونی و نیاز به عشقی دور از دسترس دارد . 

ـ اگر حضرت مسیح علیه السالم را در کلیسا به هنگام موعظة بازرگانان ببینید ، نشانة 9

 آن است که تالشهای حقیقی شما به ثمر می رسد و دشمنان شکست می خورند . 

 مشاجره 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگرخواب ببینید با دیگران بر سر مسایل بی بها و کم اهمیت مشاجره می کنید ، 0

عالمت آن است که نسبت به دیگران بی انصاف خواهید بود و از بیماری رنج خواهید 

 برد . 

ـ اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می کنید ، عالمت آن است که شما از 6

 د ، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی کنید . هوش فوق العاده برخورد هستی

 مشارکت 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با مردی در امری مشارکت می کنید ، عالمت آن است که امور 0

 مالی شما بی ثبات و متزلزل است . 

رهای اـ اگر خواب ببینید با زنی در امری مشارکت می کنید ، نشانة آن است که ک6

 خود را از نظر دوستان مخفی نگه می دارید . 
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ـ اگر خواب ببینید شراکت خود را با دیگری به هم می زنید ، عالمت آن است که 9

 امور زندگی به دلخواه شما سامان می پذیرد . 

 مشت 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می زنید ، عالمت آن است که به ارتکاب 

 اتهاماتی متهم خواهید شد . 

 مشرف شدن 

اگر دید بر جائی مشرف شد ، دلیل که دشمن با وی حیله کند . اگردید بر آب صاف 

مشرف شد ، دلیل که معتقد شاه شود . اگر دید او را از مشرفی معزول کردند ، دلیل 

مضرت است . اگر دید بر کاری صالح مشرف شد ، دلیل خیر است . اگر به کاری 

 فساد مشرف شد ، دلیل شر بود . 

 مشرق 

دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب ، دلیل بر حاجت 

روائی است و فرو رفتن آفتاب به خالف این است . اگردید مشرق درجائی نیکو بود ، 

 که حاجتش روا شود . اگر مشرق بجای بد بیند به خالف این است .  دلیل

 مشرک 

اگر مشرک مسلمان شد ، دلیل که در مسلمانی بمیرد . اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد 

یا شکر حق تعالی گذارد ، دلیل که مسلمان شود ونعمتش زیاده شود . حضرت امام 
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، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن  جعفر صادق فرماید : اگر مشرکی را مستور دید

 ظفر یابد . اگر مستور نبود ، دلیل که با مردم بدمذهب صحبت دارد و بدنام شود . 

 مشعبد باز 

اگر دید مشعبدباز شده بود ، دلیل که کارهای باطل کند . اگر دید در مشعبد باز نگاه 

 می کرد ، دلیل که به کاری بد افتد . 

 مشک 

ت ، دلیل که مردم او را ثنا گویند . اگر بیند بوی مشک می شنود ، اگر دید مشک داش

دلیل که نیکوئی با کسی کند که قدر ان نداند . اگر دید مشک بر خود می مالید ، دلیل 

 که با خلق احسان کند . 

جابرمغربی گوید : اگر دید نافه ای از مشک بیرون آورد ، دلیل که زنی توانگر بخواهد 

 عالم بود ، دلیل که عملش زیاده شود . اگر بازرگان بود مالش زیاده شود . . اگر بیننده 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مشک بر پنج وجه است . اول : زن . دوم : 

 عیش خوش . سوم : کنیزک . چهارم : مال . پنجم : سخن خوش . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن مشک هدیه بود

 گوید : میآنلی بیتون 

بوییدن مشک در خواب ، عالمت به دست آوردن فرصتهای غیر منتظره و شادی بخش 

 است . عاشق و معشوق به وصال هم خواهند رسید . 

 مشک آب 
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دیدن مشک آب درخواب ، دلیل سفر است . اگر بیند مشکی نو داشت دلیل که به سفر 

در این مشک سوراخی بود رود . اگر دید مشک کهن داشت به خالف این است . اگر 

، دلیل زیان بود از سفر . ابراهیم کرمانی گوید : اگر مشک آب داشت و به مردم می 

 داد ، دلیل که با مردم احسان کند . اگر بیند به مردم نداد تاویلش به خالف این است . 

 مصحف 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف خواندن ، دلیل علم و حکمت است . 

اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد ، دلیل که علم و حکمت آموزد . اگر 

مصحفی بخرید ، دلیل که طالب علم شود . اگر مصحف را به آتش بسوخت ، دلیل بر 

فساد دین او بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر مصحف گشاده . بر سرنهاد یا بر دیده می 

د . اگر دید ورقهای مصحف میخورد ، دلیل که قران مالید ، دلیل که والی شهر شو

بسیار خواند . اگر دید ورقهای مصحف می درید ، دلیل که نماز نگذارد . اگر قران را 

تفسیر می کفت ، دلیل که کاری شروع کند و آن کار ناروائی بود . اگر بیند مصحف 

ت امام نباشد . حضرداشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود ، دلیل که دل و زبانش راست 

جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف بر پنج وجه است . اول : علم . دوم : میراث . سوم : 

امانت . چهارم : روزی . پنجم : مال ونعمت . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مصحف 

 بفروخت ، دلیل که دین نزد او حقیر بود . 

 مصور 

 صورت گر

که بر خدای تعالی دروغ گوید . جابرمغربی گوید اگر صورت جانور می کشید ، دلیل 

: اگر دید صورت آدمی یاچیز دیگر می کشید ، دلیل که بدمذهب بود . در دیدن 

 صورتگر در خواب خیری نباشد . 
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 مطبخ 

مطبخ به خواب ، دلیل بر زنی خادمه بود . اگر دید در خانه خود مطبخ ساخت از گل و 

نصیب شود . اگر از گچ و آجر ساخت ، دلیل که آن  خشت ، دلیل که او را زنی دیندار

زن بی دیانت است . اگر داند که آن مطبخ ملک او نبود خیر و شر آن به خداوند مطبخ 

 بازگردد . 

 مطربی 

اگر دید مطربی کرد و روی می زد ، دلیل که به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی 

 کردن خیری نباشد . 

 مطهره 

وید : اگر دید مطهره نو داشت ، دلیل منفعت است از سفر ، اگر کهن محمدبن سیرین گ

بیند تاویلش به خالف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مطهره بر سه 

 وجه است . اول : سفر . دوم : مال . سوم : زندگانی . 

 معاون 

 گوید : آنلی بیتون می

است که در اثر حسادت به کارهایی  ـ دیدن معاون اداره در خواب ، عالمت آن0

 احمقانه دست می زنید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند با معاون ادارة خود ازدواج می کند ، عالمت آن است که 6

 برای فرار از تنهایی ، ازدواج خواهد کرد . 

 معجزه 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانة آن است که 0

 اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد کرد . 

ـ اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در کارهای خود به موفقیت دست می یابند ، 6

 داد .  نشانة آن است که تغییرات سودمندی در زندگیتان رخ خواهد

ـ اگر خواب کسی را ببینید که معجزه می کند ، نشانة آن است که به سفری جالب 9

 خواهید رفت . و ثروت بسیاری به دست خواهید آورد . 

 معدن 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، عالمت آن است که در کارهایتان با 0

 شکست روبرو خواهید شد . 

اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانة آن است که در آینده ثروتمند  ـ6

 خواهید شد . 

 معشوق 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 معشوق : احتیاط کنید

 تنبیه کردن او : عروسی

 کتک کاری کردن با او : تجربه ای تلخ خواهید داشت

 معشوق همسر : دوستان خوبی دارید

 معلم 
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 وید : گآنلی بیتون می

ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، عالمت آن است که می خواهید با روشی مالیم از 0

 کسب دانش لذت ببرید . 

ـ اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، عالمت آن است که می خواهید به مقامی 6

 مهم در عرصة ادبیات دست یابید . 

 معلمی کردن 

ی است . اگرمعلمی کودکان می کرد ، اگر دید معلمی می کرد ، دلیل شرف و بزرگ

 دلیل که در آن موضع سخن روا گردد . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : معلمی کردن بر شش وجه است . اول : فرمانروائی . 

 دوم : عزوجاه . سوم : منفعت . چهارم : حکم کردن . پنجم : معیشت . ششم : داوری . 

 مغرب 

دان نیکو نباشد زیرا که جای فرورفتن آفتاب است و دیدن مغرب به خواب به تاویل چن

 معبران گویند جای برآمدن آفتاب نیکو بود . 

 مغز 

 حضرت دانیال گوید : 

دیدن سر و مغز و استخوان درخواب ، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد . اگر مغز خورد 

  ل مردم هزینه کند .، دلیل که مال را هزینه کند . اگر مغز دیگران میخورد ، دلیل که ما

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیندمغز سر او بر زمین افتاد ، دلیل که مال از دستش برود . اگر دید مغز را بگرفت 

 و در سر خود نهاد ، دلیل که مایه به دست آورد . 
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 جابرمغربی گوید

گر : اگر مغز جانوری می خورد که گوشت او حالل بود ، دلیل بر مال حالل است . ا

 گوشت او حرام بود ، دلیل مال حرام است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن مغز درخواب بر سه وجه است . اول : مال نهانی . دوم : عقل . سوم : بصر . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانة آن است که محیط نامطلوب زندگی شما به 0

 نی ناباب خواهد کشید . طرف دوستا

 ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانة رنج از بیماریهای روحی است . 6

ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، عالمت آن است که ناگاه دانش و علمی 9

 کسب می کنید . 

 مقبره 

 گوید : آنلی بیتون می

. شاید یکی از دوستان شما با ـ دیدن مقبره در خواب ، داللت بر بیماری یا مرگ دارد 0

 مشکلی مواجه شود . 

ـ اگر خواب ببینید درون مقبره ای خوابیده اید ، عالمت آن است که دچار بیماری 6

 خواهید شد . 

 مقل 

اگر کسی دید مقل از درخت باز می کرد ، دلیل که کاری بی منفعت کند . اگر دید 

 مقل خورد ، دلیل زیان بود . 

 مقنعه 
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عه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است . اگر زنی بیندکه مقنعه از دیدن مقن

سر او درافتاد ، دلیل ک از شوهر جدا شود . اگر دید از مقنعه او پاره ای بسوخت ، 

دلیل که شوهرش رااز حاکم ترسی بود . ابراهیم کرمانی گوید : زنان را هرچه مقنعه 

رش دهند . جابرمغربی گوید : اگر زنی بیند مقنعه سبز بود شوی بود ، اگر ندارد به شوه

در سر داشت ، دلیل که مردش دیندار بود . اگر سفید بود همین ، دلیل است . اگر سرخ 

بود دلیل که شوهرش طرب دوست بود . اگر سیاه بیند ، دلیل که شوهرش اندوهگین 

حضرت  لیل بیماری است .باشد ، اگر کبود بیند ، دلیل مصیبت بود . اگر زرد بیند ، د

امام جعفر صادق فرماید : دیدن مقنع درخواب بر چهار وجه است . اول : زن . دوم : 

 کنیزک . سوم : خادم . چهارم : منفعت یافتن از زنان . 

 مگس 

درخواب ، دلیل بر مردی سفله بود . اگردید مگسان بر وی جمع شدند ، دلیل که از 

د مگسی درگوش وی رفت ، دلیل که از سفله سخنی سفله مال حاصل کند . اگر بین

 بشنود و برنجد . 

ابراهیم کرمانی گوید : دیدن مگس ، دلیل بر مردم فرومایه بود ، اگر دید مگسان وی را 

می گزیدند ، دلیل که از مردم بر وی حسد برند . اگر مگس را بکشت ، دلیل که 

 حاسدی راقهر کند . 

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید . کمتر اتفاق می افتد که یک 

مگس را تنها در خواب ببینیم غالبا دسته مگس ها در فضای خانه و اتاق پرواز و وز وز 

های بی شخصیت و  می کنند . شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم

ولنگار درباره شما داوری می کنند و یاوه می گویند و سعایت آن ها چنان فاقد ارزش 

و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می شود . اگر در خواب دیدید مگسی گرد 
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سر شما پرواز می کند مزاحمی در زندگی شما پیدا می شود و اگر آن مگس صدا 

شما بد می گوید و رغبت می کند و می خواهد آبروی داشت کسی از دیگری نزد 

شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند . اگر دسته ای از مگس ها را دیدید که در اتاق 

یا در اطراف شما هستند جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می گیرند و ضمن این که 

 گوسفندی هست ونیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می کنند . اگر دیدید الشه 

مگس های بسیاری بر آن نشسته اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب 

مالی هستند . اگر الشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است ، 

روی هم رفته مگس ها در خواب مزاحم و مفتخور و بی ارزش هستند در ضمن لجباز 

 و سمج . 

 مالقات 

 وید : گآنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با کسی مدتی کوتاه مالقات می کنید ، عالمت آن است که در 0

 موقعیتی دلپذیر قرار خواهید گرفت . 

ـ اگر خواب ببینید از دیدار کسی ناراحت شده اید ، عالمت آن است که از رفتار 6

 افراد بد ذات رنجیده خاطر خواهید شد . 

القات شما آمده است ، عالمت آن است که به زودی ـ اگر خواب ببینید دوستی به م9

 خبرهایی خوش به گوش شما خواهد رسید . 

ـ اگرخواب ببینید دوستی غمگین و خسته از سفری به دیدار شما آمده است ، عالمت 4

 آن است که به نومیدیهای کوچکی مبتال خواهید شد . 

ده نگ پریده به دیدار شما آمـ اگرخواب ببینید دوستی با لباس سیاه و با چهره ای ر5

 است ، عالمت آمده است که به بیماریی شدید مبتال خواهید شد . 
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 ملحفه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ملحفه : خاکسپاری یکی از نزدیکلن

 ملخ 

دیدن ملخ زنده ، دلیل مال است و ملخ پخته ، دلیل بر درم و دینار بود . اگر بیند ملخی 

 درموضعی پدید آمد و زیان می کرد ، دلیل که لشگر آنجا رسد و خرابی کند . 

جابرمغربی گوید : اگر دید ملخ جمع میکرد و در ظرفی می انداخت ، دلیل که مال 

بیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را جمع کرده به کابین زن دهد . اگر 

 می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ملخ یکی از آفات نباتی است . ملخ چون انبوه و فراوان 

باشد به هر کجا که فرود آید اثری از حیات رستنی ها باقی می گذارد . لذا در خواب 

ی ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و ها

کوچکی و بزرگی ملخ ها بستگی دارد اگر دیدید جائی که نشسته اید ملخی جست و 

فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و 

م می دوزد و طمع می بندد . اگر دیدید بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چش

دسته ای ملخ پرواز می کنند در آن منطقه که ملخ ها را دیده اید مشکل عمومی پیش 

می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند . اگر در حیاط خانه خود 

رای شما ببودید و دیددید دسته ای ملخ بر باالی خانه شما پرواز می کند گرفتاری تنها 

پیش می آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری 

 و مشکل برای همه اهالی آن حدود است . 

 گوید : آنلی بیتون می
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ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، نشانة آن است که دشمنان به 0

دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب بهترین ثمرة زندگی شما چشم دوخته اند . 

، عالمت آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتال 

 خواهید شد . 

ـ اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، عالمت آن است که به 6

ه افرادی نید توجدردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید . اگر خواب ببی

را به ملخ ها جلب می کنید ، عالمت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی 

 دهید . 

 ملکه 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است . 

ای شما دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیه

 ناامیدی نیز همراه خواهد شد . 

 منادی 

اگر دیدمنادی بود چندان که کالمش موافق علم و حکمت است و به نفس خود مردی 

 صالح بود ، دلیل خیر است . 

 مناره 

دیدن مناره در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند . اگر دید 

ند که جماعتی را از اسالم جمع دارد . اگر بیند مناره را مناره بنا کرد ، دلیل که کاری ک

خراب کرد ، دلیل که جمع اسالم را متفرق نماید و بعضی گویند ، دلیل که موذن آن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

مناره بمیرد . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن مناره درخواب ، دلیل بر پادشاهی بود یا 

که بزرگی در آنجا نزول کند .  مردی بزرگ . اگر بیند در کوچه او مناره بود ، دلیل

اگر بیند مناره آجر و سنگ بود ، دلیل که آن بزرگ دون همت است . اگر مناره را در 

مسجد دید دلیل مهتری بود که خالیق را به راه راست آرد . اگر بیند در مناره مسجد 

ه مسجد ربیفتاد ، دلیل که بزرگی از آن دیار بمیرد . جابرمغربی گوید : اگر دید بر منا

جامع بانگ نماز می گفت ، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را 

روزی او کند . اگر بر مناره اقامت کرد ، دلیل بر درازی عمر بود . اگر بیند باد مناره را 

بیفکند ، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را قهر کند . حضرت امام جعفر صادق 

مناره بر چهار وجه است . اول : پادشاه . دوم : مردی بزرگ . سوم : امام .  فرماید : دیدن

 چهارم : موذن . 

 منبر 

دیدن منبر در خواب ، دلیل بر پادشاه ملسمان بود . اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه 

خواند یا علم گفت ، اگر بیننده عالم بود . دلیل که از خویشان او ، یکی عالم گرددو از 

دشاه منفعت یابد . اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیرشریعت سخن گفت ، دلیل که بی پا

دین و رسوا شود و یا گویند او را بردار کنند . اگر پادشاه بیند منبر او بیفتاد و بشکست ، 

دلیل که معزول شود . جابرمغربی گوید : اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود ، 

ی است ، اگر عالم نبود ، دلیل که او را به دزدی بردار کنند . حضرت دلیل جاه و بزرگ

امام جعفر صادق فرماید : دیدن منبر بر پنج وجه است . اول : پادشاه . دوم : قاضی . 

سوم : امام . چهارم : خطیب . پنجم : مرتبت و هر زیادت و نقصان که در منبر بیند ، 

 دلیل بر نفاق این پنج کس دارد . 

 ورنامه منش
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اگر کسی بیند پادشاهی یا عالمی یامرد صالحی منشور به وی داد که در آن کالم ها 

نوشته بود ، دلیل بر سعادت دنیا و آخرت بود . اگر در آنجا سخنان بد نوشته بود ، دلیل 

به خالف است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند پادشاه منشوری به وی داد و به خط 

 . دلیل که حق تعالی او را بیامرزد و از وی خشنود شود . سبز نوشته بود 

 منظره 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 منظره

 منظره زیبا : سفر

 کوهستانی : سود

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن منظره و چشم انداز در خواب ، نشانة تغییر شغل یا محل سکونت است . 

 منقار 

ود ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . اگر بیند اگر بیند او را به سان مرغان منقار ب

کرکس یا عقاب او را به منقار بزد چنانکه دردش کرد ، دلیل مضرت بود و نقصان مال 

 . اگر بیند منقار مرغی داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . 

 منی 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ل و خواسته حاصل شود . اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن ما

اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید 

 آید . 
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 اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد ، تاویلش آن است که جواهرات یابد . 

ه ک اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید ،

 در او هیچ خیر نباشد . 

 اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد . 

 اگر بیند که کژدم بیرون آمد ، همین تاویل دارد . 

اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد ، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه 

 بود . 

 ضیب او نان بیرون آمد ، دلیل که مفلس و تنگدست گردد . اگر بیند که از ق

 اگر بیند که کنجد بیرون آمد ، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد . 

 اگر بیند که خون بیرون آمد ، دلیل که با زنی حائض جماع کند . 

 اگر بیند که ریم بیرون آمد ، فرزندی آرد معلول . 

 ون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا . اگر بیند که آب صافی بیر

 اگر بیند که آب تیره بیرون آمد ، تاویلش به خالف این است . 

اگر بیند که آتش بیرون آمد ، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد 

  ، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد ، مانند ذوالقرنین .

 اگر بیند که سرگین بیرون آمد ، دلیل که میلش به لواط بود . 

 مو 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 کوتاه کردن آن : غم

 بلند : قدرت و اهمیت

 شستن آنها : دل نگرانی

 بستن آن : ناراحتی
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 موی قرمز : دوروئی

 سیاه : خوشبختی

 بور : شادی

 سفید : شادمانی

 اریشانه کردن آنها : ضرر در امور ک

 گیس کرده : مورد تمسخر واقع شدن

 فر خورده : برای صنعتگران سود در امور کاری

 ریزش مو : ناراحتی

 سوزاندن آنها : خیانت ، زندگی توام با بدبختی

 آنها را بیش از حد کوتاه کردن : یک سوگوار در خانواده

 ژولیده : سوء تفاهم در خانواده

 رنگ کردن آنها : دورویی

 موهای در هم ریخته : خوشبختیموخوره و یا 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن سر تراشیدن از غم بیرون آید

 دیدن درازی موی سر درازی عمر باشد

 دیدن موی سر دراز رنج اندک باشد

 دیدن موی کندن دلیل جدائی از جفت خود باشد

 گوید : آنلی بیتون می

د شانه می زند ، عالمت آن است که در ـ اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خو0

امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت ، در 

 زندگی را از دست می دهد . 

ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می کند ، عالمت آن است که برای 6
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 ی و اضطراب بیمار می شود . دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگران

ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می شود ، نشانة نزدیک شدن به مرگ است 9

 و اینکه شایعات بی اساسی دربارة نزدیکان یا دوستان در خانوادة شما منتشر است . 

 اـ اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، عالمت آن است که در بدرفتاری ب4

دیگران چندان پافشاری می کنید که همه شما را ترک می گویند . اگر زنی چنین 

خوابی ببیند ، عالمت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر 

 خالف اصول اخالقی با دیگران رفتار می کند . 

ا خوش ـ اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانة آن است که ب5

 رفتاری دیگران را فریب می دهد . 

ـ اگردر خواب زنی مو طالیی ببینید ، عالمت آن است که به زنی بی باک دل خواهید 2

 بست و با او ازدواج خواهید کرد . 

ـ اگر در خواب زن مو قرمز ببینید ، عالمت آن است که در زندگی با تغییر و تحول 7

 زد خود آگاه می شوید . روبرو خواهید شد و از بی وفایی نام

ـ دیدن موی قهوه ای در خواب ، عالمت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق 1

 نمی شوید . 

ـ دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب ، عالمت آن است که وضعیت مالی شما بهتر 3

 خواهد شد . 

 برای دوستی ـ اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید ، عالمت آن است که01

 ولخرجی می کنید و بعد ناچار می شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید . 

ـ اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می کند ، عالمت آن 00

 است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود . 

سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می کند ، عالمت  ـ اگر زنی خواب ببیند تار06

آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به 
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خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، 

 زیان و پریشانی به بار می آورد . 

و نامرتب در خواب ، عالمت آن است که بستن پیمان ـ دیدن گیسوانی پریشان 09

ازدواج با مشکلی مواجه می گردد ، اوضاع کار کساد می شود و زندگی با سختی 

 همراه می گردد . 

ـ اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند ، عالمت آن است که به 04

 د داد . نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواه

ـ اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند ، نشانة آن است که به 05

 زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد . 

ـ اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است ، عالمت آن است که در زندگی با 02

 نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد . 

موهایش می ریزد و کچل می شود ، عالمت آن است که  ـ اگر زنی خواب ببیند07

 برای امرار معاش باید تالش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند . 

ـ اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، عالمت آن است که به 01

 مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت . 

ازش می کند ، عالمت آ ن است که زنی ـ اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نو03

شایسته به او اعتماد خواهد کرد ، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده 

 است . 

ـ اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، عالمت آن است که گرفتار سختی و 61

اه ا نگمشکالت زندگی خواهیدشد . و این مشکالت کمتر از زمانی که از دور به آنه

 می کردید شما را دچار هراس می کنند . 

ـ اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، عالمت آن 60

است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شکیبایی و صبوری و 
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 پشتکار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خالص می شود . 

ـ اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می ریزد ، نشانة آن 66

است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خالف امید به بهبودی بیماری 

 مأیوس کننده می شود . 

ـ اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان 69

عالمت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شاداب و جوان می ماند ، 

 شماست . 

ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از 64

دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید مراقب روابط خود 

 با دوستان باشد . 

 مواد غذائی 

در خواب ، عالمت آن است که امور جزیی و دست گیر باکارهای دیدن مواد غذایی 

 مهم شما ادغام خواهد شد . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن مواد غذایی در خواب ، عالمت آن است که امور جزیی و دست گیر باکارهای 

 مهم شما ادغام خواهد شد . 

 مواد قندی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 عشقیمواد قندی : ماجراهای 

 موبایل 
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 مولف گوید : 

 دیدن همراه در خواب نشان خبر است . 

 اگر موبایل را از جیب یا کیف خود در آورد خبری از همسر خود دریافت می کند . 

 اگر موبایل را در جیب یا کیف خود گذاشت خبری به همسرش خواهد رساند

 ی باشداگر موبایل را از کمر خود بیرون آورد خبر مربوط به فرزندش م

 اگر در کمر خود قرار داد خبری به فرزندش خواهد داد

 موتور 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، عالمت آن است که با مشکالت و سفرهای 0

 بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد . 

ـ دیدن موتور از کار افتاده در خواب ، عالمت آن است که یکی از خویشاوندان خود 6

 را از دست می دهید . 

 موتورسیکلت 

 مولف گوید : 

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و 

 همینطور نقض حقوق دیگران است

ند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببی

 خواهد شد . 

 در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد . 

 وهمینطور ایجاد مزاحمتهائی برای مردم . 

 موج 
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 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن موج دریا ، عالمت آن است که در راه کسب دانش و علم قدم هایی بلند 0

 .  خواهید برداشت

ـ دیدن امواج گل آلود در خواب ، عالمت آن است که در زندگی آیندة خود 6

 مرتکب اشتباهی بزرگ خواهید شد . 

 مورد 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مورد بر چهاروجه است . اول : مزدوران . دوم 

 : فرزند صالح . سوم : مال فراوان . چهارم : منفعت . 

 مورچه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند . 

روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و 

 شاید آفت و بال و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد . 

 : لوک اویتنهاو می گوید 

 مورچه : کار سود آور

 خراب کردن النه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

 مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و 

 وشنودی دربارة زندگی . اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخ

 مورچه خوار 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است که خواهید کوشید دوست خود را در 0

 فضایی شادمان نگاهدارید . 

 موز 

 مولف گوید : 

 خوردن موزاگر شیرین باشد دلیل بر منفعت . 

 اگر بی وقت باشد دلیل بر بیماری

 گوید : می آنلی بیتون

ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است که نه چندان جذاب 0

 است و نه چندان در خور دوستی . 

ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، عالمت آن است که شغلی پر دردسر را متحمل 6

 شده اید و وظایف بر شانة شما سنگینی خواهد کرد . 

یی ببینید که رو به فساد ند ، داللت بر آن دارد که به دردسر ـ اگر در خواب موزها9

 خواهید افتاد . 

ـ اگر خواب ببینید در حال معاملة موز با دیگران هستید ، نشانة آن است که به منابعی 4

 دسترسی دارید که غیرقابل بهره برداری است . 

 موزه 

ل ل خیر بود و تابستان ، دلیحضرت دانیال گوید : دیدن موزه در خواب به زمستان ، دلی

 غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خالف است . 

محمدبن سیرین گوید : دیدن موزه در خواب چون با خود سلیح داشت ، دلیل که 

دشمن از او متفکر شود . اگر بی سلیح بیند ، دلیل غم است اگر بیند موزه ادیم داشت ، 
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 دلیل که زن خواهد . 

اهیم کرمانی گوید : اگر بیند موزه داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند ابر

موزه او دریده بود ، دلیل که زنش بمیرد . اگر بیند موزه را از خانه بیرون ریخت ، دلیل 

 که زن را طالق دهد . اگر بیند موزه او بدریدند ، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند . 

ر صادق فرماید : دیدن موزه بر هفت وجه است وقتی که پای او را حضرت امام جعف

نیازاد . اول : زن . دوم : خادم . سوم : کنیزک . چهارم : قوت . پنجم : عیش . ششم : 

 ظفر . هفتم : منفعت . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 موزه : شما خبرهای تازه ای خواهد شنید

 گوید : آنلی بیتون می

ببینید از موزه ای بازدید می کنید ، نشانة آن است که برای رسیدن به ـ اگر خواب 0

مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید کرد . شما به اطالعات مفید تری نیاز دارید تا 

 در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید . 

 ،ـ اگر خواب ببینید که از موزه ای بازدید می کنید که چندان جالب و دیدنی نیست 6

 نشانة آن است که به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد . 

 موسیقی 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 موسیقی : خبرهای خوب و شاد

 گوید : آنلی بیتون می

ـاگردر خواب صدای موسیقی مالیمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است که در 0

 زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت . 

ر در خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد ، عالمت آن ـ اگ6
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 است که فرزندان نافرمان ، محیط خانواده را غیر قابل تحمل خواهند ساخت . 

ـ شنیدن موسیقی موزون و یکنواخت در خواب ، نشانة شنیدن اخبار نادرست دربارة 9

 مرگ دوستان است . 

ت دیگران پخش می شود ، داللت بر پیروزی شما بر ـ شنیدن موسیقی که به درخواس4

 رقیب دارد . 

 موش 

دیدن موش ، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود . اگر بیند 

موشی بگرفت ، دلیل که زنی چنین خواهد . اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع 

 شان زنان در خانه او جمع گردند . شدند و همه یک رنگ بودند ، دلیل که به قدر مو

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد ، دلیل که 

او را دختری آید نابکار . اگر از گلوی او موش بیرون آمد ، دلیل که او را پسری آید . 

 او را دختری آید نابکار .  اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد ، دلیل که

 جابرمغربی گوید : 

تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود . اگر دید موشی در بستر او بود ، 

دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن ، دلیل که مال زن مفسده 

 بخورد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

وش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به همان طور که قبال نیز نوشتم م

زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند . ابن سیرین نوشته موش 

زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده . اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر 

شد نوشته اند زنی با این پلیدیها و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش با

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد . اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما 

برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و 

سارق مال شما یک زن خائن است . اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه 

ست که نباید به او اعتماد داشته باشید . اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما شما

 افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 موش

 که میدود : پس انداز

 فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه

 فید : ازدواج موفقموش س

 در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن موش جنگ زن باشد

 دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختالفات خانوادگی و بی وفایی دوستان 0

 وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت . است . کارها 

 ـ کشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است . 6

ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانة آن است که تالشهای شما بی 9

 ثمر خواهد ماند . 

 وـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به ا4

نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، عالمت آن است که در اثر انجام 

 دادن کاری رسوا خواهد شد . 
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 موشک 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، عالمت آن است که مقامی برتر از مقام 0

 واج می کنید . پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازد

ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو 6

 خواهید شد . 

 موم 

دیدن موم سفید درخواب ، دلیل مال ونعمت است و موم زرد ، دلیل بیماری است . اگر 

 موم از وی ضایع شد ، دلیل نقصان مال است و دیدن موم به خواب به هر رنگ بود ،

دلیل مال و نعمت است . امام موم سفید بهتر بود . اگر بیند موم را به آتش می سوخت ، 

دلیل که مال او بستانند . اگر دید موم به مردم می داد ، دلیل که مال خود به خیرات 

 صرف کند . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های 

پول و مال تعبیر شده . موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید ما خوب است و 

خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد . موم زرد 

 غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد . 

 مویز 

رمانی گوید : اگر آب از مویز جدا کرد دلیل دیدن مویز مال و نعمت است . ابراهیم ک

که مال حالل یابد . اگر عالمی آب از مویز خورد ، دلیل که علمش زیاده شود . اگر 

بازرگان دید مال فراوان حاصل کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مویز به 

 ش خوش . خواب بر چهاروجه است . اول : مال و نعمت . دوم : منفعت . سوم : عی
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 مه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 مه

 که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی

 که از باال فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری

 بسیار غلیظ : شما گرفتار یک مشکل پیچیده خواهید شد

 مه رقیق : شما از اتهامات نابجا مبرا خواهید شد

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید اطراف شما را مه گرفته است ، عالمت آن است که بداقبالی و 0

نگرانیهای خانوادگی شما را احاطه خواهد کرد . اما اگر در خواب ببینید مه از میان می 

 رود ، نشانة آن است که مشکالت تنها زمانی کوتاه گریبان شما را خواهد گرفت . 

 یان مه فرو رفته اند ، نشانة آن است که از بدبختی دیگرانـ اگر خواب ببینید دیگران م6

 سودی به شما خواهد رسید . 

 مهرنهادن 

اگر بیند بر گل مهر نهاد ، دلیل راحت است . اگر بیند بزرگی انگشتری به وی داد و 

گفت برو خزینه را مهر کن ، دلیل که آن کس خزینه را به وی سپارد . اگر بیند که 

وی داد ، دلیل که حاجتش روا شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید :  پادشاه مهر به

دیدن مهر درخواب برهفت وجه است . اول : باال گرفتن کارهای او . دوم : قوت دین . 

 سوم : ریاست . چهارم : حقیقت . پنجم : منفعت . ششم : دولت . هفتم : کامرانی . 

 مهره 
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 ه قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند . اگر کسی بیند مهره یافت ، دلیل که ب

جابرمغربی گوید : دیدن مهره درخواب ، دلیل خدمتکار بود . اگر مهره را سفید یا سبز 

بیند ، دلیل که آن خدمتکار مصلح بود . اگر مهره را زرد بیند ، دلیل که آن خدمتکار 

 بیمارگونه بود . اگر سیاه بیند ، خدمتکارش بدخوی بود . 

ضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مهره بر هفت وجه است . اول : زن . دوم : ح

خدمتکار . سوم : کنیزک . چهارم : مال . پنجم : ادب و فرهنگ . ششم : فرزند . هفتم : 

 غالم . 

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دیدن مهره در خواب ، عالمت توجه مقامات باال به شماست . 0

در خواب ، نشانة به دست آوردن شادمانی خلل ناپذیر و رضایت  ـ شمردن مهره ها6

 خاطر است . 

ـ به نخ کشیدن مهره ها در خواب ، داللت بر آن دارد که مورد لطف و حمایت فردی 9

 ثروتمند قرار خواهید گرفت . 

ـ پخش کردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما ، 4

 ایان است . بین آشن

 مهمات 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروکار دارید ، نشانة آن است که کاری را قبول خواهید 0

 کرد که بعدا برایتان منافع زیادی خواهد داشت . 

ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، داللت بر آن دارد که تالشهایتان بی ثمر 6

  خواهد ماند .
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 مهمانی 

دیدن مهمان کردن درخواب ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی . اگر بیند قومی را به 

مهمانی خواند ، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد . اگر بیند او را به باغ 

بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود ، دلیل که در 

شهید شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و جنگ 

 رقص بود ، دلیل مصیبت بود . 

 مهندس 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است که سفری خسته کننده در پیش رو خواهید 

 اشت . داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین خواهید د

 می پخته 

دیدن می پخته در خواب ، دلیل بر مال حرام بود . اگر بیند می پخته خورد ، دلیل که به 

قدر مستی مال حرام حاصل آید . اگر بی می مست بود ، دلیل که او را ترس و بیم بود . 

اگر بیند در میان می غرق شد ، دلیل که درخصومت و دشمنی هالک و نابود گردد . 

 د آب در روی می پخته می فروخت ، دلیل که چیزی حرام فروشد . اگر بین

 میخ 

دیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است . اگر بیند میخی بر دیوار زد ، دلیل که برادرش 

 را در آنجا باز دارند . اگر میخ را بر ریسمان بست ، دلیل که برادرش با مردی پیوندد . 

ه خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت . اگر ابراهیم کرمانی گوید : دیدن میخ ب

بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به ، دلیل که با منافقی دوستی کند . اگر بیند میخ از 
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برنج بود یا از مس به تاویل بد بود . اگر میخ از استخوان بیند ، دلیل قوت بود . اگر 

ر که به سبب او بزرگی یابد . اگبیندمیخی آهنین داشت ، دلیل که او را فرزندی آید 

 بیند میخ بر زمین زد ، دلیل که از کسب خود توانگر شود . 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میخ بر چهار وجه است . اول : برادر . دوم : 

 فرزند . سوم : دوست . چهارم : زن خواستن . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 میخ چوبی : برنامه سودمند

 چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمندمیخ 

 میراث 

 گوید : آنلی بیتون می

 خواب دریافت ارث ، نشانة وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سالمت جسم است . 

 میز 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 چیدن میز : مهمان خوانده

 میز مطالعه 

 گوید : آنلی بیتون می

د ، نشانة آن است که حوادث نامطلوبی در مقابل شما ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینی0

 قد علم می کند . 

ـ اگر در خواب روی میز مطالعه خود پول ببینید ، نشانة آن است که از مشکالت 6

 زندگی به طرز غیرقابل باوری نجات می یابید . 
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 میکائیل 

 ابن سیرین گوید : 

ان ت دلیل کند که بر دشمناگر کسی میکائیل را در خواب بیند چنانکه صورت اوس

ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به خالف این بیند دلیل کند که اندوهی بدو 

رسد و اگر بیند که میکائیل چیزی به او عطا کرد . از کسی بزرگوار چیزی به او رسد 

ن خیر و ااگر بیند که میکائیل شده بود یا گفتند تو میکائیلی دلیل کند که از او به مردم

 نعمت و بشارت رسد و نزد مردمان وی را جاه و قدرت عظیم بود

 میمون 

 محمدبن سیرین گوید : 

بوزینه در خواب ، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است . اگر دید بر بوزینه نشسته بود 

و آن بوزینه مطیع او بود ، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند . اگر دید با 

زینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد ، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد ، یا عیبی بو

 بر تن او پدید آید که از آن خالصی نیابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر دید بوزینه را بکشت ، دلیل که دشمن را قهر کند . اگر دید گوشت او بخورد ، 

ه اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید ، دلیل ک دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید .

 کسی دشمنی او ظاهر کند . 

 جابرمغربی گوید : 

اگر دید بوزینه را بکشت ، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد . اگر دید که بوزینه بر 

اسب نشسته بود ، دلیل که جهودی با زن او فساد کند . و بوزینه ماده زنی مفسده و 

گر دید که بوزینه به خانه درآمد ، دلیل که او را جادو کنند . اگر دید جادوگر است . ا
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بوزینه با وی سخن گفت ، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند . اگر دید بوزینه او بگزید 

، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود . اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا 

 بر اهل بیت هزینه کند .  بخورد ، دلیل که مال خویش را

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان . 

بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از 

ی کند مه دشمنی مروی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با ه

بخصوص با بیننده خواب . اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه 

شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و 

توطئه و سعایت می کند . چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به 

می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید . اگر بوزینه از دنبال خود 

مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در 

امان نخواهید بود . اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید 

ه دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود او را بگیرید و بوزینه از درخت ب

می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی 

شما را سرگردان و معطل نگه می دارد . اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از 

تید . دید یک بیماری هسمقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد ته

چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده 

فریب خواهید خورد . اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و 

اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید . بوزینه 

زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه  ماده

ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر 

می آید . اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختالف 
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شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان پیدا می کنید . با بوزینه هم غذا 

 کبیره . 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ دیدن میمون در خواب ، نشانة آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود 0

 چاپلوسی شما را می کنند . 

ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانة آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به 6

 اهند شد . زودی نابود خو

ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانة آن است که چون نامزدش به بی وفایی او 9

 بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند . 

ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، داللت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او 4

 را فاش خواهد کرد . 

 میش 

دیدن میش درخواب ، دلیل بر زنی بود کریمه یا مردی بزرگ . اگر دید میشی داشت ، 

دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند پوست از میش جدا کرد ، دلیل که بر شخصی 

 غالب شود و مالش بستاند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ورد ، اگر دید شیر میش خاگر دید با میشی جنگ کرد ، دلیل که زنی با او حیله کند . 

 دلیل که بیمار شود . اگر بیند میشی را به وی بخشیدند ، دلیل که او را فرزندی آید . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن میش بر چهاروجه است . اول : امام . دوم : خلیفه . سوم : امیر . چهارم : رئیس . 

 میوه 
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 حضرت دانیال گوید : 

، اگر به وقت خورد ، دلیل که به قدر آن مال جمع کند . اگر بی وقت  هر میوه در باغ

میوه خورد ، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به 

درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است . اگر بد 

خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن بود ، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به 

میوه های نارسیده ، دلیل بر مال حرام است . اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می 

 خورد ، دلیل بیماری بود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن ، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد . 

چید ، دلیل که به قدر میوه مال یابد . اگر بیند میوه از درخت پیش اگر بیند از درختی 

 او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد ، دلیل مضرت است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر دیدن میوه به طور عام در 

خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور ، آلو ، سیب ، گالبی و غیره اما 

اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت 

 و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید . 

 وک اویتنهاو می گوید : ل

 میوه

 بر روی یک درخت : خوش یمنی

 میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه

 میوه ترش مزه : بدبختی
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 میوه شیرین : ثروت

 میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن میوه روزی حالل بود

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، عالمت آیندای  ـ0

 سعادت آمیز است . 

 ـ دیدن میوة سبز ، عالمت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است . 6

ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، عالمت آن است که از ارث 9

 محروم می شود . 

ب ، نشانة فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک ـ خرید و فروش میوه در خوا4

 است . 

 ـ دیدن یا خوردن میوة رسیده در خواب ، عالمت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است . 5

 میوه فروشی 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن میوه فروشی در خواب ، عالمت آن است که برای جبران زیان سخت کار می 

 اموفقی می زنید . کنید ، و دست به معامالت ن

 میهمانی 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، عالمت آن است که خبرهای 
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لذتبخشی از کسی که دور از شما زندگی می کند خواهید شنید ، برای فردی جوان این 

  ا شخصیت استخواب ، نشانة لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی ب

 حرف ن 

 ناامیدی 

 گوید : آنلی بیتون می

اید ، بیانگر آن است که دچار اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزی ناامید شده

مشکل و گرفتاری خواهید شد . اگر در خواب شخصی را ناامید ببینید ، بیانگر آن است 

 که یکی از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است . 

 نابینا 

درخواب بیند نابینا شد ، دلیل که در اسالم گمراه است . اگر یک چشم او نابینا شد  اگر

 ، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر نابینا را دست بگرفت و می برد ، دلیل که مومن و رحیم بود . اگر بیند چشم کسی 

 یل که آن کس رااز راه ببرد . را نابینا کرد ، دل

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است . 

 اول : درویشی . 

 دوم : بدحالی . 

 سوم : غم واندوه . 

 چهارم : نقصان . 

 پنجم : مال . 
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 (  01بقره ، آیه » ) صم بکم عمی فهم ال یرجعون « ششم : تباهی دین . قوله تعالی : 

 اگر نابینا بیند که بینا شده بود ، دلیل که از زحمت برهد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن 

است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم . کاری می کنیم یا کاری قبال انجام داده ایم 

بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را که از دیدن 

می ترساند . در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است . شخصی که در خواب 

او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می 

ت . کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل اس کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند

که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند 

درست باشد و تعریفی است از همان استدالل زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به 

نا مردم را نابی دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا

می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند . 

 نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نا بینا : خطر

 ناتوان 

 گوید : آنلی بیتون می

 اگواری پیش روی نی آن است که حادثهاگر در خواب احساس ناتوانی کنید ، نشانه

 وید . شخواهید داشت . اگر در خواب شخص ناتوانی را ببینید ، یعنی دچار خسارت می

 ناخن 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ناخن

 بلند : سود

 کوتاه : ضرر

 گرفتن ناخن : شرمساری

 مولف گوید : 

 درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

 گوید : آنلی بیتون می

 ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندک است .  دیدن

سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است که به کار افتخارآفرینی 

 دست خواهید زد . 

دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة خود 

 است . 

 نجام کارهای زیاد است . ی ناخن در خواب ، عالمت امشاهده

هایتان شکسته است ، به این معنا است که در انجام کاری اگر خواب ببینید که ناخن

 شوید . دچار شکست می

کشید ، عالمت آن است که موفق و پیروز هایتان را سوهان میاگر خواب ببینید ناخن

 خواهید بود . 

 ناسزا 

 گوید : آنلی بیتون می

گوید ، داللت بر آن دارد که ده کنید که شخصی به شما ناسزا میاگر در خواب مشاه

 در انجام کاری دچار مشکل خواهید شد . 
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 ناشر 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب ناشری را ببینید ، بیانگر آن است که برای رسیدن به موفقیت تالش 

 کنید . می

 ناشناس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 افراد جالبی آشنا خواهید شدناشناس : شما با 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن افراد ناشناس در خواب ، بیانگر وقوع پیشامدهای غیرمنتظره است . 

 ناشنوا 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب احساس کنید با فرد ناشنوایی گفتگو می کنید ، عالمت آن است که 

 تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی باالتر به شما پیشنهاد خواهد شد . 

اگر در خواب احساس کنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است که ناعادالنه مورد 

 آزار و اذیت قرار خواهید گرفت . 

 باشد . راد ناشنوا در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها میدیدن اف

 گوید : اچ میلر می

اگر در خواب مشاهده کنید که ناشنوا هستید ، به این معنا است که باید در انجام 

 کارهای خود دقت بیشتری داشته باشید . 

 نارگیل 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

حصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ نارگیل برکت و نعمتی است که ت

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد . نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر 

است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب به سفری دور می رود یا آرزوی سفر 

امیونی اره است که فرضا کبه مناطق بعید را دارد . نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التج

از راهی بس دور آورده باشد . این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی 

نارگیل درسته دارد . نارگیل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی 

روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است . شیر نارگیل نوش است و 

. روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است . اگر کامروایی و استغنای مالی 

ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به 

 شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

ر لباس دوستان قصد دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا که دشمنان د

 تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند . 

دیدن درختان خشک نارگیل ، عالمت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یکی 

 از نزدیکان . 

نان باشید . ی دشماگر در خواب نارگیل ببینید ، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه

ینید ، یعنی دچار شکست و ناامیدی ای بباگر در خواب درخت نارگیل خشکیده

 خواهید شد . 

 نارنج 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است ، الجرم دیدن 
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 آن در خواب به تاویل نیکو بود . 

 محمدبن سیرین گوید : 

لیل مال گر بیشتر بیند ، داگر بیند نارنج داشت از یکی تا سه عدد ، دلیل فرزند بود . ا

 بود و نعمت . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند نارنج به خروار داشت ، دلیل که مال حاصل کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نارنج درخواب چهاروجه است . 

 اول : دوست . 

 دوم : منازعت . 

 سوم : فرزند . 

 چهارم : منفعت . 

 هرانی گوید : منوچهر مطیعی ت

در تقسیم بندی خاصی ه معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب 

نمی دانند مگر در مواردی استثنایی . از دانیال نبی علیه السالم نقل شده که اگر چه 

نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد اما بوی خوش دارد و از جمله میوه های بهشت 

دیدن آن به تاویل نیکو بود در خواب نامه های غربی نیز انواع مرکبات و  است الجرم

نارنج را خوب دانسته و از میوه هایی قلمداد کرده اند که ارباب انواع از ماورای دنیای 

محسوسات ما و از بهشت به زمین آورده و در اختیار انسان خاکی قرار داده اند . از امام 

یت می کنند که نارنج دوست خوب و منفعت است در این صادق علیه السالم نیز روا

صورت از نظر آن امام که استاد علم تعبیر بودند نارنج میوه خوبی است . ابن سیرین می 

گوید تعداد اندک نارنج فرزند است و تعداد زیاد و انبوه نارنج مال و نعمت و خود او 

روار داشت مال تمام حاصل از ابراهیم نقل می کند که هر کس در خواب نارنج به خ
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کند . مولف نفایس الفنون هم نوشته نارنج نام نیک است . به هر حال دیدن نارنج در 

خواب خوب است ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه 

 است . 

 ناطف 

 .  اگر بیند ناطف داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد

 جابر مغربی گوید : 

دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب ، دلیل بر منفعت 

 اندک است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است . 

 اول : سخن شیرین . 

 دوم : مال حالل . 

 سوم : معیشت . 

 ناطق 

 گوید : آنلی بیتون می

در خواب مشاهده کنید که سخنور ماهری هستید ، به این معنا است که اخبار خوبی  اگر

 رسد . به گوشتان می

 ناف 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون 
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و نوزاد الجرم از  مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود

دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما ناف منبع معیشت 

ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را معاش می رسانیم . اگر 

در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و 

یابید و چنانچه ببینید الغر و فرو رفته شده از نظر تامین معاش  رزق و روزی بیشتری می

دچار مضیقه و تنگی می شوید . معبران غربی ناف را با مسائل جنسی ارتباط داده اند که 

معقول به نظر نمی رسد زیرا ناف نقشی در روابط احساسی و عاطفی و طبیعی و در تولد 

نید دو ناف دارید منبع درآمد دیگری پیدا می نمی تواند داشته باشد . اگر در خواب ببی

کنید و اگر ببینید شکم شما صاف است و ناف ندارید در کار و حرفه ای که دارید به 

 بن بست می رسید . دیدن ناف دیگری تعبیری ندارد . 

 ناقوس 

 محمدبن سیرین گوید : 

 زد ، دلیل که با مردیدیدن ناقوس در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود . اگر ناقوس می

 منافق نشیند و سخن دروغ گوید . اگر ناقوس شکست ، دلیل که از دورغ توبه کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن ناقوس درخواب بر سه وجه است . 

 اول : دروغ گفتن . 

 دوم : منافقی . 

 وم : مهر اهل کفر در دل داشتن . س

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال 

پر مهابت . او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما چنانچه خشمگین شود و 
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رد با چنین آدمی است اما اگر در به خروش آید جنجال می آفریند . دیدن ناقوس برخو

خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید خود شما جنجال و هیاهو 

ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می 

رسد و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به 

در آوردنده ناقوس هستید برمی گردد . اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از صدا 

یک واقعه مهم می شنوید . واقعه ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود 

 . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب صدای ناقوس را بشنوید ، به این معنا است که روزهای خوبی در انتظار 

 شما است . 

گر در خواب صدای ناقوس تشییع را بشنوید ، بیانگر آن است که بیماری شما را ا

 کند . تهدید می

 گوید : لیال برایت می

 دیدن ناقوس در خواب ، بیانگر آرزوهای دست نایافتنی است . 

 ناله 

 گوید : آنلی بیتون می

 د . ود باشیشنیدن صدای ناله در خواب ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خ

 گوید : لیال برایت می

 ناله کردن در خواب ، بیانگر بدشانسی است . 

 نامزد 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نامزد

 دیدن نامزد : مردمی بودن

 نامزد بودن : ازدواجی موفق در انتظار شماست

 آنها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش درونی

 نی و خوشبختآنها را مرده دیدن : زندگی مشترک طوال

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است که با زنی 

ازدواج می کنید که موجب سربلندی شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید نامزدتان 

 بداخالق و زشت است ، عالمت آن است که بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود

 پشیمان می شوید . 

اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حرکت است ، عالمت آن است که مدت 

 مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد . 

اگر در خواب مشاهده کنید که نامزدی زیبا و خوش اندام دارید ، به این معنا است که 

زدتان را زشت و اخمو ببینید ، ازدواجی مبارک خواهید داشت اما اگر در خواب نام

 شوید . ی آن است که در انتخاب همسر دچار اشتباه مینشانه

 نام گردانیدن 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن نام گردانیدن ، اگر از نام اول بهتر بود ، چون محمد و احمد و سعید و صالح و 

 ، دلیل فساد است .  آن چه بدین ها ماند ، دلیل خیر بود . اگر از نام او بدتر بود

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

نام نیکو با کنیت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این ، 
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دلیل خیر و صالح بود و آن چه به خالف این ها است ، مانند ابوجهل و ابولهب به 

 خواب دیدن و شنیدن ، دلیل شر و فساد است . 

 نامه 

 ن سیرین گوید : محمدب

اگر به خواب بیندکه نامه سر به مهر داشت ، دلیل است سخنی پوشیده بشنود . اگر نامه 

 را گشاده بیند ، دلیل که سخنی فاش شنود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر در خواب بیند نامه سر به مهر داشت ، دلیل است خبری به وی رسد . اگر بیند که 

غم شود . اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند ، دلیل عز است بی نامه را بگشاد ، دلیل

ی خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود . قوله و جاه است وقتی که بیننده

 ( .  04،  اسرائیلبنی« . ) اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا » تعالی : 

 جابر مغربی گوید : 

ادشاه نامه به وی داد و در آن سخنان خوش نوشته است ، دلیل اگر درخواب بیند که پ

راحت و خرمی است . اگر سخنان ناخوش بود ، دلیل ترس و بیم بود . اگر بیند شیخی 

 یا زاهدی نامه به وی داد ، دلیل که آن زاهد یا شیخ او را پندی دهد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

. دلیل است حاجتش روا شود . اگر در آن سخن شر  اگر درنامه سخن خیر نوشته بود

 نوشته بود ، دلیل است کارش برنیاید . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سالم است چه در بیداری و چه در خواب ولی در 

مه اخواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در ن

نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند . اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از 
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دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد 

و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا باالخره مهمانی 

سد . چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان دوست داشتنی و گرامی برایتان می ر

می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد . اگر 

دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید ، گره ای از کارهایتان 

 ید . باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آ

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نامه

 دریافت کردن : ثروتهایی که در آینده خواهید داشت

 خواندن نامه : ازدواج

 نوشتن نامه : خبرهای جالب

 یافتن نامه : کارهای اداری برایتان پیش خواهد آمد

 گم کردن نامه : اخبار بد

 سوزاندن نامه : سبکسری

 بازکردن نامه : مراقب دزدها باشید

 گوید : نلی بیتون میآ

اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت کنید ، عالمت آن است که اختالف بر سر 

 مسایل مادی ، دوستی های دیرپا را از هم می گسلد . 

اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می کند ، عالمت آن است که به او 

ی تن به کارهایی ناپسند و غیر اخالق پیشنهاد می شود در مقابل گرفتن درآمد کافی ،

 بدهد . 

اگر خواب ببینید نامه ای بی نام و نشان دریافت کرده اید ، نشانة آن است که از جایی 

 نامعلوم به شما آسیب می رسد . 
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اگر خواب ببینید نامه ای می نویسید ، عالمت آن است که به کسی حسادت می ورزید 

 ول دارید . که برتری او را نسبت به خود قب

اگر خواب ببینید نامه ای که به دستتان رسیده حکایت از اخباری نامطلوب دارد ، 

عالمت آن است که به بیماری دچار خواهید شد . اما اگر نامه از اخباری نویدبخش 

حکایت کند ، عالمت آن است که به خاطر نعمات و رفاهی که در زندگیتان وجود 

د . اگر نامه ای عاشقانه بر کاغذی سبز یا رنگارنگ به دارد که باید سپاسگذار باشی

دستتان برسد ، نشانة آن است که نومیدی بر شما چیره می شود ، نامه با جوهر آبی 

 نوشته شده باشد نشانةآیندةدرخشان است . 

اگر خواب ببینید نامه ای به جوهر قرمز نوشته شده است ، عالمت آن است که به فردی 

د و از او دلسرد می شوید . اما فرد مورد نظر با حرکتی عاقالنه سوء ظن سوء ظن می یابی

 شما را نسبت به خود از بین می برد . 

اگر دختری خواب ببیند از نامزد خود نامه ای دریافت می کند و نامه ای را بر قلب 

خود می نهد ، عالمت آن است که رقیبی او را بسیار نگران می سازد . پاداش صداقت و 

 راستگویی اغلب اوقات حسد و تنگ نظری است !

اگر خواب ببینید قادر به خواندن نامه ای که به دستتان رسیده نیستید ، نشانة آن است 

 که در محیط کار یا اجتماع چیزی را از دست می دهید . 

اگر خواب ببینید کسی نمی گذارد نامه ای به دستتان برسد ، عالمت آن است که 

 ند شما را بد نام سازند دشمنان می کوش

اگر خواب ببینید سعی می کنید نامه ای را از چشم همسر خود مخفی نگاه دارید ، 

 عالمت آن است که به انجام کارهایی بی ارزش عالقمند خواهید شد . 

 دیدن نامه ای با حاشیة سیاه در خواب ، داللت بر مرگ یکی از نزدیکان دارد . 

 دریافت کنید که بر کاغذ سیاه با جوهر سفید نوشته شده استاگر خواب ببینید نامه ای 

 ، نشانة آن است که مورد هجوم یأس و نومیدی قرار خواهید گرفت . 
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دیدن نامة پاره شده در خواب ، نشانة آن است که با اشتباهاتی به شهرت خود آسیب 

 می زنید . 

ت به دوستان خود دریافت نامه ای دست نوشته در خواب ، نشانة آن است که نسب

 حساسیت به خرج می دهید . 

اگر خواب از دوستی نامه ای دریافت کرده اید ، عالمت آن است که دوست مورد نظر 

 را خواهید دید یا نامه ای از او دریافت خواهید کرد . 

ه رسد ، بیانگر آن است که خبری بای به دستتان میاگر در خواب مشاهده کنید که نامه

 رسد . گوشتان می

نام و نشان دریافت کنید ، به این معنا است که شخصی قصد ای بیاگر در خواب نامه

 آزار شما را دارد . نامه نوشتن در خواب ، بیانگر انجام کار اشتباه است . 

 گوید : لیال برایت می

ی ی عاشقانه در خواب ، عالمت شنیدن اخبار بد است . خواندن نامهخواندن نامه

 ی اتفاقات ناگوار است . ز در خواب ، نشانهانگیغم

ی تهی عاشقانه هستید ، به این معنا است که دلبساگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه

 شخصی خواهید شد . 

 نامهربان 

 گوید : آنلی بیتون می

 ه با دوستانی آن است کوفا هستند ، نشانهاگر خواب ببینید که دوستانتان نامهربان و بی

خود روزهای خوبی را خواهید داشت ، اگر در خواب مشاهده کنید که همسرتان 

 وفا است ، به این معنا است که زندگی خوبی خواهید داشت . نامهربان و بی

 نان 
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 محمدبن سیرین گوید : 

های پاکیزه در خواب ، دلیل خرمی است . اگر ناخوش بیند ، دلیل بر عیش دیدن نان

ان خرید و به خانه برد ، دلیل بر روزی حالل است و زیادتی مال . ناخوش بود . اگر ن

 اگر نان به کسی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

و دو جوان با او به زندان درآمدند ]روزی[ یکی از آن دو گفت من خویشتن را ]به 

دیگری گفت من خود را ]به خواب[  فشارم وخواب[ دیدم که ]انگور برای[ شراب می

خورند به ما از تعبیرش خبر ده که برم و پرندگان از آن میدیدم که بر روی سرم نان می

 «  92» بینیم . سوره یوسف آیه ما تو را از نیکوکاران می

نوشاند و اما دیگری به دار ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می

خورند امری که شما دو تن از من جویا شود و پرندگان از ]مغز[ سرش میآویخته می

 «  40» شدید تحقق یافت . سوره یوسف آیه 

 حضرت دانیال گوید : 

اگر دو سه نان یافت ، دلیل آن که از غم برهد . اگر نان نتوانست خوردن ، دلیل که 

 غمی به وی رسداجلش نزدیک بود . اگر نان بسیار داشت و نخورد ، دلیل که 

 . ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خالف این است و 

 خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود . 

 جابرمغربی گوید : 

دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین ، دلیل 

و نان برنج ، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقال و نخود ، دلیل زهد و ورع بود 

غم و تنگ دستی بود . اگر سلطان بیند یک نان داشت ، دلیل که ملکش زیاده شود و 

تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ 
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 پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان

 است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نان در خواب چهاروجه است . 

 اول : عیش خوش . 

 دوم : مال حالل . 

 سوم : والیت . 

 چهارم : خیر و برکت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

شود . دیدن و خوردن نان  دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می

تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی 

معاش می شوید . نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است . اگر کسی نان به شما 

داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت 

اید . اگر نان تازه است خوب است . نان گندم نیز خوب است به او را تعیین می نم

شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند . 

اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند 

 حق شما را سلب می نمایند . 

 ید : لوک اویتنهاو می گو

 نان

 دیدن نان : موفقیت در امور

 خریدن : بهره بردن ، استفاده

 خوردن : دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

 خوردن نان سفید : شما دوستان خوبی خواهید داشت
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 خوردن نان سیاه : بدبختی

 خوردن نان گرم : بیماری

 خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

 ما دشمنانی داریدخوردن نان خشک : ش

 نان پختن : موفقیت

 حمل کردن نان : ضرر و زیان

 نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن نان سفید روزی حالل باشد

 مؤلف گوید : 

خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حالل وخورمی می باشد در صورتی 

 تازه باشد که گرم و

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن قرص نان در خواب ، عالمت صرفه جویی و قناعت است . 

دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانة آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ 

 شما خواهد بود . 

دیدن خرده های نان در خواب ، عالمت آن است که دچار اختالفات و دعواهایی 

 ید شد . بیهوده خواه

اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانة آن است که به موفقیت 

 بزرگی دست خواهید یافت . 

ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام اگر در خواب قرص نان ببینید ، نشانه

 دهید . می

 شوید . ردسر میهای نان ببینید ، به این معنا است که دچار داگر در خواب خرده
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خورید ، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی اگر خواب ببینید که نان چاودار می

 هستید . 

 گوید : لیال برایت می

ی کسب ثروت است . اگر خواب ببینید که نان دیدن نان سفید در خواب ، نشان دهنده

 د داشت . ی آن است که روزهای خوبی خواهیدهندهخورید ، نشانشیرینی می

 نانخواه 

اگرنانخواه داشت ، دلیل غم است . اگر بیند که نانخواه بینداخت یا به کسی داد ، دلیل 

 است از غم رهائی یابد . 

 ناودان 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی بیند که آب از ناودان به زیر می آمد ، دلیل است در ان مقام خون ریختن 

پدید آید . اگر بیند که باران می بارید و از ناودان به زیر آمد ، دلیل که مردم آن ملک 

را از پادشاه مضرت رسد . اگر بیند که بی ابر باران می بارید و آب از ناودان ها روان 

تعالی مردم آن دیار را به نظر عنایت مشرف گرداند . اگر بیند که بود ، دلیل که حق 

ناودان بر بام خانه خود نهاد ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند که ناودان بیفتاد 

 ، دلیل مضرت بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

سرای . سوم :  دیدن ناودان به خواب سه وجه است . اول : رئیس شهر . دوم : مهتر

 منفعت اندک . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ناودان در خواب هم راهی است برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در 
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جهت دفع مضار زندگی . اگر در خواب ببینید که بدون ابر و باران از ناودان آب روان 

ه تعلق داشته باشد حادث است حادثه ای بد اتفاق می افتد و چنان چه آن ناودان به شما

ای برای شما که بیننده خواب هستید پیش می آید . اگر در خواب ببینید که باران می 

بارد ولی از ناودان چیزی فرو نمی ریزد کسی در طریق تامین معاش شما دشمنی می 

کند و راه را بر شما می بندد . اگر ببینید ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده 

ی شود از نظر شغلی لطمه می خورید و در آمدتان متفرق می گردد و احتماال چیزی م

از حقوق شما کسر می کنند یا اگر کاسب باشید فروش و منافع شما نقصان می یابد . 

اگر در خواب ببینید بر بام خانه خودتان ناودان می نهید کارهایتان را تنظیم می کنید و 

رید و اگر ببینید ناودان شما کنده شده و افتاده آسیب می جلوی زیان احتمالی را می گی

بینید . آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت 

 است . 

 نای 

 محمدبن سیرین گوید : 

زد نای زدن در خوب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است . اگر بیند که نای می

 ر شود . دلیل که به اندوهی گرفتا

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن نای زدن درخواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن 

 خیر نباشد . 

 نایاب 
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب مشاهده کنید که به دنبال چیز نایابی هستید ، بیانگر آن است که 

 شود . موضوعی موجب ناراحتی شما می

 ایلون ن

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن کرده اید ، عالمت آن است که به 0

خاطر ثبات اخالقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از 

جنس نایلون ولی مندرس بر تن کرده اید ، عالمت آن است که اگر مراقب رفتار خود 

 اشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد . نب

ـ اگر خواب ببینید در مکالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بکار می برید ، نشانة آن 6

 است که به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب کنید . 

 ، نشانة آن است که درـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون کش می آید 9

 اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید . 

ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است که برخی کارها پنهانی انجام خواهد 4

 شد ، و دوستان قادر به درک شما نخواهند بود . 

 گوید : هانس کورت می

باشد . اگر در مت دقت در انجام کارها میی چیزهای نایلونی در خواب ، عالمشاهده

اید ، به این معنا است که در کار خود خواب مشاهده کنید لباس نایلونی پوشیده

 کنید . پیشرفت می

 نبات 
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 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن هر نباتی به وقت خود ، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد ، دلیل منفعت است و آن 

دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی  را که ساق و شاخ بود ،

و کوتاهی . اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود 

 . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است . 

 اول : مال و نعمت . 

 دوم : بزرگی و جاه . 

 منفعت خوش .  سوم :

 چهارم : زیادتی حرمت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به 

خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم 

 واب دیدنش نیکو است . چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خ

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

 نبات جالب 

 دیدن نبات جالب به خواب پنج وجه است . 

 اول : سخن خوش . 

 دوم : بوسه دادن ، 

 سوم : مال . 
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 چهارم : فرزند . 

 پنجم : دوست . 

 نبرد 

 گوید : تون میآنلی بی

اگر خواب ببنیید در نبردی شرکت دارید ، عالمت آن است که به همکاران خود 

برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را تهدید می کند 

 . 

مشاهدة نبرد دیگران در خواب ، عالمت آن است که پول خود را هدر می دهید . اگر 

 نشانة آن است که باید تهمت و غیبت دیگران بترسید .  زنی چنین خوابی ببیند ،

اگر دختری نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببیند ، نشانة آن است که نامزد او فردی 

 ناالیق است . 

اگر خواب ببینید در نبردی شکست خورده اید ، نشانة آن است که حق مالکیتی را از 

 دست می دهید . 

نگام نبرد ضربه ای به دشمن می زنید ، عالمت آن است که علی اگر خواب ببینید به ه

رغم مخالفتهای موجود با شهامت و استقامت در کسب ثروت و افتخار موفق می شوید 

 . 

اگر خواب ببینید دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانةآن است که در حرفة خود 

 کی به دست می آورید . نگرانی و سردرگمی بسیار خواهید داشت . اما سود اند

اگر خواب ببینید که در راه خانه سیاهان با تیغ به شما حمله می کنند ، نشانةآن است که 

از شغل خود نومید می شوید و با زیردستان خود دچار اختالف می گردید . در خانواده 

 نیز روابط نامطلوبی حکم فرما خواهد شد . 

ا پستی برد هستید ، نشانة آن است که سیاه پوستان باگر خواب ببینید با سیاه پوستان در ن
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 و حقارت شما را آزاد می دهند . 

ی کنند ، بیانگر آن است که در کاراگر در خواب چند نفر را ببینید که با هم نبرد می

 شوید . دچار دردسر می

اید ، به این معنا است که اگر در خواب مشاهده کنید که در نبردی شکست خورده

 دهید . را از دست می چیزی

اگر در خواب در نبردی پیروز شوید ، به این معنا است که در انجام کاری سود کالنی 

 آورد . به دست می

 نت موسیقی 

 گوید : لیال برایت می

 نوشتن نت موسیقی ، بیانگر همنشینی با دوستان ناباب است . 

 نجات یافتن 

 گوید : آنلی بیتون می

یابید ، بیانگر آن است که بر ده کنید که از خطری نجات میاگر در خواب مشاه

مشکالت غلبه خواهید کرد . اگر در خواب شخصی را ببینید که از خطری نجات پیدا 

 کرده ، بیانگر آن است که رفتار خوبی با دیگران دارید . 

 نجار 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دوق است و کسی است که می دهد خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صن

و می گیرد . او این توصیف را از این جهت می کرد که نجار اره و تیشه می کند و 

ذرات چوب را گاهی به طرف مقابل می پاشد و گاهی به سوی خود می کشد . نجار ، 
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در خواب های ما مردی است یا زنی است مصلح که هر چیز را به جای خود می شناسد 

س می داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند . و با هر ک

چنانچه در خواب ببینید که خودتان نجاری می کنید موردی پیش می آید که به اصالح 

 امور می پردازید . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن نجاری مشغول کار ، در خواب ، نشانة آن است که با کوشش و کار به کسب 

 وت می پردازید نه از راه کارهای بیهوده و خطا . ثر

اگر در خواب نجاری را مشغول به کار ببینید ، بیانگر آن است که با تالش فراوان به 

 هدف خود خواهید رسید . 

 گوید : لیال برایت می

 اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نجاری هستید ، بیانگر خوش شانسی است . 

 نجوا 

 گوید : ن میآنلی بیتو

باهی کنید ، بیانگر آن است که مرتکب اشتاگر در خواب ببیندی که با شخصی نجوا می

ند ، کخواهید شد . اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی به نجوا با شما صحبت می

 به این معنا است که برای انجام کاری نیاز به کمک دیگران دارید . 

 نجیب زاده 

  گوید :لیال برایت می

 زادگان در خواب ، عالمت رسیدن به مقامات باال است . دیدن نجیب

 نحاس 
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 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند که نحاسی می نمود ، دلیل است دورغ بسیار گوید . 

 نخ 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم 

 است . 

دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانة آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می 

 شوید . 

 شوید . ای ببینید ، یعنی دچار دردسر میهای پارهاگر در خواب نخ

 گوید : لیال برایت می

 دیدن نخ در خواب ، عالمت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید . 

 نخجیر 

 د : محمدبن سیرین گوی

اگر بیند که نخجیر صحرا مطیع او گشتند ، دلیل که مهتر قوم شود و گویند که ساالر 

 دزدان شود . 

 اگر بیند که خود به صوتر نخجیرات بود ، دلیل است بددین بود و توبه باید نمود . 

 جابر مغربی گوید : 

مال از مردم  حیله اگر به خواب بیند که نخجیران را به دام یا تله می گرفت ، دلیل که به

 بیابانی بستاند . 

 اگر بیند که نخجیران با وی سخن گفتند و مطیع او شدند ، دلیل که مقرب پادشاه شود . 

 نخل 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

خرما ، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید ، شیرین و مطبوع است . دیدن 

با طراوت باشد ثمر شیرین دارد و باید منتظر  نخل در خواب به شرط این که سرسبز و

پیش آمدهای خوبی باشید . دیدن نخل پژمرده و بی ثمر در خواب را باید نشانه 

 روزهای سخت و ناگوار بدانید که انشاء اهلل پیش نخواهد آمد . 

 گوید : آنلی بیتون می

یادی نی بسیار زدیدن درخت نخل در خواب ، نشانة یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادما

 است . 

اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد که دو طرفش پر از درخت نخل است ، 

عالمت آن است که همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . 

اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشکیده اند ، نشانة آن است که اتفاق غم 

 گهان آرامش او را بر هم خواهد زد . انگیزی نا

اگر در خواب درخت نخل ببینید ، به این معنا است که زندگی خوبی خواهید داشت . 

 دیدن درخت نخل خشکیده ، در خواب ، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است . 

 نخود 

 خالد اصفهانی : 

ته ود به گوشت پخدیدن نخود به خواب تر و خشک ، دلیل غم است . اگر بیند که نخ

 خورید غم کمتر بود . می

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر ، نشان غم و اندوه است و اگر با 

 گوشت پخته خورده شود بهتر است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 
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 دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر مالل بود

 گوید : ن میآنلی بیتو

 خوردن نخود در خواب ، نشانة کسب ثروت و تندرستی است . 

دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز 

 است . 

اگر خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، نشانة آن است که برای رسیدن به 

اهم می آورید که باعث خواهد شد به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فر

 تمامی آرزوهای خود دست یابید . 

جمع آوری نخود در خواب ، نشانةآن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست 

 رنج خود بهره خواهید برد . 

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، عالمت آن است که امیدهای درخشان شما مدت 

لیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد کوتاهی دست خوش بالتک

 و از سردرگمی نجات پیدا می کنید . 

دیدن نخودهای خشک شده در خواب ، عالمت آن است که بیش از توان خود کار 

 خواهید کرد . 

خوردن نخودهای خشک شده ، نشانة آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی 

 خواهد دادکاهش ثروت شما را رنج 

اگر در خواب نخود ببینید ، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود . 

نخود کاشتن در خواب ، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تالش زیادی 

 کنید . . می

 نرد باختن 
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د ، دلیل ببرنردباختن در خواب ، دلیل بر کاری باطل است . اگر بیند که نرد باخت و 

 که بر خصم غالب شود . اگر نبرد تاویل به خالف است . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانة آن 

 است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود . 

 ، نشانة سعادت و شادمانی بی حد است .  باال رفتن از نردبان در خواب

اگر خواب ببینید از باالی نردبان به زمین می افتید ، نشانة آن است که در انجام 

 معامالت زیان خواهید دید . 

 دیدن نردبان شکسته در خواب ، عالمت شکست و ناکامی در هر امری است . 

 ثمر نرسیدن آرزوهاست . از نردبان پایین آمدن در خواب ، عالمت نومیدی و به 

اگر خواب ببینید بوسیلة نردبانی فرار می کنید ، عالمت آن است که در زندگی پیروز و 

 موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید . 

اگر خواب ببینید به هنگام باال رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانة آن است 

 نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .  که به راحتی

 نردبان 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت ، دلیل صالح کار او است . اگر چوبین بود ، 

 دلیل ضعف دین است . اگر از سنگ وآهن بود ، دلیل که بیننده قوت بیابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

ی باال رفت ، دلیل بزرگی و منفعت بود . اگر بیند که از نردبان به اگر بیند که از نردبان

 زیر آمد ، به خالف این است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را ، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی 

 بود . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

از نردبان باال می روید ، خوب است و خواب شما می گوید در  اگر در خواب ببینید که

کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید . اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون 

تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام . اگر نردبان از آهن باشد نشان 

 زل و سستی را خبر می دهد .استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزل

اگر از نردبانی باال می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن 

کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت 

 تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نردبان

 و آز و نارضایتی دیدن آن : حرص

 نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید

 پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی واال

 باال رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن نردبان کار باال گیرد

 گوید : آنلی بیتون می

 ده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانة آناگر خواب ببینید برایتان نردبانی آور

 است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود . 

 باال رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادمانی بی حد است . 

اگر خواب ببینید از باالی نردبان به زمین می افتید ، نشانة آن است که در انجام 
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 ت زیان خواهید دید . معامال

 دیدن نردبان شکسته در خواب ، عالمت شکست و ناکامی در هر امری است . 

 از نردبان پایین آمدن در خواب ، عالمت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست . 

اگر خواب ببینید بوسیلة نردبانی فرار می کنید ، عالمت آن است که در زندگی پیروز و 

 ر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید . موفق خواهید شد . ه

اگر خواب ببینید به هنگام باال رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانة آن است 

 که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید . 

روید ، بیانگر آن است که زندگی اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی باال می

ی شکست و خواهید داشت . پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب ، نشانه خوبی

 ناامیدی است . 

ای ببینید ، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری اگر در خواب نردبان شکسته

 شوید . می

 نرده 

 گوید : لیال برایت می

کارهای خود دقت کنید . ی نرده در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام مشاهده

 های راه آهن در خواب ، بیانگر غم و اندوه است . دیدن نرده

 نرگس 

 حضرت دانیال گوید : 

 دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است . 

اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت ، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال . اگر 

 شوهر ندارد شوهر کند . 
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بیند که نرگس را از زمین برکند ، دلیل که آن زن را طالق دهد یا  اگر درخواب

 فرزندش بمیرد . 

 اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد . دلیل که از وی جدا شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نرگس در خواب سه وجه است . 

 اول : مردی لطیف . 

 دوم : فرزند . 

  سوم : دوستی ثابت قدم .

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نرگس ، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند 

و چه زن . بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید 

بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی 

همراه می آورد . نوشته اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه  بوی نرگس و مریم

دارد ، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می 

کند . نرگس ، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب 

د و رد بیمار می شوخوب نیست . اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دا

چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته 

 اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است . 

 نروماده 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن حیوانات نر و ماده در خواب ، بیانگر آن است که باید برای رسیدن به موفقیت 

 ید . تالش زیادی انجام ده
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 نزدیکی 

 حضرت دانیال گوید : 

نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است ، خاصه چون بیند که منی از وی جدا 

گردید . اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود ، دلیل است از آن کس نیکی بیند و 

حاجت او روا شود . اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود ، دلیل که خاندان او توانگر 

د . اگر بیند با زن خودنزدیکی کرد ، چنانکه زن او باال بود و مرد در زیر ، دلیل گردن

 است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند . 

 نزم 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر نزم همه را فرا گرفت ، دلیل گمراهی است دردین . اگر نزم همه جا را گرفت و به 

رش نیکو شود . اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت ، روشنائی مبدل شد ، دلیل که کا

 دلیل مرگ مفاجات بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نزم درخواب چهاروجه است . 

 اول : تحیر . 

 دوم : پوشیدن کارها . 

 سوم : بدعت . 

 چهارم : گمراهی . 

 نسرین 
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 ابن عباس گوید : 

بود و گویند : دلیل فرزند است . اگر بیند کسی  دیدن نسرین به خواب ، دلیل راحت

 ی نسرین به وی داد ، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود . دسته

 نسیم 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر در خواب احساس کنید که نسیمی مالیم می وزد ، عالمت آن است که برای 0

 رسیدن به هدف مورد عالقه ثروت خود را فدا می سازید . 

ـ اگر دختری احساس کند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین 6

نی سخت را شده است ، عالمت آن است که در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورا

 سپری خواهد کرد . 

 گوید : هانس کورت می

 شود . وزیدن نسیم در خواب بیانگر موفقیت و رسیدن به اهدافتان می

 نسیه 

 گوید : آنلی بیتون می

خرید ، بیانگر آن است که موضوعی اگر در خواب مشاهده کنید که چیزی را نسیه می

 شود . باعث ناراحتی شما می

 نشاسته 

 سیرین گوید : محمدبن 

خورد ، دلیل غم است و گویند که بیمار شود . اگر اگر در خواب بیند که نشاسته می

بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد ، دلیل منفعت است . اگر بیند که از گندم نشاسته 
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 نمود ، دلیل که به کسب خود نعمتی حاصل کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ی است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و نشاسته ماده ا

برکت تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید به نعمت 

می رسید و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می کنید کاری انجام می دهید که در 

 آن برکت است . 

 نشاط 

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می کنید ، نشانة آن است که  اگر

 وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و کارها با سود همراه خواهد بود . 

 شادی و نشاط در خواب ، بیانگر موفقیت و پیروزی است . 

 نشان خانوادگی 

 گوید : آنلی بیتون می

اب عالمت آن است که هرگز مقام و عنوانی به چنگ دیدن نشان خانوادگی در خو

 نمی آورید . 

 نشستن 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود ، دلیل است از سفر مال حاصل کند . اگر بیند که بر 

 زمین خفته بود ، همین دلیل است . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 
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 ا خر چهار وجه است . دیدن نشستن به اسب یا استر ی

 اول : بخت . 

 دوم : دولت . 

 سوم : مرتبه . 

 چهارم : فرمانروائی . 

اگر بیند با مصلحان نشسته بود ، دلیل بر صالح دین او است . اگر بیند که با مفسدان 

 نشسته بود به خالف این بود . 

 نعره 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود  نعره کشیدن در خواب تعبیر روشن

خوابیدن است . بسیاری از اشخاص ، به خاطر خوردن شام سنگین و نداشتن وقت کافی 

برای بیدار ماندن ، با معده پر می خوابند و خواب می بینند که بختک روی آنها افتاده و 

ی پرند . این نوع به خاطر رهایی از بختک ، نعره می کشند و با وحشت از خواب م

 خواب دیدن را زیاد جدی نگیرید . 

 نعش کش 

 گوید : آنلی بیتون می

کشی را ببینید ، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدی اگر در خواب نعش

 شوید . می

 نعل 
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 خالد اصفهانی : 

عل ناگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر 

استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد . اگر بیند نعل خران داشت ، دلیل که از 

 کرد ، دلیل است به سفر رود . سفر مال حاصل کند . اگر نعل بندی چهارپایان می

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اری بسینعل ، از قدیم ترین ایام ، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است . 

از اقوام ، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان 

اقبال و بخت بیدار . در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون 

از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم . اگر نعل اسبی را در راه بیابید ، شانس 

 می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید . به شما روی 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن نعل اسب در خواب ، عالمت پیش رفتن در زندگی است . 

 دیدن نعل شکسته اسب در خواب ، عالمت مبتال شدن به بیماری و بدبختی است . 

د انتظار ، در زندگی دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، عالمت آن است که بیش از ح

 پیشرفت خواهید کرد . 

اگر در خواب نعل اسبی را کنار جاده ای پیدا کنید ، نشانة آن است که از جایی به شما 

 ثروتی خواهد رسید . 

اگر در خواب نعل اسب ببینید ، بیانگر آن است که در زندگی موفق خواهید بود . 

ی آن است که سالمتی شما در هی نعل اسب شکسته در خواب ، نشان دهندمشاهده

 خطر است . 

 گوید : لیال برایت می

د اید ، به این معنا است که بر مشکالت خواگر خواب ببینید که نعل اسبی پیدا کرده
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ه روزهای کنید ، بیانگر آن است ککنید . اگر خواب ببینید که اسبی را نعل میغلبه می

 خوشی خواهید داشت . 

 نعلین 

لینش پوشیده بود و راه می رفت ، دلیل که به سفر رود . اگر دوال نعلین او اگر بیند نع

 سوراخ شد ، دلیل که در سفر بماند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر نعلین نو خرید و در پای کرد ، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد و گویند که زن 

ا ل که از برادر و خواهر جدمعاشر خواهد . اگر در وقت رفتن یک نعلین او بیفتاد ، دلی

 شود . اگر نعلین او سوخت ، دلیل است زنش بمیرد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نعلین در خواب سه وجه است . 

 اول : زن . 

 دوم : کنیزک . 

 سوم : سفر . 

 نعناع 

 جاحظ گوید : 

ل ناع رسته بود ، دلیدیدن نعناع در خواب ، دلیل غم است . اگر بیند که به ملک او نع

که به اندوهی گرفتار شود . اگر بیند که نعناع از زمین کند و بینداخت دلیل که از غم 

 رهد . 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن نعناع در خواب ، نشانة یافتن سرگرمیها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است . 
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 نی عاشقانه است . دیدن نعناع سبز در مزارع ، عالمت شرکت کردن در داستا

نوشیدن شربت نعناع در خواب ، عالمت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای 

لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به سمت 

 تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد . 

واب ببینید که ی نعناع در مزارع ، بیانگر داشتن روزهای خوب است . اگر خمشاهده

 نوشید ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید . شربت نعناع می

 نفت 

 محمدبن سیرین گوید : 

دین نفت به خواب ، دلیل زندگانی است . اگر نفت به خود مالید ، دلیل که با زنی 

 نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نفت در خواب سه وجه است . 

 اول : زنی نابکار . 

 دوم : مردی غمار . 

 سوم : مال حرام . 

 گوید : لیال برایت می

اگر در  کنیداگر در خواب نفت ببینید ، بیانگر آن است که دوستی خوب پیدا می

ین معنا است که باید در انجام ریزید ، به اخواب مشاهده کنید روی آتش نفت می

 کارهایتان دقت کنید . 

 نفرین کردن 
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 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی ظالمی را نفرین کرد ، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند : خالف 

 این است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

فرین مردم ز گردد و نگناهی نفرین نمود ، دلیل که به بیننده بااگر در خواب بیند به بی

 صالح زود اثر کند . 

 گوید : لیال برایت می

کنید ، بیانگر آن است که باید اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی را نفرین می

 مواظب خود باشید . 

 نفس 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، داللت بر آن 0

دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در 

 انتظار شماست . 

ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس کنید ، داللت بر آن دارد که بیماری 6

 ان است . و گمراهی در انتظارت

ـ اگر خواب ببینید نفس کسی بند می آید ، داللت بر آن دارد که به دست آوردن 9

 موفقیتی که حتمی به نظر می رسید با شکست مواجه خواهد شد . 

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی نفسش بند آمده ، بیانگر آن است که در انجام 

 خورید . کارهایتان شکست می

اس کنید شخصی نفس معطری دارد ، به این معنا است که در اگر در خواب احس

 کنید . ی خود پیشرفت میحرفه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر در خواب نفس بد بوی شخصی را حس کنید ، بیانگر آن است که خطری شما را 

 کند . تهدید می

 نفقه 

 گوید : لیال برایت می

ی از ت که کمکنید ، بیانگر آن اساگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت می

 کنید . نفقه پرداختن در خواب ، بیانگر بدشانسی است . مشکالتتان را حل می

 نقاشی کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

تی ما هذه التماثیل ال« تعالی :  سوداگری و صورتگری در خواب ، دلیل باطل بود . قوله

،  کرد( . اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشی می 56انبیاء ، » . ) انتم لها عاکفون 

 دلیل که در کسب خود ، خداوند حیله بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 گری در خواب چهار وجه بود . دیدن نقاشی

 اول : آرایش دنیا . 

 اطل . دوم : کار ب

 سوم : فریب . 

 چهارم : دروغ . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود 
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 نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

 دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

 نقره 

 محمدبن سیرین گوید : 

گرفت ، دلیل که از شهر خود زن خواهد . اگر بیند دکان میاگر کسی بیند که نقره از 

 که از معدن نقره فراگرفته ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند . 

 جابر مغربی گوید : 

 اگر یک درم نقره داشت ، دلیل که او را فرزندی آید صاحب جمال . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 . دیدن نقره در خواب چهار وجه است 

 اول : زن . 

 دوم : فرزند . 

 سوم : مال . 

 چهارم : معیشت . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید . اگر نقره خام شکل 

نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده 

واب ببینید دارای فرزند دختر می شوید . اگر ببینید باری از نقره باشید و نقره در خ

دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد . اگر کسی نقره به شما 

داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و داللت می 

ید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می کند و او خیر شما را می خواهد . اگر ببین

شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به 
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 او شباهت دارد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نقره : تحت آزار قرار گرفتن

 ظروف نقره : آسایش

 دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

 تن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشستفروخ

 خریدن : تحوالت بزرگ

 پول نقره : دوره پر باری نزدیک است 

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن نقره در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید . 

د ، ی و راحتی خوپیدا کردن سکة نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکر

 اطرافیان را نادیده می گیرید . 

ه کنید ، به این معنا است کای پیدا میی نقرهاگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه

 زنید . برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می

 گوید : اچ میلر می

 دیدن نقره در خواب ، به معنای کسب ثروت است . 

 نقشه 

 می گوید : لوک اویتنهاو 

 نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

 نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید

 نقشه کارتوگرافی : سفر

 گوید : آنلی بیتون می
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اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می کنید ، عالمت آن است که امور مأیوس کننده 

انتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کالنی نیز به دست خواهید ای گریب

 آورد . 

اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، عالمت آن است که در اثر نارضایتی از 

محیط پیرامون انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می 

ابی ببیند ، نشانة آن است که با آرزوی پاک خود به حوزة برتری یابید . اگر چنین خو

 در زندگی قدم می گذارد . 

کنید ، بیانگر آن است که در کارتان ای را مطالعه میاگر در خواب مشاهده کنید نقشه

ی جهان در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کنید . دیدن نقشهپیشرفت می

 تری داشته باشید . کارهای خود دقت بیش

 گوید : لیال برایت می

دیدن نقشه در خواب عالمت رفتن به سفرهای لذتبخش است . اگر خواب ببینید که 

ای هستید ، عالمت آن است که در انجام کاری دچار شکست مشغول کشیدن نقشه

 شوید . می

 نقصان 

 خالد اصفهانی : 

ان ه قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زباگر بیند که در تن او نقصان بود ، دلیل که ب

که دیدن آن صالح بود . اگر بیند که از مال او چیزی نقصان شد ، دلیل که متفکر 

 گردد . 

 نگرانی 
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 گوید : آنلی بیتون می

ی آن است که بعد از پایان مشکالت اگر در خواب خود را نگران ببینید ، نشانه

 روزهای خوشی را خواهید گذراند . 

 گهبان ن

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن نگهبان در خواب ، عالمت آن است که زندگی شما به راحتی اداره می شود . و 

 همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود . 

 اگر در خواب نگهبانی ببینید ، عالمت آن است که از زندگی خود راضی هستید . 

 گوید : لیال برایت می

بینید که نگهبان هستید ، عالمت آن است که درگیر مشکالت خواهید شد اگر خواب ب

ضای ی درگیری و نزاع بین اع. اگر خواب ببینید که با نگهبانی معاشرت دارید ، نشانه

 خانواده است . 

 نگین 

 محمدبن سیرین گوید : 

 ، دیدن نگین درخواب ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد

 دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر مردی بیند که نگین و تاج دارد ، دلیل بر والیت بود و زنان را ، دلیل شوهر بود و 

 مردم عامه را ، دلیل جاه و بزرگی بود . 

 گوید : لیال برایت می

 ی کاری است . در زمینهی مشکالت دهندهدیدن نگین عقیق سیاه در خواب ، نشان
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 نماز 

اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد ، دلیل که به حج رود و اگر محل 

ندارد ، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد . اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد ، 

و به ادلیل که میلش به جهودان بود . اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد ، چنانه پشت 

جانب قبله بود ، دلیل که اسالم را پس پشت اندازد . اگر بیند که نماز سوی قبله کرد ، 

 دلیل که در راه دین مستقیم گردد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند قومی را امامت کرد ، دلیل که سروری کند . اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز 

که طالب چیزی بود و نیابد . اگر در مدرسه یا  وضو نماز کرد دلیلنگذارد یا بی

مسجدی به امامت نماز کرد ، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد . اگر بیند که در 

 نماز رکوع و سجود تمام کرد ، دلیل که کار دنیایی او برآید . 

 جابر مغربی گوید : 

ک گردد ق تعالی نزدیاگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به ح

. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت ، دلیل شادی بود . اگر نماز خفتن بود ، دلیل که 

حاجتش روا گردد . اگر بیند که نماز صبح می کرد ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند که 

نماز در باغ کرد ، دلیل که توبه کند . اگر بیند که درکعبه نماز گذارد ، دلیل که از 

خلیفه مرداش حاصل گردد . اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود ، دلیل که از غم 

برهد . اگر بیند که سالم اول به دست چپ داد ، دلیل که کارش شوریده گردد . اگر 

بیند که نماز نشسته می کرد ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند 

د که درتاریکی نماز کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر و از وی نپذیرد . اگر بین

بیند که به پهلو خفته نماز می کرد ، دلیل که بیمار گردد . اگر بیند که نماز جمعه کرد ، 

دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند . اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد . دلیل 
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 . که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد 

 حضرت دانیال گوید : 

 دیدن نماز کردن سه نوع است . 

 اول : فریضه . 

 دوم : سنت . 

 سوم : تطوع . 

گزارد ، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند . قوله اگر بیند که نماز فریضه می

 ( .  45عنکبوت ، » ) ان الصالة تنهی عن الفحشآء و المنکر « تعالی : 

 کند ، دلیل که بر مردم شفقت کند . اگر بنید نماز سنت می

 اگر بیند نماز تطوع بگذاشت ، دلیل که راستگو بود . 

 اگر به خواب دید در ستور نماز کرد ، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است . 

 اول : ایمنی . 

 دوم : شادی . 

 سوم : عز وجاه . 

 چهارم : مرتبت . 

 پنجم : رستگاری . 

 ششم : یافتن مراد . 

 هفتم : نقصان . 

 و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است . 

 اول : مراد یافتن . 

 دوم : جمعیت . 
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 سوم : نصرت . 

 چهارم : ظفر . 

 پنجم : امر حق تعالی به جای آوردن است . 

نماز را تمام کرد ، دلیل که دعای او مقبول بود . اگر بیند تمام  اگر نمازگزار بیند که

 نکرد به خالف این است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نماز گزاردن : زندگی شیرین

 پیش نماز شدن : خوشبختی 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن نماز کردن کار باال گیرد

 دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

 گوید : تون میآنلی بی

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، عالمت 

آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به 

 تالش و نیروی بسیار نیاز دارید . 

 نمایش 

 گوید : آنلی بیتون می

ایشی نقش ایفا می کند ، عالمت آن است که دوستی ـ اگر دختری خواب ببیند در نم0

خوش مشرب از او خواستگاری خواهد کرد ، و بعد از ازدواج عقاید و کارهای مورد 

 عالقة خود را با دقت بیشتر دنبال می کند . 

ـ اگر خواب ببینید به موقع برای تماشای نمایش به نمایشگاه نمی رسید ، عالمت آن 6

 ی به زندگی شما راه خواهد یافت . است که ناگاه شادمان
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 نمایشگاه 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید در نمایشگاهی هستید ، عالمت آن است که کاری پرمنفعت و 

 دوستانی مطلوب به دست خواهید آورد . 

اگر دختری خواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانة آن است که شریک زندگی او 

 م خواهد بود . مردی شوخ طبع و آرا

ی آن است دهندهاگر در خواب مشاهده کنید که در نمایشگاهی حضور دارید ، نشان

های مختلف جانداران که اوقات شادی را خواهید گذراند . دیدن نمایشگاهی از گونه

 در خواب ، عالمت روبرویی با مشکالت است . 

 گوید : لیال برایت می

مت مالقات با دوستان قدیمی است . اگر خواب دیدن نمایشگاه عکس در خواب ، عال

د اید ، بیانگر آن است که از موضوعی خوشحال خواهیببینید که به نمایشگاه کاال رفته

 شد . 

 نمد 

 ابن عباس گوید : 

اگر بیند نمد سفید است ، دلیل بر مال حالل است . اگر سیاه بیند ، دلیل که به سبب 

 سوخت ، دلیل که مالش تلف شود . خود مال حاصل کند . اگر نمدش ب

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز 

دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حالل تعبیر کرده اند . اگر ببینید 

د کرد و اگر کفشی از نمد داشته لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهی
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باشید ، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد . اگر ببینید 

فرشی از نمد دارید ، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد 

ی مخواهید یافت . اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته ، به مال شما تجاوز 

 شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می سوزانید مال خویش را هدر می دهید . 

 نمک 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن نمک به خواب ، دلیل بر درم سفید است . اگر بیند نمک سفید داشت ، دلیل که 

درم نقد حاصل کند . اگر بیند نمک خورد ، دلیل که زاهد شود و بعضی گویند : دیدن 

 نمک به خواب خصومت است . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن نمک سفید خوش بود

 گوید : آنلی بیتون می

 ک در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است . دیدن نم

اگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ، نشانة آن است که بدهکاری و تنگ دستی 

 شما را بستوه خواهد آورد . 

اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانة آن است که نامزد او دل به دختری 

 زیباتر خواهد سپرد . 

زنید ، عالمت آن است که دچار خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک میاگر در 

 باشد . شوید . نمک خوردن در خواب ، عالمت شکست و ناامیدی میمشکل می

 گوید : لیال برایت می

اید . اگر در خواب نمک ببینید ، به این معنا است که در موقعیت مناسبی قرار گرفته

 د . شونای آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما مینمک پاشیدن در خواب ، به مع
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 نمکسو 

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حالل است ، اگر که از گوشت گوسفند فربه 

 بیند ، اگر از گوشت الغر بیند ، دلیل زیان است . 

 نوار باند 

 گوید : لیال برایت می

 باشد . ا میی موفقیت در انجام کارهدیدن باند در خواب ، نشانه

 نوار پارچه 

 گوید : آنلی بیتون می

 ای در خواب ، بیانگر شادی و سرور است . دیدن نوار پارچه

 نوازنده 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ولخرجی -نوازنده : خرجهای بیهوده

 گروه نوازندگان : دوستان وفادار

 گوید : هانس کورت می

به این معنا است که دست به کار اشتباهی  ی ارگ ببینید ،اگر در خواب یک نوازنده

 خواهید زد . 

 نو بودن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 هر چیز نو که به خواب بیند ، دلیل خیر و برکت است . 
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 نوجوان 

 گوید : لیال برایت می

دهید اگر در خواب نوجوانی را ببینید ، به این معنا است که کارهای سختی را انجام می

دهید ، به این معنا است که ینید که به نوجوانی چیزهایی را یاد می. اگر خواب بب

 شوید . ی جنس مخالف میدلبسته

 نوحه کردن 

 خالد اصفهانی : 

دیدن نوحه کردن ، دلیل است که خلق آن جا متفرق شوند . اگر بیند والی آن شهر 

کرد که نوحه میبمرد و بر وی نوحه کردند ، دلیل که آن والی مضرت بیند . اگر بیند 

 داشت ، دلیل مضرت است . و فریاد می

 نور 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب نوری ببینید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر در 

شود ، به این معنا است که خواب مشاهده کنید که جایی روشن ناگهان تاریک می

 اتفاق بدی در انتظار شما است . 

 رانی نو

 گوید : آنلی بیتون می

ی آن است که باید مراقب خود باشید . های نورانی ببینید ، نشانهاگر در خواب چهره

اگر در خواب مشاهده کنید که ماه و ستارگان نورهایی غیرعادی از خود به زمین 

 ی ناگواری پیش رو دارید . افکنند ، بیانگر آن است که حادثهمی
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 نوزاد 

 گوید : می آنلی بیتون

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، عالمت آن است که بزودی سرگرمیها و 

 شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد . 

اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است که متهم به افراط در 

 خوشگذرانیهای غیر اخالقی خواهد شد . 

ردن است ، نشانة آن است که موفق می شوید از اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا ک

 گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید . 

ای را ببینید ، بیانگر آن است که روزهای شادی را اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده

 خواهید گذراند . 

اگر دختری در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادی است ، بیانگر آن است که باید 

 ی ناراحتی و نگرانی است . اعمال خود باشد . دیدن نوزاد مرده در خواب ، نشانه مراقب

 نوزاد قورباغه 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب نوزاد قورباغه ببینید ، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما 

 شود . می

 نوشابه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نشانه سالمتی نوشابه : افزون شدن نیرو ؛

 نوشابه گازدار ) نوشیدن آن ( : نگرانی در امور زندگی
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 نوشادر 

 دیدن نوشادر به خواب ، دلیل غم و اندوه است . 

 نوشتن 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید چیزی می نویسید ، عالمت آن است که مرتکب اشتباهی می شوید و 

 نزد دیگران شرمسار می گردید . 

اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن مطلبی هستند ، عالمت آن است که در اثر 

 رفتاری نابجا و عمل نادرست ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد . 

اگر خواب ببینید می کوشید نوشته ای غریب را مطالعه کنید ، عالمت آن است که اگر 

 ست دشمنان خود خواهید گریخت . بعد از این خواب معامله ای انجام ندهید ، از د

 شوید . نوشتن در خواب بیانگر آن است که در انجام کاری دچار اشتباه می

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب شخصی را در حال نوشتن ببینید ، به این معنا است که باید دقت بیشتری 

 در انجام کارهای خود داشته باشید . 

 نوشیدن 

 گوید : لوک اویتنهاو می 

 نوشیدن

 نوشیدن آب : ثروت

 در یک لیوان : برمال کردن یک راز

 در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن

 نوشیدنیهای دیگر : رضایت
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 گوید : آنلی بیتون می

اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، عالمت آن است که از اموری 

 ش موجب بی آبرویی او شود . لذت می برد که بعدها ممکن است همین امور لذتبخ

اگر خواب ببینید با تمام تالشی که می کنید ، نمی توانید آبی شفاف بنوشید ، عالمت 

آن است که تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه می شود که قادر به استفاده از آن 

 نیستید . 

ت که در آن اساگر در خواب مشاهده کنید که قادر به نوشیدن چیزی نیستید ، بیانگر 

 شوید . یکی از کارهای خود دچار اشتباه می

 نوه 

 گوید : لیال برایت می

ی خود را ببینید ، بیانگر آن است که روزهای خوبی را خواهید اگر کسی خواب نوه

 داشت . 

 نویسنده 

 حضرت دانیال گوید : 

 .  اگر چیزی نوشت و نویسنده بود ، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد ، دلیل منفعت بود . 

اگر شعر و افسانه می نوشت ، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو 

 گذارد . 

 اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت ، دلیل خیر و برکت و منفعت بود . 

 نامه مهتری نوشت ، دلیل خیر و منفعت است . اگر در خواب بیند که 
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 اگر صالح بود . اگر فاسق بود ، دلیل که توبه کند . 

 اگر به سرخی نوشت ، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود . 

 اگر به زردی نوشت ، دلیل بیماری است . 

 اگر بیند که به سبزی نوشت دلیل که نیک نام شود . 

 لیل است از پادشاه منفعت یابد . اگر به زر یا سیم نوشت ، د

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نویسندگی به خواب چهاروجه است . 

 اول : خیرو نیکی . 

 دوم : مال و منفعت . 

 سوم : چیزی که به مکر حاصل کند . 

 چهارم : معزولی از عمل . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نوشتن : خبر ، معامالت خوب

 ا : از شما تعریف خواهد شدنوشته زیب

 بدخط : غم و غصه

 گوید : آنلی بیتون می

ای را ببینید که مشغول کار است ، بیانگر آن است که در اگر در خواب نویسنده

 شوید . گیری دچار اشتباه میتصمیم

 نهر 

 گوید : آنلی بیتون می

از  ب ببینید نهر پردیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای کوتاه است . اگر خوا

 آب است ، عالمت سختیهای زودگذر است . 
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دیدن نهر خشکیده در خواب ، عالمت نومیدی است . و اینکه افراد دیگری به اهداف 

 شما دست خواهند یافت . 

 اگر در خواب نهری را ببینید ، بیانگر آن است که اوقات خوشی در انتظار شما است . 

را ببینید ، بیانگر آن است که موضوعی موجب ناراحتی  ایاگر در خواب نهر خشکیده

 شود . شما می

 نهنگ 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن نهنگ در خواب ، دلیل بر مردی دزد است . اگر بیند نهنگ او را به سوی آب 

کشید و غرق کرد ، دلیل که در آب غرق شود . اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت ، 

 بیند .  دلیل که از دشمن مضرت

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند نهنگ او را فرو برد ، دلیل که ماهی او را هالک کند . اگر بیند با نهنگ جنگ 

نمود و بر وی غالب شد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر غالب نشد به خالف این 

 است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است . 

 گوید : بیتون میآنلی 

اگر خواب ببینید نهنگی به یک کشتی نزدیک می شود ، عالمت آن است که با قبول 

 کردن وظایف متعدد ، ثروتی از کف می دهید . 

اگر خواب ببینید نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگاه محو می گردد ، عالمت آن 

 نجام خواهید رساند . است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرا

اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون می سازد ، عالمت آن است که به گرداب 

 مصیبتها خواهید افتاد . 
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دیدن نهنگ در خواب ، عالمت ضرر مالی است . اگر در خواب مشاهده کنید نهنگی 

 ید . رکند ، به این معنا است که اتفاقات ناگواری پیش رو داکشتی را واژگون می

 نی 

 حضرت دانیال گوید : 

 اگر بیند نی بسیاری داشت ، دلیل که اندک چیزی به وی رسد . 

 گوید : آنلی بیتون می

شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار می گیرید که ناچار می 

 شوید از حیثیت خود و یکی از نزدیکانتان دفاع کنید . 

می نوازید ، نشانة آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمی  اگر خواب ببینید نی

 توانند به شهرت شما آسیب وارد کنند . 

اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانة آن است که با سربازی ازدواج خواهد 

 کرد . 

باشد . شنیدن آوای نی ، در نواختن نی در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می

 رو خواهید شد . بیانگر آن است که با مشکالتی روبه خواب

 گوید : لیال برایت می

 .  کندی آن است که خطری شما را تهدید میشنیدن آوای نی چوپان در خواب ، نشانه

 نیازمند 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب احساس می کنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ای 

حمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی که دور از شما زندگی می کنند خبرهایی ا

 ناراحت کننده به دست شما خواهد رسید . 
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اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در 

 پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت . 

باشد . اگر در خواب اد نیازمند در خواب بیانگر شکست در انجام کارها میدیدن افر

 مشاهده کنید که فرد نیازمندی هستید ، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است . 

 نیام 

 گوید : آنلی بیتون می

 ی غالف شمشیر در خواب ، عالمت غلبه بر مشکالت است . مشاهده

 نیزه 

 محمدبن سیرین گوید : 

 بیند با نیزه سالح دیگر نداشت ، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری .  اگر کسی

 اگر بیند با نیزه سالحهای دیگر داشت ، دلیل که حکمش در والیت ها روان شود . 

 اگر بیند نیزه او بشکست ، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد . 

 اگربیند نیزه او را ببردند ، دلیل که کارش شوریده شود . 

اگر بیند نیزه کوتاه در دست داشت ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر زن ندارد خبری 

 بدو رسد . 

 اگر بیند با نیزه سالح تمام پوشیده داشت دلیل که جاه و بزرگی یابد . 

 اگر بیند پادشاه نیز بدو داد ، دلیل که از آن کس بدو چیزی رسد . 

اصه به وقت کارزار . دلیل که از دشمن بدو اگر بیند نیزه در دست داشت و بشکست خ

 مضرت رسد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است . 
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 اول : عجب . 

 دوم : والیت . 

 سوم : عمردراز . 

 چهارم : ظفر . 

 پنجم : ریاست . 

 ششم : منفعت . 

 گوید : آنلی بیتون می

از خود دفاع می کنید ، نشانةآن است که در خصوصی ترین اگر خواب ببینید با نیزه ای 

امور زندگی شما تجسس می کنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای 

 فراوان بی گناهی خود را اثبات می کنید . 

اگر خواب ببینید نوک نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، عالمت آن است که دشمنان 

 برایتان دردسر فراهم کنند . موفق می شوند 

اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، عالمت آن است که منافعتان در خطر 

 است . 

دیدن نیزه در خواب ، عالمت روبرو شدن با دشمنانی خطرناک و کسب تجارب زیانبار 

 است . 

 ضاوتیاگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می کند ، عالمت آن است که با ق

 غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید 

دیدن نیزة شکسته در خواب ، نشانة آن است که به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، 

 نفوذ خواهید کرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد . 

ای را نیزه به دست ببینید ، به این معنا است که باید مراقب خود اگر در خواب عده

ز خود ای اچار خسارت و زیان نشوید . اگر در خواب مشاهده کنید که با نیزهباشید تا د

ب شوید . اگر در خواکنید ، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتاری میدفاع می
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 باشد . ی موفقیت در انجام کارها میدهندهای شکسته ببینید ، نشاننیزه

 گوید : اچ میلر می

 انگر درگیری و نزاع است . دیدن نیزه در خواب ، بی

 نیش خوردن از حشرات 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 نیشکر 

 خالد اصفهانی : 

 اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسی داد ، دلیل که از گفتگو خالص شود . 

 گوید : آنلی بیتون می

در حال رشد کردن است ، نشانة آن است که در کسب ثروت اگر خواب ببینید نیشکر 

 پیشرفت شایانی خواهید داشت . 

 دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانة شکست کامل در تمام شئونات زندگی است . 

آورید . اگر در خواب نیشکر ببینید ، به این معنا است که ثروت فراوانی به دست می

ینید ، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدی اگر در خواب نیشکرهای بریده بب

 شوید . می

 نیکی کردن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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اگر بیند با مردی نیکی کرد و بعد از آن او را خوار داشت ، دلیل که درکار ناسپاس بود 

. اگر بیند نیکی با اهل شرک کرد ، دلیل که مال خود را بر کسی صرف کند که نه در 

 دنیا به کار او آید نه در آخرت . 

 نیل 

 حضرت دانیال گوید : 

د نیل داشت ، دلیل که اندوهی به وی دیدن نیل در خواب غم و اندوه است . اگر بین

رسد . اگر بیند نیل او ضایع شد ، دلیل که از غم برهد . اگر بیند جامه خود را با نیل 

 رنگ کرد ، دلیل مصیبت است . اگر دید نیل خورد دلیل که آفتی به وی رسد . 

 نیلوفر 

 محمدبن سیرین گوید : 

یند ، دلیل منفعت است و چون از اگر در خواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت ب

 درخت جدا بیند ، دلیل غم است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند نیلوفر بکند و به غالم داد ، دلیل که آن غالم بگریزد . 

 حضرت دانیال گوید : 

 دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکی بود که بخرد . ) و اهلل اعلم بالصواب ( . 

 ید : گوآنلی بیتون می

اگر در خواب نیلوفر آبی ببینید ، بیانگر آن است که زندگی پرفراز و نشیبی خواهید 

 داشت . 

 نیمروز 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می 

رسید . هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می 

گیرد . اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید . اگر ببینید که خودتان نیمرو 

جام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او درست می کنید کاری پر سود ان

 می رسانید . 

 نیمکت 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 نیمکت : قولهای دروغین

 نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که بدهکاران در پرداخت 

 دند . بدهی خود به شما مرد

اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانةآن است که با دوستی که در اثر 

 عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد . 

 واکسن 

اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی 

 شما پاسخ منفی خواهد داد . زنی خواهید شد که به احساسات عاشقانة 

اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانة آن است که تالش شما 

 برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد . 

اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که در 

  اثر خیانت به کسی ، روسیاه خواهد شد .
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 حرف و 

 وادی 

 علت جذام بود . 

اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود ، دلیل مال است . اگر وادی اندک 

 است ، دلیل که او را کاری زشت پدید آید . 

 وارث 

 گوید : آنلی بیتون می

برید ، به این معنا است که مشغول اگر در خواب مشاهده کنید که چیزی را به ارث می

 جام کارهای سختی هستید . ان

 واشه 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن واشه درخواب چون مطیع بود ، دلیل که خداوندش منزلت یابد . اگر به خواب 

بیند واشه داشت و مطیع او بود ، دلیل که از بزرگی جاه یابد اگر بیند واشه بپرید و رشته 

 در دست او بماند ، دلیل که بزرگی او زایل شود . 

 جابر مغربی گوید : 

اگر بیند واشه او بمرد و بیننده پادشاه است ، دلیل که ملکش از دست برود . اگر امیری 

بیند ، دلیل است منزلت او کم شود . اگر توانگر بیند ، دلیل که درویش شود اگر 

 درویش بیند فرزندش بمیرد . 

 واعظ 
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 گوید : آنلی بیتون می

، بیانگر آن است که باید در اعمالتان دقت زیادی داشته  اگر در خواب واعظی را ببینید

ار گیرید ، بیانگر آن است که دچباشید . اگر خواب ببینید که با یک واعظ دعوا می

 شوید . شکست و ناامیدی می

 گوید : لیال برایت می

 شنیدن صدای واعظ در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است . 

 وافور 

 ی گوید : منوچهر مطیعی تهران

وافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود 

بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد . دیدن 

 بعضی چیزها در خواب ، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است . 

 واکس 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 دیگران از شما خوششان خواهد آمد واکس زدن :

 واکسن 

 گوید : آنلی بیتون می

واکسن زدن در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری داشته 

 باشید تا دچار مشکالت نشوید . 

اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی 

 د شد که به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد . زنی خواهی
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اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانة آن است که تالش شما 

 برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد . 

اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که در 

 به کسی ، روسیاه خواهد شد .  اثر خیانت

 واگن 

 گوید : آنلی بیتون می

د هایی خواهیاگر در خواب واگنی ببینید ، به این معنا است که شکست و ناامیدی

 داشت . 

دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است که ازدواجی ناموفق خواهید داشت . و 

 مشکالت شما را از پا در خواهد آورد . 

اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانة آن است که پیش آمدهایی تلخ 

 باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید . 

اگر خواب ببینید واگنی را به باالی تپه می رانید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و 

 مادیات پیروز خواهید شد . 

 ن به جلو می رانید ، نشانة آن است که وظایفاگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگی

 اخالقی خود را به درستی انجام خواهید داد . 

اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانة آن است که در 

 گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد . 

ما ز در حق شدیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانة آن است که خیانتی اسرارآمی

 می شود . خیانتی که باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد . 

اگر دختری خواب ببیند واگنی را از کنار دره ای خطرناک به جلو می راند ، نشانة آن 

است که درگیر کارهای غیرقانونی خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگی 
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 ی کسی از کارهای او سر در آورد . خواهد کرد ، زیرا احتمال می دهد که روز

اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زالل و کم عمق عبور می دهد ، 

 نشانةآن است که بی آنکه با مشکلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد . 

 والدین 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 والدین : ناراحتی های زودگذر

 ارثی بزرگ مرگ یکی از والدین :

 دیدن آنها : شما تحت حمایت خوبی هستید

 دیدن والدین مرده : خوشحالی

 با آنها صحبت کردن : شانس در امور اداری

 از دست دادن آنها : ناراحتیهایتان تسکین خواهد یافت

 دیدن بیماری آنها : تصادف

به آن راه  یدنناپدری و نامادری : شما بسوی نیکبختی گام میگذارید اما راهتان برای رس

 درستی نیست

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید ، به این معنا است که 

روزهای خوشی در انتظار شما است . اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و 

 .  غمگین هستند ، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد

اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید ، عالمت آن است که با معاشرینی دلخواه 

 رفت و آمد خواهید داشت . 

اگر بعد از مرگ والدین ، آنها را در خواب ببینید ، نشانة آن است که باید در امور 

 کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید . 
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انه تان آمده اند ، عالمت آن است که در اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خ

زندگی شما تغییر و تحوالتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، 

 نشانة آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد . 

ه با کاگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، عالمت آن است 

 نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد . 

اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانة آن است که در شرایط 

 مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد . 

ز ااگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید ، نشانة آن است که به هیچ یک 

 موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت . 

 گوید : اچ میلر می

 ی آن است که موضوعیگیرید ، نشانهاگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می

شود . اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید ، باعث ناراحتی شما می

 رسد . ی آن است که ثروتی به شما مینشانه

 والی 

 نیال گوید : حضرت دا

اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا چهارپای او به 

 سر درآمد و او بینداخت این جمله ، دلیل بر عدالت او است . 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسی والی پیوست ، دلیل که 

 ار بود . بزرگی بر وی پاید

 وان 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می 

گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می توانید در آن آرام بگیرید . اگر در خواب ببینید 

نانچه می شود . چوان چینی باشکوهی دارید ، زنی بلند همت و با شخصیت نصیب شما 

ازدواج کرده باشید ، از زنی با این خصوصیات می توانید بهره مند شوید . اگر وان 

حلبی و قراضه بود زنی بد دهن و هتاک و بی شخصیت و قدر ناشناس و تربیت ناپذیر 

خواهید گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشید ، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که 

 بخیر کند .  خدا عاقبتتان را

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 وان حمام : کامیابی 

 گوید : آنلی بیتون می

ی خود روزهای اگر در خواب وان پر از آب ببینید ، به این معنا است که با خانواده

گذرانید . اگر در خواب وانی خالی ببینید ، به این معنا است که دچار خوشی را می

 ی وان شکسته در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است . مشکل خواهید شد . مشاهده

 گوید : لیال برایت می

کنید ، به این معنا است که باید منتظر اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام می

 یک اتفاق خوشایند باشید . 

 وانت 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدید وانت می رانید و  وانت ، زندگی شخصی و خصوصی شماست . اگر در خواب

آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی 

آرامی را اداره خواهید کرد . اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم 
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از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم 

د و هم سبک و قابل تحمل . اگر هنگام راندن وانت ، چراغ ها ممکن است سنگین باش

روشن و افق روشن بود ، آینده شما روشن است و اگر جز این بود ، آینده خوب نیست 

. اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد ، به وضعی می سید که کسی 

 اید . دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نم

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی 

 است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن گردونه بر هشت وجه است . 

 و ( . اول : عزو جاه ) عزت و آبر

 دوم : والیت وفرمانروایی . 

 سوم : مرتبه ومنزلت . 

 چهارم : بزرگی . 

 پنجم : هیبت . 

 ششم : خرمی ) شادمانی و سرور ( . 

 هفتم : رفعت . 

 هشتم : آسانی کارها . 

 وبا 

 گوید : آنلی بیتون می

شنده کاگر خواب ببینید وبا شهری را به نابودی می کشد ، نشانة آن است که بیماریی 

 شیوع می یابد و نومیدی و بدبختی به دنبال می آورد . 
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اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتال شده اید ، نشانة آن است که بزودی بیمار خواهید 

 شد . 

 ی بیماری و ناامیدی است . مبتال شدن به بیماری وبا در خواب ، نشانه

 گوید : لیال برایت می

ی آن است اند ، نشانهتان به بیماری وبا مبتال شدهی خانوادهاگر خواب ببینید که اعضا

که درگیر مشکالت فراوانی خواهید شد . اگر در خواب مشاهده کنید که وبا شهری را 

 ی آن است که اتفاق ناگواری در پیش رو دارید . به نابودی کشیده ، نشانه

 وجد 

 گوید : آنلی بیتون می

ف کنید ، نشانةآن است که از مالقات دوستی که اگر در خواب احساس وجد و شع

 مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد . 

اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانة آن است که به غم 

 و نومیدی دچار می شوید . 

ه ب کنید ،اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعی احساس وجد و شعف می

 این معنا است که روزهای خوشی را سپری خواهید کرد . 

 وجدان 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کاری وجدانتان ناراحت است ، به این 

 معنا است که قصد دارید کارهای ناپسندی انجام دهید . 

 وحشت 
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 گوید : آنلی بیتون می

علتی دچار وحشت شده اید ، نشانةآن است که دچار زیان و اگر خواب ببینید به 

 نومیدی خواهید شد . 

اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانةآن است که 

 اندوه دوستان شدیدا بر شما تأثیر می گذارد . 

ان ریشاید ، به این معنا است که ناامید و پاگر خواب ببینید که دچار وحشت شده

 خواهید شد . 

 وحوش 

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد ، دلیل منفعت است و 

دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین ، دلیل بود . اگر بیند که همه وحوش 

 مطیع او شدند ، دلیل که گروهی دراسالم ایشان خلل افتد و مطیع او شوند . 

 وداع 

 وید : گآنلی بیتون می

اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید ، نشانةآن است که در 

جشنهای دسته جمعی شرکت خواهید کرد . و از دیدار افراد لذت خواهید برد . اما اگر 

خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید ، داللت بر آن دارد که زیان خواهید کرد یا 

 دن کسی ، داغدار خواهید شد . به خاطر از دست دا

اگر خواب ببینید کشور خود را بدرود می گویید ، تغبیری این چنین دارد که اقبال به 

شما پشت کرده است و در حالی که از محبت معشوق بی نصیب مانده اید ، سفر 

 خواهید کرد . 

ید ، نشانة رستاگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه های خود بوسه می ف
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آن است که به زودی به مسافرتی می روید که در آن سفر هیچ حادثة ناخوشایندی 

 روی نخواهد داد . 

 شوید ، به این معنااگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتی از اطرافیان خود جدا می

شود . اگر در خواب با شادی و خوشحالی است که موضوعی باعث ناراحتی شما می

 کنید ، به این معنا است که اوقات خوشی خواهید داشت . حافظی میخدا

 ورشکست 

 گوید : آنلی بیتون می

 ی وقوع اتفاقات ناگوار است . ورشکست شدن در خواب ، نشانه

 ورم 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب ، مال 

بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود ، دلیل کند که به قدر آن او را مالی بود . اگر 

 حاصل گردد ، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند ، که بسیار بود

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که بر تن او آماس بود ، چنانکه او را رنج نماید ، دلیل که به قدر آن مال حالل 

 ن نباشد که بدو رنج نماید ، دلیل بر مال حرام کند . یابد . اگر آماس چنا

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن آماس بر تن ، پنج وجه بود . 

 اول : مالش زیاد گردد . 

 دوم : زنی با منفعت خواهد . 

 سوم : پسر آورد . 
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 چهارم : حاجتش روا گردد . 

 پنجم : ایمن گردد از غمها . 

اآماس بیند ، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل و اگر همه تن خود ر

 گردد . 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است ، به این معنا است که سالمتی 

شما در خطر است . اگر در خواب شخصی را ببینید که بدنش ورم کرده است ، به این 

 خبرهایی به گوشتان خواهد رسید . معنا است که به زودی 

 وزغ 

 خالد اصفهانی : 

اگر کسی در خواب وزغ داشت ، دلیل است که با مردی زاهد صحبت دارد . اگر بیند 

که وزغ را کشت و گوشت او را خورد ، دلیل که زاهدی را شکست دهد . اگر بیند که 

وزغان بسیار در جایی جمع شدند و فریاد نمودند ، دلیل است عذاب حق تعالی بدان 

زید ، دلیل است که زاهدی مضرت بیند . اگر موضع رسد . اگر بیند که وزغ او را بگ

 بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت ، دلیل که با زاهدی ظلم کند . 

 گوید : آنلی بیتون می

شود . اگر در خواب وزغ بینید ، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می

 ار مشکل خواهید شد . اگر در خواب وزغی را بکشید ، به این معنا است که دچ

 گوید : لیال برایت می

اگر در خواب صدای وزغی را بشنوید ، به این معنا است که اخباری به گوشتان 

رسد . خوردن وزغ در خواب ، بیانگر بیماری است . دیدن وزغ مرده در خواب ، می

 بیانگر ضرر و زیان است . 
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 ورق های پاسور 

 گوید : آنلی بیتون می

 های پاسور در خواب ، بیانگر درگیری با مشکالت است . دیدن ورق

 وزیر 

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود ، دلیل دولت است . اگر آن پادشاه بد بود ، تاویلش به 

 خالف این است . 

 اگر بیند که وزیری او را کاله و خلعت داد ، دلیل که بر مردم حاکم شود . 

 دلیل غم است از قبل پادشاه . اگر بیند که وزیر درجای او آمد ، 

 اگر با وزیر طعام می خورد ، دلیل بزرگی بود . 

اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش 

 لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد اینهمه ، دلیل بر عزل وزیر است . 

 ماید : حضرت امام جعفر صادق فر

 دیدن وزارت کردن درخواب ، بر چهار وجه است . 

 اول : آن که بیند که چشم او ماه گشته بود . 

 دوم : آن که بیند که چشم او دجله بود . 

 سوم : آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست . 

 چهارم : آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد 

 ل بر وزارت است . این چهار دیدن ، دلی

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود ، دلیل دولت است . اگر آن پادشاه بد بود ، تأویلش به 

خالف این است . اگر بیند که وزیری او را کاله و خلعت داد ، دلیل که بر مردم حاکم 
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ادشاه . اگر با وزیر شود . اگر بیند که وزیر در جای او آمد ، دلیل غم است از قبل پ

خورد ، دلیل بزرگی بود . اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا طعام می

پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد این 

 همه ، دلیل بر عزل وزیر است . 

 گوید : لیال برایت می

باشد . اگر در خواب ببینید که ی رسیدن به اهدافتان میشانهدیدن وزیر در خواب ، ن

 شوید . ی آن است که در کاری دچار مشکل میوزیر هستید ، نشانه

 وساطت 

 گوید : آنلی بیتون می

کنید ، بیانگر آن است که اگر در خواب مشاهده کنید که برای شخصی وساطت می

 رفتار خوبی با اطرافیان دارید . 

 وسمه 

ر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است ، دلیل که به غم و اندوه اگ

گرفتار شود . اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت ، دلیل است که از غمها برهد . اگر 

 بیند که وسمه به زن خود داد ، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند . 

 وسیله نقلیه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ه نقلیه : خبرهای خوبوسیل

 وصیت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید ، به این معنا است که 

ای را گم نامهزنید . اگر در خواب مشاهده کنید وصیتدست به کارهای مهمی می

 کنید . به این معنا است که قصد دارید تا به شخصی صدمه وارد کنید . 

اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، 

 عالمت آن است که در امور تجاری معامالتی مهم انجام خواهید داد . 

اگر خواب ببینید در وصیتی ، حرفهایی بر علیه شما مکتوب شده است ، عالمت آن 

 رد . است که با دیگران مشاجرات و اختالفاتی پیدا خواهید ک

اگر خواب ببینید نمی توانید از حقوق خود که در وصیتی قید شده است دفاع کنید ، 

 نشانة آن است که در معرض سخنانی افترا آمیز قرار خواهید گرفت . 

اگر خواب ببینید وصیتنامه ای را گم می کنید ، عالمت آن است که در فریب و خیانتی 

 شریک می شوید . 

 وضوء 

 وید : محمدبن سیرین گ

اگر به خواب بیند که وضوء به آب صافی کرد ، دلیل است که مقصودش حاصل شود 

 . اگر آب پلید بود به خالف این بود . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

اگر بیند که وضوء به آب صافی ساخت ، دلیل که از غم هابرهد . اگر در ترس بود ، 

 است شفا یابد .  ایمن شود . اگر وامدار بود بگذارد . اگر بیمار

اگر بیند که دست و روی ناشسته نماز کرد ، دلیل که دینش ضعیف است و مالی که 

 دارد از دستش برود . 

اگربیند چون دست و روی شست او حدثی پدید آید که وضو باطل شد ، دلیل است 
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 که در کسب و کار خود عاجز شود . 

 جابرمغربی گوید : 

بود و ناگاه او را حدث پدید آمد ، دلیل که در کار  اگر بیند که وضوی نماز ساخته

 خود بیچاره شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر بیند وضو می ساخت و کسی به وضو ساختن او نگاه می کرد ، دلیل که بیننده به 

 دست او توبه کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

صوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خ

داشته باشید . معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زالل 

وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد . ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند 

ی یابد و ا مکه اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد ، از بیماری شف

اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می 

گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می 

گوید مشکالتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید . به طور کلی دیدن وضو 

 ساختن در خواب نیکو است . 

 چت ویندو می گوید :  تام

اگر بیند با آب صاف و پاک وضو گرفت از غمها خالص می شود و چنانچه بیمی 

داشته باشد بیمش از میان می رود و در صورت بیمار بودن شفا می یابد و اگر قرض دار 

 باشد قرضش را ادا می کند

 وطن 
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 گوید : لیال برایت می

گردید ، به این معنا است که باز میاگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود 

روزهای خوشی در انتظار شما است . ترک کردن وطن در خواب ، بیانگر وقوع 

 اتفاقات ناگوار است . 

 وفاداری 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید

 وفور 

 گوید : آنلی بیتون می

های فراوان اید که پر از نعمتقرار گرفتهاگر در خواب مشاهده کنید که در جایی 

 است ، به این معنا است که خوشبخت و سعادتمند خواهید بود . 

 وقاحت 

 گوید : لیال برایت می

اید در کنید ، بیانگر آن است که باگر خواب ببینید که با وقاحت با کسی صحبت می

 اعمال خود دقت بیشتری داشته باشید . 

 وکیل 

 جاحظ گوید : 

اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود ، دلیل اقبال است . اگر 

بیند وکیل قاضی است ، دلیل همین است . اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود 
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 تأویلش به خالف این است . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 وکیل

 با او مشاجره کردن : حل شدن یک مشکل قدیمی

 بر بد و یا به دادگاه کشیده شدندیدن وکیل : خ

 به یک وکیل رو آوردن : حل شدن مثبت یک امر بسیار مهم

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن وکیل به هنگام وکالت در خواب ، داللت می کند بر دعواهای شدید بین افرادی 

که بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینکه دشمنان با ادعاهای نادرست می 

 خواهند ثروت شما را تصاحب کنند . 

اگر خواب ببینید وکیلی در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است که دوستان ، 

شما را یاری خواهند کرد ، تا از چاهی که در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین 

 دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت . 

را مشغول وکالت ببینید ، به این معنا است که درگیری و نزاع بین اگر در خواب وکیلی 

دوستانتان خواهید داشت . اگر در خواب وکیلی از حقوق شما دفاع کند ، به این معنا 

 است که به هنگام نیاز اطرافیان به کمک شما خواهند آمد . 

 گوید : لیال برایت می

واهید ، بیانگر آن است که دچار مشکل خ گیریداگر خواب ببینید که با وکیلی دعوا می

 باشد . دیدن وکیلی پیشرفت در کارها میشد . دیدن وکیل مجلس در خواب ، نشانه

 شود . ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما میدعاوی در خواب ، نشانه

 ولگرد 
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 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ولگرد : سفری در انتظار شماست

 گوید : آنلی بیتون می

ی ولگردان در خواب ، بیانگر بیماری است . اگر در خواب مشاهده کنید که مشاهده

 ولگرد هستید ، به این معنا است که دچار مشکالت فراوانی خواهید شد . 

 ویرانه 

 گوید : آنلی بیتون می

ها زمان خوشی ای ببینید ، بیانگر آن است که دری خود را ویرانهاگر در خواب خانه

 ناگهان دچار شکست و ناامیدی خواهید شد . 

 ویران شدن 

 محمد بن سیرین گوید : 

اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه ، بال و 

 مصیبت رسد . 

 ویرانی 

 محمدبن سیرین گوید : 

ند که جای آبادان را خراب کرد ، دیدن ویرانی ، دلیل گمراهی است . اگر درخواب بی

 دلیل است در شغل گمراه شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد ، دلیل نقصان دین و دنیای او بود 

 . ) و اهلل اعلم بالصواب ( . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده  دیدن ویرانی ، گمراهی و ضاللت

خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد . اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن 

آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید ، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی 

نیست چون سازدگی  در شما پدید آید غم و غصه است . ویران کردن نیز چندان بد

 است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ویرانه : روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد

 دیدن ویرانه : غم وغصه

 دیدار کردن از ویرانه ها : شما به مدارج عالی خواهید رسید

 در ویرانه ها خوابیدن : ضرر و زیان 

 گوید : بیتون می آنلی

 دیدن ویرانی در خواب ، بیانگر مشکالت فراوان است . 

 ویال 

اگر خود را در ویالیی دیدید به سفری خواهید رفت که برایتان پشیمانی به همراه 

 خواهد داشت

 ویلچر 

 مؤلف گوید : 

دیدن سوار بودن بر ویلچر دلیل بر ناتوانی در شغل شخص است اگرپاهای وی در 

 خواب ناتوان باشد

 حرف ه 
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 هاری 

 گوید : آنلی بیتون می

ی دشمنان است . اگر در خواب مبتال شدن به بیماری هاری در خواب ، بیانگر توطئه

 که دچار مشکلمشاهده کنید سگ هاری شما را گاز گرفته است ، به این معنا است 

 خواهید شد . 

 هاون 

 محمدبن سیرین گوید : 

دیدن هاون و دسته آن به خواب ، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند . 

اگر از ایشان یکی را به خواب بیند فایده نباشد . اگر بیند در هاون چیزی می کوفت 

رم بود ، دلیل مال است . ازخوردنی ، دلیل منفعت است . اگر آن چیز از داروهای گ

 اگر آن چه کوفت شیرین بود ، دلیل منفعت است . اگر تلخ بود دلیل مضرت است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر بیند که از جوهرها بعضی در هاون کوفت ، دلیل خیر است . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

تورهای شیمیایی نوعی هاون امروز هاون مرسوم و متداول نیست ، فقط در برخی البرا

چینی یافت می شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند ولی در 

گذشته ، هاون چنان الزمه زندگی بود که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و 

فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت ، هاون سنگی آن را نمی برد و برای 

ی می گذاشت . معبران ، هاون و دسته آن را دو چیز الزم و ملزم صاحب بعدی باق

تشخیص داده اند . مثل دو دست که با هم کار می کنند . دو دیده که با هم می بینند و 

دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند . ابن سیرین ، هاون و دسته اش را دو 
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 ند که اگر یکی نباشد دیگری بیشریک دانسته که الزم و ملزوم و متفق یکدیگر

مصرف باقی می ماند . اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید اشاره به همین 

معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز 

ناقص بعدا یافت می شود . اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید ، در 

ه آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد خوب است و نعمت و خوبی تلقی می صورتی ک

 گردد ولی اگر مکروه و بد بود ، غم و رنج و گرفتاری است . 

 هتل 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 هتل : سفر

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، عالمت آن است که در زندگی ثروتمند 0

 واهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد . خ

ـ اگر در خواب زنان را در هتل مالقات کنید ، نشانة آن است که آزاد و بی قید و بند 6

 زندگی خواهید کرد . 

ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است که به ثروت و آسایش دست 9

 خواهید یافت . 

ستید ، عالمت آن است که معادل ثروتی که اکنون ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی ه4

 دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد . 

ـ اگر خواب ببینید در هتلی کار می کنید ، عالمت آن است که به کاری پرسودتر از 5

 کار فعلی خود دست می یابید . 

ه ب ـ اگرخواب ببینید برای سکونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است که2

 شادمانی و ثروت دست خواهید یافت . 
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 هدف 

 گوید : آنلی بیتون می

ای ببینید ، به این معنا است که باید در انجام کارهای خود اگر در خواب هدف و نشانه

 دقت بیشتری داشته باشید . 

 هدهد 

 محمدبن سیرین گوید : 

د . اگر بیند هده اگر کسی هدهد را درخواب بیند ، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است

 بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 دیدن هدهد در خواب چهار وجه است . 

 اول : خیر . 

 دوم : خوشی . 

 سوم : بزرگی . 

 چهارم : ظفر یافتن . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن هدهد خبر خوش بود

 هدیه 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت 

 یابد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 
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 هدیه فرزند بود . 

 جابرمغربی گوید : 

 اندیشه و فکر بود . 

 حضرت امام جعفر صادق فرماید : 

 اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است . 

 اویتنهاو می گوید :  لوک

 هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

 هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان 

 تام چت ویندو می گوید : 

 هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

 گوید : آنلی بیتون می

 ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است . 0

 دن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است . ـ دا6

 گوید : هانس کورت می

کنید ، بیانگر آن است که ی تولد دریافت میاگر در خواب مشاهده کنید که هدیه

 روزهای خوشی در انتظار شما است . 

 گوید : لیال برایت می

 باشد . در انجام کارها می هدیه دادن در خواب ، بیانگر موفقیت

 هراسان 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید ، بیانگر آن است که موضوعی 

 شود . باعث ناراحتی شما می
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 هزاردستان 

هزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خوش آواز اما الغر . اگر هزاردستان در 

 ر باغ بود و گرفت با مردم خوش طبع و توانگر پیوندد . خواب بیند که د

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 هزاردستان زن خوش آواز بود . 

 هسته 

 گوید : لیال برایت می

ا پرت ای رها ، بیانگر موفقیت و پیروزی است . اگر در خواب هستهی میوهدیدن هسته

 .  شویدکنید ، به این معنا است که دچار بدشانسی می

 هفت تیر 

 مولف گوید : 

 اگر با هفت تیر مورد هدف قرار گرفتید یک خبری در پیش رو دارید

 اگر پس از هدف گرفته شدن کشته شدید دلیل بر طوالنی بودن عمر

اگر باهفت تیر شلیک می کنید وگلوله های آن قدرت کافی ندارند نشان آمدن فرزند 

 دختر می باشد

 گوید : آنلی بیتون می

 ن هفت تیر در خواب ، عالمت پریشانی و بدبختی است . دید

اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانة آن است که شخصیتی پست و مکار در 

 وجود خود پرورش می دهید . 

شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، عالمت آن است که از نقشه هایی که برای 

 .  نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانة آن است که به فرد بیگناهی 

 بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تالفی کنید . 

اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب یک هفت تیر هستید ، به این معنا است که باید 

 مراقب اعمال خود باشید . 

هفت تیری را بشنوید ، به آن معنا است که از خبرهای  اگر در خواب صدای شلیک

 کنید . بدی اطالع پیدا می

 گوید : لیال برایت می

شلیک کردن با هفت تیر در خواب ، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودی شما را 

 دارند . دیدن هفت تیر در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است . 

 هلو 

 وید : منوچهر مطیعی تهرانی گ

دیدن هلو در خواب ، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن 

 است . بقیه تعبیر ، مانند تعبیر آلو است . 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، عالمت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است 

 مورد تمایل و لذتبخش . و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای 

دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است که بعد از به خطر انداختن 

 سالمت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید . 

دیدن برگة هلو در خواب ، عالمت آن است که افراد خطاکار پولی از شما خواهند 

 ربود . 

پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانة آن اگر دختری خواب ببیند از درختان 

است که در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

کال و نارس بچیند ، نشانة آن است که از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد 

 گرفت . 

  ی هلو در خواب ، بیانگر رسیدن به مقامات باال است .مشاهده

 ی جنس مخالف خواهید شد . خوردن هلو در خواب ، بیانگر آن است که دلبسته

 گوید : لیال برایت می

چینید ، به این معنا است که اوقات اگر در خواب مشاهده کنید که از درختی هلو می

ی مشکالت و شیرینی را خواهید گذراند . دیدن هلوی فاسد در خواب ، نشانه

 ها است . گرفتاری

 ما ه

 بختیفرشته نیک

 محمدبن سیرین گوید : 

 هما در خواب عز و دولت است . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش . 

 همراه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 همراه شدن لذت را نوید میدهد

 همراهی کردن : مشکل با پلیس و یا مشکل اداری

 همسایه 
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 : گوید آنلی بیتون می

دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است که فرصتهایی استثنایی با تالشهایی 

 بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود . 

اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانة آن 

 است که درگیر اختالف و مشاجرات خواهید شد . 

 خواب ، بیانگر کارهای بیهوده است . های خود در دیدن همسایه

 گوید : لیال برایت می

 ی درگیری و نزاع است . ها در خواب ، نشانهصحبت کردن با همسایه

 همسر 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 همسر ) زن ( : شادمانی

 با کودکی در آغوشش : مشکالت

 گوید : آنلی بیتون می

عالمت آن است که امور خانه اش نابسامان  اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ،

 خواهد شد . 

اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، عالمت آن است که 

 در تجارت سود فراوانی به دست می آورد . 

اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شالق می زند ، عالمت آن است که وظایف خود 

 اند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد . را به خوبی نمی تو

ی آن است که در اگر خواب ببینید که همسری مهربان و خوش اخالق دارید ، نشانه

 انجام کارهای خود موفق خواهید بود . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخالق ببینید ، به این معنا است که دچار مشکل 

 خواهید شد . 

 ر همکا

 گوید : لیال برایت می

روید ، بیانگر آن است که روزهای اگر خواب ببینید که با همکار خود به گردش می

 شادی خواهید داشت . 

 هندوانه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از 

 خوردن آن احساس لذت کنید . 

 یوسف نبی علیه السالم گوید : 

 دیدن هندوانه بیماری بود

 گوید : آنلی بیتون می

 دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است . 

خوردن هندوانه در خواب ، داللت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما 

 خواهد شد . 

رشد ، عالمت آن است که گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دیدن هندوانه های در حال 

 دنبال خواهد داشت . 

 اگر در خواب هندوانه ببینید ، به این معنا است که سالمتی شما در خطر است . 

اید ، به این معنا است که مرتکب اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده

 اشتباهی خواهید شد . 
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 هنر پیشه 

 هاو می گوید : لوک اویتن

 هنرپیشه

 دیدن : کسی در جستجوی شماست

 هنرپیشه بودن : تغییرات و یا موفقیت زود گذر

صحبت کردن با یک هنرپیشه : اعالن خطر ، اخطار در مورد شخصی که قصد گمراه 

 کردن شما را دارد و یا میخواهد از شما سوء استفاده کند

 گوید : آنلی بیتون می

خواب ، نشانة آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید  دیدن هنرپیشة زن در

 داشت . 

دیدن هنر پیشة مضطرب و پریشان در خواب ، حاکی از آن دارد که شما به رضایت 

 خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید کرد . 

ار امرار معاش سخت ک اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانة آن است که برای

 خواهید کرد ، اما این تالش با رضایت و لذت توأم خواهد بود . 

اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایالت شما به سمت لذتجویی 

 گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد کرد . 

به این معناست که مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و دیدن هنرپیشة مرده در خواب ، 

 خوشبختی شما را از میان خواهد برد . 

اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانة آن است که تالشهای 

شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل 

به افرادی که از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی خواهد شد . این گونه خواب 

برخوردارند ، هشدار می دهد که این محیط ممکن است دگرگون شود و عهد و 
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 پیمانهای دوستانه یکسر مبدل به بی وفایی گردد . 

اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد کرده است یا می خواهد با او ازدواج 

ه لذتها و هوسها او را افسون خواهد کرد و پس از آن به ندامت کند ، نشانة آن است ک

 و پشیمانی خواهد رسید . 

اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشة زنی مشغول کامجویی است ، داللت بر آن دارد که 

در زندگی با همسر خود اختالف پیدا خواهد کرد ، و به جای اینکه در کنار همسرش 

 هد کرد . لذت ببرد احساس بدبختی خوا

اید ، به این معنا است که در ای شدهاگر در خواب مشاهده کنید که عاشق هنرپیشه

 کنید . های خود افراط میتفریحات و لذت

ای مرده است ، به این معنا است که اتفاق ناگواری در اگر خواب ببینید که هنرپیشه

 انتظار شما است . 

اید ، عالمت آن است که موضوعی اج کردهای ازدواگر خواب ببینید که با هنرپیشه

 شود . باعث ناراحتی شما می

 باشد . ی آماتور در خواب ، عالمت موفقیت در انجام کارها میدیدن هنرپیشه

 گوید : لیال برایت می

ی آرزوهای دست نایافتنی است . اگر خواب ببینید که دیدن هنرپیشه در خواب ، نشانه

 ی آن است که باید در کارهایتان دقت بیشتری داشته باشید . هنرپیشه هستید ، نشانه

 هوا 

 محمدبن سیرین گوید : 

اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز دید ، غله و نباتات بسیار است . اگر هوا 

 پرگرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع درآید و رنج رساند . 
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 هواپیما 

 مولف گوید : 

دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی 

 گردد

 اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد

اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست 

 یابد 

 گوید : لیال برایت می

 ر حال پرواز هستید ، بیانگر آن است که در کارهایاگر خواب ببینید که با هواپیمایی د

 خود موفق خواهید بود . 

ی آن است اگر خواب ببینید که هواپیمایی آتش گرفته و یا در حال سقوط است ، نشانه

 که دچار ضرر و زیان خواهید شد . 

 ی مشکالت و گرفتاری است . دیدن هواپیمای شکاری در خواب ، نشانه

 هویج 

 رین گوید : محمدبن سی

دیدن هویج درخواب ، دلیل غم است . اگر دید هویج داشت و بخورد ، دلیل که غمی 

 به وی رسد . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

دیدن هویج درخواب چون شیرین است ، دلیل منفعت است به زحمت . اگر شیرین 

 نبود ، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند . 

 گوید : ن میآنلی بیتو
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 دیدن هویج در خواب ، نشانة سالمت و سعادت است . 

اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است که در سن پایین 

 ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود . 

 دیدن و خوردن هویج در خواب ، بیانگر سعادت و خوشبختی است . 

 ت منصفه هیأ

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب مشاهده کنید که عضو هیأت منصفه هستید ، بیانگر آن است که سعی 

 کنید تا به موفقیت بهتری دست پیدا کنید . می

 هیاهو 

 گوید : لیال برایت می

 شنیدن صدای هیاهو در خواب ، بیانگر درگیری و دعوا است . 

 هیپنوتیزم 

 :  گویداچ میلر می

کنید می ی آن است که سعیکنید ، نشانهاگر خواب ببینید که شخصی را هیپنوتیزم می

 روی دیگران نفوذ پیدا کنید . 

ی آن است که دچار ضرر و زیان اگر در خواب شخصی شما را هیپنوتیزم کند ، نشانه

 شوید . می

 هیزم 
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 خالد اصفهانی : 

گ است . اگر بیند که هیزم را از صحرا اگر در خواب هیزم تر و خشک دید ، دلیل جن

جمع نمود بدکار و غماز شود . و هر صفت که بیند ، بر آن قیاس کند . ( و اهلل اعلم 

 بالصواب ) . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است . هیزم یا هیمه را معبران نشان 

د ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین جنگ افروزی دانسته اند و شای

میان دو کس جنگ چون آتش است . به هر حال ، هیزم را  -بدبخت هیزم کش است

فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما 

 جنگ افروزی و فتنه می کنید . 

 گوید : آنلی بیتون می

 خواب ، نشانة تغییرات خوشحال کننده است .  دیدن هیزمهای روشن در

اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می کنید ، داللت بر آن دارد که سعادت و 

 شادمانی به حد اعال است . 

 دیدن خاکستر هیزم در خواب ، نشانة سختی و نومیدی است . 

 های روشن ببینید ، عالمت اوقات خوش است . اگر در خواب هیزم

 و فروش هیزم در خواب ، عالمت خوشبختی و سعادت است . خرید 

اگر در خواب خاکسترهای هیزم را ببینید ، بیانگر آن است که دچار مشکل و ناامیدی 

 شوید . می

 هیوال 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 هیوال : یک اتفاق غیر منتظره
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 گوید : آنلی بیتون می

 گرفتاری است . دیدن هیوال در خواب ، بیانگر مشکالت و 

 حرف ی 

 یادداشت 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید ، عالمت آن است که درگیر کار بیهوده ای 

 خواهید شد که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد . 

از شما در  یاگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می کنند ، نشانة آن است که فرد

 خواست کمک می کند و شما را با درخواست خود نگران می سازد . 

اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم کرده اید ، عالمت آن است که در تجارت زیان 

 ناچیزی خواهید دید . 

اگر در خواب یادداشتی پیدا کنید ، نشانةآن است که با قبول کردن وظیفه ای جدیدی 

 د خواهید رساند . ، به دیگران سو

 یادداشت کردن چیزها در خواب ، بیانگر ناراحتی و پریشانی است . 

اگر در خواب یادداشتی را پیدا کنید ، به این معنا است که در انجام کاری موفق 

 خواهید بود . 

 یادگاری 

 گوید : لیال برایت می

خود  است که به هدف اید ، به این معنااگر خواب ببینید که چیزی را یادگاری گرفته

 خواهید رسید . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

دهید ، به این معنا است که در انجام کاری اگر خواب ببینید که به شخصی یادگار می

 موفق و پیروز خواهید بود . 

 یاسمن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 یاسمن درخواب ، اگر به وقت دید فرزندی بود مقبل و بریدن آن غم است . 

میان ایشان جدائی افتد و درخت یاسمن ، زنی بود توانگر و بد اگر بیند کسی بدو داد ، 

 . 

 اگر بیند که یاسمن سفید بود زنی بود خوب فرجام . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال 

کنیم . اگر یاسمین سفید  خوب رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می

باشد ، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش عاقبت . یاسمین چون گل های 

درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد . لذا دیدنش در خواب نیکو است . درخت 

یاسمین خوب است اما اگر کسی گل یاسمین از درخت بچیند و به شما بدهد خوب 

آن کس هر کس هست جدایی می افتد . شاید دهنده گل همان نیست زیرا بین شما و 

نباشد اما گرفتن گل تنهای یاسمین نشان جدایی است بین گیرنده و شخصی که مورد 

توجه اوست . اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی است زودگذر و نه چندان دیرپا . 

جدایی و فراق  چیدن یاسمین از درخت را نیز خوب ننوشته اند و غم و رنج و دوری و

تعبیر دارد زیرا یاسمین چون از شاخه جدا شود زرد و پرپر می شود و از بین می رود . 

برخالف آن که اگر ساقه اش در آب باشد مدتی می ماند . مجلسی رحمه اهلل علیه در 

مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاسمین و غیره معتقد است که غرس درخت 
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د و ازدیاد مال و منال است ، و شادی و اگر درخت یاسمین خوب است و نشانه فرزن

 باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می شود . 

 یافتن 

 محمدبن سیرین گوید : 

 اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود . 

 اگر ده چیز بود مال است . 

 ت بود . اگر به عدد سی بیند نصر

 اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود . 

اگر دید که در کوه کان زر یافت والیت یابد . اگر دید که کان نقره یافت زنی با 

 جمال خواهد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 یافتن چیزی : سود

 یاقوت 

 محمدبن سیرین گوید : 

یاقوت درخواب زن بود یا کنیزک . اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر . 

اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال . اگر یاقوت یافت حاجتش روا شود . اگر بیند 

 یاقوت بی حد داشت مال بسیار یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

. یاقوت سرخ و کبود ، نشان جمال و دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود 

زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد . چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده 

باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند و اگر مردی 
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 نکه ازدواج کرده ببیند ، همسرش باردار می شود و اگر همسرش باردار باشد ، آن ز

دختری صاحب جمال به دنیا می آورد . اصوال دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران 

نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است و چنانچه 

 یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند ، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 : خوشبختی برای شما و خانواده اتانیاقوت 

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن یاقوت در خواب ، عالمت آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در 

 امور عاشقانه اقبال می آورید . 

اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است ، عالمت آن است که نامزدش 

  نسبت به او بی تفاوت می گردد .

ی آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد اگر در خواب یاقوتی ببینید ، نشانه

کرد . اگر در خواب یاقوت ارغوانی ببینید ، عالمت آن است که به هدف خود 

ی یاقوت زرد در خواب ، عالمت اوقات لذتبخش است . اگر در رسید . مشاهدهمی

ی جنس مخالف ا است که دل بستهخواب یاقوت زردی هدیه بگیرید ، به این معن

ی یاقوت کبود در خواب ، به معنای کسب ثروت است . اگر در خواهید شد . مشاهده

 شوید . خواب یاقوتی را گم کنید ، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می

دیدن یاقوت کبود در خواب ، عالمت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت . 

این خواب برای زنان ، عالمت آن است که عاقالنه مردی را برای زندگی انتخاب تعبیر 

 خواهند کرد . 

 گوید : لیال برایت می

 پیداکردن یاقوت کبود در خواب ، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 یتیم 

 گوید : آنلی بیتون می

ک و یاری رساندن به همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کم

 دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید . 

اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است که با پذیرش وظایفی 

جدید از نزدیکان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی که به عالقه ای ویژه 

 ز دوستان است . دارید دیدن یک یتیم در خواب ، بیانگر جدایی ا

 یتیم خانه 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 یتیمخانه : بد نامی

 گوید : آنلی بیتون می

دیدن یتیم خانه در خواب ، عالمت آن است که تا هنگامی که شما ثروت و دارایی 

 دارید با شما خواهند بود . 

 ود باشید . ی آن است که باید مراقب اطراف خی یتیم خانه در خواب ، نشانهمشاهده

 یخ 

 محمدبن سیرین گوید : 

 یخ درخواب غم و غصه بود ، خاصه در سرما . 

 جابر مغربی گوید : 

 یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند . 

 ابراهیم کرمانی گوید : 

 اگر در زمستان بیند عیش خوش بود . 
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 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

صه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود . مثال در یخ ، در خواب غم و غ

زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب 

گشادگی کارهاست . اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج 

ما در د ارهایی خواهید یافت . ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باش

خواب احساس گرما داشته باشید . احساسی که در خواب دارید مالک تعبیر قرار می 

گیرد نه فصلی که خواب دیده اید . آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکالت هم می 

 تواند باشد . 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 یخ : ناراحتی

 شکستن آن : ترس بیمورد

 روی آن سر خوردن : تصادف

 گوید : تون میآنلی بی

ـ دیدن یخ در خواب ، نشانة آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمرة 0

 فعالیت شما را نابود بسازند . 

ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانة آن است که 6

 دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند . 

وی یخ راه بروید ، نشانة آن است که برای به دست آوردن ـ اگر در خواب ر9

 آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید . 

ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، عالمت آن است که تنها یک راه 4

 برای گریز از شرمساری پیش پای اوست . 

ویخته است ، عالمت آن است که به ـ دیدن قندیلهای یخ که از لبة پشت بام خانه ها آ5

بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید 
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 . 

ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانة آن است که درد 2

 جسمی و روحی خواهید کشید . 

، نشانةآن است که امیدها به یأس مبدل ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب 7

 می شود . 

ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، عالمت آن است که 1

 آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند . 

ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانة آن است که به 3

 در زندگی شکست می خورید .  خاطر خودخواهی

 ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد . 01

ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، عالمت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی 00

 دچار خواهید شد . 

 ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانة آن است که در شادیهای06

 زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد . 

 گوید : هانس کورت می

ای قصد دارند به شما آسیب وارد اگر در خواب یخ ببینید ، بیانگر آن است که عده

کنند . راه رفتن بر روی یخ در خواب ، بیانگر دردسر و گرفتاری است . دیدن 

 های یخ در خواب ، بیانگر بیماری است . قندیل

 گوید : یال برایت میل

خوردن یخ در خواب ، عالمت آن است که سالمتی شما در خطر است . اگر شخصی 

 ی آن است که باید مراقب خود باشید . را در خواب ببینید که یخ بسته است ، نشانه

 یخچال 
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 گوید : آنلی بیتون می

که می کوشد از دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد 

 راه درست امرار معاش کند . 

اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و 

 اعتبار خواهید شد . 

گذارید ، به این معنا است که برای اگر خواب ببینید که چیزی را در یخچال می

 کنید . موفقیت تالش می

 گوید : لیال برایت می

 ی آگاهی از مسائل مهم است . خچال در خواب ، نشانهدیدن ی

 یراق 

 گوید : لیال برایت می

دیدن یراق اسب در خواب ، بیانگر تغییر و تحوالت خوشایند است . اگر در خواب 

پوشید ، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهی مشاهده کنید که لباس یراق دوزی را می

 خواهید شد . 

 یرقان 

 گوید : یآنلی بیتون م

ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتال شده اید ، عالمت آن است که از آشفتگی 0

 های موقت به خوشبختی خواهید رسید 

ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتال به بیماری یرقان شده است ، عالمت آن است که 6

 دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد . 
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مبتال شدن به بیماری یرقان در خواب ، عالمت آن است که موضوعی باعث ناراحتی 

 شود . شما می

 یشم 

 خالد اصفهانی گوید : 

اگر درخواب بیند انگشتری از یشم داشت ، دلیل که زن خواهد . اگر دید که یشم 

 بسیار داشت از زنان مال حاصل کند . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یشم ، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می 

شود مثل لعل ، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است . اگر زنی به شما انگشتری 

از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر خودتان جنسی از یشم 

 ید . اگر انگشتری که از یشم دارید تنگداشته باشید ، فراغت خاطر در شما پدید می آ

باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت . زنی که به شما خیلی 

نزدیک است شما را تحت فشار قرار می دهد . اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب 

 دیدید ، از جانب زنی سود می برید که آن سود بسیار است و اندک نیست . 

 گوید : یتون میآنلی ب

 اگر در خواب یشم ببینید ، بیانگر آن است که به سعادت و خوشبختی خواهید رسید . 

 یقه 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می کنید ، نشانة آن است که به مقامی باالتر 

 از آنچه فکر می کردید منصوب می شوید . 

یقه ببیند ، نشانة آن است که چندین خواستگار خواهد داشت ،  اگر دختری در خواب ،
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 اما هیچ کدام با او صادق نخواهند بود و او برای مدت طوالنی تنها و مجرد می ماند . 

 باشد . ی پیراهن در خواب ، عالمت موفقیت و پیروزی در انجام کارها میدیدن یقه

 یک چشم 

 گوید : آنلی بیتون می

ر خواب ، عالمت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت دیدن یک چشم د

 شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد . 

لیه شما هایی بر عاگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید ، بیانگر آن است که نقشه

 کشیده شده است . 

 گوید : لیال برایت می

به این معنا است که دچار مشکالت فراوانی اگر خواب ببینید که یک چشم دارید ، 

 خواهید شد . 

 ینگه 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید ، متاسفانه وضعیت خوشی در 

انتظار شما نیست . در این صورت ، الاقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و 

 مکان از مسافرت پرهیز نمایید . شدهای خود باشید و حتی اال

 یوز 

 یوز : جانوری شکاری کوچکتر از پلنگ که بدان مخصوصا شکار آهو و مانند آن کنند

 محمدبن سیرین گوید : 

یوز درخواب دشمنی بود فرومایه . اگر بیند که با یوز طعام می خورد ، از شر دشمن 
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ا به او مضرت رسد . اگر بیند که ب ایمن شود . اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن

 یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد . 

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید : 

یوز ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و 

خال خال نیست . این حیوان در خواب به دشمن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه 

سان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد . اگر در خواب ببینید یوزی رام که ان

شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و 

ایمن می شوید . اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می 

ن را از خود می رانید . نگاه کردن در چشم یوز بینید و اگر شما یوز راندید ، دشم

 خوب نیست . 

 یوزپلنگ 

 گوید : آنلی بیتون می

اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید ، عالمت آن است که قراردادهای کار 

 یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد . 

ت . که در زندگی توفیق خواهید یاف اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید ، نشانةآن است

 و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد . 

اگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شما را تعقیب می کند ، نشانة آن است که 

 احتماال افرادی که به شما وعده هایی داده اند ، از گفته های خود پشیمان خواهند شد . 

گ در خواب ، عالمت آن است که خبرهایی از کم شدن سود شنیدن صدای یوزپلن

 پول خود خواهید شنید . با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت . 

دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب ، عالمت آن است که شر و بدی گریبانتان را 

 خواهد گرفت . 
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ست که خبرهای بدی به اگر در خواب صدای یوزپلنگی را بشنوید ، به این معنا ا

 رسد . کشتن یوزپلنگ در خواب ، بیانگر موفقیت و پیروزی است . گوشتان می

 محمدبن سیرین گوید : 

خورد ، از شر دشمن یوز در خواب دشمنی بود فرومایه . اگر بیند که با یوز طعام می

د که با بین ایمن شود . اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد . اگر

 یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد . 

 گوید : لیال برایت می

 دیدن یوزپلنگ در خواب ، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید . 

 یهودی 

 گوید : آنلی بیتون می

ـ اگر خواب ببینید در کنار فردی یهودی ایستاده اید ، عالمت آن است که با تمام 0

وجود می کوشید به ثروت دست یابید ، اما کوششهای شما در سطح نازلی برآورده 

 خواهد شد . 

ـ اگر خواب ببینید با یهودی معامله می کنید ، نشانة آن است که در اموری مهم به 6

 فت . موفقیت دست خواهید یا

ـ اگر دختری در خواب خود را کنار مردی یهودی ببیند ، عالمت آن است که سخنان 9

دروغی دیگران را حقیقی می پندارد ، و بعد متوجه می شود دیگران تنها برای سوء 

 استفاده از او چاپلوسی و چرب زبانی می کردند . 

است که به سمت ـ اگر مردی در خواب خود کنار زنی یهودی ببیند ، نشانة آن 4

 آسایش و کسب شهوترانی پیش می رود . 

ـ اگر شهر یهودیان را در خواب ببینید ، عالمت آن است که در اثر معامله و رفت و 5

 آمد با آنها به ثروت و راحتی دست می یابید . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ـ اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می کنید ، عالمت آن است که آبروی شما 2

 ر خطراست . در محیط کار د

 ییالق 

 لوک اویتنهاو می گوید : 

 ییالق : زندگی آرام

 روستای ییالقی پر طمطراق : خوشبختی

 روستای ییالق ساده : آینده متزلزل

 روستای ییالقی که در آتش بسوزد : کامیابی

 صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

 خواب از دیدگاه آیات و روایات 

 آیات قرآن مجید

ان که گرویدند و بودند پرهیزکار از آن آنها است مژده در زندگی دنیا و یونس: آن -0

 (.24در دیگر سرا هیچ تبدیلی در سخنان خدا نیست، آنست کامیابی بزرگ )

 00( چون که یوسف بپدرش گفت: پدر جان راستی من خواب دیدم 1یوسف ) -6

 داستان مگو کنانند، گفت پسر جانستاره و خورشید و ماه جلو چشمم بمن سجده

 و همچنین برگزیندت خدایت و بیاموزد بتو تعبیر -تا فرماید -خوابت را برای برادرهات

 احادیث را.

( دو جوان با او بزندان در آمدند یکیشان گفت خواب دیدم می 50 -69یوسف ) -4

ها از آن بردم و پرندهمیفشارم و دیگری گفت راستی منم خواب دیدم نانی بر سرم می

ند، تعبیرش را بما بگو، راستی ما تو را از نیکان دانیم، گفت: خوراکی بشما میخورد

ندهند که بخورید جز من تعبیرش را بشما بگویم، پیش از آنکه خوراک آورند این از 
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 -اشتا فرموده -آنجا است که پروردگارم بمن آموخته

 045، ص: 5آسمان و جهان، ج

بآقای خود بنوشاند و اما دیگری بدار رود پرنده ای دو یار زندانم، اما یکی از شما می 

 .-تا فرموده -اش از من نظر خواستیداز سرش بخورد، گذشته کاری که شما در باره

پادشاه گفت من هفت گاو فربه در خواب دیدم که هفت گاو الغرشان میخورد و هفت 

عبیر ت خوشه سبز و هفت دگر خشک أیا بزرگان بمن در باره خوابم نظر بدهید اگر

ه از آن دو وپال دانا نیستیم و آنکوپال است و ما بتعبیر پرتخواب میدانید، گفتند پرت

زندانی رها شده بود و پس از مدتی بیادش آمد گفت: من شما را از تعبیرش آگاه کنم 

پس مرا بفرستید، ای یوسف صدّیق بما فتوی بده در هفت گاو فربه که هفت گاو 

خوشه سبز و هفت دیگر خشک شاید من نزد مردم برگردم  الغرشان میخورند و هفت

و شاید بدانند، گفت زراعت کنید هفت سال خوب و آنچه دروید در خوشه انبار کنید 

جز اندکی که بخورید پس از آن هفت سال سخت آیند میخورید آنچه را برای آنها از 

 سالی که در آنآید پیش ذخیره کردید، جز کمی از آن چه نگهداشتید پس از آن می

 بفریاد مردم برسند و در آن انگور بیفشرند.

 ( و نساختیم خوابی را که بتو نمودیم جز فتنه برای مردم.21االسراء )

 ( و از آیات او است خواب شما در شب و روز و جستن شما از فضل او.69الروم )

 میبرم.( گفت: ای پسر جانم راستی من در خواب دیدم که تو را سر 016الصافات )

 ( البته خدا خواب رسولش را درست درآورد.67الفتح )

( همانا رازگوئی و درگوشی از شیطانست تا غمناک سازد آنان که 01المجادله )

 گرویدند، نیستند زیان زن آنها بهیچ وجه جز بفرمان خدا و بر خدا توکل کنند مؤمنان.

 ( و ساختیم خواب شما را آسایش.3النبأ )

 تفسیر
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 ه گرویدند بهمه آنچه باید، و پرهیز کردند، از آنچه : آنان ک

 042، ص: 5آسمان و جهان، ج

 ( مجمع گفته: در این مژده چند قول است.061ص  5نشاید، مژده دارند، طبرسی در )ج 

 ایست که خدا بآنها داده در برابر کار نیک.مژده دنیا مژده -0

مؤمنان مژده دهند که نترسید و غم ها هنگام مرگ بمژده در دنیا اینست که فرشته -6

 مخورید و ببهشتی که نوید دارید مژده گیرید.

مژده در دنیا خواب خوب است که مؤمن برای خود بیند یا برایش بینند و در آخرت  -9

ها هنگام درآمدن مؤمنان از گور بدانها دهند و در قیامت تا بهشت است که فرشته

ن تفسیر از امام پنجم روایت است و بسندی که تا ببهشت روند و پیاپی مژده گیرند ای

 پیغمبر کشیده شده.

( تفسیرش گفته: رؤیا دیدن در خواب است 515ص  0بیضاوی در )ج « مگو خوابت را»

چون دیدن در بیداری و حقیقت آن نقش صورتیست از افق خیال بحس مشترک و 

از کار  وقتی که خواب راست با پیوستن نفس است بملکوت چون با آن سازگار است

تن فارغ است و از آن دوری صورتی که شایدش افتد و خیالش بصورت مناسب 

حکایت کند و بحسّ مشترک فرستد و بدید آید و اگر تناسب باندازه ایست که تفاوت 

همان جزئی بودن و کّلی بودنست نیازی بتعبیر ندارد و گر بیشتر است نیاز بدان دارد و 

یر خوابست که حدیث فرشته است اگر راست است، و حدیث تأویل احادیث همان تعب

نفس و شیطان اگر دروغ است یا مقصود از احادیث کتب خدا و سنن أنبیاء و کلمات 

اند میان خوابش تا رفتن مجمع( که گفته 613ص  5حکماء است، طبرسی گفته در )ج 

ه ران، و حسن گفتسال فاصله بود، از ابن عباس و اکثر مفسّ 21پدر و برادرانش بمصر 

 سال. 11

نیشابوری گفته: خواب بد زود اثر کند تا مؤمن در غم و اندوه نماند و خواب خوش دیر 

برسی )ج ط« یکیشان گفت خواب دیدم می میفشارم»اثر کند تا شادی او طوالنی باشد 
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( گفته: یعنی خواب دیدم، و چون یوسف بزندان افتاد بزندانیان گفت من 696ص  5

 یر کنم، و یکی از دو غالم فرعون که ساقی بود گفت خواب تعب

 047، ص: 5آسمان و جهان، ج

در خواب دیدم یک شاخه تاک بود و سه خوشه انگور داشت و آنها را چیدم و در جام 

 شاه فشردم و باو نوشاندم.

و سفره دار گفت: در خواب دیدم بر سرم سه طبق نان و هر نوع خوراک بود و 

خوار بدان نوک میزدند، تعبیر آن را بما بگو که بکجا میکشد گفت های گوشتپرنده

خوراکی برای شما نیارند در خواب جز آنکه من شما را بدان آگاه کنم در بیداری 

پیش از آنکه تعبیر آن را بینید یکی از شماها می بشاه نوشاند سه خوشه سه روز است 

ر روز چهارم و بکار خود گماشته که در زندان بمانی و آنگه پادشاه تو را بخواهد د

شوی و دیگری که خوانساالر است و چه بد خوابی دیدی سه روز بنشانه سه طبق در 

زندان بمانی و شاه تو را بیرون برد و بدار زند و پرنده از سرت بخورد و او گفت نه من 

خوابی ندیدم و شوخی کردم و یوسف گفت: گذشت آنچه در باره آن پرسیدید و آن 

 یست.شدن

نیشابوری گفته: چون فرج یوسف دررسید خدا در خواب بشاه نمود که « شاه گفت»

، و ها را بلعیدندهفت گاو فربه از نهر خشکی برآمدند و هفت گاو الغر و الغرها فربه

اند و هفت دیگر خشک که درو شدند و رسیدند بر دید هفت خوشه سبز که دانه بسته

کردند و شاه پریشان شد از غلبه ناتوان بر توانا که بیم  آنها پیچیدند تا آنها را مغلوب

بدی دهد و شرح آن را ندانست، و کاهنان و معبران را جمع کرد و گفت ای سروران 

خواب مرا تعبیر کنید و خدا چون خواهد کاری شود اسبابش را جور کند آنان را از 

 یر آن را ندانند.وپال است و تعبجواب پادشاه درمانده کرد تا گفتند این پرت

و بدان که خدا جوهر نفس ناطقه را چنان آفریده که میتواند بعالم افالک باال رود و 

لوح محفوظ را مطالعه کند، و مانعش از آن سرگرمی به تدبیر تن و واردات حواس 
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گاه ای آاست و در خواب مانع کم شود و نفس بر این مطالعه نیرومند گردد، و بر آینده

همان که دیده در خیال بماند نیازی بتعبیر ندارد، و اگر بصورت دیگری  شود، و اگر

 مناسب با آن ادراک روحانی درآید و بعالم خیال رسد نیاز بتعبیر

 041، ص: 5آسمان و جهان، ج

دارد، آنگه برخی خوابها جریانی است بهم پیوسته و مربوط و معبر بآسانی میتواند از این 

 پی برد.خیاالت بحقائق روحانیه 

وپال گویند، و این پرت بینی برای و گاهی پریشان و درهم است و آن را خواب پرت

پریشانی نیروی متخیّله است برای فساد نیروهای تن یا برخورد به چیز ناآشنائی در بیرون 

 -وپال است که معبر از تعبیرش درماندای پرتتن و این گونه خوابها گاهی باندازه

( تفسیرش گفته: 537ص  0بیضاوی در )ج « از آن دو رها شد گفت یکی»آنکه  -پایان

یعنی یکی از دو تن یار زندانی که ساقی بود و پس از مدتی دراز از زمان بیادش آمد و 

یوسف در ضمن تعبیر خواب گفت افزون زراعت را در خوشه انبار کنید تا شاشه آن را 

را بگذارید برای بذر و بعد از  نخورد و در سالهای قحط از آن مصرف کنید و اندکی

 آن سالی آید که مردم باران دارند و میوه.

اند بیشتر مفسران که خواب مقصود دیدن بچشم است و گفته« و ما جعلنا الرءیا»

گفته از ابن عباس روایت شده که خواب دیدنست چه که  -ره -دیدنست و طبرسی

رفت و مشرکین در حدیبیه جلو خواب دید در مدینه که بمکه وارد شده و بسوی مکه 

او را بستند تا آنکه قومی بشک افتادند در راستگوئی آن حضرت و گفتند یا رسول اللَّه 

 آیا بما آگاهی ندادی که ما آسوده بمسجد الحرام وارد شویم؟ فرمود:

آیا گفتم همین امسال؟ گفتند: نه، فرمود البته وارد آن میشویم و برگشت و سال آینده 

در  و« البته خدا خواب پیغمبرش را درست درآورد»ول کرد و این آیه آمد که بمکه نز

( است که در خواب دید میمونها بر منبرش باال و پائین میشوند و غمگین 462ص  2)ج 

 شد و دیگر خنده بر لبش دیده نشد تا مرد.
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 گویم: اخبار بسیار در این باره گذشت، و رازی گوید، سعید بن مسّیب گفت: رسول

خدا صلی اللَّه علیه و آله در خواب دید بنی امّیه مانند میمون بر منبرش میجهند و بدش 

عنی ی« و من آیاته منامکم باللیل و النهار»آمد، و این قول ابن عباس است در روایت عطا 

 در روز و شب میخوابید برای آسایش نیروی نفس و نیروی تن و در

 043، ص: 5آسمان و جهان، ج

وزی کسب میکنید یا شب میخوابید و روز کسب روزی میکنید و آنها را بهم هر دو ر

پیوست برای اشاره باینکه در شب میتوان کار روز را کرد در صورت نیاز و برعکس و 

 آیات دیگر مؤید آنست.

دلیل است که خواب پیغمبران چون وحی است و آیه دنبال هم « انی اری فی المنام»

( مجمع گفته: 650ص  3در )ج  -ره -طبرسی« من الشیطان انما النجوی»همین است 

های یعنی درگوشی منافقان و کفار ببدگوئی از مؤمنان و غم انداختن آنها از وسوسه

 شیطانست و بخواست او است و برخی گفتند: خوابیست که مایه اندوه باشد.

 گویم: این معنا در روایت آید.

گفته: اگر کسی گوید که در این آیه اگر  -ره -سید مرتضی« و جعلنا نومکم سباتا»

سبات همان خوابست مانند اینست که گفته و جعلنا نومکم نوما و سودی ندهد و جواب 

 اینست که در این آیه چند توجیه است.

مراد از سبات، آسودگی است، قومی گفتند آفرینش روز جمعه فراهم گردید و  -0

سبت نامیدند چون فراغت حاصل شد و برای روز شنبه فراغت بود و از این رو آن را 

ی اند اصل سبات بمعنهمین خدا بنی اسرائیل را بآسودگی از کارها فرمان داد، گفته

 ای و شعری از عرب گواه آن آورده(.کشیدنست )و گفته

اینکه مقصود از آن قطع از کارها است و سبت نیز تراشیدن مو است که بقطع  -6

ه آورده( و گفته: بهر زمین بلندی از اطرافش سبت گویند و برگردد )باز هم شعری گوا

جمعش سباتی است و معنی آیه بر این جواب اینست که خواب شما بریدن از کار 
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 روزانه است.

اینکه مقصود اینست که ما خواب شما را خوابی ساختیم که مرگ نیست زیرا  -9

شود مانند مرده و خدا میخواب گاهی از علوم و مقاصدش و بسیاری از احوالش بیخبر 

سبحانه خواسته بر ما منت نهد که خواب که برادر مرگ است مرگ حقیقی نیست و ما 

 را از ادراک و زندگی بدرنبرد و برای این مصدری بجای نفی مرگ آورده 

 051، ص: 5آسمان و جهان، ج

 و فرموده: و خواب شما را جز مرگ نمودیم.

 اند: و آن اینست که سبات مطلق خواب نیست وگفتهدر آیه توجیه دیگریست که: ن -4

خواب مخصوصی است که آرامش دارد و طوالنیست و از این رو بپر خواب مسبوت 

 خواب شما را خواب»گویند و بهر خواب کن نگویند، و بنا بر این معنی آیه نمیشود 

 و آنگذاری اینست که خواب شما را باکشش و طوالنی نمودیم و وجه منت« نمودیم

برای ما سود و آسایش دارد، زیرا خواب سنگین آسایش بخش نیست بلکه بیشتر بهمراه 

دلتنگی و ناراحتی است، و غم است که خواب را کم و پریشان میکند، و آسودگی 

 خاطر خواب را عمیق و طوالنی مینماید.

 مگوید دیدم ابا بکر محمّد بن قاسم انباری بر جوابی که نخست گفتی -قده -سید

اعتراض میکرد و میگفت: ابن قتیبه در مدرک خود اشتباه کرده زیرا براحت سبات 

نگویند و بجای استراح یا اراح نگویند سبت و او جواب دوم را پسندیده و در گواه 

گفته آن هم بمعنی قطع است زیرا « سبتت المرأة شعرها»برای گفته ابن قتیبه در 

، ن انباری گفته در جواب ابن قتیبه زیانی نداردبازکردن گیسو هم قطع آنست و آنچه اب

زیرا او هم منکر نیست که راحت و آسودگی خواب را سبات گویند و گرچه هر 

ها آسایشی سبات نیست و خصوص آسایش خواب سباتست، و مانند آن در واژه

 فراوانست:

 و چون این ممکن است نباید گفت سبات بمعنی آسایش در خواب نیست گرچه بمعنی
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مطلق آسایش نیست و چیزی که بر عهده ابن قتیبه است اینست که گواهی از شعر یا 

لغت بیاورد که سبات بمعنی راحت آمده زیرا شعری که گواه آورده ممکن است سبت 

 در آن بمعنی قطع باشد نه تمدد و رها کردن. 

نها آ اگر گویند: چه فرقی هست میان جواب ابن قتیبه و جواب اخیر شما گوئیم فرق

روشن است زیرا ابن قتیبه سبات را بخود راحت تفسیر کرده و بر آن گواه آورده، و ما 

سبات را خوابی دانستیم آسایش بخش و بر ما الزم نیست که سبت الرجل بمعنی 

 استراح باشد، زیرا نام چیزی را بمالزم آن ننهند و آسودگی در جواب ما

 050، ص: 5آسمان و جهان، ج

 است نه خود خواب بعالوه. بهمراه خواب

در جواب ابن انباری هم جای سخن هست زیرا گرچه سبت بمعنی قطع آمده ولی لفظ 

سبات باین معنی شنیده نشده. و این نیاز بسماع از أهل زبان دارد و باید از راهی ثابت 

کرده باشد که چون سبت بمعنی قطع است رواست که سبات هم بدین معنی باشد و این 

 (.941 -997ص  0نکرده )غرر ج  کار را

 روایات

امالی(: بسندی از علی علیه السّالم که پرسیدم از رسول  -73در مجالس صدوق ) -0

خدا صلی اللَّه علیه و آله مردی خواب بیند و بسا درست است و بسا نادرست فرمود: ای 

د و آنچه را آیای نخوابد جز اینکه روحش به پیشگاه پروردگار جهانیان برعلی هیچ بنده

نزد او بیند درست است، و چون فرماید روحش را بتنش برگردانند در میان آسمان و 

 زمین سیر کند و آنچه را در آنجا بیند نادرست است.

و از همان )..( از أبی بصیر که شنیدمش میفرمود: ابلیس یک شیطانی دارد بنام  -6

 و باختر را پر دارد.)هزع( که در هر شب بخواب مردم آید و میان خاور 

در قرب االسناد: از امام ششم علیه السّالم که هر که خواب بیند در حرم است و او  -9
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 ترس دارد آسوده شود.

از آن آنها است مژده در دنیا و »( در قول خدا تعالی 613در تفسیر علی بن ابراهیم ) -4

 گام مرگ است.فرمود در دنیا خواب خوبست که مؤمن بیند و در آخرت هن« آخرت

(: بسندی از عبد اللّه که یک آدمی مرا نزد امام ششم علیه السّالم 17در محاسن ) -5

فرستاد و میپنداشت از زنی که بخوابش آید هراس دارد گوید: فریاد کشیدم تا 

ها شنیدند امام علیه السّالم فرمود: برو بگو تو زکات نپردازی گفت چرا بخدا همسایه

 مود: باو بگو اگر میپردازی باهلش نرسانی.میپردازم و او فر

در خرائج: روایت شده که أبا عماره معروف بطیان بامام ششم علیه السّالم گفت: در  -2

 ای همراه دارم فرمود: در آن سرنیزه بود؟ گفتم:خواب دیدم که نیزه

 056، ص: 5آسمان و جهان، ج

ی ولی دختر است، و آنگه ساعتنه، فرمود اگر سرنیزه داشت پسر برایت زائیده میشد 

دختر زاید،  06بند فرمود: آن دختر  06خاموش شد و فرمود نیز، چند بند داشت؟ گفتم 

 خاله دارم. 00و این حدیث را بعباس بن ولید گفتم و او گفت: من از یکی آنها هستم و 

صی قف در مناقب: از یاسر خادم که بامام رضا علیه السّالم گفتم: در خواب دیدم در -7

د ها شکستند، فرمود: اگر خوابت راست باشتنگ شیشه بود و قفص افتاد و شیشه 07

روز بماند و بمیرد و محمّد بن ابراهیم در کوفه با ابی  07مردی از خاندانم بشورد و 

 (.956ص  4روز ماند و مرد )ج  07السرایا شورید و 

 .روضه کافی( -665در کافی هم از یاسر مانندش را آورده )

غ نقل نکنی تعبیر است یا درووپال نباشد که بیبیان: اگر خوابت راست باشد، یعنی پرت

رد السرایا با او بیعت ک -و اولی اظهر است و محمّد بن ابراهیم همان طبا طبا است که أبو

و شورید، و چون او مرد با محمّد بن محمّد بن زید بیعت کرد طبری در تاریخش گفته: 

بود و از نژاد هانی بن قبیصه بود که نافرمانی خسرو « سرّی بن منصور»ا نام أبی السرای

پرویز کرد، و ابو السرایا از امیران مأمون بود و در کوفه بر فرمانگزار عراق شورید و با 
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محمّد بن محمّد بن زید بن علی بن الحسین علیهم السّالم بیعت کرد. و آنگاه حسن بن 

 سر او فرستاد و با او جنگیدند و اسیر شد و کشته شد. سهل فرمانگزار عراق سپاهی بر

بسندی از یاسر خادم که روزی امام رضا علیه السّالم بمن فرمود: دیشب یکی از  -1

های علی بن یقطین را در خواب دیدم که میان دو چشمش خال درخشان سفیدی وابسته

 بود و آن را بدین داری تعبیر کردم.

أبی بکر بن عیّاش که نزد امام ششم علیه الّسالم بودم و مردی در دعوات راوندی: از  -3

نزد او آمد و گفت: در خواب دیدم که بتو گفتم: چه اندازه از عمرم مانده؟ و تو با 

دست اشاره به پنج کردی و دلم بدان گرفتار شده، فرمود: تو از من چیزی بپرسیدی که 

 دانستن جز خدا عزّ و جلّ نداند و آن پنج است که خدا ب

 059، ص: 5آسمان و جهان، ج

راستی خدا که نزد او است علم ساعت، و فروآورد باران را، و میداند »آنها تک است 

آنچه را در ارحام است، و نداند کسی که فردا چه کند، و نداند کسی بچه سر زمینی 

 لقمان(. -95بمیرد، راستی خدا پر دانا و آگاه است )

( مجمع گفته: در حدیث است که کلید غیب پنج 964ص  1)ج  -ره -بیان: طبرسی

است که جز خدا آن را نداند، و این آیه را خواند، و از ائمه هدی روایت است که این 

 پنج را بتفصیل و تحقیق جز خدا نداند.

گویم: این منافات ندارد که آنها بر سبیل معجزه از اینها خبر دادند زیرا بوحی خدا 

دادن در مورد این حدیث برای نرسیدن خبر از خدا بوده بوی برای بوده، و گویا خبر ن

 مصلحتی، و گفتار در باره آن در کتاب امامت گذشت.

روضه(: بسندی که مردی نزد امام ششم درآمد و گفت: در  -603در کافی ) -01

خواب دیدم خورشید بسرم برآمده نه تنم، فرمود: تو بامری با ارزش و نوری تابان و 

ات را فرا گرفته بود، در آن فرو میرفتی، ولی همان سرت راوان رسی، و اگر همهدینی ف

 چون دید خورشید را تابان گفت:»را فرا گرفته نخواندی 
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و چون غروب کرد ابراهیم از آن بیزاری جست، « االنعام -71این پروردگار من است، 

 مود:گوید: گفتم: قربانت آنها گویند: خورشید خلیفه پادشاه است فر

ندانمت که بخالفت برسی، در پدران و نیاکانت هم شاه نبوده، و کدام خالفت و شاهی 

باالتر از دینند و روشنی دل که بدان امید بهشت داری، راستی آنها اشتباه میکنند گفتم 

 راست گفتی قربانت.

بیان: بسا که گواه آوردن ابراهیم برای اینست که او پس از دیدن خورشید و اختالف 

پرستی پس برآمدن خورشید بر حالش هدایت شد، یا رهبری کرد قومش را بیگانه

سرت نشانه رهیابی تو است بدین درست، یا مقصود اینست که چون خورشید در عالم 

ترین نور است تا آنجا که ابراهیم برای هم نفسی با قومش و اتمام محسوسات تابنده

برای غلبه نور و ظهورش و آن را « این پروردگار من است»حجت بر آنها گفت: 

 ببزرگی وصف کرد و پس از آن برای دگرگونی احوالش از آن بیزاری جست 

 054، ص: 5آسمان و جهان، ج

چه که داللت بر امکان و حدوثش کرده، و در خواب امور معنویه صورت امور حسیه 

 دین نباشد.ترین نور جهان نمونه جز را گیرند که مناسب آنها است، و این تابنده

 و تفسیر یکم از نظر لفظ روشنتر است و دوّم از نظر معنا، اینکه فرمود:

در پدرانت پادشاه نبوده داللت دارد که خواب هر شخصی تعبیر خاص بخود دارد و 

شاید مقصود اینست که تعبیر آنان از بیخ اشتباه است، زیرا احتمالش نمیرود نه اینکه در 

 د.باره خصوص مورد درست نیای

روضه(: بسند پیش از مردی که خواب دید خورشید بر پاهاش  -67در کافی ) -00

تابیده نه تنش، فرمود: مالی بوی رسد از گیاه زمین از گندم یا خرما که بر آن گام نهد 

 در فراوان و حالل است جز اینکه در آن رنج برد چنانچه آدم علیه الّسالم رنج برد.

بسندی از محّمد بن مسلم که نزد امام ششم علیه السّالم  روضه(: -626و از همان ) -06

رفتم و أبو حنیفه نزدش بود، باو گفتم: قربانت خواب عجیبی دیدم، فرمود: ای پسر 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

مسلم آن را بگو که دانای آن حاضر است و بأبی حنیفه اشاره کرد من گفتم: در خواب 

خت بسیار شکست و بر سرم ری ام رفتم و ناگاه زنم نزدم برآمد و گردویدیدم که بخانه

 و من از این خواب تعجب کردم.

یار ات با مردم پستی ستیزه کنی و پس از رنج بسأبو حنیفه گفت: تو بر سر ارث خانواده

بدان برسی ان شاء اللَّه، امام ششم فرمود: ای أبی حنیفه بخدا درست گفتی، پس از آن 

 ز تعبیر این دشمن أهل بیت بدم آمدأبو حنیفه از پیش او رفت و گفتم: قربانت من ا

فرمود: ای پسر مسلم خدا بدت نیارد تعبیر آنها با تعبیر ما جور نیست و نه با تعبیر 

دیگران، و آن تعبیر را ندارد که او گفت، گفتم: قربانت گفتی درست گفتی و سوگند 

 .هم خوردی با اینکه اشتباه کرده، فرمود: سوگند خوردم که درست اشتباه کرده

 گفتم پس تعبیرش چیست؟ فرمود: ای پسر مسلم تو زنی را متعه کنی و

 055، ص: 5آسمان و جهان، ج

همسرت بفهمد و جامه نو تو را بر تنت پاره پاره کند زیرا پوست جامه مغز است، ابن 

مسلم گفت: بخدا میان تعبیر آن حضرت و درست در آمدنش نگذشت مگر بامداد 

که من نشسته بودم بر در خانه کنیزکی بر من گذر کرد و  جمعه و در چاشت روز جمعه

، اش کردم و همسرم بو برد بمن و اواش بردم و متعهبغالمم گفتم او را برگرداند و بخانه

و درون اتاق ما آمد، و کنیزک پیشی گرفت و از در گریخت و من تنها ماندم و 

 د.رختهای نوی که در عیدها میپوشیدم بر تنم تیکه تیکه کر

و موسی زوار عطار نزد امام ششم علیه السّالم آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی 

دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و 

میترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی 

 ه عمر آنها را درازتر کند، نام دامادت چه بوده؟ها با زندآغوشی مردههم

گفتم: حسین، فرمود: خوابت داللت دارد که زنده مانی و بزیارت امام حسین روی علیه 

السّالم زیرا هر که با هم نام حسین علیه السّالم هم آغوش شود او را زیارت کند ان شاء 
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 اللَّه تعالی.

نزد امام ششم علیه السّالم آمد و گفت یا ابن  و اسماعیل بن عبد اللّه قرشی گفت: مردی

رسول اللَّه در خواب دیدم که از شهر کوفه بیرون شدم بجائی که آن را میشناسم گویا 

ای( از چوب یا مردی تراشیده از چوب بر اسبی چوبین شمشیرش را نشان پیری )نمونه

مردی را ببری میداد و منش میدیدم هول شده و ترسان، فرمود: تو میخواهی روزی 

دزدانه و از خدائی که تو را آفریده و تو را میمیراند بترس آن مرد گفت: گواهم که تو 

دانشی داری که از معدنش برآورده شده، یا ابن رسول اللَّه من آنچه را تعبیر کردی 

 برایت شرح بدهم.

د هایم نزد من آمد و کاالیش را بمن عرضه نمود و من قصراستی مردی از همسایه

آورم چون دیدم خریداری جز من ندارد، امام علیه کردم آن را ببهای بسیار کم بدست

السّالم فرمود این رفیقت دوست ما است و بیزار از دشمن ما؟ گفتم: آری یا ابن رسول 

 اللَّه، مردیست که بصیرت خوبی دارد و دین محکمی و من بدرگاه خدا

 052، ص: 5آسمان و جهان، ج

ود کارم یا ابن رسول اللَّه بمن بگو اگر ناصبی به قصد کردم پشیمانم و توبهو شما از آنچ

ربودن مالش حاللم بود؟ فرمود: امانت داری برای هر که تو را امین کند بایدت گرچه 

 کشنده حسین علیه الّسالم باشد.

ز ابیان: ظاهر اینست که راوی از زوّار و قرشی هر دو محمّد بن مسلم است و بسا کلینی 

 «.گویا تردید از راوی است« او رجال»سند آورده باشد آنها بی

الحسن علیه  -( روضه: بسندی از حسن بن جهم که شنیدم أبی995در کافی ) -09

السّالم میفرمود: خواب به تعبیر است و باو گفتم: برخی همکیشان ما روایت کردند 

ود: زنی در زمان رسول خدا صلی وپال بود، امام علیه السّالم فرمخواب پادشاه مصر پرت

اش شکسته و آمد نزد رسول صلی اللَّه علیه و آله و سلم در خواب دید که ستون خانه

آید با حال اللَّه علیه و آله و خوابش را برای او گفت، پیغمبر فرمود: شوهرت می
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 و چنانچه پیغمبر فرمود: آمد، و بار دگر بسفر رفت و آن -شوهرش در سفر بود -خوش

اش شکسته و بمردی چپ برخورد و خوابش را باو زن در خواب دید که ستون خانه

گفت و آن بد مرد گفت: شوهرت میمیرد. و گزارش به پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و 

 سلم شد و فرمود: چرا بخوبی برایش تعبیر نکرده.

سّالم چنان شد، و لوپال بوده یعنی واقعش چنین نبوده و بتعبیر یوسف علیه اتوضیح: پرت

شاید آن حضرت شکستن « شوهرت آید»همانا راوی آن را برای تأیید فرموده او آورد 

ستون خانه را تعبیر کرده به از میان رفتن قدر و اختیاری که آن زن در نبودن شوهرش 

کار است و از اخبار مخالفان برآید که أبو بکر بوده، و شاید شوم و چپ« اعسر»داشته 

نامش را نبرده، در نهایه است که در حدیث است زنی نزد پیغمبر صلی اللَّه علیه  از تقیه

ام روی آنست و آله و سلم آمد و گفت: در خواب دیدم گویا چوبی که پرتوی خانه

 شکسته، فرمود خدا مسافرت را برگرداند و شوهرش برگشت.

ت ه علیه و آله و او را نیافباز بسفر رفت و همان خواب را دید و آمد نزد پیغمبر صلی اللَّ

 و أبو بکر را یافت و باو گزارش داد و او گفت: شوهرت میمیرد، و باز برای 

 057، ص: 5آسمان و جهان، ج

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله گفت و آن حضرت فرمود بکسی گفتی؟ گفت: آری، 

 فرمود: همانست که او گفته است.

از امام پنجم علیه السّالم که در خواب دیدم گویا روضه( بسندی  -016در کافی: ) -04

بر سر کوهی هستم و مردم از هر سو بر آن برآیند تا چون بسیار شوند بر آن آنها را 

بآسمان برآورد و مردم از هر سویش فروافتند تا جز یک دسته اندک بمانند و پنج بار 

 قیس ابن عبد اللَّه بن عجالنچنین شد و در هر بار مردم فروافتادند و آن دسته ماندند و 

 در آن دسته بود، و پس از آن پنج روز بیشتر زنده نبود و مرد.

 ها بود که پس از او پدید شد در شیعه و مرتد شدند.بیان: گویا تعبیر خوابش فتنه

من گویم: کشی با سندی مانند آن را آورده و در آنست که میسر بن عبد العزیز و عبد 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

سال نگذشت که آن حضرت درگذشت و  6ر آن دسته بودند و باندازه اللَّه بن عجالن د

 قیس در کتب رجال نامی ندارد.

(: بسندش از امام ششم علیه السّالم که چون مؤمنین بستر گیرند 071در محاسن ) -05

خدا روحشان را باال برد و هر کدام مرگشان رسیده در بوستانهای بهشت بنور رحمت و 

 های امین خود بتنش برگرداند.و اگر مرگش نرسیده آن را با فرشتهنور عزّت خود نهد، 

عیاشی از امام ششم علیه السّالم که فاطمه علیها السّالم در خواب دید که گویا  -02

حسن و حسین علیهما السّالم را سر بریدند یا کشته شدند و او را اندوهگین کرد و 

و آن حضرت فرمود: ای رؤیا و او در برسول خدا صلی اللَّه علیه و آله گزارش داد 

وپال برابرش مجسم شد، فرمود: تو این بال را بفاطمه نمودی؟ گفت: نه، فرمود: ای پرت

تو بفاطمه این بال را نمودی؟ گفت: آری یا رسول اللَّه، فرمود: چه قصد کردی بدان؟ 

 گفت:

 خواستم غمگینش کنم، و بفاطمه فرمود: بشنو این چیزی نیست.

 وپال بوده چون خدا فرموده گویا خطاب او بفرشته رؤیا و شیطان پرتبیان: 

 051، ص: 5آسمان و جهان، ج

همانا نجوی از شیطانست یا آنکه بمعجز او مجسم شدند و روح در خود گرفتند و »

و  اثر مایه گناهی نیستبازرسی شدند، و مانند این گونه تسلّط زود گذر شیطان و بی

ت از تو هایم را نیسراستی بنده»معصوم نیست و منافات با قول خدا  دلیلی بر نفی آن از

ندارد و برخی سخن در باره آن در کتاب نبوّت گذشت و « الحجر -40بر آنها سلطنتی. 

 باز هم بیاید ان شاء اللَّه تعالی.

در فرج المهموم: بسندی از امام ششم علیه السّالم که: مردمی گویند نجوم از  -07

تر است و این سخن درست بود تا روزی که خورشید بیوشع بن نون و تخواب درس

بأمیر المؤمنین علیه الّسالم برنگشته بود و چون خدا عزّ و جلّ خورشید را بآنها برگرداند 

 دانشمندان نجوم گمراه شدند و برخی درست گویند و برخی خطا کنند.
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جم علیه السّالم از نبیّ و از محدّث در بصائر: بسندی از زراره که پرسیدم از امام پن -01

فرمود: رسول آنکه جبرئیلش آید و رودررو سخن کند چنانچه شما با هم صحبت خود 

سخن کنید، این رسول است و نبی آنکه فرشته بخوابش آید چون خواب ابراهیم، و 

بی نبعضی هر دو را دارند از رسالت و نبوّت، و رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله رسول و 

آمد و رودررو سخن میگفت و او را میدید و در خوابش هم هر دو بود: جبرئیلش می

یند و آنکه او را بآمد و اما محدّث آنکه سخن فرشته را شنود که با او حدیث کند بیمی

 آنکه در خوابش آید.بی

 گویم: مانند آن بچند سند عمده در کتاب نبوت، کتاب امامت و جز آنها گذشت.

( امام صادق علیه الّسالم فرمود: چون بنده در گناه خدا عّز و 640اختصاص: ) در -03

جلّ است و خدا خیرش را خواهد باو خوابی نماید که او را بترساند و از آن گناهش 

 کنار کشد، و راستی خواب راست؟؟؟ پیغمبریست.

 و از همان: بسندی از أبی المغرا که شنیدم امام هفتم علیه السّالم  -61

 053، ص: 5آسمان و جهان، ج

میفرمود: هر که بخدا نیازی دارد و خواهد ما را در خواب بیند و موقعیت آن را بداند 

سه شب بنیت دیدار ما غسل کند که ما را در خواب بیند آمرزیده شود و موقعیت آن را 

ن آبفهمد گفتم: ای آقایم مردی شما را در خواب دیده که شراب خرما مینوشد فرمود: 

در مجالس  -60دینی نیست همانا بیدینی ترک ما و تخلّف از ما است )الخبر( بی

صدوق: بسندی از ابراهیم کرخی که بامام صادق علیه السّالم گفتم، مردی پروردگارش 

عزّ و جلّ را در خواب دیده این چیست؟ فرمود: این مرد بیدینی است زیرا خدا تبارک 

 ری نه در خواب، نه در دنیا، نه در آخرت.و تعالی دیده نشود نه در بیدا

روضه(: بسندی از یکی از دو امام علیهما السّالم که رسول خدا یک  945کافی ) -66

روز صبح کرد و غمگین و اندوهگین بود، علی علیه السّالم بآن حضرت گفت چه شده 

 ب درکه من شما را غمین و اندوهناک بینم؟ فرمود: چرا چنین نباشم با اینکه امش
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خواب دیدم بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه بمنبرم برآیند و مردم را از اسالم بعقب 

 برگردانند، گفتم: پروردگارا در زندگی منست یا پس از مرگم؟ فرمود: پس از مرگت.

روضه روایتی است باین  666در کافی )خود این روایت را نیافتیم ولی در ص  -69

(: از امام ششم علیه 021سند و متن، از پاورقی ص  مضمون با اختالف چند مورد در

السّالم که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله خواب دید بنی امیه پس از او بر منبرش باال 

میروند و مردم را گمراه میکنند و بعقب برمیگردانند، و غمین و اندوهناک صبح کرد، 

ل ناکت بینم؟ فرمود ای جبرئیجبرئیل فروشد و گفت: یا رسول اللَّه چرا غمین و اندوه

من امشب در خواب دیدم بنی امیه پس از من بر منبرم برآیند و مردم را گمراه کنند و 

 بعقب کشند از راه.

فرمود: بدان که تو را براستی به پیغمبری فرستاده این چیزیست که من بر آن آگاه نشدم 

سلّی آمد که پیغمبر را بدان تبآسمان باال رفت و درنگی نشد که با چند آیه از قرآن فرو

 مند کردیم، سپس بگو اگر چند سالی آنها را بهره»داد گفت 

 021، ص: 5آسمان و جهان، ج

 -612مندند، شان کردیم، سودی ندهدشان آنچه بدان بهرهبر سرشان آمد آنچه وعده

ر دالبته که آن را در شب قدر فروآوردیم و ندانی شب ق»الشعراء( و بر او فروآورد 

القدر( خدا شب قدر را به پیغمبرش صلی اللَّه  -4چیست؟ شب قدر به از هزار ماه است، 

ص  4علیه و آله و سلم داد که به از هزار ماه پادشاهی بنی امیه است )ر ک کافی ج 

053.) 

و  -در کتاب سلیم بن قیس: هاللی از عبد اللَّه بن جعفر که من نزد معاویه بودم -64

گفتم: از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله شنیدم در جواب  -تا گفته حدیث را کشانده

و نساختیم دید تو را که بتو نمودیم جز آزمایشی برای این مردم، و »از پرسش این آیه 

تن از رهبران  06فرمود: من در خواب دیدم « االسراء -2درخت ملعون در قرآن، 

ود آمدند، و برمیگرداندند امتم را بدنبال خگمراهی را که باال میرفتند بر منبرم و فرومی
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پس پس که در میان آنها بودند دو مرد از دو تیره جدای قریش و سه تا از بنی امیه و 

تن رسند قرآن خدا را دکان خود  05هفت تن از فرزندان حکم بن عاص که چون به 

 سازند و بندگان خدا را بردگان خود )الحدیث(.

 (: بسندی از أبی بصیر که بامام ششم گفتم:414ص  2در کافی )ج  -65

سر گذاشتن از سنت است؟ فرمود: نه، گفتم: آیا رسول خدا در سر خود فرق زلف فرق

داشت؟ فرمود: آری، گفتم: چطور؟ فرمود: چون رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله از 

ابی را دید وخانه کعبه جلوگیری شد با اینکه شتر قربانی رانده بود و محرم شده بود خ

البته البته راست درآورد خدا خواب پیغمبرش »خدا در قرآنش گزارش داده که فرماید 

آئید در مسجد الحرام ان شاء اللَّه آسوده سر تراشیده و تقصیر کرده، را که البته درمی

و رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله دانست که خدا البته بیاید بدان چه بوی « الفتح -67

داده، از این رو آن مو که بر سر داشت هنگام احرام گذاشت تا بلند شد، برای نوید 

اینکه آن را در حرم تراشد آنجا که خدایش نوید داده، و چون آن را تراشید دیگر موی 

 سرش را بلند نگذاشت و پیش از آن چنین بود.

ن علیه ( بسندش از ابن عباس که من همراه امیر المؤمنی952در مجالس صدوق ) -64

 السّالم بودم چون بصفّین میرفت، و چون در نینوی کنار شط فرات منزل کرد،

 020، ص: 5آسمان و جهان، ج

وضوء ساخت و نماز کرد و چرتی زد و بیدار شد و گفت، در خواب دیدم گویا 

مردانی از آسمان فرود آمدند و پرچمهای سفید داشتند، و شمشیرها آویخته که همه 

بودند، و در گرد این زمین خطی کشیدند، سپس دیدم گویا این نخلها سپید و تابان 

شاخه بر زمین زنند و پریشانند با خونی تازه و گویا دیدم حسین پاره تن و مغزم در آن 

خون غرق است و دادرس طلبد و کسی بدادش نرسد، و گویا مردان سپیدی از آسمان 

ین مردم ای خاندان رسول که بدست بدترفروآمدند و گویند با فریاد بلند، شکیبا باشید 

 کشته شوید، و این بهشت است ای أبا عبد اللَّه که شیفته تو است.
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و آنگه مرا تسلیت دادند و میگفتند، ای ابو الحسن مژده گیر، خدا روز قیامت چشمت 

را بدو روشن سازد و آنگاه بیدار شدم و سوگند بدان که جان علی بدست او است البته 

دّق أبو القاسم صلی اللَّه علیه و آله و سلم مرا آگاه کرد که آنجا را در صادق مص

تن از  07مسافرتم بسوی شورشیان بر ما بینم و این زمین کرب و بالء است که حسین و 

 فرزندان من و فاطمه در آن دفن شوند )و حدیث مختصر شده(.

دنبال هر نماز دعا  المکارم: روایت است که امام چهارم میفرمود: من یک سال -67

میکردم خدا اسم اعظم بمن آموزد، و یک روز نماز بامداد را خواندم و نشسته خوابم 

برد و مردی را در برابر خود ایستاده دیدم که بمن میگفت: تو از خدا خواستی اسم 

 اعظمت بیاموزد؟ گفتم: آری، گفت: بگو: اللهم انّی أسألک باسمک اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

الذی ال اله الّا هو ربّ العرش العظیم، فرمود بخدا برای هیچ چیز با آن دعا نکردم جز 

 (.411اینکه کامیابیش را دیدم )

گویم: خواب عبد المطّلب در بشارت بوجود پیغمبر گذشت او خواب دید درختی می

هاش بشرق و غرب زد و از آن نوری برآمد در پشتش روئید که بآسمان رسید و شاخه

بزرگتر از نور خورشید، و عرب و عجم در برابرش ساجدند و هر روز بزرگی و 

روشنیش فزوده گردد، و گروهی از قریش میخواهند آن را ببرند و چون بدان نزدیک 

 شوند، جوانی زیباتر مردم آنها را بگیرد و پشتشان را بشکند و چشمشان را بکند.

 026، ص: 5آسمان و جهان، ج

اگر راست گوئی البته از پشت تو فرزندی آید که شرق و غرب را کاهنه بوی گفت: 

بگیرد و پیغمبر مردم باشد، و خوابش در کندن چاه زمزم گذشت که طوالنیست، و 

خوابهای آمنة در والدت پیغمبر گذشت و خواب عباس در مژده به پیغمبر که خواب 

ت تا بر مغرب رسید و بازگشدید از سوراخ بینی عبد اللَّه پرنده سپیدی پرید و بمشرق و 

بام کعبه نشست و همه قریش در برابرش سجده کردند، و نوری شد میان آسمان و 

 زمین تا بمشرق و مغرب رسید.
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کاهنه بنی مخزوم گفت ای عباس اگر خوابت راست باشد از پشت تو فرزندی بر آید 

تر عبد که أهل مشرق و مغرب پیرو او شوند و در غزوه بدر گذشت که عاتکه دخ

المطلب خواب دید که سواری بمکه آمد و سه بار فریاد زد ای آل عدی، ای آل فهر، 

که ای نماند از قریش جز اینبگور خود بروید و سنگی گرفت و پاشیدش از کوه و خانه

ای در آن افتاد، و گویا دره مکه از پائین خود خون شده و روز سوّم بزمزم رسید و تیکه

 دریابید، و غزوه بدر شد. فریاد زد کاروان را

در زایش حسین علیه السّالم گذشت که ام ایمن گفت: یا رسول اللَّه امشب خواب دیدم 

ای تنت افتاده در خانه من، فرمود: فاطمه حسین را زاید و تو او را بپروری و در که پاره

 یدهن او گذاری و یک تیکه من در خانه تو باشد، و نیز گذشت که زن حنظلة بن أب

عامر راهب در خواب دید گویا آسمان گشوده شد و حنظله در آن افتاد و بهم پیوست، 

 و حنظله با حد رفت و شهید شد.

های آسمان نصّر خوابهای غریبی گذشت یکی اینکه در خواب دید فرشتهو نیز از بخت

ا ر فوج فوج بر سر چاهی آمدند که دانیال در آن زندانی بود و بر او سالم کردند و او

بگشایش مژده دادند، و از کرده پشیمان شد و او را از چاه برآورد، و دیگر در خواب 

اش طال و دانیال تعبیرش کرد که دید سرش آهن است و دو پایش از مس و سینه

پادشاهیش برود و پس از سه یک پارسی او را بکشد و چنین شد و موبدان در والدت 

 دید شترانی سرکش اسبان عربی را یدک میکشند. پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله خواب

 029، ص: 5آسمان و جهان، ج

(: بسندی از امام ششم علیه السّالم که در بنی اسرائیل 964ص  6در کافی )ج  -61

مردی بود و سه سال بدرگاه خدا دعا کرد که باو پسری بدهد، و چون دید خدا 

را که نشنویم یا تو بمن نزدیکی و م مستجاب نکند گفت: پروردگارا آیا من از تو دورم

شرم پاسخ ندهی فرمود: یکی بخوابش آمد و گفت: تو سه سال است خدا را با زبانی بی

و دلی سرکش و ناپرهیزکار میخوانی و با نیتی ناراست، از بیشرمی خود را باز کن و 
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ا ددلت پرهیزکار شود و خوش نیت باش، فرمود: آن مرد چنین کرد و آنگه بدرگاه خ

 دعا کرد برای او پسر زاد.

در مجالس شیخ: بسندش از شمر بن عطیه که پدرم بعلی بن أبی طالب علیه السّالم  -63

ی گرفت که گبد میگفت، بخوابش آمدند و باو گفتند: توئی دشنام گوی علی؟ و خفه

 تا سه بار ببستر خود رید.

چون پادشاه فرمانداد در قصص راوندی: بسندش از امام ششم علیه السّالم که  -91

بزندان کردن یوسف علیه السّالم خدا بآن حضرت تعبیر خواب را الهام کرد و برای 

 زندانیان خوابشان را تعبیر میکرد.

در مجالس ابن الشیخ: بسندش که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم فرمود: چون  -90

اب از راستگوترین ترین خوآخر الزمان شود خواب مؤمن دروغ نباشد و درست

 آنانست.

چون »بیان: این روایت از طرق مخالفان هم رسیده در نهایه است که در حدیث است 

مقصود نزدیکی « زمان نزدیک شود نزدیک است که خواب مؤمن نادرست نباشد

اند مقصود زمان برابری شب و روز است و خواب در آن درست ساعت است و گفته

زمان بهم نزدیک شود تا سال »در حدیث مهدی است که است برای برابری زمان، و 

 .-پایان -«چون یکماه گردد

دو قول دارد یکی اینکه شب و روز « اذا اقترب الزمان»خطابی: در اعالم الحدیث گفته: 

بهم نزدیک شوند چون روزهای بهار که برابر میشوند و هنگام اعتدال چهار طبع است 

 ترین ران گویند درستغالبا، و همچنین در پائیز و معب

 024، ص: 5آسمان و جهان، ج

ها و وجه دیگر اینکه مقصود آخر خوابها در برابر بودن شب و روز است و رسیدن میوه

 الزمانست.

نووی در شرح صحیح گفته ظاهرش اطالق است و « ترین آنها در خوابو درست»
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صالحان از میان رفته و قاضی آن را مقیّد بآخر الزمان کرده که دانش بمرگ علماء و 

خدا آن را تدارک و وسیله آگاهی ساخته و یکم روشنتر است زیرا دروغگو خوابش 

 دچار تشویش و اختالل است و هم حکایت آن.

روضه(: بسندی از معمّر بن خلّاد گوید: شنیدم أبو الحسن علیه  -995در کافی ) -96

ر ، خواب همان طور باشد که تعبیالسّالم میفرمود: بسا خواب بینم و آن را تعبیر کنم

 شود.

عبیر ت« خواب از آن نخست تعبیر کن است»بیان: در نهایه گفته: در حدیث است که 

پیشگوئی سرانجام خواب است و در حدیث است که برای خواب چند کنیه و نام است 

و از آنست حدیث ابن سیرین که « اش بخوانید و بنامهاش تعبیر کنیدآن را بکنیه

ت: من خواب را از روی حدیث تعبیر میکنم چنان که از قرآن در تعبیر آن استفاده میگف

میکرد، مانند اینکه کالغ را بمرد فاسق تعبیر میکرد و دنده را بزن زیرا پیغمبر کالغ را 

 .-پایان -ها و نامهافاسق نامید و زن را چون دنده خواند و مانند آن از کینه

سندی از امام پنجم علیه السّالم که رسول خدا بسیار روضه(: ب -992در کافی ) -99

میفرمود: خواب مؤمن میان آسمان و زمین میچرخد باالی سر خواب بیننده تا خودش 

آن را برای خود تعبیر کند یا دیگری، و چون تعبیر شود بزمین چسبد، خوابتان را 

 نگوئید جز بکسی خردمند.

 «.اب خود را مگو مگر بدوستخو»بیان: در نهایه است که در حدیث است 

در کافی )..(: بسندش از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله که فرمود: خواب را  -94

 ستم.حسد و بیمگوئید مگر بر مؤمن بی

 025، ص: 5آسمان و جهان، ج

بیان: همانا آن را شرط کرده تا تعبیر کن از روی حسد و ستمکاری بد تعبیر نکند، بغوی 

ز جابر روایت کرده که مردی نزد پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله آمد و آن در شرح سنت ا

حضرت سخنرانی میکرد و گفت: یا رسول اللَّه دیشب در خواب دیدم که گویا گردنم 
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را زدند و سرم افتاد و دنبالش رفتم و آن را گرفتم و بجایش نهادم، رسول خدا صلی اللَّه 

کی از شماها بازی کند در خواب آن را بمردم علیه و آله فرمود: چون شیطان با ی

 نگوید.

و از أبی سلمه است که گفت: من خواب میدیدم و اندوه میکشیدم تا شنیدم ابی قتاده 

میگفت: من خواب میدیدم تا بیمارم کرد و شنیدم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله 

 میفرمود:

جز بدوست نگوید و  خواب خوب از خداست و چون یکی از شما خواب خوشی دید

چون خواب بدی دید بکسی نگوید و در سمت چپش تف اندازد و پناه برد بخدا از 

 شیطان رجیم و از شرّ آنچه در خواب دیده که بدو زیان ندارد.

سپس گفته: این یک راه نمائیست برای تعبیر خواه که اگر خواب بد دیده بکسی نگوید 

ندوهش فزاید، و اگر خواب خوش دیده بدوستش تا با تعبیر بد او روبرو نشود و بر ا

گوید چون اگر ببد خواهش گوید بسا آن را بد توجیه کند و غمینش سازد یا نیرنگی 

باو زند، چنانچه خدا خبر داده از یعقوب که چون یوسف خوابش را برای او گفت باو 

 یوسف(. -2مگو خوابت را ببرادرانت تا نیرنگی برایت بازند »فرمود 

ابی رزین روایت شده که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: خواب دیدن؟؟؟ و از 

 از پیغمبریست و آن بر سر پرّانست و چون گفته شود بیفتد، گفت: گمانم فرمود:

خواب بر مرد پرانست تا »مگویش مگر برای دوستی یا خردمندی، در روایت دیگر 

ت یا بگمانم فرمود: مگویش جز بدوس تعبیرش نشود، و چون تعبیر شد واقع شود، گفت

نظری که نخواهد برایت تعبیرش کند جز بدان چه دوست داری، و اگر تعبیر صاحب

 نداند شتاب نکند بسخنی که تو را غمین سازد.

 022، ص: 5آسمان و جهان، ج

نظر یعنی تعبیردان که او تو را بحقیقت تفسیرش خبر دهد یا قریب بدان و معنی صاحب

ن دانی، و بسا در تعبیرش پندی برایت باشد که تو را از کار زشتت بازدارد، یا چه از آ
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سند از أبی ایوب روایت است که پیغمبر ای که تو را بشکر خدا وادارد، گفت: بیمژده

صلی اللَّه علیه و آله فرمود: خواب چنان واقع شود که تعبیر شده، آن بمانند مردیست 

ر است تا آن را بزمین نهد، و چون یکی از شما خوابی بیند که یک پا را برداشته و منتظ

در نهایه گفته در حدیث است که  -پایان -آن را نگوید مگر برای اندرز گویا دانا

یعنی چون نیکمرد راستگو، دانا « خواب از آن نخست معبر است و بر سر مرد پرانست»

س از شود نه دیگری که پباصول و فروعش با کوشش خود آن را تعبیر کند بر آن واقع 

آن تعبیرش کند، و آن بر مرد پرانست یعنی قضا و قدریست گذرا خوب باشد یا بد و 

همان قسمتی است که خدا بخواب بیننده داده )و مثلی عربی گواه آورده( و گفته: هر 

حرکت یا سخن یا چیزی مانند آن که برایت روانست او پرانست، و مقصود اینست که 

ع ایست و از آن درافتاده و واقبیر کن راست درآید، گویا بچنگ پرندهنظر نخست تع

 شده مطابق تعبیر، چنانچه آویزان بپای پرنده بکمتر حرکت بیفتد.

در غوالی اللئالی: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: در این میان که خواب  -95

ابی از میان ناخنهایم برآید ای شیرم آوردند و از آن نوشیدم تا دیدم سیربود و کاسه

 گفتند بچه تعبیرش کردی؟ فرمود: بدانش.

ظاهر  و بسا بچشم دیده است و« از همه سویم»بیان: در فتح الباری گفته در روایتی است 

این است یا اینکه دانسته و مؤید نخست است آنچه در روایت دیگر ماست که از آن 

شت روان شد، و آنها هم باز محتمل نوشیدم تا دیدم در رگهایم میان پوست و گو

است، در حدیث أبی هریره گفته: شیر در خواب فطرتست، و در روایت أبی بکره است 

هر که خواب بیند شیر مینوشد، پس آن فطرت است، و در حدیث معراج است آنجا »

که جام میش آوردند و جام شیر و جام شیر را برگرفت و جبرئیلش گفت: فطرت را 

 پرستی(.عنی یگانهبرگرفتی )ی

 027، ص: 5آسمان و جهان، ج

و گفته: خواب داللت بر گذشته و کنون و آینده میتواند داشته باشد، و این تأویل 
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بگذشته شده، زیرا خوابش نمونه امریست که واقع شده بود، و آن علمی است که باو 

ت و اس داده شده بود گفته: دینوری ذکر کرده که شیر مذکور در آن مخصوص بشر

تعبیرش مال حالل و علم و حکمت است، گفته: شیر گاو سال فراوانی و مال حالل و 

ها ناپسند است جز شیر ماده شیر که مالی است با دشمنی فطرة است، و شیر درنده

 صاحب فرمانی.

در جامع االخبار: در کتاب تعبیر خواب از ائمه علیهم السّالم که خواب مؤمن  -92

ها برباید ش پاک است و یقینش ثابت و برآید و از برخورد فرشتهدرست است چون دل

و آن وحی خدای عزیز جبّار است، و فرمود علیه السّالم: وحی منقطع شد و مژده 

بخشیها بجا باشند هال که آن خوابهای مردان خوب و زنان خوبست، و از رسول باز 

نمونه ام، چون که شیطان بدهگفته که: هر که مرا در خوابش بیند البته در بیداریش دی

ه هاشان و راستی کمن درنیاید و نه بنمونه کسی از اوصیایم، و نه نمونه یکی از شیعه

 خواب درست؟؟؟ پیغمبریست.

در کمال الدین: روایت است در اخبار درست از ائمه ما علیهم السّالم که هر که  -97

امان را در خواب بیند که بشهری یا رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم یا یکی از ام

آبادی وارد شدند آن امان مردم آن شهر و آن آبادیست از آنچه میترسند و حذر دارند، 

 و رسیدن بدان چه آرمان و امید آنها است.

( مردی بیابانی که جسم و زیبائی داشت نزد رسول خدا صلّی اللَّه علیه 96در فقیه ) -91

آنان که گرویدند و »للَّه بمن خبر ده از قول خدا عزّ و جّل و آله آمد و گفت یا رسول ا

« یونس -29پیوسته تقوی داشتند از آن آنها است مژده در زندگی دنیا و در آخرت، 

فرمود: اما در دنیا همان خوابهای خوش است که مؤمن بیند و بدان مژده گیرد در 

ا تو را و هر که تو را دنیایش و اما در آخرت مژده بمؤمن است هنگام مرگش که خد

 بگور رساند آمرزیده.

 روضه(: بسندی که رسول خدا چون صبح میکرد -31در کافی )ص  -93

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 021، ص: 5آسمان و جهان، ج

 بیارانش میفرمود: آیا مبشراتی هست؟ مقصودش خواب دیدن بود.

خدا اند که شنیدم رسول بیان: عامّه هم این روایت را بسند خود از أبی هریره آورده

 صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: نمانده از نبوّت جز مبشّرات، گفتند: مبشّرات چیستند؟

 فرمود: خوابهای خوش دیدن.

 روضه(: بسندش از هشام بن سالم که شنیدم میفرمود: -31در کافی ) -41

 جزء از اجزاء پیغمبریست. 71رأی مؤمن و خواب دیدنش در آخر الزمان بر 

عالی در آخر الزمان حجت خود را از مردم نهان کرده بدانها تفضّل بیان: چون خدا ت

شان علیهم السّالم بدانها رسیده، و کرده رأی و نظر در استنباط احکام از آنچه از ائمه

چون وحی را از آنها بازگرفت و گنجدارانش را، بدانها بیش از دیگران خوابهای 

 اند: اینشدن بدانها بنماید، و گفتهدرست داد تا برخی رویدادها را پیش از پدید 

د اینست شاید مقصو« بر هفتاد جزء از نبوّت»فضیلت در عصر امام قائم علیه السّالم است 

جزئش استنباط یقینی است نه اجتهاد ظنّی و هم  71که نبوت را اجزاء بسیاریست که 

است  71آن  خوابهای درست، و این معنا که برای مردم آخر الزمان بدست آید باندازه

 و مانند آنها و گرچه در پیغمبر اقوی است.

جزء است، چنانچه در  71و محتمل است که مقصود این باشد که مانند برخی از این 

جزء نبوّت است و عامّه بچند سند از  71روایت است که خواب درست یک جزء از 

 واب خوب از مردانس روایت کردند که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم فرمود: خ

 جزء نبوت است. 42خوب جزئی از 

بغوی در شرح سنت گفته: مقصودش تحقیق امر رؤیا و تأکید آنست و جزء نبوّتست در 

پیغمبران نه در دیگران، عبید بن عمیر گفته: خواب دیدن پیغمبران وحی است و این آیه 

اند جزئی است از علم و گفته« الصافات 016من بینم در خواب تا آخر آیه، »را خوانده 

نبوّت که بجا است نه از خود نبوّت که برجا نیست، و مقصود اینست که چون نبوّت 
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است در حکم درست بودن چنانچه فرمود: رهنمائی خوب، چهره خوب، و اقتصاد 

 «.جزء نبوّت 65جزئی باشند از 

 023، ص: 5آسمان و جهان، ج

ای از پیغمبریند، و این اوصاف هیعنی این خصال در خوبی و پسندیدگی چون تیک

جزئی از شمائل پیغمبرانند و جزئی از فضائل آنان و باید بدانها در این اوصاف اقتداء 

کنید نه اینکه اینها بطور حقیقت نبوتند زیرا نبوت جزءبردار نیست و پس از محمّد صلی 

رات وت رفت و مبشّنب»اللَّه علیه و آله و سلم وجود ندارد، و این است معنی گفته او که 

نکه؟؟؟ و گفتند مقصود از ای« بجایند، چون خواب خوب که مسلمان بیند یا برایش بینند

سال بوده و در شش ماه  69نبوتست اینست که مدت وحی از آغاز تا پایان عمر پیغمبر 

آغازش در خواب به پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله وحی میشده که نیم سال است و مدت 

جزری در نهایه گفته:  -پایان -واب؟؟؟ دوران نبوت بوده و روزگار وحیوحی در خ

و  «خواب درست؟؟؟ نبوتست»جزء تیکه و بهره از چیزیست و باین معنا است حدیث 

همانا این شماره را مخصوص آن کرده برای آنکه عمر پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در 

 41سال چون در پایان سال  69سال بوده و مدت نبوتش  29بیشتر روایات درست 

مبعوث شده و در آغاز عمر نبوت تا نیم سال در خواب باو وحی میشد و سپس فرشته را 

سال است بسنجیم  69در بیداری دید و چون مدت وحی در خواب را با مدت نبوّت که 

شود؟؟؟ آن و روایات بدین شماره بسیارند و در برخی؟؟؟ آمده و وجهش اینست می

وفات کرده و این نسبت بمیان آمده،  29سال تمام نبوده و در میان سال  29که عمرش 

سال بوده طبق  21شود بر اینکه عمرش و در برخی روایات؟؟؟ ضبط شده و حمل می

 .-پایان -سال و نسبت؟؟؟ 61شود روایت آن و دوران نبوت می

ا اره آن رخطابی در اعالم الحدیث گفته: این اگر چه توجیهی است که حساب و شم

پذیرد ولی شرطش اینست که مستند بخبر یا حدیثی باشد، و خبری در این معنا نیست و 

تا آنجا که من دانم گوینده آن هم خبری ذکر نکرده و گویا گمانیست و گمان هم 
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هیچ سودی برای اثبات حق ندارد، و اگر این مدت شش ماه از اجزاء نبوت بحساب 

وحی بآن حضرت در ضمن زندگانیش در خواب بوده آید باید اوقات دیگری هم که 

 بدان پیوندد و در حساب آید، و چون بدین توجه کنیم، این تقسیم 

 071، ص: 5آسمان و جهان، ج

 و این حساب از بن باطل است.

و از پیغمبر در چند روایت رسیده که آن حضرت خوابهای بسیار در امور شریعت و 

ش گفته، و هر بامداد بآنان میفرموده: کدامتان خواب مهمات اسباب دین دیده و باصحاب

دیدید و باو میگفتند، و در روز احد بآنها گفت: خواب دیدم در دمه شمشیرم 

ایست و گویا غمینی را با خود سوار کردم، و تأویل شد که چند تن از یارانش رخنه

ه و هجرت بودکشته شدند و او پهلوان دشمنان را کشت، گفته همه این خوابها پس از 

البته درست »باالتر از همه نصّ قرآنست در رؤیای فتح مکّه در قول خدا عزّ و جلّ 

و نساختیم خوابی را که بتو »و فرموده او « الفتح -(67درآورد خدا خواب رسولش را )

و آنچه ما آوردیم و آنچه « االسراء -21 -اآلیة -نمودیم جز آزمایش برای مردم

 این توجیه است.وانهادیم دلیل سستی 

و گوئیم این حدیث درست است و معناش هم درست است، و نتواند آنچه علتش بر ما 

نهانست حجت ما نباشد، با اینکه میدانیم رکعات نماز و روزه و رمی جمره شماره معینی 

دارند، و ما علتش را ندانیم که چرا بیش و کم نیست و آن مانع وجوب انجام آنها 

ای از یث اینست که رؤیا حق است و در پیغمبران هم بوده و تیکهنباشد، و معنی حد

 .-پایان -آنچه بوده که بدانها از وحی فرود آمده

یکی از شارحین بخاری گفته: رؤیا جزء نبوتست یعنی برای پیغمبران نه دیگران چه که 

از  و اند رؤیا بهمراه نبوت بوده نه اینکه جزئی استدر خواب بآنها وحی میشد، و گفته

اند نبوّت در این حدیث بمعنی خبرگزاریست یعنی رؤیا یک آن بجا مانده، و گفته

خبرگزاریست از خدا و دروغ ندارد، و در حمل بظاهر آن هم مانعی نیست، زیرا جزء 
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نبوت خود نبوت نیست و منافات ندارد که نبوت رفته است، و خواب کافر هم بسا 

یرا مقصود خواب خوب از مؤمن خوبست که درست درآید، ولی جزء نبوت نیاید ز

 جزء نبوت است.

نووی در شرح مسلم گفته: طبری اختالف روایات را در اجزاء نبوت نسبت برؤیا حمل 

 بینها کرده که هر خوابی در درجه مخصوصی است باختالف حال خواب

 070، ص: 5آسمان و جهان، ج

وشن و اند باعتبار خواب رق و گفتهو با نبوت سنجیده شود که از صالح باشد یا از فاس

اند مقصود اینست که خواب برای پیشگوئی که دارد مانند مبهم تفاوت دارند، و گفته

 نبوتست و؟؟؟ روشنگری نبوت را دارد.

روضه(: بسندی از امام پنجم علیه السّالم که مردی برسول خدا  -31در کافی ) -40

« از آنها است مژده در دار دنیا»را فرمود: که  صلی اللَّه علیه و آله قول خدا عزّ و جلّ

 فرمودش آن خواب خوبست که مؤمن بیند در دنیا و از آن مژده گیرد.

 »بیان: در شرح السنة بسندش از عبادة بن صامت روایت کرده که از رسول خدا تفسیر 

 «البشری فی الحیاة الدنیا

ی بینند، و منافات با اخباررا پرسیدم فرمود خواب خوبست که مؤمن بیند یا برایش 

 ندارد که مژده هنگام مرگ است چه بسا اعم است.

در کافی )..(: بسندش از امام ششم علیه السّالم که خواب دیدن سه گونه است:  -46

 وپال.مژده خدا بمؤمن، ترساندن شیطان، پرت

 یبیان: شاید مقصود از ترساندن شیطان تهدید او بر کارهای خوب است یا خوابها

هراسناک و ظاهر اینست که اصل کلمه تحزین است بقرینه آیه نجوی لیحزن الذین 

المجادله و برای روایت محمّد بن اشعث که آید، و برای آنچه در شرح السنة  -01آمنوا 

بسندش از أبی هریره آورده که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: چون آخر 

تر در خواب دیدن میان مؤمن دروغ نباشد، و درست الزمان باشد بسیار باشد که خواب
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آنها راستگوتر آنها است، خواب سه است، رؤیای مژده از خدا، و آنکه کسی با خودش 

آور از شیطان، و چون یکی از شما خواب بد دید بکسی نگوید سخن کند و رؤیای غم

 ت.غلّ ناسازتر آنسو برخیزد و نماز گزارد و کند در خواب ثبات در دین تعبیر دارد، و 

سپس گفته: تعبیر کند بثبات در دین برای اینست که چون کند جلوگیر از برخاستن 

 است و جابجا شدن ورع هم مانع از مخالفت دین است، و این تعبیر خواب 

 076، ص: 5آسمان و جهان، ج

 کند بودن در مسجد یا راه خیر است، و اگر مسافر خواب بیند تعبیرش اقامت در سفر

اش در کند است، و اگر بیمار یا زندانی آن را خواب است، چنانچه خواب بیند دایه

بیند، گرفتاریشان بدراز کشد و اگر گرفتاری باشد طوالنی گردد، و غلّ تعبیر بکفر شود 

عبیر و بسا ت« انّا جعلنا فی اعناقهم اغالال« »غلّت ایدیهم و لعنوا بما قالوا»چه خدا فرماید 

و بسا خودداری از « و ال تجعل یدک مغلولة الی عنقک»ن خدا فرماید ببخل شود چو

 گناه باشد در صورتی که از مرد صالحی است.

 در مجالس ابن الشیخ: بسندی از علی علیه السّالم که رؤیای پیغمبران وحی است. -49

 و از همان: بسندش از هارون بن حمزه که شنیدم امام ششم علیه السّالم میفرمود: -44

ای در دلش افتد، و آنکه بخوابش آیند، و از ما است کسی راستی از ما است آنکه نکته

که آواز را بشنود چون آواز کشیدن زنجیر در طشت، و از ما است آنکه صورتی 

 بزرگتر از جبرئیل و میکائیل نزد او آید.

 و در مکارم است که: رسول خدا پر خواب میدید و خوابش چون سپیده دم روشن -45

 گویا بود.

در مجالس صدوق: بسندی از عبد اللَّه بن منصور که از امام ششم علیه السّالم مقتل  -42

حسین زاده رسول صلی اللَّه علیه و آله را پرسیدم بنقل از پدرش داستان کربال را تا آنجا 

کشاند که: قصد کرد از زمین حجاز بزمین عراق آید و چون شب رسید بمسجد پیغمبر 

للَّه علیه و آله رفت تا قبر را وداع کند، و ایستاد بنماز و طول داد تا خوابش برد صلی ا
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در سجده و پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله بخوابش آمد و او را گرفت و بسینه چسباند و 

میان دو چشمش را بوسید و میفرمود: پدر و مادرم بقربانت گویا بینمت بخاک و خون 

ین امت که امید بشفاعتم دارند، و نزد خدا بهره ندارند، پسر افتادی میان گروهی از ا

آئی که همه بتو مشتاقند، و راستی برایت در جانم تو نزد پدرت مادرت برادرت می

 بهشت درجاتی است که نرسی بدانها جز با شهادت.

 حسین گریه کنان از خواب بیدار شد و نزد خاندانش آمد و خواب را گفت 

 079، ص: 5آسمان و جهان، ج

پیش رفت تا به عذیب منزل کرد  -و حدیث را کشیده تا آنجا که -و با آنها وداع کرد

کنان و پسرش گفت و در هنگام ظهر در آن استراحت نمود و از خواب برخاست گریه

پدر جان چه تو را گریاند؟ فرمود پسر جانم این ساعتی است که خواب در آن دروغ 

د و میگفت: بشتاب میروید و مرگتان با شتاب ببهشت نباشد، در خوابم کسی رخ دا

 میبرد )الحدیث(.

در ثواب االعمال: بسندش از امام ششم که سه کس روز قیامت عذاب کشند:  -47

کسی که صورت جانداری سازد عذاب کشد تا در آن جان دمد و نتواند جان دمد، و 

د و گره زدن آنها کسی که خواب دروغ سازد عذاب شود تا دو جو را بهم گره زن

گیری کند از سخن مردیکه نخواهندش، در گوش او ممکن نیست، و کسی که گوش

 سرب ریزند.

روضه(: بسندی از امام ششم علیه السّالم که مردی در چند میلی  -019در کافی ) -41

ها او مدینه خواب دید که باو گفتند: برو نماز بخوان بر ابی جعفر علیه الّسالم که فرشته

ا در بقیع غسل میدهند، آن مرد بمدینه آمد و دریافت که ابی جعفر علیه السّالم ر

 درگذشته.

در توحید مفضل: ای مفضّل در باره خوابها اندیش که چگونه کار آنها پرداخته  -43

شده و درست و نادرست آنها بهم آمیخته چه اگر همه درست بود همه مردم پیغمبر 
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معنا بودند، ولی گاهی درستند و د سودی نداشتند و بیبودند، و اگر همه دروغ بودن

سودمند برای مردم در مصالحی که بدان رهبری کنند، یا زیانی که از آن حذر کنند، و 

 بسیار دروغ باشند تا مردم بدانها پر اعتماد نکنند.

در مناقب خوارزمی: هنگام سحر شبی که حسین علیه السّالم محاصره شد چرتی  -51

ار شد و فرمود: اکنون در خواب دیدم سگهائی بر من یورش بردند تا مرا زد و بید

نده من از تر بود، و گمانم کشبگیرند و میانشان سگی سیاه و سفید بود که بر من سخت

 این مردم مردی پیس باشد )الخبر(.

 در دعوات راوندی: أبو عمر قاضی باز گفت که: چون أبو یوسف  -50

 074 ، ص:5آسمان و جهان، ج

بیمار شد گفت شبی خواب دیدم که یکی میگفت: ال بخور و ال بنوش که به شوی، و 

فرستادم نزد أبی علی خیّاط، و او گفت: من عجبتر از این را نشنیدم، و خوابها را باید از 

روی قرآن و حدیث تعبیر کرد، بمن مهلت دهید تا بیندیشم، و فردا آمد و گفت: دی بر 

 دیدم ال بر آن چرخیده و« جرة مبارکة زیتونة ال شرقیة و ال غربیةش»این آیه برخوردم 

آن درخت زیتون است روغن زیت بدو نوشانید و زیت باو خورانید گفت چنین کردم 

 و بهبود یافت.

از سمرة بن جندب که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله پر بیارانش میفرمود: آیا  -56

دا خواستی بوی خوابی گفتی، و خودش بامدادانی کسی از شما خوابی دیده و هر که خ

بما فرمود: امشب در خواب دو کسم آمدند و گفتند: با ما بیا، با آنها رفتم، و مرا بسر 

زمین مقدس بردند، و رفتیم نزد مردی که خواب بود و دیگری با سنگی باال سرش 

ا و آنجا نجایستاده بود و آن سنگ را بسر او میکوبید و سرش میشکافت و سنگ ای

میغلطید و آن مرد بدنبالش میرفت و برنمیگشت تا سر آن خوابیده به شده بود چنانچه 

 بود و باز میکفت دوباره این کار را با او میکرد.

گفتم: سبحان اللَّه، اینها کیانند؟ گفتند: بیا و رفتیم تا بمردی رسیدیم که بپشت خوابیده 
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و دهان و  برده و بیک سوی رویش فرومیو دیگری با چنگکی آهنین بر سرش ایستاد

بینی و دو چشمش را به پشتش برمیگرداند و بسوی دیگر چهره میرفت و همین کار را 

میکرد و از آن فارغ نشده که نیم اول چهره بجای خود بر گشته و درست شده و باز با 

 آن همان کار را میکند.

م که از رفتم و بر سر تنوری رسیدی گفتم: سبحان اللَّه اینان کیانند؟ بمن گفتند: بیا

درونش جنجال و آواز شنیده میشد، و سر در آن کشیدیم و ناگاه در آن مردان و زنان 

آمد و بر اثر آن شیون میکردند، بآنها ای از فرود آنها بر آنها میای بود، و شرارهبرهنه

 گفتم: اینان کیانند؟ گفتند: بیا.

 ، بناگاه در آن مردی شنا میکرد و بررفتیم بر سر جوئی سرخ مانند خون

 075، ص: 5آسمان و جهان، ج

کنارش مرد دیگر که سنگ بسیار نزدش بود، و آن شناگر تا هر چه شنا میکرد نزد او 

آمد و او دهن میگشود و او سنگی در دهنش میگذاشت و او میرفت و شنا میکرد و می

دهانش میگذاشت بهمراهانم نزد او برمیگشت و باز دهن میگشود و او هم سنگی ب

 گفتم: اینان کیانند؟ گفتند: بیا.

ود تر ندیده بودم و بناگاه پیش او آتشی برفتیم تا رسیدیم بمردی زشت که از او زشت

افروخت و گردش میگشت، گفتم: این چیست؟ بمن گفتند بیا، رفتیم تا که آن را می

ا در میان آن مردی دراز بود که بسببستانی رسیدیم انبوه و همه گلهای بهار را داشت، و 

سرش که بآسمان باال بود نمیدیدم، و ناگاه گردش کودکان فراوان بودند هر چه بیشتر 

 که هرگز آنها را ندیده بودم، بآنها گفتم: اینان کیانند؟ بمن گفتند: بیا.

: درفتیم و ببستان بزرگی رسیدیم که هرگز بزرگتر و زیباتر از آن ندیده بودم بمن گفتن

در آن برا، برآمدیم تا رسیدیم به شهری که با خشتی از طال و خشتی از نقره ساخته بود، 

و بدر شهر آمدیم و در زدیم و بروی ما گشوده شد و در آن درآمدیم و بمردانی 

ا که تر از آنچه دیدی بآنهبرخوردیم که نیمی زیباتر از آنچه دیدی بودند و نیمی زشت
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 و در این نهر افتید، ناگاه نهر پهناوری بود و آبی بسیار سفیدزشت بودند گفتند بروید 

شوئی کردند و آمدند و زشتی آنها رفت و زیباروی شدند، بمن داشت، رفتند در آن تن

گفتند: این بهشت عدن است و اینجا جای تو است، و دیده باال کردم و کاخی دیدم 

د ت، گفتم: خدا بشما برکت دهچون ابری درهم و سفید و بمن گفتند: این خانه تو اس

 بگذارید در آن بروم، گفتند: اکنون، نه تو در آن خواهی رفت.

 بآنها گفتم: من از اول امشب شگفتیها دیدم، اینها چه بودند؟ بمن گفتند:

البته بتو گزارش دهیم اما آن مرد نخست که سرش را با سنگ میکوفتند: آن مردیست 

هد و از نماز واجب بخوابد با او تا روز قیامت چنین که قرآن را فراگیرد و آن را وان

 اش برمیگشت به پشتش با بینی و چشم شود، و اما مردیکه دیدی چهره

 072، ص: 5آسمان و جهان، ج

اش بیرون رود و دروغی گوید که در جهان او آن کس است که بامدادان از خانه

آن مردها و زنهای لخت تنوری  پراکنده شود، و تا روز قیامت با او چنین شود، و اما

زناکارانند، آن کس که در جوی خون شناور است و سنگ در دهان گیرد رباخور 

است مرد زشت کنار آتشی که افروزد، مالک دوزخ است مرد بلند باال در بستان 

پرستند، آن مردمی که نیمی زیبا و نیمی ابراهیم است، و کودکان گرد او نوزادان یگانه

 آنانند که کار خوب و بد هر دو کردند، من جبرئیلم و این میکائیل.زشت بودند 

رست یگانه پ»تبیین: گویم این روایت را خطابی آورده در کتاب اعالم الدین و پس از 

افزوده که برخی مسلمانان گفتند: یا رسول اللَّه کودکان بت پرستان هم هستند « مردند

و هم کودکان بت پرستان ... خطابی گفته رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: 

ظاهرش اینست که آنان در آخرت پیوست بکودکان مسلمانانند و اگر چه در دنیا در 

حکم پدرانند، که چون از فرزند مشرکان پرسیدندش فرمود: آنان از پدران خودند، و 

فر دانند، مردم در باره آنها اختالف دارند، عامه أهل سنت آنان را در حکم پدرانشان کا

و گروهی از آنان گفتند: در سرای دیگر أهل بهشتند، و از چند تن صحابه اخباری 
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سرشت که هر نوزادی ب»روایت شده، و در این گفته: بحدیث پیغمبر تمسّک کردند که 

از  و دلیل آوردند« پرستی است و پدر و مادرش او را یهودی و ترسا و گبر کنندیگانه

چون از دختر زنده بگور بازپرسی شود که بچه گناهی کشته و »قول خدا عّز و جلّ 

 «.التکویر -01 -3شده، 

« الواقعه -07هائی جاویدان بگردند بر آنها پسر بچه»و دلیل آوردند بقول خدا عزّ و جّل 

که برخی أهل تفسیر گفتند: کودکان کفارند، و دلیل آوردند که ولدان از والدت است 

آنها باید در دنیا زاده باشند، و برخی روایت کردند که اگر و در بهشت والدت نیست و 

 اسیر شده و در دنیا خدمتکار مسلمانان شدند، در بهشت هم خدمتکار آنان باشند.

 -01انّما النجوی من الشیطان »( در قول خدا 221در تفسیر علی بن ابراهیم ) -59

 این آیه که فاطمه  بسندی از امام ششم علیه السّالم در سبب نزول«: المجادله

 077، ص: 5آسمان و جهان، ج

علیها سالم در خواب دید که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم او را و علی و 

حسن و حسین علیهم السّالم را از مدینه بیرون برد تا از باغها درآمدند و دو راه در 

ه نخل و آبی بود و برابرشان برآمد و رسول خدا از راه سمت راست رفت تا جایی ک

های سفید داشت خرید و فرمود: سرش را بریدند و یک گوسفندی که دو گوشش نقطه

چون خوردند همه درجا مردند، و فاطمه گریان و هراسان بیدار شد و گزارشی برسول 

 خدا صلی اللَّه علیه و آله نداد.

طمه را بر آن سوار و بامدادان رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم خری آورد و فا

کرد و فرمود تا امیر المؤمنین و حسن و حسین علیهم السّالم هم بیرون شدند و از مدینه 

درآمدند چنانچه فاطمه در خواب دیده بود و بیرون دیوارهای مدینه دو راه شد و 

داری پیغمبر بسمت راست رفت تا آنجا که نخل و آب بود، و گوسفند گوش نقطه

سرش را بریدند و کبابش کردند، و چون خواستند بخورند فاطمه  خرید و فرمود تا

ای رفت و میگریست از ترس اینکه بمیرند، و رسول خدا صلی اللَّه برخاست و بگوشه
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 علیه و آله بدنبالش رفت تا او را جست که گریه میکند.

 وشود؟ گفت: من دیشب چنین و چنان در خواب دیدم، فرمود: دختر جانم تو را چه می

از شما کناره گرفتم تا مردن شما را نبینم، رسول خدا برخاست و دو رکعت نماز خواند 

و با پروردگارش مناجات کرد و جبرئیل فروآمد و گفت: ای محمّد این شیطانیست بنام 

و همانست که این خواب را بفاطمه علیها السّالم نموده و مؤمنان را در خوابشان « دهار»

 میخورند.آزار میکند و اندوه 

جبرئیل فرمود: تا او را نزد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله آوردند و آن حضرت بدو 

 فرمود:

تو این خواب را بفاطمه نمودی؟ گفت، آری یا محمّد، پس سه بار باو تف انداخت و 

سه جای سرش را شکاند، و آنگاه جبرئیل بمحمّد صلی اللَّه علیه و آله فرمود: ای محمّد 

 های مقرباب بدی دیدی یا مؤمن دید، بگوید پناهم بدان که پناهند فرشتهچون خو

های خوبش از شرّ آنچه دیدم و از خوابم، و سوره حمد و خدا و پیغمبران مرسل و بنده

معوّذتین و قل هو اللّه أحد را بخوان و سه تف بسمت چپ بینداز که آنچه در خواب 

 تا «انما النجوی من الشیطان»روفرستاد دیدی بتو زیانی نرساند و خدا برسولش ف

 071، ص: 5آسمان و جهان، ج

 آخر آیه.

بیان: تعرض شیطان بفاطمه علیها السّالم و خواب او که همدوش وحی است شیطانی 

باشد دور از باور است، ولی باعتبار زود برطرف شدن و ترتب معجزه پیغمبر بر آن و 

ن را کم کند، این حدیث مشهور است و در سود پیوست برای مؤمنان و امت مسلمان آ

 اصول حدیث مکرّر ثبت شده و اللَّه یعلم.

بد ای داشتم بنام حسن بن عدر بصائر: بسندش از محمّد بن فالن واقفی که عموزاده -54

عصرانش، شاه از او دیدن میکرد: و بسا با سخنان درشت شاه اللَّه، زاهد بود و أعبد هم

دش دهد و بکار خیرش وادارد و شاه برای صالح خود تحمل استقبال مینمود تا پن
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میکرد، و پیوسته بدین حال بود تا روزی امام هفتم علیه السّالم بمسجد آمد و او را دید 

و باو گفت: ای أبو علی چه دوست دارم آنچه داری و شادم بتو جز اینکه شناسائی 

 نداری، برو و شناخت بجو.

فرمود برو چیزفهم شو و طلب حدیث کن، گفت: از گفت: قربانت شناخت کدامست؟ 

که فرمود: از مالک بن انس و فقهاء مدینه و سپس آن حدیث را بر من عرضه کن، و 

رفت با آنها هم سخن شد و آمد و همه را بآن حضرت خواند، و او هم پوچ دانست و 

ام هفتم مباو فرمود برو دنبال معرفت و آن مرد بدینش توجه داشت و پیوسته مترصد ا

بود تا روزی بمزرعه خود میرفت و آن مرد دنبالش رفت و در راه باو رسید و گفت: 

قربانت من در پیشگاه خدا بر تو حجت آورم، مرا بمعرفت رهنمائی کن، و او ویرا از 

امیر المؤمنین علیه السّالم گزارش داد و باو گفت: او پس از رسول خدا صلی اللَّه علیه و 

 ضع أبی بکر و عمر را هم برایش روشن کرد و او پذیرفت.آله بوده. و و

و سپس گفت: پس از امیر المؤمنین علیه السّالم کیست؟ فرمود: حسن و آنگه حسین تا 

 بخودش رسید و خاموش شد.

 گفت: قربانت امام امروز کیست؟ فرمود: اگرت گزارش دهم میپذیری؟

 ل چیست؟ فرمود برو نزدگفت آری قربانت، فرمود: او منم، گفت: قربانت دلی

 073، ص: 5آسمان و جهان، ج

 این درخت و اشاره بام غیالن کرد و باو بگو موسی بن جعفرت گوید پیش بیا گفت:

نزد آن رفتم و گفتم: و بخدا دیدم زمین را بخوبی میشکافد تا در برابرش ایستاد و آنگه 

ش گزید، و دیگربدو اشارت کرد و برگشت، گوید بامامتش معترف شد و خاموشی 

 کسی ندید که سخن گوید.

پیش از آن خوابهای خوب میدید و برایش دیده میشد، و خواب دیدن از او برید، و 

شبی امام ششم علیه الّسالم را در خواب دید و از منقطع شدن خواب بدو شکایت کرد، 

 فرمود: غم مدار، چون ایمان در دل مؤمن پایدار شود، رؤیا از او برود.
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روضه(: بسندی از ابی الحسن علیه السّالم که در آغاز آفرینش  -31ر کافی )د -55

 -خواب دیدن نبوده و پس از آن پدید شده، گفتم: برای چه؟ فرمود خدا عزّ ذکره

عصرانش فرستاد و آنان را بعبادت و طاعت وی خواند، گفتند در برابر آن پیغمبری بهم

ات از ما عزیزتر، گفت: اگر است و نه عشیرهچه داریم؟ بخدا نه مال تو از ما بیشتر 

فرمانم برید خدا شما را ببهشت درآرد و اگر نافرمانیم کنید شما را بدوزخ برد، گفتند: 

بهشت چیه، دوزخ چیه؟ برایشان وصف کرد، گفتند کی بدان رسیم؟ گفت: چون 

ند غگو شمردهامان استخوان و خاک شدند، و پر او را دروبمیرید، گفتند ما دیدیم مرده

 و خوارش کردند.

خدا عزّ و جّل خواب را در آنها پدید آورد، و نزد پیغمبر خود آمدند و باو گزارش 

دادند آنچه در خواب دیدند و هم ناشناسی آن را، گفت: خدا عزّ و جلّ خواسته با این 

پیشامد بر شما حجت تمام کند چنین باشند ارواح شما چون مردید، و اگر تن پوسد 

 بماند و عذاب کشد تا روزی که تن زنده شود. روح

یعنی استبعاد خود را منکر شدند، یا آنچه منکر و عذاب در « و ما انکروا من ذلک»بیان: 

 «چنین باشند ارواح شما»خواب دیدند یا آنچه نخست منکرش بودند از عذاب برزخ 

 یعنی چنانی که در خواب دیدن آزار کشد و نه اثرش در تن باشد

 011، ص: 5ن و جهان، جآسما

و نه کسی بیند، نعمت برزخ و عذابش چنین است، و سخن در باره آن در کتاب معاد 

 گذشت.

 وپالدر الدرة الباهرة: از امام دهم علیه السّالم که هر که پر خواب کند، دچار پرت -52

 شود.

 .-انپای -وپال کشدگفته: یعنی دنیاطلبی خوابیست که بپرت -قده -بیان: مؤلفش

من گویم: تأیید این معنی اینست که پرغفلت از یاد خدا و مرگ و امور دیگر سرای 

وپال هستند و مردم ارجمند مایه آرزوهای باطل و خیالهای فاسد است که چون پرت
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تر و روشنتر است و مقصود از احالم بدان رو ندارند، با این که معنی ظاهرش درست

 «.حلم از شیطانست» خوابهای تباه است که رسیده است

در کتاب غایات جعفر بن احمد قمّی که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:  -57

بهتر شما خردمندانند، عرض شد یا رسول اللَّه خردمندان کیانند؟ فرمود: خردمندان 

 آرزو پرورانند.

له که آدر کتاب تبصره علی بن بابویه: بسندش تا رسول خدا صلی اللَّه علیه و  -51

 فرمود:

خواب سه گونه است مژده از خدا، غم اندازی از شیطان، و حدیث با نفس که در 

 وپال از شیطانست.خواب بیندش، و فرمود: که خواب دیدن از طرف خداست و پرت

کتاب المؤمن حسین بن سعید: بسندش از امام ششم که رأی مؤمن و رؤیایش؟؟؟  -53

 نبوتند و ببرخی؟؟؟ داده شده.

شاید مقصود اینست که مؤمن کامل رأی و رؤیایش؟؟؟ از اجزاء « ببرخی؟؟؟»ان: بی

 نبوّتند.

(: بسندی از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله که در قول خدا 900ص  9در در منثور )ج  -21

فرمود: خواب خوبست که « از آن آنها است مژده در زندگی دنیا و در آخرت»تعالی 

 بینند که مژده دنیاش است و مژده آخرتش بهشت مسلمان بیند و یا برایش 

 010، ص: 5آسمان و جهان، ج

است و مانندش بچند سند از عبادة بن صامت و ابی هریره و جابر بن عبد اللَّه و دیگران 

 نقل شده.

و از عبد اللَّه بن عمر از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در همین آیه که خواب خوب  -20

ست؟؟؟ نبوتست و هر کس آن را دید باید بدوستی گزارش دهد و اگر که مژده مؤمن ا

اش کند و سه بار سمت چپش فوت جز آن در خواب دید همانا از شیطانست تا غمنده

 کند و بکسی نگویدش.
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و از أبی جعفر علیه السّالم از جابر بن عبد اللَّه فرمود: مردی بیابانی نزد رسول خدا  -26

یدند آنان که گرو»ه آمد و گفت: یا رسول اللَّه بمن بگو از قول خدا صلی اللَّه علیه و آل

« یونس 29و پرهیزکاری پیشه کردند، از آن آنها است مژده در زندگی دنیا و دیگر سرا 

فرمود: مژده در دنیا خواب خوبست که مؤمن بیند و در دنیا بدان مژده گیرد و امّا در 

هند که خدایت آمرزید با هر که بگورت ایست که هنگام مرگ بمؤمن دآخرت مژده

 برد.

 «هم البشری فی الحیاة الدنیااز ابن عباس که -29

 رؤیای حسنه است که مؤمن برای خود یا یکی از برادرانش بیند.

های نبوّت نمانده مگر خواب از ابن عباس از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله که مژده -24

 ینند.خوب که مسلمانی بیند یا برایش ب

از أبی الطفیل از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله که نبوتی پس از من نیست جز  -25

 مبشرات گفتند: یا رسول اللَّه مبشّرات چیست؟ فرمود: خواب خوب دیدن.

ایست از خدا و رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم فرمود: خواب خوب مژده -22

 همان جزئیست از نبوّت.

هریره که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: در آخر الزمان نزدیک  از أبی -27

ترشان در خواب راستگوتر آنها است که خواب دیدن مؤمن دروغ نباشد و درست

است، و رؤیای مسلمان؟؟؟ جزء نبوّتست، رؤیا سه گونه است: خوبش مژده است از 

ای آدمی است، و چون هخدا و بدش غم افکنی از شیطانست و خوابی که اندیشه

 خواب 

 016، ص: 5آسمان و جهان، ج

بدی دید باید برخیزد و تف کند و بمردم نگوید، دوست دارم در بند بودن را و غل را 

بد دارم، در بند بودن پایداری در دینست و اگر کسی از شما خواب خوشی دید اگر 

 د نماز کند.خواهد آن را بگوید، و اگر خواب بد دید نگوید بکسی و برخیز
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و از عبادة بن صامت که پیغمبر فرمود: خواب دیدن مؤمن؟؟؟ نبوّتست و از انس  -21

 مانند آن رسیده.

از أبی سعید خدری از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله که چون کسی از شماها  -23

خواب دوست داشتنی بیند همانا از طرف خداست و باید خدا را بدان سپاس کند و آن 

وید، و چون جز آن را دید که بد دارد همانا از شیطانست و بخدا از شرّش پناه برد را بگ

 و آن را بکسی نگوید که زیانش ندارد.

و از أبی سعید هم از آن حضرتست صلی اللَّه علیه و آله که خواب خوب؟؟؟ جزء  -71

 نبوّتست.

« در زندگی دنیااز آن آنها است مژده »و از عبادة بن صامت در قول خدا تعالی  -70

فرمود: خواب خوبست که مؤمن برای خود بیند یا برایش بینند، آن سخنی است که 

 (.909ص  9اش در خواب گوید )ج خدا با بنده

وپال از شیطان، و چون کسی از شما و از أبی قتاده که رؤیا از خداست و پرت -76

 ه برد که زیانشخواب بدی دید سه بار بسمت چپش فوت کند و از شرّش بخدا پنا

 ندارد.

از عوف بن مالک که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: خواب سه گونه  -79

 است:

یکی ترساندن شیطان تا آدمیزاده را غمگین کند و یکی آنچه در بیداری با خود گفته و 

 در خوابش دیده و یکی؟؟؟ جزء نبوّت )..(.

از شگفت است که کسی در خواب  از سلیم بن عامر که عمر بن خطاب گفت: -74

بیند آنچه در خاطر او نگذشته و خوابش زود تعبیر شود، و بسا خوابی بیند و چیزی 

 نباشد، علی بن أبی طالب فرمود: بتو نگویم چرا؟ راستی خدا فرماید

 019، ص: 5آسمان و جهان، ج

نکه گهدارد آخداست که بگیرد جانها را هنگام مرگشان و آنکه نمیرد در خوابشان و ن»
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و خدا همه جانها را میگیرد و آنچه را « مرده باشد و بفرستد آن دیگر را تا زمانی نامبرده

جانها در پیشگاه او بینند در آسمان خواب درست است، و آنچه را بینند پس از رهائی 

برای تن که شیاطینی در هوا بدروغ بدانها تلقین کنند و گزارش باطل دهند دروغ باشد 

 از گفته او در عجب شد. و عمر

 روضه(: بسندی از أبی بصیر که بامام ششم علیه السّالم گفتم: -30در کافی ) -75

قربانت خواب راست و دروغ از یک جا برآیند؟ فرمود: خوب گفتی اما خواب دروغ 

پریشان اینست که مرد آن را در آغاز شب هنگام تسلّط دیوهای سرکش و بدکار بیند و 

سود، و اما خواب درست را پس که در خیال مرد افتاده دروغ است و بی همانا چیزیست

ها پیش از سحرگاه که درست است و پریشان از گذشت؟؟؟ شب بیند با آمدن فرشته

وضوء و ناپاک یا یاد خدا را نکرده باشد نیست ان شاء اللَّه مگر آنکه جنب باشد یا بی

 خشد.چنانچه باید که پریشان باشد و بکندی اثر ب

شاید مقصود اینست که در یک جا نقش بندند، یا اینکه سبب « از یک جا برآیند»بیان: 

عنی هر اند: یآنها همان نقش بستن است گرچه علّت نقش بستن مختلف است، و گفته

ها باسباب روحانی یا شیطانی یا طبیعی اند که خداشان در دل بندهدو صورت علمیه

یعنی در آغاز شب شهوت دیدنیهای روز بر آدمی « شدر تسلط دیوهای سرک»آفریند 

مستولیند، و خیاالت در ذهنش فراوان و درهمند، و بوسیله پرداختن بکار دنیا از 

اند و برای اینست که پروردگارش دور شده و نیروهای نفسانی و طبیعی بر او چیره

ن سحرگاه شد اند و چوهای رحمان از او دورند و لشکرهای شیطان بر او چیرهفرشته

نیروهایش آرام شوند و خیاالت شهوانی که دچارش شدند از میان بروند و موالیش 

هاش را بفرستد تا احزاب شیطان را از او دفع کنند، بفضل و احسان بدو رو کند و فرشته

راستی که »و از این رو خداوندش در این وقت فرمان عبادت و مناجات داده و فرموده: 

 «.المزّّمل -2ارتر است و گفتی استوارتر، برآورده شب پاید

 014، ص: 5آسمان و جهان، ج
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های شیطان و خیال افکنی او است و از وسوسه و آنچه در حال نخست بیند از نموده

های نفسانی، و آنچه در حال دوم در خواب بیند از افاضات رحمانیه است بوسیله فرشته

 سحرگاه را بیان کرد و فرمود:روحانیه، سپس علت نادرستی برخی خوابهای 

یا برای جنابت است یا حدث یا غفلت از یاد خدا تعالی که مایه دوری از خدا و تسلّط 

 شیطانست.

تر است از خواب دیدن روز در شرح السنة گفته: معبّران گویند: خواب دیدن شب قوی

 ترین ساعات برای خواب سحرگاه است، و از أبی سعید روایت است کهو درست

 ترین رؤیا در سحرها است.درست

ابن حجر در فتح الباری گفته: دینوری گوید: خواب دیدن آغاز شب دیر تعبیر شود و 

ام دم، و از امدر نیمه دوم زود، و زودتر از همه در تعبیر سحرگاه است و بویژه در سپیده

 صادق علیه السّالم است که رؤیای نیمروز از همه زودتر تعبیر دارد.

 بیان شرح و

 ]گفتار متکلمین و حکما در باره رؤیا[

چون رؤیا و درست و نادرست بودنش مورد اختالف است باکی نیست که برخی 

های متکلّمین و حکماء را در باره آن یاد کنیم و آنچه از اخبار أئمه بر ما روشن گفته

 شده بیان کنیم.

ر نند و نقش صور کلیه را داما حکماء بنیاد آن را نقش صور جزئیه در نفوس فلکیه دا

اند نفس در خواب گاهی بدین مبادی باال پیوندد و دانشی درست عقول مجّرده و گفته

بدست آرد و رؤیای درست باشد و گاه در قوه خیال صوری بهم ترکیب کند و رؤیای 

 دروغ باشد.

 ناند: نفوس آدمی را در خواب بغیب آگاهی بود، و هر کس در خود در ایبعضی گفته
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باره آزمایش باورآوری دارد و اندیشه در بیداری با آنکه نیرومندتر است از آگهی بر 

 غیب دست کوتاه است چه رسد بخواب.

 015، ص: 5آسمان و جهان، ج

و سببش اینست که نفوس آدمی را با مبادی عالیه که همه چیز در آنها نقش است از 

توانند با آنها پیوندند و از نقش آنچه بوده و هست و خواهد بود هم جنسی است و می

ما  دارد وآنها در خود برگردانند ولی پرداختن نفس بکاری آن را از کار دیگر بازمی

نمیتوانیم نفس را از موانع نقش برداری از مبادی عالیه بکلی زدوده کنیم، زیرا یکی از 

انش بکلی نتوموانع پرداختن آنست بتن و تا بدان دچار است و بتدبیر تن در کار است 

 از آن زدود.

ولی بسا که در خواب آرامشی یابد، زیرا روح بوسیله شرائین بظاهر تن پراکنده شود و 

در حواسّ ظاهره فروریزد و دریافت را انجام دهد و این حال بیداریست که نفس 

بادراکات پردازد، و چون روح بدرون فروکشید و حواسّ از کار افتادند خوابست و با 

افتادن آنها یکی از مانع پیوست نفس بمبادی عالیه و نقشه برداری از آنها از میان از کار 

 های آنها را که آماده آنستمیرود و پیوستی روحانی با مبادی عالیه دارد و برخی نقشه

ها که برابر هم وادارند و قوه خیال را منش اینست که هر چه در خود گیرد، چون آئینه

کند، و این معانی که نقش نفس شدند بصورت جزئی متناسب بر آنها درآید گزارش 

 گزارش کند و بحس مشترک فروآرد و چشمگیر شوند و این رؤیای راست است.

اگر تفاوت میان این صور جزئیه و آنچه در نفس نقش بسته جز همان کلی و جزئی 

اب نیاز وبودن نباشد، خواب تعبیر نخواهد، و اگر فقط تناسبی با آن دارد بیک وجهی خ

بتعبیر دارد و باید از صورتی که خیال ساخته معنای حقیقی را برآورد و اگر صورتگری 

خیال با حقیقت از هم جداست برای آنکه آنقدر صورت عوض شده که از حقیقت 

وپال است و تعبیر نپذیرد و از این رو گویند خواب شاعر نمودی نمانده این خواب پرت

 .-پایان -یرا قوه خیالشان بدروغ پردازی عادت کردهو دروغگو تعبیر ندارند، ز
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و نهان نیست که این گفته رجم بغیب است، و گفتاری بگمان و تردید، و مستند بدلیل 

 و برهان و مشاهده و عیان و وحی الهی نیست، و وابسته باثبات عقول 

 012، ص: 5آسمان و جهان، ج

رد کرده چنانچه در جای خود  مجرّد و نفوس فلکیه است که شریعت مقدسه آن را

 مقرّر است.

گوید: فالسفه در کیفیت صدور معجزه و کرامت از انبیاء و « المطالب العالیه»رازی در 

اولیاء گفتند: شناختی که نقش صور در حسّ مشترک دو راه دارد یکی اینکه حواسّ 

شهود مظاهره صور محسوسات را بگیرند و بحس مشترک بدهند و در آن نقش بندند و 

گردند، دوم اینکه چون قوّه متخیله که خود صورت گر است آنها را ترکیب کند، 

بحسّ مشترک دهد و چون در آن نقش بست مشهود گردد، چون شهود صورتهای 

نخست نه از اینست که از برون آمدند بلکه اینست که در حسّ مشترک نقش بستند و 

 دان فرود آیند مشهود باشند. حس مشترکبنا بر این باید صوری که از قوه متخیله هم ب

چون آینه است که هر صورتی از هر سو در آن نقش بست مشهود است و در حسّ 

 مشترک هم هر صورتی از هر سو نقش بست باید محسوس گردد.

 بینند وجود خارجی ندارندها و نابیناها میصورتهایی که ابرار و کاهنان و خوابیده

د در ها و نابیناها بینن: صورتها که ابرار و کاهنان و خوابیدهچون این را دانستی گوئیم

خارج وجود ندارند، زیرا اگر داشتند باید هر کسی حس سالمی دارد آنها را بیند، زیرا 

چون حس سالم و چیز حاضر و دیدپذیر باشد و نزدیکی بیش و دوری بیش ندارد و 

چشم ت شود، زیرا اگر با این شرائط بلطیف و خرد نباشد و در برابر دید باشد باید دریاف

نیاید رواست در بر ما کوههای بزرگ و آوازهای هراسناک باشند و آن را نبینیم و 

نشنویم، و روا داشتن آن نادانی روشنی است و ثابت شد که این صور در خارج نیند، و 

باف آنها را ساخته و بحس باید گفت: از درون در حس مشترک آمدند و قوه خیال
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 مشترک انداخته و چشمگیر شدند، باید همیشه چنین باشد ولی دو مانع در میانست.

یکم چون حس مشترک دچار صورتهائیست که از برون گرفته شدند زمینه صورتهای 

 درونی را ندارد که متخیله میسازد، و صورتها که او میسازد در آن نقش نگیرند.

 017، ص: 5آسمان و جهان، ج

 اقله مسلط است بر قوه متخیله بازش دارد از صورتسازی.دوم اینکه قوه ع

چون این را دانستی گوئیم: چون هر دو مانع یا یکی نبود این نمود و نمونه باشد و در 

خواب یک مانع نیست و آن حس ظاهر است و از حواس ظاهر صورتی بحس مشترک 

ا له آنها ردرنیاید و لوح حس مشترک تهی ماند و آماده پذیرش صوریست که متخی

 میسازد و این صور از آن بلوح حس مشترک فروآیند و دیده شوند.

و اما در بیماری هم نفس گرفتار سرپرستی تن است و بازگیر قوه متخیله از ترکیب 

صور نیست و متخیله بکار خود پردازد، و چون بر آن نیرو گرفت، حس مشترک از 

ر آن درآیند و بدید آیند، و صور پذیرش صور برونی سر باززند و این صور خیالی د

هراسناکی که در حال غلبه ترس با دید شوند از این راه است، زیرا چون ترس چیره 

شود بر نفس بازش دارد از تأدیب متخیله و آن نیرو گیرد برای پرورش صورتگری 

خود در حس مشترک چون صورت غول و جز آن، و بسا که بر نفس ناتوان قوای 

د، چون شهوت بچیزی و این شهوت باال گیرد تا بر عقل چیره شود، و دیگر چیره گردن

 متخیله پیکره آن دلخواه را بسازد و در لوح حس مشترک نقش کند و چشمگیر شود.

 و بر آنچه دانستی فروغ بسیاری وابسته است.

 فروع

 سبب خوابهای درست و نادرست  1
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یهای متخیّله گاهی بدروغ در سبب خوابهای درست و نادرست، بدان که صورتگر -0

 است و گاهی درست، دروغش از سه راه است:

یکم آدمی چون چیزی را حس کرد و صورتش در قوه متخیله ماند هنگام خواب آن 

 صورت در حس مشترک نقش بندد و چشمگیر شود و واقعیت ندارد.

 دوم اینکه قوه اندیشه صورتی سازد و در خیال اندازد، و هنگام خواب آن صورت

بحس مشترک افتد و چشمگیر شود، چنانچه آدمی اندیشیده که از شهری بشهر دیگر 

 رود یا چیزی بخاطرش آمده یا از چیزی ترسیده که او همین احوال را در خواب بیند.

 011، ص: 5آسمان و جهان، ج

سوم اینکه چون مزاج روح که قوه مفکّره را بر خود دارد دگرگون گردد احوال قوه 

و  سوزیگرگون شود، و از این رو هر که مزاجش بگرمی گراید آتش و آتشاندیشه د

دود بخواب بیند و اگر مزاجش بسردی گراید برف بخواب بیند، هر که مزاجش 

برطوبت گراید باران بخواب بیند، و هر که مزاجش بخشکی گراید خاک و رنگهای 

 ت.وپال اسرتتیره بخواب بیند، این سه گونه خواب را تعبیری نیست بلکه پ

و اما خوابهای درست و سخن در ذکر سببش دو مقدمه دارد یکی اینکه همه اموری که 

در این عالم فرودین باشند از آنچه بوده و باشد و خواهد بود در علم خدا تعالی و علم 

 های عقلی و نفوس آسمانی است.فرشته

وری که در آنها نقش و دوم: اینکه نفس ناطقه را شاید که بدین مبادی پیوندد و ص

است در او نقش بندد، و نشدن آن برای بخل آن مبادی نیست و نه برای آنکه نفس 

پذیر نیست بلکه بخاطر اینست که نفس گرفتار به سرپرستی تن است و ناطقه صورت

 آن را از پیوست کامل بدانها بازدارد.

ین مبادی منش خود بدچون این را دانستی گوئیم چون نفس فراغتی یابد از تدبیر تن ب

پیوندد و از صور حاضر در آنها در وی نقش بندد همان صورتها که بدان نفس 

سزاوارتر است، و معلوم است که سزاوارترین آنها همانست که باحوال آن آدمی 
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نشینان او، و اما اگر آن آدمی مجذوب تحصیل علوم اند و به همشهریان و اقلیموابسته

هم چیزی بوی روشن گردد، و هر که همتش مصالح مردم است عقلیه باشد، از آنها 

 آنها را در خواب بیند.

وار صور را نمودار و چون این صور در گوهر نفس ناطقه نقش بست متخیله که آینه

کند این صور کلی که در نفس نقش بسته با صورتهای جزئی مناسب آنها حکایت کند 

د و مشهود گردند، اینست سبب خواب و آنگه این صورتها در حس مشترک نقش گیرن

 دیدن. سپس این صوری که متخیله برای آن 

 013، ص: 5آسمان و جهان، ج

معانی بسازد گاهی تمام مناسبت دارند با آنها و این خواب نیاز بتعبیر ندارد و گاهی 

چنین نیست و از یک جهت با آنها مناسب است و در اینجا نیاز بتعبیر داریم، و سود 

 اینست که آنها را معبّر برگرداند از خیال بمعانی کلی سازگار آنها. تعبیر

و بخش سوم اینست که این صور با آن معانی هیچ مناسبتی ندارند برای یکی از دو 

جهت اول اینکه پدید شدن این صورت ناآشنا برای یکی از اسبابی است که در باره 

ن معنا صورتی ساخته و برای آن وپال گفتیم دوم اینکه قوه خیال برای آخواب پرت

صورت هم صورت دوم و برای دوم هم صورت سوم و پر از این صورت بآن صورت 

رفته تا بصورتی رسیده که هیچ با معنای نقش بسته در نفس مناسبت ندارد و این قسم 

وپال درآید، و از این رو گویند اعتباری بخواب شاعر و هم باز در شمار خواب پرت

های خیال اینها با ساخت و سازهای دروغ و بیهوده عادت ت چون قوهدروغگو نیس

 اند، و اللَّه اعلم.کرده

 فرع دوم ]غیبگوئی 

گوئی، بدان که نفس ناطقه نیرومند که بهمه سو از باال و فرود پرواز : در چگونگی غیب

 گیرد و چنان نیرومند باشد که پرداخت بکار تن بازگیرش از پیوست بمبادی مجّرد
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نگردد، و با این وضع چنان افتد که نیروی فکرش تواند لوح حسّ مشترک را از حواس 

ظاهره بازستاند دور نباشد که برای چنین نفسی در بیداری هم مانند رؤیا که در خواب 

است رخ دهد و بمبادی مجرّد پیوندد و از آنها صوری در او نقش بندند که داللت بر 

هر نفس ناطقه، و آنگه قوه متخیّله نیرومند از آن صورتی وقائع این جهان دارند در جو

سازد مناسب آن و آن را بلوح حسّ مشترک فروآرد و چشمگیر گردد و محسوس شود 

 و در این حال آن آدمی سخنی برشته کشیده شنود از هاتف.

و بسا که منظری هر چه کاملتر و صورتی هر چه واالتر نگرد که با وی أحوالی که بدو 

ته است گوید. سپس اگر صورت محسوسه منطبق باشد، آن معانی که نفس ناطقه وابس

 دریافته وحی صریح باشد، و اگر صورت خیالی مخالف آن صورت 

 031، ص: 5آسمان و جهان، ج

عقلی باشد از برخی وجوه وحی نیازمند بتفسیر باشد، و بازگیر قوه متخیله از تغییر و 

 تبدیل معنای کلی دو چیز است.

اینکه صورت نقش شده در نفس ناطقه از جانب مبادی عالیه بخوبی روشن و گویا  -0

است و مانع از تصرّف خیال است در آن چنانچه صورتهای باز گرفته از خارج هر گاه 

خوب روشن باشند نگذارند خیال آنها را دگرگون سازد و عوض کند )وجه دوم این 

گوئی: اینست که نفوس ناتوان از پیوست از مترجم( نوع دوم از غیب -اول ذکر نشده

بعالم نادیده در بیداری خود بسا کمک گیرند از آنچه حس را هراسناک و خیال را 

ننده کسرگردان سازد مانند اینکه خود را سخت دربند کشند، یا در آینه و برق خیره

نگرند که دیده را لرزان سازد چون اینها همه خیال را بهراس افکند و نفس از 

یب، و گیرد برای دریافت غگیری آن در این لحظه از تدبیر بدن بهرهسرگردانی و کناره

دانی اینست که آن آدم ضعیف العقل و ساده و خوش باور باشد شرط این گونه غیب

نسبت بهر چه برایش حکایت کنند از تماس با پری چون کودکان و زنان و ابلهان، اینان 

بسخنی فریفته یک خواسته ویژه شوند و نفسشان در چون حواسشان ناتوانست و زود 
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این پیشامدها لحظه بعالم غیب رو آرد، و آن خواسته را اندیشد یک بار سخنی شنود و 

برد اخوان پریانند و از غیب باو چیزی پندار پری است و یک بار صورتها بیند و گمان

ار آن را برگیرند و تدبیر کها الهام شود که در اثناء غش خود بدان گویا گردد و شنونده

 خود بر بنیاد آن نهند اینست آنچه شیخ الرئیس در این باب تقریر کرده.

 و بدان که بنیاد همه فروعات دو چیز است.

اینکه صوری که پیغمبران و اولیاء و دیگران مشاهده کنند وجود خارجی ندارند و  -0

ا اگر با همه این شرائط دریافت گر نه باید هر که حس سالم دارد آنها را دریابد، زیر

نشوند، رواست در برابر ما کوهها و غّرشهای آسمانی باشند و ما آنها را نبینیم و نشنویم 

 و این سفسطه است و نهان نیست که این نادانیها که باین گفته 

 030، ص: 5آسمان و جهان، ج

یند و با صوری ب چسباندید بگفته خود شما هم بچسبد برای آنکه اگر روا باشد آدمی

آنها سخن گوید و آواز آنها را بشنود و شکلشان را بنگرد و با این همه وجود خارجی 

نداشته باشند، رواست همه اینها را هم که ما بینیم از شکل مردم و کوهها و دریاها و 

بندی در حسّ آنچه شنویم از غرش آسمان در خارج نباشند و صرف خیال و صورت

 علوم است که گفتن آن هم سفسطه است.مشترک باشند و م

بلکه گوئیم این در ناباوری و نادانی اندری از نخست شدیدتر است زیرا بنا بگفته ما 

میدانیم هر آنچه دیدیم درست است و هست جز اینکه بر ما الزم شود تجویز 

دیم یموجوداتی در نزد ما که نبینیم آنها را و این مایه تردید در وجود آنچه دیدیم و شن

نباشد اما بگفته آنها الزم آید تردید در وجود هر صورتی بینیم و هر آوازی شنویم و 

 این نادان اندری کامل و سفسطه تمام است و ثابت شد قول شما در نهایت فساد است.

ایست چون کمال نفس و قوّت اگر گویند حصول حالت حس ناموجود احوال ویژه

و چون کسی آن احوال را ندارد و آدمی معمولی است عقل که در انبیاء است و اولیاء، 

این احوال را ندارد و قطع بوجود خارجی این چیزها دارد جواب گوئیم بروشی که شما 
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گفتید روشن است که ناشدنی نیست حس صورتی که اصال وجود ندارند و چون این 

ان با چنرواست باید دلیل آوریم بر اینکه اسباب حصول آن منحصر است در چنین و 

برهان یقینی و باز ثابت کنیم که این اسباب خاصه همه وجود ندارند با برهان یقینی و 

نیاز از علت نیست، زیرا اگر چنین نباشد ممکن باز برهان آریم که ممکن در بقاء بی

است سبب حالت برود و خودش بماند و آنگه با اقامه برهان قاطع بدین مقدّمات جزم ما 

در خارج وابسته شود باین مقدمات نظریه مشکل و آنچه وابسته بوجود محسوسات 

بمقدمه نظریست خودش اولی است که نظری باشد و کلیه علومی که مقدمات 

 محسوسه دارند باطل میشوند، و روشن شد گفته شما باطل است و مایه سفسطه است.

 036، ص: 5آسمان و جهان، ج

ری، واداشته اتفاق آنها است بانکار فرشته و پ تراشیهاو بدان آنچه فالسفه را بدین سبب

و در کتاب ارواح روشن کردیم در نفی این چیزها شبهه و خیال درستی ندارند، و چون 

دلیل و مایه سفسطه است، این قول در نهایت فساد و چنین است و گفته آنها بی

 بطالنست، این تمام سخن است در این اصل.

همه فرع اثبات ادراک حواس باطنه است ما ببرهان قاهر و اما اصل دوم که این سخنها 

کردن دریافتها به قاطع روشن کردیم که هر دریافتی از نفس ناطقه است و بخش

نیروهای جداگانه باطل است و سخنی است فاسد، و از این بیانات ثابت شد که سخن 

 آنان در نهایت ضعف و تباهی است.

یاریست یکی اینکه نفوس ناطقه چند نوعند، و هر و حق اینست که در این باب وجوه بس

نوعی یک روح کلّی فلکی دارد که علت آنست و صالح بخش احوالش و این روح 

فلکی سرچشمه آنها است، و آن را طباع تام نام نهادیم، و مانعی ندارد که آنچه در 

انعی شد، و مخواب بیند و بار دیگر در بیداری و بار سوم بالهام کار آن طباع تام او با

 ندارد که او بتواند بهر شکل هوائی درآید در هر کار خود بجسمی مناسب آن.

دوّم اینکه فرشته و پری را ثابت دانیم و میتوانند کارهائی ویژه کنند و بهمراه آنها بدید 
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آدمی آیند و کارهائی کنند که از آدمی در پرده باشند، اینست آنچه در این باب 

 گوئیم.

شرحش گفته: اما رؤیا نزد جمهور متکلمین خیالی است بیهوده چون  در مواقف و

معتزله گویند در خواب شرائط دریافت که برابر بودن و پرتو دید است و وساطت هواء 

زالل و بنیه خاص و نبودن حائل وجود ندارد تا خواب چیزی بیند، و آنچه خواب بیند 

ا نزد همکیشان ما که برای ادراک، ادراک نباشد و خیال باطل و وهم فاسد است، و ام

شرطی ندانند برای آنست که خالف عادت خداست که ادراک در خوابیده آفریند و 

 خواب ضدّ ادراک است، و رؤیا ادراک حقیقی نباشد بلکه خیالی است باطل.

 039، ص: 5آسمان و جهان، ج

دن و میان دیتردید ادراک درستی است زیرا فرقی استاد ابو اسحاق گفته: رؤیا بی

شنیدن در خواب و در بیداری نیست و نه در چشیدن و ادراکات دیگر، و اگر در آنها 

نسبت بخواب تردید روا شود در باره بیدار هم رواگردد و سفسطه و اعتراض بر امور 

معلوم و بدیهی رخ دهد، و استاد منکر نیست که خواب ضد ادراک است، ولی پندارد 

ی از او است جز جزئی که در بیدار ابزار ادراک است و از این که ادراک خوابیده بجزئ

 رو اجتماع دو ضد در یک جا نباشد.

گویم: سپس عقیده فالسفه را نزدیک بدان چه گذشت نقل کرده و گفته است برخی از 

محققان حکماء و صوفیه که بپندار خود جمع کنند میان شرع و حکمت گویند که 

ت از برون بدرون برای چند چیز چون آسودن از سبب رؤیا فروکش روح بخاریس

کثرت حرکت، و پرداختن بدرون برای جبران تنگی جا و از این رو چون معده پر شود 

خواب آید. و برای کاستی در روح که نتواند برون و درون هر دو را اداره کند، و بیش 

 و کم خواب اسباب طبی دارد که در کتب اطباء ذکر شدند.

درون کشید و حواس از کار افتادند، نفس فراغتی از پرداخت بواردات و چون روح ب

شیوه و روحانی باشد و ستوده آنها یابد و مانع از پیش او برخیزد و اگر عالی و راست
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اوصاف روی بخدا آرد پاک از نقائص و رو گردان از شواغل تن ستوده خصال و جز 

حسوس را بزداید از طاعت و عبادت و آن از هر چه روشنی و نیرویش را باید تا عالم م

ریاضت بدستور خدا، و حفظ میانه افراط و تفریط با دوام وضوء و ذکر خصوص از سر 

شب تا هنگام خواب با تندرستی و اعتدال مزاج شخصی و مغزی و پیوندد بجواهر 

روحانیه شریفه که نقوش همه چیز در آنها است از کلی و جزئی بنام کتاب مبین و ام 

تاب و از آنها نقش پذیرد بویژه از آنچه شایدش و بایدش چون نفس آینه ایست که الک

پذیر است با آمادگی اسباب و رفع حجاب، و حجاب او در برابر آینه دیگر نقش

های علوی آنچه باید پرداخت بواردات حواسّ است، و چون برداشته شود از آن آئینه

 در او نقش بندد، و اگر آنها جزئی باشند

 034، ص: 5آسمان و جهان، ج

و همان طور در حافظه بمانند و متخیله در آنها دست نبرد رؤیا درست درآید و نیاز 

بتعبیر ندارد، و اگر متخیله غالب و ادراک نفس ناتوانست تبدیلی مناسب در آن رخ 

دهد چنانچه علم شیر نمود کند و دشمن مار و شاه دریا و کوه، زیرا دانستی هر چیزی 

 صورتیست جدا در هر نشانه، گرچه با هم توافق دارند. را

گفته: مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت در خواب دیدم که مهری بدست دارم و دهان 

هر مرد و فرج هر زنی را مهر میزنم باو گفت تو مؤذنی و در ماه رمضان سپیده دم اذان 

یت در زیتون گوئی و تصدیق کرد، دیگری آمد و گفت: در خواب دیدم روغن ز

 میریزم.

گفت: اگر کنیزی همبستر داری بررسی کن که او مادر تو است، چون زیتون مادر زیت 

 است، و او بررسی کرد و کنیزش مادرش بود که در خردسالیش باسیری رفته بود.

دیگری گفتش: در خواب دیدم که درّ بگردن خوکها بندم، گفت گویا حکمت بنااهل 

 آموزی، و همچنان بود.

و بسا متخیله چیزی را بدل بمانند آن کند یا بضدّ آن، چنانچه خواب بیند پسری برایش 
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زاده و دختری آید یا بعکس، و تعبیر این گونه خوابها نیاز بتصرف و برگردان دارند، و 

بسا انتقاالت متخیّله منحصر بیک نوع نیست و تعبیر دچار انشعاب شود و نسبت بشخص 

ل و بهی و بیماری خواب بیننده مختلف گردد و معبر را و حال و صنعت و فصل سا

 حدسی باید، و بسیار دچار اشتباه شود.

و اگر نفس آدمی پست و دنیا پرست و اندر شهوت و نافرمانی باشد و نیروی متخیله را 

گی دل و بد سرشتی مغز است و در خواب بخیالهای فاسد و جز آن کشد که مایه تیره

ندارد و متخیله سر خود در کشور خود صورت سازی کند  بجوهر روحانی پیوستی

چنانچه اشخاص و اشیاء را در خارج دیده و برخی بکلی یاوه باشند و بازیگری و 

پریشانی خیال که بیشتر بدان دچار است، و از آنها در عالم خوب بصور دیگر منتقل 

 گردد و بحکایت آنها پردازد چنانچه حواس در بیداری بویژه اگر

 035، ص: 5مان و جهان، جآس

وپال باشند، و احوال و مزاج تن در آنها اثر ناتوان و اثرپذیر باشد، و این خوابها پرت

 بخشند.

و اگر صفراء بر مزاجش غالب است دزدی در خواب بیند، و اگر گرمی، آتش و حمام 

 داغ و اگر سردی غالب است برف و زمستان و مانند آنها، و اگر سوداء غالب است

چیزهای سیاه و امور هراسناک یکی از دانشمندان گفته: همانا صورت در خیال آید از 

غلبه حرارت، برای آنکه حرارت در هر جا سرایت بمجاور خود کند مانند نور خورشید 

در اجسام، و چون متخیله در جسم داغی نقش گیرد اثری گیرد که موافق طبع آن باشد، 

مناسب حال خود اثر پذیرد، و متخیله جسم نیست تا  چون هر چه از دیگری اثر پذیرد

 داغ شود بلکه همان آتش را که جسم داغی است در خود دریابد.

سپس گفته: پیوست با جواهر روحانیه بسا در بیداری هم باشد چنانچه صورتگری خیال 

در هر دو حال است برای آنکه پرده برداری میان نفس و آن عالم چنانچه در خواب 

بسا باسباب دیگری میسر گردد، مانند آنکه سرشت نفسی پاک است، یا بوسیله باشد 
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کشتن نفس و بیرون کشیدن آن از جهان ماده بریاضتهای سخت تا حجاب او برداشته 

شود، و کشف و مشاهده پدید آید، و حوادث و حقائق پدیدار گردند، مانند مرگ 

ه برداری کند برای همه از سعداء اختیاری که اولیاء دارند و چون مرگ طبیعی که پرد

 و اشقیاء.

و چنانچه مزاج خشک و گرم شود و روح بخاری کم تا نفس از حواس ظاهره برای 

غلبه سوداء و کمی روح روگرداند و با اینکه چشمش باز است مبهوت و بیخبر ماند از 

ی مشود برای چنین آدآنچه بیند و شنود، چون خروج روح بظاهر تن ناتوانست و می

جواهر روحانیه منکشف شوند و چیزی از غیب در او منقش گردد و او نفهمیده 

ها و کاهنان دیده شده که از آینده گزارش ها و غشیبازگوید، چنانچه در برخی دیوانه

 دادند.

 سپس آنچه نفس در بیداری برخورد دو جور است اگر نفس نیرومند و همه 

 032، ص: 5آسمان و جهان، ج

شد، و مشاعر فرودین او را از مدارک عالیه بازندارد، و متخیله بتواند حس سو بین با

مشترک را از مشاهده ظاهر رها کند و بمشاهده آنچه در درونست بکشاند دور نیست 

همان حالت رؤیا بدو دست دهد که بسا وحی صریح است و نیاز بتأویل ندارد و بسا 

وپال باشد اگر دستخوش خیال ابهای پرتمبهم است و نیاز بدان دارد، و بسا مانند خو

 گردد و پریشان شود، و اگر چنین نباشد چند وجه دارد.

خیال را بوسیله امر محسوسی دچار هراس و سرگردانی کند چنانچه برخی  -0

پیشگویان کودکی یا زنی را که دچار ضعف مداراند واسطه سازند و با چیزهای زرق و 

ا از کننده بواسطه لرزش یا براقی سر گرم کنند تیا خیرهبرقی یا آلوده بسیاهی هراسناک 

زبان آنها غیب بشنوند و مانند اینکه برخی صوفیان و کاهنان برقص و کف زدن و 

آور شادی پردازند برای اختالل حواسّ و بسا بورد و دعای نامفهوم که الفاظ هراس

 دارد توسل جویند برای بزبان آوردن دیگری.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اثر گردند و گاهی هر دو سبب الهت و کودنی حواس ظاهره بیبواسطه غش و ب -6

فراهم شوند ناتوانی بیش از حد حواسّ و تقویت نفس بطرب سازی و جز آن مانند 

 گان کنندشدهبسیاری از مرتاضان رنج کش و این خوبست، و آنچه کاهنان و مسح

الء شدند، و اما فضنقصان و گمراهی و بیکار کردن نیروها است از آنچه برایش آفریده 

 ریاضت و علمشان مرموز و مکتوبست از نامحرمان.

در کتاب کنز الفوائد گفته: استاد ما شیخ مفید در برخی کتبش گفته:  -ره -کراچکی

تاری اعتنا، و این گرفسخن در باره رؤیا و خوابها کمیابست، و اندیشمندان پر بدان بی

 است جلیل و رؤیا چهار علت دارد. بزرگی است، و گفتار درست در باره آن اصلی

چیزی را پر در خاطر آوردن و با خود گفتن تا در نفس نقش گیرد و خواب آن را  -0

 در خیال مجسّم سازد و این اعتبار دارد.

بر اثر غلبه چهار طبع بر یک دیگر مزاج پریشان شود و در خیال آید آنچه با طبع  -6

 و دیدنی و پوشیدنی و شادی  غالب سازگار است از خوردنی و نوشیدنی

 037، ص: 5آسمان و جهان، ج

بار، و بسا اثر طبع غالب در بیداری و شهود هم باشد تا آنجا که صفرازده بخش و نفرت

را باال رفتن بر بلندی دشوار است و بخیالش افتد که از آن درافتد و هول و هراسی کند 

ها با او یال کند بهواء برآمده و فرشتهکه دیگران نکنند، آنکه سوداء بر او غلبه کند خ

راز گفتند، و آن را درست پندارد تا آنجا که خود را پیغمبر شمارد که از آسمانش 

 وحی رسد و مانند آن.

ها را فراگیرد، برای آگاهی و همواری و اعذار لطفهای الهی است که برخی آفریده -9

برای کارهائی که طاعتند و شکر و انذار، و در دلش افتد آنچه خیالش را برانگیزد 

نعمت، و او را از نافرمانی بازدارد و از آخرت بترساند، و مصلحتی بیش آردش و سود 

 آور.معنوی و اندیشه معرفت

ای از او در دل انسان که بیادش آرد چیزهای سازیست از شیطان و وسوسهسبب -4
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ناه که مایه هالک او است، یا اندوهبار و غم آنچه بدان نرسد، یا واداردش بر ارتکاب گ

اثر  توفیقی است برهای در دینش گردد که نابودش سازد، و این سزای بیباعث شبهه

نافرمانی و تقصیر در طاعت خدا سبحانه و از خوابهای بیهوده کسی رهانیست جز انبیاء 

ه کو ائمه علیهم السّالم و راسخان در علم از مردم صالح و استادم همیشه میگفت: هر 

پردانش و با فهم شود خواب دیدنش کم شود، و با این حال اگر با تن سالم خوابی بیند 

درست درآید و منظورش از تندرستی دچار نبودن به بیماریهای مهیج چار طبع و اعتدال 

مزاج است چنانچه بیان شد، خواب مست درست نیست و نه کسی که شکمش پر از 

اند خوابهای ماه رمضان کمتر ین رو گفتهخوراک است که مانند مست است از ا

درست درآیند، اما خواب انبیاء جز درست نباشند و در حقیقت وحی باشند گرچه نام 

آن را ندارد، و چون خواب مؤمن درست باشد از طرف خدا تعالی است چنانچه گفتیم 

، و تو در حدیث پیغمبر است صلی اللَّه علیه و آله که: خواب مؤمن؟؟؟ جزء نبوت اس

از آن حضرت روایت است که خواب مؤمن چون سخنی است که پروردگار در بر او 

 گفته.

 از شرّ وسواس »و اما وسوسه شیاطین جن از شرع رسیده خدا تعالی فرماید 

 031، ص: 5آسمان و جهان، ج

راستی شیاطین وحی کنند »و فرموده: « الناس 2 -4خناس که وسوسه کند در دل مردم، 

شیاطین انس و جن که بهم »و فرمود: « االنعام -060ود تا با شما جدل کنند، بدوستان خ

و در شرع وارد شده و راهی برای منعش « وحی کنند گفتار ناهنجار را برای فریب

 نیست.

و اما چگونه پری آدمی را وسوسه کند؟ پری جسمی است رقیق و لطیف و میتواند تا 

، ه بر شنونده اشتباه شود و پندارد خاطره استبیخ گوش برود و سخنی در آنجا افکند ک

چون مانند محسوسات آن را از حواس دریافت نکند، و این در باره خواب و بیدار هر 

دو رواست، و مخالف عقل هم نیست، جابر بن عبد اللَّه روایت کرده در این میان که 
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ول و گفت: یا رسرسول خدا صلی اللَّه علیه و آله خطبه میخواند ناگاه مردی برخاست 

اللَّه من در خواب دیدم سرم بریده است و میغلطد و من بدنبالش میروم، فرمود بازی 

شیطان را بازمگو که با تو کرده، سپس فرمود: چون شیطان با یکی از شما در خواب 

 بازی کند بهیچ کس نگوید.

م را در علیهم السّال و اما اینکه آدمی پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم یا یکی از ائمه

 خواب بیند در نزد من سه گونه است.

 یکم آنکه قطع دارم درست است.

و دوم قطع دارم نادرست است و بخشی هم درستی و نادرستی هر دو را محتمل است 

آنکه قطع دارم درست است اینست که در خواب بیند پیغمبر یا امام در طاعت خداست 

گناه کند یا زشتی آن را بیان کند و بحقی دعوت کند یا  یا بدان فرمان دهد و یا نهی از

حقی گوید، یا از باطلی بازدارد یا بدکار را نکوهش کند و اما آنکه نادرست است 

آنست که مخالف این باشد چون قطع داریم پیغمبر و امام حق جوی و حق گویند و از 

ا امام ست که پیغمبر یباطل بدورند، و اما آنکه ممکن است درست یا نادرست باشد این

را در حال عادی بیند که جنبه مذهبی ندارد مانند اینکه در خواب بیند سوار است یا راه 

میرود یا نشسته و مانند آن، و اما خبر مرویّ از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله که: هر که مرا 

 بیند مرا دیده است زیرا

 033، ص: 5آسمان و جهان، ج

اگر مقصود دیدن در خواب باشد مخصوص بهمان قسم اول « یشودشیطان شبیه من نم

 است نه در هر سه قسم، زیرا شیطان مانند پیغمبر نشود در حق و طاعت.

هر که مرا در خواب »و اما آنچه از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله روایت است که 

 دو وجه دارد.« بیند در بیداری دیده

 د و مخصوص قسم اول باشد مانند خبر گذشته.یکم آنکه مقصود خواب دیدن باش

دوّم اینکه مقصود دیدن در بیداری باشد نه در خواب و نائم وصف پیغمبر باشد نه 
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بیننده بدین معنی که هر که مرا بیند و در خوابم مانند اینست مرا دیده و بیدارم و خواب

ت یکسان دارد و سودش اینست که بآنها بفهماند او در خواب و بیداری هر دو دریاف

چون در حال خواب هم در حضور او باشند رعایت ادب کنند چنانچه در بیداری او، و 

ید تجداز آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله روایت است که چرتی زد و برخاست و بی

وضوء نماز خواند، و از او پرسش شد، فرمود: من مانند شماها نیستم چشمم میخوابد و 

 دلم بیدار است.

 -همه این روایات خبر واحدند و اگر پذیرفته شوند بر این روش تفسیر شوند استادم و

میگفت: چون آدمی را شاید که در بیداری گوید من خدایم مانند فرعون و  -ره

همگنانش با بیچارگی آدمی و نبودن اشتباه در باره او در بیداری چه مانعی است که 

 پیغمبرم با اینکه توانائی او از آدمی بیش است ای را وسوسه کند که منابلیس خوابیده

 و اشتباه در خواب فراوان.

و دلیل روشن اینکه در خواب دیدن پیغمبر یا امام درست و نادرست دارد اینست که 

ای گوید: پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله را در خواب دیدم بهمراه أمیر المؤمنین علیه شیعه

پیروی کن نه جز او، و بمن آموخت که خلیفه وی او است  السّالم و بمن فرمود: از علی

و أبو بکر و عمر و عثمان ظالم و دشمن اویند، و مرا از دوستی آنان بازداشت و به 

 بیزاری از آنان واداشت، و مانند آن از خصائص عقائد شیعه.

 611، ص: 5آسمان و جهان، ج

له و سلم در خواب دیدم بهمراه أبو و باز ناصبی میگوید: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آ

بکر و عمر و عثمان و مرا بدوستی آنها فرمانداد و از دشمنی آنها بازداشت، و بمن 

آموخت که یاران اویند در دنیا و آخرت و با اویند در بهشت و مانند آن از عقائد 

مخصوص ناصبیها و بناچار میدانم یکی از این دو خواب درست و یکی نادرست و 

تش همانست که در بیداری بدلیل ثابت شده باشد و شیعی را نرسد که ناصبی را درس

دروغ پرداز داند در خواب دیدن پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله زیرا او هم معارضه بمثل 
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 تواند کرد.

و یک ناصبی را دیدم که شیعه شد و بما گزارش داد که خوابهایش ضد آنها است که 

، و روشن شد که یکی از این گونه دو خواب نادرست است، در ناصبی بودنش میدیده

و نتیجه حدیث نفس یا وسوسه شیطانست و مانند آن، و خواب درست همان لطف 

 اش بمعنائی که پیش وصف کردیم.خداست به بنده

و گفتار ما در خواب درست که آدمی پیغمبر را در خواب بیند باین معنا است که مانند 

ائی اش بتن پیغمبر افتاده، کدام دیده در خواب بینحقیقت پرتو دیدهآنست که دیده نه ب

دارد؟ و این جز یک تصور و خیال نباشد که بلطف خدا چون دانشی است، و این 

ای زیرا مقصود تشبیه است، و بر« من رآنی فقد رآنی»منافات ندارد با خبری که گوید: 

 خردمند در اینجا خطائی نباشد.

الرؤیا من اللَّه و الحلم من »شرح قول پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله مازری از عامه در 

گفته: عقیده أهل سنت در حقیقت رؤیا اینست که خدا تعالی در دل خوابیده « الشیطان

عقائدی آفریند چنانچه در دل بیدار، و او است که هر چه خواهد کند و خواب و 

د آنها را نشانه امور دیگری سازد که بیداری بازش ندارد، و چون این عقائد را آفرین

دوباره آفریند یا آفریده باشد، و چون در دل خوابیده آفریند که پریده با اینکه پرنده 

نیست این اعتقاد ناشدنی نشانه یک امر شدنیست چنانچه خدا ابر را نشانه باران آفریده و 

ا آفریده در نهانی از ههمه آفریده خدایند ولی خدا رؤیا و عقائد را نشانه شادکننده

آور در حضور شیطان و آن را مجازا بوی بسته چون در بر او بوده و شیطان و نشانه زیان

 او را در حقیقت کاری نباشد.

 610، ص: 5آسمان و جهان، ج

بغوی در شرح السنه گفته نه هر چه آدمی در خواب بیند درست و تعبیر دار باشد، بلکه 

خداست و فرشته رؤیا آن را از ام الکتاب آرد و جز  خواب درست آنست که از طرف

وپال است و تعبیر ندارد و آن چند نوع است، بسا کار شیطانست که آدمی را آن پرت
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گی آرند چنانچه خدا ببازی گیرد یا او را غمنده کند و ویرا نیرنگها است که غمنده

ن را که گرویدند، همانا رازگوئی از شیطانست تا غمنده سازد آنا»تعالی فرموده 

 و از بازیهای شیطان با وی احتالم است که غسل دارد و تعبیر ندارد.« المجادله

ای، و در خواب آن را بیند و و بسا از حدیث نفس است چنانچه در کاریست یا پیشه

عاشق معشوق خود را بیند و مانند آن، و بسا اثر مزاجی است چنانچه پر خون قصد و 

ن و باغ و گل و نی و نشاط و مانند آنها در خواب بیند، و حجامت و سرخی و خو

صفرازده آتش و شمع و چراغ و چیزهای زرد و پرش در هواء و مانند آن در خواب 

رها ها و گوها و مردهبیند، و سودائی تاریکی و سیاه رنگها و شکار وحشی و هراسناک

و  یدی و آب و تری و برفو ویرانه و تنگنا و بار سنگین در خواب بیند، و بلغمی سف

 لجن در خواب بیند و هیچ کدام تعبیری ندارند.

در کتاب الغرر و الدرز در جواب این پرسش که چه فرمائی در  -ره -سید مرتضی

 خوابها درستند یا نادرست؟ و کار چه کسند؟ و چرا بیشتر درست درآیند؟

رست دارند راه جدا و چرا در خواب دیدن جماع انزال منی شود؟ و اگر درست و ناد

 کردن آنها چیست؟

گفته: بدان که خواب خرد کامل ندارد، زیرا خواب نوعی بیهوشی است و آن برانداز 

علوم است، برای این آدم خواب عقائد بیهوده دارد چه که خردش کاسته و دانشش 

ایست که خوابیده در خود برآورد و نمیشود کار دیگری در وی رفته، هر خوابی عقیده

اشد، زیرا جز خودش از بازگویان آدمی باشند یا فرشته یا پری جسمند و جسم نمیتواند ب

در دیگری عقیده یا هر چه از جنس آنست آفریند ولی در خود چنین کاری تواند، و 

 گفتیم البته نتواند در دیگری اعتقاد آفریند برای آنکه 

 616، ص: 5آسمان و جهان، ج

ری سرایت کند باعتماد بر آن و در جنس اعتماد اعتقاد آنکه هر کاری از توانا بدیگ

 آفرینی نیست.
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د ای پدیو از این رو اگر یکی از ما روزگاری دراز فساد آورد که در دل دیگری عقیده

کند نشود، و این مطلب در جاهای بسیار شرح شده، و تنها خداست که در دل ما 

 ای آفریند.سبب عقیدهمیتواند بی

ه خدا در دل خواب عقیده آفریند، زیرا بیشتر عقائد او نادانیست و نمود بر و روا نباشد ک

خالف واقع چون خواب بیند که راه میرود و سوار است و اوصاف بسیاری دارد که 

هیچ کدام وجودی ندارند، و خدا تعالی نادانی نیافریند، و باید همه این اعتقادات از 

 خود خواب باشد.

: صالح قبه نامی عقیده داشته هر چه در خواب بینند حقیقت و در کتاب مقاالت گفته

دارد، و این نادانیست و بنادانیهای سوفسطائیان برد، زیرا بسا در خواب بیند سرش بریده 

یا مرده یا بآسمان رفته و ما میدانیم چنان نیست، و اگر نزد این آقای صالح رواست که 

و چوب قائق رانی که در آب شکسته بیدار معتقد باشد سراب آبست و حقیقت دارد 

نماید با اینکه درست است اشتباه و غلط است باید آن را در آدم خواب هم روا دارد 

 که از کمال دورتر است و بکاستی نزدیکتر و چرا نگوید:

 آنهم غلط است.

ب و سبو سزا است که آنچه خوابیده بخیال خود دیده سه بخش کرد: یکی آنچه بی

ه دوّم آنچه از وسوسه شیطانست که در بیخ گوش او بنهانی گوید و منشأ پدید آمد

چیزها در بر دارد و خواب که آنها را شنود معتقد شود که آنها را دیده که البته بسیار 

کسانی در خواب سخن سخنگوی نزدیک خود را شنوند و معتقد شدند که گفتارش را 

 در خواب دیدند.

ای را گوید تا آن را در دل او اندازد، و ازد یا فرشتهسوّم آنچه خدا بدل آدم خواب اند

 حقیقتش اینست که سخنی در بن گوش خواب انجام شود و او معتقد گردد

 619، ص: 5آسمان و جهان، ج

که مضمون آن را بچشم دیده، خوابها که دعوت بخیر و صالح در دین باشند باید 
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 طان باشند.چنین باشند چنانچه خوابهای بد باید از وسوسه شی

و هر خوابی که درست درآید یا تعبیر درستی دارد باید همان باشد که خدا در گوش او 

افکنده که چنان بوده یا باشد برای نوعی مصلحت، و خوابیده معتقد شده آنچه را شنیده 

بچشم دیده، و در این صورت تعبیرش درست درآید، و این در آنجا است که درست 

زیرا برخی خوابها بطور اتفاق درست در آیند و برخی مجال  درآمدنش اتفاق نباشد

 اتفاق هم در آنها کم است.

 اگر گویند نه اینکه أبو علی جبائی در سخنی از خود در باره خوابها گفته:

طبائع نشود که در آنها اثر بخشند زیرا طبایع بمذهب صحیح اثری ندارند، و با این حال 

اب بسیار دیده شود چنانچه برخی خوراکها در شود که در برخی خوراکها خومی

بیداری هم خیال آفرینند، گوئیم أبو علی چنین گفته و خطا گفته زیرا اثر بخشی 

وابستگی به طبائع کار خدا باشد و چطور خوراکها بحسب عادت در مذاهب صحیحه بی

 شود خیال باطل و اعتقاد نادرست را کار خدا دانست؟می

ار خیالگر با خواب بیننده یکی است، و نمیشود تخیل نادرست کار اما سخن از وضع بید

تمیز و خدا باشد نه در خواب و نه در بیدار، و خیالگر فاسد بیخواب باید کم خرد و بی

 ای را برآورد چنانچه در باره خواب گفتیم.بیهوش باشد که چنین عقیده

شان ارد درستی آنها تا خواباگر گویند: چه گوئید در خوابهای پیغمبران، و چه سببی د

 را بمانند وحی که شنوند شمردند؟

گوئیم اخباری که در این باره آمده قطعی نیستند و مایه علم نیستند و بسا که خدا به 

پیغمبری وحی کند که خوابی که بیند باید بدان عمل کند، و اعتمادش بمجرد خواب 

در سر بریدن پسرش و اگر چنان شود خواب ابراهیم دیدن نیست و بر این وجه عمل می

 نباشد چگونه ابراهیم دانست مامور است بسر بریدن پسر خود.

من رآنی »اگر گویند: پس تفسیر آنچه از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم رسیده که 

 فقد
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 614، ص: 5آسمان و جهان، ج

ن و کافر ل و مؤمچیست؟ با اینکه میدانیم محق و مبط« رآنی فان الشیطان ال یتخیل بی

بسا او را در خواب بینند و هر کدام بضدّ هم از او گزارش دهند و چگونه در حقیقت او 

را دیده باشند؟ گوئیم: این یک خبر واحد ضعیف است و اضعف اخبار است و اعتماد 

را نشاید و بر فرض صحت مقصود از آن دیدار در بیداریست و بیان اینکه شیطان بشکل 

بر آید و این معنی بظاهر لفظ خاند شیطان بشکل بشر درمین که گفتهمن نمیشود چو

ای آورده و خود را دیده شده تعبیر کرده با اینکه در تر است زیرا در آن بینندهمناسب

خواب نه بیننده حقیقی هست و نه دیده شده و تنها وجود هر دو در بیداریست و اگر 

ر که معتقد است مرا در خواب دیده حمل بر خواب شود تقدیر کالم اینست که ه

گرچه در حقیقت بیننده نیست در حکم کسی است که مرا دیده و این خالف ظاهر 

 لفظ خبر است.

اند و اینکه ما در باره خوابها گفتیم و آنها را بخش کردیم از هر چه در این باره گفته

های و اما یاوهتر است، و آنچه در این باره نوشتند حاصل و تحقیقی ندارد، درست

فالسفه در این باب زن فرزند مرده را بخنده آورد زیرا آنان خوابهای درست را که 

کشیده اند که در آن بعلم آینده سرسببش را ندانستند باطالع نفس بعالم خودش وابسته

اند نه مفهومی دارد و نه و لوح محفوظ را خوانده، و آنچه در باره حقیقت نفس گفته

سد باطالع نفس بعالم خودش، این اطالع چیست؟ عالم نفس کدام است؟ و دلیلی تا بر

گوئی برای چه از این اطالع کائنات را بداند؟ همه اینها مزخرف و یاوه است، و هراس

 که چیزی بدست ندهد.

 تر از قول فالسفه است، زیرا صالحو قول صالح قبه با اینکه نادانی محض است مفهوم

یقت چیزی را بیند که ندیده ولی نامعقول و نامفهوم نگفته بلکه گفته آدم خواب در حق

نادرست گفته که مفهومی دارد، و اینان چیزی گویند که با کوشش هم مفهوم نشود، و 

 با اندیشه معقول نگردد و فرق آنها روشن است و اما سبب انزال 
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 615، ص: 5آسمان و جهان، ج

ها سرائی طبیعیام جماع، و علّت آن یاوهبر همان پایه است که در بیداریست و هنگ

نیست زیرا طبع مایه ندارد و وابستن بدان سرابی است بیحاصل و همانا سبب انزال 

اینست که شیوه خداست که با عقیده بانجام جماع انزال منی شود گرچه این عقیده در 

 (.-قده -اصل باشد )پایان سخن اوخواب باشد و بی

کنیم و تحقیق و انتقاد در باره آنها را رها کنیم که باعث درازی ها بس بذکر همین گفته

سخن و خروج از مقصد کتاب است و آنچه را در این باب از اخبار منسوبه بائمّه علیهم 

 ای است.السّالم برای ما روشن است بگوئیم و آن اینست که رؤیا مستند بامور پراکنده

ا خودش بنا بر اینکه جسم است چنانچه روح در حال خواب حرکتی بآسمان دارد ی -0

ظاهر اخبار است یا با جسد مثالی بنا بوجود آن در حال زندگی نیز که روح را دو تن 

است اصلی و مثالی که در بیداری بیشتر بتن اصلی وابسته است و کمتر بتن مثالی و در 

اح وخواب برعکس یا آنکه خودش پس از سستی وابستگی بتن در خواب رو بعالم ار

کند، و اگر هم جسم باشد این احتمال هست چنانچه برخی اخبار بدان اشارت دارد، و 

حرکتش کنایه از رو گرداندن از این تن است و رو آوردن بعالم دیگر و پس از 

حرکت بهر معنا باشد در ملکوت اعلی چیزها بیند و برخی الواح تقدیرات را بخواند، و 

ز را چنانچه نگاشته است بخواند و خوابش نیاز به بین همه چیاگر پاک است و روشن

تعبیر ندارد، و اگر دلش تیرگی مادّه را دارد و پرده شهوت چیزها را شبح مانند بیند 

 دار، و استاد معبر میتواند اشتباه او را برطرف کند.مانند چشم بیمار و پرده

ر ت مناسب دیگو ممکن است خدا چیزها را در این حال نه بصورت اصلی بلکه بصور

باو نماید برای مصالح کثیره چنانچه آدمی مال را در خواب مار بیند، و بسا پول را 

بصورت عذره تا بفهمد زیانبار و پلیدند و باید از آنها دوری کرد، و بسا در هوا چیزها 

بیند که خواب دروغ است و تعبیر ندارد، و بسا مقصود از دیدن چیزها در هواء 

 نها خو گرفته و شهوت خیالی و باطل است، و البته اموریست که بدا
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 612، ص: 5آسمان و جهان، ج

آنچه داللت بر این دو نوع دارند در روایت محمّد بن قاسم و روایت معاویة بن عمّار و 

 دیگران گذشت.

صیر و او چنانچه خبر أبی بخواب دیدن افاضه ایست از خدا بدو بوسیله فرشته یا بی -6

 اشارت دارند.سعد بن خلف 

آنچه وسوسه شیطانست و چیرگی او برای گناه و نافرمانی در بیداری یا آلودگی به  -9

نجاست ظاهری و باطنی که دل را تیره کردند، چنانچه در روایت هزع و روایت تارک 

 الزکات و جز آنها گذشت و آیه نجوی هم بر آن داللت دارد بنا بر برخی وجوه تفسیر.

ذهن او مانده از خیالهای یاوه و تصورهای بیهوده که خبر ابن أبی  برای آنچه در -4

خلف و جز او بدان اشارتست و اما جز اینها از وجوهی که گذشت گرچه احتمال 

برخی در میانست و تطبیق آیات و اخباری بر آنها رواست ولی دلیلی ندارد و صرف 

 «.0»اعتقاد بدان هم واجب نیست  تجویز و امکان اثر برهان ندارند، با آنکه تحقیق آنها و

 خاتمه ]تعبیر بعضی از خوابها[

 در بیان تعبیراتی که برای خوابها گفتند گرچه بیشتر آنها ماخذ قابل اعتماد ندارد.

ابر در خواب: حکمت است هر که سوارش شود در حکمت باال گیرد، و اگر  -0

دستش بدان رسد حکمتی دریابد، و اگر با آن درآمیزد و بدستش نیاورد با حکماء 

آوری باشد عذاب است و اگر باران آمیزش کند، اگر در ابر سیاهی، تیرگی، یا عذاب

 دارد رحمت است.

 617، ص: 5آسمان و جهان، ج

روغن و عسل بسا که بمال تعبیر شوند، و بسا بدانش و حکمت روایت است که  -6

مردی بابن سیرین گفت در خواب دیدم عسل را از جام گوهر میلیسیدم، گفت: از خدا 

بترس و یاد قرآن را برگردان که آن را فراموش کردی پس از آنکه خواندی و 
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 یادگرفتی.

و « مریم -57برآوردیمش بجائی بلند، »ی گوید باال رفتن: رفعت مقام است خدا تعال -9

 هر که خواب بیند بآسمان وارد شده بشرف و ذکر و شهادت رسد.

طیران در هوا: عزم سفر یا رسیدن بشرف است، و برخی گفتند اگر خواب بیند  -4

کژی زیانی بدو رسد، و اگر در آسمان نهان شود و بآسمان میپرد اگر عمودی باشد بی

رد، و اگر برگردد از بیماریش به شود، و اگر افقی پرواز کند بسفر رود و برنگردد بمی

ای که پریده، اگر با بال باشد مال باشد، و سلطنتی که در سایه آن بمقام رسد باندازه

بال است، در کاری درآید و فریب خورد و گفتند پرواز برای بدان سفر کند، و اگر بی

 دلیل پستی است.

آل  -016بچسبید برشته خدا همگی »ست و امان که خدا فرموده ریسمان: عهد ا -5

 «.عمران

بدان که تعبیر بسا از کتاب و سنت و ضرب المثل استنباط شود بهمان مناسبت نام و 

معنی یا بر ضّد آنها و تعبیر براهنمائی قرآن تعبیر رشته است به پیمان که گذشت، و 

و « العنکبوت -05نشینان را، یم کشتیپس نجات داد»کشتی به نجات که خدا فرموده: 

و سنگ بسخت « المنافقون -4اند، گویا آنان چوبهای واداشته»چوب بنفاق، از قول خدا 

و بیماری به نفاق از قول خدا « البقره -74دلی، تر در سختیا سخت»دلی از قول خدا 

 وشانیم بآنها آبیالبته ن»و آب به فتنه، از قول خدا « البقره -01در دلشان بیماریست، »

 «.الجن -02گوارا تا بیازمائیم آنها را، 

 آیا دوست دارد کسی از شماها که بخورد»و خوردن گوشت به غیبت، از قول خدا 

 611، ص: 5آسمان و جهان، ج

و در آمدن ناخواه پادشاه را به کوی یا خانه، « الحجرات -09گوشت برادرش را مرده، 

راستی چون شاهان به آبادانی درآیند آن را »ز قول خدا یا شهری به خواری اهل آنها ا

گویا که آنها تخم مرغ مستورند، »و تخم مرغ بزن از قول خدا « النمل -94تباه سازند، 
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و « البقره -077آنان جامه شمایند، »و هم جامه بدانها از قول خدا « الصافات -93

یعنی اگر دعا « االنفال -07ید، اگر بازگشائی خواه»بازکردن در خانه بدعاء از قول خدا 

کنید و تعبیر برهنمائی حدیث چون کالغ بمرد بدکار، برای آنکه پیغمبر او را بدکار 

نامید، و موش بزن هرزه، چون آن را فویسقه نامید، و دنده بزن که فرمود: زن از دنده 

 کج آفریده شده و تنگهای بلور بزن که فرمود آرام بران شتر تنگهای بلور را.

 و تعبیر برهنمائی ضرب المثل مانند تعبیر زرگر بدروغ گو که گویند:

دروغگوتر مردم زرگرانند، و کندن چاه به نیرنگ که گویند: هر که چاهی کند بهر 

 کشبرادر در آن گردد اندر، خدا فرموده فرانگیرد نیرنگ بد جز أهل خود را، و هیزم

حمالة »زنی کند، هیزم بار او کنند، و چین که گویند: هر که سخن چینی و دو بهمبسخن

به سخن چین تفسیر شده، و درازی دست به سخاوت که گویند « المسدّ  -4الحطب، 

فالنی دستش از فالن درازتر است، و خود تیر را بسنگ و تیراندازی را بتهمت زنا تعبیر 

زنان  دآنان که رمی کنن»کنند که گویند فالنی را بهرزگی رمی کرد و خدا هم فرموده 

شوئی را بنومیدی از آرزو که گویند دستم را نزد تو و دست« النور -4پاکدامن را، 

 شستم.

و تعبیر برهنمائی نامها چنانچه کسی راشد نامی را خواب دیده تعبیر شود برشد یا سالم 

 نامی را و تعبیر شود بسالمت، و از انس است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:

ر خواب دیدم که در خانه عقبة بن رافع هستیم و برای ما خرمای ابن طاب شبی د

 آوردند، و تعبیرش کردم بسربلندی ما در دنیا و آخرت، و باینکه دین ما پاکیزه 

 613، ص: 5آسمان و جهان، ج

است، و ابن سیرین نوی تمر )هسته خرما( را به نیت سفر تعبیر کرده، و سفر جل 

بیر کند، و سوسن را به بدی چون آغازش سوء است با مناسبت در )گالبی( را بسفر تع

 مورد.

و تعبیر برهنمائی معنا چون تعبیر اترج به نفاق برای اختالف درون و برونش اگر در 
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خواب چیزی نباشد که داللت بر مال کند و مانند تعبیر گل و نرگس بکم ماندن 

ون دوام دارد، روایت است که بمناسبت مورد چون زودگذرند، و تعبیر آس بماندن چ

زنی در اهواز خواب دید شوهرش باو گل نرگس داد و بهوویش آس معبر گفت تو را 

رها کند و او را نگهدارد نشنیدی که شاعر سروده عهد در نرگس نباشد عهد از آس 

 است و بس.

ف وو البته بدل کند خ»و اما تعبیر بضدّ چنانچه خوف تعبیر بامن شود برای قول خدا 

و امن بخوف و گریه بشادی در صورتی که ناله نباشد، و « النور -55آنها را به امن، 

خنده را باندوه جز لبخند، و طاعون را بجنگ و جنگ را بطاعون و شتاب را به پشیمانی 

و عشق را بدیوانگی و دیوانگی را بعشق، و نکاح را بتجارت و برعکس، و حجامت را 

اند خواب ن را بسفر و بعکس، و از اینجا است که گفتهبنوشتن چک و بعکس، نقل مکا

دیدن تشنگی به از سیرابی است، و فقر به از توانگری و زده شده و زخم خورده و کشته 

 در خواب به از فاعل آنها است.

و بسا با کم و فزونی تعبیر تغییر کند چنانچه گریه شادیست و اگر آواز و ناله دارد 

وه است و اگر لبخند باشد خوبست، گردو مال گنجی است و مصیبت است، و خنده اند

اگر صدا داشته باشد ستیز است، روغن زدن بسر زیور است و اگر برو روان باشد اندوه 

است، زعفران ستایش است و اگر رنگ دهد بیماری و اندوه است، بیماری که دم بسته 

ید ش زنانند و اگر سفاش برود مرگ است و اگر سخن گوید بهبودیست چند مواز خانه

 و سیاهند روز و شبند، ماهی زنست و اگر شمارش معلوم و بسیار است غنیمت است.

 بین تغییر کند، مانند غل که خواب و بسا تعبیر خواب باختالف وضع خواب

 601، ص: 5آسمان و جهان، ج

اگر  ددیدنش بد است ولی از مرد صالح کناره کردن از بدی تعبیر شود، ابن سیرین گوی

خواب بیند در منبر سخنرانی میکند بشاهی میرسد ولی اگر نااهل است بدار میرود، 

مردی از ابن سیرین خواب اذان را پرسید، گفت بحج میروی و دیگری از او همین را 
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پرسید گفت دستت بدزدی قطع شود، گفت اولی چهره خوبی داشت و خوابش را از 

تعبیر کردم، و دومی را خواستم نیامد و از روی « جالح -67اذان بگو تا مردم بحج آیند »

 تعبیر کردم.« یوسف -71پس جار زد جارچی ایا کاروان شما دزدید، »

و گاهی خواب بیند و خود آن را دریابد از اینکه حکمفرما شده یا حجّ رفته یا آمدن 

د و همان دیمسافر یا خوبی یا بدی، و پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در عام الفتح خواب 

و در « الحج -67البته خدا خواب رسولش را درست درآورد، »واقع شد: خدا فرمود 

روایتی است که خزیمه خواب دید روی پیشانی پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله سجده 

کرد، و بآن حضرت گزارش داد، و او خوابید و گفت خوابت درست است و بر پیشانی 

د چیزی در خواب بیند و از آن فرزند یا خویش یا او سجده کرد، و گاهی برای خو

همنام او درآید، پیغمبر خواب دید أبی جهل پیرو او شده و بپسرش عکرمه تعبیر شد، و 

چون مسلمان شد فرمود: او همین است، و فرمانروائی مکه را برای اسید بن عاص 

 خواب دید و از آن پسرش عتاب شد که پیغمبرش فرماندار مکه کرد:

بخاری بسندی از قیس بن عباد روایت کرده که من در مسجد مدینه میان جمعی که در 

برخی اصحاب پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در آنها بودند نشسته بودم، مردی با چهره 

خداپرستی وارد شد و یکی گفت: این از أهل بهشت است، و دو رکعت نماز سبک 

 باو گفتم: چون بمسجد درآمدی گفتند:خواند و بیرون رفت و من بدنبالش رفتم و 

این از أهل بهشت است، گفت بخدا کسی را نرسد که ندانسته گوید و من بتو باز گویم 

برای چه؟ من در عهد پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله خوابی دیدم که بآن حضرت گزارش 

ز آهن ادادم گویا در بستانی هستم پهنائی و سبزیش را گفت، در میان آن ستونی است 

 بنش در زمین 

 600، ص: 5آسمان و جهان، ج

ایست، بمن گفتند از این ستون باال رو گفتم و سرش در آسمان و در باالیش حلقه

هایم را در پسم جمع کرد و باال رفتم تا آن حلقه را نتوانم، خدمتکاری آمد و جامه
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ه خواب را بگرفتم و بمن گفتند بچسب بیدار شدم و آن را در دست داشتم و این 

پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله گفتم، فرمود آن بستان اسالم است و آن عمود تیره اسالم 

 است و آن حلقه عروة الوثقی و تو بمسلمانی بمیری، و آن مرد عبد اللَّه بن سالم بود.

در شرح السنة گفته: هر که در خواب بیند بآسمان برآمده و درآمده شرف و نام و 

و اگر خود را در آن بیند و نداند کی برآمده است شرفی است شتابان و شهادت دارد 

شهادتی در آینده، خورشید پادشاهی بزرگ است، هر که در آن دگرگونی و گرفتگی 

بیند غمی یا بیماری بشاه رسد، ماه در تعبیر وزیر شاه است و زهره زن شاه، عطارد 

رگ دارش، اختران بزمشتری خزانهنویسنده شاه، مریخ رئیس ستادش، زحل زندانبانش، 

دیگر اشراف مردم باشند، و ماه بوزیر تعبیر شود که در آسمانش بخواب دید و اگرش 

 اش همسری زیبا باشد.نزد خود بخواب بیند یا در دامنش و یا خانه

اختر  00اش، و و خورشید در تعبیر خواب یوسف پدرش بود و ماه مادرش یا خاله

 -011و برآورد پدر و مادرش را بر تخت تا آخر آیه »فرمود  برادرانش چنانچه خدا

سال و روایت  11سال بعد تعبیر شد و گفتند  41خواب را در کودکی دید و « یوسف

است که ابن سیرین در خواب دید که جوزا نزد ثریا رفته و وصلت کرد و گفت: حسن 

 بمیرد و من پس از او بمیرم و او از من شریفتر است.

 بن سیرین گفت در خواب دیدم میان آسمان و زمین میپرم، گفت:مردی با

مردی پرآرزوئی، گفتند هر که در خواب بیند قیامت در جایی برپا شده، عدالت در 

آنجا برپا شود اگر ستمکشیده باشند یاری شوند و اگر ستمگر انتقام کشند که عدالت 

یم ترازوی عدالت را روز و نه»اینست و روز قیامت روز فضل است و عدل خدا فرمود 

 «.األنبیاء -47قیامت، 

 606، ص: 5آسمان و جهان، ج

ته اش خورده و بر گرفهر که خواب بیند بهشت رفته مژده بهشت باشد، و اگر از میوه

خیری در دین و دنیا و علم سودمندی باو رسد، و اگر از آن در خواب بدیگری داده 
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ه بیم گناهکار است تا توبه کند، و اگر بیند کدیگری از دانشش بهره برد: دوزخ رفتن 

اش خورد کار خالف کند یا علمی یابد که وبال باشد، غسل و از خوراک و نوشابه

وضوء با آب سرد توبه و درمان درد، بیرون شدن از زندان و پرداخت وام و امان از 

 این غسلگاهی است»خوف جز اینکه غسل اقوی است از وضوء خدا بایوب فرمود 

 چون غسل کرد از همه بدیها بدرآمد.« ص -42ایست، خنک و نوشابه

و جار زن »غسل و وضوء بآب گرم اندوه است و بیماری، اذان حج است برای قول خدا 

و بسا که سلطنت دینی و نیرو باشد، نماز خواندن در خواب « الحج -67مردم را بحج، 

ی کعبه باشد و هم امامت درستی نظر است در دینداری و سنت در صورتی که بسو

است و ریاست والیت اگر قبله راست و نماز را تمام کند، رکوع در خواب توبه است 

و سجود تقرب بخداست « ص -64و خم شد در رکوع و توبه کرد، »که خدا فرموده: 

 «.علق -61سجده کن و نزدیک شو، »که خدا فرموده: 

رق یا مغرب، انحراف از سنت باشد، و و اگر در خواب نماز خوانده منحرف از قبله بمش

ند آن را، و بپشت انداخت»اگر پشت بقبله باشد بدور انداختن اسالم است که خدا فرموده 

اگر قبله را نشناسد، حیرت در دین باشد هر که در خواب بیند باالی « آل عمران -005

به که قصد کعخانه کعبه است، دین ندارد، اگر کعبه را بیند، امام عادل است، که هر 

 کند قصد امام عادل کرده، مسجد جامع سلطانست.

هر که خواب بیند بکعبه طواف میکند یا از اعمال حج میکند. صالح در دین دارد 

هر که در آن در آید در امانست، »باندازه کارش، دخول حرم امن است که خدا فرموده 

 قربانی کردن، آزاد کردن بنده است، اگر« آل عمران -30

 609، ص: 5مان و جهان، جآس

خود بنده باشد آزاد گردد و اگر اسیر است رها شود و اگر ترسانست آسوده گردد یا 

 بدهکار است وامش پرداخت شود، یا بیمار است بهبود شود یا نو حاجی گردد.

و گفته: هر که در خواب بیند زنی شناسا یا خویش تزویج کرد پادشاه شود و اگر زن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ه باشد و عروس نام گیرد مرگ او است یا اینکه آدم کشد هر که در ناشناس و بیگان

خواب زنش را طالق دهد از سلطنت عزل شود، و هر که زن مرده گیرد بکار از دست 

رفته پیروز شود، هر که با زن محرمی تزویج کند در خواب صله رحم کند، هر که با 

صالحی است بعلمی رسد و  بین مردزن زناکار درافتد بمال حرام رسد، و اگر خواب

اگر زنی خواب بیند شوهر کرده خیر بیند، اگر مردی با او زنا کند در خواب کاستی 

مال و پراکندگی کار او است، بخاری روایت کرده که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله 

فرمود: زن سیاه موی پریشانی را در خواب دیدم که از مدینه بجحفه نقل مکان کرد و 

 تعبیر کردم که و باء مدینه بجحفه افتاد.آن را 

معبّران گویند: مرد شناسا در خواب دیدار خود او است یا همنام و یا مانند او و ناشناس 

اگر جوانست دشمن است و اگر پیر است ثروت است، زن عجوزه ناشناس دنیا است و 

ندارد مال اگر خوش سیما و زیبا است مال حالل است، و اگر آن زن سیمای مسلمانی 

حرام است، و اگر پریشان و زشت است، نه دین است و نه دنیا زن در خواب سنت 

است و کنیز خیر است و کودک اندوه، و زن فاحشه دنیا است برای دنیا پرست و علم 

 اند.است برای نیکوکار و دانش پژوه، غرّها فرشتگانند اگر خوش چهره

ی در دامنم صیحه میزند، گفت: از خدا مردی بابن سیرین گفت: در خواب دیدم کودک

اش جاه و موی بترس و تار نزن، خواب دیدن اعضاء تن: سر مرد ریاست است و چهره

سپیدش وقار و موی بلند اندوه مگر از کس که سالح پوشیده که زیور است، و 

سرتراشی در حرم یا ایام حج کفاره گناه است، و اگر بدهکار یا گرفتار است گشایش 

 ست، و اگر در آنها نباشد آبرو ریزی یا عزل رئیس است کار ا

 604، ص: 5آسمان و جهان، ج

 اندازه دراز وام یا اندوه است.و ریش بی

 پوشی است، و موی سبیل وزیر بغل فزونی بدیست و کاستنحنا بستن بسر و ریش پرده

آن خوب است، و گوش زن یا دختر او است، و گوش و چشم دین است، و آواز 
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هرت میان مردم در کاری که کرده و باو بندند، و چشم دین است و اگر در خواب ش

بیند کور است از اسالم گمراه شود، و اگر بیند یک چشم است نیم دینش برود یا گناه 

بزرگی کند، چشم درد، بدعتی در دین گزارد، مژگان، حفظ دین کند، و هم 

 کشیدن.سرمه

ردن گشایش و پایان کار، دل، سرپرستی، زبان، تبلیغ ک پیشانی و بینی، جاه باشند، دهان،

و حجت بر طرف آوردن، بریدن زبان، از دست دادن حجت در نزاع و بسا که زبان، 

« الشعراء -14و بنه برایم زبان راست در آیندگان، »آورشدن باشد که خدا فرموده نام

 زبان بریدن زن خوبست و نشانه عفت.

ویشان، دندان پیشین، نزدیکتر خویش، و دورترها دورتر اند و خدندانها، خانواده

خویش، دندان باال، مردان خویش و دندان پائین، زنان خویش و سخن در باره آنها، اگر 

در خواب بیند دندانهایش در کفش افتادند زنان خاندانش فزون گردند، و اگر از 

ز یست الغریش، واماندن اداری و دینداردستش افتادند پیش از او بمیرند، گردن، امانت

امانت و دین است، بازو، برادر یا فرزند است، و دست برادر است و بریدنش، مرگ 

دست اند، و انگشتان تنها، بیاست، دست درازی کار خیر است، و انگشتان، برادرزاده

 پنج نمازند و کاستی آنها، نقصان در نماز است ابهام نماز بامداد است، سبابه ظهر، میانه،

 عصر و دنبالش مغرب و انگشت خرد عشاء.

یند ها، مال و فرزند، و اگر بسینه، بردباریست و تحمل، پستان، دختر است، شکم و روده

هاش بیرون افتاده، مالش ظاهر شود، کبد، گنج است و در حدیث است که که از روده

 و مخ،های کبدش بدراندازد، یعنی گنجهایش را و همچنین باشند مغز زمین تیکه

 ها زنان باشند چه از آن آفریده شدند، و پشت، قوت دنده

 605، ص: 5آسمان و جهان، ج

باشد و اگر بنده است، آقای او است، و تیره پشت نیرو است و بسا که فرزند است زیرا 

فرزند از آنست، آلت مردی، نام او است و بسا فرزند است، دو خایه، دشمنان باشند، و 
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ده شدند دشمن بر او پیروز شود و اگر بزرگ شدند، قدرش باال رود و اگر بیند که بری

 ها بریدن دنبال دخترانست.بسا بریدن خایه

ران تیره و تبار مردم است، زانو رنج و تعب در زندگی است دمل و زخم و ورم تن و 

دیوانگی و خوره همه تعبیر بمال شوند و پیسی مال و جامه است و روایت است که 

صلی اللَّه علیه و آله از ورقه پرسش کرد خدیجه گفت. او تو را باور کرد ولی پیغمبر 

پیش از بعثت تو مرد پیغمبر فرمود او را در خواب دیدم که جامه سپید پوشیده و اگر از 

 اش از جز آن بود.دوزخیان بود جامه

 امعبّران گویند: خواب دیدن پیراهن بتن دینداری او است بزبان صاحب شرع و بس

چرک  گی و یاپیراهن مقام در کسب و زندگی است و اگر در پیراهنش شکافی یا پاره

بیند صالح زندگی یا فساد آنست زیر جامه کنیز عجمی است لنگ زنست بهترین جامه 

نو و درخشان و گشاد است سفیدی در جامه جمال دین و دنیا است سرخی در آن برای 

رو انداز لنگ و بستر که شادیست زردی در زنان خوبست و برای مردان بد مگر در 

جامه بیماریست سبزی زندگی دین چون جامه بهشتیها است. سیاهی آقائی و شاهی 

 است برای کسی که در بیداری سیاه پوشد و برای جز او بد است.

ر ای خیر دنیا و آخرتست و بهترین برد حبره است و اگپشمینه مال بسیار است برد پنبه

ست مال حرام است و فساد در دین. پنبه کتان مو کرک همه مال است. برد ابریشم ا

عمامه فرمانروائیست بستر زن آزاد یا کنیز پشتی و متکا و دستمال و حوله خدمتکارند. 

 آور شدنست.تخت شاهی است برای کسی که شایدش و گر نه نام

و سرپوش زن های در اندوه و غم نعل زن اند: زن در خواب رسوائیست پردهو گفته

 شوهرش و اگر ندارد سرپرستش باشد و از ام العال انصاری روایت 

 602، ص: 5آسمان و جهان، ج

است که من عثمان بن مظعون را که مرده بود در خواب دیدم و چشمانش در گردش 

 بودند و برسول خدا صلی اللَّه علیه و آله گفتم و فرمود: آن دانش او است.
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یدن یک آب رو که در آن غرق نیست، زندگی خوشی است و معبّران گویند خواب د

دریا پادشاه بزرگی است و اگر از آن برگیرد از شاه مالی بدو رسد نهر مرد قدرداریست 

و آب زالل که از آن نوشد خیر و زندگی خوشی است و اگر تیره باشد بیماریست. آب 

ان همه تر از روانست بارستداغ و رفتن بحمّام اندوه و بیماریند آب ایستاده تعبیرش س

جایی رحمت است و در یکجای معین دردها است در آنجا. گل و لجن و آب تیره 

اندوه و غم است سیل دشمنی است مسلط برف تگرگ و عزو اندوه و عذابند مگر 

 آنکه برف کم باشد در جای خود و موسمش که فراوانی در آنجا است.

روی آب قوت نفس است و فرورفتن در  شناگری در خواب گرفتگی کار است رفتن

آن اندوه فراوان. غرق در آن که نمیرد با غرق شدن در کار دنیا است جوشش چشمه از 

خانه و دیوار و هر جا نشاید اندوه و غم و مصیبت است هم سنگ آن چشمه. می در 

می ترس خواب مال حرامست و اگر از آن مست شود با آن بسلطنت رسد مستی بی

یسازی خدمت سلطان و فراوانی و مصدر شدن کارهای بزرگ خدا فرمود: من است و م

و یوسفش تعبیر کرد که ساقی شاه شود « یوسف -92در خواب دیدم می میسازم 

نوشیدن شیر در خواب مال حالل است و در خبر است که پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله 

 آن را به علم تعبیر کرده.

دید که ماری را میدوشد و از ابن سیرین پرسید گفت:  و روایت است که زنی خواب

 هوسبازان بمنزلش میروند.

طبع و پرسود و خوشبو، هر که در شیر فطره است و مار، دشمن، درختان، مردانی خوش

اش چیند، از مردی مانندش چیزی بدو رسد، نخله در خواب درختی بیند یا از میوه

 درخت گردو، مرد خواب، مرد شریفی است، خرما، مال است،

 607، ص: 5آسمان و جهان، ج

عجمی بخیل، خود گردو، مال گنج، درخت سدر، مرد شریف، درخت زیتون مرد با 

برکت و پرسود، میوه زیتون، اندوه و غم، تاک و بستان، زن، انگور سفید بموسم، دنیای 
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 فزون و خیر دنیا، و در غیر موسم مالی که بیگمانش رسد.

خیر، درخت خار مرد دشوار بر چون بید و صنوبر، مرد پرنام و کمدرختان بزرگ بی

های زرد چون زردآلو و گالبی و سیب زرد و مانندش بیماری، سیب ترش، مقصد، میوه

اندوه و غم، حبوبات همه مال، حشیش مال زراعتکاری کردار در دین یا دنیا، سیر پیاز 

جز آنچه در جای خود بیند و بو  زردک و شلغم اندوه و غم. گلها همه گریه و اندوه

 کند و دست بدان نزند.

بخاری و دیگرانشان بسند خود از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم روایت کردند که 

در خواب دیدم از مکّه بزمینی پرنخل کوچیدم، بخاطرم آمد که یمامه یا حجر باشد و 

 بانیدم و سرش افتاد، و تعبیرشمدینه درآمد، و در خوابم همین دیدم که شمشیری را جن

مصیبت مؤمنان بود در روز احد، و بازش جنباندم بهتر از نخست شد و تعبیرش فتح و 

جمع مؤمنان بود، و در آن رمه گاو دیدم بخدا خوب و آنان چند تن مؤمن روز احد 

بودند، و خیرش آن بود که خدا پس از آن آورد، و ثواب درستی که خدا پس از روز 

 ا داد.بدر بم

و نیز از جابر روایت کردند که پیغمبر در غزوه احد فرمود: در خواب دیدم زرهی 

محکم پوشیدم و چند گاو سر بریدند زره را بمدینه تعبیر کردم و گاو را بخوبی بخدا 

 گاو خوبست، سربریدن گاو را تعبیر کردند بمسلمانانی که در احد شهید شدند.

شاه است و اگر بیند باالی سرش بر آورده، بسلطنت معبّران گویند: شمشیر در خواب 

مشهوری رسد و اگر شایسته آن نبود فرزند باشد، و بهر که در خواب کارد نیزه کمان 

سالح دهند فرزند باشند و اگر سالح دارد سلطنت است اگر در خواب شکست یا بی

ت رخ دهد، ه اسگی در شمشیر بیند، پیشامدی در آنچه شمشیر بدان وابسترخنه یا تیره

 اگر در خواب بیند که شمشیری از غالف کشد، زنش 

 601، ص: 5آسمان و جهان، ج

پسر زاید، و اگر بیند که شمشیر در غالف شکسته آن پسر بمیرد و اگر غالف شکسته و 
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شمشیر مانده. مادر بمیرد و پسر بماند تیراندازی از کمان در خواب، نفوذیست در امر و 

 ن کمان مصیبت است.نهی سلطان، شکست

گاو در خواب قحطی است و اگر فربه باشد، فراوانی آرند و اگر الغر قحطی چنانچه 

در تعبیر یوسف آمده، هر که در خواب سوار نرّه گاو شود، مالی از کار برای شاه 

بدست آرد، یا کاری پیدا کند، و اگر بیند نره گاوی کار کن سر بریدند و گوشتش را 

اش بخش شود، و اگر کار کن نباشد، مردی ندی بمیرد و ترکهبخش کردند کارم

تنومند بمیرد شتر در خواب مرد تنومند است ماده شتر زنست هر که در خواب بیند 

سوار شتر ناشناسی است سفر کند اگر بیند که از آن فرود آمد بیمار شود اگر بیند 

 دها باشد.ای شتر بسرزمینی درآمدند دشمن در آن درآید و بسا دردسته

هر که در خواب رمه گوسفند سیاه بیند، مردم عرب باشند و اگر سفیدند، از عجمند. و 

از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم روایت شده که گوسفند سیاه بسیاری در خواب 

 دیدم که گوسفند بسیار سفیدی در آنها درآمدند، گفتند بچه تعبیر کردی یا رسول اللَّه؟

ند که با شما در دینتان شریک شوند و در نژادتان، بدان که جانم بدست او فرمود: عجم

تر است اگر ایمان به ثریا آویزد، مردانی از عجم بدان برسند، و فارسیان بدان خوشبخت

 باشند.

چپش در خواب، مرد تنومند است و میش زنی شریف و بز ماده چون میش است اگر 

ه بز در شرف و حسب فروتر از میش است، و بسا در خواب نشانی از زن باشد جز اینک

در حکم گاو باشد که اگر فربه است، فراوانیست و اگر الغر است قحطی است، اسب 

در خواب، عزت و سلطنت مادیان زنیست شریف استر سفر است، االغ بخت آنکه 

 میراندش هر که در خواب بیند خرش را سر بریده و از گوشتش میخورد بمالی رسد.

 در خواب شاه عجم است، اگرش در سرزمین جنگ سوار باشد شکست با فیل

 603، ص: 5آسمان و جهان، ج

ر که در ه« ندیدی که پروردگارت چه کرد با فیلداران»دارانست، خدا تعالی فرموده فیل
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خر یا گاو کوهی و خردش را بیند که میخواهد بخورد، بنعمتی رسد هر خواب گوره

است و آن را هر جا خواهد گرداند، گناه ورزد یا از جماعت  خرکه بیند سوار گوره

 جدا شود شیر در خواب دشمن زورمندیست.

خوک مردیست پرقدرت، کفتار زن زشت بدی خرس دشمن پست احمقی گرگ شاه 

ستمکاری یا دزد ناتوان دروغگوئی روباه اختالف بسیار است کسی که خواب بیند با او 

اگر بدنبال روباه است دردی بدو رسد اگر روباه بدنبال او ستیزد با خویشاوند درافتد 

 است بهراسد کسی که خواب بیند روباهی از او گریزد قصد دغلی دارد.

هر که در خواب روباهی گیرد، بزنی رسد که کمش دوست دارد، ابن آوی )شغال( در 

تر و سستخواب مانند روباه است و ناتوانتر، گربه، دزد است و ابن عرس چون او است 

اصرار در دشمنی میمون دشمنی ملعون مار در سگ در خواب دشمنی است پست بی

خواب دشمنی سر بتو عقرب دشمنی ناتوان که دشمنی او بر سر زبانست همچنین 

ای که دارند و زهر دارشان دشمنتر است کرکس و های دیگر دشمنانند در رتبهخزنده

ی نام و پرشوکتشاهین در خواب پادشاه بی عقاب در خواب سلطانی نیرومند باشند، و

 است باز پادشاه ستمکاریست قش نزدیک بآنست.

مباالت طاوس نر پادشاه عجمی و وفا و بیکالغ آدم فاسق دروغگو است، عقعق آدم بی

ماده زن عجمی زیبا کبوتر زن یا کلفت فاخته زن ناساز، مرغ خدمتکار خروس مرد 

 عجمی شاهزاده.

اب دیدم خروسی دو نوک بمن زد و تعبیر کردم که مردی عجمی عمر گفت: در خو

مرا میکشد و ابو لؤلؤ او را کشت گنجشک در خواب مرد جنجالی است و پست بلبل 

 پسر بچه خردسال طوطی فرزند بنگ زن خفّاش عابدی کوشا

 661، ص: 5آسمان و جهان، ج

 ستایش او زشت است ای بسیار دانا ولی بیدین چه کهزر زور پرسفر هدهد نویسنده

ب اند و زنبور عسل آدمی پرکسبرای اینکه بوگند کند زنبور و مگس در خواب اوباش
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ها و ارجمند و با برکت، پرنده آبی در خواب بهترین تعبیر را دارد زیرا از همه پرنده

 تر و بر خشکی و دریا هر دو تسلّط دارد.آفتپرپرتر است و کم

ال است و غنیمت و خردش اندوه است مانند کودک و ماهی تازه پرشمار در خواب م

هر که در خواب یک ماهی یا دو تا بدست آرد، یک زن یا دو تا بکف آرد اگر از 

درونش درّی بدو رسد از آن زن پسری آورد، قورباغه در خواب عابدیست کوشا و 

 اگر بسیار باشند عذابند ملخ سپاهست فزونش مایه تباهی.

که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: ما پیشتازان نخستیم و در  و از ابی هریره است

های زمین را بمن دادند و دو دست بند طال این میان که من در خواب بودم گنجینه

برابرم نهادند بر من گران آمدند و اندوهم دادند و بمن وحی شد که بدانها بدمم، و 

دو دروغگویند که در میان آنها قرار دارم  دمیدم و هر دو پریدند تعبیر کردم که آنها

یکی پادشاه صفا و دیگری پادشاه یمامه در روایت ترمذیست که آنها را بدو دروغگو 

 تعبیر کردم که پس از من بشورند، مسیلمه سرکار یمامه و عبسّی سرکار صفاء.

شند بهند امعبران گویند: هر که خواب بیند دو دستبند طال بسته تنگی بیند و اگر نقره ب

از طال اگر خلخال طال بر پا در خواب بیند یا از نقره زندان بیند یا بیم از بند افتادن برای 

مردان در خواب هیچ زیور نشاید جز گردن بند، تاج، کمربند گوشواره و انگشتر و 

 برای زنان هر زیور شاید گردن بند حکمرانی و امانت است.

ا وب و اگر پراکنده باشند فرزندان و پسرانند و بسدرّ رشته کشیده قرآنست یا سخنان خ

لؤلؤ کنیز یا زن باشد گوشواره زینت است و جمال انگشتر با زرگری و نقش شناخته 

 پادشاهی است برای خواب بیننده، اگر انگشتری بدست 

 660، ص: 5آسمان و جهان، ج

 شد.کند در خواب چیزی مالک شود و بسا که انگشتر زن و مال و فرزند با

ت اند حرام اسنگین خاتم هم تعبیر خود آن را دارد و اگر از طال است آنچه بدو وابسته

اش شکسته و افتاده و نگینش مانده سلطنتش برود و نام و و اگر در خواب بیند حلقه
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جمالش بماند هر که خواب بیند طالئی بدو رسیده، تاوان کشد و مالش برود و اگر طال 

 تر است.و مانندش تعبیرش سستساخته باشد چون ظرف 

درهم نقره و فلزات باختالف طبع تعبیر جداگانه دارند، بسا کسی بخواب بیند و در 

بیداری بدانها رسد برخی آن را بسخن تعبیر کنند و اگر سپید است سخن خوب است، 

و اگر پست است سخن بد و برخیشان با هیچ کدام سازگار نیست، و خالصه خواب 

 ه از اشرفی طال است و بسا یک درهم یا یک اشرفی، فرزند کوچک باشند.درهم نقره ب

های معتبر نزد آنان برآوردیم و بر بیشتر آنها اعتماد نیست چون بر پایان آنچه از خوابنامه

پایه مناسبات نهان و اوهام سستی قرار دارد و اخباری که در ضمن روایت کردند 

و چه  سیاری از موارد خالف این تعبیرها ثابت استبیشترشان ثابت نشدند، و بتجربه در ب

بسیار در تعبیر خواب دیدن آب زالل به علم رسیدیم در خواب بستان سبز بمعرفت و 

مار را وام تعبیر دیدیم چنانچه امیر المؤمنین علیه السّالم دنیا را بدان مانند کرده که تنش 

ند باخرد از آن گریزد چه نرم است و درونش سّم کودک نادان بدان گراید و هوشم

بسیار که عذره در خواب بیند که آدمی در آن افتاده یا دستش بدان آلوده و بمالی 

 رسد.

افتادن دندانهای باال در خواب مرگ خویشان پدریست و دندانهای زیرین مرگ 

خویشان مادری شکستن پشت مردن برادر چنانچه امام حسین در شهادت برادرش 

شکست، بسا که آدمی در خواب بیند بحمام رفته و توفیق زیارت  فرمود: اکنون پشتم

یکی از ائمه علیهم الّسالم را یابد که مایه پاک شدن روح است از آلودگی خطاها و 

اء ها را تعبیر مرگ علمگناهان چون حمّام برای پاک شدن تنها است و فروریختن ستاره

 وم نامیدند چه که بسیاری ازاست و از این رو سال یکم غیبت کبری را تناثر نج

 666، ص: 5آسمان و جهان، ج

علماء در آن درگذشتند مانند کلینی ره و ابن بابویه و سمریّ آخر سفراء و دیگران 

 رضی اللَّه عنهم.
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و آنکه خوابها باختالف اشخاص و احوال و زمان فرق کنند از این رو این علم از 

ن را در آن بهره نیست جز اندکی که سودی های انبیاء و اولیاء است و دیگرامعجزه

 ندارد.

وپال که زائیده خوراک بد و اخالط تنند فراوانند و بتجربه معلومند و اما خوابهای پرت

آمد و گفت: امشب در خواب دیدم شیری  -قده -مردی ترسان و هراسان نزد پدرم

 -ره -و پدرم سفید که ماری سیاه برگردن داشت بر من یورش آوردند تا مرا بکشند،

گفت: شاید دیشب کشک و رب انار خوردی؟ گفت: آری، گفتش بر تو زیانی نیست 

این دو خوراک آزاربخش در خواب برایت مجسّم شدند و مانند آن بسیار است که هر 

 «.0»کس در خود آزموده است و اللَّه ولی التوفیق 

 669، ص: 5آسمان و جهان، ج

 آموزش تعبیر خواب

 اشاره

  الرحمن الرحیمبسم اهلل

 حاکم از انس بن مالک روایت نموده است که

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : 

إن الرؤیا یقع علی ما عبر و مثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو ینتظر متی یضعها و إذا » 

 (  075/  51بحار األنوار ج« ) رأی أحدکم رؤیا فال یحدث بها إال ناصحا أو عالما انتهی 

 یعنی

) خواب آنگونه که تعبیر می شود ، اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند کسی است که 

پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد . 

 پس هر گاه یکی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید ( 
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و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند که پیامبر اکرم ) ابوداود ، ترمذی 

 صلی اهلل علیه و آله ( فرمود : 

 « الرُّؤْیَا عَلَی رِجْلِ طَائِرٍ مَا َلمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وََقعَت » 

 (  73، ص :  0) عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ، ج

 یعنی

ر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می کند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر ) خواب اگ

 تعبیر شود ، واقع می شود . . . ( . 

 پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله ( فرموده است : 

یُفَسِّرْها  إذا َرأی أحَدُکُم الرؤیا الحَسَنَةَ فَلْیُفَسِّرْها ولْیُخِبرْ بها ، وإذا رَأی الرؤیا القَبیحَةَ فال» 

 « وال یُخبِرْ بها 

 (  939/  9) حکم النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم ج

 یعنی

) اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و 

اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو 

 ننماید ( . 

 نیز پیامبرخدا ) صلی اهلل علیه و آله ( فرمود : و 

 « فإن رأی أحدکم ما یکره ، فلیقم فلیصلّ ، و ال یحدّث بها النّاس » 

 (  732/  9) موسوعة النضرة النعیم ج

 یعنی

) اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن 

 . را برای کسی بازگو ننماید ( 

 شرایط معبر 
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 خیر خواه باشد -0

 علیم و دانا باشد -6

 دشمن و کینه توز و منافق نباشد .  -9

زیرا آنها چنان تعبیر می کنند که موافق خواسته خود آنها است معبر باید قدرت 

تشخیص زیادی داشته باشد . موقعیت خواب بیننده را بشناسد که در تعبیر خواب مؤثر 

 است . 

رت صادق علیه السالم رسید و گفت خواب دیدم که خورشید از شخصی خدمت حض

سر و بدنم طلوع کرده امام علیه السالم خوابش را تعبیر کرد . اما او گفت می گویند 

خورشید اقتدار ملک و مملکت است . فرمود : تو از آنها که خلیفه می شوند نیستی و نه 

خالفت و فرمانروایی بهتر از این  سابقه خالفت در آباء و اجدادت وجود داشت . کدام

است که نور ایمان داشته باشی که به امید آن وارد بهشت شوی . آنها در علم تعبیر 

 اشتباه می کنند عرض کردم صحیح می فرمایید . 

 تشخیص موقعیت یکی از شرایط مهم تعبیر است مالحظه می کنید

ر ه بودند چگونه تعبیر و تفسیامام علیه السالم خواب دو نفر را که یک نوع خواب دید

می فرماید هر دو خواب دیده بودند مشغول رفتن به کربال هستند . یکی اذان می گوید 

و  "و آن دیگری نیز اذان گفت . به اولی فرمود تو به مکه خواهی رفت . با استفاده از ایه

 "ز اده ابه دومی فرمود دزدی خواهی کرد با استف "اذن فی الناس للحج یا توک رجاال

 (  71أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیُر إِنَّکُمْ لَسارِقُون ) یوسف / آیه

تشخیص این موارد و فرق بین آن دو گذاشتن ، فقط در اختیار معصوم است اینها نکات 

و وقایعی است که افراد عادی سر از آن در نمی آورند مسئله دیگر که اهمیت به علم 

عات ما را در علم . تعبیر بسیار کم و کوتاه نشان میدهد تشخیص تعبیر می دهد و اطال

 موقعیت خواب بیننده است و تطبیق تعبیر با مورد خاص است 

امام صادق علیه السالم فرمود : کسی که در خواب ببیند داخل حرم کعبه شده ولی می 
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)  "آمِنا حََرماً "ترسد ، او ایمن خواهد بود که خداوند در قرآن کریم می فرماید 

 (  57القصص /آیه 

 معلوم می شود یکی از طرق تعبیر تطبیق با آیات قرآن است

در مورد کسی که خود را در شام ببیند فرمود برکات و نعمتهایی به او میرسد که در 

(  01أ / آیه) سب "وَ جَعَلْنا بَیْنَُهمْ وَ بَیْنَ اْلقُرَی الَّتی بارَکْنا فیها "قرآن کریم می فرماید : 

 منظور شام است . 

 و از این داستان تطبیق با آیات را بسیار مؤثر می نماید . 

گویند مهدی پسر منصور دوانقی در خواب دید رویش سیاه شده به معبران مراجعه کرد 

گفتند . ما از تعبیر این خواب عاجزیم . خوب است ) ابراهیم بن عبداهلل ( کرمانی را 

بجویی مهدی همین کار را کرد . ابراهیم گفت خداوند به تو احضار کنید و از او تعبیر 

وَ إِذا "دختری خواهد داد . از او پرسیدند به چه دلیل می گویی؟ گفت به دلیل این آیه 

( در همان روز  51بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا َو هُوَ کَظیم ) سوره نحل/ آیه 

لد شد مهدی ده هزار درهم به او بخشید و هزار درهم دیگر هم برای او دختری متو

 موقع تولد بخشید . 

یکی از آقایان علماء می فرماید : شخصی به من مراجعه کرد و خوابی را نقل نمود که 

اما من او را مرد دزدی  "مثل اذان گفتن "تعبیر آن خواب به دزدی اشاره داشت 

وبی است . باالخره گفتم ممکن است بدت تشخیص ندادم و خیال می کردم آدم خ

بیاید این خواب تو دلیلی است بر اینکه سرقت کرده ای . گفت آقا همینطور است . 

مادر زن و پدر زنم رفتند مسافرت . من خانه آنها را نگه می داشتم یک روز رختخواب 

ز را باز کردم دیدم داخل رختخواب مقداری طال آالت است . برداشتم اما بعد ا

برگشتن از مسافرت احتمال نمی دادند . که من باشم دیگری را متهم کردند . که االن 

او در محاکمه است گفتم : به هر صورت باید یک کاری بکنی الاقل دیگری را از این 

 گرفتاری خارج کنی . 
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 البته اتفاقات خیلی زیاد است که به تدوین و نگارش نیاز نیست ولی ما به این مقدار فعال

 بسنده می کنیم . 

 روشهای تعبیر خواب 

 روشهای تعبیر خواب و شرایط آن واعمال مربوط به دیدن خواب

 اول : 

 خواب سه نوع است : 

. رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن  0

 ویک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است . 

ونا خوشایند که از طرف شیطان است وبرای مسخره کردن و آزار  . خواب ناپسند 6

 دادن بیننده ی خواب می باشد . 

. خوابی که ناشی از خیاالت و تفکرات انسان و اعمال روزمره ی اوست . خوابهایی  9

نیز که به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای می گیرند مثال فردی 

ساعت معینی از روز غذا بخورد ، اگر روزی برخالف عادت  عادت نموده است که در

در آن ساعت ، غذا نخورد وبخوابد ، ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند و یا اگر 

در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می 

 کند . 

ی پریشان و باطل است و نمی توان غیر از این سه نوع هر خوابی که دیده شود ، خوابها

 آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند . 

 دوم : 

اگر خواب خوشایند و نیکو باشد ، شایسته است که بیننده ی آن چهار عمل زیر را 

 انجام دهد : 

 . خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید .  0
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 ورد آن ، مژده دهد . . به دیگرا ن در م 6

 . نزد هرکس که دوست دارد ، آن را بیان کند .  9

. پیش خود آن را به چیزی نیک و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی  4

 تعبیر آن تحقق می یابد . 

 سوم : 

اگر خواب ناپسند وناخوشایند باشد ، شایسته است که بیننده ی آن هفت عمل زیر را 

 -دهد که در صورت انجام دادن آنها ، از آن خواب دچار ضرر وزیان نمی گرددانجام 

 اگر خداوند اراده کند . 

 . از شر این خواب به خداوند پناه ببرد .  0

 رد . از شر شیطان به خداوند پناه بب« أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم » . با سه بار گفتن  6

 ود را عوض کند . . جهت خوابیدن خ 9

 . نماز بخواند .  4

 . آن را نزد کسی بیان نکند .  5

 . نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید .  2

 دلیل تمام موارد باال احادیثی از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله می باشند . 

 پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرموده است : 

یَا یُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِیَ مِنَ اللَّهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عََلیْهَا وَ ْلیَُحدِّثْ بِهَا وَ إِذَا إِذَا َرأَی أَحَدُکُمُ الرُّؤْ» 

حَدٍ فَإِنَّهَا أَرَأَی غَیْرَهُ مِمَّا یَکْرَهُ فَإِنََّما هِیَ مِنَ الشَّیَْطانِ فَلَْیسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَ لَا یَْذکُرْهَا لِ

 « رُُّه لَا تَضُ

 (  036/  51بیروت ( : ج -) بحار األنوار ) ط 

 یعنی

) هرگاه یکی از شما خوابی را دید که ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس 

خداوند را بر آن سپاس گوید وآن را برای دیگران نیز بیان نماید واگر خواب 
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ن را اوند پناه ببرد و آناخوشایندی ببیند ، آن از طرف شیطان است پس از شر آن به خد

 نزد کسی بیان نکند که در این صورت از آن خواب دچار ضرروزیان نمی گردد ( . 

 پیامبر فرموده است : 

إذا َرأی أحَدُکُم الرؤیا الحَسَنَةَ فَلْیُفَسِّرْها ولْیُخِبرْ بها ، وإذا رَأی الرؤیا القَبیحَةَ فال یُفَسِّرْها » 

 « وال یُخبِرْ بها 

 (  939/  9النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم : ج) حکم 

 یعنی

) اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و 

اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو 

 ننماید ( . 

 از ابوسلمه روایت نموده اند که گفت : 

لقد کنت أری الرّؤیا فتمرضنی ، حتّی سمعت أبا قتادة یقول و أنا کنت أری الرّؤیا » 

تمرضنی ، حتّی سمعت النّبیّ صلّی اللّه علیه و سلّم یقول : الرّؤیا الحسنة من اللّه ، فإذا 

رأی أحدکم ما یحبّ فال یحدّث به إلّا من یحبّ . و إذا رأی ما یکره فلیتعوّذ باللّه من 

  «من شرّ الشّیطان ، و لیتفل ثالثا ، و ال یحدّث بها أحدا ، فإنّها لن تضرّه شرّها و 

 (  9942/  1) موسوعة النضرة النعیم ج

 یعنی

) من خواب می دیدم و به علت آن مریض می شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز که 

بر ز پیامهمانند من به واسطه ی خوابهایش دچاربیماری می گشته است ، گفت که ا

صلی اهلل علیه و آله شنیدم که فرمود خواب نیکو از طرف خداوند است پس هرکس 

آن را ببیند به جز نزد آنکس که دوستش دارد ، آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب نا 

خوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شر آن و شر شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار 

زد کسی بازگو ننمایدکه در این صورت از آن دچار زیان نمی تف نماید و آن را ن
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گردد ( . و در روایت مسلم آمده است ) اگر کسی خوابی مطلوب ونیک ببیندآن را 

 مژده دهد ونزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد ( . 

 امام مسلم از جابر روایت می کند که

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : 

حدکم الرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساره ثالثا و یتعوذ باللّه من الشیطان ثالثا و اذا رأی أ» 

 « لیتحول عن جنبه الذی کان علیه 

 (  650/  6) بهجة المحافل و بغیة األماثل : ج

 یعنی

) اگر یکی از شما خوابی نا مطلوب و ناپسند را دید ، سه بار به طرف چپ خود تف 

باهلل من الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی نماید وسه بار بگوید اعوذ 

 برگرداند وبه سمت دیگر بخوابد ( . 

 و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است که

 پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله فرمود : 

 « النَّاس  فَإِن رَأَی أَحَدُکُم ِ مَا َیکْرَه فَلْیَقُمْ فَلْیُصَل وَ لَا یُحَدِّث بِهَا» 

 یعنی 

) اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن 

 را برای کسی بازگو ننماید ( . 

 راههای تعبیر درست 

 برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر توجه نمود : 

اهمیت است و یا به امری واقعی  الف . آن قسمت از خواب باید تعبیر شود که دارای

اشاره دارد ویا برای تنبیه بیننده ی خواب ویا مژده ای برای او باشدو یا سودی دنیوی و 

اخروی در آن باشد . به قسمتهایی از خواب که پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی 
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 ندارند ، نباید توجه نمود . 

اهمیت می باشند ، برای تعبیر آن باید  ب . برای تمام آن چیزهایی از خواب که دارای

در قرآن ، حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله ، قیاس و تشبیه ، واژه شناسی و معنی اسامی 

برای آن اصلی پیدا نمود . ] به اصل کتاب رجوع شود[ . تعبیر خواب بر اساس اسامی و 

 واژه شناسی . 

است ، می توان آن را به هدایت « شد را» مثال اگر در خواب فردی را ببینید که اسمش 

و راهنمایی به راه راست تعبیر نمود زیرا راشد یعنی که کسی که راه راست را در پیش 

« سعید  »باشد به سالمتی و اگر « سالم » گرفته است و بر همین اساس اگر اسم شخص 

ا به سود و نام ر« نافع » نام را به عاقبت کار ، « عقبه » باشد به خوشبختی تعبیر شود . 

نام « ح صال» نام را به سپاسگذاری و « احمد » نام را به بلندی و رفعت ، « رافع » منفعت ، 

 را به نیکوکاری تعبیر نمایید . 

 امام مسلم از انس روایت می کند که 

 پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله فرمود : 

 ا برطب من رطب ابن طاب ، فأوّلترأیت ذات لیلة کأنّا فی دار عقبة بن رافع ، و أتین» 

 « الرّفعة لنا فی الدنیا و العاقبة فی اآلخر و أّن دیننا قد طاب 

 (  973/  0) تاریخ اإلسالم : ج

 یعنی

) شبی در خواب دیدم که در خانه ی عقبة بن رافع هستم و مقداری خرمای پاک 

ی نمایم که ما در دنیا به ورسیده را برایمان آوردند . من این خواب را اینگونه تعبیر م

بلندی و رفعت دست می یابیم و در دینمان نیز عاقبت به خیر خواهیم شد زیرا دینما ن 

 دین پاک ورسیده وکاملی است ( . 

اکنون بعد از مشخص نمودن اصولی که خواب باید بر اساس آنها تعبیر شود ـ قرآن ، 

بیان می کنیم تا شما خواننده ی  حدیث ، قیاس وتشبیه و واژه شناسی ـ نمونه هایی را
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عزیز با توجه به آنها و بررسی تعبیر آنها بر اساس اصول یاد شده ، بتوانید تعبیر روشنی 

 »برای خوابهای خود بیابید . این نمونه ها همگی تعابیر ی هستند که استاد تعبیر خواب ، 

 آنها ارائه داده است . « ابن سیرین 

 نمونهء اول : 

در خواب دید که دو کنیز از آسمان پایین آمده اند و او یکی از « یوسف حجاج بن » 

بن ا» آنها را با خود برده و دیگری به آسمان برگشته است . تعبیر این خواب را از 

 »پرسیدند و او نیز خواب را اینگونه تعبیر نمود که آن دو کنیز ، دو فتنه اند و « سیرین 

هد رسید ودر حقیقت نیز اینگونه شد؛آن دو فتنه ، فتنه فقط به یکی از آنها خوا« حجاج 

سید اما ر« ابن اشعث » بود که حجاج به فتنه ی « ابن مهلب » و فتنه ی « ابن اشعث » ی 

 به دیگری نرسید . 

در این خواب دو نشانه ی عمده وجود داشتند : اول ، دو کنیز و دوم ، بردن یکی از آن 

از « ن ابن سیری» دیگری . در تعبیر نشانه ی اول ،  دو کنیز توسط حجاج و باز گشت

 اصل حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله استفاده نمود و زن را فتنه تعبیر نمود زیرا

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فر ماید : 

 « مَا َترَکْتُ بَعْدِی فِتْنَةً َأضَرَّ عَلَی الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء » 

 (  912/  04ائل و مستنبط المسائل : ج) مستدرک الوس

 یعنی

 ) بعد از رفتنم ، هیچ فتنه ای را را زیان بخش تر از زنان برای مردان نمی یابم ( . 

 بخاری و مسلم

برای تعبیر نشانه ی دوم نیز از قیاس وفهم خود استفاده کرده بود و گرفتن کنیز را 

ه او تعبیر خواب نیز همانگونه شد کرسیدن به آن فتنه تعبیر نموده بود و در حقیقت 

 پیش بینی نموده بود . 

 نمونهء دوم : 
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مردی پیش ابن سیرین آمد و گفت با زنی ازدواج نموده ام ، در خواب دیدم که سیاه و 

کوتاه قد شده است . ابن سیرین گفت سیاهیش نشانه ی ثروت و مالداری اوست و 

. در حقیقت این خواب نیز این گونه  کوتاه قد بودنش دال بر عمر کوتاهش می باشد

تحقق یافت ؛بعد از مدتی زن آن مرد دار فانی را وداع گفت و مرد صاحب میراث زیاد 

 او شد . 

در این خواب نیز دو نشانه ی عمده وجود داشت : اول ، سیاهی آن زن و دوم ، کوتاه 

اصل زبان و واژه قد بودنش . در این مورد ، ابن سیرین برای تعبیر نشانه ی اول از 

شناسی استفاده نمود زیرا در زبان عربی اگر یکی دارای پول و ثروت زیاد باشد ، می 

یعنی فالنی سیاهی زیادی دارد . برای تعبیر نشانه ی دوم نیز ، ابن « لفالن سواد » گویند : 

سیرین از تشبیه و قیاس استفاده نموده بود و قد کوتاه زن را به عمرکوتاهش تشبیه 

 موده بود ودر نهایت با کنار هم گذاشتن ای دو تعبیر ، تعبیر فوق را ارائه داده بود . ن

 نمونهء سوم : 

عبداهلل بن مسلم می گوید : گه گاهی در مجلس ابن سیرین حاضر می شدم و بعد از 

برخاستن از مجلس او به مجلس اباضیه ها می رفتم ]اباضیه ، گروهی گمراه از خوارج 

یس آنان عبداهلل بن اباض نام داشت[ و با آنان نشست و برخاست می کردم بودند که رئ

. شبی در خواب دیدم که همراه با عده ای جنازه ی پیامبر صلی اهلل علیه و آله با دوش 

خود حمل می کردم . پیش ابن سیرین آمده ، خواب را برایش تعریف نمودم . ابن 

ی کنی که می خواهند آنچه را پیامبر سیرین گفت : چرا با قومی نشست و برخاست م

 صلی اهلل علیه و آله آورده است ، دفن نمایند . 

در این خواب نیز دو نشانه وجود دارد : اول ، جنازه ی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و دوم 

، حمل آن بر دوش و تصمیم برای دفن آن . در تعبیر نشانه ی اول ، ابن سیرین جنازه ی 

 علیه و آله را به راه وروش حقی که آن حضرت آورده است ، و نشانه پیامبر صلی اهلل

 ی دوم را به دفن واز بین بردن آن راه وروش قیاس نموده است . 
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 نمونهء چهارم : 

مردی نزد ابن سیرین آمد وگفت در خواب دیدم که تاجی از طال را بر سر م گذاشته ام 

غربت چشمانش را از دست داده است و . ابن سیرین گفت : از خدا بترس ، پدرت در 

از تو می خواهد که نزد او بروی . مرد به خانه برگشت ودید که نامه ای از پدرش 

رسیده است که در آن از کوری خود خبر داده و از پسرش خواسته بود که نزد او برود 

 . 

ای تعبیر در این خواب سه نشانه وجود دارد : اول ، سر ؛ دوم ، تاج و سوم ، طال . بر

نشانه ی اول ، ابن سیرین از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نموده است زیرا سر به 

معنی ریاست و بزرگی نیز به کار می رود و رئیس و بزرگ هر شخصی ، پدرش می 

باشد . تاج از پوششهای غیر عربی است و سرزمین غیر عرب نیز برای اعراب ، سرزمین 

 نیز دلیل بر از دست دادن بینایی می باشد . از تعبیر این غربت به حساب می آید و طال

 سه نشانه ، ابن سیرین تعبیری را ارائه داد که راست از آب در آمد . 

آنچه که جای تأ مل دارد این است که این خوابها بر اساس تعبیری که ابن سیرین برای 

 تند . تعبیر آنها اتفاق می اف آنها ارائه داده بود ، به وقوع پیوستند زیرا خوابها بر اساس

 حاکم از انس بن مالک روایت نموده است که 

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : 

إن الرؤیا یقع علی ما عبر و مثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو ینتظر متی یضعها و إذا » 

 (  075/  51جبحار األنوار « ) رأی أحدکم رؤیا فال یحدث بها إال ناصحا أو عالما انتهی 

 یعنی

) خواب آنگونه که تعبیر می شود ، اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند کسی است که 

پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد . 

پس هر گاه یکی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید ( 

 . 
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 ابوداود ، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند که 

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود ه است : 

 « الرُّؤْیَا عَلَی رِجْلِ طَائٍِر مَا لَمْ تُعَبَّْر فَِإذَا عُبِّرَتْ َوقَعَت » َ 

 (  73/  0) عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة : ج

 نی یع

) خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می کند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر 

 تعبیر شود ، واقع می شود . . . ( . 

از این رو الزم به ذکر است که خواب تا آنجا که امکان دارد وبدون زیاده روی و 

مکان وجود عدول از حق ، باید به شیوه ای پسندیده و خیر تعبیر شود و اگر این ا

نداشت ، تعبیر ننمودن آن بهتر است . ابن وردی در این مورد می گوید : خواب بر بال 

 پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبیر شود ، مژده آور یا زیان بخش خواهدشد . 

اگر بتوان برای خواب دو تعبیر متفاوت ارائه داد ، باید دید که کدامیک بهتر و به اصول 

وتناسب واژه هانزدیکتر است تا خواب آنگونه تعبیر شود . المناوی در شرح  تعبیرخواب

از عده ای از بزرگان نقل می کند که فرموده اند : الزم وضروری « الفیه ی وردیه » 

است که معبر خواب آرام و با حوصله باشد تا تعبیرش تعبیری درست وتمام باشد وباید 

جه نماید وبتواند چیزهای درست و با معنی را از به کیفیت واژه ها وکلمات به دقت تو

موارد بی معنی و پریشان تشخیص دهد وبه دالیل واهداف آن خواب توجه کامل نماید 

وسپس قوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنا بود ، آن 

 داشته باشد .  معنایی را انتخاب نماید که تناسب بیشتری ]با شرایط و احوال[

ممکن است تعبیر خواب در مورد بیننده ی آن واقع نشود و برای افراد خانواده ، برادر ، 

دوست و یا افراد نزدیک تحقق یابد و این زمانی است که امکان وقوع برای بیننده 

 خواب وجود نداشته باشد . 

ورد ت نمود . در این مپیامبر صلی اهلل علیه و آله در خواب ابوجهل را دید که با وی بیع
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ابو جهل به پسرش عکرمه تعبیر شد که در نهایت به پیامبر صلی اهلل علیه و آله ایمان 

آورد و پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود این تعبیر خوابی است که دیده بودم . پیامبر 

 صلی اهلل علیه و آله در خواب دید که اسید بن عاص والی مکه شده است و در نهایت

 پسر اسید والی مکه شد . 

اگر تعبیرخوابی باعث بر مال شدن عیب مسلمانی گردد که خداوند آن عیب را پنهان 

نموده است ، باید از فاش نمودن وبیان آن تعبیر خودداری نموده و در صورت بیان آن 

باید از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نمایید زیرا در این صورت برادر مسلمانتان 

یبت نموده ودچار گناه شده اید . ابن وردی نیز می گوید : اگر خوابت بیانگر عیب راغ

مردم بود ، آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبیر را انتخاب نمایید که بهتر و 

 نیکوتر است . 

بیان این مطلب ضروری است که خواب باید متناسب با بیننده ی آن و درجه وپایگاه 

یر شود . برای هر فرد آن تعبیری متناسب است که با شرایط و احوال اجتماعی او تعب

خود وی سازگار باشد . ممکن است خوابی برای شخصی رحمت و همان خواب برای 

 دیگری زحمت و عذاب باشد . 

گویند روزی مردی از ابن سیرین سئوال نمود : در خواب دیدم که اذان می گویم ، 

ر جواب گفت : به زیارت خانه ی خدا می روی و تعبیر آن چیست ؟ ابن سیرین د

فریضه ی حج به جای می آوری . بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقا همان سئوال را از 

ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدی خواهی کرد و دستت را 

سیرین  به خاطر آن قطع خواهند کرد . آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از ابن

پرسیدند : چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی ؟ او نیز در جواب گفت : 

وَ أَذاٌن مِنَ اللَّهِ وَ » اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه ی قرآن 

به  و پیامبرش یعنی ) این اعالمی است از سوی خدا« رَسُولِهِ إِلَی النَّاِس یَوْمَ اْلحَجِّ الْأَکْبَر 

[ ، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم ، اما 9همه ی مردم در روز بزرگترین حج ( ]توبه/
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َأذَّنَ مَُؤذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ » دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن 

[ 71شما دزدید ( ]یوسف/یعنی ) ندا دهنده ای فر یاد زد ای کاروانیان « إِنَّکُمْ لَسارِقُون 

 اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم . 

اگر بچه ی کوچکی خوابی را ببیند ، تعبیرش برای والدینش است و همچنین تعبیر 

خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش می باشد و همه ی اینها در صورتی است 

شد . ابن وردی در این مورد می گوید : که تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آنها نبا

خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزکه زن در خواب می بیند به شوهرش می 

رسد . خواب بچه به والدینش بر می گردد وهمه ی اینها درصورتی است که خود اهل 

 و شایسته ی تعبیر آن خواب آن نباشند . 

جیب وغریب و نا مشخص در شرح الفیه ی المناوی در مورد کیفیت تعبیر چیزهای ع

وردیه می گوید : اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد ، تعبیر آن ساده 

است اما اگربخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشان باشد ، ابتدا 

قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید و بخش نامعلوم آن را بیشتر مورد بررسی و دقت 

ردهید ودر صورت امکان ، آن بخش را به قسمتهای کوچکتری تقسیم نمایید ودر قرا

صدد درک جداگانه ی آن قسمتها باشید ودر صورت درک آنها ، تعبیر مشخصی برای 

آنها ارائه دهید و از مجموع آنها تعبیری کلی برای خواب ارائه نمایید . اگر درک وفهم 

از نوعی باشد که تاکنون دیده نشده باشد ،  خوابی برایتان امکان نداشت و یا خواب

 بهتر است که تعبیر نشود تا اینکه خود واقع شود . 

و نهایتا اگر می خواهید که بر تعبیر خوابها آگاه شوید ، سعی نمایید تا بر پایه های 

اساسی برای تعبیر خواب آگاهی بیشتری پیداکنید و برای هر چیز بتوانید دالیل موجهی 

سنت ، معانی واژگان و اسامی و قیاس وتشبیه بیابید وبا کمک گرفتن از از قرآن و

مجموع این موارد و نیزبا توجه به شرایط و احوال بیننده ی خواب در صدد برآیید که 

 برای خواب تعبیری درست پیدا کنید . 
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 تعبیر خواب و کف بینی 

 آیا تعبیر خواب و کف بینی صحت دارد؟

قرآن و حدیث از آن خبر داده است . البته همه کس نمی تعبیر خواب صحت دارد و 

 تواند تعبیر خواب کنند و نیزهمة خواب ها تعبیر ندارد . 

 فرماید : قرآن کریم می

وَ قالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَری سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ َو سَبْعَ ُسنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ 

( قالُوا أَضْغاثُ  49ا أَیُّهَا الْمَلَُأ أَفْتُونی فی رُءْیایَ إِنْ ُکنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ ) أُخَرَ یابِساتٍ ی

( وَ قالَ الَّذی نَجا ِمنْهُما وَ ادَّکَرَ بَعْدَ أُمٍَّة أَنَا  44أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْویلِ الْأَحْالمِ بِعالِمینَ ) 

( یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنا فی سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکُلُهُنَّ  45أَرْسِلُونِ ) أُنَبِّئُکُمْ بِتَأْویلِهِ فَ

سَبْعٌ عِجافٌ َو سَبْعِ سُْنُبالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یابِساتٍ لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ ) 

 47أَباً فَما حَصَدْتُمْ َفذَرُوهُ فی سُنْبُلِِه إِالَّ قَلیالً مِمَّا تَأْکُلُونَ ) ( قالَ تَزْرَعُوَن سَبْعَ سِنینَ دَ  42

( ثُمَّ  41( ثُمَّ یَأْتی مِنْ بَعْدِ ذلَِک سَبْعٌ شِدادٌ یَأْکُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِالَّ قَلیاًل مِمَّا تُْحصِنُونَ ) 

 (  43لنَّاسُ وَ فیهِ یَعْصِرُونَ ) یَأْتی مِنْ بَعْدِ ذلِکَ عاٌم فیهِ یُغاثُ ا

عزیز مصر خوابی دید و از معبران خواست آن را تعبیر کنند ، ولی آنان از تعبیر این 

خواب عاجز شده و نتوانستند ، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده 

 [5، تعبیر او به حقیقت پیوست . ]

 زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت : 

ر خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم و جوجه بیرون می آید . د

ابن سیرین گفت : وای بر تو ، از خدا بترس و از عملت استغفار کن . تو زنی هستی که 

 [2زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی . ]

ام یا خواب نماید ، بلکه پیامبر یا امهمان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر 

 تواند تعبیر خواب نمایند . نیز خواب هایی تعبیرکسی که تعبیر خواب بلد است ، می
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دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیالت روزانه و . . . نباشد ، یعنی بعضی از 

ارها یا ربوط به کخوابها ، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد ، مثال بسیاری از خواب ها م

 تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است . 

کف بینی و فال گیری واقعیت ندارد و از خرافات است . رجوع به کف بین و فال  -6

 [7گیر اشکال دارد . ]

***** 

 .  43تا  49( آیه  06[ یوسف ) 5

بیشتر از تعبیر خواب به همین کتاب . ) برای اطالع  916[ همان ، صلی اهلل علیه و آله 2]

 مراجعه شود ( 

، سؤال  052، صلی اهلل علیه و آله  0آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی ، استفتائات ، ج  - 7]

 .  6616، س  0؛ آیت اهلل فاضل لنکرانی ، استفتائات ، ج 524و  529

 حاالت و زمان خواب 

 حاالت وزمان خواب

د وخواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر چون طعام بر مغز اثر می گذار

مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب 

آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد 

  اندامها و مغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند

 دانیال نبی گوید : 

خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیفت حال ودیگر آگاه کند 

 از سر انجام کارها واینها بر چهار قسم است 

 . خواب امر کننده 0

 . خواب بازدارنده  6
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 . خواب پند دهنده  9

 . خواب بشارت دهنده 4

 رسول خدا علیه السالم می فرماید : 

 بر سه قسم است یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگیخواب 

قسم دوم وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند وقسم سوم خوابهای 

 آشفته ومختلف

 امام صادق علیه السالم می فرماید

خواب بر سه قسم است اول خواب محکم دوم خواب متشابه سوم احالم واضغاث واین 

 چهار گروه از مردم می بینند خواب را

 . کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد 0

 . مستان 6

 . کسانی که طعام غلیظ خورده باشند 9

 . کودکان نابالغ 4

 کرمانی گوید : 

 خواب بر سه قسم است

 . بشارت باشد از طرف خداوند عزوجل 0

 . آن بود که دیو وسوسه کند مردم را 6

نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر . آن بود که مردم با  9

آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان 

نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای 

 او رسدعزوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به 

اگر کسی خوابی بیند وفراموش کند باید توبه کند که فراموش کردن خواب معصیت 

 است 
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 جابر گوید : 

 خواب بر دوقسم است یک قسم راست ویک قسم دروغ 

 خواب راست بر سه وجه است 

اول تبشیر که خداوند فرشته ای را موکل کرده است تا آنچه خواهد گذشت بر سر 

د به او بنماید و آن فرشته را ملک الرویا نامند و چون کسی را فرزند آدم از نیک و ب

بشارت باید رسید اندر کارهای دنیا و آخرت از پند دادن مسلمانان وحجت گرفتن از 

 کافران در روز قیامت به آنها می نماید

دوم تحذیر که خداوند همان فرشته را توفیق دهد تا بنده را از آن چیزهائی که وی را از 

 ت حق دور خواهند نمود وبه معصیت نزدیک بر حذر دارداطاع

سوم الهام که خداوند همان فرشته را گوید که به بندگان بنمایاند که اطاعت باید کنند 

ونیکوئی باید نمایند از حج ونماز شب وصدقه دادن ودوری از گناهان ومعاصی باید 

 کردن وتوبه باید نمودن 

 خواب دروغ بر سه وجه است

ت بود یعنی کسی در بیداری چیزی می اندیشد و در خواب همان را می بیند و اول هم

 این خواب را تعبیر نباشد

دوم علت بود که از بسیاری رنج و درد اعضاء حاصل شود مانند اینکه در خواب ببیند 

که در برف ویخ گرفتار شده و چون بیدار شود بیند جامه از وی دور شده است ویا 

 عکس این موضوع

 وم خواب دیوان است یعنی خوابهای آشفتهس

 ابن سیرین گوید : 

از عجایب خواب یکی آن است که کسی در خواب خیر و راحتی بیند یا شر وآفتی وبه 

عینه آن خیر وشر به او رسد یا ممکن است به فرزند ویا برادرش برسد چنانکه کسی در 

 رسید خواب دید ابوجهل مسلمان شد و آن خواب به فرزند ابوجهل
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برای دیدن خوابهای نیکو و پسندیده باید با طهارت وبر پهلوی راست خوابید وبه هنگام 

خواب خداوند را یاد کند وطعام بسیار نخورد زیرا بر مغز اثر می گذارد وسبب دیدن 

 خوابهای آشفته می گردد و همینطور نباید گرسنه باشد 

علیه السالم رسید وعرض کرد یا روایت است از سلمان : مردی اعرابی خدمت پیامبر 

رسول اهلل دوش چنین خوابی دیدم وخواب آشفته آغاز کرد رسول خدا فرمود دیشب 

چه خورده بودی عرض کرد خرمای پخته وبسیار خورده بودم ونیز مانده بود رسول 

 خدا فرمود این خواب را تعبیر نیست

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید

بیننده را صعب وسهمگین نماید و تاویلش به خالف این بود بسیار خوابها است که 

چنانکه غم و اندوه وترس وبیم در خواب شادی و خرمی وامن وراحت بود وگریختن 

 از بیم پادشاهان دلیل که صاحب خواب در امان وزنهار حق تعالی بود

ب اکرمانی در باره خوابهای درست گوید : خواب مسلمان بهتر وراست تر است از خو

کافر و خواب دانا بهتر است از جاهل وخواب صالح از فاسق وخواب پیر از جوان 

 وخواب جوان از کودک 

حکایت کرده اند روزی مردی از ابن سیرین سوال کرد به خواب دیدم که بانگ نماز 

می گفتم ابن سیرین گوید حج کنی وهمان وقت مردی دیگر پیش وی آمد وگفت 

اد یرین گفت تو را به دزدی متهم کنند شاگردان گفتند یا استبانگ نماز می گفتم ابن س

اندر یک ساعت یکی را تعبیر به حج کنی و دیگری را متهم به دزدی در صورتی که 

 هر دو خواب یکی بود گفت زیرا اندرون یکی را خیر دیدم و بر آن دیگری سیمای بد 

 امام صادق علیه السالم فرماید : 

ند حکم وتاویل آن در چند روز می شود وخوابی را که در شب خوابی را که به روز بی

بیند تاویل آن شش ماه تا یک سال وشاید تا بیست سال چنانکه خواب یوسف علیه 

السالم بعد از بیست سال تعبیر شد و باشد تا چهل سال چنانکه خواب رسول اهلل در 
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 کشتن امام حسین علیه السالم . 

 جابر گوید : 

ر از خواب روز باشد و خوابی که اول شب ونیمه شب بیند درست خواب شب قوی ت

نباشد و بهتر درست تر خوابها آن است که هنگام سحرگاه بیند به وقت صبح یا بعد از 

 صبح

 ابن سیرین گوید : 

خواب اول شب تاویلش به چهل سال تمام گردد وخواب نیمه شب به پنج سال و 

هر چند خواب به روز نزدیکتر باشد تاثیرش خواب سحرگاه به ده روز ظاهر گردد و 

 زودتر و درستر باشد

 امام صادق علیه السالم گوید : 

اگر کسی به نیتی بخوابد و بخواهد که نیک و بد آن نیت را بداند اگر در خواب 

گوسفند یا بره یا اسب و یا مانند اینها بیند جمله نیک باشد و عالمت آن است که مراد 

ر در خواب مار و کژدم وسگ و موش بیند بد باشد و اگر دید او حاصل شود و اگ

دری بسته از بهر وی باز شد و یا طعام شیرین یافت و از آن بخورد دلیل که مراد وی 

 حاصل شود

ونیز تعبیر خوابها در اوقات مختلف گوناگون است مثال اگر کسی در شب خواب بیند 

لیل اگر این خواب را در روز بیند د که بر فیل نشسته دلیل که شغل بزرگی یابد ولی

کند که زن را طالق دهد و در فصول مختلف هم تعابیر گوناگون است گویند مردی به 

ابن سیرین گفت به خواب دیدم که هفتاد برگ از درختی شمرده به من دادند ابن 

سیرین گفت هفتاد چوب بر تو زنند در همان هفته هفتاد چوب او را زدند و وقتی دیگر 

مرد همان خواب را دید ابن سیرین گفت در این سال هفتاد هزار درم به تو رسد مرد 

گفت همین خواب را پارسال دیدم گفتی هفتاد چوب بر تو زنند و حاال اینگونه تعبیر 

می کنی گفت آن هنگام وقت خزان بود درختها خشک بودند و برگهای درخت فرو 
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ی به اقبال دارند و حکم همین است پس در ریخته بود و حاال بهار است و درختان رو

 آن سال هفتاد هزار درم سیم مرد را حاصل گردید 

 جابر گوید : 

 درست ترین خوابها وقت شکفتن درختان و وقت رسیدن میوه ها باشد

 عالمه مجلسی ) ره ( گوید : 

مردی نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت : امشب خواب دیدم شیری سفید که بر 

گردن خود ماری سیاه داشت به من یورش آورد تا مرا بکشد . پدرم گفت : شاید 

دیشب کشک یا رب انار خوردی ؟گفت آری ، گفت پس نترس این دو خوراک آزار 

 بخش این خواب را نقش کردند . 

 اوقات خواب دیدن 

 جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت

 شب :  01-2ساعت 

ست نیست و تعبیر ندارد ، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از رؤیا نزدیک مغرب در

 شب هم بی تعبیر است . 

 صبح :  6شب تا  01ساعت 

سال تعبیر می  51در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتالء نباشد ، خواب از یک سال تا 

 شود . 

 صبح 5/4صبح تا  6ساعت 

و ماه و تا یک سال تعبیر روز تا د 05در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 

 می شود . 

 صبح در سپیده دم 5/4ساعت 

 از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود . 
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 صبح پس از سپیده دم  2تا 5/4ساعت 

 از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود . 

 صبح 2ساعت 

 در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود . 

 روز . تعبیر می شود .  6هر تا یکی روز و در هنگام اذان ظ 05صبح تا  01ساعت 

 جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی : 

 در روایت ازسلمان فارسی ) ره ( : 

 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود .  2روز 

 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود .  3روز 

 روز .  61ام ماه شمسی : بعد از  00روز 

 روز تعبیر می شود .  3ام ماه : بعد از  09روز 

 روز .  62ام ماه بعد از  04در روز 

 روز .  9ام ماه : بعد از  05در روز 

 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود .  91ام و  63ام ،  61در روزهای 

 خواب خوب و بد در ماه های قمری : 

 واب ها پیدا می شود . ماه ربیع االول : برکت وشادی در خ

 ماه ربیع الثانی : خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود . 

 جمادی االول خریدو فروش نکند . 

 جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود . 

و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خالف  -ماه رجب : گشایش ابواب خیر است

 ندارد . 

: رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی ماه شعبان 

 شود . 
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رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و 

 خواب بد تعبیر ندارد . 

 شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش . 

 نکن .  ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر

 ذیحجه : خواب سفر را سفر کن . دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است . 

 نظر بزرگان غربی 

ارسطو : خواب و رویا وسیله ایی است برای بازجویی روانی و ریشه اش از شیاطین 

 است و جنبه ی ملکوتی و خدایی ندارد . 

 تحریک نشود . بورداخ : خواب موقعی ظهور میکند که ذهن از راه حواس 

 موری : ما خواب گفته ها ، آرزوها ، خواستها و کرده های خود را میبینیم . 

جسن : محتوی خواب و رویا همواره کم و بیش تابع شخصیت فردی ، سن ، جنس ، 

 وضع ، تحصیالت ، عادات ، حوادث و تجارب تمام دوران زندگی میباشد . 

ه خواب و رویا عوض آنکه ما را از این ویگانت : اغلب اوقات کامال آشکار است ک

 عالم عادی و معنوی نجات بدهد ، مجددا به همین عالم بازمیگرداند . 

گروپ : دسته ایی از خوابها و رویاها که ریشه شان در زمان حال یا گذشته بوده و به 

هیچ وجه از آینده خبری نمی داده اند . در عوض دسته ی دیگری از خواب ها و 

 خبر از آینده میدادند .  رویاها ،

 موارد بیاد آوری خواب 

 حضرت صادق علیه السالم می فرماید : 

اگر کسی خوابی دیده و فراموش کرده و معبر بخواهد خواب او را بداند راهش آن 

است که نامش را بپرسد و حروف نام او را بشمارد و جمع کند آنگاه نه نه طرح کند و 
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ثال اگر نه مانده است شهر ها را در خواب دیده و بر فساد باقیمانده را مالحظه کند م

 تعبیر کند ، 

وَ کانَ فِی الْمَدینَةِ ِتسْعَةُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ ال  "خدای متعال می فرماید : 

( و در آن شهر نه گروه بودند که در زمین فساد می کردند و  41یُصْلِحُون ) النمل / آیه 

 مانده است سفر یا تزویج در خواب دیده است ،  1کردند . و اگر  اصالح نمی

ثَمانَِی حِجَجٍ فَإِنْ أَْتمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنِْدک ) القصص / آیه  "خدای متعال می فرماید : 

 "( هشت سال و اگر دهسال تمام کردی به میل خودت بستگی دارد 67

 لت دارد ، و اگر هفت مانده است بر درندگان و سگان دال

( و می  66 وَ یَقُوُلونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ کَلْبُهُم ) الکهف / آیه  ِ"خدای متعال می فرماید : 

، و اگر گاو ها و  "گوید ) یاران غار ( هفت نفرند و هشتمین ایشان سگ ایشان است

هُنَّ انٍ یَأْکُلَُسبْعَ بَقَراتٍ سِم "قوچها در خواب دیده باشد ، کالم خدای متعال است که : 

 می الغر گاو هفت را آنها که فربه گاو هفت –(  49سَبْعٌ عِجاف ) یوسف / آیه 

 .  "خورند

 آن رب داللت است تقوی با و درستکار و صالح خواب بیننده و است مانده شش اگر و

 ارشک که است آن تعبیرش و است دیده خواب در را صالح افراد و فرشتگان که دارد

 شود و به سر انجام می رسد ،  می درست

 لْعَرْشا عَلَی اسْتَوی ُثمَّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فی اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ "خدای متعال می فرماید : 

 عرشمستولی بر آنگاه بیافرید روز شش در را زمین و ها آسمان –(  54 آیه/  االعراف) 

 .  "شد

لحه دیده است . و اگر چهار مانده است نیز اس و اسب خواب در است مانده پنج اگر و

 اسب و اسلحه دیده است ، 

 چهار در –(  01 آیه/  فصلت)  لِلسَّائِلین سَواءً  أَیَّامٍ أَرْبَعَةِ فی "خدای متعال می فرماید : 

 (  انپرسندگ برای است یکسان که(  رساند پایان به را آن ارزاق و زمین آفرینش)  روز
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 ت داللت دارد بر آن که با کسی رازی بگوید ، اس مانده سه اگر و

(  7 آیه/ المجادله)  رابِعُهُم هُوَ إِالَّ ثَالثَةٍ نَجْوی مِنْ یَکُونُ ما "خدای متعال می فرماید : 

 ایج در و "است ایشان چهارمین خداوند آنکه مگر نگویند راز هم با نفری سه هیچ –

 .  "سه روز جز با اشاره سخن نگویی – رمزا اال ایام ثلثة":  فرماید می دیگر

و اگر دو مانده است با کسی مالقات مینماید که برای دین و دنیایش سودمند است و از 

 چیزی که می ترسد ایمنی می یابد و به آنچه امید دارد میرسد . 

و اگر یک مانده است داللت دارد بر آنکه مردی بزرگوار یا پدشاهی بزرگ را در 

 ، خواب دیده است 

 است منزه –(  4 آیه/ الزمر)  "الْقَهَّار الْواحِدُ اللَّهُ هُوَ سُبْحانَهُ "خدای متعال می فرماید : 

 .  "مقتدر یکتای خداوند اوست ، او

 :  گوید می سیرین ابن

 تانس راهش بداند را او خواب بخوهد معبر و کرده فراموش و دیده خوابی کسی وقتی

 ت بر اندام خود بگذار : دس بگوید خواب بیننده به که

 اگر دست بر سر گذاشت ، معبر به قیاس آن بگوید که در خواب کوه دیده است . 

 اگر بر چشم گذاشت ، چشمه آب شور دیده است . 

 اگر بر بینی گذاشت ، دامنه کوه دیده است . 

 اگر بر صورت خود گذاشت ، چمن و سبزه زار دیده است . 

 آب شیزین دیده است . اگر بر دهان گذاشت ، چشمه 

 اگر بر گوش گذاشت ، غار و گودال کوه دیده است . 

 اگر بر ریش و سبیل دست گذاشت ، گیاهان و علفزار دیده است . 

 اگر بر گلو دست گذاشت ، قنات و کاریز یا نقب و سوراخ دیده است . 

 . اگر بر سینه و دل دست گذاشت ، مسجد و معبد و مصلی و نمازگاه دیده است 

 اگر بر شکم دست گذاشت ، رودخانه آبی دیده است . 
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 اگر بر ناف دست گذاشت ، گودالی در زمین دیده است . 

 اگر بر عورت دست گذاشت ، سکویی دیده است . 

 اگر بر دوش و شانه دست گذاشت ، عمارتی بلند و یا ایوانی را دیده است . 

 ده است . اگر بر مچ و ساعد خود دست گذاشت ، درختان را دی

 اگر بر انگشتان خود دست گذاشت ، درختان خرما را دیده است . 

 اگر بر پشت خود دست گذاشت ، بیابانها را دیده است . 

 اگر بر پهلوی خود دست گذاشت ، سرا و جایگاهی دیده است . 

 اگر بر مقعد دست گذاشت ، مزبله در خواب دیده است . 

نی سبز یا درختی بزرگ مانند خرما و سرو و اگر بر ران و کفل دست گذاشت ، ستو

 نظایر اینها دیده است . 

اگر بر زانو دست گذاشت ، درخت بی ثمر یا ستون و مانند آن دیده است . اگر بر 

 کعب و قوزک پا دست گذاشت ، پشته و گردنه کوچکی دیده است . و

ت دریابد ه اسبهمین ترتیب که ذکر شد معبر می تواند خواب کسی را که فراموش کرد

 وتعیر آن را بگوید . 

 حضرت دانیال گوید : 

 فراموش کردن خواب از چهار چیز است : 

 از بسیاری گناه و معصیت -0

 از کارهای گوناگون و مختلف -6

 از ضعف نیت و اعتقاد -9

 حکایات

 اشاره 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

یه ن علم را به یوسف علبدان که علم تعبیر علمی شریف و بزرگ است وحق تعالی ای

 السالم آموخت 

 ابن عباس می گوید : 

اول چیزی از نبوت که ایزد تعالی به حضرت محمد علیه السالم نمود این بود که فرشته 

مقرب او را در خواب گفتی بشارت باد تورا که حق تعالی از جمله انبیاء تو را برگزید و 

ر شد این خواب را با خدیجه ع گفت خاتم انبیاء گردانید چون حضرت از خواب بیدا

 وخدیجه گفت دل خوش دار که از این خواب خیر و اقبال یابی

در خبرآمده است این علم معجزه یوسف علیه السالم بود وعلمی که معجزه پیامبران 

 است به یقین علم شریف و بزرگی است بعضی از انبیاء را نبوت به خواب کرامت گشته 

 خویش نقل می کند : هشام بن عروة از پدر 

 خواب بشارت است از خداوند مردم صالح را 

 وخبر است از ابوذر که پیامبر علیه السالم فرمود : 

 خواب مردم صالح جزئی است از چهل وشش جزء پیغمبری

 وهمین طور از عبداهلل عباس و او از سلیمان که فرمود : 

از خیر و شری که به او  خواب وحی است از خدای تعالی بر بندهء مومن که او را

 خواهد رسید آگاهی دهد پیش از آنکه آن خیر وشر به او رسد . 

 ابوذر می گوید : 

گروهی از یاران پیامبر پیش او آمدند غمناک وگفتند . یا رسول اهلل بر تو از آسمان 

وحی آمدی وتو ما را از کارها خبر دادی اما اگر خدائی نکرده اجل تورا فرا رسد چه 

ما را خبر دهد و بی اخبار کارهای دین چگونه می دانیم پیامبر فرمود بعد از وفات کسی 

من وحی منقطع می شود ولی مبشرات منقطع نگردد یاران عرض کردند مبشرات چه 

باشد پیامبرفرمود مبشرات خوابهای پسندیده بود . که انسان سالم بیند و یا کسی از برای 
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 او بیند 

 سلمان مروی گوید : 

ز رسول خدا شنیدم که به یارانشان می گفت چون کسی از شما که خوابهای پسندیده ا

بیند باید که خدای تعالی را سپاس گوید و با دوستان و مومنان در میان گذارد . ولی 

اگر خواب ناپسند بیند باید چند مرتبه از شر شیطان پناه به حق تعالی ببرد و آن خواب را 

 آن هیچ گزند و ضرر به او نرسد  با هیچ کسی نگوید تا از

 امیر مومنین می فرماید : 

چون مومنی خوابی بیند باید تعبیر آن را بداند تا از خواب خوب بهره نیکو گیرد و از 

 خواب بد حذر کند به دعا و عبادت وصدقه دادن

 خواب دیدن زبیده 

یک شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بسیار بدی دید طوری که خیلی ناراحت 

شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین و بنگر اسمی از 

 من نبری بگو من خودم خوابی دیدم . 

 خواب زبیده این بود که او خواب دید در یک بیابانی تنها است و هر انسان و حیوانی

 می آید و با وی نزدیکی می کند . 

آن کنیز به نزد ابن سیرین رفت و گفت من چنین خوابی دیدم ابن سیرین خندید و 

گفت تو عرضه این خواب را نداری و ممکن نیست تو چنین خوابی دیده باشی . تا 

 زمانی که صاحب این خواب را معرفی نکنی من تعبیر نمی کنم . 

گشت زبیده شدیدا کنجکاو شده بود دوبار کنیز را فرستاد و آن کنیز به نزد زبیده بر

 گفت برو اصرار کن این خواب را خودم دیده ام . 

آن زن برگشت و گفت خودم خواب را دیدم ابن سیرین گفت امکان ندارد غیر از 

 زبیده چنین خوابی دیده باشد . 
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گو زبیده برو ب زن به نزد زبیده برگشت زبیده وقتی حرف ابن سیرین را شنید گفت

 خواب دیده تعبرش چیست؟ 

ابن سیرین گفت : ترجمه این خواب این است که زبیده یک کار مهمی می کند که 

همه انسانها و حیوانات از آن بهره مند می شوند . دیری نگذشته بود که زبیده کانال 

ر ناآبی کشید از طایف تا مکه که تا امروز هنوز جاری است . ) در میدان عرفات ک

 جبل الرحمه کانال آب زبیده قشنگ مشخص و پابرجا است ( 

 دیدن اعضای بدن 

روزی بانویی خدمت پیامبر خدا آمد و خیلی ناراحت بود گفت یا رسول اهلل خواب 

خیلی بدی دبدم پیامبر فرمودند خیر است انشا اهلل بگو . آن بانو گفت خیلی بد است یا 

 است انشا اهلل بگو چه دیدی؟  رسول اهلل باز پیامبر فرمودند خیر

او جواب داد : خواب دیدم گویا قطعه ای از گوشت بدن شما کنده شد و افتاد در دامن 

من . پیامبر فرمودند این خواب خوبی است انشا اهلل بزودی فاطمه فرزندی به دنیا می 

 آورد و تو او را در آغوش خود می گیری . 

شد و وقتی آن زن فرزند را در دامان خود مدتی نگذشته بود که آن خواب تعبیر 

 گذاشت ناگهان به یاد خوابش افتاد . 

 دیدن آتش در خانه 

یک شخصی خوابی دیده بود آمد به نزد ابن سیرین و گفت : خواب دیدم که در خانه 

من آتشی است . ابن سیرین گفت برو در خانه ات بگرد گنجی پیدا می کنی . آن 

 پیدا کرد .  شخص رفت و گشت و گنج را

مدتی گذشت یک بنده خدایی عین همین خواب را دید با عجله و خوشحالی خود را 

به ابن سیرین رسانید و گفت من چنین خوابی دیدم . ابن سیرین گفت بدو که خانه ات 
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آتش گرفت . آن شخص با عجله برگشت دید درست است قسمتی از خانه آتش 

د و مجددا به نزد ابن سیرین برگشت و سوال گرفته . او به زحمت آتش را خاموش کر

 کرد چرا اینگونه تعبیر کردی چه فرقی خواب من با آن بنده خدا داشت؟ 

ابن سیرین گفت : آن شخص در زمستان خواب دیده بود و آتش در زمستان نعمت 

 است ولی شما در تابستان آتش دیده بودی که زحمت است . 

 دیدن سیاه شدن صورت 

 ز ابراهیم کرمانی : حکایت است ا

روزی مهدی عباسی ، در خواب دید ، صورتش سیاه شده است . همینکه از خواب 

بیدار شد خیلی مضطرب و آشفته حال گردید . و تمام معبرین را جمع کرد و خوابش 

را برای آنها نقل نموده و از تعبیرش سؤال کرد . همگی از تعبیر آن عاجز شدند و 

فقط ابراهیم کرمانی استاد معبرین عصر ، می تواند تعبیر کند . گفتند : این خواب را 

 خلیفه او را برای تعبیر ، دعوت کرد . 

وقتی آن استاد فرزانه حاضر شد ، خلیفه خواب خویش را برای او نقل کرد ، ابراهیم 

گفت : ای خلیفه! شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب ، خیلی خوب و 

است ، و خداوند متعال ، فرزند دختری به شما عنایت خواهد کرد .  خوشحال کننده

خلیفه گفت : از کجا می گوئی؟ ابراهیم پاسخ داد : از کالم نورانی قرآن؛ زیرا خداوند 

ز هرگاه به یکی ا"می فرماید : ) و اذا بشر احدهم باالنثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم ( 

د شده صورتش سیاه می شود و بشدت آنان مژده دهند که دختری برایت متول

 (  0)  "خشمگین می گردد . 

 دیدن چهل خرما 
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 مردی به نزد محمدبن سیرین آمد 

 و گفت : به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم . 

محمدبن سیرین گفت : فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند . روز دیگر وی 

 را چهل چوب زدند . 

 ال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد س

 و گفت : به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم . 

 محمدبن سیرین گفت : چهل هزار درم سیم بیابی . 

مرد گفت : پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی ، امسال به خالف آن تاویل 

 می کنی؟

سال درختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال محمدبن سیرین گفت : پار

درختان سبزند و خرما بر درخت است ، دلیل که سیم و زر یابی . پس آن مرد یک هفته 

 دیگر ، آن چهل هزار درم سیم را یافت . 

 خواب دیدن معزالدوله 

 علی بن ختار انباری گفت : وقتی مرا معزالدوله ماموریت داد از بغداد به وطنش

دیلمانبروم در آنجا خانه هایی بسازم گفت : وقتی به دیلم رسیدی مردی را جستجو کن 

به نام حسین بن شیر کوه سالم مرا برسان بگو شنیدم که پدرم در کودکی من ، خوابی 

دیده بود . آن خواب را برای تو نقل کرد موقعی که از راهی عبور می کردید . من به 

 واب را حفظ کنم همان خواب را برای ما نقل کن !واسطه کودکی نتوانستم آن خ

گفت وقتی به دیلمان رسیدم آن مرد چون با من سابقه دوستی داشت به دیدنم آمد ، 

 من در خواست معزالدوله دیلمی را برایش نقل کردم . 

دوستی عمیقی حاکم بود ما با هم همسایه بودیم  "بویه"گفت بین من و پدر معزالدوله 

: من خوابی دیدهام که خیلی ناراحتم می توانی یک نفر را پیدا کنی یک روز گفت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 برایم تعبیر کند؟

گفتم : ما اکنون در محلی هستیم که بیابان حساب می شود کجا در چنین محلی معبر 

 یافت می شود ، یا عالمی که بتواند خواب ترا تعبیر کند . 

گیری رفته بودیم ، ماهی زیادی چند ماه گذشت ، یک روز با هم کنار دریا برای ماهی 

صید کردیم . آنها را با پشت حمل کردیم . او گفت من در خانه کسی را ندارم که این 

ماهی ها را برای استفاده آماده کند . همه را تو ببر و آماده کن ، او خودش هم آمد دو 

ی دنفری شروع کردیم به تمیز کردن ماهی ها ، تا یک مقدار بپزیم ویک مقدار دو

کنیم . در همین موقع مرد منجمی از آنجا عبور کرد که تعبیر رویا می دانست . بویه 

گفت : خوب است آن خوابی که چند وقت پیش گفتم دیدهام به او بگوییم تعبیر نماید 

ت من گف "بویه "، گفتم خوب است . اآلن وقت این کار است . رفتیم پیش منجم . 

ام و ادرار می کنم اما از سر آلتم آتشی عضیم  یک شب در خواب دیدم گویا نشسته

مثل استوانه خارج می شود . آن آتش به چهار قسمت تقسیم شد . طرف راست و چپ 

و روبرو و پشت سر به طوری که جهان را گرفت . از خواب بیدار شدم ، تعبیر و تفسیر 

 آن چیست ؟

ه ما کنم . گفتیم ، بیچار منجم گفت من این خواب را به کمتر از هزار درهم تغبیر نمی

ماهی گیریم آن هم برای خوراک زن و بچه ها مان صید می کنیم . ما اصال هزار درهم 

به عمرمان ندیده ایم ولی حاضریم یک ماهی بزرگ که از همه ماهی ها بزرگتر باشد به 

 تو بدهیم . گفت : بسیار خوب با من به همین مقدار قرار بگذارید به شرط آنکه بعد از

 تعبیر پشیمان نشوید . 

قبول کردیم او به بویه گفت : تو دارای فرزندانی خواهی بود که به اطراف جهان 

 پراکنده می شوند و سلطنت عظیمی پیدا خواهند کرد . 

 من گفتم : ما را مسخره کرده ای و این ماهی را هم به حرام صاحب می شوی . 

اره به که می بینی اینها بچه های منندو اشبویه گفت بیچاره! من یک صییاد فقیرم . چنان
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علی که از کودکی کمی باال تر رفته بود کرد ، تازه پشت لبش موی در اورده بود . 

حسن از او کوچکتر بود و احمد کودکی را پشت سر می گذاشت . گفت تو خیال می 

 کنی اینها چکار خواهند کردو چه از ایشان بر می آید . 

واب را فراموش کردم تا اینکه بویه به خراسان رفت و چند سال گذشت ، من خ

موقعییت او و دو پسرش محمد و ابراهیم در طبرستان خیلی با ال گرفت . او از ما جدا 

ده ش "ارجان  "شد و پیش مرد آوویج رفت . به زودی منتشر شد که او مالک سرزمین 

اقوت را فراری داد . و از مردآوویج سر پیچی نموده بعد مالک سرزمین فارس شد و ی

کم کم بذل و بخششهای او به ما رسید تا باالخره پیکی فرستاد و در خواست کرد که 

 من پیش او بروم . 

من رفتم پیش او تا چشمم به او افتاد ، دیدم دستگاه بسیار مهمی پیدا کرده است . مقدار 

ن کرده گفت : زیادی فرش ، لباس و وسایل به من بخشید . بعد از چند روز رو به م

خسین ! یادت هست خوابی که پدرم دیده بود ، من کودکی بودم و یادم نماند و آنرا به 

معبری گفتید . او چه تعبیر کرد . تعبیر او را بیهوده انگاشتید . مایلم همان خواب را 

برایم نقل کنی . من یادم آمد ، از تعجب مدتی سکوت کردم و در اندیشه بودم . گفت 

اموش کرده ای که چیزی نمی گویی . گفتم نه ، فراموش نکر ده ام . گفت : : مگر فر

پس نقل کن . من خواب را برایش نقل کردم . دستور داد هزار دینار بیاورند همان موقع 

آوردند ، به من داد و گفت این بچه های همان ماهی است ) که دادیم به منجم ( گفت 

ه خریداری کن تا برای بچه هایت بماند این کار را این پول را بفرست به دیلم باغ و خان

کردم و مدتی پیش او بودم بعد اجازه برگشتن گرفتم . در آن موقع هم ده هزار دینار 

 دیگر داد . . . 

 چندین حکایت 
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موسی عطار دامادش حسین را که مرده بود در خواب دید و با او معانقه کرد امام صادق 

به طول عمر و زیارت امام حسین علیه السالم . . چون مرده علیه السالم تعبیرش کرد : 

در دار بقاست و چسبیدن به او نشانه بقاست و اگر کسی هادی نام یا مهدی را بخواب 

 ببیند تعبیر شود به هدایت و اگر راشد نام را تعبیر شود به رشد و سالمت . 

 یر فرمود . آنرا به دیانت تعبامام رضا علیه السالم سپیدی در پیشانی علی ابن یقطین دید 

متوکل عباسی علی علیه السالم را میان آتشی افروخته خواب دید و شاد شد زیرا که 

دشمن آن حضرت بود . ولی معبری با آنکه او نام آن حضرت را نگفته بود . گفت : 

آنکه تو خواب دیدی یا پیغمبر است یا وصی ، دلیل آنکه خدای تعالی فرموده : بورک 

 .  آن گرد و است آتش در آنکه است مبارک:  یعنی 1 –فی النار ، النمل من 

 کی خداوند که یعنی شده خاموش و روشنی برای افروخته آتشی بیند خواب که هر

 سرگردان و است نبرده بهره سوم و دوم جهان بای آن از او و داده او به هدایتی جور

 .  است مانده

السالم ( خواب دید نیزهای دارد که سر نیزه ندارد و  علیه صادق امام اصحاب از)  طیار

بند دارد ، و امام صادق علیه السالم تعبیر کرد که او دوازده دختر آورد و فرمود اگر  06

 سر نیزه داشتند پسر بودند . 

پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله زن سیاهی را با موی سفید و زولیده به خواب دید و 

 ر کرد . آنرا به وبا تعبی

مردی به امام ششم علیه السالم گفت : در خواب دیدم سر منبر سخنرانی می کنم . 

فرمود : کارت چیست ؟ گفت گرمابه دارم ، فرمود نزد سلطان از تو بد گویی می کنند 

و ترا بدار می زنند و چنان شد که فرمود . چون آن مرد اهل علم نبود و در خواب بر 

 . جای بزرگان نشسته بود 

زنی خواب دید ستون خانه اش شکسته ، پیغمبر صلی اهلل علیه و آله تعبیر کرد شوهرش 

تندرست باز می گردد و چنان شد . بار دوم هم همین خواب را دید و آن حضرت 
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همین تعبیر فرمود . بار سوم پیغمبر حضور نداشت و ابو بکر تعبیر کرد که شوهرش 

 فرمود می توانستی بهتر تعبیر کنی .  مرده است و چنان شد و پیغمبر به او

همسر حنظله خواب دید آسمان در باز کرد و شوهرش در آن افتاد و بهم آمد . و 

 حنظله شهید شد . 

یکی خواب دید دو قوچ بر فرج زنش شاخ به شاخ می کوبند . و امام صادق علیه 

 السالم فرمود که زن موی آنجا را با قیچی چیده است . 

اب دید تکه ای از گوشت پیغمبر بریده شد و در دامنش افتاد ، بسیار ام الفضل خو

ترسید پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود : فاطمه نوزادی آورد و در دامن تو بزرگ شود 

 . و امام حسین علیه السالم بدنیا آمد . 

و همه  شیشه در آن بود افتاد 07یاسر خادم امام رضا علیه السالم خواب دید : قفسی که 

شیشه ها شکستند . امام رضا قفس را به دلیل میله ها به انسان و شیشه ها را به آسمان و 

روز حکومت کند  07روز تعبیر فرمود و فرمود : از خاندان من مردی شورش کند و  07

 و آنگه کشته شود . 

 مردی به امیر المومنین گفت : خواب دیدم نیم خشت به خشت سجده می کرد و گاو از

گوساله اش شیر می خورد . امام فرمود مرد نیک و دانایی خوار و اسیر نادان شود و زنی 

 از فروش دخترش روزی می خورد . 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/

	بانک جامع تعبیر خواب
	مشخصات کتاب
	تعبیر خواب جامع
	حرف آ
	آبها
	اشاره
	آب
	آب ایستاده
	آب بازی
	آب برداشتن
	آب تیره
	آب جاری
	آبجو
	آب جوش
	آب چشمه
	آب حمل کردن
	آب خروشان
	آب خوردن
	آب خنک
	آب دادن
	آب دریا
	آب ریختن
	آب زلال
	آب سرد
	آب شدن
	آب شور
	آب کدر وکثیف
	آب گرم
	آب گل آلود
	آب متعفن
	آب معدنی
	آب مقدس
	آب میوه

	آبادانی
	آباژور
	آب بینی
	آبپاش
	آبتنی
	آبدستان
	آبرو
	آب دهان
	آبشار
	آب شدن
	آبگوشت
	آبگیر
	آبگینه
	آبله
	آبنبات
	آبنوس
	آب و هوا
	آبی
	آبیاری
	آبیاری گلها
	آپارتمان
	آتش
	آتش افروختن
	آتش بازی
	آتش پرست
	آتش دان
	آتش دوزخ
	آتش زنه
	آتش سوزی
	آتشفشان
	آتشکده
	آتش نشانی
	آثار باستانی
	آجان
	آجر
	آخرین وداع
	آخور
	آدامس
	آدرس
	آدم دزدی
	آدم کشی
	آدم حقه باز
	آدمخواری
	آدم لاغر
	آدم مست
	آدم مؤدب
	آدم و حوا
	آراستن
	آرام
	آرامش
	آرایش کردن
	آرایشگاه
	آرایشگر
	آرد
	آرد بیز
	آرد غلات
	آرزو
	آرشه ویلون
	آرنج
	آرواره
	آروغ
	آزاد شدن
	آزار
	آزمایش
	آزمایشگاه
	آژیر
	آسانسور
	آسایش و نعمت
	آستانه
	آستری
	آستین
	آسم
	آسمان
	آسیا
	آسیاب
	آسیاب آبی
	آسیاب بادی
	آسیاب کردن
	آسیابان
	آسیب
	آشپزخانه
	آشپزی
	آشتی
	آشغال
	آشفتن
	آشنا
	آشیانه
	آغوش گرفتن
	آفتاب گردان
	آفتابه
	آفریقا
	آقا
	آکروبات
	آکواریوم
	آگهی
	آگهی درگذشت
	آلات موسیقی
	آلاچیق
	آلبوم عکس
	آلو
	آلومینیم
	آله
	آماس
	آمبولانس
	آمپول
	آمرزیده
	آمریکا
	آمریکای شمالی
	آموزش
	آمونیاک
	آنارشیست
	آناناس
	آنتن رادیو و تلوزیون
	آوار
	آواز
	آویختن
	آویزان کردن
	آویشن
	آه
	آهک
	آهن
	آهن ربا
	آهنگر
	آهنگ و رقص
	آهو دیدن
	آه و ناله
	آینده
	آیینه
	آیة الکرسی

	حرف ا
	ابر
	ابراز علاقه
	ابروها
	ابریشم
	ابزار
	ابزار کار
	ابزار جراحی
	ابلیس
	اپرا
	اتاق
	اتاق پذیرایی
	اتاق خواب
	اتاقک
	اتاق کنفرانس
	اتوبوس
	اتو کردن
	اتوماتیک
	اتومبیل
	اثاث منزل
	اجاره
	اجاق
	اجاق گاز
	اجبار به زور
	اجداد
	احترام
	احتضار
	احتیاج
	احضار ارواح
	احمق
	اخبار
	اخراج
	اخلاق
	ادرار
	ادویه
	اذان
	اذیت و آزار
	ارابه
	اراذل و اوباش
	ارتداد
	ارتش
	ارتقاء
	ارث
	اردک ماهی
	اردکون
	اردو
	اردوگاه
	اردوی کار
	ارز
	ارزانی
	ارزن
	ارزیر
	ارش
	ارقام
	ارکستر
	ارکیده
	ارگ
	ارمنی
	ارواح
	اروپا
	اره
	از خجالت سرخ شدن
	ازدحام
	از دست دادن
	از دست دادن تعادل
	ازدواج
	ازدواج با افراد کشور دیگر
	ازدیاد
	از زندان آزاد شدن
	اژدر
	اژدها
	اسارت
	اسارتگاه
	اسب
	اسباب
	اسباب بازی
	اسباب خانه
	اسباب سفر
	اسب سواری
	اسباب کشی
	اسپند
	اسپندان
	استاد دانشگاه
	استر
	استراحت
	استرالیا
	استحمام
	استخدام
	استخر
	استخراج معدن
	استخوان
	استخوان ماهی
	استعفاء
	استغفار
	استفراغ
	استقلال
	استوا
	استوانه
	اسرافیل
	اسطرلاب
	اسفناج
	اسفنج
	اسقف کلیسا
	اسکلت
	اسکلت مرگ
	اسکله
	اسکناس
	اسکی
	اسکی روی یخ
	اسکیت
	اسلحه
	اسم
	اسهال
	اسید
	اشتباه
	اشتر غاز
	اشتر مرغ
	اشتها داشتن
	اشتیاق
	اشراف
	اشعه ایکس
	اشک
	اشنان
	اصطبل
	اصلاح صورت
	اصلاح موی سر
	اصلع
	اصوات
	اطاعت
	اطو کردن
	اظهار عشق
	اعتبار
	اعتراف
	اعداد
	اعدام
	اعضاء بدن
	اعلام خطر
	اعلام کردن
	اعلامیه
	اغماء
	افتادن
	افتادن در آب
	افتخار
	افراط
	افروشه
	افسار
	افسانه
	افسر
	افسرده
	افسون
	افعی
	افکار پلید
	افلیج
	افیون
	اقاقیا
	اقامتگاه
	اقیانوس
	اکسیر حیات
	اکوی صدا
	الاغ
	الج
	الفبا
	الک
	الکتریسیته
	الکل
	الماس
	المپیک
	النگو
	الوار
	الهام
	امامت کردن
	امانت فروشی
	امپراطور
	امتحان
	امر الهی
	امداد
	املت
	امید
	امین
	انار
	انبار
	انبار آذوقع
	انبر
	انبر آتش
	انتظار
	انتقال خون
	انتقام
	انجمن
	انجیر
	انجیل
	انداختن
	انداختن مردم
	اندازه گرفتن
	اندامها
	انسان
	انسان نخستین
	انضباط
	انعام
	انعکاس
	انفجار
	انگشت
	انگشت سبابه
	انگشت شصت
	انگشتانه
	انگشتری
	انگشتوانه
	انگلیسی
	انگور
	انواع توت
	اولاد
	اونیفورم
	اهانت
	اهدا کردن
	اهرم
	ایده آل
	ایزار
	ایستگاه قطار
	ایوان

	حرف ب
	بابونه
	باتلاق
	باد
	بادوزیدن
	بادام
	باد رها کردن
	بادبادک
	بادبزن
	بادروک
	بادکنک
	بادریسه
	بادیه
	بادکنک
	باد مغرب
	بادنجان
	بادنما
	باد و بوران
	بار
	بار انداز
	باران
	بارانی
	باربر
	بار سنگین
	بارکد
	بارکشیدن
	باروت
	باروی
	باز
	بازار
	باز جوئی
	باز دید
	بازدید کننده
	بازرس
	بازرگان
	باز کردن
	بازو
	بازوبند
	بازی
	بازی چشم بندی
	بازی ورق
	باطری
	باغ
	باغ میوه
	باغبان
	باغچه
	باغ میوه
	باغ وحش
	بافتن
	بافتن جامه ها
	باقلا
	باکره
	بال
	بالا
	بالا رفتن
	بالا سر
	بال زدن
	بالش
	بالن
	بالن
	باله
	بام
	بانک
	بانکدار
	بانگ
	بانگ داشتن جانوران
	بانگ نماز
	ببر
	بت
	بتونه
	بچه
	بچه شیر خوار
	بچه شیطان
	بچه گربه
	بخاری
	بخشش کردن
	بخور کردن
	بد بختی
	بدخلق
	بد گمانی
	بدن
	بذر
	بذر قطونا
	برادر
	برادر زاده
	برادر شوهر
	برادری
	برانکار
	بربط
	برج
	برج ساختمانی
	برج مراقبت
	برجستن
	برچسب
	برخاستن
	برد
	برده
	بردارکردن
	برزنت
	برس
	برف
	برق
	برق انداختن
	برکنار
	برکه
	برگ
	برگستوان
	برلیان
	برنج
	برنز
	برنشیت
	بروت
	بره
	برهنگی
	برهنه
	بریان
	بریدن
	بز
	بزاز
	بزغاله
	بز کوهی
	بساط
	بست
	بستان افروز
	بستر
	بستن
	بستنی
	بسته
	بسته بندی
	بسته پستی
	بشقاب
	بشقاب پرنده
	بشکه
	بط
	بطری
	بع بع
	بعد از ظهر
	بغل
	بغل کردن
	بقالی
	بلانکینی
	بلبل
	بلبله
	بلدرچین
	بلغم
	بلغور
	بلم
	بلند کردن
	بلند گو
	بلور
	بلوز
	بلوط
	بلوغ
	بلیط
	بمب
	بمباران
	بنا
	بنا
	بناگوش
	بند
	بند(پای بند)
	بند باز
	بند جوراب
	بندر
	بند لباس
	بنده
	بنزین
	بنفشه
	بنگاه املاک
	بنیادنهادن
	بو
	بوته
	بوتیمار
	بودا
	بوریا
	بوزینه
	بوستان
	بوسه دادن
	بوسیدن
	بوفالو
	بوق زدن
	بوق شاخی
	بوقلمون
	بوکس
	بوکس بازی
	بولینگ
	بوم
	بویهای خوش
	به
	به آغوش کشیدن
	بهار
	به خطر افتادن
	بهره
	بهشت
	به فرزندی گرفتن
	بهمن
	به هوش آمدن
	بیابان
	بی ادب بودن
	بی اعتنایی
	بیت المعمور
	بیت المقدس
	بی بند و بار
	بی تربیتی
	بی حرمتی
	بی حسی
	بید
	بیداری
	بید گوش
	بی دندان
	بیراهه
	بیزار بودن
	بی رحمی
	بیسکویت
	بی شرم
	بیشه
	بی صبر و حوصله
	بیضه
	بی عقل
	بیگانه
	بی گناه
	بیل
	بیلیارد
	بیمارستان
	بیماری
	بی مصرف
	بی نظم
	بینی
	بی وفایی
	بیوه زن
	بیوه مرد
	بیهوشی

	حرف پ
	پا
	پا برهنه
	پابند
	پابندانی کردن
	پاتیله
	پا پیچ
	پاپیون
	پاچه
	پا در میانی
	پادشاه
	پادگان
	پادو
	پارچ
	پارچه
	پارچهء گل دار
	پارچهء مخمل
	پارس
	پارک
	پاره
	پارو
	پاسبان
	پاسپورت
	پاس داشتن
	پاشنه
	پاکت نامه
	پاک نویس
	پالان
	پالتو
	پانسمان
	پانسیون
	پای اورنجن
	پای تابه
	پاییز
	پتک
	پتو
	پختن گوشت
	پخت وپز
	پدر
	پدر بزرگ یا مادر بزرگ
	پدر خوانده
	پدر روحانی
	پدر مقدس
	پذیرفتن
	پر
	پرپهن
	پرتاب کردن
	پرتره
	پرتقال
	پرتگاه
	پرتو نور
	پرچم
	پرچمدار
	پرچین
	پرخاش
	پرداخت پول
	پرده
	پرده بکارت
	پردهء پرنقش و نگار
	پرده داری
	پرستار
	پرستاری
	پرستو
	پرستیدن
	پرگار
	پرنده
	پرواز کردن
	پروانه
	پرونده
	پرهیزکار
	پری
	پری دریایی
	پریدن
	پریشانی
	پزشک
	پزشک قانونی
	پژواک
	پست
	پستان
	پستان بند
	پستچی
	پستخانه
	پستی و فرومایگی
	پسر
	پس مانده غذا
	پسته
	پشت
	پشت بام
	پشت سر
	پشته
	پشتی
	پشم
	پشه
	پشیمان شدن
	پل
	پل صراط
	پل عابر پیاده
	پلک
	پلکان
	پلنگ
	پلو
	پله
	پلاس
	پلیته
	پلیس
	پماد
	پنبه
	پنجره
	پنجه
	پند دادن
	پنکه
	پنهان شدن
	پنیر
	پوتین
	پوست
	پوست میوه
	پوستین
	پوشاک
	پول
	پول تقلبی
	پول خرد
	پولاد
	پونز
	پهلو
	پی
	پیاده روی
	پیاز
	پیاله
	پیام
	پیامک
	پیانو
	پیپ
	پیت
	پیچ
	پیچک
	پیچ و خم
	پیدا کردن
	پیراهن
	پیرایه
	پیر شدن
	پیروزی
	پیسی
	پیشانی
	پیشانی بند
	پیش بند
	پیشخدمت
	پیشرفت
	پیشواز
	پیشه
	پیشی گرفتن
	پیغام رساندن
	پیغمبری
	پیکان
	پیکر
	پیکره
	پیک نیک
	پیلور
	پیمان
	پیمانه
	پینه دوز
	پیه خوردن

	حرف ت
	تئاتر
	تاب
	تاب دادن
	تابستان
	تابلو
	تابوت
	تابه
	تاج
	تاج خروس
	تاجر اسب
	تاج گل
	تار
	تاراج
	تارعنکبوت
	تارک دنیا
	تاریخ
	تاریکخانه عکاسی
	تاریکی
	تازیانه
	تاس
	تاکستان
	تاکسی
	تانک
	تانکر
	تاوه
	تایپ
	تب
	تبر
	تبرئه
	تبعید
	تبلیغ
	تپانچه
	تپه
	تبیره
	تتماج
	تجارت
	تجارتخانه
	تجملات
	تحسین
	تحصیل
	تخت
	تخم پرنده
	تخت خواب
	تخت سلطنت
	تخته سیاه
	تخته نرد
	تخم کاشتن
	تخم مرغ
	تخمه
	تخمها
	تدفین
	تذرو
	تذکر دادن
	ترازو
	ترازوگر
	تراس
	تراشیدن
	تراشیدن موی سر
	ترب
	تربچه
	تربد
	ترخون
	ترس
	ترسائی
	ترسیدن
	ترشی
	ترشیها
	ترف
	ترقه بازی
	ترک کردن
	ترکه
	ترمز
	ترمه
	ترن
	ترنج
	ترنگبین
	ترور
	تره دوغ
	تره
	تره فروشی
	تریاک
	تریبون
	تزریق واکسن
	تسبیح کردن
	تسکین
	تسویه حساب مالی
	تشت
	تشک
	تشکچه
	تشنگی
	تشیع جنازه
	تصادف
	تصنیف
	تصویر
	تظاهرات
	تعدد زوجات
	تعطیلات
	تعظیم کردن
	تعلیم
	تعویذ
	تعهد
	تغار
	تغذیه حیوانات
	تفتیش عقاید
	تفرج
	تف کردن
	تفشله
	تفنگ
	تقاضا
	تقاضای پرداخت بدهی
	تقاضای پرداخت وام
	تقلا
	تقویم
	تکبیر کردن
	تکمه
	تکمیل کردن
	تکنسین آزمایشگاه
	تکه نان
	تگرگ
	تلخ
	تلسکوپ
	تلفن
	تلوزیون
	تلکس و تلگرام
	تلگراف
	تلگرام
	تلمبه
	تله
	تله حشرات
	تله موش
	تله موش صحرائی
	تمام شدن کار
	تمبر پستی
	تمساح
	تمشک
	تمیز کردن
	تن
	تنباکو
	تنبل
	تنبیه شدن
	تند باد
	تندر
	تنفر
	تنقیه
	تنگی
	تنور
	تنومند
	تنهایی
	تواضع
	توبره
	توبه کردن
	توپ
	توپ جنگی
	توت
	توت فرنگی
	توتون
	تولد
	توتن
	توتیا
	تورات
	تور لباس عروس
	تور ماهیگیری
	تورم لوزه
	تولد
	توله سگ
	تون
	تونل
	تهاجم
	ته چین
	تهدید
	ته دیگ
	تهمت
	تهوع
	تهیدست
	تیر
	تیر اندازی
	تیر چراغ برق
	تیر و کمان
	تیز کردن
	تیغ
	تیغ گیاه
	تیغ ماهی
	تیمارستان

	حرف ث
	ثبت اختراع
	ثبت کردن
	ثروت

	حرف ج
	جاجیم
	جادو
	جاده
	جارچی
	جارختی
	جارو
	جارو کردن
	جاز
	جاسوس
	جا سیگاری
	جالیز
	جام
	جامه
	جامهء خواب
	جان
	جانماز
	جانور
	جایزه
	جای سبز وخرم
	جبرئیل
	جبه
	جت
	جدال
	جدایی
	جذام
	جراح
	جراحت
	جرز
	جرثقیل
	جرقه
	جریمه
	جزع
	جزیره
	جستن
	جست و خیز
	جسد
	جسد سوخته
	جشن
	جشن تولد
	جشنواره
	جعبه
	جعفری
	جغجغه
	جغد
	جفت
	جگر
	جلا دادن
	جلسه
	جلگه
	جماع
	جمجمه
	جن
	جنازه
	جنب بودن
	جنگ کردن
	جنگل
	جنین
	جهنم
	جهود
	جهود شدن
	جهیز
	جو
	جواز
	جوال
	جوالدوز
	جوان شدن
	جواهرات
	جوجه
	جوجه تیغی
	جوراب
	جوز
	جوزبویا
	جوش
	جوشن
	جولاهی
	جوهر
	جوهر
	جوی آب
	جهنم
	جهیزیه
	جیب
	جیب بر
	جیپ
	جیرجیرک
	جیغ

	حرف چ
	چاپ
	چادر
	چارقد
	چاق
	چاقچور
	چاقو
	چاقو تیز کن
	چاقوی دو سر
	چاقی
	چاله
	چانه
	چاه
	چای
	چایخانه
	چپق
	چتر
	چتر آفتابی
	چراغ
	چراغ دان
	چراغ گاز
	چراغ نفتی
	چرتکه
	چرخ
	چرخشت
	چرغ
	چرک
	چروک
	چرم
	چرم بز
	چسب
	چسب زخم
	چشم
	چشم بستن
	چشم بندی
	چشم پزشک
	چشمک زدن
	چشمه
	چغاله
	چغانه
	چغندر
	چفت
	چک
	چکاوک
	چکش
	چکمه
	چکه
	چلاق
	چلچراغ
	چلو
	چلوار
	چماق
	چمباتمه
	چمدان
	چمن
	چمنزار
	چنار
	چنبره
	چنگ
	چنگال
	چنگاله
	چنگ زدن
	چنگک
	چوب
	چوب بست
	چوب پنبه
	چوب جنگلی
	چوب حراج
	چوب دستی
	چوب زیر بغل
	چوبک
	چوب کبریت
	چوب ماهیگیری
	چوبه دار
	چوپانی
	چوگان زدن
	چهار پای
	چهار راه
	چهره
	چیت
	چیدن علف هرز
	چین پلیسه
	چینه
	چینه دان

	حرف ح
	حاجی فیروز
	حاجی لک لک
	حادثه
	حامله
	حباب
	حب خوردن
	حبوبات
	حج
	حجامت
	حجرالاسود
	حد زدن
	حراج
	حرارت
	حربه
	حرم
	حساب
	حسادت
	حشرات
	حشرات موذی
	حشره کش
	حصار
	حصبه
	حصیر
	حصیر بافی
	حفره
	حقنه کردن
	حقه
	حکمت
	حلاجی
	حلزون
	حلقه
	حلقه ازدواج
	حلوا
	حمال
	حمالی
	حمام
	حمام بخار
	حمایل نظامی
	حملة العرش
	حنا
	حنوط
	حوا
	حوض
	حوض کوثر
	حوض ماهی
	حیض
	حیوانات

	حرف خ
	خاج
	خار
	خارپشت
	خارش
	خاشاک
	خاک
	خاک اره
	خاک انداز
	خاکسپاری
	خاکستر
	خاک کوزه گری
	خال سیاه
	خال کوبی
	خاله
	خامه
	خانواده
	خانه
	خانی
	خاویار
	خایه آدم
	خبر
	خبر چین
	خبزه
	ختنه کردن
	خجالت
	خداحافظی کردن
	خدمت کار
	خر
	خرابه
	خربزه
	خرتوت
	خرچنگ
	خردل
	خر زهره
	خرس
	خرس قطبی
	خرطوم فیل
	خرک
	خرگاه
	خرگوش
	خرگوش صحرائی
	خرما
	خرمن
	خر مهره
	خروس
	خروس جنگی
	خریدن و فروختن
	خز
	خزه
	خزان
	خستگی
	خسوف
	خشت
	خشخاش
	خشکسالی
	خشم گرفتن
	خصومت
	خصی کردن
	خضاب
	خطبه خواندن
	خطر
	خط کش
	خطمی
	خفاش
	خفتن
	خفگی
	خفه کردن
	خلال کردن
	خلعت
	خلقان
	خلم
	خلیفه
	خم
	خمیاره
	خمیر کردن
	خنجر
	خنده
	خوابیدن
	خواستگاری
	خوان
	خواهر زاده
	خواهر ناتنی
	خود
	خود دیدن
	خودکشی
	خورشید
	خوردنی
	خوره
	خوشه
	خوشه گندم
	خوک
	خون
	خوی
	خیابان
	خیار
	خیاطی
	خیری
	خیس
	خیک
	خیک ماست
	خیمه

	حرف د
	دارائی
	دارچین
	دارکوب
	دارو
	داخل آب رفتن
	داس
	داغ کردن
	دام
	دامن
	دانشکده
	دانشگاه
	دانه ها
	دایی
	دباغی
	دبهء روغن
	دبیرستان
	دبیری
	دجال
	دختر
	دختر ناتنی
	دخنه
	ددگان
	در
	در آغوش گرفتن
	دراج
	دراعه
	دراکولا
	دربانی
	درختان
	انواع درختان
	اشاره
	درخت آبنوس
	درخت اقاقیا
	درخت آلو
	درخت امرود
	درخت انار
	درخت انجیر
	درخت انگور
	درخت بادام
	درخت بلوط
	درخت بلیل
	درخت بید
	درخت پسته
	درخت ترنج
	درخت جوز
	درخت چنار
	درخت حنظل
	درخت خار
	درخت خرما
	درخت زرد آلو
	درخت زیتون
	درخت سدر
	درخت سرو
	درخت سنجد
	درخت سیب
	درخت شفتالو
	درخت شمامه
	درخت صنوبر
	درخت عرعر
	درخت عود
	درخت فندق
	درخت کدو
	درخت گردو
	درخت گل
	درخت گلنار
	درخت مورد
	درخت نارنج
	درخت نی
	درخت یاسمن

	درد کردن اعضاء
	در زدن
	درشکه
	درم
	درمانگاه
	درمنه
	درندگان
	درو
	درودگر
	دروغ گفتن
	درویشی
	دره
	دریا
	دریاچه
	دریازدگی
	دریانورد
	دزد
	دزد دریایی
	دژخیم
	دست
	دستار
	دست بند
	دست پر مو
	دست دادن
	دست زدن
	دستشوئی
	دستکش
	دستمال
	دستمال سفره
	دست و روی شستن
	دسته گل
	دستینه
	دشت
	دشمن
	دشنام
	دعا کردن
	دعوا
	دعوت
	دفتر
	دف زدن
	دکان
	دکتر
	دکمه
	دکمه سر دست
	دل
	دلالی کردن
	دلفین
	دلقک
	دم
	دمپایی
	دمل
	دنبه
	دندان
	دندان پزشک
	دندان نیش
	دوات
	دوال
	دوچرخه
	دوختن
	دود
	دود کش
	دوده
	دوربین
	دوزخ
	دوست
	دوست داشتن
	دوش
	دوشاب
	دوغ
	دوقلو
	دویدن
	ده
	دهان
	دهل زدن
	دهلیز
	دهنه اسب
	دیدار
	دیگ
	دیگ بخار
	دیگ پایه
	دینارها
	دیو
	دیوار
	دیوانگی

	حرف ذ
	ذرت
	ذرت پخته
	ذره بین
	ذکر

	حرف ر
	رئیس
	رادار
	رادیو
	رازیانه
	راسو
	راکت
	ران
	راننده
	راه
	راه آهن
	راه رفتن بر روی آب
	راه رفتن در خواب
	راه زدن
	رایانه
	رای دادن
	رب
	رباب
	رباخوار
	رتیل
	رختخواب
	رخساره
	رز
	رژگونه
	رژ لب
	رستوران
	رسن
	رشته
	رضوان
	رطوبت
	رعد و برق
	رف
	رفتگر
	رفتن
	رفو کردن
	رفیق
	رقابت
	رقص
	رقص آرام
	رقص گروهی
	رکاب
	رگبار
	رگ گشادن
	رماتیسم
	رمال
	رمان
	رنده
	رنگها
	رنگین کمان
	روبان
	روباه
	روبنده
	روتختی
	روح
	رودخانه
	رود
	روده
	روز قیامت
	روزن
	روزنامه
	روزها
	روزهای تعطیل
	روزه داشتن
	روژ
	روستا
	روسری
	روشنائی
	روشنائی آتش
	روغن
	روغن بادام
	روغن پسته
	روغن جوز
	روغن کتان
	روغنهای سوختنی
	رولت
	روناس
	روی
	روی
	ریاست
	ریحان
	ریسمان
	ریش
	ریش شدن
	ریگ
	ریل راه آهن
	ریم
	ریمل
	رینگ
	ریواس
	ریوند

	حرف ز
	زائر
	زاج
	زاغ
	زالو
	زانو
	زایمان
	زباد
	زباله
	زبان
	زبرجد
	زبور
	زجر
	زخم
	زد و خورد
	زدن
	زراعت
	زرافه
	زردآلو
	زرد چوبه
	زرده تخم مرغ
	زردیها
	زرشک
	زرنیخ
	زره
	زری
	زعفران
	زغال
	زغن
	زفت
	زکات
	زکام
	زگیل
	زلزله
	زمرد
	زمستان
	زمین
	زن
	زنار
	زنبق
	زنبور
	زنبیل
	زنجبیل
	زنجیر
	زنخ
	زندان
	زندانبان
	زنده به گور
	زنگ
	زنگار
	زنگله
	زوبین
	زولبیا
	زوزه
	زهار
	زهر
	زهره
	زیبا
	زیتون
	زیر زمین
	زیر شیروانی
	زیره
	زیلو
	زین
	زیورالات

	حرف ژ
	ژله

	حرف س
	ساتور
	ساحر
	ساختمان
	ساخت و ساز
	سار
	ساردین
	سارق
	ساروج
	ساس
	ساز
	ساطور
	ساعت
	ساعت مچی
	ساعد
	ساق
	ساک
	سالاد
	سالک
	سال نو
	سایبان
	سایه
	سبد
	سبزه
	سبزیجات
	سبل
	سبوس
	سبوی
	سبیل
	سپر
	سپوسه
	ستارگان
	ستایش
	ستون
	سجاده
	سجده
	سخن
	سد
	سداب
	سر
	سراب
	سرا
	سراپرده
	سرایدار
	سرب
	سرباز
	سربریدن
	سرخچه
	سرخک
	سرخوردن
	سرخی
	سرزنش
	سرشیر
	سرطان
	سرفه
	سرفیدن
	سرقت
	سرکه
	سرگین
	سرگین گردان
	سرما
	سرما خوردگی
	سرمازدگی
	سرمه
	سرمه دان
	سرنج
	سرنگ
	سرو
	سرود
	سرهنگ
	سریش
	سریشم
	سرین
	سس
	سشوار
	سطل
	سعتر
	سفر کردن
	سفر کردن بر روی آب
	سفره
	سفیداب
	سفیدروی
	سفیدمهره
	سقائی کردن
	سقز
	سقط
	سقف
	سقوط
	سقنقور
	سقمونیا
	سک
	سکبا
	سکره
	سکنجبین
	سکه
	سگ
	سل
	سلاح
	سلام
	سلطان
	سلول
	سماروغ
	سماق
	سمانه
	سماور
	سمنو
	سمور
	سنان
	سنب
	سنبل
	سنتور
	سنجاب
	سنجاق
	سنجاقک
	سنجد
	سنجیدن
	سند
	سندان
	سنگ
	سنگخواره
	سنگر
	سنگ مرمر
	سوارکار اسب
	سواری
	سوپ
	سوت
	سوختن
	سوراخ
	سوره ها
	سوره فاتحه الکتاب
	سوره البقره
	سوره آل عمران
	سوره النساء
	سوره المائده
	سوره الانعام
	سوره الاعراف
	سوره الانفال
	سوره التوبه
	سوره یونس
	سوره هود
	سوره الرعد
	سوره ابراهیم
	سوره الحجر
	سوره النحل
	سوره بنی اسرائیل
	سوره الکهف
	سوره مریم
	سوره طه
	سوره الانبیاء
	سوره الحج
	سوره المؤمنون
	سوره الفرقان
	سوره الشعراء
	سوره النمل
	سوره القصص
	سوره عنکبوت
	سوره الروم
	سوره لقمان
	سوره السجده
	سوره الاحزاب
	سوره السبا
	سوره الفاطر
	سوره یس
	سوره الصافات
	سوره ص
	سوره الزمر
	سوره المؤمن
	سوره فصلت
	سوره شوری
	سوره زخرف
	سوره الدخان
	سوره الجاثیه
	سوره الاحقاف
	سوره محمد ص
	سوره الفتح
	سوره الحجرات
	سوره ق
	سوره الذاریات
	سوره الطور
	سوره النجم
	سوره القمر
	سوره الرحمن
	سوره الواقعه
	سوره الحدید
	سوره المجادله
	سوره الحشر
	سوره الصف
	سوره الجمعه
	سوره المنافقون
	سوره التغابن
	سوره التحریم
	سوره الطلاق
	سوره الملک
	سوره القلم
	سوره الحاقه
	سوره المعارج
	سوره نوح
	سوره الجن
	سوره المزمل
	سوره المدثر
	سوره القیقمه
	سوره الانسان
	سوره المرسلات
	سوره النباء
	سوره النازعات
	سوره عبس
	سوره التکویر
	سوره الانفطار
	سوره المطففین
	سوره الانشقاق
	سوره البروج
	سوره الطارق
	سوره الغاشیه
	سوره الفجر
	سوره البلد
	سوره اللیل
	سوره الضحی
	سوره الانشراح
	سوره التین
	سوره العلق
	سوره القدر
	سوره البینه
	سوره الزلزله
	سوره القارعه
	سوره التکاثر
	سوره الهمزه
	سوره القریش
	سوره الماعون
	سوره الکوثر
	سوره الکافرون
	سوره الفتح
	سوره تبت
	سوره الاخلاص
	سوره الفلق
	سوره الناس

	سوزن
	سوسک
	سوسمار
	سوسن
	سوسیس
	سوگند
	سوهان
	سه تار
	سهره
	سه قلو
	سیاره
	سیاه سرفه
	سیب
	سیب زمینی
	سیر
	سیرابی
	سیرک
	سیری
	سیسنبر
	سیکی
	سیگار
	سیل
	سیم
	سیماب
	سیمان
	سیمرغ
	سینما
	سینه
	سینه ریز
	سینی

	حرف ش
	شاخ
	شاخه
	شادروان
	شادی
	شاسی
	شال
	شام
	شانه
	شانه حیوان
	شاه بلوط
	شاه توت
	شاهدانه
	شاهرگ
	شاهرود
	شاه سفرم
	شاهین
	شب
	شب بازی
	شب بو
	شب پره
	شبدر
	شبنم
	شبه
	شپش
	شپشه
	شتر
	شتر مرغ
	شته
	شجره نامه
	شخم
	شراب
	شرابی
	شربت
	شرارهء آتش
	شرم
	شستن
	شش
	شطرنج
	شعبده
	شعر گفتن
	شغال
	شفتالو
	شقایق
	شقیقه
	شکار
	شکارچی
	شکاف
	شکر
	شکر کردن
	شکستن
	شکلات
	شکم
	شکمو
	شکنبه
	شکنجه
	شکوفه ها
	شل شدن
	شلاق
	شلغم
	شلوار
	شلوار بند
	شمار کردن
	شمایل حضرت مسیح
	شمد
	شمشاد
	شمش طلا
	شمشیر
	شمع
	شمعدان
	شن
	شنا کردن
	شنالک
	شنبلیله
	شنگرف
	شوربا
	شونیز
	شوهر
	شهاب سنگ
	شهادت
	شهباز
	شهد
	شهر
	شهرت
	شهرستان
	شیخ
	شیر وحشی
	شیر خوردنی
	شیر خشت
	شیر خشک
	شیر دادن
	شیره
	شیرینی ها
	شیشه
	شیطان
	شیطرنج

	حرف ص
	صابون
	صاحبخانه
	صاعقه
	صافی
	صبح
	صبحانه
	صبر
	صحبت
	صحرا
	صحف
	صحیفه
	صخره
	صدا
	صدای بم
	صدف
	صدقه دادن
	صراط
	صرافی کردن
	صعود
	صفحه
	صفه
	صلوات فرستادن
	صلیب
	صمغ
	صنج زدن
	صندل
	صندلی
	صندوق
	صنوبر
	صورت
	صورتحساب
	صوف
	صوفی شدن
	صیقل
	صینی آلات

	حرف ض
	ضرابی
	ضربان قلب
	ضعف
	ضعیفی
	ضیاع
	ضیافت

	حرف ط
	طاس
	طاس تخته نرد
	طاعون
	طاقچه
	طاووس
	طایع
	طباخی
	طبق
	طبل
	طبیب
	طحال
	طشت
	طعام
	طعن
	طلا
	طلاق
	طلبکار
	طلسم
	طلع
	طلق
	طلوع آفتاب
	طناب
	طنبور
	طنز وشوخی
	طوطی
	طوق
	طویله
	طهارت
	طیلسان

	حرف ظ
	ظرف
	ظروف چینی
	ظلم
	ظلمات

	حرف ع
	عاج
	عاریت
	عاقد
	عاشق شدن
	عالم
	عبا
	عبادت
	عبور
	عدد
	عدس
	عذر خواهی
	عذره
	عراده
	عرش
	عرعر
	عرق
	عروس
	عروسک
	عروسی
	عریان
	عزا
	عزرائیل
	عزل
	عسس
	عسل
	عشق
	عصا
	عصاری
	عصبانی
	عصیده
	عضله
	عطا دادن
	عطار
	عطاری کردن
	عطر
	عطسه کردن
	عقاب
	عقد کنان
	عقرب
	عقل
	عقیق
	علایم راهنمائی و رانندگی
	علف
	علک
	علم
	عمارت کردن
	عماری
	عمو
	عمود
	عناب
	عنبر
	عنتر
	عنقا
	عنکبوت
	عود
	عود سوز
	عورت
	عید
	عینک

	حرف غ
	غار
	غاز
	غارت
	غالیه
	غایب
	غایط
	غبار
	غرابه
	غربال
	غرق شدن
	غروب
	غریبه
	غزا کردن
	غزال
	غسل کردن
	غش کردن
	غل
	غلاف
	غلام
	غلبه کردن
	غلغلک
	غم
	غم باد
	غنیمت
	غورباغه
	غوره
	غوص
	غول
	غیبت

	حرف ف
	فاخته
	فاستونی
	فاضلاب
	فال
	فالوده
	فانوس
	فتق
	فتنه
	فتیله
	فحش
	فر
	فر
	فراخی
	فرار
	فراشی
	فراوانی آب
	فرج
	فرجه
	فرجی
	فرزند
	فرش
	فرشته
	فرعون
	فرغان
	فرفره
	فروختن
	فرودآمدن
	فرورفتن در آب
	فروش
	فروشگاه
	فریاد
	فرینی
	فزون شدن
	فستق
	فسنجان
	فضله
	فقاع
	فقیر
	فقیه
	فلاخن
	فلفل
	فلوت
	فلوس
	فنجان
	فندق
	فندک
	فنر
	فنک
	فواق
	فوره
	فوطه
	فیروزه
	فیل
	فیله
	فین
	فینچ

	حرف ق
	قاب
	قابلمه
	قابله
	قاپیدن
	قاتل
	قارچ
	قاشق
	قاصدک
	قاضی
	قاطر
	قافله
	قالب
	قالی
	قایق
	قبا
	قبر
	قبرستان
	قبض روح
	قبله
	قتل
	قحطی
	قدح
	قد کوتاه
	قدم زدن
	قدید
	قرآن خواندن
	قرابه
	قراضه
	قربانی کردن
	قرص
	قرض
	قرعه کشی
	قرقاول
	قرقره
	قرنفل
	قسط
	قسم خوردن
	قسمت کردن
	قصاب
	قصد
	قصر
	قصه
	قطار
	قطایف
	قطب نما
	قطران
	قفا
	قفس
	قفسه کتاب
	قفل
	قلب
	قلعه
	قلک
	قلم
	قلیان
	قلیه
	قمار
	قماش
	قمری
	قمع
	قمقمه
	قنات
	قناد
	قناری
	قند
	قندیل
	قنوت
	قو
	قوچ
	قورباغه
	قوطی
	قورمه
	قوری
	قوز
	قهرمانی
	قهوه
	قهوه خانه
	قیامت
	قیچی
	قیر

	حرف ک
	کابل
	کابوس
	کابین
	کاج
	کاچی
	کاخ
	کادو
	کار
	کاراگاه
	کار آموز
	کارت
	کارت تبریک
	کارخانه
	کارد
	کارزار
	کارگاه
	کاروان
	کارها
	کاریز
	کاسه
	کاسه توالت
	کاشی
	کاغذ
	کافه
	کاکائو
	کالباس
	کالسکه
	کامیون
	کاناپه
	کانگورو
	کاورس
	کاه
	کاه گل
	کاهو
	کباب
	کباده
	کبریت
	کبک
	کبوتر
	کت
	کتاب
	کتابخانه
	کتاب فروشی
	کتان
	کتری
	کتف
	کتک
	کتیرا
	کحالی کردن
	کدو
	کر
	کرام الکاتبین
	کراوات
	کرباس
	کرته
	کرسی
	کرفس
	کرکره
	کرکس
	کرگدن
	کرم
	کرویه
	کره
	کری
	کریستال
	کژدم خواره
	کسوف
	کشاورز
	کشتارگاه
	کشتزار
	کشت و زرع
	کشتن
	کشتی
	کشتی گرفتن
	کشک
	کشکاب
	کشمش
	کشو
	کشور بیگانه
	کعب
	کعبه
	کفاش
	کفتار
	کفجه
	کف دریا
	کف دست
	کفش
	کفگیر
	کفن
	کک
	کک
	کل
	کلاژه
	کلاغ
	کلاه
	کلبتین
	کلبه
	کلکسیون
	کلم
	کلنگ
	کلوچه
	کلید
	کلیدان
	کلیسا
	کلیه
	کنشت
	کمان
	کمان آسمان
	کمانچه
	کمان حلاجی
	کمانگره
	کمد
	کمر
	کمند
	کنار
	کنجد
	کندر
	کندنا
	کنده
	کندوی
	کنسرت
	کنگر
	کنه
	کنیزک
	کوال
	کوتوله
	کوچه
	کود
	کودکی
	کور
	کوره
	کوز
	کوزه
	کوسن
	کوسه
	کوشک
	کوفته
	کوکب
	کوکو
	کوله پشتی
	کوه
	کهربا
	کیسگر
	کیسه
	کیف

	حرف گ
	گاراژ
	گاری
	گاز
	گازری
	گاز گرفتن
	گالش
	گاو
	گاو چشم
	گاو دشتی
	گاوزبان
	گاو صندوق
	گاومیش
	گبر
	گچ
	گدائی کردن
	گذر نامه
	گرامافون
	گر بودن
	گربه
	گرد
	گرداب
	گردباد
	گردن
	گردن بند
	گردن زدن
	گردو
	گردون
	گرده
	گرسنگی
	گرگ
	گرما
	گرمابه
	گرو
	گره
	گریختن
	گریه
	گز
	گزنگبین
	گزیدن
	گشنیز
	گل
	گل
	گلاب
	گلابی
	گلخانه
	گلدان
	گلشکر
	گلف
	گل کلم
	گلنار
	گلو
	گلوبند
	گلیم
	گمرک
	گمشدن
	گناه
	گنبد
	گنج
	گنجشک
	گنجه
	گندم
	گنده پر
	گنده رود
	گنگ
	گوارش
	گوجه
	گور خر
	گورستان
	گورکن
	گوریل
	گوزن
	گوژپشت
	گوساله
	گوسفند
	گوش
	گوشت
	گوشواره
	گوشی معاینه
	گوگرد
	گونه
	گونی
	گوهر
	گوی
	گهواره
	گیاه
	گیتار
	گیسوها
	گیلاس

	حرف ل
	لابراتوار
	لاتاری
	لاجورد
	لادن
	لاستیک
	لاشخور
	لاغری
	لاک پشت
	لال
	لاله
	لاله عباسی
	لامپ
	لانه
	لب
	لباده
	لباس
	لباس عروسی
	لباس عزاداری
	لبنیاتی
	لحاف
	لرزیدند
	لشگر
	لعل
	لفاخ
	لقمه
	لقوه
	لک لک
	لکه
	لگام
	لگد زدن
	لنگر
	لنگ شدن
	لواشک
	لوبیا
	لوح محفوظ
	لوزینه
	لوستر
	لوله
	لوید
	لیمو
	لیوان

	حرف م
	ماجراجویی
	مادر
	مادر بزرگ
	مادر شوهر
	مادیان
	مار
	مارچوبه
	مارمولک
	مازو
	ماست
	ماسک
	ماسه
	ماش
	ماشین
	ماشین آتش نشانی
	ماکارونی
	ماکیان
	مالیات
	ماما
	مامیزان
	مامینا
	ماه
	ماهی
	ماهی خواره
	ماهیگیر
	مبارزه
	مبتلا شدن
	مبرد
	مبل
	متورم
	مثقبه
	مجسمه
	مجلس
	مجلس رقص
	مچ پا
	محبره
	محراب
	مخترع
	مخنث
	مد
	مداد
	مدال
	مدح
	مدرسه
	مذکر
	مذی
	مراسم نامزدی
	مربا
	مرجان
	مرد
	مرد مجرد
	مرد یا زن مسن
	مرداب
	مردار
	مردارسنگ
	مردم
	مردن
	مردود
	مرده
	مرزنگوش
	مرغ
	مرغابی
	مرغزار
	مرکب
	مرگ
	مرمر سفید
	مروارید
	مرهم
	مریضی
	مزد
	مزدوران
	مزرعه
	مزوره
	مژگان
	مس
	مسابقه
	مسافر
	مسافرت
	مسافرت از طریق دریا
	مستاجر
	مستخدم
	مستراح
	مستی
	مسجد
	مسح کردن
	مسکه
	مسلمان شدن
	مسمار
	مسواک
	مسیح
	مشاجره
	مشارکت
	مشت
	مشرف شدن
	مشرق
	مشرک
	مشعبد باز
	مشک
	مشک آب
	مصحف
	مصور
	مطبخ
	مطربی
	مطهره
	معاون
	معجزه
	معدن
	معشوق
	معلم
	معلمی کردن
	مغرب
	مغز
	مقبره
	مقل
	مقنعه
	مگس
	ملاقات
	ملحفه
	ملخ
	ملکه
	منادی
	مناره
	منبر
	منشورنامه
	منظره
	منقار
	منی
	مو
	مواد غذائی
	مواد قندی
	موبایل
	موتور
	موتورسیکلت
	موج
	مورد
	مورچه
	مورچه خوار
	موز
	موزه
	موسیقی
	موش
	موشک
	موم
	مویز
	مه
	مهرنهادن
	مهره
	مهمات
	مهمانی
	مهندس
	می پخته
	میخ
	میراث
	میز
	میز مطالعه
	میکائیل
	میمون
	میش
	میوه
	میوه فروشی
	میهمانی

	حرف ن
	ناامیدی
	نابینا
	ناتوان
	ناخن
	ناسزا
	ناشر
	ناشناس
	ناشنوا
	نارگیل
	نارنج
	ناطف
	ناطق
	ناف
	ناقوس
	ناله
	نامزد
	نام گردانیدن
	نامه
	نامهربان
	نان
	نانخواه
	ناودان
	نای
	نایاب
	نایلون
	نبات
	نبات جلاب
	نبرد
	نت موسیقی
	نجات یافتن
	نجار
	نجوا
	نجیب زاده
	نحاس
	نخ
	نخجیر
	نخل
	نخود
	نرد باختن
	نردبان
	نرده
	نرگس
	نروماده
	نزدیکی
	نزم
	نسرین
	نسیم
	نسیه
	نشاسته
	نشاط
	نشان خانوادگی
	نشستن
	نعره
	نعش کش
	نعل
	نعلین
	نعناع
	نفت
	نفرین کردن
	نفس
	نفقه
	نقاشی کردن
	نقره
	نقشه
	نقصان
	نگرانی
	نگهبان
	نگین
	نماز
	نمایش
	نمایشگاه
	نمد
	نمک
	نمکسو
	نوار باند
	نوار پارچه
	نوازنده
	نو بودن
	نوجوان
	نوحه کردن
	نور
	نورانی
	نوزاد
	نوزاد قورباغه
	نوشابه
	نوشادر
	نوشتن
	نوشیدن
	نوه
	نویسنده
	نهر
	نهنگ
	نی
	نیازمند
	نیام
	نیزه
	نیش خوردن از حشرات
	نیشکر
	نیکی کردن
	نیل
	نیلوفر
	نیمروز
	نیمکت

	حرف و
	وادی
	وارث
	واشه
	واعظ
	وافور
	واکس
	واکسن
	واگن
	والدین
	والی
	وان
	وانت
	وبا
	وجد
	وجدان
	وحشت
	وحوش
	وداع
	ورشکست
	ورم
	وزغ
	ورق های پاسور
	وزیر
	وساطت
	وسمه
	وسیله نقلیه
	وصیت
	وضوء
	وطن
	وفاداری
	وفور
	وقاحت
	وکیل
	ولگرد
	ویرانه
	ویران شدن
	ویرانی
	ویلا
	ویلچر

	حرف ه
	هاری
	هاون
	هتل
	هدف
	هدهد
	هدیه
	هراسان
	هزاردستان
	هسته
	هفت تیر
	هلو
	هما
	همراه
	همسایه
	همسر
	همکار
	هندوانه
	هنر پیشه
	هوا
	هواپیما
	هویج
	هیأت منصفه
	هیاهو
	هیپنوتیزم
	هیزم
	هیولا

	حرف ی
	یادداشت
	یادگاری
	یاسمن
	یافتن
	یاقوت
	یتیم
	یتیم خانه
	یخ
	یخچال
	یراق
	یرقان
	یشم
	یقه
	یک چشم
	ینگه
	یوز
	یوزپلنگ
	یهودی
	ییلاق


	خواب از دیدگاه آیات و روایات
	آیات قرآن مجید
	تفسیر
	روایات
	شرح و بیان
	[گفتار متکلمین و حکما در باره رؤیا]
	صورتهایی که ابرار و کاهنان و خوابیدهها و نابیناها میبینند وجود خارجی ندارند

	فروع
	1 سبب خوابهای درست و نادرست
	فرع دوم [غیبگوئی

	خاتمه [تعبیر بعضی از خوابها]

	آموزش تعبیر خواب
	اشاره
	شرایط معبر
	روشهای تعبیر خواب
	راههای تعبیر درست
	تعبیر خواب و کف بینی
	حالات و زمان خواب
	اوقات خواب دیدن
	نظر بزرگان غربی
	موارد بیاد آوری خواب

	حکایات
	اشاره
	خواب دیدن زبیده
	دیدن اعضای بدن
	دیدن آتش در خانه
	دیدن سیاه شدن صورت
	دیدن چهل خرما
	خواب دیدن معزالدوله
	چندین حکایت



