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        اوااوااوااوا    خاتون نايافتخاتون نايافتخاتون نايافتخاتون نايافت    گلگلگلگل
  ي در فرهنگ مردمتعبير خواب

هاي گوناگون   و مراسم و آئين در بين مردم تاجيك نقل و حكايت، قصه و روايت
 را به خود جلب نموده و بعضي از اين انواع  موجود است كه دقت دانشمندان داخلي و خارجي

در دوران شوروي تحقيق يك سلسله ژانرها به سبب . اند اي مورد پژوهش قرار گرفته تا اندازه
ها را كه با دين و  بخش اعظم اين نوع متن. ولوژي نظام حاكم محدود بودعدم تطبيق با ايدئ

هاي ديني، دعا،  مثالً، قصه. كردند باورها و اعتقادات مردم ارتباط داشتند، خرافات قلمداد مي
پس از . اند  نسبت به ديگر ژانرها، كمتر گردآوري شده شگون، قسم، فال و تعبيرخواب
هاي مذكور، فولكلورشناسان و  دآوري و پژوهش نوعاستقالل تاجيكستان براي گر

  .را ثبت و تحقيق نمودند هاي زيادي  ها از چهارچوبة ايدئولوژي رها يافته، نمونه شناس مردم
 مقاله تا حال 4- 3باشد كه به جز  تعبير خواب يكي از ژانرهاي فولكلور تاجيك مي

تصورات مردم «هاي  مقاله. است از طرف فولكلورشناسان تاجيك به طور جدي تحقيق نشده 
تعبير خواب زنها در «و ) 78، ص 1993عزيزه مردان، (» حصار در مورد خواب و خواب بيني

همچنين . باشند ها مي ، از جملة اين مقاله)43، ص 2001اف،  رحيم(» فولكلور تاجيك
عبير متنهاي ت» شگون و باورهاي مردم تاجيك«فولكلورشناس، دلشاد رحيمي در كتاب خود 

رحيمي، . (است  مقايسه نموده، همانندي و اختالف آنها را معين كرده  را با شگون خواب 
شناسي خاورشناسان روس و  شايان ذكر است كه در اثرهاي مردم). 74، ص 2004
  .شود هاي زيادي ديده مي بيني اشاره شناسان تاجيك نيز مربوط به خواب و خواب مردم

هاي شفاهي است كه در بين مردم خيلي معمول  ، متنيكي از نمودهاي تعبير خواب
بيني و شرايط زندگي مردم ارتباط داشته، تجربة غني   با تصورات و جهان تعبير خواب. باشد مي
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خواب به عقيدة مردم، منبع خبر . اند گيرد كه در طول صدها سال خالصه شده را در بر مي آنها 
حاال براي . كردند اي تعبير و تفسير مي ن حرفهو معلومات از غيب است كه در گذشته معبرا

هاي روزگار آگاهند،  تعبير خواب به پيرزنها و موسفيدان كه از دانشهاي سنتي و تجربه
  .كنند مراجعه مي

 را كه به تازگي از بين مردم تاجيك گردآوري  هايي از تعبير خواب در پايان نمونه
ناحية (اوا  نيازبيك. ايوا، ل آلفته. گويندگان آنها خ. سازيم ايم، منظور نظر خوانندگان مي نموده

؛ )ناحية روشان(يف  پلّه. يوا، د غالمعلي. ؛ ر)شهر دوشنبه(اوا  خليل. مقصوداوا، م. ؛ ع)سنگير قوم
  .باشند مي) ناحية حصار(اوا  قدرت. م

  .بيني  در خواب با كسي سالم كني، روز ديگر او را حتماً مي– 1
  .رزق و روزي است ملخ در خواب، – 2
  .روي  در خواب موي شانه كني، به ميهماني مي– 3
  . درياي روان رمز سفر دور است– 4
  .كند را پيشگويي مي  سبزه، تولد طفل – 5
  .كني  لباس نو پوشي، آبروي پيدا مي– 6
  . دايره زدن در خواب نشانة وقوع فالكتي است– 7
  .كني  نان خواب بيني، شناس نو پيدا مي– 8
  . گاو در خواب نشانة درد و غم است– 9

  .باشد مي) توانگري( ماهي رمز دولت و بايگري – 10
  . خانه روفتن در خواب نشانة خوب ندارند– 11
  .شوي  در خواب پرواز كني، از گناه پاك مي– 12
  ).كني مالقات مي(خوري   را در خواب بيني، با خويش نزديك وا مي  آدم مرده– 13
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  .ر است پول رمز خب– 14
  . مار در خواب رمز دشمن است– 15
  .شنوي  جواهرات در خواب بيني، خبر خوش مي– 16
  .شوي  برف خواب بيني، خوشبخت مي– 17
  . هيزم در خواب رمز غم و اندوه است– 18
  .كند را پيشگويي مي  علف خشك واقعة ناخوش – 19
  .كند  موي بري، يگان شخص نزديكت وفات مي– 20
  .كني پيدا مي) محبوب(داشته  گلزار باشي، دوست در بين – 21
  .رمز ماتم است) جشن( طوي – 22
  .گردد  از باالي پل  گذري، كارهاي مشكلت حل مي– 23
  .كني  كفش يابي، ازدواج مي– 24
  .يابي  شيريني خوري، پول مي– 25
  .كند  را پيشگويي مي  پياز در خواب عاقبت ناخوش– 26
  .يابي ل و ثروت مي انار خواب بيني، ما– 27
  . كوه رمز دشواري است– 28
  .شوي  گربه در خواب بيني، مريض مي– 29
  .بيند است، وي عمر دراز مي  اگر خواب بيني كسي مرده– 30
  .شويد  اگر در خواب گريه كنيد، خرسند مي– 31
  .خورد، او بهشتي است  اگر خواب بيني شخص مرده توت مي– 32
  .ر است طال در خواب گشايش كا- 33
  .كند  را پيشگويي مي واقعة ناخوش) آتش( االو – 34
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  :ها نوشت پي
، در جستحوي فرهنگ وادي حصار، دوشنبه، »بيني تصورات مردم حصار در مورد خواب و خواب «- عزيزه مردان – 1

1993.  
  2001زبان و ادبيات، دوشنبه، : ، گندر»تعبير خواب زنها در فولكلور تاجيك «-.اف د  رحيم– 2
  .2004شگون و باورهاي مردم تاجيك، دوشنبه، انتشارات آذر، .  رحيمي د– 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


