
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  قاضی ابرقوهی و سیري در سبک نثر آن» تعبیر سلطانی«خطی  معرفی نسخۀ
  )157-178(ص

  3 (نویسنده مسئول)،فرزاد نبی ئیان2،مرتضی رشیدي 1عطاءمحمد رادمنش
  18/2/1393تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  

  چکیده
دارد. در قرآن و احادیث اهل بیت، به اي قابل تأمل خواب، رؤیا و تعبیر آن در تاریخ بشریت پیشینه

هاي معروف زبان فارسی و به نوعی هاي بسیاري شده است. یکی از خوابنامهتأویل خواب اشاره
از قاضی ابرقوهی است. حال سؤال اینجاست که آیا این کتاب تعبیر » تعبیر سلطانی«کاملترین آنها، 

ن پیش از خود اوست؟ یا مولف ابتکاري در این خواب، صرفاً تقلیدي از سخنان معبرین مشهور و متو
که سبک نثر این   کتاب داشته است؟ قاضی ابرقوهی با آگاهی از متون نثر و نظم فارسی توانست

پردازي، آمیختن نظم و نثر، رعایت ایجاز و دوري از کتاب را آراسته و فنی جلوه دهد. توجه به سجع
، استشهاد بسیار به آیات کالم وحی و احادیث نبوي و ... اطناب، بیان حکایات جالب تاریخی و روایی

» منظومۀ خرگوشی«سبب غناي ادبی و زبانی این کتاب درقرن هشتم شده است. نقل فراوان اشعار 
از مؤلفی ناشناس که در تعبیر خواب بوده ولی تا به امروز اثري از آن، جز در این کتاب به دست 

زبانی و محتواي   -خطی است. در این مقاله به بررسی سبک ادبی نیامده از دیگر مزایاي این نسخه 
  این تعبیر خواب پرداخته خواهد شد.

  .،قرن هشتمتعبیر سلطانی ابرقوهی، سبک نثر، تعبیر خواب :رؤیا، کلمات کلیدي
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  هاي تعبیر سلطانیمشخصات نسخه -1
متفاوت بدست ما رسیده  چندین نسخه متفاوت از قرنهاي» تعبیر سلطانی«از کتاب تعبیر خواب 

ایم. است. ما در این پژوهش نسخه دانشگاه تهران را که اقدم نسخ  است، اساس کار تصحیح قرار داده
  ها به قرار زیر است. مشخصات این نسخه

) در این کتابخانه نگهداري 2455. نسخه خطی کتابخانه دانشگاه تهران: این نسخه به شماره( 1
است. برگ آغازین، این نسخه افتاده و رسم  24 ×5/18 ه اندازه هر برگ آن برگ دارد ک 257میشود؛ 

به بعد را ندارد و به جاي آن، با خط و » هماي«الخط آن متکی به پیوسته نویسی است و از واژه 
  جوهر و کاغذي متفاوت چندین واژه از حرف الف را تأویل کرده است. 

هجري قمري بوده است.  985خ کتابت آن به سال اي که تاری. نسخه مجلس شواري ملی: نسخه2
در کتابخانه مذکور نگهداري میشود. این نسخه بیشتر 1283در سال  61912این نسخه به شماره 

موارد جاافتاده از نسخه اساس را دارد و ما به دلیل قدمت، بر اساس این نسخه آن موارد را برطرف 
  این کتاب: هاي خطی موجود و متأخرایم. سایر نسخهکرده

  . 56230نسخه  اول کتابخانۀ آیت اهللا مرعشی به شمارة 
  است. 16789نسخه خطی (بی تاریخ) کتابخانه مجلس شواري اسالمی شمارة ثبت این نسخه 

  . 9166نسخه دوم کتابخانه آیت اهللا مرعشی به شمارة 
  .7053نسخه سوم کتابخانه آیت اهللا مرعشی، به شمارة 

  پیشینۀ تحقیق  -1-2
در مورد قاضی ابرقوهی در کتابهاي تذکره و تاریخ ادبیات مطالب مکفّی و مفصلی دیده نشد و تنها 

است. در کشف الظنون حاجی » تحفۀ بهایی«آگاهی ما از وي همین نام وي و اثر دیگر وي به نام 
این نکته بوده که مؤلف در تعبیر سلطانی نیز   763خلیفه، سال تألیف این اثر مطابق با همان سنۀ 

ل چنین گوید اسماعی«نوشته است: » تحفۀ بهایی«را ذکر کرده است. خود قاضی ابرقوهی در دیباچۀ 
پژوه در ). دانش2، برگ 1تحفه بهایی: ابرقوهی »(بن نظام الملک االبرقوهی المشتهر بغیاث الملک

ی راي قاضهاي خطی مجلس (سناي سابق) در معرفی تعبیر سلطانی همین لقب را بفهرست نسخه
 1(ج هاي خطی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمیابرقوهی آورده است. منزوي نیز در فهرست نسخه

قاضی صدرالدین اسماعیل بن نظام الملک «از او به عنوان  ، ذیل مدخل تعبیر سلطانی)56ص 
ی، طانیاد کرده است. سال تولد او مشخص نیست؛ اما از خالل عبارتی در متن تعبیر سل» ابرقوهی

مؤلف مشخص میشود که این اثر را در کهنسالی به نگارش آورده  ضمن گزارش یکی از رؤیاهاي خود
  است. 
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 و بندة درگاه، در این» چنانکه نظم گفته آید، زکریا را به خواب دردیدن/ در کهولت بود پسر دیدن«
سن بنده زاده آمد و او را خواب صاحب تجربه است که او را بعد از رؤیت زکریا علیه السالم، در این 

   ).27ابرقوهی، تعبیر سلطانی: برگ »( به یحیی مسمی گردایند
در علم ترسل است که نسخه خطی آن در کتابخانه مجلس » تحفه بهایی«کتاب دیگر ابرقوهی   

شوراي اسالمی نگاهداري میشود. این اثر بیست باب دارد و برخی از این بابها چند فصل دیگر نیز 
اي مستقل نگاشته نشده است. تاریخ . راجع به حیات و سرگذشت قاضی ابرقوهی کتاب یا مقالهدارد

طلبی شناسی ملک الشعرا بهار هیچکدام مادبیات ذبیح اهللا صفا، تاریخ نظم و نثر سعید نفیسی، سبک
 خ نظم وفراتر از آنچه در مقدمه بدان اشاره رفته راجع به وي و کتاب تعبیر خوابش ندارد(رك، تاری

هاي خطی، مقاالتی ). با وجود این، در چند سال اخیر با کاوش در نسخه755: ص 1363نثر فارسی، 
هاي اجتماعی شناختی، برخی از جنبههاي فارسی و فواید اجتماعی و مردمدر مورد کلیات خوابنامه

اره لی در این زمینه اشادبی و زبانی آنها نوشته شده است. از جمله میتوان به مقاالت آقاي مختار کمی
  کرد:

  . 1387پژوهشی گوهر گویا،  -هاي فارسی، مجلۀ علمی سیري در خوابنامه -
  .1388هاي ادبی، هاي نادر آن، فصلنامۀ پژوهشکامل التعبیر تفلیسی و واژه -
  . 1389ها،  مجلۀ گوهر گویا، هاي فارسی، بررسی نمادهاي زنان در خوابنامهزن در خوابنامه -
  . 1390، 46عبیر سلطانی و فواید ادبی و زبانی آن، نامۀ فرهنگستان شماره ت -
منابع و قواعد تعبیر خواب در متون حکمی و عرفانی، دکتر غالمرضا افراسیابی و مختار کمیلی،  -

  . 1384مجلۀ علوم اجتماعی شیراز، بهار 
ی در این مقال اندك به بررسشناسی این اثر است که آنچه در این میان انجام نگرفته، مبحث سبک 

چه  »تعبیر سلطانی«این جنبه از آن پرداخته خواهد شد؛ اینکه این کتاب نویافته و چاپ نشده
مزایا و محاسنی نسبت به پیشنیان دارد. ارزش این پژوهش میتواند در بازخوردها، نتایج ادبی، 

ات، اي ارزشمند  از لغجینهشناسی این اثر نهفته باشد. این تعبیر خواب گنشناسی و زبانسبک
  اصطالحات فارسی و لغات دخیل قرن هشتم است. 

  »سلطانی تعبیر«محتواي  1-3
 و جامعترین« که بوده هجري هشتم قرن در فارسی زبان منثور متنهاي جمله از »سلطانی تعبیر«

 و تصحیح اکنون به تا خطی نسخۀ این). 163: 1387 کمیلی،(»است فارسی خوابنامه ترینپرفایده
 صالحه، رویاي مقلوب، خواب مجرد، خوابهاي( خواب تعبیر خطی نسخه این محتواي. است نشده چاپ

 و فصل دو حاوي که نخست بخش دارد، عمده بخش دو سلطانی، است. تعبیر...) و احالم اصغاث
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 خواب موقیعتهاي نایم، خوابگزار، اصول و شرایط خوابگزاري، مبادي و مسائل به که بوده نکته بیست
 و مسجع و فنی آن نثر سبک بخش این در و است پرداخته... و تعبیر انواع خواب، انواع آن، تعبیر و

 خواب از الفبا، حروف ترتیب به ها،خوابدیده گزارش به دوم بخش و. است متن خود از تر آراسته
 فبايال حروف اساس بر دوم، بخش در کتاب تبویب. است یافته اختصاص یوز و یخ تا... و آب آبادانی،
 و بخش یک در »گ و ك« و»  پ و ب« حرف دو باز و بخش یک در چ، ج، حروف و است عربی
 ینبیشتر و بوده  »ظ« و «ث« حرف دو به مربوط نیز خوابها کمترین. است شده تعبیر آمیختهدرهم
  .است »م« و »الف« حروف به مربوط نیز خواب تعبیر

 معبرین از اي پاره اقوال و داشته نظر خود از پیش هاي خوابنامه به کتاب این نگارش در ابرقوهی 
 ونافز. است کرده نقل را...  و) ع(صادق جعفر امام حضرت کرمانی، ابراهیم سیرین، ابن چون پیشین

 ... و براهمه و یونانی ارطامیدروس چون اسالمی، غیر معبران تعابیر به وي اسالمی، خوابگزاران بر
 رازي رفخ الصفا، اخوان فارابی، سینا، ابن آثار با که آید برمی بخوبی آن مقدمه از. است داشته توجه

 له،متخی گانهسه قواي  و خواب چیستی باب در ابرقوهی که ايمقدمه. است داشته انس و آشنایی...  و
. اشدب زمینه این در سینا ابن جمله از و فالسفه نظرات اساس بر میتواند نگاشته حافظه، و مفکّره
  ).120 – 30: 1953 سینا، ابن رسائل رك(دارد بحثهایی همچنین زمینه این در سینا، ابن رسائل

 از تقادان به اختصاصاً اما میکند؛ نقد کلّی طور به را پیشین هاي خوابنامه نخست، بخش در ابرقوهی
 زبان وده،ب فارسی زبان به خوابگزاري کتب ترینپرآوازه از که تفلیسی حبیش»التعبیر کامل« کتاب
 بسته کار به و اندیشیده تمهیداتی کتابش کردن ترشیرین چه هر براي ابرقوهی قاضی .است گشاده
 تعبیر وارنامهلغت رؤیایی، هر برابر در که کتابی صورت از سلطانی تعبیر تمهیدات، این کاربست با. است

 آغاز. است شده متمایز فارسی هاي خوابنامه سایر از مجموع در و آمده بیرون دهد، قرار را تعابیري یا
  :است شده شروع زیر جمالت با کتاب این
 ختم من علی الصلوه و االحالم بمبشرات االنام خواص َخص الذي هللا الحمد الرحیم، الرحمن اهللا بسم«
 ینا محرر گوید چنین بعد اما االلهام و الکشف اهل صحبه و آله علی و المنام و الیقظه فی الوحی به

 و غافلینال نومه عن اهللا نبهه االبرقوهی الملک نظام بن اسمعیل درگاه بندة تحریر این معبر و تعبیر
 ناهپ خالفت بارگاه وقت به سبعمائه و ستین و ثالث سنه شهور در که الصالحین دعاء فی شارکه
 معتضد باد سلیمان و بخش تاج ستان تاج گشاي جهان پادشاه و خداي سایه اعلی حضرت

  ).1 برگ: ابرقوهی( »ملکه اهللا خلد  شجاع شاه ابوالفوارس الدین و الدنیا جالل امیرالمؤمنین
 هاي هخوابنام  در است، کرده تعبیر و تفسیر »سلطانی تعبیر« در ابرقوهی که را خوابهایی از برخی
 صرفت و دخل آن ترکیبات و لغات در تنها پیشین، معبران قول نقل با نیز گاه و. نیست او از پیش



  
  
  
  
  
  
 

  ١٦١/ندر سبک نثر آ قاضی ابرقوهی و سیري» تعبیر سلطانی«خطی معرفی نسخۀ 

 طبی اصیتیخ که خارشتر گیاه شیره: ترنجبین( را ترانگبین تعبیر میتوان نمونه عنوان به. است کرده
 رقوهیاب قاضی. نمود مقایسه هم با) هفتم قرن از( التعبیر کامل و سلطانی تعبیر کتاب دو در ،)دارد

 وأَنَزْلَنا:« یتعال لقوله شود حاصل خلق منّت بی که باشد حالل  رزقی تأویل به ترانگبین،: « مینویسد
ُکمَلینَّ عى اْلمْلوالسسیرین ابن:« میگوید تفلیسی حبیش و). 38 برگ: سلطانی تعبیر)»57: بقره(و 
 اْلمنَّ عَلیُکم وأَنَزْلَنا: میفرماید متعال خداي است، منّتبی حالل مال خواب در ترانگبین میگوید
 شدهبریان بلدرچین و ترانگبین شما بر و ،)57/  بقره( رزْقَناُکم ما َطیبات من ُکُلوْا والسْلوى

 تعبیرش دبخور یا بیند ترانگبین خواب در اگر:« میفرماید السالم علیه صادق حضرت ،....فروفرستادیم
 مراد به و کامیابی -3 امور، در گشایش و معیشت -2 منت، بدون روزي و مال -1:«است وجه سه بر
 مشهور، معبران از قول نقل و پیروي دلیل به مجموع در). 110 ص: 1362 التعبیر، کامل.»(رسیدن دل

 و لیسی،تف ابرقویی، قاضی. هستند هم به شبیه مواقع بیشتر در نیز فارسی هايخوابگزاري بیشتر
) ع(صادق امام و ارطامیدروس دانیال، و سیرین ابن کرمانی، ابراهیم حرفهاي مواقع بیشتر در دیگران

 نینچ ابرقوهی انگشتري، رؤیت تعبیر در. اندکرده نقل هم به شبیه کمی اما و متفاوت بیان به را
  :مینویسد

 و). 17 رگب: سلطانی تعبیر(»باشد معنوي و صوري سلطنت را پادشاه دونگین، انگشتري اندگفته و«
 مؤلف(خوابگزاري کتاب در کرده، نقل مجهول شکل به آن از ابرقویی که را کرمانی سخن همین

 اندرون ییک بود، نگین دو را انگشتري اگر گفت کرمانی:« میشود خوانده چنین) ششم قرن ناشناختۀ
 دارد نهان پس ايخواسته و بیابد ايپادشاهی چنانکه و بود آشکارا و نهان پادشاهی آن بیرون، یکی و
 خیک:« آمده »سلطانی تعبیر« در خیک تأویل در یا). 180 ص: افشار ي،ارخوابگز(»آشکارا پادشاهی و

 و بود تاجر یا عالم روغن، و عسل خیک و باشد خیر صاحب مرد تأویل به سازند شیر از آنچه و شیر
 برگ: لطانیس تعبیر(»یابد غنیمتی یا رسد ایشان از یکی صحبت به یافت خیک نوع آن از که دید اگر
ق، رؤیت: «میشود خوانده) ششم قرن(خوابگزاري کتاب در رابطه همین در و). 74 : خیک دیدن اندر الِزّ

خیک. سازد آبخورها و پولها و شود هزینه حالل خواسته وي دست بر که بود مردي شیر، خیک 
 همین). 216 ص: افشار: خوابگزاري(»نکند کار آن از او و آموزد علم را مردم که عالم بود مردي انگبین
 و شیر کخی دیدن: میگوید سیرین ابن:«میخوانیم دیگر بیانی به التعبیر کامل کتاب در را تأویل
 مسجد و کاروانسرا و پل ساختن مثل خیریه کارهاي در مال که است مردي بر دلیل خواب، در ماست
  ).289 ص: حبیشی العبیر، کامل....»( آموزدمی دانش که عالمی مرد عسل خیک و...  کند خرج

 مهم منبع دو احادیث و قرآن آیات به تمسک. است کرده وضع را اصولی خوابگزاري براي ابرقوهی
 این عمجمو در. است داشته توجه بدان دیگران از بیشتر بسیار او که است کردن تعبیر درست براي
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 و شناسی گیاه مثل طبیعی علوم شناسیواژه و زبانی فواید دربرداشتن دلیل به خواب تعبیر
 نآ ایران اجتماعی – فرهنگی اطالعات ادبی، هاي جنبه شناسی، البسه و اطعمه حتی و جانورشناسی

  .است ارزش با بسیار زمان آن اجتماع در مردان و زنان جایگاه از یافتن آگاهی و زمان
  فواید زبانی و ادبی تعبیر سلطانی -2

انی و هاي مفید زبمیتواند به دست ما بدهد، جنبهبیشک یکی از مهمترین فوایدي که یک متن کهن 
ادبی آنست. لغات و اصطالحات مهجور و ضرب المثلهایی که در اذهان باقی نمانده و در کمتر فرهنگ 

غات و اي از لبهترین فایدتی که از این متون قدیم برمیگیریم، شناختن عده«لغتی ذکر شده است. 
تصحیح افشار:  ، مقدمه خوابگزاري،»(ال و کلمات نادر استاصطالحات مهجور و نحوه استعمال افع

. این گونه کتابهاي تعبیر خواب، به نوبه خود، یک نوع فرهنگ لغت عمومی و تخصصی به حساب )19
آیند و از این لحاظ قابل تأمل و ارزشگذاریند. ضبط کلمات مهجور و کم کاربرد زبان فارسی، و می

وراکیها چون سمبوسه و کباب شامی و... ، یا رسیدن به اینکه از دو اطالع از قدمت کاربرد برخی خ
بوته/ و کسی که طال و سیم را ذوب میکند)، تنها اولی در فرهنگ لغاتی »(زرپاال و سیم پاال«کلمۀ 

چون صحاح الفرس و ناظم االطبا، ذکر شده است. اصالً بدون در دست داشتن فرهنگ لغات قدیم و 
تمامی لغات این تعبیر خواب رسید. دیگر فایده این تعبیر خواب آگاهی یافتن  جدید نمیتوان به درك

است و کلماتی مهجور، کم کاربرد و » آب تاختن«و » قضاي حاجت«از  برخی اصطالحات چون 
  فراموش شده چون:
( کستی: زنار)، درخت بن، سُفوف، روناس، ریباس، زرنیخ(= سولفات ارسنیک  1سمبوسه، کستیح

قضاي حاجت، گرده، نرگسی(نام طبخی مشهور)، کنگر، شلغم، کباب شامی،   معدنی)،
فسطاط(سراپرده و خیمه)، بلی به جاي ولی، کاغنه(کرم شبتاب)، غراره(= جوال)، شونیز(= سیاه دانه)، 
راقود (= خم بزرگ شراب)، سعتر(= گیاهی طبی)، دوسانید(= چسپاند)، سقمونیا(گیاهی که خاصیت 

  ). 136(ابرقوهی : برگ  جامه شرب و بانگ کالژه ،انبرود، ه نر(= عقاب و شاهین)آل طبی دارد)،
بیان معنی و شرح لغتهاست. چنین که مؤلف، هرجا دید که » تعبیر سلطانی«هاي ادبی یکی از جنبه

واژه نیازمند شرح است از بیان آن مضایقه نمیکند. این سبب شده تا برخی کلمات مبهم که در 
شرح گردد. اصالً میتوان جنبه هاي ادبی و زبانی این » تعبیر سلطانی«نیامده در خود  فرهنگ لغتها

ر اند، دکتاب را بر دیگر مولفۀ آن یعنی خوابگزاري، رجحان داد. برخی از مدخلهایی که تعبیر شده
ا خته تآغاز مبهم و شاید ناخوانا باشد اما نویسنده در ادامۀ تأویل خواب، به شرح معناي آن لغت پردا

                                                 
  که صورتی کهن از کستی به ضم اول به معنی زنار است. در هر چند نسخه این کتاب به همین شکل آمده است -1



  
  
  
  
  
  
 

  ١٦٣/ندر سبک نثر آ قاضی ابرقوهی و سیري» تعبیر سلطانی«خطی معرفی نسخۀ 

هاي هایی است که در مورد طعامیکی از گنجینه» تعبیر سلطانی«حجاب ابهام از آن زدوده شود. 
ها و .... میتوان گوناگون کهن، گیاهان (دارویی)، نام درختان و برخی حیوانات، پوشیدنیها، حرفه

ا زبان و ادب آید که مؤلف باطالعات مفیدي از آن بدست آورد. از برخی جایهاي این کتاب برمی
 هایی مثل مقدمههاي آن آشنایی دارد و از کتابها و فرهنگ لغتفارسی و بخصوص ریشه شناسی واژه

االدب زمخشري؛ لغت الفرس اسدي طوسی و یا صحاح الفرس نخجوانی از قرن هشتم، و کفایت الطب 
ر که و عبارات زی حبیش تفلیسی و هدایت المتعلمین فی الطب و... نیز استفاده نموده است. کلمات

مستخرج شده، نموداري از توجه شایان مؤلف به تأویل خوابهاي گوناگون و مرتفع » تعبیر سلطانی«از 
ساختن غبار ابهام از برخی لغات است. در شواهد زیر، ابرقوهی سعی کرده که براي توضیح بهتر و 

  بیشتر، مترادف کلمات بعضاً کمیاب و نادر را بیان کند.
  نادر و مهجورلغات  1 -2

  1که آن را کاسکینه میگویند به تأویل زنی بامال و جمال باشد.، شقراق
  از آن نیز مستفاد شود.شوایی به لفظ بریانگر تقدیم یافته و تأویل   2شوا و حکم 
  همان حکم دارد که در ترف گفته شد. 3 گاوشیرازِ 

یند بر وقت ببه وقت خویش دلیل خیر باشد و از آن سفید بهتر از سیاه باشد و اگر بی انجیر سیاه
  حسد باشد. انجیر به لغت اهل یونانوي حسد برند چه 

  همان تأویل دارد که در بادبیزن گفته شد. 4بادخیش
این واژه در فرهنگ لغت دهخدا »است به تأویل غم و اندیشه باشد. بدوي اصل درختی که درسلمه«  

به نقل از برهان قاطع، آنندراج و مهذب االسماء، تخم خاري است که چرم را بدان دباغت کنند و آن 
(دهخدا: ذیل سلمه)؛ اما ابرقوهی آن را درختی » مانند خرنوب شامی باشد، لیکن از آن سفیدتراست

                                                 
  بر اساس حروف الفبا ترتیب اثر داده شده از ارجاع پی درپی در این بخش خودداري میشود.» تعبیر سلطانی«در به دلیل اینکه خوابها  -1
  .به معنی بریانی -2
مؤلف به ترتیب حروف الفبایی توجه داشته است و اینجا نیز پس از تأویل شیر خر، میش،  )یز و شراریز: ماست چکیده( جمع آن شوار -3

»( قدیم یافتهو بعضی از احکام شیر در پستان ت« شیر ناقه و شیر فیل به این واژه رسیده است، مؤلف پس از نقل چند حکایت بیان می کند که:
رسیده که چنین سخنی رانده است. و این واژه باید به شکل شیراز به معنی ماست ) پس تأویل خواب شیر به اتمام 144 تعبیر سطالنی/ برگ

به شکل شیراز  نیز»  بیرکامل التع«ت و کشک سیاه ضبط شده است.این واژه در روترش باید باشد. ترف در همین جمله نیز به معناي قره ق
  ). 461(ص آمده است

ده. خیش به معنی پارچه رقیق باف و ستبرتار از جنس  بدترین خیش در فرهنگ لغات آمده اما خیش باد ذکر نش -4
  کتان. (لغت نامه دهخدا)
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) و کفایت الطب تفلیسی هم ذکر شده 495الصیدنه( ص «این لغت در  بدوي معنی کرده است.
  است(رك لغات فارسی کفایت الطب، اشرف صادقی).  

بار درختی کوهی که «؛ »که در لغت آن را زعرور میگویند سبز آن خیر بود و زرد آن مرض کهین«
  (لغت نامۀ دهخدا: ذیل زعرور و کهین). »به فارسی زالزالک گویند

  به تأویل مرض بود مگر آنکه بیند که از بهر مداوا بر چشم مالید که داللت بر صالح کند.  1انمامیر
  نیز به غایت بد بود و اگر بیند که بر آماسی ضماد کرد زیانی یابد. 2مامیثا
به تأویل مالی مجموع نافع لذیذ بود و شاید غنیمتی بود به فرض آنکه از غنم حاصل شود و  3مسکه
  اند خوردنش داللت بر زیارت بیت المقدس کند. گفته

،ابرقوهی، تعبیر ».(که عبارت است از مقبره مجوس، در تأویل گورستان بیان رفته ناوسحکم «
)  این واژه مهجور درفرهنگها به اشکال گوناگون معنی شده و تعبیر سلطانی با 248سلطانی: برگ 

 کفار، ، عبادتخانهآتشکده(آنندراج)، ناوس «ارد:همخوانی د» ناظم االطبا«همان معناي مذکور در 
  نامه دهخدا: ذیل ناوس)(لغتمغان گورستان
ها ماکیان دزدد و خورد به تأویل که نوعی از حشرات است که اژدها میگزد و میکشد و از خانه 4نمس

  شریري دنی مفسد باشد.
  با گوشت پخته به تأویل مال اندك باشد. 5گرز

  به تأویل غم و مضرّت باشد و خوردنش بهتر از چیدن. 6اسپست
و کوك7 که در لغت آن را ثولول8 گویند به تأویل مالی روزافزون باشد که مالکش از فوات آن 

 اندیشه کند.

                                                 
  گیاهی خودرو از تیره خشخاش و نوعی عروق الصفرا که نافع یرقان است. -1
  همان  شیاف مامیثا و نوعی گیاه که در قابضات به کار برند. این لغت سریانی است.  -2
  صل از دوغ.مسکه به معناي کره و چربی حا -3
  در منتهی االرب به معنی راسو و شیرخرما آمده است.  -4
  در کامل التعبیر هم این واژه دیده شد، گزر : هویج / زردك. -5
اسپست یا اسپرس گیاهی است از تیره پروانه پر (یونجه: فصفصه/دهخدا) که خوراك حیوانات علفخوار است. خشک   -6

  کرده اش بیده نام دارد.
  به ترکی و دري کبک است( دهخدا)کوك   -7
لول . [ ثُ ء ] (ع ا) آژخ . واروك . وارو. (زمخشري ). بالو. پالو. زرك . زلق . مهک . زگیل . گندمه . بژه  سپید پوست ؤث -8

زه متن . ورمهاي کوچکی بسیار سخت و مانند نخود یا کوچکتر از آن و گرد و پاره اي از ارباب لغت گویند ثولول بدون ه
است و باید بجاي تلفظ با همزه با واو خواند و از اقسام آن ورمها ورم قرون و ورم مسماریه است چنانکه در بحر الجواهر 

  )مسطور است. (کشاف اصطالحات الفنون
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 و اگر دید که کلنگی1 در حوالی شهري میپرید در آن زمستان سرما به غایت سخت باشد.
 بود.به تأویل کنیزك گشاده روي  2ترکهاز
  بیان رفته.  علک در تأویل مصطکی حکمخورد.  به قدر آنکهبه تأویل غم باشد : 3تره دوغ

ي ابه نوبۀ خود یک نوع فرهنگ لغت و گنجینه» تعبیر سلطانی«حاصل سخن  اینکه، تعبیر خواب
ارزشمند از لغات مهجور و ناشناخته فارسی و همچنین جایگاهی براي شناسایی برخی از لغات دخیل 

ست. باید از این نوع نگاه نیز بدان نگریست، آنچه در اینجا به شکل جسته گریخته بدان اشاره رفت، ا
  تنها بخشی از این گنجینه است. 

  مشخصات نثر تعبیر سلطانی -3
 که خود در متن بدان اشاره کرده،» النحو فی الکالم کالملح فی الطعام«این نویسنده با رعایت  اصل 

پردازي و توجه به فصاحت و بالغت در بیان رسی منحرف نشده است. رعایت سجعاز معیار زبان فا
تعبیر خوابها از جمله این مشخصات است. ابرقوهی به خاصیت و مزیت زبان فارسی بسیار وقوف 

و نفع لفظ عجم با عموم اعم دانست و همچنان بنیاد به ترتیب «داشته است و در این باره مینویسد: 
( »تا بعد از آنکه از مکرّرات مصون ماند به ایجاز مقرون باشد» کامل التعبیر«نه به الفاظ حرف نهاد اما 

  ).6قاضی ابرقوهی: برگ 
سجع پردازي و ایجاز، تلمیح به آیات و احادیث، حتی درج » تعبیر سلطانی«مهمترین مشخصات نثر 

 ک خراسانی افعال، آمیختنبخشهایی از تورات و انجیل، بیان امثال و حکم فارسی و عربی، شکل سب
نثر به نظم، نقل حکایات تاریخی جذاب کوتاه، و تتابع اضافات فراوان (براي وصف اشخاص) است. 
زبان روان و سلیس در این زمینه در کنار بیان کلمات مهجور و کم کاربرد زبان فارسی و همچنین 

ک خراسانی بر غناي این اثر افزوده استفاده از برخی لغات و عبارات عربی و استفاده از افعال به سب
 قرن ششم، زبانی نزدیک به سبک» خوابگزاري«ناگفته نماند که این تعبیر خواب همچون کتاب  است.

  خراسانی نیز دارد و این دو نسبت به سایر کتب این علم، زبانی استوار و فاخرتر دارند. 
  پردازي و ایجازسجع -1 -3

                                                 
  اي کبودرنگ و درازگردن ... (دهخدا). پرنده -1
  رکهاز را ندیدیم.هاي ترشی، ترف و ترنج را هست اما تدر کتاب کامل التعبیر واژه -2
معناي تره دوغ را در فرهنگ لغت نیافتیم. این واژه در کامل التعبیر نیز دیده شد. و در کفایت الطب لغتی به شکل  - 3
ناظم االطبا و مهذب «هایی چون هست که شاید تصحیفی از آن باشد.  مصطکی و علک روم نیز در فرهنگ» تن دوغ«

  رنگ که از درخت ضرو تراود. (یونانی و معرب است)االسما و غیاث، به معنی صمغی زرد
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تاریخی بوده و مؤلف ادیب آن، ابوالفضل بیهقی، با بیان خاص آنرا همچون تاریخ بیهقی که یک کتاب 
به کتابی ادبی با زبانی فاخر تبدیل ساخته، کتاب تعبیر خواب ابرقوهی نیز از شکل تعبیر خواب، به 

پردازي در عبارات، ترکیبات مترادف و شکل ادبی  و داراي زبانی فاخر درآمده است. توجه به جناس
به سجع پردازي، نثر این تعبیر خواب را ادبی ساخته است. خود مؤلف  با آگاهی از پی درپی و توجه 

  مباحث علم معانی (بالغت) مانند ایجاز مخل و اطناب ممل، اذعان داشته است:
 نه مطنبی باشد در صدد  مالل» تعبیر سلطانی«و چون خواست که این تألیف که مسمی است به «

اخالل و مع ذلک هم طریق ایجاز در آن ملحوظ بود و هم فایدة اطناب و نه نیز موجزي شود مؤدي به 
  )4در آن محفوظ ماند(ابرقوهی، نسخه کتابخانه مجلس ملی: برگ 

توجه به سجع در کالم و در بیان تعبیر خوابها، سبب آراستگی زبان در کتاب تعبیر سلطانی شده 
ها هست، توجه به سبک سجع خوانش نسخهها یا نارسایی در است. در برخی موارد که اختالف نسخه

پردازي این مؤلف میتواند، مشکل را حل نماید، در جمله زیر، میتوان ایجاز در کالم، سجع، جناس و 
 مؤلف دید: ترادف  را در سخن

و نیز شرف علم تعبیر از آن جمله میتواند بود چه رؤیاي صادقه بعضی مبشّرات باشد و فی الحقیقت «
مورات و بعضی منذرات بود و الریب زجر بود از منهیات و اتیان به امور و اجتناب از امر بود به مأ

محظور؛ هم مستدعی صالح عاجل بود و هم مستلزم فالح آجل باشد و لهذا این علم در هیچ ملّت 
). نه تنها در مقدمه به سبک 3ابرقویی، نسخه ملی: برگ »(مردود نشد و در هیچ نحلت مطرود نگشت

  ع و موزون سخن رانده است بلکه در متن کتاب نیز این رویکرد کمابیش هست:نثر مسج
اي و اتفاقاً در آن عهد عسرت و غالیی به غایت بود و همسایه از وي استقراضی نمود، و او زر و غله«

اي رسید که هر که را نسب کریم چند او را عطا داد و مقدمه اشتهار و فاتحۀ اعتبار او شد تا به مرتبه
 )45ابرقوهی: برگ »(آید، تمثیل به وي زنند بی نسبت عظامی و حسبۀ عصامی یا حسب عظیم جمع

شناسی و بیان مشتقات کلمات مورد بحث در تأویل خواب منجر این سبک بیان، گاهی به شکل ریشه
رده ه کمیشود. در مورد زیر در تأویل گرمابه به ریشه گرمابه در زبان عربی اشاره نموده و به این اشار
  که هرکه گرمابه بیند، در تب محرق افتد؛ که  بیشک تأویل بر اساس ظاهر کلمه بوده است. 
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و فی نفس االمر در تأویل گرمابه اختالفست؛ بعضی گویند اگر دید که به حمام دررفت از جهت عورات 
در تب محرق  غمگین شود از بهر آنکه حمام محل ازار است و تأویل ازار به زن رفته و بعضی گویند

  ). 184(همان: 1افتد از آن جهت که اشتقاق آن از حمیم است و حمیم و حما به هم نزدیکست
و در حکایت آمده که شخصی به خواب دید که پادشاهی را چراغ پایی دادندي که سر او مذَهب بودي 

ر آن ند و علت تعبیو معبر گفت عجب اگر امیر لشکر او فوت نشود، و به آن نزدیکی او را به قتل آورد
و سقوط عالمت سقط «). و یا این مورد48گفت که ذهب داللت بر ذهاب دارد (همان: برگ 

). توجه به ظاهر کلمات در تعبیر خوابها یکی از شگردهاي معبرین زبان فارسی 45همان: برگ »(شود
» شلغم« ا در تأویلالمثل در تعبیر برنج گفته میشود که مالی باشد که به رنج حاصل آید یاست. فی

  گفته شده که به تاویل غم باشد.
ایجازگرایی در شمار دیگر مشخصات سبک نثر این کتاب به شمار میرود. این مؤلف با مختصرگویی 

درپی پنهان نساخته است. در نقل و گزیده نویسی، مقصود را در پرده ابهام جمالت مترادف و پی
ر بوده، اختصار را رعایت کرده تا بیشتر جمالت این حکایات حکایات تاریخی و مشهور تا جایی که میس

  از سه چهار سطر فراتر نرود. در بخش آغاز تأویل خوابها نیز زبانی موجز را به کاربسته است:
که شخصی با ابن سیرین گفت به خواب دیدم که ماري میرفت و در عقبش  حکایت کنندو «

اي در میدویدم تا در سوراخی رفت و مشکی داشتم و بر در آن سوراخ نهادم، فرمود که بحث خطبه
میان است؟ گفت بلی؛ گفت زنی را بخواهی و وفات یابد و میراث او برداري و چنان شد و او را ازآن 

  ). 218همان : »(رسید قضیه هفت هزار درم
  تلمیح به آیات و احادیث - 2 -3

هاي مهمی که در این تعبیر خواب به شکل پربسامد دیده میشود، نقل  آیات قرآنی و یکی ازنکته
اشاره به احادیث است. گاه به آیه براي تکمیل تأویل خویش استشهاد میکند و گاه نیز تلمیح و 

ه درپی به آیات و احادیث اینگونتناسب ظاهري است. استشهاد پیتضمین به لفظ کالم وحی به جهت 
ر الدین فخ« تر میکند.است که با تلمیح و استناد به آنها، تأویل و تفسیر هر خوابی را موجه و معقول

به روشی معروض میدارد که خوابگزار براي تعبیر » التحبیر فی علم التعبیر«محمد رازي، در کتاب 
در آیت کالم اهللا مجید بنگرد، اگر داللت آیات معناي رؤیا را گشود به معیاري دیگر رؤیا باید نخست 

                                                 
و جایی دیگر آمده: و اگر دید که شیري او را بیفکند محموم شود » الحمی برید الموت«اي دیگر از تعبیر سلطانی آمده: ج -1

ن اند چنانچه در امثال آمده که الحمی سجچه شیر دایما در تب باشد و گویند محبوس شود چه تأویل تب به حبس نیز کرده
  اهللا. 
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).  بعنوان نمونه در تفسیر گریه، دو مرتبه از آیات قرآن 34التحبیر فی علم التعبیر: ص »(نیاز نیست
شادي است به دلیل حزن مؤمن در دنیا و فرج او در  مایه گریه در خواب«استفاده کرده است: 

ا «خرت، لقوله تعالی:آ ُرورسم هلإَِلى أَه بنَقلی؛ ... و اگر دید که بخندید و بعد از آن »)9( االنشاق/ و
 43النجم / (» هو أَْضحک وأَبَکى  وأَنَّه هو أَمات وأَحیا َانّه «بگریست اجلش نزدیک باشد لقوله تعالی:

   .)44و 
اساس ارتباط و تناسب لفظی و گاه به دلیل تناسب معنایی میان خواب و گاه تلمیح به آیه قرآن بر 

  آیه است. در شرح شادي چنین به آیه قرآن اشاره دارد:
اد اند اگر خود را بی سببی شمرد رستگاري بود و رضا از بیننده بلی زنده را غم باشد و گفتهشادي «

همان: »()44االنعام/ َفِرحوْا ِبما أُوُتوْا أَخَذَْناهم بغَْتۀحتَّى إِذَا  :«بیند، دلیل قرب اجل بود لقوله تعالی
  ).134برگ

سیَطوُقوَن :« ، بعد به آیه »، در حکم بخیلی کند1که اگر والی بیند«چنین میگوید:» طوق«و در تأویل 
از آیات وحی گاه به روشی . این تلمیح و تضمین ) اشاره میکند180ما بخُلوْا ِبه یوم اْلقیامۀِ(آل عمران/

  دیگر است. در تأویل سنگ عراده چنین مینویسد:
د ذَلک َفِهی َکاْلحج« و سنگ عراده به تأویل رسولی سختدل بود لقوله تعالی: عن بُکم مُقُلوب تَقس ةِ ُثمار

و اگر دید « خوبی استفاده میکند:اي از قرآن بو در تاویل روغن از فعل مداهنه و آیه». أَو أََشد َقسوةً 
علی الخصوص که بیند که بر  2مداهنه کندبا مردم  مالیدکه روغن زیاده از قدر حاجت بر مردم می

). اشاره به احادیث 102تعبیر سلطانی:برگ »(ودوا َلو ُتدهُن َفیدهُنوَن «یگدیگر میمالیدند لقوله تعالی:
  است:نیز در این کتاب بسیار دیده شده 

  .»ال اال اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی« لقوله علیه السالم تقول اهللا تعالی:  -
به تأویل به دایه نزدیک است و اگر دید که به خدمت او مشغول بود داللت بر آن  مادر

ی: تعبیر سلطان»( الجنه تحت االقدام االمهات« کند که بهشتی باشد لقوله علیه السالم:
  )217برگ 

آیات قرآن و حدیث دو منبع مهم و اساسی در تعبیر خواب است. این گونه نگاه به قرآن یا از راه  پس
تناسب لفظی است، یا به دلیل همسانی محتوایی خواب مورد نظر با آیه قرآن است. مؤلف ناشناختۀ 

ز باید چند چی منابع و مراجع تعبیر رؤیا را در پاسخ به این سؤال که اصول تعبیر از» یواقیت العلوم«

                                                 
  طوق بھ قرینھ لفظی حذف شده: اگر والی طوق را در خواب ببیند ... - ١
  بھ رابطھ روغن مالیدن بر بدن و کلمھ مداھنھ بھ معنای چرب زبانی توجھ داشتھ است -٢
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تعالی و حدیث پیغامبر (ع) و مثل، عدد و گرفتن؟، چنین برشمرده است: از شش چیز، کتاب خداي
  ). 194تا: ص جامع العلوم، بی»(فال، و افعال پسندیده

  آمیختن نثر به نظم -3 -3
قوهی ردرآمیختن نثر با نظم یکی از اصول نویسندگی و سبک نثر  قاضی ابرقوهی بوده است. بیشک اب

کتابهایی چون گلستان سعدي و کلیله و دمنه را مطالعه کرده و از کارکردهاي زبانی و ادبیت آن 
متون درسها گرفته است. ضمن نقل اشعاري از سعدي و نظامی، خواجوي کرمانی، ادیب صابر، 

هی در وعمادالدین نسیمی به امثال و حکم فارسی و عربی نیز توجه داشته است. منایع نقل شعر ابرق
) اشعار منظومۀ 2هاي ناشناختۀ تعبیر خواب ،) اشعار منظومه1سه بخش بوده است، » تعبیر سلطانی«

) اشعار معروف فارسی و عربی. مؤلف راجع به این منظومه خرگوشی چنین مینوسید: 3خرگوشی نامه، 
ب از آن به حس منظومه نیز که از تعبیر خرگوشی مستخرج است، در نظر بود و احیاناً یک دو بیت«

تلفیق و از هدومات خاصه نثر، خالی نیست و اگرچه شاید بود که  1»کالملح فی الطعام«اقتضاي مقام 
در بعضی از موارد به حکم ضرورت شعر چنانکه تکراري نماند، مثل آنکه لفظی به حسب ترتیب حروف 

 آن ضروري باشد، ولی چون تقدیم یافته باشد، باز تبعیت لفظی دیگر در سیاق نظم افتد و اعاده
شگاه تعبیر سلطانی دان»(مسایل منظوم بیش از منثور بر ذکر میمانند این قدر تکرار محتمل دانست

  ).4تهران: برگ: 
ر عمل ب«در مواقعی نیز به مصراعی از یک اثر ادبی فارسی اشاره میکند و آن را در متن حل میکند؛ 

خسرو و شیرین نظامی: ختم کتاب). و یا این »(ُاولی نمود تو در بردار و دریا  را رها کنمقتضاي 
تان:باب گلس»(خطابر بزرگان گرفتن خطاست«و بی تکلف اگرنه قضیه «مصرع از گلستان سعدي: 

 پنجم)، مانع آمدي هجان و هجین، هریک از این التفات بر طبق عرض نهادي که اقل آن مکررات است
ها، به بیتی از گلستان سعدي اشاره ).  و در تعبیر دیدن دندان4(تعبیر سلطانی، دانشگاه تهران: برگ 

هاي او بی هیچ دردي بیفتاد اعمال او باطل شود و بنده را دلیل آزادي و اگر دید که دندان«میکند. 
  بود چه افتادن دندان عالمت پیري باشد و گویند:

ــحریر   ـــ ــان تـ ـــ ــت که مالکـ ـــ ــم اسـ ـــ   رسـ
  

                                                 
  عام (در تاویل نمک)در جایی دیگر این مثل را آورده است: النحو فی الکالم کالملح فی الط -1

ــده   ـــ ـــ ــند بنـ ــنـ ـــ ــر آزاد کـ ـــ ــیـ ـــ   اي پـ
  (گلستان سعدي/ باب دوم)
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فرح مفرط در تأویل به حزن ازآن جهت «و در جایی نیز با استناد به ضرب المثل معروفی میگوید:
همان: ذیل ماتم). و در تعبیر جوفروش، چنین »( چه برعکس میشود هرچه به غایت برسدنهند، می

به تأویل شخصی باشد که دنیا بر دین جوفروش، « اشاره میکند: خسرو و شیرین نظامیبه شعري از 
  اختیار کرده چه مثل زنند:

  تو آن گنــــدم نــــــماي جو فـــــــــروشـی  
  

  »کــــه در گنــــدم جــو پوسیــده پوشی    
  (خسرو و شیرین نظامی)  

الب و اگر دید که گ«خسرو و شیرین نظامی بیتی را نقل کرده است: در جایی دیگر در تاویل گالب از 
گرفت از منسوب درخت یا مطلقاً ستایش شنود و اگر بی وقت بیند تأثیر آن سبکتر باشد و اگر دید می

  اند:که میخورد غمگین شود  بحسب تلخی آن؛ چه گفته
  گالبم گر کنـم تلخــی چــه باك اســت

  
  ش تلخـناك اسـتگـالب آن به که طعـم  

  (خسرو و شیرین نظامی)
ابرقوهی به اشعاري از خواجوي کرمانی، عماد الدین نسیمی و ادیب صابر نیز اشاره کرده است. در زیر 

  ذکر میکنیم. » تعبیر سلطانی«این اشعار را به نقل از 
ــیحت ز بزرگان نکند گوش    آن کس کـه نصـ

  
  بـخــاید ســرانگــشت نـدامـــتبسیــــار  

  (عماد الدین نسیمی)
  بی فکر ذکــر گویــم بــی لهجه نغمــه آرم 

  
  بی حلق صـــوت ســـازم بی لب حدیث گویم

  (خواجوي کرمانی)
ا هصابر اشاره میکند. این جمله در تمام نسخهبه مصراعی از ادیب » میخ«و در جایی دیگر  در تعبیر 

مغشوش و نارسا هست و براساس جستجو به این بیت ادیب صابر برخورد شد و مشکل آن حل شد. 
و ارطامیدوس گوید میخ به حسب حدت داللت بر وجع کند و به حسب صالبت بر حزن و به حسب «

  ).236ابرقوهی: برگ »(1خالص نیست اسیران عشق را به فدي«استحکام بر عشق چه 
                                                 

   قصیدة ادیب صابر ترمذي با مطلع:مصرعی از این  1
 همی بگوش من آید ز لفظ عشق ندي                    تنم بمهر اسیر است و دل بعشق فدي 

  خالص نیست اسیران عشق را بفدي                     دلم فدي شد و چشمم ندید روي خالص
  



  
  
  
  
  
  
 

  ١٧١/ نقاضی ابرقوهی و سیري در سبک نثر آ» سلطانیتعبیر «خطی معرفی نسخۀ 

  منظومۀ خرگوشی در تعبیر سلطانی 3-3-1
 هاي شعري وي برمیگردد، بلکه بیشتر ارزشارزشمندي تعبیر خواب ابرقوهی نه به این مختصر دانسته

 اي در تعبیر خواب که، برمیگردد، منظومه»منظومه خرگوشی«این نسخۀ کهن به ضبط و نقل اشعار 
ست و گویا جز اینجا، نشانی از آن نیست. درمورد اصل این تعبیر خواب و مؤلف آن ناشناخته مانده ا

ناظم آن مطلبی در دسترس نیست، جز اینکه میتوان احتمال داد که خرگوشی، (با یاء منسوب)، نام 
اي باشد در نیشابور (لغت نامۀ دهخدا)، که از آن، عالمان و بزرگانی چون ابوسعید بن عبدالملک کوچه

-برخاسته» شرف النبی«و » تهذیب االسرار«) صاحب کتابهایی چون 407رگوشی(وفات: بن عثمان خ
و  یاؤاره فی تعبیر الرذو الن البشاره« از شخص مذکور، کتابی نیز در تعبیر خواب هست به نام«اند. 

ل ایاست و تعبیرات بسیاري از آن مبتنی است بر اقوؤتعبیر ر ةیکی از متون کهن دربار که ،»المراقبه
 مشتمل بر مطالبی است که در باب مذکور سیرین و ابراهیم بن محمد کرمانی. عالوه بر این، کتابابن

و کیفیت زندگی و پندارهاي مردمان آن زمان و نیز مباحث لغوي مفید است.  تاریخ اجتماعی
 اعمال، عواقبن حقایق صادقه را از طرق وحی به انبیا و مبی ۀیاي صحیحؤخرگوشی، در این کتاب، ر

  ). 7مجله معارف، طاهري: ص »(امور میداند
به نظر نمیرسد که این کتاب همین تعبیر  و به چاپ نرسیده است. بودهاین کتاب، به صورت خطی 

 اما، اینخرگوشی باشد، چه اینکه عنوانش با آنچه قاضی ابرقوهی بدان اشاره کرده متفاوت است. 
و به زبان سبک خراسانی سروده شده است(کلمات و افعال کهن، منظومه تعبیر خواب به قالب مثنوي 

اندر به جاي در، سره نویسی و ... از این مختصات است)، گاه از این منظومه تعبیر خواب، حکایتی را 
 از منظومۀ خرگوشی» رخسار« بعینه در نثر خویش وارد ساخته است. به عنوان نمونه در تعبیر خواب

  و در منظومه مطالعه افتاده:« اینگونه اقتباس میکند،
ــیــریــن گفــت    ــه ابـن سـ   مـردي آمــد ب
ــیاه   ــک روي ســـ ــبع لیــ ــربان طــ   مهــ
ــه مـرد      ــیـریـن جـواب  داد ب   و ابـن سـ
ــیــاهی بــه مــال اوســـت دلیــل    کــان سـ
ــد کــار  ــد همچنــان شــ ــه بس دی ــا ن   ت

  

ــا من جفــت    ــه خواب ب ــد ب   کــه زنی شــ
ــره  ـــ ــهـ ــوتاه چـ ــش کـ ــامتـ ــره قـ   اش تیـ

ــه مگــــــرد     کــه ازیـن خواب گرد غصــ
  عمــــــــر او گشــــــت قــــامت از تأویل    
  »که زنش مرد و مرد یافــــــت بســـــــــیار

  ).95(تعبیر سلطانی: برگ 
، منظور همین تعبیر خواب خرگوشی است. نقل اشعار »در منظومه مطالعه افتاده« هرجا که اصطالح 

ین ا این منظومه سبک نثر این تعبیر خواب را آراسته ساخته است. قاضی ابرقوهی به ُطرق مختلف از
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و عبارت «...منظومه تعبیر خواب یاد کرده و اشعار آن را براي تکمیل تعبیر خواب  نقل میکند: 
  منظومه این است که:

  تـــــابگــــر ببیـــــنی آفـــــتاب عـــــالم 
ــرون     ــی ــان ب ــن جــه ــد ازی ــت خــواه   رف

  

ــدر خــواب   ــه ان ــای ــه ســ   ور نشـــیــنــی ب
ــی چــون    ــزد ب ــت ای ــف ــن گ ــی ــه چــن   ک

  )115سلطانی: برگ (تعبیر 
همچنان که ذکر شد، ابرقوهی عالوه بر این منظومه خرگوشی اشعاري را نیز از برخی تعبیر خوابهاي 
ناشناخته نقل کرده است.  اشعاري که تعدد و بسامد کاربرد آنها بیشتر از منظومه خرگوشی و شعر 

ن اند، و از ایاند، و گفتهاشعار را با قیدهایی چون، همچنان که گفته شعراي معروف فارسی است. او این
اند، و حاصل آنکه و... بیان و نقل کرده است. به عنوان مثال در تعبیر خواب دیدن زمین، قیاس گفته

  چنین میگوید:
 به تأویل زن باشد و طول  و عرض آن داللت بر قدرت او کند و خاك شیرین دلیل حسن خلقزمین« 

  او شود و معمورة سبزه  و نبات آن نشان حاللی مال و بسیاري نعمت او شود و از اینجا گفته اند:
ــواب  ــن در خـــ ــدن زمیـــ ــود دیـــ   زر بـــ
ــاز    ـــ ـــ ــند بـ ـــ ــراخ بیـ ـــ ــن را فـ ـــ   ور زمیـ

  

ــواب  ــا و ثـــ ــردن درو ثنـــ ــت کـــ   کشـــــ
  »عــــــــمر دراز سفــــرســــت و دلــــــــیل

  ).110(همان:  
  نقل حکایات کوتاه - 4 -3

در نقل روایتها و حکایتهاي تاریخی کوتاه آنست که به » تعبیر سلطانی«یکی از مهمترین ارزشهاي 
یابی همین شناسی و منبعطور معمول در هر تأویل خوابی موردي از آن خوانده میشود. سبک

ات، ، باید انجام شود. بیشتر این حکایبیشترشان، واقعیت تاریخی هم داشتهحکایتهاي کوتاه جذاب که 
نقل حدیث ائمه و اصحاب و بخصوص امام جعفر صادق است. از ابن سرین و کرمانی بیش از دیگر 
معبرین نقل قول و ذکر حکایت کرده است. از سرزمین هند و خواب شاهان آنجا و از سرزمین غرب 

نقل این حکایتها و داستانهاي منثور  1ه و احبار بسیار نقل سخن کرده است.و تعبیر خواب اساقف
روایتی و تاریخی، به مانند نظم در آمیخته در این نثر، بر جذّابیت و ادبیت این کتاب افزوده و این 
کتاب را از این لحاظ چیزي شبیه جوامع الحکایات کرده است. آنچه که در این حکایات منثور بسیار 

شم میخورد، بیان افعال به شکل استمراري بوده، آنچه که براي بیان روایت و حکایت الزم به به چ
  آید:نظر می

                                                 
تعبیر میکند و خواب نصارا را اساقفه، که در بخش خواب نصرانی ها ازانجیل نیز نقل قول خواب هندوان را برهمن  -١

  .  میکند
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ها و خندقدررفتندي و به شهر وي  آمدنديبه خواب دید که انواع مرغان را، از ناحیه روم بیرون  راي«
نی و شرر تمام بر بالد محیط و آتشی با دخا انداختندي و پیالن و گاوان را در آن روبردنديها فو چاه

و در عرصه بالد  کردنديغوچی چند از طرف تهامه و یثرب خروج  روگرفتیو آن شهرها ف ديش
و ازهول آن واقعه بیدار شد و براهمه را جمع کرد و تعبیر  خوردنديو گل هر زمینی  شدندي متفرق

که لشکر او به حسب کثرت آن پرسید و متفق الکلمه گشتند که پادشاهی از جانب روم خروج کند 
  ).230آن مرغان باشد(تعبیر سطانی: برگ 

بیشتر این حکایات و قصص که با تعبیر خواب در ارتباطند،  اساسی تاریخی دارند و بیشتر به تاریخ 
صدر اسالم و خلفا برمیگردند و یا نقل حکایات راجع به خوابهاي مشهور است(مثل خواب مشهور 

معاصر دانیال نبی). اینگونه سبک بیان و درج حکایات کوتاه و به مقتضاي  بخت النصر، پادشاه بزرگ
از  «که به زعم مؤلفش، حبیش تفلیسی» کامل التعبیر«کالم که در تعبیر سلطانی هست، در کتاب 

امل ک»( اند و آنچه انصاف است همه کس را به این کتاب احتیاج استاین کاملتر به فارسی نساخته
به نقد این کتاب » تعبیر سلطانی«)، دیده نمیشود. ابرقوهی در مقدمه 3موسوي: التعبیر، تصحیح 

رن ششم)، ق»(خوابگزاري«و حتی  کتاب » التحبیر فی علم التعبیر«و » کامل التعبیر«پرداخته است. 
 د، ولیانصرفاً به نقل قول و ترجمۀ سخنان دانیال، امام صادق(ع)، ابن سیرین، کرمانی و... اکتفا کرده

قاضی ابرقوهی، توانست که با درج این حکایات و قصص کوتاه، از منابع ایرانی، سریانی و عربی تعبیر 
  خوابش را بر دیگر کتب این موضوع برتري کمی و کیفی بخشد.

به » تعبیر سلطانی«ها، کتابهاي تاریخی بوده که ابرقوهی در دوجاي بخشی از منابع این روایات و قصه
). بیشک 94تاریخ یمینی و کتاب تاریخ دیالمه اشاره کرده است(تعبیر سلطانی: برگ دو کتاب شرح 

  منابع ابرقوهی چیزي فراتر از این بوده است.
  تأثیرپذیري از زبان و ادب عربی -5 -3

ه ، تأثیرپذیري از زبان و ادبیات عربی است. ب»تعبیر سلطانی«یکی از مشخصات مهم دیگر سبک نثر 
از این کتاب، مهمترین آثار در زمینه تعبیر خواب به زبان عربی بوده و اصالً این علم دلیل اینکه پیش 

از آن فرهنگ بوده است؛ سعی و تالش براي ترجمه این آثار از سوي ایرانیان مرسوم بوده و چون به 
قاضی ابرقوهی رسید، وي سعی بر این داشت که ضمن پیش چشم داشتن آثار و اقوال معبرین و 

ش ان این علم، کتاب خویش را در بستر زبان و ادب فارسی پدید آورد؛ کاري که به نسبت از عهدهبزرگا
برآمد. با وجود این، ما شاهد حضور برخی عناصر زبان و ادبیات عربی در کتاب تعبیر سلطانی هستیم. 

عار مثال و اشدر میان نثر این کتاب، عناصر زبان و ادب عربی بوضوح دیده میشود. لغات، ترکیبات، ا
  آیند. از اینگونه تاثیرپذیري به حساب می

بت که در نعت و منق شرف الدین عبداهللا ابوصیري المصري رابه عنوان مثال، ابرقوهی قصیده مشهور 
. جداي از تأثیرپذیري از 1)138 -136پیامبر اکرم سروده بود، نقل کرده است(تعبیر سلطانی: برگ 

بردن از لغات، ی چندگانه از شعر و زبان عربی استفاده کرده است. بهرههایقرآن و احادیث، به گونه

                                                 
  بدمٍ  مقلۀ من جرى دمعًا مزجت/  سلمِ بذي جیراٍن تذَکُّرِ أمنْ مطلع این قصیده این است: -1
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در تأویل خواب دیدن برادر، که آن را به اند. اصطالحات، ضرب المثلها و اشعار عربی از این مقوله
گویند «مینویسد:  ربیع بن عامر تمیمیاند، با نقل شعري از شاعر عربی عصر اموي، سالح مانند کرده

  اند: لت بر سالح کند، چنانکه گفتهبرادر دال
  »جاء بغیر سالحیکساع الی اله        اخاك اخاك ان من ال اخاك له        

  )60(ابرقوهی: برگ 
گیري از ضرب المثلهاي عربی است که باز این سبک بیان در این کتاب گاه این تأثیرپذیري، بهره

ویح بود و بیشتر خواب اصاغر به وجه تصریح در آن که اکثر خواب اکابر به طریق تل«پربسامد است. 
). و در تأویل 8تعبیر سلطانی: برگ »(یکفیه االشاره و العبد یضرب بالعصا الحرُ«باشد چه 

به تأویل غم و اندیشه بود و خوردنش بتر از دیدن و گویند دلیل مردي  ،ترب«چنین مینویسد: »ترب«
حالل و گویند اگر دید که تربی داشت از کاري خیر  اند داللت بر حج کند یا رزقیبدوي باشد و گفته

لیت الفجل یهضم «نادم شود و به طریق ُاولی که بخرد، به خیر رغبت ننماید چه مَثل باشد که 
  )37(همان: برگ 1»نفسه

اند اگر تاجري درم بسیار در کسیۀ خود بیند مفلس شود و و از غرایب تأویالت آن است که گفته« 
همان:  ».( اذا تم امر دنا نقصه:« ارتفاع بود. و والی را عزل باشد  مگر آنکه گویند مزراع را نقصان

  )214برگ
درج اصطالحات و کلمات عربی در میان متن فارسی  از دیگر شگردهاي زبانی ابرقوهی است، 

تابش کتاثیرپذیري او در این زمینه از زبان عربی آنچنان زیاد نیست اما این رویکرد را در سراسر متن 
  پیاده ساخته است:

خبر وفات ابن سیرین  ،»هللا درك«و ابن سیرین چون این خواب استماع نمود، استرجاع فرمود، گفت 
  او هیچ باقی نماند. ذات الیداي، و اگر فقیر این خواب بیند، از آورده

ن ریزند سُفوف، یعنی آنچه در دها خرم شود. حیث ال یحتسباگر دید که در آب صافی افتاد، من 
تابت بر که ک و اگردید که صحیفه«. »وینعکس بالعکساگر نافع بود به تأویل راحت و منفعت باشد 

ل وینعکس کآن میکرد از آن دیگري، بود میراث آن کس را باشد و شاید که کاتب را نصیبی دهد 
  ».ذلک بالعکس

  نماند. دلیل فرح باشد اما از اندك و بیش ظلم و تعدي خالی  حینئذو چادرریز 
ــدي   « ــیار با رنگهاي مختلف، در یگدیگر مختلط بودند، و آمدشـ و اگر دیـد کـه گاوان نر و ماده بسـ

  )172همان: برگ »(که گاوان الغر بیند.فکیف میکردند، در آن موضع بیماري پدید آید 
اند سیب همت بیننده بود و شغل و صنعت او و مبتنی بدین قاعده پادشاه را ملک باشد و و گفته«

  )131همان: »(اي مالی بودبا رعیت که نسبت به ایشان فایده هُلم جرّا
، با ادبیات عربی پیوند برقرار کرده بود، پس از مو هفت م، ششمپنج هايشعر و نثر فارسی که در قرن

آرایی خنبراي س» تعبیر سلطانی«نویسی گرایید. تالشهایی که ابرقوهی در دهحملۀ مغول به سمت سا
نویسی معتدالنه بکار بسته از این نوع بشمار میرود. او یکسره از زبان و ادبیات عرب نگسسته و ساده

                                                 
  یافته شد. 273صفحه :  1جلد : الثعالبی، أبو منصورالتمثیل والمحاضره نویسنده :  این جمله در کتاب -1
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ان گفت و شاید بتو« ولی توانسته است که سبکی استوار را در انتخاب عناصر عربی در پیش بگیرد.
پرورش یعنی ترك تدریس تتبع در ادبیات عرب و ترك رویه و شیوة دیرینه از جهتی به نفع  که این

  ). 6: ص3شناسی نثر،بهار، ج (سبک» زبان فارسی تمام شد...
  چنانکه و چنانچه 6 -3

یکی از نکات قابل توجه این کتاب استفاده از دو کلمۀ چنانکه(حرف ربط مرکّب) و چنانچه(قید تأکید) 
می آورده » آنچه»را به جاي » آنکه«همدیگر است. ابرقوهی عالوه بر اینکه در برخی موارد  به جاي

بیان میکند.  عالمه محمدقزوینی و استاد جالل » چنانکه « را به جاي » چنانچه« در مواقعی نیز 
، 109اند.( رك قواعد زبان فارسی : ص الدین همایی از جمله کسانی اند که بر این مسئله بحث کرده

» به طوري که« ). چنانکه به معناي 39: ص 1342، دي 2، ش 1و مجله دانشکده ادبیات تهران، ج 
(مرادف با اگر چنین باشد که) » چنانچه«است و کاربرد آن بیشتر و پیشتر از » همین طور که« و 

کرده  ادهاست. برخالف نظر عالمه قزوینی، قاضی ابرقوهی از چنانچه بسیار بیشتر از چنانکه استف
است. ابرقوهی چنانکه را در بیشتر مواقع درست و بجا به کار گرفته اما از قید تاکید چنانچه در دو 
گونه جایگاه استفاده کرده است، یک جا به معناي همچنان که و آن طوري که، و دیگري در معناي 

  میشود:این نکته معلوم » تعبیر سلطانی«هایی از چونانچه ، اگرچه. با توضیح مثال
در تأویل پیک گفته شد و گفته اند مساح داللت بر شخصی  چنانچهبه تأویل مردي نیک باشد  مساح 

یمودن در تأویل پ چنانچهکند که تفقد حال مردم  کند و گویند تفحص اموال کند تا بر آن وقوف یابد 
  گفته شد.

جروح م چنانچهانواع خللی یافت، و گویند اگر دید پاي راست او بشکست یا منخلع شد یا به نوعی از 
  شد، پسرش بیمار شود.

بار در این  80را تنها » چنانکه«بار و  431را حدود » چنانچه«الزم به ذکر است که این نویسنده 
رد در قدیم نیز بیشتر از چنانکه کارب» چنانچه« متن به کار برده است و این میرساند که قید تأکید 

یرد و را نیز بر عهده بگ» چنانکه« انسته که نقش ربطی و مانندسازي واژة داشته و در بیشتر موارد تو
» هچنانک« چنانچه و « بعضی از ادباي قدیمی فرقی بزعم خود مابین« خللی هم به جمله وارد نکند. 

اند و گویند چنانچه مختص شرط و بمعنی اگر است و چنانکه براي تشبیه، و حال آنکه در گذارده
ی غیر متأخرین (از قدما و متوسطین) چنانچه و چنانکه را علی السوء بمعنی تشبیه کالم قدما یعن
اند و هیچ فرقی بین آن دو نیست یا اگر فرقی هست همان است که ظاهراً، چنانچه را استعمال کرده

اه دانشگ(قزوینی، مجله ادبیات ...» اند و چنانکه را در ترجمۀ کماانّ استعمال کرده» مثالً «در ترجمۀ 
  ).39تهران: 

  نتیجه گیري
اي هکه بر اساس چندین نسخه تصحیح و مقابله شده یکی از متن» تعبیر سلطانی« کتاب تعبیر خواب

پژوهان مفصلترین این نوع علم مهم در این علم به حساب آمده است. به نظر برخی محققان و نسخه
، هاي زبانیاست. بررسی عناصر و جنبه هاي متعددي از آن در دسترسدر زبان فارسی است که نسخه

  شناسی این اثر در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته شده است. ادبی، محتوایی و سبک
مؤلف این اثر با کتابهاي مهم این علم در زبان عربی و فارسی بخوبی آشنا بوده و از نقل روایتها و 

هم دریغ نکرده است. این مؤلف که با زبان حکایتهاي تاریخی و مربوط به تعبیر خوابهاي مشهور و م
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و ادب فارسی سخت پیوند و انس داشته، با درهم آمیختن نثر و نظم، رعایت ایجاز وسجع در کالم و 

هاي لفظی و همچنین استشهاد به آیات و احادیث و... سبک نثر کتابش را از یک کتاب صرفاً آراستگی
است. بحثهایی راجع به ترادف میان برخی کلمات، خبررسان و تقلیدي در این حوزه دور ساخته 

هاي ادبی این ها و بیان و ضبط برخی کلمات مهجور زبان فارسی از ارزششناسی برخی واژهریشه
متن است. در مجموع باید این چنین نتیجه گرفت که این کتاب، فقط به بیان تأویل خواب نپرداخته 

، »منظومه خرگوشی«آیات وحی، احادیث، حکایات و اشعار است و با رویکردي آگاهانه کالمش را با  
که بجز در این متن اثري از آن نیست، آراسته ساخته و شکلی ادبی بدان بخشیده است. نقل اشعار 
تعبیر خواب( یا خوابهاي ناشناخته) نیز یکی دیگر از ارزشهاي محتوایی این تعبیر خواب قرن هشت 

  هجري است. 
قاضی ابرقوهی برگرفت، استخراج لغات علوم طبیعی، » تعبیر خواب«ان از استفاده مهمی که میتو

  شناسی و جانورشناسی است.شناسی، خوراكشناسی، گیاهزیست
شناخت برخی از کاربردهاي لغوي دراین کتاب میتواند رهنمون برخی از ابهامات متون ادبی ما باشد،  

ر و چنانکه و چنانچه که د»  فکیف« ي اصطالح کارگیرو یا کیفیت ب» باد شرطه«اده از مانند استف
شعر فارسی بوده و براي شرح آن بحثهایی صورت گرفته است. این متن از این نگاه و اینکه خود، 

  نوعی فرهنگ لغت فارسی بوده، بیشترین فایده را میتواند به ما برساند.
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