
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبمیراثآینۀ

۶۲ـ ۳۳، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

حلول
َ
)؟(محمود بن احمد متولهشکاِلاال

ق۵۴۴اثری فارسی در طلسمات و خواتیم، نگاشتۀ 

*قلعهعلی صفری آق

چکیده

های طلسمات است که دربارۀ آن چند متن کهن عربی و ز شاخهعلم خواتیم یکی ا

تـرین ایـن آثـار در در این نوشته به معّرفی یکی از کهن. فارسی بر جای مانده است

حلولزبان فارسی با نام 
َ
ق توّسـط ۵۴۴پرداخته شده کـه در حـدود سـال شکال اال

ه؟(محمود بن احمد متوله 
ّ
چون نویسنده به . در شهر نهاوند نوشته شده است) متول

ایـن منـابع نیـزدر مقالـۀ حاضـر عنوان منابع تألیف خود اشاره کرده، چند مأخذ به

.شده استبررسیهای زبانی اثر ویژگیازو برخیشناسایی،

طـم، ، محمود بن احمد متولـه، هـرمس، طماالشکالحلولطلسمات، علم خواتیم، : هاکلیدواژه

فارسی، نهاوند، متونتنکلوشای قوفانی

۲۷/۹/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۱۴/۶/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

alisafari_m@yahoo.com/ شناسپژوهشگر متون و نسخه*
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مقدمه

. شـودهـا گفتگـو میکارگیری آندر علوم غریبه دربـارۀ نیروهـای فراطبیعـی و چگـونگی بـه

اند راهـی بـرای شـناخت یـا ای که علوم طبیعی و ریاضی هنـوز نتوانسـتهنیروهای ناشناخته

همین. بوده استنها تاکنون ممکن ها بیابند و لذا داوری علمی دربارۀ آنسنجش آن به دلیِل

.سخت راه یافته استعلوم غریبه بهناپذیری، فریبکاری سنجش

علوم غریبه از ادوار بسیار دور مورد توّجـه اقـوام گونـاگون بـوده و در دورۀ اسـالمی نیـز 

بخشـی از میـراث خـودهای آن نگاشـته شـده اسـت کـهگونهتألیفاتی به فارسی و عربی در

ماهّیت انواع علوم غریبه، الزم است تا بـرای ازبنابراین، فارغ. دهدنوشتاری ما را تشکیل می

ضـمن ،هـا وارد شـودشناسایی فرهنگ و جامعۀ قدیم ایران، این منابع نیز در جریان پژوهش

بـه شـمار یزبان فارسیهانگارشیخجزو منابع مهم در تارینه،زمینمتون کهن در اکهینا

.آیندیم

نۀ علم خواتیم نوشته شده و خواتیم نیز یکـی در زمی،در این مقالهبررسیچون متن مورد 

،آید، کلّیاتی را دربارۀ این دو موضوع مطرح کـردههای طلسمات به شمار میاز زیرمجموعه

.و سپس به متن مورد نظر خواهیم پرداخت

یبه در دورۀ اسالمی مآخذ علوم غر

توّجهی بخش قابـلعلوم غریبه در دورۀ اسالمی بیانگر آن است کهۀمندرجات متون بازماند

نسـبت داده شـده و ١تر بوده و برخی به قدمای حّرانیه و صابئههایی کهنها، دارای ریشهاز آن

.ترجمۀ آثار آن اقوام دانسته شده است

باورها و رسوم سحرآمیز در میان عرب پیش از اسالم رایج بـوده که دهدشواهد نشان می

کلدانی بنوشته کهندیم . ١ » صابئون«بیرونی نیز تأیید کرده که ناِم). ۳۸۳: ۱۳۸۱،ندیم(اند ودهصابئه همان حّرانیاِن

مغربی نیز اطالق می کهِن کردنـد و منتسب می... شد که خود را به اغاذیمون، هرمس وبر حّرانیۀ بازمانده از دیِن

-۴۰۷: ۱۳۸۰،بیرونـی(ها اطالق شد تا از اهـل کتـاب در شـمار آینـد ق بر آن۲۲۸نوشته که نام صابی در سال 

).۴۳۵: ۱۳۵۲،؛ همو۴۰۸



شکاِلحلول«
َ
٣٥/)قلعهعلی صفری آق... (همحمود بن احمد متول» اال

لذا وجود سحر در منابع اسالمی انکـار نشـده، ٢.ستنیز کاربرد داشته ا)ص(و تا دورۀ پیامبر

بـا ایـن ٣.تحریم شده اسـتـ مگر در مواردی خاصـ شود میمربوطاّما آنچه به این حوزه 

صـورت غیررسـمی و هاسالم، بسیاری از آثار علوم غریبه بدررغم ممنوعّیت سحر حال علی

پنهانی در میان گروه
ً
ها و همچنین ارش متون و منابع آنهای مختلف وجود داشته و نگبعضا

تـرین متـون در یکـی از کهن. های ایـن آثـار در همـۀ ادوار رایـج بـوده اسـتانتساخ نسخه

دوم از مقالۀ هشتم  اسـت کـه شـامل توضـیحاتی دربـارۀ الفهرسـت شناسایی این منابع، فّن

: ۱۳۸۱،نـدیم(هایشان است اند و معّرفی کتابهای این علم، افرادی که بدان پرداختهشاخه

۳۶۹-۳۷۳.(

؛گرفـتهایی متفاوت مورد استفاده قـرار میگاهی علوم غریبه با تغییر عنوان یا با پوشش

جداول وفق اعداد
ً
با هدف بهره،مثال

ً
، اّمـا ٤رفتـه اسـتبه کار میگیری در علوم غریبه عمدتا

هـمز دانشـمندان اعضیب. پرداختنددر پوشش ریاضیات به این موضوع مینیزبرخی از افراد 

بـرای نمونـه . خواهند از وجه غیرشرعی ایـن آثـار بپرهیزنـداند که مییا وانمود کردهکوشیده

المکتوم فی مخاطبة الّنجومکتاب ) ق۶۰۶-۵۴۴(آوری چون فخر رازی دانشمند نام را السّر

:نـکآنهایتـا؛ بـرای نسـخهبی،رازی: نـکایـن اثـر،برای چاپ(٥در طلسمات نگاشته

کرده که اصول این علم را تا جایی که بیـرون از تصریحو ) ۱۰۰-۹۸: »الف«۱۳۹۱،رایتید

تفسیری کمابیش دیده می،اشاره به این موارد. ٢
ِ

، ذیـلتفاسـیر. برای نمونـه نـک(شوددر قرآن کریم و برخی منابع

.)]۱۱۳[سورۀ الفلق ۴آیۀ 

).۲۷۴: ۱۹۲۸،هاکس آمریکایی(جادوگری در میان یهود و مسیحیان نیز ممنوع بوده است . ٣

،آبـادیحیـدرپور نجف. هـا نـکخچه و انواع این جداول در منابع دورۀ اسالمی و کاربرد یکـی از آنتاریدربارۀ. ٤

۱۳۹۹.

: تـابی،بلـوطقره. نـک(قرار گرفتهدر برخی از منابع به دیگران منسوب شده یا انتسابش مورد تردید المکتومالسّر. ٥

نام فخر رازی ب۶۱۶و ۶۱۴هایی با تاریخاّما در نسخه) ۹۸۹ست: خلیفه؛ حاجی۱۹۹۲
ً
عنوان نویسنده هق صریحا

اثر را ) ق۶۳۳-۶۰۷(الّدین ایلتتمش یک ترجمۀ کهن فارسی مربوط به دورۀ شمس. ضبط شده است
ً
هم صریحا

و در اثری ) ق۱۰۴۹مجلس، موّرخ ۱۲۵۷۵؛ مجموعۀ ۲۸۱-۱/۲۸۰: ۱۳۶۲،منزوی(به نام فخر رازی ثبت کرده 

بارها از فخر رازی و این اثـرش ) ق۷۲۰ایاصوفیا، موّرخ ۳۶۹۱نسخۀ (لک و انوار ملکاسرار ففارسی موسوم به 

.نقل شده که همگی مؤّید انتساب اثر به اوست
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برگرفته از آثار 
ً
محدودۀ شرع نباشد مورد بررسی قرار داده؛ اّما عمدۀ آنچه وی یاد کرده، عمال

.صابئه است

دربارۀ کاربرد علوم غریبه در ایران پیش از اسالم منابع مکتوب چندانی در دسـت نیسـت

جادو در میان زردشتیان ممنوع بوده است
ً
یاسـالمۀحـال، در منـابع دوریـنبـا ا.اّما ظاهرا

و برخی منابع مرتبط بـا ) تنجیم(انتساب آثاری در اخترگویی وجود دارد که نشانگریشواهد

،.طلسمات به زردشت، جاماسپ و دیگران است
ً
:آمدهالّتعریف بطبقات االمم در مثال

کتاب صـور درجـات الفلـک ینسـب الـی : منها. یلة فی احکام الّنجومو للفرس کتب جل
ً
).۱۶۱: ۱۳۷۶،اندلسی(زرادشت، و کتاب الّتفسیر، و کتاب جاماسب و هو جلیل جّدا

درجـات«انتساب اثری دربارۀ ذکردر همین عبارت،  همّیـت اشـتبـه زردفلـک » صوِر

ایـن مـتن . برد داشته استدر ساختن طلسمات و خواتیم کارها دارد، زیرا این صورت
ً
ظاهرا

کتـاب ق از ۶۸۵ای موّرخ پژوه نشانی نسخهکه دانشدر دورۀ اسالمی مورد توّجه بوده، چنان

،هـاجـز این). ۱۴۵: ۱۳۵۷،پـژوهدانش(اسـت دادهرا زرادشت فی صور درجات الکواکب

آن موجـود در میان زردشتیان وجود داشته که متن پهلـوی» نیرنگ زهر بستن«مواردی چون 

کاربرد ترجمـه یـا ،الباقیهاآلثارو به گزارش بیرونی در) ۱۲۳: ۱۳۷۱،جاماسب آسانا(است 

های فهلـه رایـج بـوده شدۀ آن همچنان در اصفهان و ری و دیگر سـرزمینتحریرهای دگرگون

ـلی بـه شـماری از مـوارد مـرتبط بـا ،همچنـین). ۲۸۵-۲۸۴: ۱۳۸۰،بیرونـی(است 
ّ

تفض

ـلی(های ایران پیش از اسالم اشـاره کـرده اسـت در نگاشته» افسون و تعویذ«
ّ

: ۱۳۸۳،تفض

دهد که متون ایران باستان را هـم بایـد جـزو منـابع علـوم نشان میهمههااین). ۱۷۸-۱۷۹

.غریبۀ دورۀ اسالمی برشمرد

یبه و علم خواتیمگونه های علوم غر

» علـم طلسـمات«ها این شـاخهیکی از٦.های گوناگونی بوده استعلوم غریبه دارای شاخه

در ) تســخیر ارواح از ملــک و جــن(» علــم العــزائم«و ) هاافســون(» علــم الرقــی«تعریــف . بــرای نمونــه نــک. ٦

کرده و نوشته که یاد رایج میان اقوام های گوناگونشیوهازیم نیز ند). ۱/۳۴۲: ۱۴۰۵زاده طاشکپری(الّسعادةمفتاح

).۳۷۰-۳۶۹: ۱۳۸۱ندیم (ها به عربی نیز ترجمه شده است برخی از آن



شکاِلحلول«
َ
٣٧/)قلعهعلی صفری آق... (همحمود بن احمد متول» اال

روحانّیـات (آمیختن نیروهای بلندپایۀ تأثیرگذار آسمانی همچگونگی درموضوع آناست که 

برای ایجـاد تغییراتـی ) اشیاء طبیعی و نفسانی(با نیروهای فرومایۀ تأثیرپذیر زمینی ) کواکب

زاده اشـکپری؛ ط۵۱: ۱۹۸۹،االکفـانیابـن. برای تعاریف دقیـق قـدما نـک(استدر امور 

تنکلوشـا تعریف سـادۀ طلسـم در مقّدمـۀ ). ۱۱۱۵ست: ۱۹۴۱خلیفه ؛ حاجی۱/۳۱۶: ۱۴۰۵

:چنین است
ــورت ــورتی باشــد از ص ص ــّوِت ــم، پیوســتن ق ــه صــورتی از و معنــی طلس های فلکــی ب

یکـدیگر باشـند صورت آنکـه هـر دو صـورت، مناسـِب زمینـی بـه شـرِط های اشخاِص
.)۵-۱۳۸۴:۴،تنکلوشا(

آن، دارای زیرشاخهطلسمات هم با توّجه به روششاخۀ هایی بوده که یکی های گوناگوِن

شـد کـه بـرای رسـیدن بـه ای اطـالق میبه شاخهکهاست» علم خواتیم«ها ترین آناز مهم

مقاصد گوناگون، زمانی مناسب از دیدگاه جایگاه کواکب را اختیـار کـرده و در آن زمـان بـه 

ها و تصاویر مخصـوص و متناسـب بـا آن مقصـود با شکل) یمیخوات(هایی »ُمهر«ساختن 

.شدها با رعایت شرایط خاص انجام میکاربردن آنساختن این مهرها و به. پرداختندمی

سـاختار انگشـترین »مهر«رود که خواتیم در ابتدا شامل گمان می
ً
هایی بوده کـه اصـوال

از ) Cylinder Seals(ای هـای اسـتوانهمانـدۀ مهرجـایهای فراوان بردلیلش نمونه. نداشتند

توصیفالّنهرین است که نقشادوار باستانی بین هـا شده در متون بـر آنهایی شبیه طلسماِت

بــه شــمارۀ (ای آشــوری یــک مهــر اســتوانه» ۱تصــویر «بــرای نمونــه در . نقــر شــده اســت
مهـر در سوی را. ایمرا آورده) م.پ۸-۷در موزۀ متروپولیتن، سدۀ 1987.200.1 ست، نشـاِن

مهر دیده می در ادوار . شود که سـاختار انگشـترین نـداردبر روی ِگل و در سوی چپ، اصِل

رتر نیز عمدۀ مهرها ساختار انگشترین نداشته
ّ

که عمدۀ مهرهای ساسانی مـوزۀ اند، چنانمتأخ

بـرای گذرانـدن هایی با روزنـهمتروپولیتن، سنگ
ً
هایی کوچـک در میانـه هسـتند کـه ظـاهرا

,Brunner. های تصـویری نـکبـرای نمونـه(٧اندریسمان و آویختن از گردن ساخته شـده

1978: 24, 26, 28, 30, 34.(

لی دربارۀ ُمهرواره. ٧
ّ

ها نامه. نهادندها سوراخی میکردند و در آنها را از ِگل پخته درست میُمهرواره«: ها نوشتهتفض

» اندکردهاصطالح امروز مهر و موم میاند و بهبستهها میپیچیدن با ریسمان و غیره با این مهروارهو اسناد را پس از

لی (
ّ

).۱۱۰: ۱۳۸۳تفض
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صورت انگشتری چه اندازه در ادوار پیش از اسالم هدانیم که کاربرد خاتم ببه درستی نمی

رود، مـیسـخن) خـاتم(اّما در متون کهن دورۀ اسالمی، آنجا که از ُمهر است،رواج داشته
ً
و هرفتـبر ِگل و موم بـه کـار می) ختم(ای بوده که برای مهر و موم کردن وسیلهمنظور اصوال

مهر کردن با جوهر، پـس از دورۀ مغـول در سـرزمین
ً
های اسـالمی رواج یافتـه اسـت اصوال

نـزد ) شاید با سـاختار انگشـترین(البته خاتم با کاربرد مهر و موم ). ۱۳۸۸،قلعهصفری آق(

بسیاری از بزرگـان از دورۀ پیـامبرب خاتِم تـا )ص(زرگان و پادشاهان و خلفا رواج داشته و نقِش

ر در برخی منابع
ّ

) ق۶۹۷-۶۱۱(الکـازرونی کـه ابنچنـاناسـت،شـدهتوصیف ادوار متأخ

٨.و خلفای عّباسی را در کتابش یاد کرده است)ع(، خلفا، امامان شیعه)ص(نقش خاتم پیامبر

بایـد بـه خـاتم از آنها ذکـری رفتـه،در دورۀ اسالمیکهخاتمپیشاتاریخیهایاز نمونه

و دیوهـا و ه،آن خـاتم بـودمرهـونلـک او که مطـابق منـابع، ُم٩اشاره کرد)ع(سلیمان پیامبر

آن در فرمان  اندمنابعی که خاتم سلیمان را توصیف کرده. بودندوی جانوران به سبِب
ً
عمـدتا

. اندهای گوناگون نقل کردهشتری دانسته اّما دلیل تأثیر آن را به صورتآن را دارای ساختار انگ

آن دانسـتهبرخی دلیلش را نام عضـیو ب) ۳۰۵: ۱۳۸۲،نیسـابوری(اند های مندرج بر نگیِن

نیز عبـارت شماریو ) ۵۱: ۱۳۴۸، تفسیر قرآن پاک(درج نام خدا و آیةالکرسی و نام پیامبر 

الله محّمد رس«
ّ

: ۱۴۰۵،رجـب حنبلـیابن(اند تـأثیر آن دانسـتهسـببرا » اللهولال اله اال

های خداوند، منحصر به خاتم سلیمان نیسـت و در برخـی از منـابع البته اهمّیت نام١٠.)۶۶

برخی اشخاص با بـر زبـان رانـدِنکهشده یاد» اسم اعظم«مفاهیمی چون ، ازدورۀ اسالمی

تأثیر نـام خـدا و برخـی از اینکهضمن ؛اندکردهیپیدا مآن، توانایی انجام کارهای شگفت را 

یمتنـیم،ندپیامبران و قّدیسان در ادوار کهن و نزد پیروان ادیان پیش از اسالم نیز رایج بوده و 

دانسـتند را گزارش کرده که یهـود آن را از خـود میو چگونگی کارکرد آننام فرشتگانۀدربار

).۳۷۹: ۱۳۸۱،ندیم(

خلفا یاد شده استدر منابع کهن. ٨
ِ

توقیع
ً
های آغاز کتاب کازرونی که در تاریخ انبیا است از مـتن بخش. تر معموال

.شودای به نقش یا عبارات خاتم پیامبران دیده نمیشارهها ادر این بخش. چاپی حذف شده است

در کتاب. ٩
ً
).۴۸۹-۴۸۴: ۱۹۲۸،هاکس آمریکایی(ای نشده است مقّدس به این خاتم اشارهظاهرا

).۸/۳۵۱: ۱۳۸۲،میبدی(اند دانسته»کبریت احمر«البّته برخی نیز جنس نگین را دلیل تأثیر دانسته و آن را از . ١٠
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) انگشـتری(کـاربرد خـاتم متون دربارۀ احکـام فقهـِیمعدودی اسالمی، منابع میاندر

. دربـارۀ برخـی از ایـن آثـار نـک(بر جای مانده اسـت هااندکی از آنتعداد تدوین شده که 

ق بهاازجمله کتاب ). ۱۲: ۱۴۰۵القاضی، 
ّ
رجـب الحنبلـی از ابـناحکام الخواتیم و ما یتعل

همـ مرتبط با خواتیم و آرای فقها که در آن احکام گوناگون ) ق۷۳۶-۷۹۵(
ً
مـذهباِنعمـدتا

آیات و اذکار بر خاتم و همچنین حکـِمدربارۀ نقش،در آنجا. یاد شده استـنویسنده کردِن

،در ایـن اثـر). ۸۰-۵۹: ۱۴۰۵،رجـب حنبلـیابن(اسـت سخن رفتـهبر آن » صورة«نقش 

دربارۀ نقوشی که ساختار طلسم دارند
ً
در منـابع جـامع فقهـی نیـز . استنرفته ذکریاصوال

دربارۀ احکام خاتم ب
ً
عنوان وسیلۀ مهر و موم و تأیید اسناد و یا وسـیلۀ زینـت گفتگـو هعموما

بـا ایـن . بندی کـردتوان جزو متون مرتبط با شاخۀ خـواتیم دسـتهشده و لذا این منابع را نمی

بـه یمانـد کـه از خـواتهبودیافـراددهد که در میان مسـلمانان برخی شواهد نشان می،حال

هـالل بـن «موسوم بهشخصی از ندیْمنمونهیبرا. اندنظر داشتهیبهها در علوم غرکاربرد آن

کـه افـزون بـر داشـتنعنوان آغازگر علوم غریبه در اسالم یـاد کـرده به،از محّدثین،»وصیف

آزمودهیی چند،هامهارت :است) ساختهمی(/داشته نیزایخواتیِم
ذی فتح هذا االمر فی االسالم: بن وصیفو هالل

ّ
و لـه . و هو ال

ً
و مناطقـا

ً
و کان مخـدوما

).۳۷۱: ۱۳۸۱،ندیم... (افعال عجیبة و اعمال حسنة و خواتیم مجّربة 

که اشاره شد، عمدۀ منابع مکتوب علوم غریبه و علم خواتیم در دورۀ اسالمی توّسط چنان

بخشـی از ــمـرتبط بـا آنـانیا افـرادویژه صابئهـ بهغیرمسلمانان 
ً
پدیـد آمـده کـه احتمـاال

العات آن
ّ

،در هنگام یـادکرد صـابئه،اّما ندیم. ها بر مبنای منابع پیش از اسالم بوده استاط

های باسـتانِیجسـتند کـه از گورسـتاناز خواتیمی تبّرک میویاشاره کرده که آنان تا روزگار 

:مردگانشان یافته بودند
و ... من الّنیرنجات و رقی و عقد و صور و تعلیقـات مـن اعضـاء حیـوان لهم فیه عجائب 

تدخینات و تماثیل حیوانـات تـنقش علـی فصـوص الخـواتیم تصـلح بـزعمهم لفنـون و 
علی فصوص خواتیمهم الی هذه الغایة

ً
اکثرها منقوشا و سـألتهم عنهـا، فزعمـوا . شاهدُت

). ۳۸۶: ۱۳۸۱ندیم (بها اّنهم یصیبونها فی قبور موتاهم القدیمة یتبّرکون 

وصفآوردپیش مینوشتۀ ندیم این پرسش را  خـواتیِم شـده در آثـار افـرادی که آیا نقوِش

معکوس نبوده است؟ یعنی) دنباله. نک(وحشیه چون ابن آیا این متـون، حاصـل ،یک جعِل
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مکشوف از گورها نیسـت؟ باستانِی ید شـا١١بازسازی جاعالن با توّجه به طلسمات و خواتیِم

های مرتبط با این حوزه، بایـد همـۀ احتمـاالت را در این گمان بدبینانه باشد، اّما در پژوهش

.نظر گرفت

علم خواتیم در متون فارسی

عربِی بـ ایرانیان جز آثاِر
ً
باید به آثـار فارسـی توّجـه آمده ـمیزبانان نیز عربه کارکه قاعدتا

در،ویژه داشت
ً
رواج داشته است اّما متأّسـفانه دربـارۀ نشینق ایرانیمناطزیرا این آثار قطعا

.استنشدههای چندانی کاربرد علوم غریبه در ایران دورۀ اسالمی هنوز بررسی

در خـالل کتاب
ً
، فصـلی بـه فارسـیِچنددانشـیهـاِیاز سـدۀ پـنجم و ششـم معمـوال

هفـتم آن » نوع«که نامۀ عالئی نزهتدر :ازجمله. طلسمات و خواتیم اختصاص یافته است

که نامهفّرخدر همچنین، .)۳۸۶-۳۷۴: ۱۳۶۲،رازی(است » در علم خواتیم و ساختن آن«

هسـت » الکواکـبدر خواتیم«بوده، فصلی بـا نـام نامۀ عالئینزهتآنیکی از منابع اصلی

رونویس) ۳۶۴-۳۶۱: ۱۳۴۶،جمالی یزدی(
ً
.استنامۀ عالئی نزهتاز یکه عباراتش بعضا

هست که در آنجا به » اندر خواتیم هفت کواکب متحّیره«بخشی با عنوان نیزالّتبادرنوادردر 

؛ همچنـین فخـر رازی کـه )۸۵-۷۹: ۱۳۵۰،دنیسـری(استقواعد این دانش پرداخته شده

المکتوم  علـم «را بـه العلـوم جـامع، فصلی از کتاب چنددانشی نوشتهرا در طلسمات السّر

لسمات
ّ

: ۱۳۸۲،رازی(هـایی از آن مـرتبط بـا خـواتیم اسـت بخشاختصاص داده که » الط

۳۲۵-۳۳۲.(

ی نیز موجود است که،هااّما جز این
ّ
شدۀ ترین متن شناختهکهناز میان آنها،متون مستقل

آثاری هم در این زمینه . استه،مقالاین ، موضوع)ق۵۴۴نوشتۀ (االشکالحلولدار، تاریخ

آن، سه فرضیه سزگین یا. ١١ د کرده که گوتشمید دربارۀ ترجمۀ عربی کتاب منسوب به تنکلوشا و ارتباط با مأخذ یونانِی

دوم آنکه در زمان وی تنها کتاب تصاویر و نه مـتن تئـوکروس وجـود ... «: از آنها چنین استرا نقل کرده که یکی 

بـاره بنگـاردوحشیه بر اساس تصاویر کوشیده است تا این داشته است و لذا ابن : ۱۳۸۰،سـزگین(» اثر قدیم را دو

۱۴۹(.
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های کهـن اّما وجود نسـخه،درستی روشن نیستها بهشناسیم است که تاریخ نگارش آنمی

ها بایـد بـه ادوار دور و حّتـی سـدۀ دهد که تألیف آنو زبانی نشان میکییا برخی قرائن سب

اسـت کـه دربـارۀ آن تنکلوشـامعروف بـه صور درج الفلک ، آنهاتریِنمعروف؛ششم برسد

ان علم خواتیم نـزد ایرانیـان در ادوار تواند نشانگر رواج فراواین موارد می. خواهیم کردبحث

.کهن باشد

شرایط و لوازم ساخت خواتیم

کدام نیازمند بررسـی برای ساختن هر نوع طلسم، شرایط گوناگونی وجود داشته است که هر

به شرایط الزم در ساخت خواتیم و همچنین کـاربرد آنما در اینجا ؛جداگانه است
ً
هـا صرفا

.خواهیم پرداخت

ــ ــد ب ــتانی در محّم ــدالکریم شهرس ــل ن عب ــل و الّنح ــل المل ــل و «ذی ــحاب الهیاک اص

های صابئه هستند و سپس مطالبی را آورده اسـت کـه که آنان از گروهنویسدمی» االشخاص

بسیاری از آنشیوۀ عمومی کاربرد طلسمات را نشان می
ً
فاقا

ّ
ها در ساخت و کـاربرد دهد و ات

متناین . شده استخواتیم نیز رعایت می نقـل ،بخش را از ترجمۀ فارسی دقیق و کهِن
ً
ذیـال

:کنیممی
روحانیـات چـون بدانسـتند کـی انسـان را از متوّسـطی چـاره نباشـد و  بدان کی اصحاِب
است کی بینند و روی ها او کنند و تقّرب به او کنند و فایده ازو گیرنـد، پنـاه  متوّسط را البّد

هفت آن بکردنـد. اندنهگابا هیاکل بردند کی آن سّیاراِت بیوت و منازِل و دوم . و اّول تعّرِف
آن . مطالع و مغارِب

ِ
ـب بـر طبـایع

ّ
موافقت و مخالفت، مرت آن بر اشکاِل صاالِت

ّ
و سوم ات

اّیام و لیالی و ساعات بر آن. آن ُصَور و اشخاص و اقـالیم و . و چهارم تقسیِم و پنجم تقدیِر
ـ زایم و دعـوات بیاموختنـد و روز را معـّین کردنـد ها بساختند و عپس خاتم. امصار بر آن

شنبه زحل را روِز
ً
اّول نگاه داشتندـمثال و خاتمی کی بر صورت و صنعِت. و دران ساعِت

بود درپوشیدند و بخـوری کـی  او ساخته بودند در انگشت کردند و لباسی کی به او خاّص
واندند و حاجتی کی به افعال و به او خاص بود بسوختند و دعاهای کی به او خاص بود بخ

ایشان گزارده می باشد بخواستند و حاجِت زحل خاّص و این طلسمات کی در ... شد آثاِر
ها مذکور است و این سحر و کهانت و تنجـیم و تعـزیم و خـواتیم و ُصـَور، همـه از کتاب

ایشان است  .)۲۸۷-۲۸۶: ۱۳۹۵شهرستانی (علوِم
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رد ادر اینجا موما ؛اخت و کارکرد طلسمات را دریافتتوان اصول ساز همین عبارات می

ــهمر ــوط ب ــیب ــاد م ــواتیم را ی ــاهی از داده. ۱: کنیمخ گ ــتخراج و آ ــای ستارهاس ــیه ؛شناس

؛پوشـاک ویـژۀ هـر خـاتم. ۳؛های مرتبط با هرکدام از کواکب و درجات فلکـیصورت. ۲

ویژۀ هر خاتم. ۴ .بخوِر

در برخـی از . ه ایـن چهـار مـورد منحصـر نیسـتالبته شرایط و لوازم ساخت خواتیم، ب

العاتی دربـارۀ مجموعـۀ آن
ّ

هـا ارائـه منابع، به یک یا چند مورد پرداخته شده و در برخی، اط

المکتـوم های برای نمونه در یکی از نسخه. شده است کتابخانـۀ ۱۴۸۱نـویس دسـت(السّر

ها، همۀ درجات فلک نجداولی تعبیه شده که در آ) ر۸۴-پ۷۲ق، گ۶۸۲جارالله، موّرخ 

دوازده
ِ

بروج های افقی درج شـده و در ستون) هر برج سی درجه(گانۀ منطقةالبروج به ترتیِب

عمودی نهاده شده که در آن العات ثبت شـده برای هر درجه، پنج ستوِن
ّ

ها به ترتیب، این اط

(الّصورة . ۱: است
ً
آن درجه؛ مثال معه خنجٌر: شکِل

ٌ
نا(االسماء . ۲؛)رجل

ً
آن شکل؛ مثال : ِم

جـنس سـنگی کـه خـاتم بـر آن نقـش می(االحجـار . ۳؛)رخییا
ً
؛)بـورفطس: شـود؛ مـثال

بخورات مورد استفاده در حاجت(البخورات . ۴
ً
؛)مـر و اصـطرک: خواهی با آن خاتم؛ مـثال

(االعمال . ۵
ً
آن خاتم؛ مثال ١٢.)یقتل اعدائک بخنجره: عمِل

العـات
ّ

تـرین شـرط در نجـومی در علـم طلسـمات، مهمبا توّجه به کارکرد اساسـی اط

گاهی کاربرد هر خاتم، آ
ً
در متـون مـرتبط بـا طلسـمات، . های نجومی استساخت و بعضا

العات ایـن کتابصورت دقیق به دادههب
ّ

اط
ً
هـا بـه ترتیـب های نجومی پرداخته شده و اصوال

نسـخۀ (یان الّنجـوم بحبیش تفلیسی در آغاز . های فلکی یا سّیارات تنظیم شده استصورت

در اثبات فضیلت علم ) پ۳-ر۳ق، گ ۸۸۶-۸۴۸کتابخانۀ نورعثمانیه، موّرخ میانۀ ۲۸۰۳

:دهدنجوم مطالبی را یاد کرده که ضرورت آن در طلسمات را نیز نشان می
و کیمیـا و : اندحکمای قدیم از جملۀ علوم، چهار علم را اختیار کرده علـم نجـوم و طـّب

ها علم نجوم است از جهت انک ایـن بحقیقت بنگری، مایۀ این علمطلسمات را؛ و چون 
چنین خداوند علم و هم... اند و او به هیچ علمی محتاج نیست های دیگر بدو محتاجعلم

) ق۱۳۲۶کتابخانـۀ مجلـس، مـوّرخ ۶۸۵۹نسخۀ (عشررسالۀ اعمال درجات بروج اثنینویسی که با نام دست. ١٢

.سخن خواهیم گفتدربارۀ مأخذ این جدول . شناسانده شده، درواقع رونویسی از همین جداول است
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بـه 
ّ

خویش کردن نتوانـد اال طلسمات، هرچند که استاد و دانا ُبَود، هیچ عملی در صناعِت
ستاره معاونِت

ِ
او تمـام ای که دلیل کند بر طبع آن چیز که او طلسم خواهد کردن تـا شـغِل

صناعت بر وی نپوشد  ...گردد و اسراِر

بسیاری از متون خواتیم به توصیف نقش اصلِی ها و تصاویر طلسمات و سنگی که بخِش

های الزم برای هـر خـاتم در در این منابع، سنگ. باید بر آن نقش شود اختصاص یافته است

هـا حـّکهایی که باید بر آنر فلکی یا سّیارات شناسانده شده و نقشارتباط با هریک از صو

ت توصیف شده است
ّ
عطارد کتاب االحجار ترین منابع در این زمینه یکی از مهم. شود به دق

هـر) ق۳سدۀ (بن محّمد الحاسب  کـدام از کواکـب است که در بخش آغازین آن، به سنِگ

ساخت و زما رکاب و زماِن آنسّیاره و جنِس البِس خاتم و لباِس لبس و نقِش و سپس بـه ، ِن

١٣.)۱۷۱-۱۶۲: کتـاب االحجـار،حاسب(شده است ختهپردامواردی چون منافع هر سنگ 

نامۀ عالئی نزهتدر سنجشی که نویسندۀ این سطور میان اثر عطارد حاسب با بخش خواتیم 

آزادی از نوشـتۀ عطـارد انجام داد، این نتیجه به دست آمد که نوشتۀ شـهمردان رازی ترجمـۀ

:ذیل یادکرد زحل آمدهکتاب االحجار برای نمونه در . حاسب است
و نقشه و صـباغته یـوم الّسـبت و ... فی قسم زحل السبج و هو الحجر االسود الّصافی ... 

و ... القمر فی الجدی او الّدلو اللذین هما بیتا زحل  و یکون علی نقش الفـص مـا َنِصـُف
و تحـت قدمیـه تمثـال ضـٍبّهو مثال رجل قای

ً
و . م رافع یده فوق راسه ممسک بهـا حوتـا

او صـبٍر]؟[یصاغ مـن ُمـٍرّ شیًء و یجعل تحت الفِصّ کتـاب ، حاسـب... (فی رصاٍص
.)۱۶۲:االحجار

:چنین استنامۀ عالئی نزهتهمین بخش در 
دی یـا روز شنبه این سنگ را بستاند و قمر اندر بـرج جـ. سنگ شبه از قسمت زحل است

مـردی ایسـتاده، مـاهی در : دلو به زحل ناظر باشد مقبول و از آن نگینی بسازد بدین نقـش
و انگشتری از سرب بسازند و این نگین . دست گرفته و برداشته و سوسماری در زیر قدم او

یا صبر درنهند و نگین بنشـانند  نگین، قدری مّر : ۱۳۶۲،رازی... (بر وی نشانند و در زیِر
۳۷۵(.

) ر۸۹-ر۸۰گ (کتابخانـۀ مجلـس ۶۷۵۲نقـش طلسـمات در مجموعـۀ ۶۷به ترجمۀ فارسی این اثر، مصّور . ١٣

ی تبریز ،ها افزودهترجمۀ دقیقی نیست و کاتب نیز به نادرستی. موجود است
ّ
اّما مطابق با نسخۀ کهن کتابخانۀ مل

.است
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باید بـه فصـل ،جز این. استکتاب االحجارنیز ترجمۀ مندرجات نامه نزهتقیۀ موارد ب

ق نیز ۴۴۸-۴۴۳اثر مسلمة بن احمد مجریطی نگاشته میان الحکیم غایةدهم از مقالۀ دوم 

)۱۱۲-۱۰۶: ۱۹۲۷،مجریطی(پرداخته شده است» احجار«که در آن به موضوع ١٤اشاره کرد

مجریطـی در . بـوده اسـت» منـافع االحجـار لعطـارد الکاتـبکتـاب «و یکی از منـابع آن 

های مرتبط با هر سّیاره، از رسالۀ عطارد با تصریح نقل کرده، ولـی منقـوالت او »صورة«ذکِر

).۱۱۲-۱۰۷: همان(با اندک تغییر و اختصاراتی همراه است 

کر درواقع آثاری مبتنی بر نوشتۀ عطارد حاسب هستند
ّ

ای نسـخهجز این،. دو اثر اخیرالذ

در Wetzstein II 1208به نشـانی (موجود است خواص االحجار و نقوشها از یک اثر با نام 

اّما خطبه ،که تألیف آن از هرمس دانسته شده]) ق۸حدود سدۀ [تا کتابخانۀ ایالتی برلین، بی

توّجهی و مندرجات اثر نشانگر آن است که اگر هم از متون هرمسی بوده، باز هم بخش قابـل

گاهی بـاب تنظـیم شـده و در هـر۲۱اثر در ١٥.آن افزوده شده استبههای دورۀ اسالمی از آ

و نقـوش و ) گـوهر(/یـک سـنگ ـ ها اختصاص داردجز باب اّول که به اصالح سنگـ یک

العاتی که ذیـل هـر . شده استوصفرقوم منقور بر سنگ و همچنین کارکرد آن 
ّ

از دیگر اط

آ
ِ

،ن سنگ، معدن و خاستگاهباب آمده، منفعة و طبع
ً
آن استگونه،و بعضا .های نیک و بِد

نیز توّجه داشت که یکی از مناسـک اصـلی در ) هابوی(» بخورات«در این زمینه باید به 

اثـری دربـارۀ ،در آثار منسوب به جابر بـن حّیـان. ویژه کاربرد خواتیم بوده استهساخت و ب

بـه ایـن موضـوع » لقول فی بخـورات الکواکـبا«طلسمات هست که فصلی از آن با عنوان 

ر مـا را با توّجه به تاریخ نگارش دو نوشتۀ مجریطی، سزگین به دو مجریطـی قائـل اسـت و نویسـندۀ مـورد نظـ. ١٤

الحکـیمغایـةهایی از عبدالله بن نورالّدین جزایری گزیـده). ۳۶۰-۳۵۶: ۱۳۸۰،سزگین(داند مجریطی دوم می

طلسـم سـلطانیق بـا نـام ۱۱۵۷مجریطی را به فارسی برگردانده و همراه با مطالبی از دیگر متون مرتبط در سـال 

).۲۷۲: ۱۳۹۲،درایتی(تألیف کرده است 

،سـزگین(اثر را شناسانده و گفته که به احتمال بسیار عطارد حاسب از این اثر بهره برده است هایسزگین نسخه. ١٥

که ترجمۀ فارسی کهنی از این اثر در نیمۀ دوم سدۀ هفتم دیگر آننکتۀ. اّما این احتمال درست نیست) ۶۰: ۱۳۸۰

انجام شده،)ق۶۸۱.د(ترکان قتلغالغ،هجری برای ملکۀ قراختایی کرمان
ً
تاکنون فقط یک نسـخه از آن که ظاهرا

مصّحح ترجمۀ فارسی از اصـل ). ۱۳۹۰،هرمس حکیم(بر جای مانده و بر اساس همان نسخه چاپ شده است 

به نسخه
ً
گاه بوده اّما ظاهرا . های آن دسترسی نداشته استعربی آ
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کتاب فیه البخورات و خواتم از ناِم). ۹۰-۸۸: ۱۳۵۴،جابر بن حّیان(اختصاص یافته است 

نیـز)۱۵۶: ۱۳۸۰،سـزگین(طم هنـدی منسوب به طم١٦الکواکب الّسبعة و کیفّیة المخاطبة

بخشـی الحکـیم غایةدر مجریطی نیز . توان دانست که به موضوع بخورات نیز اشاره داردمی

ادخنۀ سّیارات منقول از یکی از حکمای هند اختصاص داده و در دنباله، مواردی از ذکررا به 

یادشده در تورات و نیز برخی حکمای هند را شرح داده اسـت  : ۱۹۲۷،مجریطـی(بخوراِت

۳۴۱-۳۴۸.(

اندر لباس و «ان با عنونامه نزهتدر میان منابع کهن فارسی، شهمردان رازی در جایی از 

حاجت هـای به موضـوع لبـاس و بخـورات پرداختـه و نوشـته کـه چـون عزیمت» خواهزّی

و دخنه،ها چشم پوشیدهآنبیانطلسمات به زبان نبطی هستند از  های هـر سـّیاره را ولی زّی

نیــز فصـلی مشــابه هسـت کــه نامـهفّرخدر ). ۳۸۵-۳۸۳: ۱۳۶۲،رازی(یـاد کـرده اســت 

: ۱۳۴۶،جمالی یـزدی(است نامۀ عالئی نزهتبخش خواتیم، رونویسی از عباراتش همانند

هرکدام از العلوم جامعفخرالّدین رازی نیز در بخشی کوتاه از ). ۳۶۱-۳۶۴ به بخور و سنِگ

).۳۳۲: ۱۳۸۲،رازی(سّیارات پرداخته است 

البته باید اشاره کنیم که همۀ این شرایط و لوازم 
ً
رۀ اسـالمی در سـاخت خـواتیم دولزومـا

هــای بــرای نمونــه اشــاره کــردیم کــه شــهمردان رازی از یــادکرد عزیمت. شــدرعایــت نمی

بیـان آنچه تـا اینجـا . پوشی کرده استچشم،طلسمات، به این دلیل که به زبان نبطی هستند

العات ضروری برای آشنایی با این نوع از نگارششد
ّ

های معاصر زیرا در پژوهش،ها بوداط

حلـولدر دنبالۀ مقاله بـه شناسـایی . رسی، منبع سودمندی در این زمینه یافته نشدبه زبان فا

فارسی دربارۀ خواتیم خواهیم پرداختعنوان یکی از کهنهباالشکال 
ّ

.ترین منابع مستقل

االشکال و نویسندۀ آنحلول

رسـی در دارای رونویسی از یک اثر کهـن فا) استانبول(کتابخانۀ حاجی بشیرآغا ۴۳۲نسخۀ 

این نام را با توّجه به مندرجات ) ویسنشاید فهرست(اصلی اثر نباشد معلوم است که یک نفر حتی اگر این عنوان. ١٦

.اثر بدان داده است
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نسخه . ق آغاز شده است۵۴۴است که نگارش آن در سال االشکال حلولعلم خواتیم با نام 

دهـد کـه شناسی نشـان میقرائن نسخه. استنام کاتب و تاریخ کتابتبدون انجامه دارد اّما 

سـطر ۲۱برگ و هر صفحه دارای ۶۰نسخه در . کتابت نسخه باید در سدۀ نهم هجری باشد

خوش با مرّکب سیاه و عناوین به ثلث یا نسخ و با مرّکـب سـرخ متن به . است
ً
نستعلیق نسبتا

طلسمات با مرّکب سیاه و ب. نوشته شده است .رنگ ترسیم شده استصورت بیهتصاویِر

هایی اســت و کــه اشــاره خواهــد شــد، نســخه در شــکل کنــونی دارای آشــفتگیچنــان

درج شـده اّمـا االشـکال حلـولهای هـایی از یـک یـا چنـد اثـر دیگـر در میـان برگـهبخش

.در نسخه بر جای مانده استاالشکالحلولخوشبختانه همۀ متن 

العات کتاب
ّ

صـورت هاثـر در مقّدمـه درج شـده کـه نـام نویسـنده در آن بـختی شـنااط

او چنـدان رایـج و » متولـه«بخـِش). پ۱گ (درج شـده » محمود بن احمد متولـه« از نـاِم

١٧.باشد که در ادوار گذشته رواج داشته است» َمّتویه«ید تحریفی از نماید و شامتعارف نمی

.یاد شده است) پ۲گ (در پایان مقّدمه ،االشکالحلولیعنی ،نام اثر

و ، نویسنده در مقّدمه نوشته که از روزگـار جـوانی بـه علـم سـحر و طلسـمات مشـغول

ترکیـب ها بـه کتـاب یان آنکه از مه های بسیاری در این موضوعات گردآوری کرده بودکتاب

بـر ترکیـبزیـرا بـه عقیـدۀ وی کتـاب است،هرمس اعتماد داشته و مطالبش را تجربه کرده 

ق کتاب ۵۲۰از سال به تصریح مؤلف، وی. به رمز نوشته نشده بود،های دیگرخالف کتاب

ق در ۵۳۶سپس در سـال . را تجربه کرده بود] کذا[انوا هرمس طلسمات هرمس معروف به 

ر نهاوند به خدمت امیر بهاءالّدین محّمد بن بکتاش رسیده و مّدت هشت سال نزد وی به شه

تـألیف در منطق و االهیـات و طبیعیـات و نجـوم کتابیترجمۀ کتب حکمی مشغول بوده و 

طـم همان امیر بهاءالّدین محّمد، کتـاب طم،ق۵۴۴پس از این هشت سال، در . استکرده

تاء(» وییالَمتُّ«ذیل نسبت االنساب سمعانی در .١٧ اشـاره کـرده کـه ایـن نسـب برگرفتـه از نـام ) به فتح میم و ضّم

جز آنچه سمعانی یـاد کـرده،). ۵/۱۹۴: ۱۴۰۸،سمعانی(است و از چند تن با این نسبت نام برده است» َمّتویه«

نیمـۀ نخسـت سـدۀ فرادی چون ابومحّمد حسن بن احمد ا معتزلـِی ِم
ّ
بـرای شـرح ناقصـی (ق ۶بن مّتویه، متکل

الصـحف االدریسـیةمتویـه صـاحب و احمد بن حسین بن محّمد معروف به ابن) ۱۳۷۰،موّحد.نکاشدرباره

.اندمّتویه بودهنیز معروف به ابن) ۴۵۰: »ب«۱۳۹۱،درایتی.هایش نکبرای نسخه(
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،بـه گفتـۀ متولـه. آوردوبکر وحشی را از اصفهان با خـود مـیدر علم طلسمات به ترجمۀ اب

طم به رمز بوده اّما همانند کتاب هرمس، سیصد و شصـت درجـۀ فلـک را آورده و کتاب طم

درجه آنناِم لـذا امیـر بهاءالـّدین بـه متولـه فرمـان . ها را تشریح کرده بـودها و بخور و عمِل

را االشـکال حلولاین دو متن را در هم آمیخته و طم را ترجمه کند و اودهد که کتاب طممی

هـرمس و ترکیب ای التقاطی از کتاب را باید ترجمهاالشکال حلول،بنابراین. کندتألیف می

.طم به ترجمۀ ابوبکر وحشی به شمار آوردکتاب طم

امل الکدر منابع یاد نشده اّما در ،یعنی امیر بهاءالّدین محّمد بن بکتاش،از حامی متوله

به جنگ میان جاولی سقاوو با طنکـری الفرنجـی ،ق۵۰۲ذیل رویدادهای سال ، فی الّتاریخ

موصـل توّسـط شـهر اندکی پیش از درگیری میان آنان خبـر رسـید کـه کهپرداخته شده و این

سلطان  جـاولی تصـّرف ] محّمد بن ملکشاه سلجوقی: ظ[لشکریاِن اشغال و اموال و خـزائِن

جاولی از جمله در آنجا ا. شده است از » بکتـاش الّنهاونـدی«شاره شده که بسیاری از یاراِن

همـین ). ۵۶۹: ۲۰۱۲،اثیرابن(وی جدا شدند  محّمد بن بکتاش، حامی متوله، پسـِر
ً
ظاهرا

که در نهاوند به خـدمت او پیوسـته و از دارد ویژه که متوله تصریح هبکتاش نهاوندی باشد؛ ب

امکاندیدگاه زمانی نیز این امر کا
ً
.پذیر استمال

العاتی که نویسنده دربـارۀ خـود آورده، اشـاره
ّ

اش در ذیـل طلسـم هشـتم بـه از دیگر اط

امیـر بهاءالـّدین محّمـد، در مقّدمه آمده که و از سویی ) ر۵۵گ (بودنش در اصفهان است 

ا بنابراین هـر دو بایـد بـ. ق از اصفهان با خود آورده بوده است۵۴۴در سال طم راکتاب طم

از شخصـی بـا عنـوان ) پ۴گ (متولـه در جـایی از کتـاب . اصفهان نیز مرتبط بوده باشـند

بـا دال (یاد کرده و نوشته که از وی دربارۀ تنکلوشاد ] بردسیری؟ بوصیری؟[» استاد برسیری«

.بنابراین باید این شخص را از استادان متوله برشماریم. چیزی پرسیدم) آخر

نسخهدرلااالشکترتیب اصلی حلول

. اسـتهاییجاییهدارای آشفتگی و جاباالشکالحلولنسخۀ موجود از که اشاره شد،چنان

را بـه آنهـای صورت پراکنده در نسخه درج شـده، بخشهباالشکال حلولهای چون بخش

ص می،شمار نسخهبا برگ، همراهترتیبی که باید باشد
ّ

:کنیمدر زیر مشخ
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)پ۱(مقّدمه ـ 

)ر۴(آغاز کتابـ 

:)پ۵(گانه در افعال کواکب هفت: فصلـ 

؛)ر۳۰(زهره ؛)پ۲۹(مّریخ ؛)ر۲۹(مشتری ؛)پ۶(زحل ؛)ر۶(ماه ؛)پ۵(آفتاب 
)پ۳۰(عطارد 

:)ر۳۱] (های سیصد و شصت درجۀ منطقةالبروج و نام هرکدامدربارۀ صورت[فصل ـ 
و نامهـاء درَجهـاصورة درجهاء برج ثور ؛ )ر۳۱(نامهاء آن و رة درجهاء برج حمل صو

صـورة درجهـاء بـرج سـرطان و ؛ )ر۳۳(صورة درجهاء برج جوزا و نامهاء آن ؛ )ر۳۲(
صـورة درجهـاء بـرج ؛ )ر۳۵(اسد و نامهاء آن ورة درجهاء برج؛ ص)پ۳۳(نامهاء آن 

صـورة ؛ )پ۳۶(صورة درجهـاء بـرج میـزان و نامهـاء آن ؛ )پ۳۵(سنبله و نامهاء آن 
صـورة درجهـاء بـرج قـوس و نامهـاء آن ؛ )پ۳۷(آن عقرب و نامهـاء] برج[جهاء در

صورة درجهـاء بـرج دلـو و ؛ )پ۳۹(صورة درجهای برج جدی و نامهاء آن ؛ )پ۳۸(
١٨)ر۴۲(صورة درجهاء برج حوت و نامهاء آن ؛ )ر۴۱(نامهاء آن 

م برای مثال گرفتن از مقّدمات علم طلسم از قول هرمس و در دنباله، تشریح پانزده طلس[فصل ـ 

:)پ۴۳] (هاآن
طلسم ؛ )ر۴۶(در پدید آوردن جاه و منزلت پیش پادشاه و امرا و سالطین : طلسم اّول

در پدید کردن کارهاء : طلسم سیوم؛)ر۴۹(در به دست آوردن مال و طلب روزی : دوم
طلسـم ؛ )ر۵۱(در رام کردن دد و دام : طلسم چهارم؛ )پ۴۹(آب و پدید آوردن باران 

: طلسم ششم؛ )پ۵۱(م در رام کردن بهای: پنجم
ً
و جنسا

ً
؛ )پ۵۲(از بهر مرغان نوعا

در : طلسـم هشـتم؛ )پ۵۳(در افزودن عمارت و قّوت کشت و آبـادانی : طلسم هفتم
ت

ّ
ط و بیماری و دق و یرقـان و عل

ّ
در عشـق و : طلسـم نهـم؛ )ر۵۴(هـای زشـت تسل

ق دارد 
ّ
دن میـان در دشمنی و بریـ: طلسم دهم؛ )ر۵۵(دوستی و آنچه بدین معنی تعل

انگیختن  در قّوت دادن مردی و افزودن جماع و : طلسم یازدهم؛ )ر۵۶(دوستان و شّر
در آبسـتن گردانیـدن زنـان : طلسـم دوازدهـم؛ )ر۵۷(انگیختن قضیب و نشاط مردی 

در گشودن حیض و زن را عقیم کردن چنانک آبستن نشـود : طلسم سیزدهم؛ )پ۵۷(
در دوسـتی و میـان : طلسم پانزدهم؛ )ر۵۸(در مار و گزدم : طلسم چهاردهم؛ )ر۵۸(

.)پ۵۸... (دو دوست به هم پیوستن یا دو دشمن یا دو کس دیگر 

در مقّدمه، . در یک مقّدمه و سه فصل تدوین شده استحلول االشکال بینیم که میچنان

سیصد شصت درج که مـن از هـر دو کتـاب جمـع ] ء[هاتمام شد صورت«: آمده) ر۴۳گ (در پایان این بخش. ١٨

.»امآورده
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َ
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بخش اصـلی کتـاب . کلّیاتی دربارۀ نویسنده و منابعش و دلیل تألیف کتاب درج شده است

گانـه، فصـل دوم دربـارۀ فصل نخسـت دربـارۀ افعـال کواکـب هفت:فصل استشامل سه 

و فصل سوم در توصیف پانزده طلسم بـا ،)هر برج سی درجه(های دوازده برج صورت درجه

مترجم در آغاز این بخش، قواعدی عمـومی دربـارۀ سـاخت / نویسنده.کارکردهای گوناگون

کند تا از آن عنوان نمونه یاد میهپانزده طلسم را باین افزاید کهمیخواتیم و طلسمات آورده و 

.مثال گیرند

اثر 
ِ

منابع

دربارۀ آثار مرتبط با علوم غریبه باید به این نکته توّجه داشت که ساختگی بودن اصل متـونی 

احتمـالی اسـت کـه بـ
ً
صـورت کامـل هکه در دورۀ اسالمی به زبان عربی ترجمه شده، صرفا

هـا مربـوط بـه ادوار سـاختگی باشـند، جعلکه اگر این آثاْردیگر آننکتۀ. اثبات نشده است

ر نیست
ّ

بلکه برخـی از ایـن متـون در ادوار پـیش از اسـالم جعـل و در دورۀ اسـالمی ،متأخ

.اندترجمه شده

ترجمه فارسِی عربـِیها نشان میشده از عربی نیز بررسیدربارۀ آثاِر اثـِر
ً
دهد که معموال

فارسی در دورۀ خودشان وجود داشته و برخی از آنمورد اشارۀ مترجم ها حّتی امـروزه نیـز اِن

دور از احتیاط است که سـخن متولـه را نادرسـت پنـداریم و اثـر او را از ،بنابراین. ندموجود

او الزم است تا دربـارۀ آثـاری کـه لذا. تصّور کنیم و منابعش را موهوم بدانیمساختگیاصل 

.ودبشهایی یاد کرده بررسی

نام برده است ورالّصتماثیلو الکبیرسحرهای متوله در کتابش از چند منبع مانند کتاب

هـرمس و ترکیب از کتاب االشکالحلولکه خود تصریح کرده، در تدوین اّما چنان١٩)پ۳(

اکنون از دو مـتن مـورد اشـارۀ متولـه . طم به ترجمۀ ابوبکر وحشی بهره برده استکتاب طم

هـایی نشانهاّما ،ی نیستنشانی بر جا
ً
از پدیدآورنـدگان ایـن آثـار موجـود اسـت کـه بعضـا

(و کتـاب بطلمیـوس ) پ۱۱گ (شرح ثمـره بطلمیـوسالبته در جاهایی از نسخه از متونی چون .١٩
ً
؛ثمـره: ظـاهرا

.نیستاالشکالحلولها جزو یاد شده اّما این بخش) ر۸گ 
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دربارۀ ایـن اشـخاص و آثـار موجودشـان کهالزم است پس،. ارتباطاتی با منابع متوله دارند

.تحقیقی بشود

کنـد و کـاواّما هنـوز جـای ،هایی منتشر شدهدربارۀ زندگی و آثار وی پژوهش: هرمسـ 

؛بسیار وجود دارد
ً
ینـو(» هـرمس«نـام بـا وجود چنـد تـن ،مثال

ّ
). پـاورقی، ۱۸۱: ۱۳۴۹،نل

. دربارۀ برخی از مباحث نک(اعتقاد به ساختگی بودن برخی از آثار منسوب به او ،همچنین

.نمایدکه درست می) ۵۸-۵۱: ۱۳۸۰،سزگین

در کیمیا، احکام نجـوم و طلسـمات بـوده کـه بسـیاری از 
ً
آثار منسوب به هرمس عمدتا

هـا هایی در آناند و جعلی بودن یا دسـتکاریها هنوز شناسایی یا بررسی نشدههای آنسخهن

های عربـی بسـیار برخی از ایـن آثـار، دارای ترجمـه. ها شده استموجب دشواری پژوهش

ینو ترجمهچنان،کهن هستند
ّ
منسـوب بـه هـرمس را عرض مفتـاح الّنجـوم ای از کتاب که نل

ً
ینو(ق صورت گرفته است ۱۲۵در سال گزارش کرده که ظاهرا

ّ
).۱۸۱-۱۸۰: ۱۳۴۹،نل

برشمرده، در میان متون گـزارش شـدۀ خودمنابعجزوهرمس که متوله ترکیب نام کتاب 

) پ۳گ (متولـه در مقّدمـه ). ۶۸-۱۳۸۰:۵۸سزگین (شود موجود از آثار هرمس دیده نمی

العـات پرداختـه ها به تشـرکه هرمس در کتابش برای همۀ درجهکندمیتصریح 
ّ

یح ایـن اط

:است
؛خاتمی از جنس فالن فلز بسـاز: ب؛اگر فالن سّیاره به فالن درجۀ فلک رسید: الف

را بر آن ) طلسم(فالن نقوش و حروف : ت؛و نگینی از فالن سنگ یا فلز تهیه کن: پ
سپس هـرمس بـه تشـریح خاصـیت : ج؛ها برافروزبخوری از فالن بوی: ث؛نقر کن

.گونه ساخته شده استپردازد که بدینخاتمی می

سیصد و شصت درجۀ فلک و لـوازم و ذکربنابراین روشن است که موضوع آن خواتیم با 

تـوان دانسـت کـه آن اثـر بـا ایـن توصـیفات می. ها بوده استکدام از آناعمال مرتبط با هر

.تر به آن پرداختیمباشد که پیشخواص االحجار و نقوشهاتواند همان نمی

تـوان تـر و متنـاقض اسـت و از منـابع موجـود نمیها کمطم آگاهیدربارۀ طم:طمطمـ 

هایی از برخـی نسخه). ۱۵۶-۱۵۵: ۱۳۸۰،سزگین(شخصّیت تاریخی وی را شناسایی کرد 
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دربـارۀ ) پ۳گ (حلـول االشـکال متوله در مقّدمۀ ). جاهمان(آثار وی بر جای مانده است 

:ارد که وی به این موارد پرداخته استطم تصریح دساختار کتاب طم
آن درجه:ب؛آیددر هر درجه چه صورتی برمی:الف .عملکرد آن درجه:پ؛بخوِر

کتاب حکیم طمطـم الهنـدی فـی نویسی با عنوان طم، دستدر میان آثار بازمانده از طم

ی ف۲۵۹۵در مجموعۀ (معرفة درجات الفلک و صورها و طالسمها 
ّ
رانسه، عربی کتابخانۀ مل

بـه ترتیـب ) ر۸۸-ر۵۹ق، گ ۱۰۴۱موّرخ 
ً
موجود است که هماننـد توصـیف متولـه، دقیقـا

العات را در بر دارد
ّ

برای نمونه، درجۀ اّول و دوم از برج . درجات فلک تنظیم شده و همان اط

:چنین توصیف شده است) پ۶۰گ (حمل در نسخۀ پاریس 
خنجٌر، اسم العون: درجة منها معُه

ٌ
: ، َحَجـره»ورخیـا«و فی اخـری » رخیا«:صورة رجل

و اصطرک، عمله: لورنطیش، بخوره ؛ : ب. یقتل اعداک بخنجره: ُمّر
ً
یحمل زقا

ٌ
صورة رجل

یسـقیک : ورق بنفسـج یـابس، عملـه: ، بخـوره»حماما«: ، حجره»شتمالک«: اسم العون

یرویک الی رجوعه و یریک الکنوز
ً
٢٠.شرابا

:چنین نقل شده است) طمه نقل از هرمس و نه طمب(االشکال حلولهمین دو درجه در 
او رحیا: ا خیکی دارد و مردی ] که[مردی : ب. مردی که خنجری دارد و زوبینی دارد؛ ناِم

).ر۳۲گ (او سمسائل ربال که روی وی چون روی سگ باشد؛ ناِم

ه طم، بسیار شبیدهد که نسخۀ در دسترس متوله از کتاب طمسنجش این موارد نشان می

قرینۀ دیگـر کـه . هایی از آن را گزیده و ترجمه کرده استبه نسخۀ پاریس بوده و متوله بخش

هـای کـه ناماسـت دهد متن مورد استفادۀ متوله شبیه به نسـخۀ پـاریس بـوده ایـننشان می

در نسخۀ پاریس آمده در نسـخۀ متولـه نیـز بـوده و وی در » اسم العون«ها که با عنوان درجه

:نویسدنقد آن می

رحمه الله یاد کرده است معنی نـدارد و اگـر ٢١خواجه ابوبکر] که[درج ] ی[هااّما این نام

.چیزی هست نوشتنی است و خواندنی نیست

المکتومنویسی از گفتۀ مندرج در دستجداول پیشاست کهبایستۀ ذکر .٢٠ ) کتابخانۀ جاراللـه۱۴۸۱نسخۀ (السّر

ب) کتابخانۀ مجلس۶۸۵۹شمارۀ (نویسی جداگانه نیز تنظیم شده صورت دستهکه ب
ّ
شـده و درواقـع شـکل مرت

.طم هستندمجدول از مندرجات همین کتاب طم

.طممترجم کتاب طمیعنی. ٢١
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نویسی هماننـد نسـخۀ پـاریس دسترسـی داشـته، اّمـا طلسـماِتبنابراین متوله به دست

بنـابراین، یـا . شودیده نمیدمعرفة درجات الفلک در نسخۀ االشکال حلولیادشده در پایاِن

هرمس گرفته شده باشد، یا اثـر دیگـری کـه متولـه بـه آن ترکیبباید این طلسمات از کتاب 

در یادکرد منابعش تغافل یا اشتباه کرده است
ً
.اشاره نکرده و یا اصوال

توّجهی که نویسندۀ این سطور در بررسـی منـابع طلسـمات و خـواتیم بـه آن نکتۀ جالب

کتابخانـۀ مجلـس، ۶۱۸مجموعـۀ : در(طم طمکتاب بخوراتکه ترجمۀ فارسی برخورد این

عربـِی]) ق۱۳و ۱۲حدود سدۀ [تا بی اصـِل
ً
مشترکاتی با متن مورد اشارۀ متوله دارد و قاعدتا

طلسم از بـرای «با عنوان حلول االشکال برای نمونه طلسم دهم . آن نیز باید چنین بوده باشد

:صیف شده استچنین تو» دشمنی و دوری
بستاند قدری سرب و ازو صورت دو شخص بکند که پشت به یکدیگر بازداده باشـند و در 

سگ باشد وی چون سِر وی گـرد باشـد و . میان ایشان مردی باشد که سِر و دبوسی که سِر
و این هر سه صورت بیکباره فروریزد همچون عمودی گرد و به سوهان راست بکند . بزرگ
)پ۵۶گ ... (

:چنین درج شده استکتاب بخورات ن توصیفات در ترجمۀ همی
از سرب و صورت دو شخص ازان برتر و پشت بر پشت هـم نشسـته و در ] ای[بستاند پاره

روی او چون سـگ و بـه دسـت او باشـد کلنگـی و آن باشدیهر دو صورت، مرد]میاِن[
)۲۳ص ... (ها به سوهان نیکو بسازد صورت

کتـاب ها قطعی اسـت اّمـا ترجمـۀ کم در برخی بخشو متن دستارتباط این د،بنابراین

همان اثر مورد اشارۀ متوله باشد، زیرا بر خالف توصیفی که متوله از نمیبخورات
ً
تواند دقیقا

.کرده، این ترجمه بر اساس درجات فلک تنظیم نشده استذکر طم کتاب طم

هــایی از طــم بــا بخشطمکتــاب بخــوراتترجمـۀهــایی از کــه بخشنکتـۀ دیگــر ایــن

بـرای نمونـه طلسـمی کـه در . سـان اسـتمعطارد بن محّمد الحاسب نیز هکتاب االحجار 

همـان ) ۱۰و ۹ص (یـاد شـده » خاتم زحل«عنوان هبکتاب بخوراتجایی از ترجمۀ 
ً
دقیقـا

نامۀ عالئـینزهتتر متن آن را همراه با ترجمۀ مندرج در طلسم عطارد حاسب است که پیش

.مقایسه کردیمنقل و 

ارتباطـاتی االشـکال حلـولوطم بنا بر آنچه یاد شد، میان هر دو متن موجود از آثار طم
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تر و موکول بـه انتشـار های گستردهاّما تشخیص دقیق این پیوندها نیازمند بررسی،وجود دارد

بـه که همین ارتباطات بـا آثـار دیگـر نیـز وجـود دارد وضمن این؛های این آثار استنسخه

.ها در خالل سطور پیشین اشاره شدمواردی از آن

به همین شـکل » ابوبکر وحشی«طم کتاب طمنام  مترجم: وحشیةابن/ابوبکر وحشیـ 

و بـه ) ۵۳۴، ۵۰۸: ۱۳۶۲،رازی(نامۀ عالئی نزهتدر » ابوبکر بن وحشی«صورت هو نیز ب

دیـده ) ۱۱۴، ۱۳۸۴:۸۶، تنکلوشـا(تنکلوشـا در ترجمـۀ فارسـی » بـوبکر وحشـی«شکل 

شود که نشانگر رواج ضبط نام وی به شکل ابوبکر وحشی در منابع کهن فارسی اسـت و می

خالصهظاه
ً
) ق۴و ۳سـدۀحـدود(قـیس ابـن وحشـیه شدۀ نام ابوبکر احمد بن علی بن را

است که آثاری در کیمیا، احکام نجوم و کشاورزی را به اّدعای خودش تـألیف و یـا از زبـان 

،؛ نـدیم۳۹۹-۳۸۹و ۳۴۰-۳۳۸: ۱۳۸۰،سـزگین(عربـی ترجمـه کـرده اسـت نبطـی بـه 

۱۳۸۱ :۳۷۲.(

آثـار تصـّرف ویشده که شـایددادهوحشیه این احتمال های ابندربارۀ ترجمه در اصـِل

العاتی از منابع قدیمی،کردهمی
ّ

مجعوالتی است که اط
ً
تر واردیا آثاری که پدید آورده اصوال

نـام ابوطالـب احمـد بـن الحسـین بـن ،وحشـیهبرخـی از آثـار ابننیـز در. شده اسـتآنها

لـذا برخـی از پژوهشـگران بـر است؛یاد شده،وحشیهعنوان راوی ابنهب،عبدالملک الزیات

،نظـر نولدکـه. نـک(وحشیه ساختۀ خیال اوست این باورند که این آثار را او پدید آورده و ابن

ندیم از احمد بـن الحسـین بـن عبـدالملک ،لبا این حا). ۳۹۶-۳۹۵: ۱۳۸۰،سزگین: در

ندیم میعنوان مصاحب ابنهالزیات ب خوِد زیسته است وحشیه یاد کرده و گفته که در روزگاِر

).۳۷۲: ۱۳۸۱،ندیم(

وحشیه کدام اثر است، نیازمند طم به ترجمۀ ابناین پرسش که مقصود متوله از کتاب طم

در ، ولـی طم، شواهدی را یـاد کـردیمبارۀ دو اثر طمتر درتر است و ما پیشهای بیشبررسی

ـف درج نشـده اسـتهوحشیه بها نام ابنهای آننسخه
ّ
در میـان منـابع .عنوان مترجم یا مؤل

این متن . اشاره کنیمتنکلوشا معروف به صور َدَرج الفلک مرتبط با این موضوع باید به کتاب 

ب
ً
معّرفی و منتشر شده ولی درواقع ) تنجیم(گویی عنوان اثری در اخترهدر منابع فارسی عمدتا

هایی برای هر درجه از سیصدوشصت درجۀ فلک بـه اثری در طلسمات است و در آن، شکل
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هر درجه اشاره شده که هر ت توصیف و در پایاِن
ّ
که در این درجه زاید چگونه خواهد کس دق

ن توّجـه داشـته و در آغـاز که مترجم فارسی این اثر بـه موضـوع آاین است توّجه جالب. بود

شهمردان رازی در جایی . تر آن را نقل کردیمکتاب، فصلی را دربارۀ طلسمات آورده که پیش

دهـد کـه وی وحشی نقل کرده و این نشان میی ابنتنکلوشاز کتاب ، مطالبی انامهنزهتاز 

:دانسته استوحشیه میابنمتعلق بهاین کتاب را 
نمـازی بازایسـتد، زن را چـون بی: ی در کتاب تنگلوشا گویـدازجمله آن که ابوبکر وحش

.)۹۷: ۱۳۶۲رازی (اندکی از خون با زهرۀ شتر مرده بر پنبه نهند و زن برگیرد بگشاید 

عنوان مترجم معّرفی شده اسـت و هوحشیه بنیز ابندرج الفلکصورهای عربی در نسخه

را تنکلوشای بابلی به زبـان ور درج الفلک صاند که لذا بسیاری از پژوهشگران این را پذیرفته

-۳۳۸و ۱۵۳-۱۳۸۰:۱۴۸،سـزگین(وحشیه آن را ترجمـه کـرده اسـت نبطی نگاشته و ابن

با این مقّدمات، شاید طرح ). ۲۸۸۰-۲۸۷۸: ۱۳۶۳،قزوینی. ؛ دربارۀ نام تنکلوشا نک۳۴۰

صور دکرده درواقع همین طم یاعنوان اثر طمهوجه نباشد که آیا کتابی که متوله باین پرسش بی

ان را که هر سوحشیه دو اثر همنبوده است؟ در غیر این صورت باید بپذیریم که ابندرج الفلک

فلک تنظیم شده بوده درجاِت .به زبان عربی ترجمه کرده استست،ادو به ترتیِب

ینو که گفتباید صور درج الفلک دربارۀ 
ّ
لـوس نـام تنکنشان داده کـهییهاا استداللبنل

انی نگارش برخی از حـروف مساست و این اشتباه به دلیل ه» تئوکروس«درواقع تحریفی از 

پهلوی پدید آمده است 
ّ

ینو(در خط
ّ
ـلی نیـز همـین تقی). ۲۵۲-۲۴۴: ۱۳۴۹،نل

ّ
زاده و تفض

در زمان خسرو انوشروان به پهلـوی ) تنکلوشا(وکروس ئاند که کتاب تنظر را پذیرفته و نوشته

م از پهلوی به آرامی ترجمه شده و همین ترجمه به دورۀ اسـالمی ۶مۀ دوم سدۀ و سپس در نی

لی(رسیده است 
ّ

اگـر ایـن گمـان درسـت ). ۳۱۸-۳۱۷: ۱۳۱۶زاده ؛ تقی۳۱۹: ۱۳۸۳،تفض

کتـاب تئـوکروس ) یـا پهلـوی؟(وحشیه به مـتن آرامـی باشد، شاید بتوان احتمال داد که ابن

باـ دسترسی داشته و آن را 
ً
در هـر حـال ٢٢.به عربی ترجمه کرده استـهاییافزودهاحتماال

: نوشتهآن ۀسست درباریلیدلۀبا ارائبا این نظر موافق نیست و ـ یفارسۀترجمۀکنندچاپـ البته رضازادۀ ملک . ٢٢

نیست، چراکه ) بوبکر وحشی(وحشیه شناسیم، تألیف یا ترجمۀ ابنهرچه هست، کتابی که با عنوان تنکلوشا می«

از ذکر نـام خـود در ـ که نکرده استـ کرد ذکر میدر آن صورت یا باید در تمام توضیحات، نام خود را 
ً
، یا اصال

کتاب تن می
ّ

).صدودهیک: ۱۳۸۴، تنکلوشا(» ـکه نزده استـ زد کل
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اثری اصیل یا جعلی اسـت، در موضـوع مـورد بررسـی مـا صور درج الفلک این نکته که آیا 

ق در کتـاب ۵تأثیری ندارد و همین اندازه باید توّجه داشت که شهمردان رازی در اواخر سدۀ 

اشاره کرده و غضنفر تبریزی نیـز الوشکتنبه کتاب ) ق۴۹۵-۴۹۰تألیف (نامۀ عالئی نزهت

عبارتی را از قول تنکلوشا القوفانی دربارۀ درجـۀ المشاطة لرسالة الفهرست در سدۀ هفتم در 

متن عربـی دسـت،بنابراین). ۸۹: ۱۳۷۱،غضنفر تبریزی(٢٣چهاردهم سنبله یاد کرده است

میکم از سدۀ پنجم مورد رجوع و در دسترس بوده است و متولـه نیـز قاعـدت
ً
توانسـته بـه آن ا

.دسترسی داشته باشد

االشکالهای زبانی حلولویژگی

مـاوراءالّنهر و خراسـان هسـتند و آثـار متعلـق بـه عمدۀ متون فارسی پدیدآمده تا سدۀ ششم

منـابع مـا بـرای سـبب،بـه همـین . ندشـمارشده در غرب و مرکز ایران بسیار انگشتنگاشته

در االشـکال حلـولبنابراین با توّجه به تألیف . اندک استبررسی زبان و فرهنگ این مناطق 

اثـر، انتشـار مـتن یـنایـقدقیزبـانیبررسۀالزم. شودشهر نهاوند، ارزش اثر مضاعف می

اشـاره شاذهایعنوان برخی از نمونهها بهواژهتوان به این میینجاادر . آن استشدۀیحتصح

:٢٤کرد
خـروس؛ )پ۵، ]»ژ«بـا [بـانژدهم : نسخه(پانژدهم

ِ
دسـت اورنجـن؛ )ر۹(٢٥خـوج

، ٢٦در برابر حیواناتی کـه ُسـم شـکافته دارنـد(پایانُسم؛)پ۶(برنجندست؛ )پ۱۰(
قبروسی، : در(سونش؛ )ر۶ مِس مهـا؛ )پ۶(کشاورزان، کشت و ورزی؛ )ر۷سونِش

).پ۸، ...سنِگ(

دهـد اشـارۀ غضـنفر کـه نشـان می) ۵۷: ۱۳۸۴، تنکلوشا(موجود است تنکلوشااین عبارت در ترجمۀ فارسی . ٢٣

.تبریزی به همین متن است

.انداهمّیتخود حائزاست که آن االشکالحلولهای بیرون از تعابیر مربوط به بخشها وبرخی از واژه. ٢٤

» و بر سر او غوج است مانند خروس و بر قدم نیز غوج دارد«: آمده است» غوج«صورت هب،نامۀ عالئینزهتدر . ٢٥

).۳۸۱: ۱۳۶۲،رازی(

.»ُسم باشندیان که ناشکافتهپاداللت ُبَود بر اسب و استر و خر و ُسم«: این عبارتدر. ٢٦
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تصاویر نسخه
ً
انـد ها اختصاص یافتهبه توصیف نقشبسیاری از متون مرتبط با طلسمات و خواتیم، عموما

آن اصِل
ً
حّتـی در برخـی از آثـار، . اندها با سـاختار مصـّور تـدوین و تـألیف نشـدهو لزوما

اشان کمـک گرفتـه شـود؛ چنـان
ّ

کـه در نویسنده توصیه کرده که برای ساخت طلسمات از نق

اش تا ازین نپردازد بـا کسـی سـخن... «: استآمدهنامۀ عالئینزهت
ّ

،رازی(» نگویـدو نق

۱۳۶۲ :۳۸۱.(

زیرا نسـخۀ موجـوِد،دشوار استاالشکال حلولداوری دربارۀ مصّور بودن یا نبودن متن 

رود که تصـاویر نسـخۀ گمان می،با این حال.مصّور به نقوش خواتیم و طلسمات است،آن

،مـتنجا درهراست، زیراموجود مربوط به اصل اثر نبوده و بعدها به آن افزوده شده
ً
،مـثال

ها به ترسـیم قضـیب در دست دارد، در نگاره) ایتازیانه(قضیبی اشاره شده که فالن صورْت

یا نسـخۀ (دهد که تصاویر، افزودۀ نگارگر این نشان می. در معنای احلیل پرداخته شده است

عنهای وی
ٌ

.است) منقول

٭٭٭

، نویسـندۀ االشـکالحلولی آنچه یاد شد کلّیاتی دربارۀ طلسمات و خواتیم، کتاب فارس

تر آن اّما بررسی و شناسـایی دقیـق،های زبانی اثر استآن، منابع و مآخذ اثر و برخی ویژگی

.هّمتی آن را بر عهده گیردموکول به انتشار اثر است که امیدواریم صاحب

در موزۀ متروپولیتن۱/۲۰۰/۱۹۸۷ای آشوری، به شمارۀ دستیابیمهر استوانه: ۱تصویر 
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کتابخانۀ حاجی بشیر آغا۴۳۲در نسخۀ االشکال حلولآغاز متن : ۲تصویر 
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کتابخانۀ حاجی بشیر آغا۴۳۲در نسخۀ االشکال حلولصفحۀ پایانی متن : ۳تصویر 
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یر  کتابخانۀ حاجی بشیر آغا۴۳۲در نسخۀ االشکال حلولطلسم ماه در متن : ۴تصو
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منابع

تحقیـق الـّدکتور.)ج۱۱(الّتـاریخ الکامـل فـی). م۲۰۱۲(الکـرمابیاثیر، عّزالّدین علی بـنابنـ 
.الکتاب العربیدار:بیروت.عمر عبدالّسالم تدمری

عبداللـه محّمـد بـن ابـراهیم بـن سـاعد االنصـاری السـنجاریالّدین ابـیاالکفانی، شـمسابنـ 
:لیــدن.تکــامتحقیــق یــان یوســت وی. ارشــاد القاصــد الــی اســنی المقاصــدکتــاب). م۱۹۸۹(

.دار ترلوخت للطباعة و الّنشر
مختصر الّتاریخ مـن اّول ). م۱۹۷۰/ه۱۳۹۰(الکازرونی، ظهیرالّدین علی بن محّمد البغدادیابنـ 

المؤّسسـة العامـة :بغـداد.تحقیـق الـّدکتور مصـطفی جـواد.العّباسالّزمان الی منتهی دولة بنی
.للصحافة و الطباعة

ـق بهـا). م۱۹۸۷/ه۱۴۰۵(دالرحمان بن احمدرجب الحنبلی، عبابنـ 
ّ
.احکام الخـواتیم و مـا یتعل

.الکتب العلمیةدار:بیروت.تحقیق ابوالفداء عبدالله القاضی
دفتـر نشـر میـراث :تهـران. الّتعریف بطبقات االمـم). خ۱۳۷۶(اندلسی، قاضی صاعد بن احمدـ 

.مکتوب و انتشارات هجرت
تحقیـق پرویـز .اآلثار الباقیة عن القـرون الخالیـة). خ۱۳۸۰(احمدبیرونی، ابوریحان محّمد بن ـ 

.میراث مکتوب:تهران.اذکائی
.سیناانتشارات ابن:تهران.اکبر داناسرشتۀترجم.الباقیهترجمۀ آثار). خ۱۳۵۲(ـ ـــــــــــــ 

.یرانانتشارات بنیاد فرهنگ ا:تهران.بی مصّحح.چاپ حروفی). خ١٣٤٨(تفسیر قرآن پاکـ 
لی، احمدـ 

ّ
.انتشارات سخن:تهران.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم). خ۱۳۸۳(تفض

.کتابخانۀ طهران:تهران.شماری در ایران قدیمگاه). خ۱۳۱۶(زاده، حسنتقیـ 
.میراث مکتوب:تهران.به کوشش رحیم رضازادۀ ملک). خ۱۳۸۴(تنکلوشاـ 
بـاریس و .کـراوس. تحقیـق پ. تار رسائل جابر بن حّیـانمخ). م۱۹۳۵/ه۱۳۵۴جابر بن حّیان، ـ 

.مکتبة الخانجی:القاهرة
متـون پهلـوی ). خ۱۳۷۱()گردآورنـده(جاماسب آسـانا، جاماسـب جـی دسـتور منـوچهر جـی ـ 

ی ایران:تهران.گزارش سعید عریان.)ترجمه، آوانوشت(
ّ
.انتشارات کتابخانة مل

انتشارات فرهنگ :تهران.، به کوشش ایرج افشارنامهفّرخ). خ١٣٤٦(جمالی یزدی، ابوبکر مطّهرـ 
.زمینایران

ـی تبریـز، مـوّرخ ۳۳۹۷مجموعـۀ : در.کتـاب االحجـار.حاسب، عطارد بن محّمدـ 
ّ
کتابخانـۀ مل

.ق در مدرسۀ صفویۀ زنجان۵۱۷



شکاِلحلول«
َ
٦١/)قلعهعلی صفری آق... (همحمود بن احمد متول» اال

نون عن اسامی الکتب و الفنـونکشف). م۱۹۴۱(خلیفه، مصطفی بن عبداللهحاجیـ 
ّ
تحقیـق.الظ

م رفعت بیلگه الکلیسیمحّمد شرف
ّ
.سیمعارف مطبعه.الّدین یالتقایا و المعل

علـم اوفـاق در منـابع اسـالمی و بازتـاب آن در متـون «). خ١٣٩٩(آبـادی، نـداحیـدرپور نجفـ 
.٧٣-٤٣): پیاپی(٣٢ش، ١٦، ستاریخ و تمّدن اسالمی.»فارسی

ّطـی کتابخانـۀ مرکـزی و مرکـز اسـناد های خفهرسـت نسـخه). خ۱۳۵۷(پژوه، محّمـدتقیدانشـ 
.انتشارات دانشگاه تهران:تهران.دانشگاه تهران
سـازمان :تهـران.)۱۸ج(های خّطـی ایـران فهرستگان نسـخه).»الف«خ۱۳۹۱(درایتی، مصطفی

ی جمهوری اسالمی ایرانۀاسناد و کتابخان
ّ
.مل

تهران، سازمان اسـناد و . )۲۱ج(ن های خّطی ایرافهرستگان نسخه). »ب«خ ۱۳۹۱(ـ ـــــــــــــ 
ی جمهوری اسالمی ایرانۀکتابخان

ّ
.مل

سـازمان اسـناد و :تهـران.)۲۲ج(های خّطـی ایـران فهرستگان نسـخه). خ۱۳۹۲(ـ ـــــــــــــ 
ی جمهوری اسالمی ایرانۀکتابخان

ّ
.مل

بـه .البهـادرلتحفـةالّتبـادر نـوادر). خ۱۳۵۰(الّدین ایـوب الّدین محّمد بن امینُدنیسری، شمسـ 
.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران:تهران.پژوه و ایرج افشارکوشش محّمدتقی دانش

.به کوشـش دکتـر فرهنـگ جهـانپور.نامۀ عالئینزهت). خ۱۳۶۲(الخیررازی، شهمردان بن ابیـ 
.مؤّسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی:تهران

.داودعلـی آلبه کوشش سـّید.)سّتینی(العلوم امعج). خ۱۳۸۲(رازی، فخرالّدین محّمد بن عمرـ 
.انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار:تهران

المکتوم فی اسرار الّنجـوم). تابی(رازی، فخرالّدین محّمد بن عمرـ  بحسـب فرمـایش میـرزا . السّر
.المطبع الحجریة:القاهرة.الکّتابمحّمد شیرازی ملک

تحقیق عبداللـه .االنساب). ه۱۴۰۸(عبدالکریم بن محّمد بن منصور التمیمیسعد سمعانی، ابوـ 
.الجناندار:بیروت.عمر البارودی

برگردان نسـخه(کتـاب الملـل و الّنحـل ۀترجمـ). خ۱۳۹۵(شهرستانی، محّمـد بـن عبـدالکریمـ 
.مادی حائریبا مقّدمۀ سّیدمحّمد ع.از مترجمی ناشناخته،)کتابخانۀ ایاصوفیا۲۳۷۱دستنویس 

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب:تهران
، گـزارش میـراث.»های اسـالمیمفهوم مهر در نخستین سـده«). خ۱۳۸۸(قلعه، علیصفری آقـ 

.۷-۴:]مهر و آبان[۳۵ش
مفتـاح السـعادة و مصـباح الّسـیادة فـی ). م١٩٨٥/ه١٤٠٥(زاده، احمد بن مصـطفیکبریطاشـ 

.لکتب العلمیةادار:بیروت.موضوعات العلوم



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٦٢

فهرسـت : در.المشاطة لرسالة الفهرسـت). خ۱۳۷۱(غضنفر تبریزی، ابواسحق ابراهیم بن محّمدـ 
کوشش دکتـر به.ابوریحان محّمد بن احمد بیرونی،های بیرونیکتابهای های رازی و نامکتاب

ق
ّ

.۱۱۰-۷۷:انتشارات دانشگاه تهران،تهران.مهدی محق

رجـب الحنبلـی، عبـدالرحمان بـن احمـدابـن← مقدمـه). ۱۴۰۵(داللـه ـ القاضی، ابوالفـداء عب
).م۱۹۸۷/ه۱۴۰۵(

انتشـارات : تهـران.بـه کوشـش ایـرج افشـار.های قزوینـییادداشت). خ۱۳۶۳(قزوینی، محّمدـ 
.علمی

الّنتیجتین بالّتقدیم). م١٩٢٧(القاسم مسلمة بن احمدمجریطی، ابیـ  تحقیق . غایة الحکیم و احّق
.مطبعة آوگوستین:گلیقشتاط و هامبورگ.ت ریترهلمو

:آباداسـالم.)١ج(های خّطی فارسـی پاکسـتان فهرست مشترک نسخه). خ١٣٦٢(احمدمنزوی،ـ 
.مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

دائرةالمعـارف بـزرگ .»مّتویه، ابومحّمد حسن بن احمد بن مّتویـهابن«). خ۱۳۷۰(موّحد، صمدـ 
.۴/۵۸۰: اسالمی

بـه کوشـش .)ج١٠(و عـدة االبـراراالسـرارکشـف).خ١٣٨٢(میبدی، ابوالفضـل رشـیدالّدینـ 
.امیرکبیر:تهران.اصغر حکمتعلی

ینو، کرلو آلفونسوـ 
ّ
کـانون نشـر و :تهـران.ترجمـۀ احمـد آرام.تاریخ نجوم اسـالمی). خ۱۳۴۹(َنل

.های اسالمیپژوهش
به کوشـش حبیـب .االنبیاءقصص). خ۱۳۸۲(منصور بن خلفنیسابوری، ابواسحاق ابراهیم بنـ 

.انتشارات علمی و فرهنگی:تهران.یغمایی
.مطبعۀ آمریکایی:بیروت.قاموس کتاب مقّدس). م١٩٢٨(هاکس آمریکاییـ 
بـه .از متـرجم ناشـناس،»رساله در معرفت خواص احجار و جواهر«). خ١٣٩٠(هرمس حکیمـ 

کتابخانـه ،تهـران.بـه کوشـش جـواد بشـری.)دفتر یکـم(تون ایرانیم:در.کوشش فاطمه مهری
.٢٣٩-١٦٩: مجلس

- Brunner, Christopher J. (1978). Sasanian Stamp Seals in The Metropolitan
Museum of Art, New York: The Metropolitan Museum of Art.




