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 چکیده

بنا بر منابع دورۀ اسالمی، شهرنشینان بخشی از وظیفۀ حفاظت از خود و شهرشان 
مراد از حفاظت تفویضی این است که عاملی به کنند و را به دیگران تفویض می

جز شخص یا شهر تحت حفظ، حافظ جان و مال مردم شود. در میان انواع 
هایی شده استفاده از طلسمهای کمتر کاویدههای حفاظت تفویضی، از مقولهراه

های میانه، کارکردهای متنوعی به آنها منسوب بوده است که در پندار مردم سده
شهر از گزند حیوانات و آفات؛ حفظ شهر از بالیای طبیعی و عوامل است: حفظ 

جوّی؛ حفظ معادن و منابع شهر از دستبرد اغیار؛ مدیریت انسانی در قالب 
ها؛ و حفظ ابنیۀ عمومی. افزایش همدلی بین مردم و جلوگیری از بعضی جرم

 توانمیاند، ای در مقیاس یک شهر داشتهها را که گسترهاین دسته از طلسم
های بسیار متعددی، اگرچه معموالً با نام نهاد که در صورت« طلسم شهری»

شده های دوبعدی )تراشیدهشدند: مجسمه و تندیساستفاده از سنگ، ساخته می
 بعدی؛ مناره؛ و خانه.روی زمین یا دیوار( و سه

های یادمانی، های شهری، طلسمحفاظت تفویضی، طلسم ها:کلیدواژه
 گاری.نعجایب
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 مقدمه
نشیان )أهل البدو( با شهرنشینان )أهل های بادیهترین تفاوتخلدون یکی از مهمابن

دار دفاع از جان و مال خویش عهده داند که دستۀ نخست، خودْالحضر( را در این می
دفاع از خود و از شهر خود « وکالت»کنند، یعنی می« واگذار»شوند و دستۀ دوم آن را می

نشینان از اجتماعات بزرگ جدا گوید بادیهاو می 1کنند.می« تفویض»را به دیگری 
د که سلّح هستنبرند و از آن رو پیوسته مجهز و مهستند و در نواحی دورافتاده به سر می

دیگری اعتماد ندارند. اما شهرنشینان، امر دفاع از  کسِ در دفاع از خویشتن به هیچ
ان بر شکنند و تکیۀجان و مال و خویش را به دیگری، حاکم یا فرمانروایی، واگذار می

 2گیرد،خلدون از این تفکیک میای که ابنبارو و دژ و لشکریان است. فارغ از نتیجه
از شهرهای اسالمی الجرم پیوندی عمیق با فرهنگ و علوم « حفاظت تفویضی»تأمل در 

های جاری در دورۀ اسالمی و پیش از آن دارد، صناعات و علومی که درخور و صناعت
 شدند. واگذاری امر حفاظت قلمداد می

معنای توان دریافت که حفاظت تفویضی بهگوید، میخلدون میاساس آنچه ابن بر
دار چنین کاری شده یا چنین کاری را بر حفاظت به وکیلی است که عهده سپردن امر

، چهار نمونه از این وکیالن را نام خلدون در همین بخشبناند. خوِد اعهدۀ او گذاشته
توانند کار بخشی از برد: دژ، بارو، حاکم، لشکر. هر یک از این چهار مورد، میمی

مت حفظ خویشتن را از دوش شهرنشین بردارند. تبع، زحدار شوند و بهحفاظت را عهده
 دهندخلدون، نشان میطورکه انبوهی از متون دورۀ اسالمی، ازجمله نوشتۀ ابناما همان

تریِن از پرکاربردترین و غریبانواع دیگری از حفاظت تفویضی هم وجود دارد که یکی 
نام  4«انۀ دفاع طلسمیسام» 3ها، اتکا بر آن چیزی است که در ادبیات جوانا کاالتزوآن

                                            
« همالحامیة الّتی تولّت حراستیسوسهم و يالحاکم الذعن أموالهم وأنفسهم إلی والیهم وهم في المدافعة أمر الووک  و». 1

 (.1۵۵ص، 1408خلدون، )ابن
نان دلیرتر از نشیگوید که چون اهل شهر وابستۀ دیگری و اهل بادیه متکی بر خود هستند، پس بادیهخلدون میابن. 2

رشت در شهرنشینان رسوخ کرده و چونان س« زنان و کودکان»ری خوی تعبیر او در نتیجۀ چنین امشهرنشینانند. حتی به
خشک  هایدر دشت»قدر اضطرار و کنند مگر بهخوابند و استراحت نمینشینان نمیکه بادیهآنان شده است. درحالی

 لدون،خکنند )ابنتنها سفر می« نفس خویشو صحراهای وحشتناک با اتکا به دالوری و سرسختی و اعتمادبه
 (.236-234ص، 137۵

3. Giovanna Calasso 
4. le système de défense talismanique 
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 5گرفته است. کاالتزو از نخستین دانشوران معاصری بود که به موضوع دفاع تفویضی
ها: حفاظت از شهرهای ها و قدیسطلسم»در شهرهای اسالمی پرداخت. او در مقالۀ 

 کند و در انتها از نقشِ خلدون ابتدا میبه همان تفکیک ابن 6«های میانهاسالمی در سده
حفاظت از  ها و بعد قدیسان )عرفا و امامان و اهل کرامت و...( درلسمنخست ط
گفتۀ کاالتزو از متون نویسندگان مسلمان چنین به نظر نویسد. بهاسالمی می شهرهای

ها و قدیسان در حفظ شهر همانند جایگاه بارو و دژ بوده است آید که جایگاه طلسممی
های دهند که استفاده از ابزارها، نشان میاشتهنگانگیز، عجایبهای شگفتو آن داستان

 7جادویی برای حفاظت از شهرها تا چه حد متعارف و بلکه کامالً هنجار بوده است.
ز سازی برای حفاظت ا، طلسمو گاه صریحاً تلمیحهای میانه، غالباً بهحتی متون سده

مد آو کار ای از دولت و شاه خوب و عادلشهر را محصول بینش و خرد و نشانه
 .(1992تزو، کاالدانستند )می

تأمل در حفاظت تفویضی از شهرهای اسالمی بعد از کاالتزو رونق چندانی نیافت و 
 ی دیگرهانوشت، و نه در گسترۀ زباننه در گسترۀ زبان فرانسوی، که کاالتزو به آن می

ر ه دگرفتهای صورتپژوهش چندانی در این عرصه صورت نگرفت. از معدود پژوهش
های چاپ شد. او خصیصه 9مقرنسبود که در مجلۀ  8این حوزه، مقالۀ جولیا گُنِال

داند جادویی فرهنگ اسالمی را وجهی مغفول از معماری و هنر و فرهنگ اسالمی می
ب موج« فرهنگ فولکلور»و « مذهب عامّه»که تخصیص علوم غریبۀ اسالمی به حوزۀ 

هایی های میانه از طلسمسده بارۀ استفادۀ مسلمانانِ چنین غفلتی شده است. مقالۀ او در
یا « Spolia»اند و متعاقب ظهور اسالم، تحت مقولۀ است که پیش از اسالم ساخته شده

 ، در بناهای اسالمی به کار گرفته شدند تا ضامن«یاإلستخدام الثانو»ها زبانقول عربیبه

                                            
5. défense déléguée 
6. Les Talismans et Les saints: La Protection de la Ville Dans les Sources Musulmanes 
Médiévales 

های میانه قدرت و کرامت قدیس مسلمانان سدهپردازد که در ذهن اش به این مطلب میکاالتزو در بخش آخر مقاله. 7
)اصحاب کرامات و امامان و هر آنکه درخور عنوان اهل کرامت باشد( از خودشان به ساختمان منسوب به آنان 

که صاحب کرامت زنده است، وجود فیزیکی او . مادامیکندمی)خصوصاً مقبرۀ آنان( و منطقۀ زیست آن سرایت 
 کند.اش همان نقش را ایفا میرگ او، مقبرهضامن شهر است و بعد از م

8. Julia Gonnella 
9. Muqarnas 
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ای نسبتاً مشابه، با هم در مقاله 10د(. فینبر فال2010گنال، و حافظ امنیت شهر باشند )
برای بالگردانی در بیزانس و  گیریبازخدمتتصاویر علیه طبیعت: »عنوان 

پیشااسالمی برای حفاظت از « های یادمانیطلسم»به استفادۀ مجدد از  11،«داراالسالم
گوید همین که متون فالد می (.2006فالد، شهرهای اسالم و بیزانس پرداخته است )

اند ها را بر خود هموار کردهۀ اسالمی زحمت ذکر مشخصات و کارکرد این طلسمدور
های میانی چنان های یادمانی با تجربۀ شهر سدهدهد که حضور طلسمنشان می

ها را بدون ذکر شده شهری از شهرهای اسالمی آن سدهآمیخته بوده که نمیدرهم
 هایش به تصویر کشید.طلسم

حتوای پیشینۀ این پژوهش پیداست، اگرچه طی دهۀ اخیر که از شمار و مچنان
موضوع علوم غریبۀ اسالمی و پژوهش علمی در آن مدّنظر شماری از دانشوران قرار 

و علوم غریبه که ناظر بر حفاظت از شهرهاست هنوز  حروفگرفته است، وجهی از علم 
ندک است. مفهوم دوم این حوزه هنوز اچندان کاویده نشده و شمار و عمق آثار درجه

در  «مدیریت شهری»توان به های میانۀ اسالمی را میدر سده« حفاظت تفویضی از شهر»
های ادبیات شهری معاصر نزدیک دانست، هرچند بدیهی است که مدیریت شهری سده

حد زیادی عاری بوده  میانه از مفاهیم نظری و ابزارهای حوزۀ مدیریت شهری جدید تا
ا ب شهری و حفاظت تفویضی از آن را القۀ خویش به مدیریتاست. متون اسالمی ع

ای که ها و مادههای شهری، در حد شکل و ابعاد آنکمتر معمول جزئیاتِ طلسم اشارۀ
د. انها، نشان دادهشدن آنه است و حتی داستان ساختههای شهری از آن ساخته شدطلسم

شود که صریح و علنی بیان می، در اینجا گاهی چنان همه چیز (1992) قول کاالتزوبه
 در عبارت علوم غریبه در تعارض افتد.« غریبه»با مفهوم 

هایی است که نام دارد، طلسم« های شهریطلسم»باری مراد از آنچه در این مقاله 
هایی بندیرسد که در کنار انواع دستهدر ابعاد یک شهر است. به نظر می آنهاکارایی 

آنان را نیز از معیارهای درخور « مقیاس اثرگذاری»توان می 12ها شده است،که از طلسم

                                            
10. Flood, Finbarr 
11. Image against Nature: Spolia as Apotropaia in Byzantium and the dar al-Islam 

ها از نقش، بعضی دیگر از حروف و اعداد، ها با معیارهای متنوعی ممکن است. بعضی طلسمبندی طلسمتقسیم. 12
بعضی از ترکیب نقوش با حروف و اعداد، و نهایتاً بعضی از اشیاء یا منسوبات به اشخاص حقیقی، غالباً مقدسان 

بندی توانند معیاری برای دستهتنوع است و میها نیز مشوند. موارد استفادۀ آنتشکیل میفرهنگ یا مذهبی خاص، 
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، «خصیهای شطلسم»در نظر گرفت و گفت که سه دستۀ  آنهاشناسانۀ بازشناسی گونه
های شخصی از هم سوا هستند. طلسم« های شهریطلسم»، و «های عمومیطلسم»

رسانند. عمدۀ ها هستند که خیر و شرّ خود را به یک شخص خاص میای از طلسمدسته
زخم، افزایش محبت، درمان و دیگر امور ها، ناظر بر مصونیت از چشماین طلسم

تر یی دانست که مقیاسی فراآنهاتوان های عمومی را میچنینی هستند. طلسمشخصی این
های شخصی دارند و در یک بنای عمومی، معموالً یک مسجد یا گاهی یک از طلسم

کنند. برای مثال در مسجدجامع بیمارستان، نصب شده و در مقیاس همان بنا عمل می
دمشق طلسمی از سقف مسجد آویزان بود که بنا به قول مردم، عقرب و مار و موش و 

معلوم،  قرار (. از281ص، 2عساکر، جداشت )ابند دور نگاه میکالغ را از مسج
و در جامع صنعا هم  رهاندمسجدجامع حلب هم چنین طلسمی داشت که پرندگان را می

هایی، که (. چنین طلسم2006فالد، ) هایی برای دورکردن مارها گذاشته بودندطلسم
اند، صرفاً در می گزارش کردههای میانۀ اسالرا متون سده آنهاهای متعددی از نمونه

های دیگری هم هستند که مقیاس کنند. اما طلسمگسترۀ بنای عمومی مشخصی عمل می
ند. ها هستترین طلسممقیاسکلیّت یک شهر است و از این حیث، درشت آنهاعملکرد 

هایی هستند که اوالً در مقیاس یک شهر های شهری آن دسته از طلسمطلسماین  بر بنا
، نهاآاند، چون جز اینکه قدمت بعضی از مند نیستند و ابدیشوند؛ ثانیاً زمانه مینوشت
رسد، وابسته به شهر و بقای شهرهایی که نشان داده خواهد شد، به چندین هزاره میچنان

ه جادوگران ب آنهاشدند؛ ثالثاً ساخت هستند که خودْ به نیّت بقا و آبادانی ابدی ساخته می

                                            
ای اوقات مبن شود. برهای محبت، نزاع، محبوبیت، درمان، و... تشکیل میهایی مثل طلسماساس دستهباشد، براین

ا هم هرفته در آن کارشود. جنس مواد بههای مریخ و شمس و عطارد و زهره و... تشکیل میها، دستهاستفاده از طلسم
های کاغذی، آهنی، سنگی، چوبی، ترتیب، طلسمها باشد و بدینبندی طلسماند معیار دیگری برای دستهتومی

برای مطالعۀ ) های گوناگون داردمتعددی در تمدنهای ها نمایندهشود. هر یک از این دستهای و... پدیدار میپارچه
 . («سم و ادعیه در ایرانطل»با عنوان  ، فصل سومارشادینکـ :  هایبندیشماری از دسته
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تر هرتبگری آنان به شاهان کهن منسوب است و افراد حقیقی و کمانیای و باسطوره
  14(.1396)طاهری،  13هایی شوندتوانستند بانی چنین طلسمجامعه، نمی

 هایحروف و اصحاب صناعتکم عالمان به علم ی شهری، دستِهادر نوشتن طلسم
ادامه خواهد آمد، که در اند که چنانبنّایی و آهنگری و حجّاری حضور مستقیم داشته

باً واقع تقری منسوب است. در آنهاهای شهری متعددی با کارکردهایی متنوع به طلسم
روف حیشااسالمی، نسبت موثقی بین علم تردیدی نیست که در دورۀ اسالمی و دورۀ پ

ساز با ابزارهای متعدد با  و های ناظر بر ساختو همچنین صناعت های شهریبا طلسم
برقرار بوده است. همچنین بنا به گزارش انبوهی از متون تاریخی، زمان  یهایچنین طلسم

های شهری الجرم باید با موقعیت ستارگان و اجرام در آسمان ساخت و نصب طلسم
ای از نجوم و هیئت و احکام آن نیز در نگارش سبب، شاخههمینتناظری داشته باشد و به

ان به هایشالدین آملی در کتابینی و شمسهای شهری مؤثر بوده است. زکریا قزوطلسم
اند. های آسمانی پرداختهنویسی از منظر جای اجرام و ستارهبعضی از اصول الزم طلسم

شدن امور غریبه در اثر ممازجت قوای ها را حادثدر دورۀ اسالمی طلسم طورِکلیبه
؛ 496ص)حفنی،  دانستندهای مشخص میفعّالۀ آسمانی با قوای منفعلۀ زمینی در زمان

 (. 1197، ص2؛ سجادی، ج20۵ص، ۵هاشمی شاهرودی، ج

« صورت»و « کارکرد»، آنهاهای شهری است و از وجوه متنوع این مقاله ناظر بر طلسم
های شهری در تا درنهایت ضمن فهم کارکردهای طلسم آنان را مدّنظر قرار داده است

                                            
یک از منابع دورۀ اسالمی، ساخت یک طلسم شهری به شخصی حقیقی و غیرمرتبط با دربار اینکه چرا در هیچ. 13

های این امر، هزینۀ گزاف ساخت رسد که یکی از علتیا حکومت منسوب نیست، خود محل تأمل است. به نظر می
قباد ساسانی با بلیناس حکیم، صاحب طلسمات، قراردادی به ارزش  هایی بوده است زیرا برای مثال،چنین طلسم

 که بدیهی«( و ]القباذ[ جعل له علی کل طلسم یعمله أربعة ألف درهم)»چهارهزار درهم برای هر طلسم منعقد کرد 
 (.420ص فقیه،)ابن کل خارج استاست پرداخت چنین مبلغی از عهدۀ افراد حقیقی جامعه به

های های شهری متمرکز هستیم، اما کاربست علوم غریبه و علم حروف نزد مردم سدهصرفاً بر طلسم در این جستار. 14
ی ها نبوده است. برای آشنایی با انواع و تعریفمیانۀ دورۀ اسالمی و حتی پیش و پس از آن محدود به این دسته از طلسم

 توان به کتاب زیر مراجعه کرد:ها میاجمالی از بعضی از آن
Magic and Divination in Islam, ed. By Emilie Savage-Smith (2004). 

دورۀ  هایشناختی و محتوایی طلسمهای بسیاری به زبان فارسی و انگلیسی و... در وجه زیباییهمچنین پژوهش
های از رسالههایی، یکی توجه چنین رساله خور های دراند. از نمونههای شهری، تدقیق کردهاسالمی، البته نه طلسم

 دکتری دانشگاه هاروارد است که طوماری از مجموعۀ دار اآلثار االسالمیّة را مدّنظر قرار داده است:
Yasmine F. Al-Saleh. (2014). “Licit Magic”: The Touch and Sight of Islamic Talismanic 
Scrolls. 
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 ، نسبت بینآنهاورت منسوب به های میانه و نیز شکل و صنگارهای سدهذهن عجایب
ان های مسلماننگاشتهرفته در این نوشتار، عجایب کار. منبع اصلی بهاین دو را نیز دریابد

نگاری گونۀ ادبی خاصی قمری است. عجایبهای میانه تا حدود سدۀ هشتم هجریسده
زات اموبهقمری، است که در دورۀ دوم سیر تکوین آن، یعنی قرن چهارم تا هشتم هجری

( و آثاری در آن گونۀ 1398یافت )اشکواری و همکاران، جغرافیانگاری تحول می
که منابعی غنی از عجایبی هستند که فارغ از صحت و سقم محتوای  شدمیادبی نگاشته 

ای از تاریخ علم و فرهنگ جهانِ اسالم را پیش های ناظر بر آن عجایب، آیینهگزارش
( هم کتابی مختص به ق682مثال زکریا قزوینی )درگذشتۀ دهند. برای رو قرار می

( و هم دستی در عجایب المخلوقات و غرائب الموجوداتنگاری دارد )عجایب
هان او از آثار مهم جغرافیایی ج آثار البالد و اخبار العبادجغرافیانویسی داشته و کتاب 

از ذکر  غرافیاست، مملؤفقیه، که اساساً کتابی در جابن البلدان؛ یا کتاب اسالم است
کلی عموم آثار جغرافیایی و حتی تاریخی صورتِبهعجایب شهرهای اسالمی است. 

 و گاه وقمری، گاه مملهارم تا هشتم هجریهای چنویسندگان مسلمان دورۀ مزبور، سده
های . در این جستار از نوشتههستندهایی از بالد مختلف اسالمی نگاشتهحاوی عجایب

های عربی متعددی از و نوشته ،تاریخنامۀ بلعمیهمچون  این دوره، دمِفارسی متق
محاسن و  رتاریخ مستبصو تاریخ قم های فقیه و مقدسی گرفته تا کتابهای ابنتألیف

فاده ... استو مسالک و ممالک و نفائس الفنونو  الجغرافیهو  معجم البلدانو  اصفهان
 شده است. 

های شهری است و ارزیابی صحت صورت طلسمهدف این مقاله فهم کارکرد و 
انی آنکه مؤلف ها موضوع این بررسی نیست. زیرا باهای منسوب به این طلسمتوانایی

 ایاند یا حتی عدهها را رد کردهخلدون و مقدسی بارها اصالت این تواناییهمچون ابن
شکلی لم را بهعا« غرائب»اند که درصدد تألیفاتی برآمده تحفة الغرائبهمچون مؤلف 

های تاریخی مربوط به اما تکرر گزارش 15دهد،منطقی و زمینی و مادّی توضیح می

                                            
ها آورده، تردید جدّی نامی از آنر کرده و هر گاه هم ها حذتا سر حد امکان از بیان طلسم احسن التقاسیممؤلف . 15

 «سخنان خردناپذیر»گوید که های عین شمس میبارۀ مناره خود به سخن عوامانۀ مردم را همراه کرده است. مثالً او در
چنان  هگوید کگویند این دو طلسم است یا در نقد باور عموم به کارکرد طلسم حمص میام که میها شنیدهبارۀ آن در

 های خالط )دریاچه(بارۀ طلسم ماهی کارکردی برآمده از خواص گِل است نه خاصیت طلسم. مؤلف معجم البلدان در
ی خلدون هم اگرچه فصلابن«. دانیماین نیز از خرافات عجمان است و این پدیده را علتی است که ما نمی»گوید می
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ها های شهری در ذهن مسلمانان این سدهدهند که اهمیت طلسمهای میانه نشان میسده
طورکه وقتی خلیفۀ عباسی خواست طلسم شیر سنگی همدان را به بسیار بود است. همان
ان شوریدند و اجازۀ انتقال آن طلسم سرما را ندادند؛ چون فکر بغداد ببرد، همدانی

ها ا طلسمهسنجی تواناییاین اصالت بر بنا«. ضرر بسیار رسد»کردند که از بردن آن می
وب های منسهای میانه باشد و شناخت تواناییتواند فرع بر اهمیت آنان نزد مردم سدهمی

خ و حتی تاری ،تاریخ علمفرهنگ، وجوهی از های شهری، خود منجر به شناخت به طلسم
 شود.سازی در جهان اسالم میهنرهای وابسته به طلسم

 های شهریکارکرد طلسم
شوند ها الجرم وجهی کارکردی دارند و با نیّت و غرضی خاص نوشته یا ساخته میطلسم
هری های شدهند، کارکردهای متنوعی به طلسمهای تاریخی نشان میکه گزارشچناناما 

در این پژوهش، حدوداً یکصد طلسم شهری مختلف متعاقب تدقیق در منسوب است. 
های چهارم تا هشتم استخراج و بررسی شدند. کتاب تاریخی از سده 2۵تقریباً 
 ها از شهر، پرتکرارترینها و حشرهترسد که دفع حیوانات و آفبه نظر میاساس براین

آن  های میانۀ دورۀ اسالمی باشد چه از میانهای شهری در متون سدهکارکرد طلسم
کردن امنیت طلسم شهری، فراهم 40کارکرد بیش از شده، طلسم واکاوی 100حدوداً 

نیز د گیرنها قرار میهاست. گسترۀ حیواناتی که در معرض طلسمها و آفتعلیه حیوان
ی برای یهاگونۀ جانوری طلسم 1۵یادشده، علیه حداقل  منابعدر آن و  متنوع است خودْ

مورد(، حشرات و آفات از جمله کک و 9نوشته شده است: عقرب ) آنهادفع یا کنترل 
مورد(، نهنگ و کالغ و موش 2مورد(، زنبور )۵مورد(، مار )6مورد(، تمساح )6پشه )

آبی )هر کدام یک مورد(. البته طلسمی هم رچنگ و اسبِو قورباغه و شیر و روباه و خ
 ها را هم باید ذیل همین دسته جای داد.شدن اسبان نوشته بودند که البد اینبرای رام

ها تابعی از موقعیت جغرافیایی شهر مدّنظر بوده پراکندگی هر یک از این طلسم
ی در مصر بودند، جز یک های علیه حیوانات آبی تقریباً همگمثال طلسماست. برایِ

                                            
باوری تاخته است. حاسب طبری هم، هایی متعدد به طلسمها اختصاص داده، در پارهاز کتاب خویش را به طلسم

احتماالً در واکنش به جادوباوری مفرط زمانۀ خویش، کتابی نوشته است که سرتاسر آن از عجایبی انباشته است که 
ها نایی علمی و مادّی برای بیشترِ آهو درعوض استدالل متأثر از علوم غریبه و امور فرامادّی نیست هابسیاری از آن

 اقامه کرده است.
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ا و فسطاط از شهرهای لینقادس، بوصیر، بُ 16مورد که از هندوستان گزارش شده است.
 زهری،؛ 179، صحدود العالم... ترتیب:م تمساح داشتند )بهمصر هستند و طلس

(. ناصرخسرو 237ص، ...آثار البالد ؛ قزوینی،493ص ،1؛ یاقوت حموی، ج182ص
دم مر»های نیل اند که نهنگشهر مصر )قاهره( طلسمی کردهگوید که به حوالی هم می
که احتماالً مراد قزوینی از طلسم  (7۵ص، )ناصرخسرو« ت نرسانند و ستور رارا زحم

ساح . در بلینا، طلسم تمشده در سفرنامۀ ناصرخسرو بوده باشدیاد فسطاط همین طلسم 
، بمانند تا بمیرند. در قوسطور ها بر پشت خود بیفتند و همانشد که تمساحموجب می

نیل  رود واسطۀ آن،بهبود و « اسب آبی»در ساحل رود نیل و باالتر از شهر أخمیم، طلسم 
 شدمین آنهااما از قوس به بعد خبری از  وداز شهر أسوان تا شهر قوس پر از اسب آبی ب

 ربهای مختص به دفع حیوانات، برای دفع عق(. در ایران عمدۀ طلسم100ص)زهری، 
شدند. کرکانِ کرمانشاه، همدان، طیب )در میانۀ واسط و خوزستان(، و قم از نوشته می

، 1416 فقیه،ترتیب: ابنجملۀ این شهرهایی بودند که طلسم دفع عقرب داشتند )به
(. البته در خارج از 247ص؛ قمی، 417ص، آثار البالد...؛ قزوینی، 496، 422ص

: ترتیبایران، حمص و معمرةالنعمان و نصیبین هم به طلسم عقرب مجهز بودند )به
های (. طلسم482ص، 3الدین آملی، جشمس؛ 17ص، ؛ ناصرخسرو263صمقدسی، 

و زنبور هم خاص ایران بود: صحرای فاس )نزدیک کاشان( طلسمی داشت دفع درندگان 
اختالط کرده و « هامواشی و گله»ها( با ها و دیگر درندهموجب آن سباع )گرگکه به

شدند؛ طیب )خوزستان( طلسم دفع زنبور داشت؛ و مزاحم و معارض ایشان نمی
 ترتیب: مافروخیبندنیجینِ کرمانشاه هم طلسم گرگ و هم طلسم زنبور داشت )به

(. نصب 422ص، 1416 فقیه،؛ ابن417ص، آثار البالد...؛ قزوینی، 62صاصفهانی، 
المقدس، که در بیتهای مار در شهرهای متنوعی از داراالسالم معمول بود، چنانطلسم

هایی قیصریۀ روم )که در سدۀ هفتم تحت استیالی ملوک مسلمان بود(، قم، و... طلسم
؛ 263صترتیب: مقدسی، برای دفع مار از شهر وجود داشت )به« عمل حکما»از 

هایی ویژه (. بعضی شهرها هم طلسم247ص؛ قمی، ۵۵4ص، ...آثار البالدقزوینی، 
داشتند که نمود چندانی در سایر بالد ندارد، مثالً در أبسُوج، در صعید مصر، حداقل تا 

سنگی بود که نقش یک موش در آن کنده شده بود و این سنگ چونان یک  ق39۵سال 
                                            

)ابی عمران موسی بن رباح الوسی السیرافی( گزارش از امری عجیب  الصحیح من اخبار البحار و عجائبهامؤلف . 16
(. 133صرباح سیرافی،  بن )موسی« یقولون ان معهم طلسماً للتمساح»گوید که مردم دهد و میها میناظر بر تمساح

 ندابوره یا سندابور( در جنوب بمبئیِ کنونی قرار داشت.این طلسم تمساح در صندابور )یا ص
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ای شد، مجسمهمیریختند و وقتی ِگل خشک کرد که مردم، در آن گِل میقالب عمل می
ها گذاشتند، موشآمد که چون آن را در خانۀ خویش میگِلی به شکل موش به دست می

(. 73ص، 1آخر موشی در شهر باقی نماند )یاقوت حموی، جگریختند تا دستِ از آن می
 ،الدین آملیشمسشهر نصیبین، نزدیک کوه جودی، طلسمی برای دفع ملخ داشت )

 «لدفع الثعلب عن اعنابهم»بواب یا دربند ایران، طلسمی اال(؛ در باب482ص، 3ج
 ...،آثار البالدها فراری دهد )قزوینی، ها را از انگورستانساخته بودند تا روباه

 (.۵08ص

طه گیرد که برای سلهایی را در بر میهای شهری، طلسمدومین دستۀ پربسامد طلسم
ن بسیاری از شهرهای اسالمی گاه چنا شدند. اقلیمبر منابع و نیروهای طبیعت ساخته می

هایی و تداوم امکان سکونت، طلسم آنهانشدنی بود که برای در بند گرفتن صعب و رام
های تاریخی و گفتۀ قول عامه و گزارشکردند و بهنصب می آنهانوشتند و در می

لسم ط 26آوردند. جغرافیایی، اسباب رونق و امکان سکونت و توسعۀ شهر را فراهم می
های چهارم تا هشتم شده از منابع تاریخی سدهطلسم شهری استخراج 100از بیش از 

طلسم 12میان نحوی ارتباطی با کنترل نیروهای طبیعت دارند. ازاینقمری، بههجری
هستند. برای مثال در طرارستان و بندنیجین طلسمی ساخته بودند تا آب « آب»مرتبط با 

(. ساخت هر 422ص، 1416فقیه، م شهر نشود )ابنرودهای مجاور موجب غرق مرد
، بلیناس حکیم، منسوب است. همچنین گاهی «صاحب طلسمات»ها به دوی این طلسم

ای ای یا رودی یا مجموعهساختند تا منبع آب شهر، که معموالً چشمههایی میطلسم
هر های شکه کارکرد یکی از طلسمقنات در مجاورت شهر بوده است، آلوده نشود؛ چنان
( و در بندنیجین هم طلسمی 247صقم جلوگیری از ترکیب آب با کوه نمک بود )قمی، 

ساخته بودند که منابع نفت زیرزمینی قدری فروتر نشیند و آب شهر را آلوده نکند، چه 
 .(422صهمان، فقیه، )ابن شدمیبود آن آب که داشتند تباه اگر این طلسم نمی

 استشهرهای ایران مربوط به های ناظر بر آب، طلسمها از گزارشطرفه اینکه همۀ 
ی آبی ایران علتهای آبی در شهرهای مصر و شام نیست. ممکن است کمو خبری از طلسم

شود؛ اما اواًل بعضی مناطق شام و مصر هم باشد که در وهلۀ نخست به ذهن متبادر می
در فسطاط طلسمی برای دفع آب رود شد مثالً هایی خشک هستند و ثانیاً، میسرزمین
ساله نوشت. شاید بتوان گفت که این امر، بیشتر های تقریباً همههنگام طغیاننیل به

و شاید هم علت دیگری دارد که  ها، یعنی شاهان ایران، باشدبرآمده از میل بانیان طلسم
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رت در درهرصو تدقیق در آن نیازمند واکاوی خودِ متون غریبه و علم حروف است.
، 1416فقیه )های آب وجود داشته است. ابنتوجهی از شهرهای ایران طلسمشمار قابلِ

های اصفهان طلسمی ساختند تا میزانِ آب شهر نویسد که در یکی از رستاق( می۵34ص
های کشاورزی حومۀ شهر آسیب نرساند. کار طلسم اندازه شود و فزونی آب به زمینبه

اری بسی آب روستا آبِ یافتند، چاهه مردم نیازی به آب میصورت بود که هر گابدین
گشت. کارکرد آن طلسم مشهور می کرد، آب به چاه بازنیاز میداد و چون مردم را بیمی

، قیهفند همیشه فراوان باشد )ابنشکل ماهی و گاو، نیز آن بود که آب نهاونهاوند، به
ان، در مجاورت نهاوند، هم چنین (. در موضع وازواز البالغۀ اسفیده499ص، 1416

ها مستلزم نوعی (. گاهی کارکرد این طلسم۵00ص، وطلسمی گزارش شده است )هم
تان عبارتی در نمکسضمانت اخالقی از جانب کاربران هم بود؛ مثالً در نزدیک قم یا به

ه ماند ک)مالحه( قم، آبی بود که تنها درصورتی در دسترس همگان و جاری باقی می
حاکمی بر نمک موجود در آن نمکستان خراج نبند و استفادۀ عموم از آن را محدود هیچ 

 قدر کفایتش( یا در مورجان فارس طلسمی بود که به هر کس به247ص ،نکند )قمی
( 27۵ص، ...آثار البالدداد )قزوینی، داد و امکان اسراف آب را به کاربران نمیآب می

محض آنکه کسی مانع استفادۀ مردم از آن که به ای بودیا در فراهان همدان دریاچه
 (.۵04ص، 1416فقیه، شد )ابنزاری تبدیل میشد، خشک شده و به نمکمی

شد جز آب، باد هم عاملی بود که گاه سرعت و قدرت بسیار آن مانع توسعۀ شهر می
کردند که با اجیرکردن جادوگران و صاحبان طلسم، جلوی باد را و شاهان سعی می

یرند. نمونۀ پرآوازۀ چنین اقدامی، دستور شاه ساسانی به بلیناس حکیم مبنی بر ساخت بگ
های معماری و پس ساختهطلسم باد در مدائن بود؛ طلسمی که چون ساخته شد، زان

شهری مدائن از فرط قدرت باد خراب نشد و بنّایان و معماران در آسایش آجر روی آجر 
(. در قرمیسین )کرمانشاه( مشکل این بود که در 420صهمان، فقیه، گذاشتند )ابن

می این قباد نزد بلیناس شکایت برد و بلیناس طلس بر وزید، بناتابستان هیچ بادی نمی
معلوم در ایران و مصر  قرارِ (. همچنین از422ص، انکرد که در آنجا باد بوزد )هم

متعارف بوده است. های روان آن امری هایی برای کنترل صحرا و ریگوجود طلسم
قرار داشت و بلیناس طلسمی بر آن کرد تا مردم در آن « دریای غبار»شهر ری در قرابت 

زار آن چنان بود که (. فراهان پر از سنگالخ بود و شوره۵48ص، انهم« )غرق نشوند»
؛ پس در آن طلسمی ساختند تا مردم قدری «رفتشتر با بار و اسب با سوار بدان فرو می»
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از رستاق کاشان خندقی داشت که اگر « هراسکان ابروز»(. دژ 249صند )قمی، بیاسای
 لطفشد؛ اما بههای روان صحرا پر میسرعت از ریگدر آن طلسمی نساخته بودند، به

ریختند )مافروخی چرخیدند و هرگز درون آن نمیها دور خندق میاین طلسم ریگ
د که حتی اگر کسی مشتی شن و (. قدرت طلسم دژ کاشان چنان بو62صاصفهانی، 
گرفت و تا خندق ن میدریخت، بادی وزیکرد و عامدانه به درون خندق میریگ پر می
شهر  بر« تسلط شن»شد. جغار هم طلسمی داشت تا جلوی کرد، ساکن نمیرا پاک نمی

(. مشهورترین طلسم دفع شن و ریگ، مجسمۀ ابوالهول در 303صرا بگیرد )مقدسی، 
ر بود شن بر شهر غالب و شهگفتۀ متون تاریخی، اگر نمیای که بهجسمهمصر است: م

شد. گاهی کنترل منابع طبیعی دامنۀ گیاهان های روان بیابان مدفون میها و شنزیر ریگ
گرفت. در روستایی در نزدیکی نهاوند که قزوینی آن را لیخواست ضبط را هم در بر می

موجب آن، گیاهان این منطقه از همه جا بیشتر کرده است، طلسمی ساخته بودند که به
 17(.4۵1ص، ...آثار البالدو آبادتر بود )قزوینی، 

ه ب های شهری، و سومین مرتبه از حیث شمار اعضاء، مربوطسومین دسته از طلسم
ند شدهایی نوشته میها و داراییها و ثروتهایی است که برای حفاظت از گنجطلسم

شدند؛ هرچند که بانی یا مالک رۀ اموال شخصی محسوب میکه تاحدی خارج از گست
هایی از بهر ، شخص شاه یا حاکم شهر باشد. برای مثال در قم طلسمآنهابعضی از 

و زر و نقرۀ و آهن شهر از چشم طمّاعان و دزدان کرده  18های ارزیزماندن معدنپنهان
 ، طلسمی بر سر کوهی«و رومناحیۀ بین آذربایجان »(. یا در ارمنیه، 248صبودند )قمی، 

بارۀ گور  (. در49۵...، صآثار البالدکرده بودند که گنج ذیل آن مدفون بماند )قزوینی، 
بلخی نوشته است که این بنا طلسمی داشته که هر که مادر سلیمان در دشت مرغاب، ابن

 ششمی، مؤلف طور که محمد طوسی سدهحتی آن 19شده است.نگریسته کور میدر آن می
 برای هرمزخاکی مریم حضرت  نوشته است ،عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات

                                            
هایی جای داد که برای کنترل منابع توان ذیل همین دسته از طلسمیا رومیه را هم می« بالد روم»طلسم مشهور . 17

. تری داشت تا جلوگیری از قوای قهریۀ طبیعتآمدند؛ هرچند این طلسم کارکرد اقتصادی پررنگطبیعی به کار می
گرفتند و ان میده رسید، پرندگانی زیتون بهموجب آن، چون فصل زیتون فرا میلسم مزبور در کنیسه نصب بود و بهط
ه گرفتند و جز آنکها را میانداختند. بعد ارباب کنیسه و مردم شهر، روغن آن زیتوندانه در کنیسه میه ها را دانآن

 شد.روغن مصرفی خود کنیسه برای کل سال هم تأمین می پرداختند،خراج و سهم مردم را از همان روغن می
 قلع. 18
در ایران از ابنیۀ پیشااسالمی و در نظر مردم عموماً پر از « سلیمان»دلیل که عمدۀ بناهای منسوب به اینشاید به. 19

 اند.دفینه و طال بوده
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 را روی آن خاک« الناربیت»خسرو فرستاد و خاک را در شیز دفن کردند و بعدها،  بن
زر و  طلسمی بر آن نهادند تا کسی نتواند داشت کهای سیمین قبه النار. این بیتساختند

رسد ساخت طلسم (. به نظر می74صسیم اندودشده بر آن قبّه را بدزدد )محمد طوسی، 
دگان تاریخ باور و نویسنمشخصاً بر گنبد نیز از امور نسبتاً متعارف در میان بانیان طلسم

 ؛ه رنگ سبز روشن بودقبّۀ عظیمی ب مصردر جهانِ اسالم بوده است.برای مثال در  آنها
، ...تبصاراالس) «هو طلسم تلک القبة»ای از طال ساخته بودند که روی نوک گنبد، پرنده

 کار این طلسم این بود که مانع دستیابی به گنبد و آنچه زیر گنبد است شود. با. (67ص
 وهای گنبدها و شکل و پراکندگی جغرافیایی آنان نیازمند تدقیق کارکرد طلسمهمه این 

 های بیشتر است.پژوهش

های شهری است امنیت و حفظ شهر از گزند دشمنان خارجی، چهارمین دستۀ طلسم
اسالم وجود خیز جهانِها، از منظر پراکندگی، در همۀ نقاط طلسمو این دسته از طلسم
)دیوار پیرزن( را طلسم جلوگیری از حملۀ خارجیان « حائط العجوز»داشتند. در مصر 

برای دفع  طلسمی(؛ شهر منف هم 209ص، 2اند )یاقوت حموی، جمعرفی کرده
هایی بود که (. در ایران، شهر دربند مجهز به طلسم362ص، 1، جودشمنان داشت )هم

(؛ در قادس )مصر( ۵08ص، ...آثار البالدگرفت )قزوینی، جلوی حملۀ ترکان را می
وایتی انطاکیه هم طلسمی ر؛ به(۵۵0صطلسم مشابهی علیه حملۀ بربرها داشتند )همان، 

 منارۀ اسکندریۀ مصردر  (.480صعدیم، برای دفع حملۀ ترکان داشته است )ابن
بان منارۀ نگهکرد، میای عزم شهر کشتیمحض آنکه که بهبه شکل آیینه، طلسمی بود 
داد و حاکم نیز شد و به حاکم شهر خبر میواسطۀ آیینه از آن آگاه میاسکندریه به
؛ هروی، 303-302صفرستاد )مقدسی، سو میسو و آنزم را با کبوتر به ایندستورات ال

 فقیه درکه ابنها پیشگیرانه هم بوده است؛ چناننویسی(. حتی گاهی این طلسم48ص
نویسد که او دستور داد طلسمی برای او نویسند که هیبت شاه ایران بارۀ شاه ساسانی می

ان شود و جز آنکه عزت و احترام او را نگه در چشم پادشاهان دیگر کشورها دوچند
، قیهفدارند، فکر حمله به دولت و شهر و کشور شاه ایران به سرشان خطور نکند )ابن

 (.420ص، 1416

در  را آنهاتوان های دیگری نیز یاد شده است که نمیدر متون دورۀ اسالمی از طلسم
رد عضوی عجیبی مطلعیم که کارکاز دستۀ ظاهراً تک مثالًهای باال گنجاند. بندیدسته

بوده است: بر نهر سنجه، در مصر، پلی زده بودند « حفظ بناهای عمومی شهر»طلسم آن، 
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آویختند تا این خرابی رفع کرد، لوحی مخصوص را بر آن میکه هر جا از آن عیب می
(. حتی 166ص، ...عجایب المخلوقاتهمو،  ؛271ص، ...آثار البالدقزوینی، شود )

ذیل  هاآنیافتند که شاید بشود از تر هم میهای شهری کارکردهایی غریبگاهی طلسم
نام برد. مثالً شهری در هندوستان طلسمی « مدیریت انسانی»ای با ادبیات امروزی دسته

 توانست با مردم شهر جماع کندشد، نمیای وارد شهر میداشت که هر گاه غریبه
شاید هدف از چنین چیزی، حفظ پاکدامنی زنان و مردان شهر از  (؛196ص، )دنیسری

ت ترتیب حفظ اصالها و بدینهایی با مداخلۀ خارجیها و پرهیز از بارداریگزند غریبه
موجب آن، هیچ عربی طلسمی کرده بودند که بههم در غرناطه  20.نژادی شهر بوده است

اتفاق »نیز طلسمی داشت برای  (. مدائن189صتوانست حاکمِ شهر شود )زهری، نمی
ها بندیها و فرقههای احتمالی برآمده از معاودتتا شهر و شاه از آسیب« و اتحاد مردم

 (.420ص، فقیهدر امان بمانند )ابن

 های شهریصورت طلسم
ا ، غالباً بآنهاها و اجزای بارۀ جزئیات ساختمان آنکه منابع متنی دورۀ اسالمی در با

تبع عامل دشواری بودن چنان بناهایی و به اند که ثمرۀ معمولهسخن گفت خسّتی
ها هاست، اما بیان جزئیات حوزۀ طلسممحور ناظر بر صورت یادمانهای متنپژوهش

چون  نینویسندگاشود. حتی گاهی گاهی چنان مفصّل و دقیق است که اسباب حیرت می
یال که اگرچه احتماالً ترکیبی از خ اندها ارائه کردهزکریای قزوینی، تصویری از آن طلسم
  .گذارندهای یادمانی را در اختیار میو واقعیت است، بیانی از فرم طلسم

ساخته شده بودند که ماهی « ماهی»و یک « گاو»صورت یک های نهاوند بهطلسم
-471ص، ...آثار البالد؛ قزوینی، 499ص، 1416فقیه، کرد )ابنگاو را دنبال می

اند، الجرم آمدهکه این دو طلسم از خودِ شهر واضح به چشم اهل شهر می آنجا (. از472
ه ذهن های مشابه چنین بنویسان در تطبیق با طلسمهای جغرافیاند و گزارشبزرگ بوده
دار، بلکه شاید محصول هایی حجمصورت مجسمهکنند که این دو نه بهمتبادر می

د و در فقیه مؤک، که در گزارش ابنآنهابودن یاند. شاید برفتراشیدن سطح کوه بوده
گزارش قزوینی غایب است، نه داللت بر استفاده از برف در ساخت اساس طلسم بلکه 

                                            
دهد که زنان مدائن دامن از بدکارگی ابن فقیه هم قباد فرمان به ساخت طلسمی می البلداندر یکی از نسخه های . 20

ابن ـ : )نک مختصر فارسی کتاب در پانوشت آن ذکر کرده است ۀبه دور دارند. این مطلب را مترجم و مصحح نسخ
 .(27پانوشت صفحه ، 1379 فقیه،
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ینکه ، هرچند اشده از سنگ داشته باشدهای کندهای بر نشستن برف بر آن طلسماشاره
. باشد ها داشتهشدند هم البد باید نسبتی با وجه طلسمی شکلها هرگز آب نمیآن برف

« نعةاحسن ص یف»کند که این دو از سنگ و محلل نقل می بن همچنین قزوینی از مسعر
وران و اصحاب صناعت نهاوندی را به ساخت ترین پیشهساز، حاذقبسا طلسمبودند؛ چه

این دو تندیس سنگی گماشته باشد. کشیدن تصویر حیوانات بر زمین در مقام طلسم، در 
های نهاوند، هم گزارش شده است، در این روستا تصویر ست، از رستاقروستای کنخوا

(. خواجه ۵01، ص1416فقیه، را با علف روی زمین ساخته بودند )ابن« اسب»
ایی ههای فرارود، نقشبارۀ مقنّع نوشته است که روی کوه نیز در (2۵1صالملک )نظام

ارۀ جنس و کارکرد طلسم ب درآورد. البته این گزارش در« بر مثال ماهی»طلسمی 
، ماهیِ نهاوند اما شاید بشود گمان برد که همانند گاو واست شکل سکوت کرده ماهی

مقیاس بوده است که مردمان آن ماهیِ فرارود هم محصول تراش کوه و البته درشت
 توانستند آن ماهی را ببینند.می« بر آن وقت که ماه برآمدی»ناحیت 

 واسطۀ ابعاد بزرگشان، از دورزمین، دوبعدی بودند و بهشده بر این تصویرهای حک
های شهری، رغم بسیاری از انواع دیگر طلسماند. جالب اینکه بهآمدهبه چشم می

گوید یه میفقشده است. البته ابنهایی موجب ابطال قدرتشان نمیبودن چنین طلسمعیان
ای بود که در چهل ، نشانهآنهانشان اند و تنها ها معموالً پنهان بودهکه در ایران طلسم

مان، هفقیه، شد )ابنصورت صخره یا تمثالی قرار داده میگزی چهار سوی هر طلسم به
های شهری نبوده شاید بشود گفت که اوالً این قاعده مخصوص همۀ طلسم 21(.421ص

شده ینوشته و شکل پنهان م آن بخش حاویِ  صرفاًهای پنهان نیز است و ثانیاً، در طلسم
است، مثل نمونۀ طلسم پشۀ انطاکیه که چون ستونش بشکست و لوحۀ منقوشش بیرون 

های . باری گاهی طلسم(1۵1ص، ...آثار البالد)قزوینی،  افتاد، آن طلسم باطل شد
گری شکل مجسمه در شهرهای اسالمی جلوهگرفتند و بهبعدی میدوبعدی، صورتی سه

های آن، که هر دو تا به امروز دوام آورده و نسبتاً سالم هستند، کردند. مشهورترین نمونهمی
یکی شیر سنگی همدان است و دیگری اسفینکس ابوالهول مصر. شیر همدان طلسمی 

                                            
 «های ایرانشهر آشکار استطلسم»ته و ترجمه کرده که جا انداخ« غیر ظاهرة»را از « غیر»ظاهراً مترجم فارسی . 21
 .(29، ص1379فقیه، ابن کـ :ن)



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 278

 22بارۀ اهمیت آن نزد مردم همدان سخن رفت. تر درفع سرما بوده است که پیشبرای د
ا، طباطبسنگ این طلسم را از خورزن، دهی در نزدیکی همدان، تأمین کرده بودند )ابن

اینک نیز آن شیر در همدان واقع است. طلسم ابوالهول برای دفع ریگ هم( و 378ص
 ...،الدآثار البشد )قزوینی، طقۀ جیزه ویران میبود، کل مناند که اگر نمیو گفتهبود 
بعدی با تصویر انسان هم معمول بوده است. در های سه(. ساخت این طلسم269ص

تر از مردان معمولی، جوار دروازۀ دربند، تندیس مردی سیاه، البته با هیکلی درشت
خوشۀ  ساخته شده بود. در میان دو پای این تندیس صورت روباهی قرار داشت که

های انگور اند که غرض از این طلسم دفع روباه از باغآوردهانگوری را بر لب گرفته بود؛ 
 (.۵08ص، همانبوده است )

و وزنش  23ای به شکل اسب ساخته بودند که جنسش از الطوندر غرناطه مجسمه
پوش به صورت سواری زره ه(. این مجسم189-188صبیشتر بود )زهری، « قنطار»از 

اش در باور مردم این بود که بود و کارکرد طلسمی ،نشسته بر آن اسب ،دارهو کال
ی شهر أخمیم مصر چهارده مجسمه «بربا»گذاشت هیچ عربی مالک شهر شود. در نمی

به شکل هفت مرد برهنه و هفت زن برهنه، همگی نوجوان، ساخته بودند )زهری، 
های مذکر شمشیر دست مجسمهکرد، مردم (. وقتی لشکر دشمن به شهر حمله می96ص
های مؤنث سپر، بعد متعاقب این طلسم، لشکریان دشمن به دادند و دست مجسمهمی

یافت. مینجات ن آنهاجا که کسی از کشتند، تابدانافتادند و یکدیگر را میاشتباه می
مانده از لشکر های باقیشدند و غنیمتها خارج میآخر هم مردم شهر از دروازهدستِ

 سوار از مس ریخته بودندکردند. در قسطنطیه سه مجسمۀ اسبخورده را جمع میکستش
 های مردم به(. کارِ این سه طلسم این بود که وقتی اسب606ص، ...آثار البالد)قزوینی، 

م کشیدند و به آرامش و نظم تماشدند و صیحه نمیتر میرسیدند، رامنزدیک کاخ شاه می
طلسم شهر ابسوج، در حوالی صعید، نمونۀ جالبی از  24د.ایستادندر کنار هم می

                                            
 تدریج ارتقاء داد و بعدتر خواصی همچون رهاهای شیر سنگی همدان را بهالبته فرهنگ عامه رتبه و توانایی. 22

چنین شماری از منابع . هم(18ص)شدن از نازایی هم به آن منسوب شد. نگاه کنید به سفرنامۀ آبراهان جکسون 
 (.378ص) منتقلة الطالبیةطباطبا مؤلف کتاب اند، ازجمله ابنطلسم همدان را برای دفع آفات لحاظ کرده

 آلیاژی است از سرب و قلع. 23
کاران به مهارت استادان و سنگچنینی معمول بوده است و باتوجههای اینگویا در روم هم ساخت مجسمه. 24

های رومی از ظرافت بیشتری برخوردار بوده است. برای مثال در کنیسۀ تندیسپرداخت طلسمرومی، شاید تراش و 
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 ریزی بوده است و ذکر آنبعدی است که خوِد آن صرفاً قالبی برای طلسمهای سهطلسم
 های قبلی مقاله رفت. در بخش

بعدی همواره هم ثابت نبودند و بلکه گاهی، متحرک های طلسمی سهاین مجسمه
صورت مردی قرار داشت که یک ای بهبعدیسم سهشدند. نزدیک کوه خارا طلساخته می

ر دست داشت رود، دای که برای کوبیدن به کار می، یعنی چوبی یا شنگینه«بزرگ»کدینِ 
علمی (. البته در متون 467ص، ...مجمل التواریخکوباند )و ساعتی یک بار بر جایی می

ی هارسالهکه آموزش نحوۀ کار ساخت آالت خودکار متداول بود اما چنان اسالمی،
دهند، ابعاد و مقیاس چنان آالت خودکاری غالباً نشان می جزری و بنوموسی و...

ظاهرًا  ،مجمل التواریخدست در گزارش بهکوچک بوده است. باری این مرد چوب
 هر دست بگیرد و بکوبد. در مقیاس بوده که توانسته چوبی چنان بزرگ را به درشت

صورت متون اسالمی این را نه یک آلت خودکار بلکه یک طلسم برای جلوگیری از 
ر های متحرک دهایی از حضور این طلسماند. گزارشفرار بیورسپ از زندانش پنداشته

های های متحرک حافظ گنجمصر هم در متون اسالمی آمده است. عمدۀ این طلسم
( از 3۵7-3۵6ص، مروج الذهباند. برای مثال مسعودی )بودههای مصری فرعون
روی درب طالیی جایگاه حالت ایستاده روبهای بهنویسد که مجسمهدر مصر می جایی
آمد، های داخل غار قرار داشت و شمشیری در دست داشت که اگر بر آدمی فرود میگنج

ذاشت گ« پّلۀ مشبّک مسی»وی که کسی شتاب کرد و قدم ر؛ چنانکردپاره میاو را پاره
ند جویان توانستگنج و چون به پلّۀ چهارم رسید، دو شمشیر از دو سمت بر او فرود آمد.

این طلسم را باطل کنند، اما تا خواستند داخل شود طلسم دیگری از پشت سر فعال شد 
د وارجویان آخر بر این هم فائق آمدند و گنجکرد. دستِ آنهاو تیرهای بسیاری روانۀ 

 از آن جواهرات برداشتند« قدر توانبه»تاالری پر از جواهر و مجسمه و مومیایی شدند و 
 .(92ص)زهری، 

                                            
اهان ها و ششهر رومیه، تختگاه دولت روم، یکصد مجسمۀ طالیی بود و در دست هر مجسمه، زنگی بود که نام دولت

وط هر حمله کند، مجسمۀ مربکرد که به این شها عزم میمختلف بر هر یک حک شده بود. وقتی که یکی از آن دولت
الوقوع ای قریبترتیب اهل شهر را از حملهداد تا بدینیا زنگ گرفته در دستش را تکان می« جرس»به همان دولت، 

گاه گرداند )قزوینی،  نحوی ساخته بودند که گویی (. در همین شهر مجسمۀ دیگری را به۵93ص، ...آثار البالدآ
)همان(. این مجسمه از جنس سنگ بود و کار آن، دفع مار و خرچنگ و قورباغه مشغول برداشتن آب از نهر است 

 از شهر بود.
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و  های قبلیشده از سدههای ساختهطلسمیا اعتقاد به مناره« مناره»ساخت طلسم بر 
های متعارف مسلمانان در منابع تاریخی و جغرافیایی، از کنش آنهادهی از گزارش
(. 248صی میانه بوده است. طلسم دفع مار قم روی مناره قرار داشت )قمی، هاسده

« نگیای ساستوانه»النعمان رسید، گوید که چون به معمرةاش میناصرخسرو در سفرنامه
ده »گفتۀ مردم شهر، طلسم دفع عقرب بوده است )ناصرخسرو(. این مناره دید که به

تردید نقشی اساسی در خط آسمان شهر داشته ای که بیبلندا داشته است؛ مناره« ارش
ای از چند منارۀ سنگی بود که هر یک هشتاد ذراع است. طلسم اسکندریه هم مجموعه

ها تا گوید که این ستون( می367-360ص، مروج الذهبدرازا داشتند. مسعودی )
ری اهای بسیکنده و خط آنهاها و اشکال متعددی بر زمان او باقی بوده است و صورت

اند. در دربندِ ایران، دو شیر سنگی را باالی دو ستونی ساخته بودند که زیر بر آن نوشته
(. ۵08ص، ...آثار البالدآن دو ستون، صورت دو حیوان دیگر نقش بسته بود )قزوینی، 

ها مزیّن به ستونشاید بشود گفت که سرمناره یا سرستون این دو، به شکل شیر و پایه
که این دو ستون بر دروازۀ شهر قرار  آنجا گر بوده است. البته ازنقش دو حیوان دی

ها نه روی زمین بلکه روی سقف ، حتی این هم محتمل است که پایۀ منارهاندداشته
 دروازۀ شهر قرار داشته است. 

 اند که جنسشان از سنگها، به جز منارۀ قم، نوشتهبارۀ همۀ این مناره درجالب اینکه 
سازی در غرب جهانِ اسالم بوده جز اینکه سنگ از مصالح متعارف مناره بوده است.

با  سازیدانستند(، طلسمها را ارجح میرغم ایران که استفاده از آجر در ساخت مناره)به
سازی های دیگری از کاربست سنگ در طلسمسنگ هم امری معمول بوده و گزارش

غرب  سازانساز ایرانی به آجر و منارهمناره بنّایان عنایتموجود است. شاید براساس نیز 
منارۀ دفع مار قم از آجر بوده ای گمان برند که احتماالً طلسمعدهبه سنگ، اسالم جهانِ

ه تر این است کاست. اما ازآنجاکه حتی منارۀ دربند ایران از سنگ بوده است، محتمل
ت باری این فرضی است که با یافبودند. ها الجرم باید از سنگ میمنارهدلیلی طلسمبه

شود. همچنین ذکر طلسم پشۀ منارۀ آجری در ایران ابطال میگزارشی از یک طلسم
نحوی در این دهد که احتماالً در بعضی موارد، سنگ طلسم را بهانطاکیه نشان می

 «نگیستون س»رؤیت نباشد. زیرا وقتی اند که از بیرون قابلِکردهسازی میها جایمناره
قش بسته ای بر آن نای سنگی از آن بیرون افتاد که تصویر پشهانطاکیه شکست، لوحه

، در پس آن شدن طلسم آن بود و ازشدن این نقش پشه برابر با باطل بود. صرِف هویدا
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(، مؤلف ق660عدیم )درگذشتۀ البته ابن زد.شهر و خارج انطاکیه پشه بود که پر می
ماجرایی مشابه را با جزئیاتی متفاوت آورده است. او  ،خ حلبیة الطلب فى تاریبغ
 که بر دروازۀ شهر بود از جایگاه خویش« طلسم األتراک»گوید بعد از زلزلۀ انطاکیه، می

 25(.480صها در انطاکیه هم ظاهر شدند )پس ترک آن بیرون افتاد و ظاهر شد و از

بسیار متنوع بوده و گاهی حتی ها در دورۀ اسالمی مایۀ منارهکه فرم و ساخت آنجا از
سازی قلمداد از سرِ آدمیان گرفته تا چوب و سنگ و آجر و... مصالح درخور مناره

ها در نظر منارهتوان از جملۀ طلسمشدند، طلسم مردم انبارجی اصفهان را هم میمی
عد و ب هنگام نیاز برافراشتهگرفت؛ هرچند این طلسم ثابت و یادمانی نبود و درعوض، به

هنگام سرما، آن را هایی زمردفام داشتند که بهشد. انبارجیان مهرهاز رفعِ نیاز جمع می
و  هاترتیب باغکردند تا بدیندادند و در جایی معیّن نصب میروی چوبی قرار می

(. ۵3۵-۵34ص، 1416فقیه، هایشان از سرما مصون بماند )ابنها و میوهکشت
دادند، صدایی شبیه به صدای زنبور از آن وی چوب قرار میاند که وقتی مهره را رآورده
ها در شهرهای دیگر هم گزارش شده است. مثالً منارهآمد. درآمدن صدا از طلسمدرمی
ه داشتند ک« بر مثال طیور و وحوش»هایی طلسم روئینهای دفاعی دژ شهرستان برج

(. تصویر ۵08ص، ...خمجمل التواریخاست )برمی آنهاآمد، صدایی از چون باد می
ای از احتماالً شیر و عقاب و... ساخته های متعدد که روی هر برج مجسمهای با برجقلعه

رسد که اندازی در دل لشکر مهاجمان دارد، چهخود کارکرد رعبخودیِباشند، به
 . و صدایی عجیب هم از آن نواخته شود طلسمی عجیب هم بر آن خوانده باشند

مالک جزیرۀ قادس در اندلس دو خواستگار آمد، شرط گذاشت که  وقتی برای دختر
کاری کند تا ضرر از اهل بربر به مردم جزیره نرسد و چنین اگر شود،  آنهایکی از 

احداث « مناری در میان دریا»درخواست ازدواج او را پاسخِ مثبت دهد. خواستگار او 
منارۀ  سر (.۵۵1-۵۵0ص، ...آثار البالد، بلندا داشت )قزوینی« شصت ذراع»کرد که 

این منار صورتِ یکی از اهل بربر بود و خودِ این مجسمه را از مس ریختند که شش 
 شد. ذراع بلندای آن می

                                            
عدیم هر )برنج( ساخته بودند. شاید قزوینی و ابن« نحاس»عدیم، تمثال ترک سوارکاری را با فلز در روایت ابن. 25

ها رکبرنجی برای دفع حملۀ ت اند و یکی آن را طلسمی سنگی برای پشه و دیگری طلسمیدو از یک طلسم حرف زده
م تری داده است. شاید هم در انطاکیه دو طلستوان دانست که کدام یک گزارش دقیقضبط کرده است که البته نمی

 برنجی و برای دفع قوای ترکان. ریوجود داشته، یکی سنگی و برای پشه و دیگ



 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم/ 282

دست راست این صورت را دراز كرده كلیدى در دست او، تعبیه نمود، و عبایى 
ز زیر ااز مس به دوش این صورت انداخته بودند به طریقى كه گویا اضافه عبا را 

بغل راست در آورده به دوش چپ انداخته. چون این عمل تمام شد مکانى كه 
 رسانیدند به تالطم در آمده،هاى بربر از آنجا عبور كرده ضرر به جزیره مىكشتی

 .دها محال شیعبور كشت

مجسمۀ های همدان، در این مناره هم از نهایت صناعت بهره برده شده چون همانند طلسم
، همان سرمنارۀ مزبور، با استادی و ظرافت و پرداخت تمام به صورتی ساخته باالی آن

ناره گوید که این مشده که حتی عبای او را هم از مس ریخته بودند. نویسندۀ گزارش می
 باقی بود اما سرانجام مردم به طمع پیداکردن گنج، ویرانش کردند. ق۵40تا سال 

د که به هایی هستنهای یادمانی، طلسمطلسمتوجه و البته پرعضو دستۀ بسیار جالب
ی ، اتاقک«خانه»های میانه از شدند. احتماالً مراد متون سدهساخته می« خانه»شکل یک 

ها را در با ابعادی مشخص بوده که چهار دیوار و سقف داشته است. این نوع طلسم
تقدم عربی دربارۀ های منامهنامیدند. هیچ کدام از واژهمی« برابی»اسالم غرب جهانِ

های مدخل مستقلی ندارند و تا حدود سدۀ یازدهم، صرفاً در گزارش« برابی»
خورد. یاقوت حموی دربارۀ ای به چشم مینگاران و مورخان است که چنین واژهجغرافی
 «نام پرستشگاه یا ساختمانی استوار یا جایگاه جادو»است و « بربا»گوید که جمع آن می

محمد خفاجی  بن (. در سدۀ یازدهم، احمد466ص، 1380ی، است )یاقوت حمو
ای و کلمه« اةبرب»جمع « برابی»کند که هم این گفتۀ یاقوت را نقل می شفاء الغلیلمؤلف 
(. حدوداً یک سده بعد 9۵صاست )خفاجی، « بناء السحر المحکم»معنای نبطی به

« برب»از مادۀ  «بَربَیْ»( ق1120)درگذشتۀ  طراز األولاحمد مدنی مؤلف  بن خان علی
نیة عجیبة أب»معنای و به« برابی»کند که جمع آن معرفی می« بیت الحکمة»و اسمی برای 

 26.(29۵ص، 1قرار دارد )مدنی، ج« تماثیل و صور مختلفة»است که در آن « ببالد مصر
ر بترین شاهدی که دال اینکه خودِ واژۀ برابی از کجا آمده نیز محل تأمل است. قدیمی

داند که برابیِ مصر به او منسوب این واژه وجود دارد، برابی را اسمِ خاص کسی می
إلکلیل ااست: برابی پسر درمشیک )برابی بن الدرمشیک(. این مطلب را مؤلف کتاب 

 ق.( ذیل شرح نسب بنی334حائک )درگذشتۀ ، ابنمن أخبار الیمن و أنساب حمیر

                                            
ها الجمعُ: بَرابِي، كصَحارِي، و هي أبنيةٌ عجيبةٌ ببالدِ مصرَ، فيالبَرْبَى، كسَکْرى: كلمةٌ قبطيّةٌ، اسمٌ لبيتِ الحکمةِ. ». 26

 «تماثيلُ و صورٌ مختلفةٌ موجودةٌ إلى اآلن
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 ید که قائن فرزندِ آدم بود و بعد از آنکه انتقام هابیلگوکند. او میآدم بیان می قائن بنی
را از قابیل گرفت، پدر سه فرزند )مخویال و انوشیکا و مولیتا( شد. حنوک فرزند مخویال 

(. 84صحائک، بود و درمشیک فرزند حنوک و نهایتاً برابی فرزند درمشیک )ابن
سحر »واقعیت باشند، انتساب این هایی تا چه حد بر پایۀ فارغ از اینکه چنین روایت

 حد قدیمی امری شگرف است.تا زمانی بدان« محکم

 شده در متون اسالمی، مربوط بهی گزارش«بربا»یا « بربی»ترین درهرصورت قدیمی
ای مسقّف با چهار درب از هر های مصری است. این خانه، چهاردیواریزمان فرعون

ها و چهارپایان هایی به شکل مردان و کشتیچهار سوی آن بود و در درون آن، تندیس
شیده ترا« بر سنگ»های مزبور که در گزارش یاقوت تندیس آنجا قرار داشت. البته از

ز ان نیهای موجود در مصر و ایربودند، احتماالً تصویرهای این بربی و دیگر بربی
کتابش  یاقوتاند. باری تا زمانی که شده روی سنگ داشته های دوبعدی تراشیدهتندیس
نوشت، حدود سدۀ هفتم هجری، بعضی از این برابی در اخمیم و انصنا و جاهایی را می

بارۀ بربای اخمیم  ( هم درق779بطوطه )درگذشتۀ اند. ابندهبرجا بودیگر هنوز پای
 اندها پابرجای بودهدهد تا زمان زیست او هم بعضی از اینگزارشی نوشته که نشان می

هذا  یف ال تفهم»گوید که این برابی متونی دارد که بطوطه میابن .(227صبطوطه، )ابن
النعمان اشاره کرده منارۀ معمرةهای طلسمبودن نوشته ، ناصرخسرو هم به الیقری«العهد

ها با حروف الیقری در علم حروف معمول بوده است که توضیح آن بود. نوشتن طلسم
ها تا دورۀ خانهرکورد بقای این طلسم یاز چارچوب این جستار خارج است. بار

ها گوید که بعضی بربایشکند و میمی الطراز األولدوازدهمی  ۀبطوطه را مؤلف سدابن
 . (137ص)مدنی،  تا دورۀ او هم سر پا هستند

ز تر از باقی بالد اسالمی بودند و یاقوت اها )برابی( فراوانها یا برباتدر مصر بربی
در دندره، از  آنهادر بهنسا )در غرب نیل( و وجود تعداد زیادی از  آنهاوجود یکی از 

نواحی مصر، گزارش داده است. گویا در انصِنا هم تعداد بسیاری از این بناها بوده که 
ی بود صورت برابطلسم دفع دشمنان منف هم به داشتند.نگه می« آثار کثیرة» آنهادرون 

های بارۀ یکی از بربی ( در194ص) لبالدآثار امؤلف  (.362ص، 1جیاقوت حموی، )
هشتاد روزن دارد و خورشید هر روز از یک روزن به  و گوید که حدود یکصددندره می

تابد و بعد از شش ماه، از جایی که در ابتدا آفتاب انداخته بود دوباره داخل فضا می
اسرائیل، نینصر بر بالقدر مهم بود که بعد از تسلط بختکند. بربای شهر أخمیم آنآغاز می
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خاطر وجود این بربا در مصر أخمیم سکنی گزیدند. بربای اخمیم قصری بزرگ آنان به
تمام علوم جهانیان در »ذراع بودند و 100بود که ابعاد طول و عرض و ارتفاعش همگی 

(. در ایران، طلسمی در مرو خراسان 9۵صبود )زهری، « کاری شدهاطراف آن کنده
ارتفاع  گویا. (168ص، 1379فقیه، )ابن اندنامیدهمی« مرزبان»ن را وجود داشت که آ

بر باالی چهار صورت بنا شده بود: دو صورت »اندازۀ قامت یک مرد بوده که این خانه به
طمع یافتن گنج آن را کندند . وقتی مردم به(۵30، 1373)قزوینی،  «مرد و دو صورت زن

خوشی و مرض پیدا شد و معلومشان شد که این آن را بردند، در مرو نا« هایچوب»و 
ایرانی  «مرزبان»رسد که این خانه طلسمی برای دفع آفات بوده است. اگرچه به نظر می

های مصری تفصیل و جزئیات ساختمانی و طلسمی داشته است، صورت «بربا»کمتر از 
ین گرفت. همچن ارز برابی مصریشود آن را همرو میکلّی آن به شکل خانه بوده و ازهمین

از گزارش قزوینی معلوم شود که ارتفاع آن خانه در حدود دو متر و الاقل سقف آن، اگر 
اب بر ب بکری، المسالک و الممالککتاب در  ، از چوب بوده است.باقی اجزایشنه 
« نقارلة معقّفة الرأس كأنّها میالقلنسوة الطو»صورت ای سنگ بهتکهشهر اخمیم، « بربی»

ای که طلسم شاید بتوان بر مبنای اسم دروازه (.۵۵0ص، 2)بکری، ج داشته استوجود 
سرِ کجش  شکل دراز که این سنگ کاله گفت که« باب بربی»بر آن مستقر است، یعنی 

اخمیم خود  باب بربی است. یعنی با بودهشبیه منقار پرندگان بوده است، بخشی از آن بر
سنگ عجیب بوده است. طلسمی آن، این تکه هاییک دروازه بوده که یکی از تمثال

البته گذاشتن طلسم در دروازۀ شهرها هم امری متعارف بوده است. مشهورترین نمونۀ آن 
« بربی»درهرصورت  27باب طلسم شهر بغداد بود و نمونۀ دیگر آن، باب طلسمی انطاکیه.

م را بر آن سو بعضی معارف عالیک  های شهری بود که ظاهراً ازیکی از انواع طلسم
 دیگر، نقشی اساسی در حفاظت شهری برای آن قائل بودند.سوی  کردند و ازمنقوش می

 نتیجه
شهرنشینان دورۀ اسالمی همچون اسالف پیشااسالمی خود، وجهی از ضرورت دفاع از 

ی کردند و برای چنین تفویضی، سازِکارهامحوّل یا تفویض می« دیگری»خویشتن را به 
ار دای عهدههای مجزّایی داشتند. آنان که با هر انگیزهص و پیشهمفصّل و اصناف خا

                                            
( و 137۵منفجر کردند )کرسول،  1918نشینی از شهر در سال هنگام عقبها بهباب طلسم بغداد را را ترک. 27

ها طلسمی داشت، متعاقب زلزله خراب و طلسم آن باطل شد باب طلسم انطاکیه نیز، که خود برای دفع حملۀ ترک
 .(480صعدیم، )ابن
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شدند، همّت خود را در قالب ساخت برج و بارو برای شهر، دفاع تفویضی از شهرها می
گزینش حاکمی کاردان و مدبّر برای شهر، و ساخت دژهای مستحکم و گماردن 

ند. اما یکی دیگر از رساندبه منصۀ ظهور می آنهافرماندهان نظامی کاردان بر 
های دفاع تفویضی، یا توکیل امر دفاع به دیگری، حفظ شهرها با استعانت از گاهجلوه

هایی که در است: طلسم« های شهریطلسم»وجهی از علم حروف است که نمود آن 
شوند. در این نوشتار گسترۀ یک شهر و برای مدیریت و تأمین امنیت آن ساخته می

هایی بررسی شد و چنین نشان داد که گسترۀ وسیع و متنوعی طلسم نخست کارکرد چنین
دادند که از های شهری سامان میاز حوزۀ مدیریت شهرهای اسالمی را با بهره از طلسم

مدیریت »، «دفع دشمنان از شهر»، «دفع حیوانات و آفات از شهر»توان به آن جمله می
)جلوگیری از دزدی، « مدیریت انسانی» )همچون آب و باد و گیاه و...(،« منابع طبیعی

، «حفظ ابنیۀ شهری»جلوگیری از فساد، افزایش مودّت و همدلی میان مردم(، 
ها( اشاره )نظیر معادن و منابع و گنج« کردن منابع عمومی از دستبرد بیگانگانپنهان»

 کرد. 

ت خگیرد. ساای بس متنوع را در بر میهای شهری هم گسترههمچنین صورت طلسم
هایی و نقوشی و حروفی وجود داشته، تمثال آنهاهایی که در درون صورت خانهطلسم به
های از حضور و اهمیت های شهری است که گزارشتوجه فرم طلسمهای جالبِاز نمونه

عمدۀ در خصوصاً مصر و یکی از شهرهای ایران در دست است. همچنین  آنها
 شدند، حاوی تمثالیهجوم دشمنان نوشته می هایی که برای حفاظت از شهر علیهطلسم

 دیدن قوایها به آسیبرساندن به آن تمثالبودند و آسیب آنهااز دشمنان و چهارپایان 
  28شد.خصم منجر می

                                            
 آنجا (. اما از19صکند )مسعودی، سوم یهودیان مصر معرفی میاین رسم را از ر التنبیه و االشرافمسعودی در . 28

رسد که این پدیدۀ فرهنگی که در داراالسالم و در میان مسلمانان هم چنین رسمی از دیرباز جاری بود، به نظر می
اربست ی از کهایتری داشته باشد. حتی در ایرانِ قاجاری هم گزارشقدمتی بسیار زیادتر و شمول فرهنگی بسی وسیع

شدۀ خود به ایران این رسم وجود دارد؛ برای مثال وقتی که قوای روس با توپ و تفنگ و علم و تجهیزات مدرن
افزودند، شاه قاجار زدند و بر گسترۀ امپراتوری خویش میکردند و فرسخ به فرسخ از خاک ایران میحمله می

ای ارتش روس بسازد و او را از راه دور بکشد! البته که هجادوگری اجیر کرده بود تا عروسکی بر مثال یکی از ژنرال
عبدالعظیم چلّه نشسته و صورت آخر هم در میان مردم چنین متداول شد که میرزامحمد اخباری، او که در شاهدستِ

 زد، با طلسم و ورد و علوم غریبه اسباب مرگ ژنرال روسی راسیسیانف روسی از موم ساخته و گاهی به آن شمشیر می
 فراهم کرده است.
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رار اند که قهای دفع حیوانات را به شکل همان حیوانی ساختهآنکه گاهی طلسم با
ر شمول بوده باشد. البته اگر شماو همه رسد این قاعده کلّیبوده طلسم شود، به نظر نمی

شده در متون تاریخی حاوی جزئیاتی نظیر شکل طلسم های شهری اشارهبیشتری از طلسم
ای به شد این مطلب را بررسی کرد. باری اگرچه طلسم پشۀ غرناطه لوحهبودند، بهتر می

باه بود، وشکل پشه و طلسم موش ابسوج به شکل موش و طلسم روباه دربند به شکل ر
دیگر  سوی نداشت و از آنهاهای بعضی حیوانات ارتباط شکلی با خودِ سو طلسمیک  از

شده به شکل حیوانات، نسبتی با دفع آنان نداشت. برای مثال، های ساختهطلسم
النعمان نه به شکل مار و عقرب، بلکه به فرم های مار قم و طلسم عقرب معمرةطلسم

سنگی همدان را نه برای دفع شیر بلکه برای دفع سرما ساخته  یک مناره بودند. یا شیر
های ماهی شکل لیخواست فزونی گیاهان و طلسمطورکه کارکرد طلسم اسببودند. همان

آنکه در بعضی موارد، موضوع طلسم و شکل طلسم  و گاو نهاوند، فزونی آب بود. پس با
 ارتباط شکلی چندانی به کارکردهای دیگری در هماهنگی صوری کامل بودند، در نمونه
رسد بین صورت و کارکرد واقع به نظر می طلسم و شکل آن وجود نداشته است. در

ها ارتباطی برقرار بوده است اما اینکه چه قوانینی در پس این ارتباط بوده، مستلزم طلسم
یخی، رها و متون جغرافیایی و تانگاشتهبررسی متون حوزۀ علوم غریبه است و از عجایب

ته های متقن در این عرصه برداشت کرد. البگیریهایی کافی برای نتیجهتوان نکتهنمی
کُشتن قوای خصم،  های ناظر بر حفظ امنیت شهر و راندن یا بعضاًعمدۀ طلسم

توان با بوده است و الاقل در این دسته، می آنهاهایی از دشمنان و چهارپایان تمثال
 ها سخن گفت.وثق کارکرد و صورت طلسمقطعیت بیشتری از نسبت م

اما اینکه چرا طلسم فراوانی آب در جایی به شکل صخره و در جای دیگر صورتی 
از ماهی و گاو است، یا اینکه چرا طلسم دفع سرمای همدان به شکل شیر و طلسم دفع 

های ریگ جیزه به شکل چیزی مرک ب از شیر و عقاب و انسان است، نیازمند بررسی
متن منقوش  ها وابستۀ شکل ور است. البته ممکن است گفته شود که کارکرد طلسمبیشت
ارکرد آن ای صوری با کبوده و بنابراین، لزومی نداشته است که شکل طلسم رابطه آنهابر 

ه به شکل شدهای ساختهداشته باشد. اگر چنین فرضی را بپذیریم، آن وقت انبوه طلسم
ل اند که اگرچه تا حدی محتمیا حتی تزییناتی، داشته حیوانات وجهی صرفاً نمادین،
های رسد: به احتمال زیاد، صورت طلسمتر به نظر میاست، حالت دیگر آن محتمل

از « مناره»که فرم  طورشهری تابعی از کارکرد آن بوده است. همچنین همان
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ن ۀ جهاانگیزترین مباحث جاری در معماری اسالمی و پیشااسالمی همۀ گسترمجادله
ها هم در کارکرد چنان متنوع هستند که به نظر منارهاسالم و حتی جز آن است، طلسم

رسد از این راه هم بشود به نتایجی قاطعانه از نسبت صورت مناره با کارکرد نمی
های منسوب به آن رسید. زیرا دریافتیم که طلسم دفع مار و عقرب و پشه را در طلسم

اند و در جاهایی دیگر، از فرم مناره ، به صورت مناره ساختهاآنهبعضی نواحی، نه همۀ 
برای دفع اجنّه، دفع حملۀ قوای خصم )دفع بربرها در نمونۀ قادس( و همچنین جلوگیری 

تردیدی  حالاند. باایناز آمیختگی نفت و آب )در نمونۀ بندنیجین کرمانشاه( بهره برده
استفاده شود، آن طلسم ضرورتاً از  نیست که اگر از فرم مناره برای ساخت طلسم

های شخصی و عمومی از چنین فرمی استفاده های شهری است و برای طلسمطلسم
 اند. کردهنمی

، آنهاهای شهری از سنگ بوده است و درواقع جز دو سه تا از جنس اکثر طلسم
نطقۀ مها نسبتی هم با جایگاه و سازی طلسماند. حتی سنگیمابقی همگی از سنگ بوده

مایۀ محبوب نواحی غرب جهان نداشته است. زیرا اگرچه سنگ ساخت آنهاجغرافیایی 
 هایاسالم است و در ایران و مناطق پیرامونش استفاده از آجر ارجح بوده است، طلسم

تقریباً همۀ مناطق را از سنگ ساخته بودند. این امر البد باید در اثر خواص سنگ و 
دوم روف یا علوم غریبه باشد. باآنکه در بعضی منابع درجههای خاصی از علم حآموزه

مایه سازی پرتکرارترین ساختمعاصر، استفاده از فلزها خصوصاً مس را در طلسم
دهد که تنها در دو طلسم شهری )یکی های این جستار نشان میاند، بررسیقلمداد کرده
های مودند و در عوض باقی طلسو دیگری از قسطنطنیه( از فلز استفاده کرده ب در غرناطه

د اند. احتماالً بایشهری همه از سنگ یا در یک مورد از مصالحی مثل سبزه و گیاه بوده
های شخصی صورت تصحیح کرد که استفاده از فلز در طلسمدوم قبلی را بدینمنابع درجه

ی ادویو عمومی ارجح است اما به دلیلی، که یافت آن نیازمند تدقیق در خودِ متون ج
شده است. های شهری قلمداد میمد و اساسی طلسمآمایۀ کاراست، سنگ ساخت
رسد جنس طلسم از کارکرد و صورت آن مستقل بوده است زیرا در همچنین به نظر می

ها هر شکل و هر کارکردی داشته باشند، عموماً های دورۀ اسالمی، طلسمنگاشتهعجایب
 شدند.از سنگ ساخته می

 هاآنشدند، یعنی کارکردهایی که ذکر های شهری بر آن معطوف میسمجز آنچه طل
ند. های شهری غایب هستشکلی عجیب از حوزۀ طلسمها به«بالگردانی»رفت، بعضی از 
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گزارش  علیه زلزله خیز بودن اکثر نواحی داراالسالم هرگز طلسمیرغم زلزلهبرای مثال به
اد و آب و حاصلخیزی داشتند، داشتِن آنکه برای مردمی که طلسم بنشده است. حال 
 ها، چه سلبی همچون دفعتوانست مؤثر باشد. غیبت بعضی طلسمطلسم زلزله هم می

گزند بعضی جانوران باشد چه ایجابی همانند فزونی منابع آب، نسبتی با فرهنگ و 
باری  نویسی و علم حروف دارد.های طلسمهای مردم زمانه و شاید محدودیتخواسته
های میانۀ دورۀ اسالمی و البته ای گویا از فرهنگ مردم سدههای شهری آیینهمطلس

 های مشابه، بستری برایپیشنیان پیشااسالمی آنان است و با مقالۀ حاضر و پژوهش
شود که تکمیل آنان ای و متنوع در این حوزه خلق میرشتههای میاناستمرار پژوهش

یخی مردم ساکن در جهان اسالم در ادوار مختلف تواند وجوه متعددی از فرهنگ تارمی
 را روشن کند.
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