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های  های تصویری تا نشانههایی هستند که سیر تكاملی را از نشانهخطوط کهن به صورت رمز و نشانه

های مهم تمدنی بوده است. برخی از این نشانهران نیز از دوره باستان از  اند. خط در ایالفبایی پیموده

عالیم خطی در دوره اسالمی نیز تداوم یافته است. مسئله اصلی تحقیق چگونگی تداوم حیات برخی  

.  گرافیک سنتی ایران است   به عنوان بخشی ازهای دوره اسالمی  های خطی کهن ایران بر طلسمنشانه

برداری و  ای، از طریق شناسه ری مطالب کتابخانهاست. روش گردآوتحلیلی و  روش تحقیق توصیفی 

-ظهور یافته در طلسم   نمادهای خیر  های تحقیق حاکی از این است برخی یافتهتصویر خوانی است.  

، خط پیشا ایالمی و مخطط ایالمی ریشه  ترین خطوط معنادارظ شكلی در کهنبه لحا  های ایرانی

های های خطی ایالمی کهن )پیشا ایالمی و مخطط ایالمی( بر طلسمساختار بصری برخی نشانه  دارد.

های جدید طلسمین در ترکیب با سایر نقوش و دوره اسالمی قابل شناسایی است. در مواردی نشانه

ین های خطی کهن دارند. اای تفصیلی با نشانهاند و رابطههای هندسی، ظاهری متمایز یافته نشانه

است که مرتبط با    و نماد گیاه  دار، مربع، دایره، مثلث، چلیپا و خطوط زیگزاگنمادها اشكال شرابه

-شناسی معنیها بر اساس نظام زیباییثیرگذار زندگی اند. ترکیب تصویر و نوشتار در طلسمعناصر تأ

ای هستند  ساختارهای شكل یافتهداری شكل گرفته است. نمادهای هندسی برگرفته از خطوط کهن،  

وان یكی از اصول صفحه آرایی تاین نكته را می. اندها را تشكیل دادهکه بنیان نوشتار برخی طلسم

 .های دوره اسالمی دانست طلسم
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 حسین عابددوست 

 مقدمه  

و   نشینی نمادهای تصویری که همبخشی از هنرهای دوره اسالمی است  ها و تعویذها با توجه به ماهیت خود  طلسم

توان یكی از اند. این آثار را میآرایی شده به شكل زیبایی به نمایش گذاشته های صفحههای نوشتاری را در قالبنشانه

دارای نیرویی    هاها و تعویذ طلسم در فرهنگ عامه از دیرباز  های ظهور باورهای عامیانه در فرهنگ ایران دانست.  زمینه 

و حمل آن توسط انسان  ها و مكانها بر اموال نصب و آویختن آن تصور مردم بر این بوده که   و شدندتصور می جادویی 

نمادها    این آثار مزین به نمادهایی است.  موجب دفع بال، بیماری و تعرض موجودات و نیروهای شریر است.  ،یا حیوان

های دوره اسالمی، بستر  ویژه طلسمآثار هنری به  هستند.  واسطه ارتباط و نیز تفسیر ذهنی انسان از جهان طبیعت

ی ناخودآگاه  که جنبه  چیزی بیش از مفهوم آشكار و بدون واسطه خود دارد  است. نماد  ی گیری نمادهای رمزشكل

طور کامل توضیح داده شود. با  ای دقیق، مشخص شود و نه بهتواند به گونههرگز نه می  شود وای را شامل میگسترده

آورد که بر مبنای آن آثار هنری، ویلی، فلسفی به وجود میکالمی، تأتوان دریافت که نمادگرایی، مكتبی  می  ملاندکی تأ

بنابراین عناصر طلسمین  ،  مفهومی ظاهری و عینی نخواهند داشت، بلكه فقط بیانی نمادین و ذهنی از تفكر خواهند بود

نمادهای    ،در این پژوهش منظور از نمادهای خیر  دارند.  نیز با نمادهایی همراه است که معنایی فراتر از مفهوم ظاهری 

هایی است که با مقوله حیات و زندگی، رشد و زایندگی ارتباط معنایی دارند. نمادهای  باروری است. رمزها و نشانه 

مفهوم   طور کلی این مفهوم را بیان کرد که نقوش مرتبط باتوان بهطبیعت ارتباط نزدیكی دارند و می باروری با عناصر 

  .دو نیروی مكمل ماده و نر هستندباروری تجسم انتزاعی عناصر طبیعی آب، زمین، گیاه، حیوانات مفید و نیز نماینده  

که در این پژوهش مورد توجه قرار    های خطی پیش از اسالم استبصری این نمادها قابل قیاس با برخی نشانه  ساختار

 گرفته است.  

بای پژوهش حاضر  پیشینه  به بحث درخصوص  آثاری  اما  انجام نشده است  این عنوان  با  اثر مستقلی  تاکنون  د گفت 

کتاب طلسم گرافیک سنتی ایران، اشاره    ( در1387توان به تحقیقات تناولی )در زمینه طلسم میاند.  ها پرداختهطلسم

مقاله چشم    ( در1383عسگرزاده )ردآوری، معرفی و بیان رمزهای طلسم در دوره اسالمی پرداخته است.  گکرد که به  

های پیشگیری و درمان آن در دیوان خاقانی، به بررسی باورهای مردمی مرتبط با چشم زخم در اشعار  زخم و روش 

های سیستان و  های فرشثیر آن در نقش مایه و تعویذ و تأ  ( به بررسی طلسم1393خاقانی پرداخته است. شهربابكی)

ها  ات پیشین نمادهای خیر را بر طلسمهای مورد مطالعه هیچ یک از مطالعجه به پیشینه بلوچستان پرداخته است. با تو

با نمادهای طلسمین نپرداختها   های خطی ایران قبل ازساختار نشانه  مورد بررسی قرار نداده و به مقایسه اند.  سالم 

نگار ایرانی در ایالم  خطوط اندیشه نتریهای دوره اسالمی را با کهنسعی دارد نمادهای منقوش بر طلسم  تحقیق حاضر 

ها در این پژوهش مورد توجه  از لحاظ ساختار بصری مقایسه کند. معناشناسی عناصر نمادین و تحلیل ساختاری طلسم

برداری و  ای از طریق فیشتحلیلی است. روش گردآوری مطالب کتابخانه   و  توصیفی  وش پژوهشر قرار گرفته است.

 خوانی است. ویرتص
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 نشانه های خطی ایران قبل از اسالم .1

خط اوستایی و خط پهلوی   نگار، خط میخی،تصویرنگار، اندیشهای از خطوط ایران قبل از اسالم شامل خطوط  مجموعه

رای نگارش زبان ایالمی به کار  خط پیشا ایالمی، شبه تصویرنگاری است که ب  (.31-27:  1396است)صفری ممقانی،

ی اولیه معروف است و هنوز رمزگشایی نشده است. الواح پیشا ایالمی در شوش، شرق ایران  رفت. این خط به ایالممی

:  1396های اولیه سومری در اوروک هم عصر هستند)صفری ممقانی،ها با لوحو مرزهای افغانستان یافت شده است. آن

نمونهالوا(.  26 نخستین  عنوان  به  نیز  شوش  ایالمیح  نشده،  خوانده  هنوز  زبان  گرفته        های  نظر  -میدر 

نامد از پیشا ایالمی بدست آمده  التر هینتس آن را مخطط ایالمی میط ایالمی باستان که وخ  (.12:1386واکر،وند)ش

این رفت.  در نیمه هزاره سوم ق.م به کار میبندی کرد. این خط  ار دستهنگجزو خطوط اندیشهتوان آن را  میبود و  

گشایی شده است و بیشتر آن بدست والتر هینتس بوده است. پس از خط مخطط ایالمی، خط ای رمز  خط تا اندازه

 . (19:  1395میخی، از خط میخی سومری گرفته شد)عابددوست، 

های  تحلیل ویژگی گیرد.های پیشا ایالمی و مخطط ایالمی را در بر می تر از نمونهاین خط عالئم هندسی بسیار بدوی  

تر رشد نظام خطی ایالمی را در جنوب شرق ایران، در  ر صندل جنوبی، مراحل اولیه و کهنظاهری مدارک خطی کنا 

های خطی قبل از اسالم حاکی  ه(. بررسی نشان211:  1392،  دهد)مجیدزادهحوزه تمدنی هلیلل رود نشان میجیرفت،  

ایالمی و مخطط ایالمی در های هندسی خط پیشا  آن است با پیدایش خط میخی و سپس خطوط آوانگار، نشان  از

نر کار  به  متون  نشانفتهنگارش  این  تداوم حیات  اما  نبشته اند  بر سنگ  تختها  تختهای  سایر جمشید،  و  سلیمان 

طوط کهن های خدوره اسالمی، نشانه و نیز اساس برخی از حروف الیقرایی  شودمیهای باستانی ایران دیده  محوطه

در دوران هخامنشی خط آرامی با عنوان آرامی رسمی یا آرامی    (.146:  1397ت،  عابددوسایران قبل از اسالم است)

ی اشكانی بر مبنای امپراطوری پا به پای فارسی باستان و خط میخی به کار گرفته شد. در زمان اشكانیان خط پهلو

آوردن کتاب دینی  ریزی شد و سپس خط پهلوی ساسانی به وجود آمد. خط اوستایی که برای تحریر در خط آرامی پایه 

ترین خطوط دنیاست، بر مبنای خط پهلوی ساسانی اختراع شده است. این  زردشتیان به کار رفته است و یكی از کامل

:  1386)آموزگار،باالیی برخوردار استبسیار   مت صامت و مصوت از قابلیت نگارشیعال  58یا   53خط آوانگار است و با  

22) . 

 های دوره اسالمی طلسم.2

قابل    سایر آثار  و  هاهای روی چوب، انگشتری کاری ها، آثار فلزی، کندهها بر متون مكتوب، پارچهطلسم  دوره اسالمیدر   

گیرند. اسالم اگرچه سحر و جادو را  المی اطالعات بسیاری را در بر میآثار متاخر طلسمین در دوره اس   اند.شناسایی

بخشی  ها  هایی از طلسم(. امروزه نمونه11  :1387الطبیعه را آزاد گذاشت)تناولی،منع و تقبیه کرد اما بقیه علوم ماوراء  

  هایی طلسم نوشتهگیرد. هنری که ریشه در باورهای مردمی پیش از اسالم و دوره اسالمی دارد.  از هنر عامیانه را در بر می

عنوان ترفندهای جادویی برای در  تصاویری از جانوران بهالبروج و  یا دائره   ناختی و اشكالی از صورفلكیاخترش  عالئم  با
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از   ماندن  می آسیب امان  اطالق  شیئی  به  یا  است  که  ها    ها آن  روی   بر  عالیم  یا  نوشته  نوع   اینشود 

توانایی مفروض طلسم در تغییر دادن حوادث و به بار آوردن شرایط مطلوب و معموالً   .(Ruska,2000:500)باشد

های دیگری نیز دارد  ی تعویذ، قدرت سازد. طلسم عالوه بر خواص پیشگیری کننده از تعویذ متمایز میآسا، آن را  معجزه 

ترین اشكال تر آن پنداشته یا آن را یكی از گسترده ای از طلسمات و از جنس ضعیفو از این رو گاه تعویذ را گونه

  .(Ruska,2000:500)انداستفاده از طلسمات به شمار آورده 

  نوشته است. به این گونه اشیاء نظرشكل و شمایلی جدا از طلسم دارد و بیشتر برگرفته از اشیاء با نوشته و یا بی  تعویذ

رود و متشكل از اشیایی چون صدف،  حفظ کودکان از چشم بد به کار می  شد. نظر قربانی بیشتر برای گفته می قربانی  

کار تعویذ طرد و دفع امور نامطلوب است، ولی    .(61:  1387است)تناولی،حلزون، سنگ نمک، عقیق، دانه اسفند و...  

انواعی از    .(635  :1387شود )عربستانی،طلسم دارای دو خاصیت جذب و دفع است و باعث جلب امور مطلوب نیز می

بر  لسمین در دسترس است.  های نوشتاری که از کتب و طومارهای ططلسم  طلسم از دوره اسالمی در دسترس است.

ها  شود. این طلسمالیقرایی دیده می  های رمزی همراه با حروف ابجد و گاه نشانه  ها نوشتارهایی به خط فارسیاین طلسم

 (.36:  1387اند)تناولی،بر پوست، کاغذ و پارچه نگارش شده

های  از طلسمانواعی    فلزی،های  مل، نمادهای صور فلكی به شكل حجمفلزی مانند تخته و تاس رَ  در دوره اسالمی اشیاء

های فلزی همراه با نشانه های تصویری انسانی، حیوانی و نوشتارهای رمزی بر پالک تسخیر و آسیب، وصلت و احضار  

ها و  لباس  ها و اجزای بدن طلسمین،ها و بازوبندهای فلزی طلسمین، آدمکها و انگشتری گردن بند  قابل بررسی است.

وسپوشیدنی و  ظروف  نیز  طلسمینها،  کندهایل  مهرکاری ،  بر  چوب ها  و  بازمانده  ها  اسالمی  دوره  از  طلسمین  های 

از طلسم (.  85- 61:  1387است)تناولی، نمادها،  برخی  این  بر  نمادهای حیوانی همراهند. عالوه  با  اسالمی  دوره  های 

اسب مشخص شده است.   در طلسمی دیگر، تصویر زن و  های انسانی به عنوان آدمک طلسمی رایج است.کاربرد پیكره

در وسط و پایین این طلسم سر زنی نقش شده و در باالی سر او اسبی در حال تاخت و تاز است. کمی باالتر از آن  

ن با هر  و  نماد سرعت است  بدّوح در یک لوزی نوشته شده است. واژه بدوح  به آن سرعت داده  کلمه  بیاید  یتی که 

تر به مقصد برسد. معادل  نوشتند، تا نامه سریعی پستی واژه بدوح را میهاکتشود. در گذشته بر چهار گوشه پامی

  (.63: 1387رود)تناولی،مختلف در مربعات وقفی به کار می  های است که به گونه 20بدوح عدد  

عنصر  مرتبط با سه  ،  (151:  1381دوستخواه ،سه عنصر پاک یاد شده )  اسب که در اوستا از آن به عنوان یكی از  نماد

تواند مفهوم فزونی و برکت  (. کاربرد این نماد خوش یمن عالوه بر سرعت، می15:  1385هوا، آتش و آب است)شوالیه ،

تعوی انگشتر  باشد.  داشته  همراه  به  نیز  میرا  خوانده  هم  افالکی  که  دیگری  قرن    شود،ذی  به  است   4-2متعلق  م 

هایش پرنده یک نشان آسمانی قرار گرفته است. گاوی که میان سر گاوی که در میان شاخ(. تصویر  72:  1387)تناولی،

های گاو وجوه هایش نشان دیگری قرار گرفته بر ظرف سنگی جیرفت مصور شده است. نشانه قرار گرفته میان شاخشاخ

زی و نماد نیروی مرطوب طبیعت  گاو در اساطیر مظهر حاصلخی .  ه مكمل مفهوم باروری و حیات استنمادینی دارد ک

به عنوان تعویذ  69:  1386)کوپر،  است پرنده  نماد آسمانی  بنابراین کاربرد آن در کنار  تواند، همیاری طلبیدن می(. 
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ای مصور شده است و شكل آن  های تطور یافتهنیروهای خیر برای زندگی باشد. نشان سر گاو در خطوط کهن به شكل

در زبان یونانی پرنده معادل عالمت یا    (.71:همان)قرار گرفته است  شامل مثلثی است وارونه که بر قاعده آن دو شاخ

همان،  (. پرنده، نماد روح، نماد قدرت و زندگی و اغلب نماد باروری است)196:  1388پیام آسمان بوده است)شوالیه ،

سرور پرندگان  (. این نشان جزو نمادهایی است که همواره با درخت زندگی همراه است. بنا بر متن بندهش سیمرغ  203

شیر نماد گرما، نماد  همچنین    (.144:  1354تفضلی،  و با باران ارتباط تنگاتنگ دارد)گستراننده حیات و زندگی است  

خورشیدی است. از  شود. شیر نمادی  شید در آیین مهر به خوبی دیده میاسد و نماد تابستانی است. ارتباط شیر و خور

                      (.                                     61: 1380)هال،شدآور میکردن تأثیرات زیانبوده و موجب دورها مكان ن نمادینطرفی شیر، نگهبا

نمادها، می  بنابر که طلسممعناپردازی  کرد  مطرح  را  نكته  این  با  توان  یمن،  و خوش  نیک  محتوای  با  اسالمی  های 

کنند. به قول پرویز تناولی، عالمان علوم غریبه،  زونی و برکت را تداعی میخیر و ف   نمادهای حیوانی همراهند که مفاهیم

اش در بین مردم آگاهی داشتند، بخش  های نهفتههای حیوانات و جاذبهرماالن و سیمیاگران که از دیرباز به افسانه

آن دوش  بر  را  خود  کار  از  میمهمی  قرار  طلسمها  در  و  حیدادند  نقش  به  خود  دعاهای  و  مخصوص  ها  توجه  وان 

 (. 89:  1387)تناولی،کردندمی

 های خطی پیش از اسالم بر نمادهای طلسمین دوره اسالمی .تطبیق ساختار نشانه 3

  های خطی پیش از اسالم با نمادهای طلسمین آشكار     ساختاری برخی نشانه های موجود تشابهبا نگاهی بر طلسم 

بخشی   1گیرند. تصویر  های شمارشی در بر می های خطی هندسی را همراه با نشانهالواح قبل از اسالم، نشانهگردد.  می

 .(1) تصویردهداند نشان میمی را که به شكل هندسی اجرا شدههای خطی پیشا ایالاز نشانه

 

 

 

 

 

 های دوره اسالمی حاکی از کاربرد نقوش هندسی در هر دو است.  ها با طلسممقایسه آن

 

 

 .(Brice,1962:4های پیشا ایالمی ): رایج ترین نشانه1تصویر
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 ( 46: 1386: سنگ نبشته به خط مخطط )هینتس،2تصویر

را نشان مییک نمونه نبش  ،2تصویر   ایالمی  با  های خطی آن شباهت نشانهدهد که  ته به خط مخطط  های بسیاری 

می (. خط ایال2تصویر  وسط والتر هینتس خوانده شده است)ارد. این سنگ نبشته تدهای خطی پیشا ایالمی  نشانه

 .(3)تصویر استترین عالئم خطی هندسی ایرانی ، از کهنرودزنجیری کشف شده بر الواح هلیل

 

 

 

 

 

 

 

 (.225: 1392کنار صندل جنوبی بر الواح هلیل رود)مجیدزاده،: بخشی از خط ایالمی زنجیری،  3تصویر
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(.428: 1387: بخشی از نوشته به پهلوی ساسانی، مكشوفه از کازرون)آموزگار،4تصویر  

ن توسط ژاله آموزگار  که خوانش آ  دهدمكشوفه از کازرون را نشان مییک نمونه کتیبه به خط پهلوی ساسانی    4تصویر  

تفاوت (. از مقایسه سه تصویر خطوط پیشین و نمونه خط پهلوی ساسانی،  428:  1386آموزگار،)صورت گرفته است

با حروفنشانه ایالمی  هندسی  دوره ساسانی  نگانگاری  نشانهآشكار می شود. میری  ختوان گفت،  از  های  پیش  طی 

های هندسی به عنوان ا با پیدایش حروف الفبایی، نشانههایی هندسی و شكل یافته هستند امپیدایش خط میخی، نشانه

 خط و نوشتار مورد استفاده قرار نگرفتند. 

ی مانند مثلث یا لوزی آویخته  اشكال هندس  های اسفند است که ازهای چشم و نظر، شرابهترین طلسمیكی از پرکاربرد 

تعادل میان فرم   تقارن و(  5)تصویردار در خطوط ایالمی استال شرابهفرم کلی این طلسم قابل مقایسه با اشكاست.  

نشانه خ یا شرابهشود. در نشانهطی و طلسم دیده میکلی  آویزها  از جهتهای خطی  ترسیم ها گاهی    های مختلف 

های خطی تفصیلی است و این  ها با نشانهگردند. رابطه طلسمبه پایین تنظیم میها آویزها رو  طلسمشوند اما در  می

رابطه به جهت وجود تشابه ساختاری طلسم با نشانه خطی است. تفاوت صوری طلسم نیز به دلیل وجود اجزای تزیینی  

 های اسفند در کنار سایر اجزاست. نیز دانه ای چشم زخم و های فیروزهای و یا سنگ های دایره بسیار به شكل فرم

 

 

 

 

 

گردد که تقابل نیروهای خیر و شر و پناه بردن به نیروهای  ها این نكته آشكار میمطالعه نمادهای موجود بر طلسمدر 

مطرح    خیر، اصل بنیادینِ عناصر تشكیل دهنده طلسم است. این اصل در باورهای ایرانی و نیز در قرآن کریم به خوبی

:  نشان باران و ابر از نظر گُالن در کتیبه پروتو 5تصویر

 (Brice, 1962:33ق.م ) 3000ایالمی، حدود 
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توان در سوره ناس و عبارت اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم مشاهده کرد. بنابراین نمادهای  شده است و بازتاب آن را می

های مرتبط با عناصر خیر محافظ زندگی در  توانند به عنوان نشانمی(  ها )نمادهای انتزاعی، حیوانیمنقوش بر طلسم

کند. شكل  ژگی محافظ بودن طلسم را اثبات میقل وی  های نوشتاری چهار نشانه  ،6برابر نیروی شر باشند. در تصویر  

م است که های آبی رنگ چشم زخهای اسفند و گوی های آن متشكل از دانهکلی طلسم لوزی شرابه داریست که شرابه

های آویخته از آن را می توان در خطوط  با دوایر رنگی تزیین شده است. الگوی اولیه ترسیم آن شامل یک لوزی و شرابه

های پیشا ایالمی تپه یحیی و  کتیبه دار در » دار یا شرابهمثلث پرزدار، ریش نشان داد.    ،6مخطط ایالمی مانند تصویر 

عن به  یا در  شوش  نشان  نشانوان سر  با  است ترکیب  رفته  کار  به  دیگر  )تصویرEnglund,1989:12«)های  و    7(. 

 (  8تصویر

 

 

 

 

 

 (.Brice, 1962:34لوزی شرابه دار در خطوط پیشا ایالمی ):6تصویر

-به چشم می  ای و گل چهارپر درالواح تپه یحییدار متغیر است. نشان ساقهها نقش مرکزی مثلث شرابهدر کتیبه 

(. در فرهنگ عامه  Golan,2003:28به نظر گُالن مثلث شرابه دار نماد آب و باران است)  (8و تصویر  7)تصویر  خورد

افزارهای منقش به این شكل اغلب در حكم نوعی نظر قربانی هم برای انسان و هم حیوان است. مقصود از آن دفع  

توضیح این نماد، شكلی مثلثی در آثار ایالمی که نماد گیاهی بر آن قرار  (. گُالن در  336:  1355چشم بد است)گلدک،  

ها نماد  که در آن مثلث وارونه نماد ابرها و آسمان است و شرابه (7(. )تصویرGolan,2003:28زند)گرفته را مثال می

شود، نماینده عنصر خیری  دار اگر نماد فراوانی محصول و یا نماد باران فرض  ریزش باران از آسمان است. مثلث شرابه

است و کارکرد شكل مشابه آن در فرهنگ عامه به عنوان چشم زخم و طلسم به کارگیری عنصر خیر در تقابل با چشم  

 بد است.
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میان آن  ( که اساس آن یک لوزی است که  28:  1387دهد)تناولی،کنزالحسین را نشان میمی از کتاب  طلس  7تصویر   

اهلل الرحمن الرحیم بر آن در پنج وجه نگاشته شده است. چیدمان نوشتار بر اساس ساختارهای  مستطیلی قرار دارد و بسم

آرایی ویژه طلسم، نظام بصری را بازنمایی  اصل نوشتار و اشكال هندسی و صفحه هندسی از پیش تعیین شده، تنظیم فو

 کند که اساس آن تعادل و در عین حال تنوع است که بر زیبایی اثر افزوده است.می

هرچند این نظام بصری بر مبنای معناپردازی رمزی طلسم شكل گرفته است که مرتبط با مفاهیم خیر است. در شرح   

آن نوشیده شود مریض را درمان کند و شفای مطلق یابد و در سفر    این طلسم آمده است، این طلسم چهل روز اگر آب

(. بنابراین طلسم محتوای خیر دارد و با عنصر هندسی  همانو جنگ به صورت بازوبند به کار رود، صحت و سالمت باشد)

ستی خاکی،  نماد ه   ، مستطیل و لوزی نمادهای زمین هستند. مربعاه نمادین مربعلوزی و مستطیل همراه است. از دیدگ 

پایندگی    ها و ... است وها حیاتهای محصور مثل باغ کمال ایستا، تغییرناپذبری یكپارچگی است. مربع نوع کامل مكان

 (.  347: 1386کوپر،سازد) و استحكام را نمادین می

بنابراین زمین به عنوان عنصر مادر و زاینده نماد    .(6  :1388قادر،  هن مربع و مستطیل نماد زمین است)در خطوط ک

اهلل های نوشتاری بسمی که محملی برای قرار گیری نشانهخیر بر این طلسم دوره اسالمی است. نمادی انتزاعی و هندس

نشینی نمادهای  سان همبدیناهلل، اصل آغازین هر عنصری در فرهنگ اسالمی است.  الرحیم شده است. بسم الرحمن 

 8)تصویرشودیر کثیر است در این طلسم دیده میهای نوشتاری به ویژه اسامی پروردگار که خر با مفهوم زمین و نشانهخی

  .) 

 

 

 

 

 

ان سر نشان در کتیبه پیشا مثلث شرابه دار به عنو :7تصویر

 (،Brice,1962:36)ایالمی
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بخش مرکز یک طلسم دیوار کوب    :الف9تصوی

 (. 36  :1387م)تناولی،19اواخر قرن 

ک  :10تصویر دیوار  آهوطلسم  پوست  روی  طال  آب  و  مرکب   ، قرن  وب  اواسط  م.   19، 

که به چهار قسمت  (. نمادهای هندسی مربع شطرنجی، چلیپا ، مربعی  42  :1387)تناولی،

طرح گل نو در این طلسم به کار رفته است. مقایسه شود با برخی عالئم  ،تقسیم شده، لوزی

 (.  Brice,1962: 37خطی پیشا ایالمی)

کنزالحسین، :  8تصویر کتاب  از  طلسمی 

 (. 28: 1387)تناولی،
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گیرد که با مفاهیم خیر مرتبطند. مربع  ای از نقوش هندسی را در بر میمجموعه  ،الف  9طلسم دیوار کوب در تصویر  

شطرنجی بنیان طراحی طلسم است. شبكه لوزی از طریق نوشتار ایجاد شده است. چلیپا در مرکز طلسم با نوشتارهایی  

به رنگ قرمز شكل گرفته است. مربع نماد زمین است، لوزی نماد زمین و باروری است، چلیپا نماد چهار عنصر و چهار  

ملند. چلیپا  . این عناصر قابل تأ(Golan,2003که به چهار قسمت تقسیم شده نیز نماد زمین است)  جهت است. مربعی

بنابراین عناصر    ،(9)تصویرهای خطی موجود در خطوط کهن استکه در مرکز طلسم قرار دارد قابل مقایسه با نشانه

الئم معنادار در ایران دارد و تفاوت  ترین عهای دوره اسالمی، ریشه در کهنساختاری تشكیل دهنده برخی از طلسم

  9های نوین است. تصویربندی ها در ترکیبهای مختلف چیدمان نشانه ها و نیز شیوه آنها در جزییات موجود بر طلسم

دهد که تعادل بصری و تقارن نامتقارن در آن رعایت شده  ن  میآرایی هندسی نوشتارهای رمزی را نشاصفحه  ،الف

ها یكی از وجوه  کلی طلسم متقارن است. متغیر بودن نشان مرکزی چلیپا در خطوط کهن و نیز در طلسم است. ساختار  

های دوره اسالمی قابل مشاهده است.  هایی از این نوع در طلسمهاست. نمونههای خطی و طلسمتمایز تصویری نشانه

ب هندسی  نقوش  نوشته شده،  با طال  آهو  پوست  بر  که  دیوار کوب  با  در طلسم  مقایسه  قابل  که  ه چشم می خورد 

ای شطرنجی ترسیم شده است که  چلیپای مرکزی در طلسم با میانه .(9)تصویر ای از عالئم خطی ایالمی استمجموعه

نقوش هندسی مختلفی حاشیه آن را تزیین کرده است. مربعی که به چهار قسمت تقسیم شده، نقوش شطرنجی، طرح  

 . (9)تصویرهای بسیاری داردترین عالئم خطی شباهت تند بر این طلسم که با کهنموازی، نقوشی هسنو، دو خطگل

( در  9)تصویرل متعادل و متقارن انجام شده استهای رمزی به شكریتم ویژگی بصری بارز اثر است. چیدمان نشانه 

خورد. کاربرد نظر قربانی نشان داده شده، مربع با آویزِ یک دست و دو بته به چشم می    10نظر قربانی که در تصویر  

قابل تامل است. نمونه دیگر    (. نشان بته در این طلسم61:  1387رفع چشم زخم به ویژه برای کودکان است)تناولی،

  .(11)تصویر شطرنجی در مرکز آن تزیین شده استهای  از یک بته سر خم است که با مربع  انگشتر طلسمی، متشكل

در خطوط ایالمی است که والتر هینتس آن را سرزمین ترجمه    "هال"نشان  شكل هندسی این نشان قابل مقایسه با  

کند که پرچمی به عنوان مالكیت برفراز آن افراشته  تس این نشان قطعه زمینی را تداعی میکرده است. به نظر هین

ندسی  شكل ه  .(12)تصویر  (31:  1385)هینتس،  بندی شده استهای قطعهاست و شبكه مربع میان آن، نشان زمین 

هایی با  های هندسی در هنرهای ایرانی است که همتای هندسی بتهنماد سرزمین در خطوط ایالمی بسیار مشابه بته

اند  ی آتش مقدس زرتشت دانستهرا شعلهبته  (.  1:  1395خطوط منحنی در هنرهای فاخر و شهری است )عابددوست،

(Stone, 1997: 29و )  نخل پالم و    یا برگ   برخی میوه(.  40:  1378)پرهام،  اندبرخی آن را سروی سرخمیده نامیده

های خطی  (. اما هیچ یک از نویسندگان شكل بته هندسی را با نشانStone, 1997: 29اند) دانسته  یا مخروط کاج

بخش ایرانی هستند،  درخت سرو که از عناصر مقدس و زندگیاند. تعبیر بته به عنوان آتش و نیز  ایالم مقایسه ننموده

بنابراین تطبیق نماد بته با نشان خطی ایالمی،   کند.مایه به ذهن متبادر میمفهوم حیات و زندگی را برای این نقش

 است.   انگشتر طلسمین با نمادهای زمین، یا سرزمین همراه است که نمادی خیر  



 تطبیق ساختار نشانه شناختی خطی ایران پیش از اسالم با نمادهای طلسمین دوره اسالمی  242 

 
 دوست د حسین عاب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مخطط با تصویر بته، یكی هندسی بودن این نشان و دیگری جهت خمیدگی راس آن است. مرکز بته در تصویر  خط  

شبكه مربع مورب. در خط مخطط عالئم مرکزی نشان هال متغیر است و  11گل چند پر قرار گرفته و در تصویر    15

شود. طلسمی از کتاب  می  نه از بته دیدهگیرد. حرکت بصری در هر سه نمودر ترکیب با سایر نشانه های خطی قرار می

( مثلث نماد اصل مونث 13)تصویر دهدو به پایین را بر صفحه طلسم نشان میکنزالحسینی، کاربرد نشان مثلث با راس ر

شد و به شكل (. این نگاره بر پیكره الهگان کهن ترسیم می75:  1369رو ،) است و در خطوط کهن به کار رفته است

ب و نشان الهه باروری  (. آن را نمادی مرطوGolan,2003:30 آذین بخش ظروف، همراه با نماد زنانگی بود )ای ویژه

(. بنابراین نماد مثلث با راس رو به پایین نمادی زاینده و خیر است. در این طلسم نماد Golan,2003:31 اند)دانسته

  .(13)تصویرجنه و کمک گرفتن از آنهاستکردن ا در باب احضار  مثلث زاینده مزین به نوشتاری ظاهراً 

های  آرایی نوشتار را تشكیل داده است و تفاوت آن با عالئم خطی ایالمی، افزوده در واقع مثلث وارونه ساختار صفحه

دهد در طلسمی از کتاب اسرار  ه پروانه یا پاپیونی را تشكیل مینوشتاری در مرکز آن است. دو مثلث روبروی هم ک

کار رفته است. در تصویر آن را نقش معین نامیده است. این طلسم برای کسی است که از جای معین به  قاسمی به  

در متن طلسم آسان شدن راه و سریع رسیدن به مقصد شرح داده شده  (.  63:  1387تناولی،)جای مشخص )مبین( برود

نماد هال ، به معنی  12: تصویر

سرزمین در خط مخطط 

 (58: 1385ایالمی)هینتس،

انگشتر    : 11تصویر

طلسم، نقره ، اوایل 

 20قرن 

:  1387م)تناولی،

(. کاربرد نماد 69

 بته در طلسم 
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با این تفاوت    .(14)تصویریالمی است های خطی ااست. بنابراین محتوای طلسم خیر است. این نشان هم مشابه نشانه

خرتر، مخطط  بخشی از کتیبه متأ   14تصویراند.  ختار این نشان طلسمین چیدمان شدههای نوشتاری بر سا که نشانه

شود.  ها دیده نمیهای آن ظاهر شده است که در طلسمکشد. نشان خطی پاپیون با دو نقطه بر پرهایالمی را به تصویر می

که توسط والتر هینتس )ال( به معنی حضور ربانی    شودیشان با افزوده یک خط در مرکز آن نگاشته م در مواردی این ن

 (   14(.)تصویر 359: 1386ی ترجمه شده است)هینتس،یا ایزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری  کارگیحضور این نماد در طلسم دوره اسالمی، به   (.(Golan,2003دانند  پروانه را نشان ایزدی و الوهی مینماد  

آشكار است    دهد که از دیرباز از عالئم قرار دادی فرهنگ ایرانی بوده است. آنچنان که نمادی خیر را بر طلسم نشان می

 های مكتوب از دو قاعده بصری اصلی بهره برده است. اصل اول تقارن است. آرایی طلسمشیوه صفحه

ند که به شیوه متقارن  اندسی یا انتزاعی را مصور کردهبسیاری از نوشتارهای طلسمین عناصر نوشتاری و نمادهای ه

حال تعادل مورد توجه و اجرا قرار  نگاری، نامتقارن و درعیناند اما در مواردی بر اساس جزییات طلسمچیدمان شده 

یافتهگرفته شكل  ساختارهای  کهن،  خطوط  از  برگرفته  هندسی  نمادهای  هندسی  اند.  بنیان  که  هستند  نوشتار  ای 

 است. ها را تشكیل داده طلسم

 

 

 

 

 

(نماد 63 :1387طلسمی از کنزالحسین)تناولی،:  13تصویر 

 مثلث با راس رو به پایین در طلسم به کار رفته است. 

نشانی از خط مخطط :  15تصویر

 ( 57 :1385ایالمی )هینتس،

(  63:  1387برگه طلسم از اسرار قاسمی )تناولی،:  14تصویر

 دهد.  ان پروانه ای را در طلسم نشان مینش

 

 ب الف
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خط زیگزاگ یكی از نمادهای خیر و   های دوره اسالمی بیان کرد.آرایی طلسمتوان یكی از اصول صفحهاین نكته را می 

کنننده آب و رطوبت بوده است. این خط در طلسم دو زن شاید نماد آب  ت بخش است که در آثار هنری تداعیبرک

به نظر    عالمت مربوط به جو مانند یک شاخه گیاهها  در تصویر نگاره   .ای از مربع را تشكیل داده استباشد که شبكه

  (.Woods,2015شود)تلفظ می  sar  های سومری که سارنیز عالمت گیاه در باغ در کتیبه   و  (15:  1386رسد)واکر،می

بیه این نشان (. عالئمی ش  Brice,1962:37ها با اندک تغییراتی در خطوط پیشا ایالمی هم موجود است)این نشان

های دوره اسالمی مشاهده کرد. یكی از خطوط دوره اسالمی خط شجر است. حروف این خط که  توان در طلسمرا می

را بوته مانند توصیف می با حروف ابجد مطابقت دارد)صفری  مانند گیاهی است که تعداد شاخه کنند هآن  های آن 

)تصویر 105:  1398ممقانی، کهن16(.  خطوط  در  جو  و  گیاه  خطی  نشان  با  مقایسه  قابل  شجری  خط  عالئم   الف( 

دهد. یاهلل را در ادیان مختلف نشان م  برگی از کتاب خطی اقالم طلسمات، تلفظ لفظ بسم  22تصویر    .ب(16)تصویر است

نشان مرکزی این نوشتار یک نشان گیاهی است با سه شاخه متقارن در دو طرف که از نظر ساختاری به نشان خطی  

   جو و گیاه در خطوط کهن شباهت دارد.

 

 

 

 ( همراه با خطوط زیگزاگ که شبكه مربع را پوشش داده است65: 1387طلسم دو زن ، برنج اوایل قرن بیستم م )تناولی، : 15تصویر 
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رگرفته از رساله خطی در  ، ب:  خطوط رمزیب16تصویر  

ن)صفری  ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایراعلم حروف

 (.180: 1398ممقانی،

،  : تلفظ لفظ بسمله در ادیان مختلف17تصویر  

اقالم  خطی  کتاب  از  برگرفته 

   .(77: 1398ممقانی،طلسمات،)صفری

جو(و  نشان گیاه به تنهایی )الف:   16تصویر 

گیاه بر فراز مستطیل یا مربع، نماد  باغ در  

 )  Nissen,1994:36تصویری) خطوط 
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نوشتارهایی رمزی در آثار دوره  هایی از طلسم ماهی با . نمونهالف(18)تصویر  ی در طلسم وصلت، نماد باروری استماه

شالالود. ماهی نماد پاکی و روانی اسالالت. طلسالالمگران به کسالالانی که طالب رونق بیشالالتر کسالالب و شالالاهده میاسالالالمی م

(  19)تصویر.(90:  1387)تناولی،کنندراه داشتن ماهی را توصیه میکارهایشالان هستند و یا مشكلی بر سر راه دارند، هم

این نشالان با  ب(.  18با نشالان هندسالی شالبیه ماهی در خط پیشالا ایالمی اسالت)تصالویر  نماد ماهی طلسالمین قابل مقایساله  

سالالاختار برخی  کنون گفته شالالد،بنابر آنچه تاشالالود. های ایالمی بسالالیار تكرار میکتیبه عالئم متنوعی در میان آن بر

ها در سالی نمادین طلسالمهای هندمی قابل مقایساله با سالاختار نشالانهویژه خطوط ایالهای خطی پیش از اسالالم بهنشالانه

ها با نمادهایی همراهند که محافظ اند. طلسالمطور قطع تا کنون خوانده نشالدهبه  های خطی. نشالانهدوره اسالالمی اسالت

های مشالترک خطی و نمادهای طلسالمین با مفاهیم های باروری و خیر هسالتند. بنابراین برخی نشالانهباروری و یا نشالانه

ها از قواعد زیبایی شالناسالی ویژه  چیدمان نمادهای هندسالی، نمادهای تصالویری و نوشالتار در طلسالمخیر همراهند. شالیوه  

آرایی  های آن اسالت. صالفحهترین مولفهکند که تعادل و تقارن و رعایت سالاختار هندسالی نوشالتار از مهمای پیروی می

ی ایالمی اسالت و چیدمان نوشالتار های دوره اسالالمی که در مواردی سالاختار آن شالبیه عالئم خطمنحصالر به فرد طلسالم

هنرمندان دوره   آرایی، مبین سالواد بصالری این شالیوه صالفحه  گیرد،ها تحت تاثیر انتقال مفاهیم نمادین طلسالم قرار میآن

 کرد.     توان از آن به عنوان بخشی از گرافیک سنتی ایران یاداسالمی است که می

 ی گیرنتیجه 

ند خط  که تحت نظام ساختارم  گیردهای خطی رمزی را در بر مینشانه  ای از مجموعهیش از اسالم در ایران  خطوط پ 

اند. سیر تكامل خط از تصویرنگار به الفبایی در ایران پیش از اسالم،  زمینه فراموشی این و زبان بر الواح حكاکی شده

آثار  ه شكل از هم گسیخته بر  عالئم را به عنوان خط ایجادکرد. این عالئم خطی به صورت نقوش هندسی رمزی و ب

ها  های دوره اسالمی ظهور یافته اند. بنابراین به دلیل گذر زمان  و فاصله افتادگی هزارههنرهای اسالمی به ویژه طلسم

های  های خطی پیش از اسالم، در طلسمای از نشانه های نوظهور و یا تكامل یافتههای خطی، شكلاز معناپرداری نشانه

شد. از طرفی طلسم و جایگاه آن در فرهنگ عامه آشكار است. طلسم ها با مفاهیم  اسالمی به عنوان نقش تلقی میوره  د

ها با مفاهیم نمادین های شر و پلید است. بنابراین نقوش طلسمهای آن در برابر نیروی خیر، محافظ انسان و داشته 

ساز خلق  یاء، بخشی از فرهنگ عامه ایرانیان است که زمینههمراهند. در واقع باور به وجود نیروی فوق طبیعی در اش

های  ها و تعویذها بخشی از هنر اسالمی است که نمونههای گوناگون گردیده است. طلسمها و تعویذها به شكلطلسم

لفه فرم  مؤ  رای دو ها قابل بررسی است. این آثار دا ها و پارچه ها، آثار مكتوب، لباس ها در آثار فلزی، بافتهمتمایزی از آن

های گرافیكی این آثار را  ها و شیوه چیدمان نظام یافته متن و تصویر ویژگی های بصری طلسمو محتوا هستند. ویژگی

،  طلسم ماهی : 19تصوی

م  19برنج اوایل قرن 

 ( 88: 1387)تناولی،

طلسم وصلت، برنج، اواخر  الف: 18تصویر

( . زن و  65: 1387م .)تناولی، 20قرن 

مرد همراه با نماد ماهی نماد باروری  

 ( 72: 1387)تناولی،

ب: نشان هندسی شبیه 18تصویر 

 ماهی در خط پیشا ایالمی

Brice,1962:36) ) 
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آرایی سنتی ایرانی اسالمی است. باورهای دینی ایرانیان در دوره پیش  گذارد که شاهدی از دانش  صفحهبه نمایش می

دهد نیروهای خیر و اهورایی محافظ مخلوقات در برابر نیروهای شر هستند. این  ان میاز اسالم و نیز دوره اسالمی نش

توان در سوره ناس و عبارت اعوذ باهلل من الشیطان  مطرح شده است و بازتاب آن را می  مطلب در قرآن کریم به خوبی

کنند.  ه عناصر خیر را تداعی میشوند کین به نمادهایی میهای دوره اسالمی مزالرجیم مشاهده کرد. بنابراین طلسم

دار، لوزی، مربع، چلیپا، بته،  نمادهای هندسی مانند مثلث شرابه   لفه فزونی، برکت و باروری مرتبطند.نمادهایی که با مؤ

های ترین عالئم خطی در ایالم هستند و نمونهپروانه یا پاپیون، خطوط زیگزاگ و گیاه. این نمادها قابل مقایسه با کهن

توان بر خطوط پیشا ایالمی و مخطط ایالمی جستجو کرد. ساختار بصری بسیاری از نقوش نمادین ها را میآن  مشابه

های رمزی خط پیشا ایالمی و مخطط ایالمی است. های دوره اسالمی قابل مقایسه با نشانههندسی شكل یافته بر طلسم 

های تكامل یافته و  در مواردی نقوش طلسمین، شكل  های خطی وبسیاری از نقوش طلسمین دقیقا تكرار همان نشانه

آرایی نوشتار طلسم  های خطی پیش از اسالم، اساس صفحهها نشانههای خطی است. در برخی از طلسمترکیبی از نشانه 

کند. در مواردی ساختار یک  نشینی برخی از عالئم خطی کهن را بازنمایی می، همرا تشكیل داده است یا یک طلسم

های نوشتاری مانند پنج قل،  نشانه  هایی همراه است.دار، در یک طلسم با افزودهشرابهخطی مانند مثلث لوزی    نشانه

های آبی های اسفند، گویدارد و همراه با دانهپنج سوره قرآن کریم که پناه بردن به خداوند را از شر بدیها بیان می

های مثلث و لوزی شرابه دارند.  نمادشناسان نماد مثلث شرابه  های رنگی تشكیل دهنده شرابهرنگ چشم زخم و دایره 

دار را نماد باران و فراوانی محصول، لوزی و مربع را نماد زمین، چلیپا را نماد گردش ایام و عدد چهار را مقدس، بته را  

اند. تمام این  دانسته  یاتنماد سرزمین، پروانه را نماد ایزدی، خطوط زیگزاگ را نماد آب و گیاه را نماد نیروی رشد و ح

هایی که در خطوط پیشا ایالمی و مخطط  های خطی پیش از اسالم در ایران است. نشانهنمادها قابل قیاس با نشانه

های دوره اسالمی، ایالمی حدود هزاره چهارم و سوم ق.م، به چشم می خورند. بنابراین نقوش نمادین هندسی طلسم

ایرانی دارند و از نظر محتوا با عناصر برکت بخش و بارآور در زندگی مادی مرتبطند  از نظر شكل ریشه در خطوط کهن  

های دوره اسالمی دیده توان به عنوان نمادهای باروری و خیر نام برد. نمادهای حیوانی نیز بر طلسمها میکه از آن

ت. ماهی نماد باروری و مرغ نماد های سرعت و تعجیل به کار رفته اسسب، نماد رطوبت و پاکی برای طلسمشود. امی

ای مرتبط با مقوله آسمانی نوید بخش حیات است. بنابراین برکت بخش و فزاینده است. شیر و گاو نیز عناصر اسطوره

بنابراین طلسم بر  حیات و زندگی هستند.  با مفهوم زندگی و برکت را در  های دوره اسالمی نقوش نمادینی مرتبط 

 ها ریشه در خطوط پیش از اسالم دارند.ن آ گیرند که برخی ازمی
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